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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 2020/  286األسبوعي رقم ر االقتصادي م ع ك التقري 

  ,May 10 2020 ، ايار 10األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية. 

واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على  أضعه بتصرف األكاديميين 

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

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

 . لتحقيق الموثوقية 

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

 ل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. المصدر المثبت في أسفل ك

 مع أطيب تمنياتي  

 الكفري األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا                                                                

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 :  حظةمال

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

 قصة تأسيس نادي باريس والغرض منه ؟  - 1

، أراد النظام الجديد حينها  1955رجنتيني "خوان دومينجو بيرون" عام بالرئيس األ بعد اإلطاحة

البالد مع الدائنين، وتقدمت الدولة الالتينية بطلب عضوية لصندوق النقد والبنك  إعادة هيكلة ديون 

 .الدوليين من أجل جدولة الديون والوفاء بااللتزامات المالية

بالعاصمة الفرنسية   1956مايو/أيار  16يها الرئيسيين في عقدت األرجنتين اجتماعا مع دائن

وكان هذا األمر بمثابة انطالق غير رسمي لكيان "نادي  "باريس" بدعوة من وزير االقتصاد الفرنسي،  

 ."باريس 

، أصبح "نادي باريس" بجانب صندوق النقد والبنك الدوليين بمثابة أداة استراتيجية  1962عام  -

 .يكون لها قبضة على االقتصاد العالمي للدول المتقدمة كي 

ر ارتفعت بعدها إلى تسع عشرة  تشكل "نادي باريس" من إحدى عشرة دولة متقدمة في بادئ األم -

 .دولة ثم انضمت لها دولة مؤخرا ليصبح العدد عشرين

يكمن الهدف العام لـ"نادي باريس" في مساعدة الدول المدينة على سداد ديونها والخروج من  -

 .ماتها المالية وتحسين أحوالها االقتصادية والحيلولة دون إفالسهاأز

قبل النادي بتوصية ضرورية من صندوق النقد ويتم اللجوء  تتم جدولة ديون تلك الدول من  -

لـ"نادي باريس" إلعادة جدولة الديون أو شطب جزء منها أو إلغائها بالكامل كمالذ أخير غالبا قبل 

 .التعثر في السداد 

عند تقدم دولة مدينة بطلب لجدولة ديونها أو شطب البعض منها كمالذ أخير، يرسل صندوق   -

وشروطه التي اتفق عليها مع تلك الدولة لـ"نادي باريس" لمراجعتها ومعرفة مدى التزام    النقد برنامجه

 .تلك الدول بتنفيذ اإلصالحات المطلوبة

دوب الدولة المدينة لبحث كيفية الخروج من  يتم عقد مناقشات بين مسؤولي "نادي باريس" ومن -

سة أشبه باستجواب للدولة المدينة وهنا تكمن  تها والحيلولة دون إفالسها، وفي هذه األثناء، تتم جل أزم

 .قوة الدول األعضاء
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مليار    5.4مع إندونيسيا إلعادة جدولة ديون بقيمة    2003أبرم "النادي" اتفاقا في أبريل/نيسان عام  -

  38على مدار فترة تمتد لـ  2001مليار دوالر مع باكستان عام    12.5أعاد جدولة ديون بقيمة    دوالر كما

 صدر: بوابة أرقام الم .عاما

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 

 

 .2020ميزانية عام  البولندي مجلس النواب  أقر )السيم(  - 2

 Anna Cieślak-Wróblewska 14.02.2020آننا تشيشالك فروبليفسكا 

في    المجموعة الحاكمة  وافقت قبل نواب المعارضة،  من    التي قدمت   رفض جميع التعديالت أن  بعد  

نائبا في   449شارك  .لةالية للدوالخطة الم 2020عام  موازنة على مشروع قانونمجلس النواب 

ً م  217، و  الموازنةيؤيدون تبني قانون    231، من بينهم  العامة  التصويت على قانون الموازنة ،  عارضا

البولندي   وامتنع شخص واحد عن التصويت. اآلن سوف يتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ 

  حجم . ينص القانون على الجمهورية قبل رئيسيتم توقيعه من  -، وعندما ينتهي من عمله  )السنات(

  مليار زلوتي بولندي. خالل اجتماع  435.3ستبلغ التي  2020عام ل دولةال موازنةإيرادات ونفقات 

، رفض مجلس النواب عشرات التعديالت التي اقترحها نواب المعارضة ، امناقشة الموازنة البرلمان

 .انتقادات شديدة قدمت والتي 

ع صحتك  ا التي زادت من اإلنفاق على الرعاية الصحية. عندما تتعامل معديالتنيت كل تغأل  -

قالت مارسيلينا  -بجدية بدالً من الكذب على البولنديين ، فأنت تزيد من استثماراتك في هذا الغرض 

 .اليسار تجمع منزافيشا 

، وهذا ببساطة غير  يجب أن يسمع البولنديون حقيقة الميزانية. كانت ميزتها أن تكون متوازنة  -

مليار زلوتي بولندي ، وستسهم  26 ن سوف يكون لديه عجز قدرهماصحيح. فقط صندوق الض 

مليارات زلوتي بولندي في رواتب المعلمين. هذه ميزانية للجهاز  10الحكومات المحلية بمبلغ 

،  Władysław Kosiniak-Kamysz فواديسواف كوشنياك  أشار -المركزي، وليس للمواطنين 

 .رئيس حزب الشعب البولندي

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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الجانب اآلخر من الغرفة ، وعندما تحدث عن  عندما تحدثنا عن التضخم ، ضحك نواب   -

إيزابيال   ت قالو - ها تعاطف Lichock ليخوتسكا النائب  ت وقد أبد  -األشخاص المصابين بالسرطان 

وال يوجد حتى وزير مالية في   هذه الميزانية تسمى متوازنة ، إنها عملية احتيال ، - KO من ليشتشينا

لمشروع القانون هذا ، وقد عمل عليه أربعة وزراء،    موافقةيرغب في إعطاء    حزب العمال االشتراكي

 .قالت كما  –أرجلهم بالحزام   ارتبطت 

نسكي ، وكانت الوزارة تشيفي قاعة الجلسات العامة ، لم يكن هناك بالفعل وزير المالية تاديوش كوش

ي قطاع  ٪ ف1.2وأكد أن من المتوقع حدوث عجز قدره  .توماش روباتشينسكي وزيرممثلة بنائب ال

موازنة    -المالية العامة بأكمله. الناتج المحلي اإلجمالي، أي أقل من القيم المرجعية للمفوضية األوروبية.  

ة العامة  الدولة ، التي تعد الجزء األكبر من القطاع ، سوف تكون متوازنة ، مما يضمن استدامة المالي

 .أكد نائب الوزير -

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/302149913-Sejm-uchwalil-budzet-na-2020-r.html 

 

 ما هي الدول األفضل في تحويل النمو االقتصادي إلى رفاهية؟  - 3

 . 2017ادي العالمي  في االجتماع السنوي للمنتدى االقتص  رئيسالوضوع  مالالنمو االقتصادي  كان  

األرقام   أيًضا واحد من أكثر وهوالنمو االقتصادي كأحد أهم األرقام في االقتصاد.  تم وصفو

 .إثارة للجدل االقتصادية

خالل السلع والخدمات  لقيمة ما تنتجه الدولة من مقياساً جيداً  بينما يكون الناتج المحلي اإلجمالي 

في الواقع. ما الفائدة من  المواطنين األشياء التي تهم معظم يد حد لت جيد يقوم بعمل  لكنه ال، عام كامل

وال يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة   من الناس يستفيدون منه اقتصاد مزدهر إذا كان عدد قليل جداً 

 ؟ ورفاه معظم السكان

نوي مقياس جيد لحجم اإلنتاج السلى أن الناتج المحلي اإلجمالي  عاالقتصاد  بينما يتفق معظم خبراء  

ال أحد يعرف تماًما ما الذي يجب استبداله به. إذا كان الناتج المحلي اإلجمالي تقييًما ضعيفًا    لكن  ،لبلد ما

  كيف يمكن أن نحدد البلدانو، فما الذي يمكن أن يكون مقياًسا أكثر دقة؟ للسكانألشياء المهمة قياس ال

 ي إلى رفاهية لمواطنيها؟ تمكنت من تحويل النمو االقتصاد و ال تزدهر،   تزدهر أو التي

 : طريقة جديدة لقياس التقدم

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/302149913-Sejm-uchwalil-budzet-na-2020-r.html
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تقييم التنمية االقتصادية المستدامة. وهو وجد الباحثون في مجموعة بوسطن االستشارية بديالً: 

قتصاد واالستدامة واالستثمار.  : االمؤشرات دولة عبر ثالثة  160 تقرير التنمية المستدامة فييتتبع 

 .وغيرها  مل المساواة في الدخل والصحة والتعليم والبنية التحتيةبعاد، تشأ  10من    المؤشرات تتكون هذه  

 

 تقييم التنمية االقتصادية المستدامةيتم ، المذكورة أعالهمن خالل قياس أداء البلدان عبر األبعاد 

SEDA  في استخدام ثروتها المطلقة ونموها   -أو في بعض الحاالت تفشل  - تستخدملدول التي ل

البلدان حسب المستويات الحالية  ي لتحسين حياة مواطنيها. ال يصنّف مؤشر التنمية المستدامةاالقتصاد 

 .2014و   2006للرفاه فحسب ، بل يبحث أيًضا في مقدار التقدم الذي أحرزوه بين عامي  

 قائمة ؟ الأعلى من الذي يخرج من 

للرفاه لن   العالية اليةيات الحالمستو  حققت البلدان التي ظهرت في الجزء العلوي من القائمة التي 

 النرويج وسويسرا والسويد ولوكسمبورغ. كأغنى دول العالم ،  تضم ألنها تكون مفاجأة
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 من حيث مستوى الرفاه أوروبا الغربية فيبلدان  10قائمة أفضل 

 

لتي حققت ، عندما يتعلق األمر بالبلدان ا التي توصلت إليها  بلومبرج في تحليل للنتائجوكالة شير ت

 .أكثر إثارة لالهتمامكانت  ، فإن النتائج    2014و    2006التقدم الذي أحرزوه بين عامي  من  أكبر مقدار  

التقدم الذي أحرزوه ، حيث  من أكبر مقدار  التي حققت  في البلدانهناك نتيجة معاكسة تقريبًا "

ول التي تعتبر أغنى من حيث  ارتفعت العديد من األسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا إلى القمة ، والد 

 ."الناتج المحلي اإلجمالي هي أقرب إلى القاع

 التقدم من التي حققت أكبر مقدار  األسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا
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اليونان وكانت  حققت أقل تقدم بسبب مشاكلها االقتصادية األخيرة ،    بعض الدول    نمن شبه المؤكد أ

 .2014و   2006امي الدولة التي حققت أقل تقدم بين ع

 بسبب مشاكلها االقتصادية   التقدممن التي حققت أقل مقدار الدول 

 

 

 رفاهية؟ ما هو سر ضمان المكاسب االقتصادية التي تترجم إلى  :فهم النتائج 

حيث أول شيء يجب مالحظته هو أن السياسات التي تنفذها الحكومة يمكنها أن تحدث فرقًا كبيًرا.  

ً حديث  انضمت جميعها إما    - مثل صربيا وكرواتيا ورومانيا    دوالً   ت التقاريرحدد  إلى االتحاد األوروبي   ا

ً هائالً خالل العقد الماضي. هذا كأمثلة على البلدان التي حققت  -طور االنضمام كانت في أو  تقدما

هناك أدلة واضحة على أن سياسات االتحاد " .يرجع إلى حد كبير إلى سياسات االتحاد األوروبي

 ".تحسينات حقيقية في المجاالت الحيوية المتعلقة برفاهية المواطنينإلى  وروبي ومعايير الحكم تقود  األ

و أحد أهم العوامل في ضمان أن النمو االقتصادي  تبين أن الشمول المالي على وجه الخصوص ه

في    الصحفيين  لكن ربما يكون الدرس األكثر أهمية هو نقطة أثارها أحد   .يغير حياة الناس بشكل إيجابي

فقط كمقياس لنجاح أي   مقال لـ "االندبندنت": "عندما نتوقف عن التركيز على الناتج المحلي اإلجمالي

 ."ا تماًمايبدو العالم مختلفً سبلد ، 

 .بعض أكبر القوى االقتصادية العالمية لديها الكثير لتتعلمه من جيرانها األصغر

https://www.weforum.org/agenda/2016/07/which-countries-are-best-at-converting-economic-growth-into-well-

being?utm_content=buffer12743&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer 

https://www.weforum.org/agenda/2016/07/which-countries-are-best-at-converting-economic-growth-into-well-being?utm_content=buffer12743&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.weforum.org/agenda/2016/07/which-countries-are-best-at-converting-economic-growth-into-well-being?utm_content=buffer12743&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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 الساعات الفاخرة "السويسرية الصنع" لم تفقد شيئا من جاذبيتها  صادرات قياسية - 4

 2020يناير,   Samuel Jaberg  28 سامويل جابيرغ بقلم

مليارا من   21السويسرية  ، تجاوزت قيمة صادرات الشركات الُمصنّعة للساعات 2019في عام 

الفرنكات، ما أتاح لها تحقيق ثالث أفضل نتيجة سنوية في تاريخها. هذا المناخ االقتصادي المالئم استفاد 

ً  يمثلونموظف  60000منه أيًضا حوالي    .في هذا القطاع الحيوي  القوة العاملة حاليا

األدوات  األدوية وصناعةفي سويسرا بعد صناعة  ثالث صناعة تصديرية صناعة الساعات  د تع

 .٪ من إنتاجها االجمالي، خاصة إلى األسواق اآلسيوية 95اآللية. وهي تقوم بتصدير حوالي 

بإنخفاض واضح   البداية مع األخبار السارة. فعلى الرغم من التعقيد الذي ميّز نهاية العام والمتمثّل

سويسرية"، إال أن صناعة  ة لختم "صناعة  ، الوجهة الرائدة للساعات الحاملفي المبيعات في هونغ كونغ  

فللعام الثالث على التوالي، استمرت قيمة  .بنتيجة إيجابية 2019الساعات السويسرية أنهت عام 

مليار فرنك، مقتربة بذلك من المستوى القياسي   21.7الصادرات في االرتفاع حيث تصل اآلن إلى 

ة توجيهه نحو قطاع المنتجات  لقطاع منذ إعاد ، الذي يُمثل محطة مرجعية بارزة لهذا ا2014لعام 

 .الفاخرة في بداية األلفية الثالثة

فدرالية صناعة الساعات   قبلمن  2020يناير  27قدمت يوم الثالثاء ووفقاً لألرقام النهائية التي 

  2.7٪ ،  11.4-السويسرية فإن أسواق االستيراد الرئيسية للساعات السويسرية كانت هونغ كونغ )

٪ ،   16مليار دوالر( ، والصين )+  2.4٪ ،   6،  8موع(، والواليات المتحدة )+ ر فرنك في المجمليا

  1.3٪ ،  10.8مليار دوالر( والمملكة المتحدة )+  1.6٪ ،  19.9مليار دوالر( ، واليابان )+  2

 .مليار(

زيد  ن شحن إال ما يم  نأتي اآلن إلى الخبر األكثر إثارة للقلق: لم يتمكن صانعو الساعات السويسرية

مليون ساعة خارج الحدود الوطنية العام الماضي، أي أقل بثالثة ماليين وحدة مقارنة   20قليالً عن 

، ويمكن 2009أزمة عام  . "هذا المستوى منخفض تاريخيا، بل هو أقل مما ُسّجل خالل2018بعام 

رالية صناعة الساعات "، كما تقول فد مقارنته بالحجم الذي تم تصديره خالل فترة التراجع في الثمانينيات 

 .السويسرية

بالفعل، يكاد النمو المسجل في الصادرات يقتصر حصريا تقريبًا على الساعات التي تزيد أسعارها 

. أما السبب فيكُمن  2019فرنك. فقد شهدت جميع فئات األسعار المنخفضة تراجعا في عام   3000عن  

(، ومن طرف ساعات "آبل ووتش" في المقام  صلة )باالنترنت في المنافسة المتأتية من الساعات المت

 ."األول، ولكن أيًضا من بدء تنفيذ لوائح قانونية أكثر صرامة للحصول على عالمة "صناعة سويسرية

https://www.swissinfo.ch/fre/profiles-swissinfo/samuel-jaberg
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في الواقع، يشهد قطاع صناعة الساعات السويسرية مواجهة بين تيارين. فهناك من يعتقد أن إنقاذ  

المستويات الرفيعة، أي من تلك القطع الفريدة والمميّزة التي تصل  من صناعة الساعات لن يأتي إال 

قيمتها إلى عدة آالف أو حتى عشرات اآلالف من الفرنكات والتي ال زالت تجتذب العمالء األثرياء في 

جميع أنحاء العالم ومن البلدان الناشئة بوجه خاص. في المقابل، يخشى آخرون من أن يؤدي هذا  

على مستوى الحجم والكميات إلى إلحاق الضرر بالقاعدة الصناعية في سويسرا  تمراالنخفاض المس

 .وإلى اإلضرار بالقطاع ككل

 : موطن عمل إضافي 1300

أيّا كان األمر، كان لألداء الجيّد للصادرات تأثير إيجابي على التشغيل في سويسرا. ففي عام واحد،  

 .2018٪ مقارنة بعام   2ي بزيادة قدرها ة، أجديد فرصة عمل  1300وفرت صناعة الساعات حوالي 

شخص ينشطون في    59000أن أكثر من   تؤكد إتفاقية أرباب العمل لقطاع صناعة الساعات   حاليا،

مجال صناعة الساعات "المصنوعة في سويسرا"، وهو مستوى مطابق عمليا لما كانت عليه األوضاع  

 .بالتوظيفعلق ا يت، الذي كان بدوره عاما قياسيا فيم2014في عام  

في السياق، يؤكد لودوفيك فوايا، المتحدث باسم "اتفاقية أرباب العمل لقطاع صناعة الساعات" أنه  

، فإن األغلبية الساحقة  2018"بعد زيادة كبيرة في أعداد الموظفين العاملين في مجال اإلنتاج في عام 

. إنها وضعية كالسيكية في المواسم  دارياإل  تأتي من القطاع  2019لالنتدابات الجديدة التي تمت في عام  

 ."الجيّدة

 : ركود في األفق

رغم كل شيء، ال يبدو أن المخاوف التي تُثار أحيانا من نزوع نحو "تحول داخلي نحو القطاع  

أي إيجاد المزيد من الوظائف في مجاالت المبيعات والتسويق  -الخدمي" في صناعة الساعات 

د تأكيدا لها على أرض الواقع. وهنا يُلفت لودوفيك فوايا إلى أنه  تج  –تاج واالتصاالت على حساب اإلن

٪ في القطاع  30٪ من الوظائف في اإلنتاج مقابل 70"خالل السنوات العشر الماضية، ظلت نسبة 

 ً  ."اإلداري مستقرة نسبيا

ية تظل  ليدوفة اعلى الرغم من األتمتة المتنامية لمجاالت بأكملها على مستوى اإلنتاج، إال أن المعر

ضرورية وال يُمكن االستغناء عنها، وخاصة بالنسبة لشركات صناعة الساعات الناشطة في المستويات  

الرفيعة أو الرفيعة جدا. وياُلحظ لودوفيك فوايا أنه "حتى وإن تم اختبار بعض الروبوتات، فإن عمل  

 ."التجميع ال زال يتم اليوم باليد بشكل أساسي
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وقع "اتفاقية أرباب العمل لقطاع صناعة الساعات" باألحرى حصول ، تت جاريبالنسبة للعام ال

ركود في أعداد القوى العاملة بسبب الوضع االقتصادي والسياسي غير المستقر السائد في العالم. ومن 

 .الممكن أيضا أن يُسفر انخفاض الكميات المنتجة عن تأثير سلبي على التشغيل في المدى المتوسط

 Entrée de) مات التجارية والمزودون الذين يُنتجون ساعات الفئات األرخص العالبذل  حاليا، ت "

gamme)    كل ما في وسعهم للحفاظ على موظفيهم وعلى الخبرات والمعارف الداخلية، لكن لو تم

 .تأكيد هذا االتجاه، فمن المتوقع حصول تسريح للعمال"، كما يقول لودوفيك فويالت 

 ( : كمال الضيففبتصر ترجمه من الفرنسية )

https://www.swissinfo.ch/ara/business/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9--

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

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9--%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-

%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A7-%D9%85%D9%86-

%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-/45522078 

 

 كورونا يهز االقتصاد العالمي - 5

 سانا -عواصم  2020-03-13 

هز االنتشار الواسع لفيروس كورونا االقتصاد العالمي بعدما طالت تداعياته مختلف الفعاليات  

 .البورصات والطاقة والنقل ية وخاصةاالقتصاد 

ففي الواليات المتحدة أدت المخاوف من انتشار الفيروس إلى هبوط أسواق المال وتوقف عمل 

 .الشركات حيث انخفضت مؤشرات السوق األميركية وأغلقت ديزني الند وبرودواي

ير من  بشكل كب مب اقترب وأعلن وزير الخزانة األميركي ستيفن منوتشين أن الرئيس دونالد ترا

التوصل إلى اتفاق مع المشرعين األميركيين على مجموعة حوافز اقتصادية لمواجهة األضرار  

 .االقتصادية الناجمة عن الفيروس

ورجح مارتن فيرفي مدير الشؤون االقتصادية التنفيذي في االتحاد األوروبي أن يصبح االتحاد 

شي الفيروس موضحاً أنه من المرجح بدرجة بسبب تف  ذا العامومنطقة اليورو في حالة ركود اقتصادي ه

كبيرة أن ينزل النمو بالنسبة لمنطقة اليورو واالتحاد األوروبي ككل عن الصفر هذا العام بل ربما 

 .بانخفاض كبير عن الصفر

https://www.swissinfo.ch/ara/business/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9--%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-/45522078
https://www.swissinfo.ch/ara/business/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9--%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-/45522078
https://www.swissinfo.ch/ara/business/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9--%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-/45522078
https://www.swissinfo.ch/ara/business/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9--%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-/45522078
https://www.swissinfo.ch/ara/business/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9--%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-/45522078
https://www.swissinfo.ch/ara/business/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9--%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-/45522078
https://www.swissinfo.ch/ara/business/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9--%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-/45522078
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وانضمت فرنسا إحدى الدول األكثر تأثراً في أوروبا إلى قائمة الدول التي أغلقت مدارسها 

منعت التجمع ألكثر من مئة شخص ورجح رئيسها ايمانويل ماكرون إغالق  معاتها و اتها وجاوحضان

 .”الحدود لمكافحة انتشار الفيروس في األيام واألسابيع واصفاً الوباء بأنه “أسوأ أزمة صحية منذ قرن

روس بما  ومن المقرر أن تكلف التدابير المتخذة لمواجهة األزمة االقتصادية الناجمة عن تفشي الفي

 .فع تعويضات للعاطلين عن العمل جزئياً الدولة الفرنسية عشرات مليارات الدوالرفي ذلك د 

وأعلن متحف اللوفر في باريس اليوم أنه سيغلق أبوابه اليوم وحتى إشعار آخر وذلك بسبب الفيروس 

زائر  ماليين    كذلك سيغلق قصر فرساي وهو أحد أبرز المواقع السياحية الفرنسية ويستقطب نحو عشرة

 .ياً أبوابه في مسعى لتطويق تفشي المرض على األراضي الفرنسيةسنو 

وفي ألمانيا اتخذت إجراءات استثنائية للحد من تداعيات الفيروس على االقتصاد حيث أعلنت برلين  

عن أكبر خطة مساعدة للشركات في تاريخها منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تشمل قروضاً  

مليار يورو وذلك من أجل التصدي لآلثار االقتصادية للفيروس   550قيمتها عن ال تقل  ال حدود”“ب

ويمكن للشركات التي تواجه انخفاضا في النشاط أو مشاكل في السيولة االستفادة من تلك القروض مثل  

ت انهيارا  شركات السفر والسياحة والمطاعم المتضررة أكثر من غيرها وتهدف الخطة إلى تفادي موجة

 .ؤسسات في أكبر اقتصاد بأوروبا الذي يعتمد خصوصاً على التصديرفي الم

وفي هذا اإلطار لم يستثن وزير االقتصاد بيتر ألتماير مساهمة مؤقتة للدولة في شركات تواجه  

 .صعوبات وتعد استراتيجية كشركات القطاع التكنولوجي على وجه خاص 

بينما أعلن رئيس بلدية مدريد في إسبانيا    ثناء الضروريةالتجارية باست وفي إيطاليا تم إغالق المحال  

 .أنه سيأمر بإغالق المطاعم والحانات 

بالمئة بينما سجلت    6ففي البورصات اآلسيوية واصلت بورصة طوكيو تراجعها وخسرت أكثر من  

مدريد أسوأ بالمئة كما سجلت بورصات ميالنو وباريس و 1ر 14بورصة هونغ كونغ انخفاضا بنسبة 

بالمئة بينما سجلت بورصتا لندن ونيويورك أسوأ جلساتها   17ا فبلغت نسبة خسارتها  اجع في تاريخهتر

 .1987منذ عام  

إلى ذلك سارع البنك المركزي األوروبي للتخفيف من حدة مخاوف منطقة اليورو بعد يوم على 

مة التي  لمواجهة األز إجراءات واسعةفشل رئيسته كريستين الغارد في إقناع األسواق المالية باتخاذ 

 .تسبب بها الفيروس

وأفادت مصادر من المصرف بأنه سيكون من الممكن منح أولوية في األسابيع المقبلة للتعامل مع  

أشد الضربات لالقتصاد الناجمة عن الفيروس وإجراءات احتوائه حيث أكد كبير خبراء المصرف 
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سيقدم مجموعة جديدة من عمليات  كزي األوروبي  تروني أن المرفيليب الين في مدونة على موقعه اإللك

 ً  .اإلقراض الضخمة للبنوك مع تخفيف الشروط على أساس خطة قائمة أساسا

الحكومة السويسرية أعلنت أنها ستتيح مساعدة فورية حجمها عشرة مليارات فرنك سويسري  

 .لتخيف األثر االقتصادي لتفشي فيروس كورونا

المسلحة اإليرانية اللواء محمد باقري أنه سيتم خالل    العامة للقوات رئيس األركان  وفي إيران أعلن  

ساعة القادمة اتخاذ إجراءات لتقليل االزدحام في المدن بما فيها األسواق والمراكز التجارية   24

أيام قادمة عن طريق   10والشوارع وقال سيتم رصد جميع أبناء الشعب اإليراني خالل أسبوع أو 

ا لزم األمر بصورة ميدانية يتم تحديد األشخاص المشتبه بإصابتهم  ة والهاتف وإذ كات االجتماعيالشب

 .الفيروس

الرياضة لم تسلم من مخاطر الفيروس حيث أعلن رئيس بلدية بوسطن أن ماراثون بوسطن الذي  

 .نيسان تأجل حتى منتصف أيلول بسبب مخاوف من تفشي المرض  20كان مقرراً في 

ن في روما وباريس وروتردام وبرشلونة كما تأجلت بطولة  سباقات الماراثوإلغاء أو تأجيل  كما تم  

العالم لسباق نصف الماراثون في بولندا وأقيم ماراثون طوكيو في األول من مارس آذار بمشاركة 

 .إبريل نيسان 26متسابقي الصفوة فقط بينما ال يزال ماراثون لندن في موعده في 

  1678ألمراض والوقاية منها اليوم أنها رصدت ريكية لمكافحة انت المراكز األموفي السياق أعل

ً  41حالة إصابة جدية بفيروس كورونا وأن عدد الوفيات زاد بواقع خمس حاالت إلى   .شخصا

إلى ذلك أعلنت فنزويال عن تسجيل أول إصابتين بالفيروس في البالد وقررت إغالق المدارس 

 .قادماعتباراً من االثنين ال

ية الفنزويلية إن المصابين هما فنزويليان سافرا إلى إسبانيا وعادا إلى بالدهما لطات الصحوقالت الس

 .آذار الجاري على متن طائرتين مختلفتين 8و  5يومي  

بدورها أعلنت إيطاليا اليوم أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بمنطقة لومباردي في شمال 

 .الةح  890البالد قفز إلى 

حالة جديدة في الساعات األربع   20ة األنباء الكويتية أن الكويت أكدت ذكرت وكال وفي الكويت 

 .والعشرين الماضية ليصل العدد اإلجمالي إلى مئة

 .في اإلمارات  85و  195وفي البحرين  262كما بلغ عدد المصابين في قطر 

a.sy/?p=1123033https://san 

 

https://sana.sy/?p=1123033
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 ولونية: االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والب -ثانياً 

6 - If GDP counted women, argues economist Diane Coyle in this piece,  

then GDP would look very different. In a 2011 study, the OECD found that so-called 

“home production” would add between 20% and 50% to the GDP of its member countries. 

Thankfully, old barriers are breaking down, and an equal opportunity GDP – or its 

equivalent – could be closer than we think. This is down to two things: the rise of 

the sharing economy and shifting demographic trends in many countries (ageing 

populations, for example). Coyle writes: 

“The time has come to reopen the 1950s debate about how we should define the 

economy, and ensure that GDP or its replacement counts the vital work that goes on in the 

home, and in the community, as well as the marketplace.” 

However we decide to put a number on progress, our cities will remain the main engines 

of economic growth. Elsewhere in our series, Parag Khanna, a senior research fellow at the 

Lee Kuan Yew School of Public Policy in Singapore and a Young Global 

Leader alumni, breaks down the extraordinary contribution of the world’s urban clusters 

towards a nation’s economic status. 

“Within many emerging markets,” he writes, “the leading commercial hub accounts for 

at least one-third or more of national GDP. In the UK, London accounts for almost half of 

Britain’s. And in America, the Boston-New York-Washington corridor and greater Los 

Angeles area together combine for about one-third of America’s GDP.” 

With the rapid growth of megacities and urban corridors (some as big as 100 million 

people) soaking up investment and attracting talent from smaller cities and rural areas, 

spreading this wealth around is a challenge governments around the world will have to face 

up to. 

Beyond GDP – is it time to rethink the way we measure growth? 

 Image: REUTERS/Thomas Peter 

For decades, GDP was the measure of all things. Many economists argue that this is no 

longer the case. 

Is our love affair with GDP coming to an end? If you were following this year’s Annual 

Meeting in Davos, you’d be forgiven for thinking that this is indeed the case. 

https://www.weforum.org/agenda/2016/04/why-economic-policy-overlooks-women
http://www.oecd.org/berlin/47258230.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/what-is-the-potential-of-the-sharing-economy
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/how-can-china-care-for-its-ageing-population
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/how-can-china-care-for-its-ageing-population
https://www.weforum.org/communities/forum-young-global-leaders
https://www.weforum.org/communities/forum-young-global-leaders
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/how-much-economic-growth-comes-from-our-cities
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/how-much-economic-growth-comes-from-our-cities
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016
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In three separate sessions, two giants of the financial world and one leading academic 

were all in agreement: gross domestic product – the estimate of the total value of goods 

and services a country produces – is up for review. 

Nobel Prize winning economist Joseph Stiglitz, IMF head Christine Lagarde and MIT 

professor Erik Brynjolfsson all said GDP is a poor indicator of progress, and argued for a 

change to the way we measure economic and social development. 

“We have to go back to GDP, the calculation of productivity, the value of things – in 

order to assess, and probably change, the way we look at the economy,” said Lagarde. 

As the business landscape reinvents itself, demographics shift, inequality expands, 

climate change gets worse and technology continues to advance at breakneck speed, GDP 

is struggling to stay relevant. 

In order to keep up with the changes brought on by the Fourth Industrial Revolution, 

many are arguing that we need to find a new measure to assess the health of our economies 

and – more importantly – the people living in them. 

In the coming weeks, we’ll be publishing a number of articles examining the past, 

present and future role of GDP – and the new economic models that could replace it. 

What is GDP? And more importantly, what is it not? 

For decades, GDP was the measure of all things. Some countries, like China, remain 

obsessed with it and use it to set their own targets for growth. As the World Economic 

Forum’s chief economist Jennifer Blanke writes in this in-depth explainer on GDP, “the 

evolution of GDP remains a fixation for governments around the world and it is also a 

regular topic on the agenda of global and regional groupings”, such as the 2016 Spring 

Meetings of the IMF and World Bank. 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/gdp
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/a-michael-spence-on-how-governance-improves-countries-well-being
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/what-is-gdp-and-how-are-we-misusing-it
https://www.imf.org/external/spring/2016/
https://www.imf.org/external/spring/2016/
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But amid this obsession, Blanke argues, “it’s easy to forget that it was not initially 

intended for this purpose, it merely provides a measure of the final goods and services 

produced in an economy over a given period, without any attention to what is produced, 

how it’s produced or who is producing it.” 

Put simply, focusing on GDP growth is not the way forward. She writes: 

“GDP is a partial, short-term measure, whereas the world needs more wide-ranging and 

responsible instruments to inform the way we build the economies of the future.” 
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Blanke mentions three key questions that GDP overlooks: is growth fair, is it green, 

and is it improving our lives? 

This last question is one that would resonate with Richard Easterlin, professor of 

economics at the University of Southern California, who has been writing about the link 

between happiness and income for 40 years. 

We are faced with an “enticing opportunity,” he says in this essay. “To consider 

happiness as the leading measure of well-being, supplanting the current favourite … GDP.” 

Crunch the numbers, and you’ll find that the relationship between happiness and 

income probably isn’t what you thought it was, he argues. In short – money isn’t 

everything: 

“In rich countries – rich or poor, democratic or autocratic – happiness for most is 

success in doing things of everyday life. That might be making a living, raising a family, 

maintaining good health, and working in an interesting and secure job.” 

The silent – unmeasured - majority 

Inclusive growth, environmental outcomes and well-being are not the only missing 

parts of the puzzle. Another controversial – but sadly, as explored in our Women and Work 

series, unsurprising – omission is the women whose unpaid efforts are overlooked by 

economic policy. 

 

https://www.weforum.org/agenda/2016/04/the-science-of-happiness-can-trump-gdp-as-a-guide-for-policy
https://www.weforum.org/collections/women-and-work
https://www.weforum.org/collections/women-and-work
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This map shows the distribution of the entire world’s population, with yellow 

representing the densest areas. The circles show the GDP of the world’s existing 

megacities, while dotted circles indicate burgeoning megacities. Image: Connectography 

Inequality, happiness, sustainable development – all are inextricably linked to whatever 

the world’s leading economists and policy-makers decide to do next. This matters to all of 

us, and we hope this is reflected in this series. As Joseph Stiglitz said in Davos: “What we 

measure informs what we do. And if we’re measuring the wrong thing, we’re going to do 

the wrong thing.” Follow our Beyond GDP series here. 

https://www.weforum.org/agenda/2016/04/beyond-gdp-is-it-time-to-rethink-the-way-

we-measure-growth 

 

7 - Przymusowa restrukturyzacja bez bail-in? 

Marcin Liberadzki : 28.01.2020 

O procedurze resolution, zastosowanej w Polsce po raz pierwszy wobec banku PBS 

Sanok, pisze profesor SGH. 

W dniu 17 stycznia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wszczął procedurę 

przymusowej restrukturyzacji (resolution) wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 

z siedzibą w Sanoku (PBS). Jest to pierwsze zastosowanie nowej procedury resolution w 

Polsce i jedno z nielicznych w Unii Europejskiej. 

https://www.weforum.org/collections/beyond-gdp
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/beyond-gdp-is-it-time-to-rethink-the-way-we-measure-growth
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/beyond-gdp-is-it-time-to-rethink-the-way-we-measure-growth
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Poleganie banków na pomocy publicznej w sytuacji kryzysowej znacząco osłabia 

dyscyplinę rynkową. W efekcie, obligacje banków postrzegane są jako inwestycja bez 

ryzyka: nie licząc wierzycieli Lehman Brothers, posiadacze obligacji największych 

banków nie ponieśli strat w wyniku zajścia defaultu podczas kryzysu finansowego lat 

2008–2009. Obserwacja ta leży u podstaw globalnej reformy, zakładającej nałożenie 

ciężaru współponoszenia strat banków na ich wierzycieli (bail-in), zamiast obciążania tymi 

kosztami podatników (bail-out). 

Na szczeblu Unii Europejskiej reforma ta dokonywana jest przede wszystkim na 

gruncie obowiązującej od 1 stycznia 2015 roku dyrektywy BRRD (Bank Recovery and 

Resolution Directive) i stanowi pewne uzupełnienie wymogów kapitałowych nakładanych 

na banki w ramach porządku Bazylea III. BRRD została implementowana w Polsce ustawą 

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz 

przymusowej restrukturyzacji z 2016 roku (ustawa o BFG). Ustawa ta uczyniła organem 

resolution Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

W celu wszczęcia resolution konieczne jest stwierdzenie, że bank znajduje się na progu 

upadłości lub jest zagrożony upadłością (failing or likely to fail). Z perspektywy rynku jest 

to dość ogólna przesłanka, pozostawiająca organom dużą swobodę uznaniową. 

Podstawowe kryterium uznania, że instytucja jest zagrożona upadłością stanowi naruszenie 

lub niebezpieczeństwo naruszenia przez podmiot wymogów w zakresie funduszy 

własnych, stratę lub niebezpieczeństwo straty naruszającej w istotnym stopniu fundusze 

własne. Obok badania poziomu funduszy własnych banku (adekwatności poziomu 

funduszy własnych do poziomu aktywów i związanego z nimi ryzyka), najwyższą uwagę 

ze względu na zagrożenie upadłością zwraca się na płynność instytucji. 

Jeżeli spełnią się powyższe przesłanki, Fundusz może dokonać umorzenia lub 

konwersji instrumentów kapitałowych. Instrumenty kapitałowe kwalifikuje się jako: 

1) kapitał własny klasy I (Common Equity Tier 1, CET1) – stanowią go w 

szczególności akcje (w banku spółdzielczym – udziały członkowskie) i kapitał zapasowy 

z niepodzielonych zysków; 

2) kapitał dodatkowy klasy I (Additional Tier 1, AT1) – stanowią go hybrydowe 

instrumenty, podlegające przymusowej zamianie na akcje banku lub przymusowemu 
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umorzeniu (contingent convertibles lub CoCos), których banki krajowe póki co jeszcze nie 

emitują; 

3) kapitał uzupełniający klasy II (Tier 2) – stanowią go zazwyczaj obligacje 

podporządkowane o minimum pięcioletnim terminie zapadalności. 

Nawet w reżimie BRRD standardowym sposobem postępowania względem instytucji 

zagrożonej upadłością nadal powinno być wszczęcie zwykłego postępowania 

upadłościowego. Jedynie wówczas, gdy zagrożona jest stabilność systemu finansowego, 

kontynuacja funkcji krytycznych banku lub ochrona środków deponentów, wszczęcie 

resolution może leżeć w interesie publicznym. W takim przypadku umorzeniu lub 

konwersji instrumentów kapitałowych może towarzyszyć zastosowanie co najmniej 

jednego z narzędzi resolution w postaci przejęcia przedsiębiorstwa, instytucji pomostowej, 

umorzenia lub konwersji zobowiązań oraz wydzielenia praw majątkowych. 

Sztandarowe zastosowanie resolution miało miejsce w dniu 6 czerwca 2017 r. Banco 

Popular, piąty co do wielkości bank komercyjny Hiszpanii, powiadomił wówczas 

Europejski Bank Centralny (EBC), że znajduje się na progu upadłości (failing). Jeszcze 

tego samego dnia EBC powiadomił SRB (Single Resolution Board – Jednolita Rada ds. 

Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji), która – dokonawszy konsultacji z 

hiszpańskim organem resolution (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB) 

– podjęła decyzję o użyciu narzędzia resolution. 

Celem resolution była ochrona stabilności systemu finansowego oraz kontynuacja 

funkcji krytycznych Banco Popular, zidentyfikowanych jako przyjmowanie depozytów od 

gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców spoza sektora finansowego, udzielanie 

pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom i funkcje płatnicze. SRB pozyskał wycenę, 

wskazującą, że ekonomiczna wartość Banco Popular wynosi minus 2 mld euro w 

scenariuszu podstawowym, zaś w scenariuszu niekorzystnym aż minus 8,2 mld euro. W 

obliczu tych wniosków podjęto decyzję o umorzeniu instrumentów kapitałowych oraz o 

sprzedaży Banco Popular na rzecz Banco Santander za symboliczną kwotę 1 euro. 

Umorzenia ograniczyły się zatem do instrumentów kwalifikowanych jako fundusze własne 

banku: CET1, AT1 i Tier2. 

Cel resolution został osiągnięty: uniknięto upadłości banku o znaczeniu systemowym 

w skali krajowego, bez konieczności umorzenia (lub konwersji) zobowiązań banku w 
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postaci obligacji senioralnych, tym bardziej depozytów. Przy tym udało się uniknąć 

zaangażowania środków publicznych. Jakkolwiek, umorzenie samych tylko instrumentów 

kapitałowych przynosiło zagrożonej upadłością instytucji stosunkowo niewielkie korzyści 

i konieczne było zapewnienie dodatkowego źródła finansowania resolution. W przypadku 

Banco Popular źródłem tym była emisja kapitału przez instytucję przejmującą jego aktywa, 

o wartości 7 mld euro, dzięki której przejęcie zobowiązań banku nie miało negatywnego 

wpływu na współczynnik kapitałowy Banco Santander. 

Przykład Banco Popular pokazuje, że procedurą resolution może zostać objęty bank, 

który wykazuje adekwatny poziom funduszy własnych. Na koniec ostatniego pełnego 

kwartału funkcjonowania tego banku przed skierowaniem go na ścieżkę resolution 

współczynnik kapitałowy Tier1 wyniósł 10,87 proc. Natomiast hiszpański bank naruszył 

wymogi w zakresie płynności: w okresie marzec – czerwiec 2017 r. wycofano z banku ok. 

20 mld euro depozytów. W przypadku banku PBS kryterium wszczęcia przymusowej 

restrukturyzacji było naruszenie norm adekwatności kapitałowej – jak uzasadnia BFG 

współczynnik kapitałowy Tier1 w okresie czerwiec 2018 – czerwiec 2019 obniżył się z 

7,56 do 0,32 proc. 

Jako, że Grupa Banco Santander objęła aktywa o wartości ważonej ryzykiem ok. 55 

mld euro, a suma bilansowa PBS to ok. 2,8 mld zł, bliższe casusowi PBS są inne – mniej 

znane – przypadki resolution europejskich banków lokalnych. W listopadzie 2015 r. włoski 

bank centralny (Banca D’Italia) wszczął postępowanie resolution w stosunku do czterech 

instytucji: Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio 

di Ferrara i Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti. Banca D’Italia zaordynował pełne 

umorzenie instrumentów kapitałowych CET1 i Tier 2, ponadto zarządził przeniesienie 

aktywów i zobowiązań (w tym kredytów niepracujących) banków, do czterech instytucji 

pomostowych, utworzonych odpowiednio dla każdego z banku objętego postępowaniem 

resolution, a następnie przeniesienie niepracujących kredytów na podmiot zarządzający 

aktywami (asset management vehicle -AMV). Zobowiązania podporządkowane, które nie 

kwalifikowały się do odpisu aktualizującego zgodnie z przepisami BRRD, miały pozostać 

w bankach objętych postępowaniem resolution (tzw. rezydualnych). Zgodnie z decyzją 

Banca D’Italia, włoski fundusz resolution miał dokapitalizować cztery nowoutworzone 
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banki pomostowe, pokryć straty z transakcji, dokapitalizować podmiot zarządzający 

aktywami (AMV). A zatem nie obyło się bez zastrzyku środków de facto publicznych. 

Podobny mechanizm zastosowano wobec duńskiego banku spółdzielczego 

Kobenhavns Andelskasse o sumie bilansowej 50 mln euro, i depozytach na poziomie około 

41 mln euro. Na mocy swej decyzji z 13 września 2018 r. Finansiel Stabilitet, duński organ 

resolution, dokonał umorzenia wszystkich instrumentów kapitałowych kopenhaskiego 

banku. Jednak, w odróżnieniu od przypadku włoskiego, obok instrumentu instytucji 

pomostowej, zastosowano instrument umorzenia długu (bail-in): dokonano umorzenia 

wszystkich innych niż Tier 2 zobowiązań podporządkowanych banku, ograniczając 

wsparcie środkami z zewnątrz do minmum za cenę dopuszczenia do umorzenia także 

zobowiązań mieszczących się w zakresie bail-in, w tym depozytów. 

Jak sytuuje się wobec powyższych przykładów przypadek polskiego banku 

spółdzielczego? W komunikacie opublikowanym 17 stycznia b.r. na swojej stronie www, 

BFG informuje, że podjął decyzję o umorzeniu instrumentów kapitałowych PBS, 

zastosowaniu instrumentu resolution w postaci instytucji pomostowej i powołaniu 

administratora PBS. Do instytucji pomostowej – Banku Nowego BFG SA wyposażonego 

w kapitał 100 mln zł została przeniesiona wydzielona część PBS, obejmująca przede 

wszystkim wszystkie depozyty klientów detalicznych, mikrofirm i MŚP. Do banku 

pomostowego przeniesiono też depozyty dużych firm i JST, z wyłączeniem tej części, którą 

pozostawiono w BPS (banku rezydualnym) dla pokrycia ujemnej wyceny 186,8 mln zł, nie 

pokrytej w całości przez umorzenie CET1 i Tier2. 

Niestety, oprócz trzystronicowego komunikatu BFG, nie dysponujemy w zasadzie 

innymi źródłami, które pozwoliłoby stwierdzić, jaka cześć depozytów dużych firm i JST 

pozostała w BPS. Drugie źródło to komunikat Ministerstwa Finansów, który pojawił się 

23 stycznia b.r. na stronie www ministerstwa. Pojawia się tam informacja, że „W związku 

z umorzeniem części środków finansowych należących do jednostek samorządu 

terytorialnego…”, ministerstwo wspomoże płynnościowo zainteresowane JST, m.in. 

przyspieszając terminy wypłaty subwencji. Tymczasem, jeżeli wierzyć komunikatowi 

BFG, nie podjęto decyzji o umorzeniu zobowiązań PBS. BFG poinformował tylko o 

zastosowaniu jednego spośród czterech narzędzi resolution w postaci instytucji 

pomostowej. 
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Oznaczałoby to, że nie dokonano bail-in: poprzestano na umorzeniu CET1 i Tier2, ale 

to nie jest narzędzie resolution. Bail-in bowiem w ścisłym sensie oznacza instrument 

resolution polegający na umorzeniu (lub konwersji) zobowiązań i nie odnosi się do 

obligacji podporządkowanych Tier2 ani tym bardziej do udziałów członkowskich. Wobec 

tego nie można mówić o umorzeniu części depozytów dużych firm i JST, s skoro tak, to 

one istnieją dalej. W takim miejscu zasadna jest kwestia pokrycia istniejących 

wierzytelności w majątku banku rezydualnego, co przy tak ograniczanym dostępie do 

danych trudno określić. 

Dotychczasowe doświadczenia resolution, włączając ostatnie polskie, wykazują 

następująca prawidłowość: samo umorzenie CET1 i Tier2 nie jest wystarczające i musi mu 

towarzyszyć co najmniej jedno narzędzie resolution. Z wyjątkiem małego banku 

kopenhaskiego, cięcie zobowiązań banku zatrzymano na Tier2 nie odważając się na bail-

in (z zastrzeżeniem uwag dotyczących PBS), bo oznaczałby on straty posiadaczy zwykłych 

obligacji postrzeganych jako bezpieczna inwestycja, a w najgorszym scenariuszu – 

deponentów, lub od razu deponentów w przypadku braku obligacji typu senior jak w PBS. 

Ostatecznie nie obyło się bez finansowania resolution z zewnątrz. Widać zatem wyraźnie 

istnienie pewnej luki w wachlarzu instrumentów finansowych. We wszystkich 

przypadkach zabrakło instrumentów stanowiących pośrednią klasę zobowiązań pomiędzy 

depozytami (obligacjami senioralnymi), swoisty bufor chroniący deponentów w razie 

wszczęcia resolution. Pokrycia tej luki nie zapewnia również Single Resolution Fund, gdyż 

zgromadzi środki o wartości 1 proc. aktywów sektora bankowego dopiero do 2023 roku. 

Tak pożądane instrumenty są już wprowadzone w prawie europejskim, w postaci tzw. 

długu non-preferred senior, który w opisywanej hierarchii absorpcji strat miałby 

znajdować się pomiędzy długiem podporządkowanym a obligacjami zwykłymi. Obligacje 

te, określane niekiedy jako Tier 3 mają pozwolić bankom na zgromadzenie minimalnego 

wymogu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji 

(Minimum requirement for own funds and eligible liabilities, „MREL”). Wymóg MREL 

będzie obowiązywał banki od 1 stycznia 2023 roku. 

Dr hab. Marcin Liberadzki jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
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8 - Tarcza finansowa ma ochronić przed recesją 

 Rada Gabinetowa odbyła się za pośrednictwem łączy elektronicznych 

KPRP, michaŁ smirnow 

Anna Cieślak-Wróblewska 18.03.2020 

Rząd ogłasza plany antykryzysowe o wartości 212 mld zł, czyli 10 proc. PKB. Biznes 

liczy na więcej. 

Premier, prezydent, prezes NBP i minister rozwoju przedstawiali w środę długo 

oczekiwany pakiet rozwiązań osłonowych dla firm i gospodarki, już dotkniętej epidemią 

koronawirusa. Tarcza antykryzysowa to zestaw różnych instrumentów w sumie o wartości 

ok. 10 proc. PKB, czyli ok. 212 mld zł. Jak mówił premier, to odpowiedź polskiego rządu 

na największe wyzwanie, z jakim musimy się zmierzyć w XXI w. Pandemia koronawirusa 

niesie ryzyko największego w historii kryzysu makroekonomicznego w gospodarce 

światowej oraz pierwszej recesji w wolnej Polsce – przyznaje rząd. 

– Cieszyć może, że rząd przedstawia w końcu skoordynowany pakiet działań 

osłonowych, ale martwi brak szczegółów i wielu konkretnych propozycji, które 

przedstawiamy rządowi od kilku dni – komentuje Marek Goliszewski, prezes Business 

Centre Club. 

Pakiet antykryzysowy opiera się na pięciu filarach. Po pierwsze – bezpieczeństwo 

pracowników. To działania o wartości ok. 30 mld zł, w tym m.in. dopłaty do wynagrodzeń 

czy zasiłki dla samozatrudnionych. – Jestem przekonany, że dzięki temu parę milionów 

osób, może trzy, cztery, będzie bezpiecznych na rynku pracy – podkreślał premier. 

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa: Szczegóły rządowego programu 

Drugi filar to finansowanie przedsiębiorstw o wartości 73,2 mld zł, z czego większość 

to środki na utrzymanie płynności w firmach, w tym tanie pożyczki i kredyty. W ramach 

trzeciego filaru zwiększone zostaną wydatki na ochronę zdrowia (7,5 mld zł). Czwarty 

punkt tarczy związany jest ze wzmocnieniem polskiego systemu finansowego (70,3 mld 

zł) tak, by chronić depozyty zgromadzone przez Polaków w bankach, ostatni zaś obszar to 

program inwestycji publicznych (za ok. 30 mld zł). 

https://www.rp.pl/autor/151/anna-cieslak-wroblewska
https://www.rp.pl/Biznes/303189870-Tarcza-antykryzysowa-Szczegoly-rzadowego-programu.html
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– Te 212 mld zł, o których mówił premier, to kwota imponująca, ale tylko pewna część 

ma być przeznaczona na bezpośrednią ochronę miejsc pracy – szacuje Maciej Witucki, 

prezydent Konfederacji Lewiatan. – To zdecydowanie za mało. Za mało jest też rozwiązań 

dla firm, które już znalazły się na skraju bankructwa, a które pomogłyby im przetrwać 

najtrudniejszy okres – dodaje. 

– Bardzo wiele branż już utraciło płynność finansową, a pewnie będzie jeszcze gorzej 

– wtóruje Goliszewski. – Dlatego spodziewaliśmy się usłyszeć, że odroczone zostaną 

płatności danin i podatków, że odblokowany zostanie VAT na kontach split payment, że 

pożyczki będą umarzane w 80 proc. Nie usłyszeliśmy nic na temat odpowiedzialności za 

szkody wobec osób trzecich itp. – wylicza Goliszewski. 

Biznes ma nadzieję, że ogłoszona w środę tarcza antykryzysowa będzie, po pierwsze, 

uchwalana w ekspresowym tempie. Bo firmy, które z dnia na dzień utraciły źródło 

dochodów, z dnia na dzień będą też bankrutować. Po drugie, liczą również, że pakiet będzie 

ciągle poszerzany o nowe rozwiązania. 

Prezes NBP Adam Glapiński uspokajał w środę, że sytuacja jest zła, ale nie 

katastrofalna, tak jak np. podczas wojny. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: Rzeczpospolita 
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9 - Amerykański bank: Tarcza nie ochroni Polski przed recesją 

  AFP    Grzegorz Siemionczyk 18.03.2020 

Ekonomiści z banku Morgan Stanley, którzy kilka dni temu sformułowali 

kontrowersyjną prognozę, wedle której polska gospodarka skurczy się w tym roku o 3,6 

proc., podtrzymują ją nawet po tym, jak w środę rząd przedstawił tzw. tarczę 

antykryzysową. 

Tarcza antykryzysowa to zestaw różnych instrumentów, które mają ograniczyć 

gospodarcze konsekwencje działań podjętych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 

koronawirusa. Podobne programy ogłosiły też rządy Czech i Węgier. 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
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„Te programy ograniczą wewnętrzne efekty domino, ale siła zewnętrznego szoku 

popytowego weźmie górę, dlatego w podstawowym scenariuszu nadal zakładamy recesję 

(w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – red.) w 2020 r. i odbicie w 2021 r." – napisał 

w czwartkowej analizie Georgi Deyanov, ekonomista z Morgana Stanleya. 

Amerykańska instytucja przewiduje, że PKB Polski w 2020 r. zmaleje o 3,6 proc., po 

zwyżce o 4,1 proc. w 2019 r. Ale w 2021 r. nastąpi równie spektakularna zwyżka PKB: o 

5,1 proc. 

Ekonomiści z Morgana Stanleya w jeszcze ciemniejszych barwach widzą perspektywy 

innych gospodarek regionu. PKB Czech skurczy się w ich ocenie w tym roku o 4,3 proc., 

po zwyżce o 2,3 proc. w ub.r., a PKB Węgier spadnie aż o 5 proc., po wzroście o 4,9 proc. 

w 2019 r. W obu krajach w 2021 r. powinno dojść do wyraźnego ożywienia i wzrostu PKB 

odpowiednio o 5 i 6,2 proc. 

Deyanov zwraca uwagę, że polska tarcza antykryzysowa, której wartość rząd 

oszacował na 212 mld zł, czyli około 9 proc. PKB, w praktyce nie obciąży w takim samym 

stopniu finansów publicznych. W tej kwocie zawiera się bowiem m.in. dodatkowa 

płynność, którą do sektora bankowego wpompuje NBP. Ostatecznie deficyt sektora 

finansów publicznych prawdopodobnie skoczy do nieco ponad 5 proc. PKB. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżoneŹródło: rp.pl 
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 االقتصادات العربية:  -ثالثاً 

 الفقراء والمتعبين: لمن الثروة في الوطن العربي.. وأين تُنفق؟ عن “الشرهات” وعرق   - 10

    18/03/2020مع الشروق طالل سلمان

 .العالم صغير، حتى أن جرثومة متنقلة أثبت انه “واحد” في وجوده، وان تعددت االنظمة السياسية

 ..إنه اصغر من جرثومة صغيرة: مثل الكورونا

وهي جرثومة ترفض العنصرية، والتمييز الطبقي، وتساوي بين الناس جميعاً، ال فرق بين عربي  

 يجد قوت يومه، بين ملك بقوة النسب الُمذَهْب وأعجمي، وبين غني بمليارات الدوالرات وفقير ال

 ..ورئيس منتخب بقوة سالح شعبيته

 .كذلك فهي “فضائحية” ال يمكن اخفاؤها او التستر عليها

 ولقد افتقد “العرب” تضامن انظمتهم، الملكية منها والجمهورية وحتى االميرية في مواجهة هذا

واء بين الصين والواليات المتحدة االميركية وبين ايران  الوباء الذي ال يرحم، والذي ينتقل بسرعة اله

 .والسعودية.. وبين غرفة النوم وصالون التشريفات 

 ..”كل “دولة” واجهت الوباء “باستقالل” عن سائر “االشقاء

اة جامعة الدول العربية، هل يدل هذا على انفراط عقد العرب، بدولهم، وضرورة االعتراف بوف

اف بالكيان االسرائيلي والعجز عن وقف “طموح العدو” إلى توسيع “مملكته اخيراً بضربة االعتر

 .الصهيونية” طالما ظل االقوى من مجموع العرب 

 

دلت جرثومة الكورونا على أن االنسان كائن هش، يتهاوى جبروته وتتالشى ادعاءاته امام بعوضة  

 .السم في اجنحتها المن هواءاو ذبابة تختزن 

ً وامراء ورؤساء بمدد مفتوحة اقفال حدودهم امام  وبررت لالنفصال.. يين من قادة العرب، ملوكا

 .االشقاء وكأنهم يحملون، وحدهم ، خطر العدوى

ال تضامن وال اتحاد وال توحد حتى في مواجهة خطر العدوى التي قد تقود إلى الموت: صارت 

حد، وهو قد باغت الجميع فافتقدوا  امام هذا االجتياح الطارئ الذي لم يتحسب له أالحدود سدوداً هشة 

 .الدواء الشافي

بالمقابل، ثبت أن المنظمات المعنية بصحة الناس، عربياً بالدرجة األولى ودولياً بالتالي، تنام ملء 

ياح االرض )ال جفونها وتسترخي إلى افتراض أن الدنيا بألف خير، وان وزارات الصحة في اربع ر

https://talalsalman.com/author/talalsalman/
https://talalsalman.com/category/%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%88%d9%82/
https://talalsalman.com/%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b9%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%85/
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يقظة ألي خطر او وباء.. وجاء هذا الكورونا الخبيث يكشف غفلتها، سيما في دنيا العرب( جاهزة ومت

 .فاذا هي تتخبط خبط عشواء، وال منقذ اال الدعاء واالبتهال إلى هللا جل جالله

 

ه المقررة على  في الحكايات أن الخليفة العادل عمر بن الخطاب كان ال ينام الليل حتى يُنهي جولت

، ينقذ الجائع من جوعه، ويأمر بعالج من به علة. وانه عندما انتقده  بيوت الفقراء، يطمئن إلى صحتهم

بعض صحبه على انه قد اقتطع من القماش المتوفر في مخازن الخالفة أكثر مما ينال غيره، نادى نجله  

 .وقال امامه: لقد اعطاني نصيبه لكي يكتمل ثوبي

طالب كان ال ينام حتى يطمئن إلى  لح ايضاً أن االمام علي بن ابي عن السلف الصاوفي الحكايات 

أن الناس قد سكن جوعهم فشبعوا وناموا.. وانه كان يجول ليالً وقد حمل كيساً من الخبز يرمي منه امام  

 ..بيوت الفقراء ما يمنع عنهم غائلة الجوع

 ..رف الغني به نفسهوفي االقوال المأثورة انه ما جاع جائع اال بما أت

االكثرية المطلقة من الثالثمائة مليون عربي، تعاني من الجوع  وها هي امة الفقراء، أي …

واالمراض السارية، بينما اهل النفط والغاز يقيمون، واكثر من مرة يوميا، المائدة العامرة بالخراف 

ينتظرون خلف االبواب، في انتظار  المذبوحة واصناف السمك، والدجاج او البط احياناً، بينما الفقراء 

م الفضالت الدسمة، فيأكلون حتى التخمة وينطلقون إلى خدمة من اطعمهم ـ بغير رغبة، أن ترمى اليه 

 !وبغير قصد ـ ثم … يشكرون هللا على نعمه

 

إن في الوطن العربي مئات الماليين من الفقراء، ينتشرون بامتداد صحاريه، في المدن والقصبات 

من بالدهم المجوعة، إلى حيث يمكنهم العيش    وفي مرابع اللهو، ومخيمات الالجئين الهاربين  والقرى،

 .فتتوفر لهم اللقمة الحالل، وفراش ينطوون عليه بعد نهارات التعب 

وأهل النفط والغاز من حكام العرب يبيحون ثرواتهم الهائلة للمهيمن االجنبي )وهو االميركي في  

 لقطع، المحتل االسرائيلي..( الغالب االعم وضمنه، با

من لم تمن عليهم المقادير بالنفط او بالغاز، فهم يكيفون حياتهم ، ويجهدون ويبذلون  أما بقية العرب م

عرق الجباه من اجل أن يوفروا ألبنائهم وبناتهم ا لغد االفضل، ولو باعوا كل ما يملكون من اجل حفظ  

إلى من لهم، يقيهم ذل الحاجة وهدر الكرامة بمد اليد كرامة اجيالهم الجديدة وتأمين مستقبل افضل 

 .غادرته مشاعر االنسانية والرفق بإخوته ومساعدة األخ الشقيق
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صباح يوم الجمعة من كل اسبوع، تحتشد جماهير الفقراء امام قصور االمراء، وفي يدي كل منهم  

ير واحداً اثر اآلخر، فيطلق  “عريضة”.. ثم يأتي الحرس الملكي ليدخل طابور الفقراء على سمو االم 

مع صاحب السمو وهو يهز رأسه، ويأتي الحارس فيأخذ الفقير الشاكي إلى خزندار واحدهم شكواه ويس

االمير ليعطيه “شرهة” تكفي إلطعامه مع اسرته يوماً او يومين.. ثم يأمر سموه، فيصرف ما تبقى من 

سفرة تكفي خرفانها واالسماك والمقبالت   اهل السؤال، قبل أن يصحب ضيفه إلى دار العز حيث تمتد 

 ..فرة فيها إلطعام مائة سائل على االقلالمتو

 ..بعد األكل يتجشأ سموه فيؤتى له بشراب مهضم

اما ما تبقى من الطعام الفاخر فيُرمى حيث يمكن للفقراء وابناء السبيل أن يأتوا ليأخذ كل منهم له،  

 .نعمهقدمه ألطفاله، قبل أن يتجشأ حامداً هللا على وألسرته، نصيب من هذا الطعام المشتهى في

 

 :ال يمكن القبول بهذا االنقسام “الطبقي” المريع في االمة 

من ال يعملون وال يبذلون أي جهد، وال يتصبب عرق التعب من جباههم، يحصلون على ما يفوق 

 ..حاجتهم مئات المرات، بل ألوفها

والمدرسة جبينه غزيراً من اجل أن يؤمن السكن بينما من يتعب ويشقى ويتصبب العرق من 

 ..والطعام ألسرته، ال يجد ما يكفيه ويوفر الشبع والكفاية لعائلته

ولو أن هذه الثروات المتراكمة قد بنيت بعرق الجهد والتعب، لحق ألصحابها أن يتمتعوا بها وان  

 ..ينفقوها كما يشاؤون

 االنسان من علق،  المسار وتحقيق االنصاف، فقد خلق هللااما وانه “القدر” فال بد من التدخل لتعديل  

 ”..وجعل الناس متساوين كأصابع الكف، وقال سبحانه: “وأن ليس لإلنسان اال ما سعى

 ..والنفط ليس نتيجة سعي اهله، بل هو “هبة” إلهية تنتظر عدالة من جاءتهم بال تعب لكي يستحقوها

ن هللا في شعوبهم  ولكن ما كل ما يمنحهم ويعطيهم يتقو وهللا هو الرزاق، وهو المانح العاطي، ..

 !وأن ليس لإلنسان اال ما سعى… .وفي امتهم، بل انهم السفهاء

 الفلسطينية  ”القدس”المصرية و ”الشروق “تنشر بالتزامن مع جريدتي
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 النفط يقلق العراقيين  - 11

تضخمها، ومنع  لحكومية، وهي اليوم متبّطلة عالوة علىال حلَّ بغير تفحص إنتاجية المؤسسات ا

إعاقة عمل القطاع الخاص، الزراعي والصناعي، المنتج بشكل حقيقي، وكذلك القضاء على الفساد 

المالي وباألخص في الجمارك الذي أثّر بشكل كبير على االقتصاد، وعرقل عمل تلك القطاعات 

 صحافي عراقي متخصص باالقتصاد ، سالم زيدان 2020-04-02  .نتاجيةاإل

 البحرين  -عبد ّللّا المحرقي 

مراقبة أسعار النفط أصبحت الشغل الشاغل للعراقيين حالياً، ألنه محرك االقتصاد في البلد، ويشكل  

الناتج المحلي في المئة من  60وزارة المالية، وكذلك ة من إجمالي إيرادات الموازنة وفقاً ل في المئ 92

في المئة من الصادرات العراقية حسب البنك المركزي العراقي. وبانخفاض سعره  99اإلجمالي، و 

د  سيقلل اإلنفاق ويصيب البالد الركود، نتيجة عدم قدرة القطاعات األخرى على النهوض باالقتصا

 .تأسيسها وحتى اآلنبسبب اعتماد الدولة على الريع، منذ 

مليار دوالر، فلجأت الحكومة إلى زيادة  120كانت إيرادات العراق السنوية من النفط أكثر من 

مليون عراقي مصيرهم   20ماليين شخص، وزيادة مرتباتهم.. وهناك بالتالي  4موظفيها ألكثر من 

 .أصبح مرتبطاً بالنفط

 كثر تضرراً العراق األ

بين منظمة أوبك والبلدان المنتجة للنفط خارج    2016الذي أبرم في العام  اِنهار اتفاق "أوبك بلس"  

األوبك، مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عُمان وغيرها، بعد الخالف بين السعودية وروسيا على الكمية  

. أرادت السعودية زيادة  المطلوب تخفيضها بدءاً من شهر آذار/ مارس وحتى نهاية العام الحالي

ج إلى تخفيض جديد، ألن سعر برميل النفط في  اكتفت روسيا بالقول أن السوق ال تحتا التخفيض بينما

دوالراً، وهو مطمئن للجميع.. مما جعل السعودية تزيد اإلنتاج، وتخفض األسعار معاً   50حينها كان 

 .لتنهار قيمة النفط

تطع زيادة إنتاجه كما  ار النفط هو العراق، البلد الذي لم يسأكثر الدول المتضررة من انخفاض أسع

يومياً   ماليين برميل 10 التراخيص النفطية، حسين الشهرستاني، بشكل يتجاوزأمل مؤسس جوالت 

واألمنية، والفساد المستشري في خالل العام الحالي. لم يستطع ألسباب عدة، منها األوضاع السياسية 

ً  5. ليبقى إنتاجه في أفضل الحاالت مؤسسات الدولة وغيرها.  .ماليين برميل يوميا

http://assafirarabi.com/ar/author/author21102019/
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https://urlz.fr/chD7
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ر العراق  ً )وهي طاقته التصديرية القصوى(، ألن البنى التحتية   3.8يصدِّ مليون برميل يوميا

،  2014واضحة. ففي العام  للتصدير والخزن ضعيفة جداً. لكن الغريب أن سياسة العراق النفطية غير  

على الرغم من  عبد المهدي، تطوير البنى التحتية في الحقول النفطية، أوقف وزير النفط آنذاك، عادل 

توقيع العراق عقوداً بمليارات الدوالرات مع الشركات العالمية. وقال أنه فعل لسببين، األول انهيار  

 .العراق تجاوزها بعد اعتماده سياسة تقشف أسعار النفط، والثاني األزمة المالية التي استطاع

حت الشغل الشاغل للعراقيين حالياً، ألنه محرك االقتصاد في البلد، ويشكل  ر النفط أصب مراقبة أسعا

في المئة من الناتج المحلي  60في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة وفقاً لوزارة المالية، وكذلك  92

 .ادرات العراقية حسب البنك المركزي العراقيفي المئة من الص 99اإلجمالي، و 

في المئة إلى الدول   22في المئة إلى الهند، و  25ن النفط العراقي إلى الصين، وي المئة مف  26يباع  

في   12في المئة إلى الواليات المتحدة األمريكية، و  7في المئة إلى كوريا الجنوبية، و  8األوروبية، و 

ً المئة إلى باقي دول   من تفشي  العالم. ومعظم هذه الدول أغلقت أبوابها وفرضت الحجر الصحي خوفا

ً نتيجة قلة الطلب العالمي، وزيادة فيروس كورونا. وهكذا تتراجع صادرات العراق النفطية ح اليا

 .المعروض الذي ألقى بظالله على األسعار

والهند، اللذين قرر بيع نفطه إليهما  تتمثل خطة العراق الحالية بالحفاظ على زبائنه، وتحديداً الصين  

)أي   دوالر عن "نفط اإلشارة" الذي يعتمده للسوق اآلسيوية،  5ر يقل ب  خالل شهر نيسان/ أبريل بسع

سعر نفط دبي وسلطنة ُعمان(. وهو يخاف من استحواذ دول الخليج على هذين السوقين باعتبارهما  

ثلث سكان الكرة األرضية(، باإلضافة إلى نسب نمو أكثر المستهلكين في العالم بحكم نسبة سكانهما ) 

ية ألنها تهتم بالطاقة لية خالل السنوات األخيرة. وال يرّكز العراق على الدول األوروباقتصادهما العا

 .النظيفة، وهي تنوي تقليل استهالك النفط خالل السنوات القادمة خوفاً من التلوث البيئي

 ما هو تأثير هبوط النفط ؟ 

ع بشكل خاص على طبقة . لكن الواقع يقول أنه ُوزّ 111ملك الشعب، وفقاً للدستور بمادته النفط 

ينما يُفترض أن تخصص أموال النفط في مشاريع  محددة من العراقيين، وهي فئة الموظفين، ب

استراتيجية تخدم مجمل المواطنين، وتوفر لهم حقوقهم األساسية. وما حصل حّول دوائر الدولة إلى 

مثل وزارة الكهرباء، وامانة لة عن العمل. فهناك مؤسسات من المفترض أن تجلب إيرادات مالية،  العطا

يعني أن  .إيرادات النفط حولت إلى مستهِلكة تأخذ رواتبها منبغداد، واالتصاالت...وغيرها، وهي ت

 .يةيَع جديدة تساهم في تحريك االقتصاد وتنويعه وتطوير البنى التحت أموال النفط لم تتحول لتخلق مشار

http://assafirarabi.com/ar/2791
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مليار دوالر(، بعد توظيف    55.6) تريليون دينار 66.8 يحتاج العراق في موازنة العام الحالي إلى

التظاهرات في تشرين    ألف شخص في "حزم اإلصالح" التي طبقها عادل عبد المهدي بعد انطالق  500

تحقيق العدالة االجتماعية، العراقي، وتنويع مصادره، والمطالبة بتطوير االقتصاد  األول/ أكتوبر،

وتخفيف نسب البطالة، ومحاربة الفساد. إيرادات الدولة )من المصادر النفطية وغير النفطية( عاجزة  

دوالراً لبرميل خام   30على حالها، وهو عن تغطية الرواتب وحدها أصالً، فإذا استقرت أسعار النفط 

دوالر   10.7دوالر للبرميل، بعد اقتطاع مبلغ  14.3نفط العراقي يصل إلى برنت، فإن صافي إيراد ال

من كلفة استخراجه ونقله إلى البلدان المشترية. باإلضافة إلى أن النفط العراقي يحتوي على كبريت  

خدم في المصافي الدولية، ولذا فهو يباع بسعر أقل من خام ويحتاج إلى المزج مع نفوط أخرى لكي يُست

العام الحالي، مع إيرادات   مليار دوالر في  20مما يعني أن صافي إيراد العراق النفطي سيكون  برنت،  

 .مليار دوالر  29.1مليار دوالر. وسيبلغ العجز المالي في الرواتب فقط  6.5غير نفطية تصل إلى  

ادة مليار دوالر، فلجأت الحكومة إلى زي 120سنوية من النفط أكثر من كانت إيرادات العراق ال

 - مليون عراقي   20.. وهناك بالتالي  ماليين شخص، وزيادة مرتباتهم 4موظفيها ليصلوا إلى أكثر من 

 .مصيرهم مرتبط بالنفط -مليوناً  38أكثر من نصف السكان البالغ تعدادهم 

ً  3.8يصدّر العراق  ، وهي طاقته التصديرية القصوى، ألن البنى التحتية مليون برميل يوميا

ماليين    10ط لتصدير  خزن ضعيفة جداً، ولم يجِر تطويرها. وهكذا فالكالم الرسمي عن خطللتصدير وال

 .برميل يومياً يبدو مجرد سراب 

ء غير أن هناك، عدا باب اإلنفاق هذا، التزاماٌت تتمثل بتسديد القروض الداخلية والخارجية، وشرا

 ...األدوية ومواد البطاقة التموينية، واستيراد الكهرباء

ً من  عد ااستب لمسؤولون الحكوميون فكرة أي استقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين خوفا

فى السياسيون بالعمل على  لذلك اكت .فئات المجتمع الناقمة على النظام الحالي انضمام هذه الفئة إلى

مليار دوالر،   4السنوات الماضية في وزارة المالية، البالغ  حلول تتمثل باستخدام الخزين المالي من

مليار دوالر. وينوون   16.6، إذ كان  2015أن بدده عبد المهدي خالل الشهرين األخيرين من العام    بعد 

مليار دوالر، عبر شراء البنك المركزي  60لياً كذلك استخدام جزء من االحتياطي األجنبي البالغ حا

، مع تعظيم  في المئة 30أو  20لمصارف الحكومية، وتعويم قيمة الدينار بنسبة سندات خزينة مع ا

الموارد الداخلية، عبر زيادة الضرائب على المواطنين، واالقتراض من البنك وصندوق النقد الدوليين،  

ق ة إلى فتح قنوات اتصال مكثفة مع السعودية وروسيا من أجل االتفا وإيقاف استيراد الكهرباء، باإلضاف

 .من جديد على رفع أسعار النفط

https://urlz.fr/chDe
https://urlz.fr/chDe
https://urlz.fr/chDe
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 حلول فاشلة 

تصحيح مسار االقتصاد ال يمكن أن يُعالَج بهذه االجراءات. فإن لم نهتم بسائر المعطيات، وإكتفينا  

ئة سنوياً، فسيكفي ذلك لتبين حجم  في الم 2.6بإحداها، وهي نسبة النمو السكاني في العراق التي تبلغ 

الحكومة    المعلن و/أو المأمول ما زالت وهمية. فقد أعلنت   -نمو االقتصادي  المشكلة. وال سيما أن نسبة ال

في المئة خالل العام الحالي، وهو تقدير يستند إلى قطاع النفط  4.8أن االقتصاد العراقي سينمو بنسبة 

 !الذي ما لبث أن اهتز بقوة

القطاع   ة عملاألمر سياسة واضحة تزيد إنتاجية المؤسسات الحكومية، وتمنع إعاقيتطلب 

الزراعي والصناعي، المنتج بشكل حقيقي. كما ال بد من القضاء على الفساد المالي في  الخاص 

 .االقتصاد، وعرقل تلك القطاعات اإلنتاجية عن العملالجمارك، الذي أثّر بشكل كبير على 

 ن تغطية الرواتب وحدهلنفطية وغير النفطية( عاجزة عإيرادات الدولة )من المصادر ا

http://assafirarabi.com/ar/30164/2020/04/02/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-

%d9%8a%d9%82%d9%84%d9%82-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%86/ 

 

 سنوات  5مليار دوالر للدائنين في    29  - 12

 2020آذار  16اإلثنين   

دة هيكلة الدين قبل بضع  لماذا استمّرت الدولة بتسديد الديون؟ ألم يكن يجب التوقّف عن التسديد وإعا

 تكبّد لبنان؟ سنوات؟ ماذا تكبّدت الخزينة ثمناً للمكابرة؟ وماذ 

بدأ يظهر عجز ميزان المدفوعات الذي يعبّر عن صافي عمليات خروج األموال   2011في عام 

 ودخولها إليه. العجز يعني أن األموال التي تخرج أكبر من تلك التي تدخل. وفي ذلك الوقت،من لبنان  

ادي نجم تعاملت السلطات المالية والنقدية مع مسألة تسجيل عجز لسنة واحدة على اعتبار أنه أمر ع

هذا العجز عن مفاعيل نزوح السوريين إلى لبنان هرباً من المعارك الدائرة في بالدهم، وأن مبّررات 

مليون دوالر ما   9423، تراكم العجز ليبلغ 2015ستنقضي في السنة التالية. غير أنه في نهاية عام 

دسات« بهدف إعادة تكوين  دفع مصرف لبنان إلى إطالق عملياته المالية غير التقليدية المسماة »هن

  32.4مقارنة مع    2015اية  مليار دوالر في نه  30.6احتياطاته بالعمالت األجنبية بعدما انخفضت إلى  

 .2014مليار دوالر في نهاية  

http://assafirarabi.com/ar/25177
http://assafirarabi.com/ar/25177
http://assafirarabi.com/ar/30164/2020/04/02/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%8a%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%86/
http://assafirarabi.com/ar/30164/2020/04/02/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%8a%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%86/
http://assafirarabi.com/ar/30164/2020/04/02/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d9%8a%d9%82%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%86/
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هذه كانت المؤّشر األول على بداية مسار االنحدار نحو االنهيار المالي. يومها كان حاكم مصرف  

رياض سالمة يتصّرف بسلطة مطلقة في كل القرارات المالية والنقدية. وباالستناد إلى المؤشرات لبنان  

صارف  ي توافرت لديه، والتي لم يّطلع عليها أحد إلى اليوم، قّرر سالمة أن ينفّذ عمليات مالية مع المالت

رات دوالر وأرباح  مليا 5.6مليار دوالر من ضمنها أرباح للمصارف بقيمة  17بقيمة إجمالية بلغت 

، وإن  2019ام ميلون دوالر لكبار المودعين. وهذه الهندسات لم تتوقف حتى منتصف ع 550تتجاوز 

المدفوعات بشكل  . في تلك السنة تحّسن ميزان  2016اتخذت أشكاالً مختلفة عن تلك التي نفذها في عام  

  2017مليون دوالر في عام    155.7  ظرفي وموقّت، ولكنه عاد إلى االرتفاع مجدداً ليسّجل عجزاً بقيمة

 .2019دوالر في نهاية عام ماليين  3510وصوالً إلى  2018مليون دوالر في عام  4823وبقيمة 

يوم نفّذ حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ووزير   2018أيار  17أما المؤّشر الثاني لألزمة فكان في 

ارة المال حصراً لمصرف لبنان المال علي حسن خليل هندسة من نوع جديد قضت بأن تصدر وز

ة بالليرة اللبنانية يحملها مصرف  مليارات دوالر مقابل إطفاء سندات خزين  5.5سندات يوروبوندز بقيمة  

حصل عليها مصرف لبنان من   لبنان في محفظته )كانت محفظته من السندات حبلى بالسندات التي

ة المال تخلق كتلة نقدية من الدوالرات  (. بهذه العملية كانت وزار2016الهندسة الكبرى في صيف 

%. مصرف لبنان أدخل 44% إلى  38م من  الوهمية وترفع حّصة الدين بالدوالر من مجموع الدين العا

https://al-akhbar.com/ArticleFiles/2020315234045829637199124458293878.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/2020315234045829637199124458293878.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/2020315234045829637199124458293878.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/2020315234045829637199124458293878.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/2020315234045829637199124458293878.pdf
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سّجلها إيجاباً في ميزان المدفوعات، هذه السندات في محفظته على أنها دوالرات طازجة حصل عليها و

 .المعطيات الحقيقيةأي إنه تالعب بمكّونات هذا الميزان إلخفاء 

نسيق مع وزراء  في هذا الوقت كانت السلطة »غاشية« عن أفعال سالمة، التي جرى قسم منها بالت

ت العامة، وتفاصيل التقّشف الذي لم يلتزم المال المتعاقبين. كانوا يلتهون بالحديث عن مشاريع الموازنا

... المصرفيون منهم كانوا مشغولين أّي منهم به وبنقاشات هامشية عن القطاع العام وضرورة خفضه

ات كان مخصصاً لمصارف بعينها كانت  بعدّ األرباح الناتجة من الهندسات. صحيح أن قسماً من الهندس

بيراً جداً. لو كشف سالمة عن األرقام على وشك اإلفالس، إال أن الثمن المدفوع لهذه العمليات كان ك 

رقام(، لتبيّن بكل وضوح أن التوقف عن السداد كان  في ذلك الوقت )حتى اآلن يرفض الكشف عن األ

 .2019ثم لغاية  2018سحة مالية طويلة لغاية وأن األزمة أعطتنا ف 2015يجب أن يكون في عام 

بسبب هذه المكابرة وإنكار حقيقة أن النموذج االقتصادي اللبناني آيل إلى الزوال، واصلت الخزينة 

مليارات دوالر   9.5مليار دوالر من ضمنها  25دفعت نحو  2019و  2015تسديد الفوائد. بين عامي 

مليار   17.9نحو  2019المدفوعات يتراكم ليبلغ في نهاية  بالعمالت األجنبية، فيما كان عجز ميزان

لك الوقت؟ بسبب التوقف عن الدفع انخفض عجز الميزان  دوالر. ألم يكن األجدى وقف النزف منذ ذ 

، أي  2015ارات دوالر، وهذه القيمة كان يمكن تحقيقها اعتباراً من عام  ملي  4التجاري بقيمة تصل إلى  

مليار دوالر. في ذلك الوقت   20ستيراد سلع غير ضرورية بما تصل قيمته إلى  ما كان يوفّر على لبنان ا

ه  المتراكمة بالعمالت األجنبية قادرة على تلبية استيراد السلع األساسية التي نواج كانت الفوائض المالية  

م يكن  % من إيرادات الخزينة، ول 48صعوبة في تمويلها اليوم. داخلياً استنزفتنا هذه الدفعات وابتلعت 

هولة لنبدأ بإمكان كل ما حصل أن يخلق نمواً اقتصادياً، واليوم لن نتمكن من تجاوز تقلّص االقتصاد بس

 .رحلة البحث عن نمّو ما

https://al-akhbar.com/In_numbers/285692/29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%86-

%D9%81%D9%8A-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7 

 

 متى تنتهي السوق السوداء ويوّحد سعر الليرة؟ - 13

 2020آذار  16اإلثنين   ماهر حسين 

يعتبر فقدان الثقة أكبر خطر على النظام المالي عموماً واألكثر خطورة على الشأنين االقتصادي  

ين شركاء اإلنتاج والمصارف بسبب فقدان العملة الصعبة المعيشي. فعندما تنهار الثقة ب   -واالجتماعي  

وتعجز الدولة   »الدوالر«، ويفقد المواطنون ثقتهم بقدرة المصارف على تلبية الطلب على الدوالر،

https://al-akhbar.com/In_numbers/285692/29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7
https://al-akhbar.com/In_numbers/285692/29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7
https://al-akhbar.com/In_numbers/285692/29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7
https://al-akhbar.com/Author/5727
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ممثّلة بمصرفها المركزي عن التدّخل في السوق للحفاظ على السعر، يدّب الذعر وتُترك العملة الوطنية  

السوداء. تتراجع قيمتها وسط جفاف السوق من الدوالرات، ثم تبدأ السوق   لتالقي مصيرها في السوق

فع أسعار السلع وينعكس ذلك سلباً على  الموازية لدى الصرافين بالتحّكم بعملية التسعير. سرعان ما ترت 

مداخيل المقيمين في لبنان في ظّل انكفاء الدولة عن السيطرة على الوضع واستعادة التّحكم بالسعر.  

ذا حاولت الدولة تخفيف انهيار سعر الليرة بقرارات إدارية كما فعل مصرف لبنان عندما ألزم  وإ

عندها تنشط السوق الموازية الرديفة أو السوق  ليرة،  2000الصرافين بصرف الدوالر على سعر 

خاص السوداء التي تتشّكل من صرافين يعملون في الخفاء وأفراد يتبادلون العمالت وشركات القطاع ال

 .التي تضارب على األسعار أيضاً 

 :األسباب التي قد تؤدّي إلى نشوء سوق سوداء للدوالر في بلد ما هي على النحو اآلتي 

 .ملة المحلية مثبّت من قبل الدولة بشكل غير واقعيسعر صرف للع -

 .محدودية االحتياطات بالعمالت األجنبية إلى جانب معدل مرتفع لتضّخم األسعار -

 .ركة العمالت األجنبية ما يؤدّي إلى صعوبة توافر العمالت بين األفراد والشركات على حقيود  -

 .فقدان ثقة المواطن بقيمة العملة الوطنية -

هذه العوامل حاضرة في لبنان، ما جعل نشوء السوق السوداء أمراً حتمياً. هذا بالفعل ما حصل  كل 

لنموذج االقتصادي اللبناني وتراكم األزمات فيه. وفيما  خالل األشهر الخمسة األخيرة بنتيجة بنية عمل ا

زية لسعر الصرف: كان الدين العام يتراكم، وتتآكل احتياطات مصرف لبنان بالدوالر، ُولدت سوق موا

سوق الصرافين. بمعنى آخر لم يعد سعر صرف الدوالر مقابل الليرة ثابتاً وبدأ يتجاوز الحدود التي 

ليرة لكل دوالر، ثم بلغ في الفترة األخيرة   1515البداية تجاوز سعر الـ رسمها مصرف لبنان له. في

 يومياً في الحياة العامة. مصرف  ليرة مقابل الدوالر. المضاربة على الليرة بدأت تصبح فعالً  2700

لبنان كان يغّض النظر عن هذه المضاربات ألشهر وسط تأويالت ألهدافه: هل يريد تكريس سعر جديد 

الموازية قبل إعالن خفض قيمة الليرة بشكل رسمي؟ أي سعر يستهدف؟ الحقاً، وبهدف  في السوق 

ض سالمة إلى الطلب من الصرافين تخفيف وقع انهيار سعر الصرف، عمد حاكم مصرف لبنان ريا

ليرة مقابل الدوالر. التزام الصرافين كان لفترة أيام بسيطة امتنعوا  2000االلتزام بسعر ال يتجاوز 

ليرة. الضغوط ازدادت بعد   2000عن عرض الدوالر للبيع واستمّروا بشرائه بسعر ال يتجاوز    خاللها

سندات اليوروبوندز. عندها أصدر مصرف لبنان تعميماً    إعالن الحكومة إعادة هيكلة الدين وتعليق سداد 

قصى، أي % فوق السعر الرسمي كحدّ أ30يحدّد فيه السعر المقبول تداوله من قبل الصرافين بنسبة 

ليرة سعر الدوالر الواحد. الصرافون أعادوا الكرة وامتنعوا عن عرض الدوالر للبيع فيما   2000



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

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

37 

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

 .ليرة 2700ليرة و 2450يادي ليصبح السعر بين نشطت السوق السوداء بشكل غير اعت 

 المفارقة أن السوق األساسية للدوالر في المصارف أصبحت حركتها شبه معدومة. غالبية التعامالت 

رات يذهب تحولت إلى السوق السوداء التي تتحّكم بالسعر الحقيقي للدوالر. من يريد شراء أو بيع الدوال

 .ساب« ألعلى مزايد أو يشتري بأرخص سعر يجدهإلى الصراف أو يبيعه عبر »الوات

،  وألن المصارف التي تحترم، نظرياً، سعر الصرف الرسمي لم تعد تقدّم هذه الخدمة منذ مدّة طويلة

أصبح مستوردو السلع التي ال يعتبرها مصرف لبنان أساسية وهي ليست مشمولة بالتمويل من  

وق السوداء. وتسعير السلع المستوردة يكون على  طاته يشترون حاجتهم من الدوالرات من الساحتيا

 أساس سعر هذه السوق، ال على أساس السعر المحدّد من مصرف لبنان. هذا يعني أن كل السلع التي

تقع خارج سلّة التمويل من مصرف لبنان المحدّدة بالقمح والدواء والمستلزمات الطبية والمحروقات، 

وضريبة على االستهالك ال تذهب إلى خزينة الدولة بل إلى  ارتفع سعرها. هي ضريبة على التصدير 

 .جيوب المضاربين

مبرمج من سعر الصرف للتخلّص التدريجي ال  1989إلى    1980سنوات من    9احتاجت تركيا إلى  

 الرسمي حتى وصلت إلى توحيد سعر الصرف

»فرق القيمة  الفرق بين السعر المحدّد من مصرف لبنان وبين السعر في السوق السوداء يسمى 

% وهو يرتفع كلما زادت الدولة قيودها على حركة العمالت 69الموازية«. حالياً الفرق بينهما يبلغ 

زيادة عجز ميزان المدفوعات. وهذا األمر يشرح حركة السعر الموازي   االجنبية مثل إجراءات مواجهة

ابط والقيود على حركة تحويل  التصاعدية في لبنان على مدى األشهر الماضية تزامناً مع زيادة الضو

وسحب الدوالر، بل يتوقع أن يرتفع هذا الفرق في المدى المنظور ألن الدولة ستحاول الحفاظ على  

 .بالعمالت األجنبية الستعماله لألمور المهمة االحتياط القائم 

لدول وبحسب ورقة بحثية لـ»ميغيل كيغل« و»ستيفن أوكونيل« بعنوان »أسعار الصرف الموازية في ا

، فإن معظم الدول التي وقعت في مشكلة أسواق الصرف 1995النامية«، نشرها البنك الدولي عام 

توحيد سعر الصرف بين هذه األسواق والسوق الرسمية.  الموازية والسوداء، قّررت في نهاية األمر 

توحيد  1989لكن الخيار، يتعلق بطريقة توحيد السعر. فعلى سبيل المثال، قّررت فنزويال في عام 

سنوات على نشوء السوق    6السعر من دون مقدّمات عبر آلية تعويم مفاجئة لسعر الصرف الرسمي بعد  

دما وقعت الدولة في مشكلة كبيرة ناتجة من االختالل الخطير في الموازية. وقد جاء هذا التعويم بع

%. حدث ذلك أيضاً في 200ميزان المدفوعات إذ كانت في نسبة الفرق في القمية الموازية قد بلغت 

 .. وكان السبب هو حصول أزمة تضّخم مفرط متفّجرة1989األرجنتين في عام 



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

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

38 

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

وجود   ح خياراً بسبب عدم الحاجة إلى سوقين، بل ألنهذه األمثلة تشير إلى أن توحيد السعر ال يصب

ميزان المدفوعات  السوقين لم يعد نافعاً لغاياته في عزل احتياطات البلد بالعمالت األجنبية عن أزمة 

وحماية األسعار من التضّخم المفاجئ. في هذه الحالة ال يعود هناك ضرورة للحفاظ على سعر رسمي  

 .ثابت 

بط واسعة على حركة العملة الصعبة وعلى االستيراد. يا التي كانت تضع ضواهناك مثال آخر في ترك

التدريجي المبرمج من سعر  للتخلص  1989إلى عام  1980احتاجت تركيا إلى تسع سنوات من عام 

 .الصرف الرسمي، حتى وصلت في آخر المراحل لتوحيد سعر الصرف وتحرير االستيراد 

على الدولة أن تفرض ضوابط    م تعويم سعر الصرف مّرة واحدة. بلبالنسبة إلى لبنان، فمن األجدى عد 

 ً ً بحسب حاجة السوق كما ونوعاً. بعد ذلك يبدأ  على االستيراد أوالً، حتى يكون االستيراد مدروسا

تحضير البرنامج المدروس الطويل األمد لتعويم سعر الصرف تدريجاً مع تطبيق سياسات اقتصادية  

محلية )من خالل دعم اإلنتاج( باإلضافة إلى وضع سياسات ماليّة ونقديّة مالئمة.  يمكنها تقوية العملة ال

 .ئيةحينها سيتالقى السعران عند سعر واحد موّحد بصورة تلقا

https://al-akhbar.com/Issues/285690/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-

%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AD-%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9 

 

 وستاس البافيتساس: يجب إعادة التوازن إلى اقتصاد لبنان ك  - 14

 2020آذار  9اإلثنين    جود القادري 

 خطأ فادح IMFاللجوء إلى الـ 

د اكيف ننتقل من اقتصاد يتّسم بهيمنة رأس المال ويعّزز المصالح المالية للطبقة الحاكمة إلى اقتص

منتج؟ ال يحدث هذا األمر إاّل إذا كانت لدى المصرفيين وسواهم من الرأسماليين واألثرياء ذوي الصلة،  

قّوة هائلة بحسب الخبير اليوناني كوستاس البافيتساس. يعتقد أن أسوأ الخيارات هو صندوق النقد 

وم مفلس وهناك خسائر يجب ي الدولي. كالمه يستند إلى تجارب عديدة مثل اليونان واألرجنتين. فلبنان ال

توزيعها. يتم األمر عبر الفعل السيادي، أي التخلّف األحادي عن السداد، أّما طلب اإلنقاذ من صندوق  

النقد الدولي فهو خطأ فادح ألن برامج الصندوق »لن تدفع نحو تعديالت جذرية في بنية االقتصاد مثل  

اري وتعزيز القطاَعين األولي والثانوي. ليس  قتقليص حجم القطاع المصرفي والحدّ من القطاع الع

 .«للصندوق سجّل حافل في تحقيق هذا التغيير، وليس هناك سبب لالعتقاد بأنه سيأتي به إلى لبنان 

https://al-akhbar.com/Issues/285690/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AD-%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://al-akhbar.com/Issues/285690/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AD-%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://al-akhbar.com/Issues/285690/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AD-%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://al-akhbar.com/Issues/285690/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AD-%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://al-akhbar.com/Author/5757
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لبنان يستورد أكثر مّما ينتج. هل األمر مرتبٌط باتّجاه عالمي حيث يترّكز رأس المال في النشاط   

 االقتصادي؟ 

في الحساب الجاري يتضمن عجزاً في الميزان التجاري. يستورد أكثر   كبيرعجز ــ لبنان يعاني من 

مما يصدّر. لذا من األفضل القول إنه غير قادر على المنافسة، وأن لديه عجزاً كبيراً في حسابه الجاري،  

ئض  ا فاوال يولّد مدّخرات كافية لدعم االستثمار. الوضع ليس شائعاً في جميع أنحاء العالم. ففي إيطالي

ي الميزان التجاري وفي الحساب الجاري أيضاً. كذلك تمّكنت اليونان من تقليص عجز حسابها الجاري  ف

)حتى في البداية لم يكن بحجم العجز في لبنان( ثم تراجع إلى مستويات أدنى بكثير مما هو عليه اليوم  

 .في لبنان

كالسيكية في البلدان زمة هي أفي لبنان، هناك أزمة في سعر الصرف والتحويالت الخارجية. 

النامية في عصر األمَولة )ترّكز النشاط المالي ورأس المال في القطاعات االقتصادية(. ترتبط هذه  

األزمة ارتباطاً وثيقاً بسياسة تثبيت سعر الصرف التي أثبتت أنها مدّمرة والتي اختارتها الطبقة الحاكمة  

تصاد لبنان يقع تحت ضغط كبير ألّن العملة  فاق يلة.تحت إدارة مصرف لبنان والحكومة لفترة طو

 .األجنبية القويّة ضربت قدرة لبنان التنافسية وأفسحت المجال أمام نمّو اإلقراض الداخلي

تثبيت سعر العملة هو أحد خصائص سياسة »األمَولة« التي تُملْيها مصالح رأس المال في عدد من 

رف ولكبار الممّولين. تثبيت سعر الصرف مرتبٌط بشكل  لمصالة لالبلدان النامية. إنّها السياسة المفضّ 

وثيق بالتحّكم في التضّخم، ما يتيح لرأس المال تأمين األرباح وإخراجها من البالد بأمان، فيما يدفع  

رأس المال الصناعي عقوبة التنافسية المنخفضة. هذه الظواهر هي سمة من سمات التبعيّة المالية في  

تعكس الدور المهيمن لرأس المال. لبنان في حالة تبعية مالية شديدة واقتصاده تدّمر لتي  ية االبلدان النام

 .على حساب تعزيز المصالح المالية

إن لم يتمّسك لبنان بثبيت سعر الصرف بشدّة، فهل تعتقد أنه قد ينافس وتسمح له السوق العالمية   

 بذلك؟

ساطة إلى معالجة األزمة. فلبنان يعاني أيضاً  ي بب يؤدّ ــ أنا ال أقترح للحظة أن تعديل سعر الصرف س

من مشاكل حادّة في اقتصاده الحقيقي: ضعف في قطاَعي الزراعة والصناعة مقابل توّسع مفرط للقطاع  

العقاري… هناك الكثير من القضايا التي تتطلّب إقرار سياسات مستدامة، إاّل أن الحكومات اللبنانية، 

اكل أسوأ. الالفت أن المشتَرك الوحيد بين كّل ذلك هو سياسة تثبيت  المشهذه على مّر السنين، جعلت 

سعر صرف الليرة لمدّة طويلة. السبب أن رأس المال المحلّي يفّضل سياسة تثبيت العملة ألنها تسّهل 

االقتراض الكثيف من الخارج بأسعار منخفضة، وإيداعها في الداخل لتحقيق األرباح من أسعار الفائدة 
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هناك حرص على تثبيت سعر العملة المحليّة مقابل الدوالر لمصلحة رأس المال واألعمال   فعة.لمرتا

التجارية المرتبطة به. في الواقع، هناك العديد من الدول الناشئة التي تبنّت هذه السياسة ظاهرياً، لكن  

ما يساعد على  ملة الع شدّتها في لبنان مذهلة. في تلك البلدان هناك ممارسات عمليّة تسمح بانزالق

تنافسية الصادرات ويخفّض الضغوط على رأس المال الصناعي. الدول تُدرك حجم الضغوط الهائلة 

الناتجة عن تثبيت دائم لسعر العملة، لكّن لبنان استثنائي. فمن الواضح أن التثبيت يعكس المصالح  

رفيين وسواهم من الرأسماليين المصلدى السياسية واالجتماعية للبلد. ال يحدث هذا األمر إال إذا كانت 

واألثرياء ذوي الصلة بهم، قّوة هائلة. وإذا استمّر لبنان بثتبيت سعر العملة فسيجد صعوبة أكبر في  

مواجهة األزمة، وسيكون التأثير على االقتصاد المحلّي أكثر حدّة. هذا يعني حصول تغييرات هيكلية  

 .رياءاألثفي بنية السلطة والحفاظ على امتيازات 

 هل تعتقد أن نمط عيش اللبنانيين دفع تثبيت سعر العملة ليبقى دائماً؟  

ــ من الواضح أن الربط في لبنان سمح للطبقة المتوسطة باستهالك السلع الفاخرة والسفر والدراسة 

 تها، في الخارج. أعلم أن هناك طبقة متوسطة لبنانية واسعة تحّب الحياة الرفيعة وتنفق بما يفوق قدرا

المجتمع اللبناني أكثر تعقيداً من ذلك، إذ هناك العديد من المصالح القويّة. ففي ظّل هيمنة رأس  لكن

المال وسياسة تثبيت سعر العملة المحلية، عندما تدخل الدولة إلى السوق العالمية تشّجع الرساميل النقدية  

لبنانية الحاكمة هذا القرار منذ ة اللنخبالقابلة لإلقراض على التحرك بحريّة عبر الحدود. لقد اتخذت ا

فترة، ونجم عن ذلك تحّول المصارف إلى الطرف األقوى الممّول بالتدفقات الرأسمالية الخارجية، لذا 

كان ضرورياً ضمان عائد مرتفع للغاية على هذه التدفقات من خالل رفع أسعار الفائدة المحلية، وضمان  

 .حرية االنتقال

فقات كبيرة الشتات اللبناني في االغتراب ومن أصحاب توازن جذب تد اقتصاد غير م هكذا نشأ 

الدوالرات األخرى في العالم العربي الباحثين عن ربح مالي آمن. تلقائياً، تضّخمت المصارف أكبر 

بكثير من االقتصاد )موجودات المصارف تصل إلى أربعة أضعاف الناتج المحلي اإلجمالي(، لكن  

في تعقيد األمر عندما بدأ يقترض من المصارف بالعملة  لبنان( أسهم مركزي )مصرف المصرف ال

 .األجنبية فيما استمّر عجز الموازنة

يمكن اعتبار األمر برّمته بمثابة مخّطط بونزي هائل يستمر طالما تدفّقت رؤوس األموال إلى لبنان.  

الجاري من  جز في الحساب بالحفاظ على عكذلك يمكن اعتباره آلية غير مستقّرة للغاية تسمح للبنان 

 .خالل وجود فائض في حساب رأس المال
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إن األرباح المرتفعة التي حقّقها المودعون على ودائعهم بالدوالر لم تكن انعكاساً للعوائد الحقيقية  

ائع  التي يمكن تحقيقها في النشاطات اإلنتاجية في االقتصاد الوطني. لقد مّولوا هذه األرباح من الود 

تكن مستدامة، ففي النهاية، بات واضحاً أن هناك التزامات بالدوالر على الدولة  ذه العملية لم  الجديدة. ه

إيفاؤها إضافة إلى الحاجة لتمويل ثمن الواردات واستحقاقات الديون بالدوالر أيضاً. وعندما ظهرت 

األموال، ثم   الجدد في إرسالالشكوك حول سيولة المصارف ومالءتها المالية، بدأ يتردّد المودعون 

دأت المشاكل. أوضح دليل على ذلك، انخفاض احتياطات مصرف لبنان بالعملة األجنبية، وهي عالمة  ب

 حقيقية على األزمة. هذا هو واقع لبنان الذي يثير سؤاالً أساسياً: ماذا نفعل؟ 

ر في هذا . أال يجب أن نسييعتقد االقتصاديون اللبنانيون أنه »يجب أاّل نسير في طريق فنزويال« 

 الطريق؟ 

هناك القليل من القواسم المشتركة بين لبنان وفنزويال، والهدف من المقارنة بينهما بّث الخوف عند  

الشعب اللبناني. المقارنة مع فنزويال في سياق لبنان هو أمر مضلّل. خالل األزمة اليونانية، استمّر  

»الكارثي«، ما خلق  ونان لهذا المسارب عدم اتّباع اليالمحافظون في الحديث عن األرجنتين ووجو

التباساً عند اليونانيين. تتمتّع فنزويال بتجربة مختلفة عن لبنان، ويُعزى ذلك جزئياً إلى سوء إدارة إنتاج 

النفط، وإلى حدّ ما، بسبب العقوبات األميركية القاسية. رغم ذلك، فمن ناحية سياسية، إذا كان الهدف 

في لبنان، أن يوقف لبنان أّي قرار أحادي يتعلّق بوقف دفع جربة الفنزويلية  ر بشأن تكرار التمن التحذي

الديون، عندئذ يكون العكس صحيحاً. يحتاج لبنان إلى اتّخاذ إجراءات أحادية وأن يتجنّب االعتماد على  

 .صندوق النقد الدولي

 د الدولي؟ ستعانة بصندوق النقما رأيك في اقتراحات الخبراء التي تدفع في اتّجاه اال 

ــ إنها نصيحة سيئة. ال شك بأن لبنان أفلس بالفعل. فالدين غير قابل لالستمرار، واحتياطات البنك  

المركزي منخفضة للغاية، وهناك مدفوعات سندات اليوروبوندز التي يتعيّن سدادها في شهر آذار 

الة،  قتصادي. في هذه الح، وليس هناك نمّو ا)اليوم( وليس واضحاً إن كانت الدوالرات متوافرة لذلك

ترتكب الدولة اللبنانية خطأ فادحاً في طلب اإلنقاذ من صندوق النقد الدولي واعتماد سياسات التكيّف 

 .الهيكلي الخاصة به

ربما يكون هذا الطلب أسوأ شيء يمكن أن يفعله لبنان، ألن برنامج صندوق النقد يرّكز على التقّشف  

ي ويدفع االقتصاد نحو الركود، فضالً عن أنه  ذلك على الطلب الكلّ  دامة المالية. سيضغطبهدف االست

يخلق جميع أنواع المشاكل االجتماعية. برنامج الصندوق لن يدفع نحو تعديالت جذرية في بنية االقتصاد 

ثانوي. ليس  مثل تقليص حجم القطاع المصرفي والحدّ من القطاع العقاري وتعزيز القطاَعين األولي وال
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 .هذا التغيير، وليس هناك سبب لالعتقاد بأنه سيأتي به إلى لبنانسجّل حافل في تحقيق للصندوق 

  2010فعلى سبيل المثال، وقّعت اليونان برنامجاً مع صندوق النقد الدولي )واالتحاد األوروبي( من عام  

 في االقتصاد  أن يحصل تغيير بنيويّ علماً بأن مفاعيله ال تزال سارية إلى اليوم من دون    2018إلى عام  

اني على اإلطالق: قطاعات الزراعة والصناعة ضعيفة جداً، مقابل تضّخم في قطاع الخدمات، اليون 

ونمّو متواضع في اإلنتاج، إلى جانب معدالت بطالة مرتفعة، وفرص نمّو متدنية. االقتصاد اليوناني  

يمكن للبنان  توقعات المستقبلية.  من دون الكثير من الفي حالة نمّو منخفض ويتمتّع بنوع من االستقرار 

 .أن يتوقّع تطّورات مماثلة إذا سار على طريق صندوق النقد الدولي

المصارف مملوكة من أثرى الناس وأكثرهم نفوذاً وهم أكثر من استفاد وعليهم تحّمل العبء األكبر 

 في تخفيف الديون 

 لدولي؟ ماذا يجب أن نتوقّع من صندوق النقد ا 

من صندوق النقد الدولي. إنّها قاعدة موثوقة أن البلدان النامية يجب ع أّي شيء جيّد ــ ال يمكن توقّ 

أن تكون متشّككة للغاية. ال ينبغي دعوة الصندوق إلى التدخل في السياسات المحلية، ويجب التعامل مع  

 .نصيحته بحذر شديد 

، على سبيل المثال، بأن  ات العشر الماضية وأَقرَّ ورغم أن الصندوق عدّل طريقة عمله في السنو

وابط رأس المال قد تكون ضرورية في بعض الحاالت، وأن الديون قد ال تكون مستدامة ويجب على  ض

الدائنين القبول بإعادة الهيكلة )منذ أيام قالها عن األرجنتين، إال أنه ال يجب الثقة به، ألنه ال يحترم  

ألرجنتين. سيفرض  صندوق كارثّي وآخرها في ا ل لمصلحة العمال. سجّل الالسيادة الوطنية وال يعم

الصندوق سياسات تشمل تقييد األجور والقدرة التنافسية، وخفض اإلنفاق على الرعاية االجتماعية إلى 

 .(جانب التقّشف والتحرير )الخصخصة

ذريّة من السياسات من  يجب على لبنان تبنّي نهج أحادي، وأن تطالب القوى التقدميّة بمجموعة ج

اد الديون وفرض الخسائر على المصارف. تبنّي هذا النهج يترك للبنان  ا التخلّف انتقائياً عن سد ضمنه

فرصة وضع سياسات صناعية تنّشط االقتصاد وتعّزز القطاع األساسي والثانوي وتقليص حجم القطاع  

 .المالي

ي لمساعدته على  نقدي من صندوق النقد الدول يعتقد بعض االقتصاديين، أن لبنان بحاجة إلى ضخّ  

 ة، فإلى أّي مدى هذا األمر صحيح؟ تجاوز األزم

ــ قد يزّود صندوق النقد لبنان »بضخ نقدي« لتعزيز احتياطات البنك المركزي بالدوالر، لكن هذا 

تدهور »الحقن النقدي« يأتي بشروط وتعديالت هيكلية؛ سيطلب الصندوق قمع األجور، وسيدفع نحو 
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، ومساعدات الرعاية االجتماعية، وما إلى السلع االستهالكية، والمحروقات ظروف العمل، وإلغاء دعم  

 .ذلك، فضالً عن االنفتاح السريع للبالد على المنافسة الدولية

يُرّجح أن »الضخ النقدي« يتيح للبنان شراء المزيد من الوقت ويجنّبه التخلّف الفوري عن السداد، 

من للمصارف. الصندوق لن  لة االقتصاد وتقليص الدور المهيكلة الحقيقية تكمن في إعادة هيكلكن المش

يساعد لبنان على وضع االقتصاد على طريق النمو وخلق فرص العمل وزيادة المداخيل، بل األرجح  

 .أنه بعد سنوات على هذا »الضخ النقدي« سيجد لبنان نفسه في وضع مماثل لما هو عليه اليوم

ياسات نيوليبرالية وسرعان ما  ، س 2015انتُخب في كانون األول  ت األرجنتين بقيادة ماكري الذيتبنّ 

استدعت حكومة ماكري صندوق النقد الدولي الذي  2018تدهور أداء االقتصاد األرجنتيني. ففي عام 

أكيد. ما حدث هو مليار دوالر، وطلب التقّشف ومزيداً من التحرير. اليوم األرجنتين مفلسة بالت  57قدّم  

 .ن أاّل يسير في هذا الطريقلنفسه بعض الوقت. يجب على لبنا  أن ماكري اشترى

اقتصاد لبنان عبارة عن مخّطط بونزي غير مستقّر للغاية ألنه ينتج عجزاً في الحساب الجاري من 

 خالل فائض في حساب رأس المال

  تغالل احتياطات النفط سيحّل جميع يقول الوزير السابق جبران باسيل وسياسيون آخرون إن اس 

 مشاكلنا. هل تعتقد أن هذا صحيح؟ 

ــ هذا تفكير بالتمنّي. كان لدينا الكثير منه في اليونان. إن عائدات النفط والغاز في البحر األبيض  

المتوسط هي بعيدة في المستقبل إذا تحققت. إفالس لبنان سيبدأ قبل وقت طويل من أن تصبح هذه 

رية لالقتصاد، بعد أهميتها إذا حدثت إعادة هيكلة جذ  حة. إيرادات النقط والغاز قد تثبت األموال متا

التعامل مع الديون، أي اقتصاد موّجه نحو اإلنتاج في ظّل حكومة غير فاسدة ونظام حكم ديمقراطي  

بنان يدافع عن مصالح العمال. عندئذ يمكن أن توفر احتياطيات النفط والغاز حيوية. لكن يجب على ل

 .حّل أزمته أوالً 

ن لبنان أحد أكثر االقتصادات المالية في العالم، وهو نموذج شديد التبعية ساسي وهو أهناك أمر أ

المالية مع نظام تثبيت للعملة، وتدفقات رأس المال الحر وقطاع مالي مهيمن. في الواقع لقد تدّمر النسيج  

لقد خسر نشاط التمويل    طاَعي التعليم االبتدائي والثانوي.المنتج لالقتصاد، فيما يحتاج لبنان إلى تطوير ق

، ولم تعُد لديه الديناميكية نفسها. هناك ركود راسخ في 2008- 2007جاهاً عالمياً منذ عام باعتباره اتّ 

القطاع اإلنتاجي في البلدان المتقدّمة، والقطاع المالي لم يعد يولّد األرباح السابقة، وهناك أيضاً فقاعة  

عالم الغربي نوع من  يصة التي ضّختها الحكومات. يسود الاألسهم العالمية بسبب األموال الرخسوق 

الرأسمالية المريضة التي ال يمكنها البقاء لفترة أطول. هناك حدود لمدى تحقيق األرباح اعتماداً على  
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ادة تنظيم اقتصاده  رأس المال وليس على اإلنتاج. في هذا السياق يحتاج لبنان إلى إلغاء األمَولة وإع

 ماذا عن فرض قّص الشعر )هيركات( والتخلّف عن سداد الديون؟   -   .لصالح العمال

ــ إذا لم يلحق لبنان بصندوق النقد الدولي، فعليه التفكير في التخلّف عن سداد الديون وإعادة هيكلتها.  

ا أرادت الحكومة أن تتخلّف التخلّف عن السداد فعل سيادي وأحادي، لكن ما هي الخيارات المتاحة؟ إذ 

سداد أيضاً إلى جانب قّص الديون، فمن سيتحمل  سيترتب على مصرف لبنان التخلّف عن ال  عن السداد،

 الخسائر: المودعون، الدائنون، المصارف، المساهمون في المصارف؟ 

فاد من  المصارف اللبنانية مملوكة لبعض أثرى الناس وأكثرهم نفوذاً في لبنان وهم أكثر من است

بجب أن تقع الخسائر على   ديها معدالت عالية من كفاية رأس المال.السياسات االقتصادية السخيفة ول

مساهمي المصارف وأصحاب السندات المصرفية أوالً وليس على المودعين. من المهم أن نتعلم من  

لمصرفي، واألنشطة  المشابهة ألزمة لبنان لجهة التوّسع المفرط للقطاع ا 2013األزمة القبرصية في 

ّص الودائع وسلبت مدّخرات آالف القتصاد غير المتوازن. لكن قبرص فرضت قالمالية المضاربة، وا

 .الناس من دون تغيير هيكل االقتصاد. على لبنان تجنّب هذا الطريق

ً يدّرس االقتصاد في جامعة   كوستاس البافيتساس خبيٌر اقتصادي من اليونان: تعريف  حاليا

جل غادر من أ  2015سيريزا في كانون الثاني  نتُخب عضواً في البرلمان اليوناني لحكومةا  لندن

عندما وقّع سيريزا خّطة إنقاذ مع االتّحاد األوروبي وصندوق   2015تشكيل الوحدة الشعبية في آب 

، الربح بال إنتاج:  The Left Case Against EU Polity Press 2018 من أعماله  النقد الدولي

تماعية للسوق،  (، المؤّسسات االج2012في منطقة اليورو )   (، األزمة2013يف يستغلّنا المال جميعاً )ك

يُعرف البافيتساس بمقاربته الماركسية لمسألة »األمَولة«    (Routledge 2003) المال واالئتمان

المال، الذي طّوره   كمفهوم يعكس التاريخ الحديث للنيوليبرالية )المستمدّة من المفهوم الماركسي لرأس

إلنتاج ورأس المال خالل العقود األربعة  مَولة مؤّشر على التباين المتزايد بين ارودولف هيلفردنج(. األ

من الخصائص البارزة لألمَولة ارتفاع األرباح المحقّقة بواسطة العمليات المالية. أّما تجربة    الماضية

ً  البلدان الناشئة في عصر األمَولة فكانت قاسية  للواليات  وبمثابة مديح للبلدان المتقدّمة، وخصوصا

 لمصدّرة للدوالرالمتحدة األميركية المهيمنة ا

https://al-akhbar.com/Issues/285305/%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B3-

%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-

%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7 

 

https://al-akhbar.com/Issues/285305/%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://al-akhbar.com/Issues/285305/%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://al-akhbar.com/Issues/285305/%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://al-akhbar.com/Issues/285305/%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
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 مليون دوالر فقط  600أنقذوا الصناعة بـ - 15

 2020آذار  2اإلثنين   محمد وهبة 

مليون دوالر حتى تتمكن من مواصلة  2865لبنان إلى استيراد مواد أوليّة بقيمة تحتاج مصانع 

ج فيه لبنان إلى الصناعة المحليّة لتوريد  إنتاجها وإال ستكون مهدّدة بالتوقف عن العمل في وقت يحتا 

 السلع إلى السوق المحلية 

يراد مواد أوليّة بقيمة  أعدّت جمعية الصناعيين دراسة تشير إلى أن مصانع لبنان تحتاج إلى است 

مليون دوالر تدخل إلى لبنان تحت بنود جمركية    2217مليون دوالر من بينها مواد أولوية بقيمة    2865

"  322مليون دوالر تدخل إلى لبنان تحت الرمز "  648سوم الجمركية، ومواد أولية بقيمة  معفاة من الر

لوية الواردة ضمن البند نفسه سواء أكانت للتجارة  والذي يهدف إلى التمييز بين وجهة استعمال المواد األ 

 .فتخضع للرسم الجمركي أم للصناعة فتكون معفاة من هذا الرسم

ة اإلجمالية السنوية للقطاع الصناعي، إال أنه قد ليون دوالر، يمثّل الحاجم 2865هذا الرقم، أي الـ

لية لتصنيع سلعٍ تباع محلياً أو تصدّر إلى يكون أقّل إذا أُخذ في الحسبان أن المصانع تستورد المواد األو

ية. لعّل الخارج مقابل دوالرات طازجة يمكن استخدامها مجدداً لتمويل استيراد المزيد من المواد األول

التعبير األدّق عن هذه الدورة الصناعية ــ النقدية، أن هناك حاجة إلى ذخيرة أوليّة بالعمالت األجنبية 

ورة اإلنتاج الصناعي التي تقوم بتمويل نفسها جزئياً بالعمالت األجنبية اآلتية  د   تُستعمل من أجل إطالق

الطازجة" التي يمكن تحويلها إلى الخارج.  من الخارج والتي يطلق عليها المصرفيون اسم "الدوالرات  

  ذج وهذه ليست مجّرد ميزة عابرة للصناعة، بل ربما هي واحدة من األساسات التي يرتكز عليها أي نمو

اقتصادي. فالتصدير الصناعي، يعدّ مالذاً آمناً ألي نموذج اقتصادي، ألنه يتيح التخفيف من أعباء  

لعمالت األجنبية، وهو أحد عوامل التوازن في تسعير العملة استيراد السلع والخدمات من الخارج با

قطاعاً استثمارياً حيوياً    المحلية تبعاً لنسبة الصادرات ووزنها في االقتصاد، فضالً عن أن الصناعة تعدّ 

 .لخلق فرص العمل

 

 

 

https://al-akhbar.com/Author/50
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مليارات  5ومن المهم اإلشارة إلى أن مصانع لبنان تغذّي السوق المحلية بسلع تقدّر قيمتها بنحو 

  13)األرقام تختلف كثيراً بين جهة وأخرى، فهناك من يزعم بأن مجمل اإلنتاج الصناعي يبلغ دوالر 

إدارة اإلحصاء المركزي تشير إلى أن  مليارات دوالر، لكن أرقام    8مليار دوالر، وهناك من يشير إلى  

ا تصدّر إلى مليارات دوالر تقول جمعية الصناعيين إنه 3مليارات دوالر من بينها  8.5اإلنتاج يبلغ 

مليارات دوالر من السلع المنتجة محلياً تستهلك محلياً(. بمعنى آخر، إذا  5الخارج ما يعني أن هناك 

يراد المواد األولية للصناعة اللبنانية سيرتفع الطلب على  رفض مصرف لبنان أو تقاعس عن تمويل است 

ه السلع أيضاً أو تنقطع من السوق  الدوالر في لبنان من أجل استيراد هذه السلع، وسترتفع أسعار هذ 

 ...بشكل نهائي، ما يعني المزيد من التهريب، والمزيد من حاالت اإلفالس وصرف الموظفين

األكبر من االقتصاد. فالناتج المحلي  من استحواذ الريوع على الحّصة  قطاع الصناعة كان يعاني أصالً  

%، لكنها  34حّصة اإلنتاج الصناعي منه  وكانت  2002مليار دوالر في عام  20اإلجمالي كان يبلغ 

% في عام  15.5مليار دوالر، ثم بلغت  25% فيما كان الناتج يبلغ 27إلى  2007انخفضت في عام 

https://al-akhbar.com/ArticleFiles/20203122294327637186985443273898.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/20203122294327637186985443273898.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/20203122294327637186985443273898.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/20203122294327637186985443273898.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/20203122294327637186985443273898.pdf
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مليار دوالر. ويمكن إجراء هذه المقارنة على تراكم رأس المال في   54.6لغ رغم أن الناتج ب 2019

منهما، إال أن األمر ال يتطلب مجهوداً الكتشاف القطاع الصناعي والقطاع المالي، وعلى أرباح كل 

النتيجة أن الصناعة في مأزق سببه األساسي هو هذا النموذج االقتصاد القائم على تعزيز االستهالك  

بالسلع المستوردة والممّولة بدوالرات المودعين في المصارف التي يستقطبها مصرف لبنان  المحلي

ع بين فوائد الليرة والدوالر. استفاد من هذا النموذج القطاع العقاري  عبر رفع أسعار الفائدة وبهامش واس

لم تستثمر الدولة أيضاً فارتفعت أسعاره لتصبح العقارات المتاحة للصناعة مكلفة جداً وغير مجدية، و

في بناء شبكة نقل تتيح للمصانع االستفادة من تأسيسها في األطراف، وباتت تجارة السلع المرتبطة 

الطاقة مكلفة رائجة وفيها أرباح هائلة دفعت الصناعة ثمن جزء كبير منها... أما الرسوم بإنتاج 

ً من عالم الصناعة، فم ن النادر أن استعملت هذه الرسوم الجمركية فكانت األدوات التي ألغيت تماما

 ً ً أساسيا  .لحماية الصناعة، ومن النادر أن جرى تنظيم هذا القطاع ليكون قطاعا

حديد هناك حاجة إلى هذا القطاع، من أجل استمرار إنتاج السلع بدالً من استيرادها، ومن أجل اليوم بالت

بات مهّمة تحتل األولوية في أزمة تصدير السلع للحصول على الدوالرات الطازجة. إنقاذ الصناعة 

نان وافق على مصرفية ــ نقدية ــ مالية )دين سيادي( مضافاً إليها أزمة اقتصادية. علماً بأن مصرف لب

 .مليون دوالر 500مليون دوالر وباقي   100تمويل المواد األولية للصناعات بقيمة  

https://al-akhbar.com/In_numbers/284918/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%80600-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://al-akhbar.com/In_numbers/284918/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%80600-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82
https://al-akhbar.com/In_numbers/284918/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%80600-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82
https://al-akhbar.com/In_numbers/284918/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%80600-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82
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 االقتصاد السوري:  -رابعاً 

 احد … ملياراً في شهر و 23.3مليار ليرة وباع بـ 23.8القطاع العام الصناعي أنتج بـ - 16

وزير الصناعة لـ»الوطن«: سياسة صناعية جديدة تقوم على تأهيل وتشغيل المنشآت وفق الطاقات 

 2020-03- 01األحد,   هناء غانم |   اإلنتاجية المتاحة

الوزارة انتهجت سياسة جديدة تهدف إلى  صّرح وزير الصناعة محمد معن جذبة لـ»الوطن« أن

الرافد الحقيقي لالقتصاد الوطني، وذلك من خالل تأهيل وتشغيل  إعادة األلق للصناعة السورية لكونها 

ً أن ذلك يكون بزيادة   المنشآت الصناعية وإعادتها إلى العمل وفق الطاقات اإلنتاجية المتاحة، مبينا

نويعه بهدف تلبية حاجة السوق المحلية بالمنتجات ذات الجودة اإلنتاج لدى شركات القطاع العام وت 

 .المنافس والعمل على تصدير الفائض العالية والسعر 

وبيّن جذبة أن هناك عدة مشاريع تم البدء فيها لتعظيم القيم المضافة كإنتاج الخيوط الصوفية بدل  

الصناعية وغيرها من المشاريع، مشيراً إلى أنه  من تصدير الصوف خامياً، وصناعة تدوير المخلفات 

باتباع نهج التطوير والتحديث وزيادة اإلنتاج كماً   ( استمرت الوزارة2020مع بداية العام الجاري )

ونوعاً بما يلبي حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض، إذ وصلت قيمة مبيعات المؤسسات الصناعية 

بزيادة قرابة مليار ليرة عن وسطي  -مليار ليرة سورية  23.3ول إلى التابعة للوزارة لنهاية الشهر األ

وبلغ   -مليار ليرة 269مليار ليرة، إذ بلغت المبيعات  22.4والبالغ  2019المبيعات الشهري في العام 

مليار ليرة من مخازين    2.4مليار ليرة، وتم تصريف ما يقدر قيمته بـ  23.8اإلنتاج في الفترة ذاتها قيمة  

ألول مرة في القطر بهدف  40سسات الصناعية، مشيراً إلى نجاح تجارب إنتاج خيط ملون نمرة المؤ

ع اإلنتاج وإحالل بدائل المستوردات، وحالياً بصدد إكمال التجهيزات إلعادة إقالع جزئي لمعمل  تنوي 

ة الدباغة  معكرونة درعا وافتتاح خط إلنتاج األحذية بمحافظة درعا وخط إلنتاج الستر الجلدية بشرك

 .بحلب 

يتم تطبيقها في   ونّوه الوزير بأنه تم وضع استراتيجية أو ما يسمى خطة لنموذج اإلنتاج، بحيث 

المؤسسات اإلنتاجية من أجل المساهمة في العمل على تحقيق اإلنتاج المطلوب، وكل نموذج إنتاجي  

معرفة طلبات المستهلكين،  يشمل مجموعة من المراحل، أوالها دراسة وفهم طبيعة المنتجات من خالل  

ي الطبيعة الخاصة باإلنتاج،  أو عن طريق تحديد الخيارات المتاحة أمام الموردين الذين يتحكمون ف

إضافة إلى أهمية المقارنة بين المتغيرات المتنوعة لإلنتاج، والتي تسهم في استخدام أحدها من أجل 

 .المباشرة في تنفيذ العملية اإلنتاجية

 جي النظام اإلنتا
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موذج  ولفت الوزير إلى أن بناء النظام اإلنتاجي يتم من خالل االعتماد على االختيار النهائي لن

اإلنتاج، الذي يتطلب فهماً مسبقاً مع ضرورة التركيز على نوعية المواد التي تم إنتاجها، وفي المقابل  

أي تغيير أو مجموعة من   البد من وجود قابلية لتعديل النموذج، أي أن يكون هناك القدرة على تطبيق

أي تطورات حديثة في العملية  المتغيرات التي تسهم في إعادة صياغة نموذج اإلنتاج، حتى يتوافق مع 

اإلنتاجية، وقد تشمل هذه التطورات ظهور أفكار جديدة لإلنتاج، أو استخدام مجموعة من األدوات  

 .واألجهزة الحديثة

منشأة يحتاج إلى وجود مجموعة من العمليات اإلنتاجية  وأوضح الوزير أن تطبيق اإلنتاج في أي 

ن اإلنتاج بطريقة مناسبة، ويساعد ذلك في التعزيز من أهمية  التي تسهم في تحقيق النتائج المطلوبة م

اإلنتاج في بيئة العمل، ويعتمد البدء في تنفيذ اإلنتاج على وجود نموذج تم إعداده مسبقاً، ما يساهم في  

نتائج أهمها الجودة، وهي الحالة التي تشير إلى الخلو من القصور أو العيوب، والتي  الوصول إلى عدة  

إلنتاج أو التصنيع التي تتم من خالل التزام المنشأة بالمعايير والميزات والخصائص المحددة هي ثمرة ا

في المنتج إلنتاج منتج يلبي احتياجات المستهلكين؛ وخاصة أن الجودة تؤثر في ثقة العميل أو الزبون 

حديد الجودة  المقدم، وتعتمد جودة المنتج المصنع بشكل أساسي على احتياجات المستهلك؛ حيث يتم ت

الصحيحة من خالل تكاليف المنتج مع مراعاة ما يتناسب مع االحتياجات المحددة للعمالء في بيئة  

التصنيع واإلنتاج بإنتاج  السوق الراهن، واألهم أن تكون كمية اإلنتاج صحيحة، ما يعني أن تقوم جهة 

ق االستثمار األمثل لإلمكانيات الرقم الصحيح واتخاذ القرار الصحيح بما يخص كمية اإلنتاج؛ بما يحق

المتاحة. إضافة لالهتمام بتكاليف التصنيع على اعتبارها اللبنة األساسية في عملية اإلنتاج، وذلك من  

الت كالمعلومات واإلدارة واألراضي ورؤوس  خالل استخدام العمال والمواد والوظائف، والمدخ

تكاليف قبل التصنيع الحقيقي للمنتج؛ وذلك من خالل  األموال، كما يعني قسم التصنيع واإلنتاج بتحديد ال

تقدير التكاليف المعيارية، وال بد من مراعاة أي فرق بين التكاليف الفعلية والتكاليف المعيارية، وتتضمن  

تكلفة العمال والمواد المستخدمة في التصنيع، إضافة إلى النفقات العامة   تكاليف التصنيع كالً من

 .وتكاليف التجميع وصوالً إلى الفحص النهائي للمنتجللتصنيع في المصنع 

ولفت الوزير إلى أهمية استغالل الموارد المتاحة وتحقيق االستخدام األفضل للمدخالت وذلك من 

 http://alwatan.sy/archives/234390  .في الصناعة الوطنيةأجل تحقيق األهداف المراد تحقيقها  

 

 

 

http://alwatan.sy/archives/234390
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 النفط البرتقالي خرج من قبضة سوريا  - 17

 رحالت شهرية إلى روسيا لتصدير الحمضيات مع إنتاج جيد هذا الموسم 

 20:38 2020أبريل  11السبت   rolayouseff@ صحافية روال اليوسف

 ارتفاع غير مسبوق في أسعار الحمضيات السورية )اندبندنت عربية( 

المستجد، من رفع أسعار الحمضيات السورية عقب زيادة الطلب عليها قد يكون فيروس كورونا 

 .لتقوية المناعة ضد المرض  Cفي اآلونة األخيرة في مساعٍ الكتساب مزيد من الفيتامين  

لكن واقع الحال يُؤشر إلى ارتفاعٍ غير مسبوٍق بأسعار فاكهة سورية، تمتد زراعتها بوفرة على  

اعتاد السوريون في مختلف المدن على شرائها بأثماٍن بخسة بسبب فائض  طول الشريط الساحلي، إذ 

 اإلنتاج الزراعي منها. 

 المستهلك الخاسر

لي واألصفر على حد سواء بعد أن كانت غارقة وتشكو األسواق اليوم، من ضآلة اللون البرتقا

 بالبرتقال والليمون إلى حد التخمة في كل المواسم. 

المستجّرة على غير العادة إلى أسواق الفاكهة والخضار بحسب بائعين  ويوازي ذلك ضعف الكميات  

 ومسّوقين في سوق يطلق عليها الهال كما يعرف بالعامية.

بضة من يوصفون بتجار الجملة الذين يتحكمون بأثمان األطنان  ويبررون هذا االرتفاع بإحكام ق

 .المصدّرة إلى المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة

وال تنفع الكميات المتقاطرة من أرياف طرطوس والالذقية، غرب سوريا في ملء مخزون  

 السوريين لهذا الصيف من عصير البرتقال والليمون كعادتهم كل سنة.

زاد الطين بلّة، حظر التجول الجزئي الذي رفع بدوره األسعار أكثر مما هي عليها لقلة وصول    ومما

وزيادة الطلب المتنامي للحصول عليه كونه يحوي فيتامين يعزز   الشحنات المحملة بالحمضيات،

" بتناول مشروبات منها الليمون  19-المناعة للجسم، ويحض األطباء لمواجهة فيروس "كوفيد 

 وسفي والبرتقال. والي

ليرة سورية    600يقول أحد الباعة أن سعر الكيلوغرام الواحد من البرتقال أو الليمون يتراوح بين 

 من ألف )دوالر ونصف(.وأكثر 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/72911
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/72911
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/72911
https://twitter.com/rolayouseff
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ً على األسرة السورية التي ال يتعدى دخلها الشهري مئة دوالر.  ً إضافيا شّكل هذا االرتفاع عبئا

)ما يعادل  ليرة  100البرتقال الموسم الماضي ال يتعدى سنة(، "كان سعر  50ويوضح أبو حمدي )

 سنتات( لكن اليوم زاد عشرة أضعاف".  10

 االستهالك المتزايد 

لمقابل يعزو مصدر في الوسط التجاري عالقة ارتفاع األسعار إلى التصدير لدول خارجية  في ا

منصرمة عقب اتفاقيات  منها روسيا وجزيرة القرم، بشكل كثيف هذا الموسم على خالف المواسم ال

 تجارية بين البلدين. 

التصدير ويحرم األسواق  وهذا ما جعل اإلنتاج بحسب رأي أحد التجار يذهب بكميات كبيرة نحو  

 المحلية، حيث بلغ حجم اإلنتاج لهذا العام مليون ومئة ألف طن.

تصدير إلى   وترشح المعلومات الواردة من وزارة االقتصاد السورية عن وجود اتفاقيات وعقود 

. بدأت بالشحن إلى تلك 2019دول خارجية لتصدير كميات من الحمضيات عقب اتفاقيات في عام 

شجيع الحكومة بالتصدير عبر جملة إعفاءات من جهة الشرق )العراق( للشاحنات العراقية  الدول مع ت

 من الرسوم الجمركية. 

 فرصة ال تعوض 

عي الحمضيات بارقة أمل، وتمثل ذلك في أواخر العام في المقابل، يمثل التصدير بالنسبة الى مزار

ير الفائض، وتمكنت موسكو من تأمين  الماضي إبان اجتماع لهيئة الصادرات السورية التي دعمت تصد 

خط بحري ثابت ومنتظم لتصدير الشحنات بين ميناء الالذقية وميناء نوفوروسيك في روسيا، وبدأ 

 الثاني هذا العام. بتطبيق االتفاقية في )يناير( كانون 

وأفصح مصدر في وزارة االقتصاد لـ "اندبندنت عربية"، عن خطة متكاملة لعمليات التصدير، 

لعدة دول منها روسيا االتحادية   الف طن  674ث بلغت الكميات المقدرة للتصدير هذا العام ما يفوق  "حي

 وأرمينيا وكازاخستان ورومانيا ودولة عربية هي سلطنة عمان". 

السياق لم تتوقف الباخرة "روس الين" الروسية عن شحن أطنان شهرياً عبر عمليات نقل   في هذا

وفق ما أعلنه المدير العام لهيئة دعم الصادرات إبراهيم ميدة، الذي أوضح    بمعدل ثالث رحالت شهرياً،

 طن من الحمضيات".  1500أن "حمولة كل رحلة تبلغ 

  العصير

ت ومناشدات المزارعين في البواكير أدراج الرياح، والتي  في سياق متصل، ذهبت كل المطالبا

 عد كميات التصدير الواسعة. نادت بإنشاء معمل لعصير البرتقال والليمون الطبيعي ب
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من جهتها، تحاول الحكومة السورية تذليل كل صعوبات التصدير تماشياً مع الفائض المضاعف 

ة القرم وموسكو عن رغبتهم في زيادة العقود  لمواسم الحمضيات، في حين يبدي تجار في شبه جزير 

 الموقعة.

ً رائجة في ويرجح رجل أعمال يعمل في العاصمة الروسية، أن الحمضيات  ً تمثل سوقا عموما

 روسيا، ولعل العالقة الجيدة بين البلدين أتاحت فرصة واسعة لعمليات متزايدة من التصدير.

حتى اللحظة بمثابة إنقاذ للفائض    2019اخر العام  على المقلب اآلخر كانت عمليات التصدير في أو

عمليات التصدير نحو دول خارجية  من إنتاج أشجار الحمضيات. ويقول المزارع سامر الشيخ، "جاءت  

 تخفيفاً من خسائر كبيرة كانت تلحق بنا، وكان التجار يستغلون هذا الفائض لمصالحهم". 

البالد وخرج من إطار المائدة السورية مع فتح النفط البرتقالي كما يصفه السوريون بات خارج 

رون استجابة من الحكومة  التصدير، وأرخت األزمة بظاللها على جيوب المستهلكين، فيما ينتظ

 باستغالل الفائض بإنشاء معمل للعصير.

https://www.independentarabia.com/node/110621/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9

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

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-

%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 

 

 % إلى مليار ليرة خالل شهر شباط.. 146تعامالت بورصة دمشق ترتفع   - 18

 نقطة  6000والمؤشر يتجاوز 

ر من الضعف الحالي إلى أكث   تداوالت " سوق دمشق لألوراق المالية" خالل شهر شباط   ارتفعت 

ليرة،  مليون    72مليار و     مقارنة مع تعامالت شهر كانون الماضي، لتقفز قيمة التعامالت إلى أكثر من

  6000كما و سجل مؤشري البورصة ارتفاعاً قوياً ، ليتجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة مستويات الـ

 .نقطة ألول مرة

بزنس" على نسخة منه، فقد  2نس ووفقا للتقرير الشهري للبورصة و الذي حصل موقع "بز  

عم كانت عليها   % مقارنة 103سهم بنسبة ارتفاع  1.676329أحجام التداول الشهرية إلى   ارتفعت 

 .ألف سهم  821خالل شهر كانون الثاني الماضي والتي بلغت نحو 

ة بمقدار  مليون ليرة بزياد   72قيم التعامالت و التي سجلت تحسناً كبيراً لترتفع إلى أكثر من مليار و  

  434% عما كانت عليه خالل شهر كانون الثاني والتي بلغت نحو 146.87ألف ليرة ما نسبته  638

https://www.independentarabia.com/node/110621/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/110621/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/110621/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/110621/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/110621/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ليرة سورية، و ذلك بإستثناء الصفقات الضخمة التي تمت خالل شهر كانون الثاني و التي بلغت  ألف 

 مليار ليرة 1.955قيمتها نحو  

صفقة  2460صفقة في كانون الثاني إلى  1217عدد الصفقات كذلك األمر سجلت ارتفاعاً من  

 .%102  بزيادة بنسبة

% على  7.79، بنسبة    DWX البورصة  و على صعيد مؤشري بورصة دمشق، فقد سجل مؤشر 

 .نقطة  460.13نقطة بزيادة بمقدار    6365.75نقطة إلى    5905.62أساس شهري ليرتفع من مستويات  

% إلى  995.78% على أساس شهري من 12.20بنسبة  DLX بينما ارتفع مؤشر بورصة دمشق

 .نقطة 121.44% بزيادة بمقدار 1117.22

فقد جرى التداول  "B2B-SY" التداوالت، وبحسب التقرير الذي إطلع عليهوفي تفاصيل و أداء   

 MTN على كافة األسهم بإسثناء ثالثة أسهم هي " الهندسية الزراعية نماء، و السورية الكويتية، و

 "سورية 

يد األسهم األكثر تداوال فقد تصدر سهم " بنك سورية الدولي اإلسالمي" بقيمة تعامالت  وعلى صع

صفقة مرتفعا بنسبة   683ألف سهم من خالل  575مليون ليرة بحجم تداول بلغت  355تجاوزت 

14.74%. 

ماليين ليرة و بحجم تداول  310بينما حل ثانيا سهم " بنك البركة سورية" بقيمة تداول تجاوزت 

 .%14.02صفقة، مرتفعا بنسبة  583ألف سهم من خالل  323ثر من أك

ألف سهم   158ماليين ليرة و حجم تداول  101قيمة تداوالت نحو و جاء ثالثا سهم " بنك الشام" ب

 .%14.29صفقة مرتفعا بنسبة  265من خالل 

ً تصدر سهم "المصرف الدولي للتجارة والتم   ويل" بنسب أما على صعيد األسهم األكثر ارتفاعا

  137ل ألف سهم من خال 84مليون ليرة بحجم تداول  35% حيث بلغت تداوالته نحو 45.19ارتفاع 

 .صفقة

%، إذا بلغت قيمة تداوالته  31.54وثانيا حل سهم " بنك سورية والخليج" والذي ارتفع سهمه بنسبة  

 .صفقة 87ألف سهم من خالل  132مليون ليرة وحجم تداول  45نحو  

% من خالل تداوالت 21.18ء سهم "العقيلة للتأمين التكافلي" الذي إرتفع سهمه بنسبة وثالثا جا

 .صفقة 190ألف سهم من خالل  93مليون ليرة بحجم   30ها  بلغت قيمت
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% وثانيا 12.78أما على صعيد األسهم األكثر تراجعاً تصدر سهم " بنك الشرق " بنسبة انخفاض   

% وثالثا حل سهم " الشركة المتحدة 6.96ي" بتراجع بنسبة جاء سهم "بنك بيمو السعودي الفرنس

 .%3.91للتأمين" بنسبة إنخفاض 

 317إلى تداوالت بورصة دمشق خالل األسبوع األخير من شهر شباط بلغت قيمتها نحو يشار 

 صفقة، و مؤشر بورصة دمشق 654ألف سهم من خالل  432مليون ليرة و بحجم تداول نحو 

"DWX"  نقطة، كما و سجل مرشر34.63% بقيمة تغير بلغت 0.55نسبة سجل تقدماً ب "DLX" 

 /https://b2b-sy.com/news/1033347864  . نقطة   3.87ليتقدم  %  0.35تقدماً هو األخر بنسبة  

 

 المركزي للتجار: ال مشكلة إذا ُوجد عملة صعبة في دروجكم..   - 19

 الفوضى يجب ان ينتهي و زمن

 طالل ماضي  | B2B-SY خاص   26/02/2020األربعاء 

دارت نقاشات حامية بين عشرات التجار وبعض المسؤولين في مصرف سورية على مدى ساعتين  

المركزي في االربعاء التجاري المخصص لشرح تعليمات مصرف سورية المركزي حول تداول القطع  

 ظرة التجار والمصرف لمفهوم حيازة القطع االجنبي بون شاسع . االجنبي، والتي بينت ان بين ن

زنس الى النقاشات وحدتها استنتجنا ان المصرف بعد ان سمح للتجار  ب   2ومن خالل متابعة بزنس  

بداية االزمة وقام بتسهيل حيازة المواطنين على الدوالر من خالل جلسات   بالتعامل في الدوالر منذ 

كان يبيعها فتعودت االسواق على عرف تجاري البيع والشراء في حلقات البيع  التدخل، والمبالغ التي 

 . نية على سعر الصرف الرائج في لحظتهاالولى والثا 

،وصدور العديد من المنغصات في   2020لعام  4و  3واليوم بعد صدور المرسومين التشريعيين 

ا االعباء الكبيرة التي فرضت على العمل، منها ما يتعلق بعمل الضابطة العدلية في المصرف ، ومنه

فعاليات التجارية والصناعية والمستوردين  المصرف المركزي إليجاد التسهيالت الالزمة ألصحاب ال

وسن التعليمات الالزمة لعملهم ،حيث تبين وجود العديد من الثغرات في العمل من جهة التجار بغض  

 ملة الصعبة . النظر عن رغبتهم في قلب مبيعاتهم اليومية الى الع

غير االسعار واشار غسان القالع رئيس غرفة تجارة دمشق الى وجود سعر رابع لسعر الصرف 

المحددة من قبل المركزي وقال: ترجموا لنا معنى الحيازة .. نحن نفهم ان الحيازة هي في درج طاولتي  

 ع بالقطع االجنبي . وخزانتي وجيبتي .. الخطأ في العودة الى تاريخ سابق اثناء التفتيش عن البي 

https://b2b-sy.com/news/1033347864/
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هم ، بعضهم طرح ان  أصوات التجار المرتفعة عبرت عن انزعاجهم لكن لألسف من يسمع اصوات

بعض المواد الزراعية مدرجة ضمن البورصة العالمية فكيف سيتم بيعها عبر السعر التفضيلي  

هاية ،وما هو مصير  للمركزي وقالوا : ان التمويل الجديد عبارة عن سفرة معروفة البداية ومجهولة الن

م باالالف ليس لديهم  كرتونة الى دول الجوار وه 30و 20الورشات الصغيرة التي تصدر كل يوم 

 شهادات تصدير ويتعاملون بالثقة مع شركات الشحن ومع زبائنهم منذ عشرات االعوام . 

 وسأل التجار عن سبب السماح لشركات الصرافة تقاضي اجور زائدة على الحواالت حيث تصل 

ستيراد بالمئة، وتسابق التجار لعرض بعض القصص التي صادفتهم اثناء عمليات اال  35العمولة الى 

والتصدير وقال التجار "ال نريد ن ننام بين القبور وال رؤية منامات وحشة العمل اليوم مجازفة كبيرة  

 ومن لديه محل عليه هموم الدنيا " 

وانتم   2013ي المصرف خاطبت التجار منذ عام لينا يحيى مدير مديرية العالقات الخارجية ف

ملة الصعبة الى البلد ، والتصريح الذي يطلبه المركزي  تعملون في الظل ، وال يوجد سقف إلدخال الع

عند الحدود من اجل غايات احصائية، وتسديد القطع االجنبي للمستوردات يجب ان يتم داخل سورية  

 يتدخل المصرف بآلية التسديد . عبر القنوات المصرفية ،وخارج سورية ال 

الجديدة التي اصدرها المركزي وقالت وقدمت يحيى شرحا عن آلية تمويل المستوردات والتعليمات  

: ان االجراءات المتبعة اليوم في االستيراد ليست جديدة لكن فترة الفوضى يجب ان تنتهي ، ويجب ان  

د ان حددت الحكومة أولويات التمويل ،  نتساعد خالل هذه المرحلة الصعبة بعد سنوات الحرب بع

الية عمل شركات الشحن والوكاالت البحرية في   ونعمل على تنظيم اجتماع مع غرفة التجارة لتحديد 

 القريب العاجل .

محمد حسان علوان عضو الضابطة العدلية في المصرف بين االعمال التي تقوم بها الضابطة في 

سواق من خالل التفتيش على التعامالت التجارية بغير الليرة  تطبيق المرسومين، والرقابة على اال

ة والبحث في السجالت وقال: ليس لدى الضابطة مشكلة اذا وجدت في درج السورية، والرقابة المكتبي

الى ان العقوبات   اي تاجر عملة صعبة لكنها تبحث وتدقق على الفواتير المباعة بالدوالر، ولفت علوان  

شدد العقوبات  3لكن المرسوم  1958الليرة السورية موجودة في سورية منذ عام على التعامل بغير 

، داعيا الى تقديم الشكاوى ضد تصرفات الضابطة اذا  2013لعام  58يها في المرسوم المنصوص عل

 كانت مستفزة . 

وعلى ما يبدو من التمثيل المتواضع من قبل المصرف المركزي أمام الحضور الكبير من التجار  

لليرة  ن المصرف اتخذ قراره بال عودة ،والذي يقول " منع التداول ضمن االراضي السورية بغير اا



  M E A K-Weekly Economic Report                         الاقتصادي الأسبوعي                             التقريرم ع ك 

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

56 

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

الى تاريخ صدور    2013السورية " والحاالت التي تحتاج الى تعليمات يدرسها، والفترة الذهبية منذ عام  

لكن اليوم في ظل  انتهت، وبدأت فترة جديدة في التعامل ، قد تكون هذه الفترة قاسية 4و 3المرسومين 

ت ، هذه القرارات المفر منها  العقوبات االقتصادية، وترشيد القطع االجنبي واحالل بدائل المستوردا

 /https://b2b-sy.com/news/1033347837 بحسب رؤية الحكومة .

 

 الة واألسهم في ملكية العقارات ؟ ما الفرق بين الطابو وحكم المحكمة والوك - 20

 2018/ 08/ 07الثالثاء 

الراغبين بشراء عقار تقرأ اإلعالنات ويلمسون التفاوت بأسعار شريحة ال بأس بها من 

العقارات ويقرؤون عبارات ضمن هذه اإلعالنات تتحدث عن نوعية ملكية العقار من شقة طابو أخضر  

وكالة غير قابلة للعزل وغير ذلك من أنواع الملكيات  أو شقة حكم محكمة أم شقة أسهم أو بموجب 

ق أو مدى قوة وحجية كل نوع من هذه األنواع في إثبات الملكية العقارية،  العقارية وال يعرفون الفر

من خالل هذا المقال المبسط سنقوم بإيضاح هذه المفاهيم ودرجة حجية كل نوع من هذه األنواع، وسنبدأ 

 :بها من األقوى حجةً 

ر عن مديرية  الطابو األخضر: يعد أقوى أنواع الملكية، وورقة الطابو هي سند الملكية الصاد  -1

المصالح العقارية التابع لها موقع العقار، حيث أنه لكل عقار نظامي صحيفة عقارية في السجل المسجل 

 .في المديرية

ونها بين األخضر  هي عبارة عن ورقة من الكرتون المقوى ل –سند الملكية  –وورقة الطابو 

الحصة المملوكة ووصف العقار،  واألزرق تحتوي على جداول ويتم تدوين اسم المالك بها ومقدار 

 .نشير إلى أنه في حال فقدان هذه الورقة يمكن استخراج بدل عنها من خالل معاملة معينة

من خالل   وهنا نؤكد على أن الراغب بشراء هكذا نوع من أنواع العقارات يجب أن يبدأ خطوته

يرية المصالح العقارية التابع  الحصول على إخراج قيد عقاري حديث للعقار يتم ذلك بتقديم طلب إلى مد 

لها العقار ومن خالل رقم العقار ومنطقته العقارية، وحتى لو كان المالك بحوزته ورقة الطابو يفضل  

مالك الحالي للعقار واإلشارات استخراج القيد العقاري، حيث أن إخراج القيد الحديث يبين من هو ال

 .الموضوعة على صحيفة العقار

لوقوعات المسجلة على صحيفة العقار والتي ينبغى التنبه لها قبل الشراء، وعليه  ونعني باإلشارات ا

عند استخراج وثيقة القيد العقاري في حال وجد على قيد العقار إشارة دعوى للغير أو حجز أو استمالك 

لى الراغب بالشراء عندئذ استخراج محضر عقد االشارة لالطالع عليها فقد يكون  وغير ذلك يتوجب ع

https://b2b-sy.com/news/1033347837/
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لعقار مباعاً بموجب حكم قضائي بموجب اإلشارة التي البد بعد استخراج محضرها من تتبع مصير ا

الدعوى في المحكمة حيث أن العبرة في السجالت العقارية لألسبق بتدوين اإلشارة والذي يكون له  

مختص ذ الحكم الذي بحوزته ونقل الملكية السمه و ننصح في هذه الخطوة بمراجعة محام الحق بتنفي

 .للكشف على العقار قبل توقيع العقد 

ونشير أيضاً إلى أن حصولك على إخراج قيد عقاري للعقار يكفي ويوازي وثيقة الطابو عند التعاقد، 

ن ثم استكمال الدفعات حسب االتفاق ودرج العرف على توقيع عقد لتثبيت الصفقة و دفع عربون و م

راغ أمام موظف المصالح العقارية، وهنا ننوه إلى عدم  أو عند الحصول على الموافقة األمنية و الف

االعتماد على العقود النموذج المطبوع المنتشر في األسواق وأن العقد المكتوب من قبل محام مختص 

لصفقة بالذات و إال لما كان هناك حاجة و العتمد  أفضل وأضمن للحقوق ويكون مفصالً ومعدً لهذه ا

ترقن    –ونؤكد على ضرورة رفع دعوى تثبيت ملكية على مالك العقار    المختصون على العقود الجاهزة

عند حدوث أبسط شك بوجود تالعب للحفاظ على الحق وتأمينه وخاصة في العقارات   –إشارتها فيما بعد  

 .ذوات األسعار المرتفعة

خالل  كد من مطابقة العقار المبين في وثيقة اخراج القيد العقاري على أرض الواقع منويتم التأ

 .استخراج وثيقة مخطط إفرازي للعقارات المفرزة ومطابقته مع أرض الواقع

كما إننا نؤكد على أن عملية الفراغ قد ال تكون أمام المصالح العقارية فقط ، فقد يكون العقار على 

أو لدى مديرية السجل المؤقت أو المؤسسة العامة لإلسكان وكل ذلك ال يختلف من قيود جمعية سكينة 

 .حيث المضمون عن الطابو العقاري أو مديرية السجل العقاري

في هذا النوع من أنواع الملكية يكون المالك يملك نسخة عن حكم مبرم  : عقار حكم المحكمة  -2

تثبيت شرائه للعقار و مبين في الحكم ماهية  صادر عن إحدى المحاكم المختصة يتضمن في خالصته

وأوصافه، ويختلف السبب لتحول العقار لملكية بحكم المحكمة فقد تكون األسباب  العقار ورقم العقار 

متعددة وذلك كأن يكون العقار تم بناءه على أرض معدة للبناء ولم يتم إفراز العقار أو لصعوبة الحصول  

ملكية سبة للحجية فإنها توازي الطابو ولكن يوجد تكلفة بعملية النقل العلى الموافقات المطلوبة، بالن

/ من قانون أصول المحاكمات المدنية    105حيث أن العملية حصراً بحاجة لتوكيل محام حسب المادة /  

السوري النافذ، وتتم عملية نقل الملكية من خالل دعوى تثبيت بيع حيث يقوم الطرفان بتوكيل محامين  

البيع وبقبضه الثمن المتفق  الموضوع ويكون الدفع عند إقرار وكيل المالك أمام المحكمة بصحة    لمتابعة

عليه وتقوم المحكمة بإجراء الكشف على العقار ومن ثم يصدر حكم بتثبيت البيع بعد أن تم وضع إشارة  

لرجوع عنه، ولكن  الدعوى على صحيفة العقار وننوه إلى أنه اإلقرار أمام المحكمة له حجية وال يمكن ا
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صصين والموثوقين وأن يكون محاميك من قبلك نؤكد على أن يتم اختيار المحام الوكيل من المتخ

 .ومحامي البائع من قبله ليكون مسؤوالً أمامك عن إنجاز المهمة بشكل كامل

أقل  يعد هذا النوع من أنواع الملكية درجة  :الملكية بموجب وكالة كاتب العدل غير قابلة للعزل -3

يتم بشكل دقيق، ومعنى هذه الحالة  من الدرجتين السابقتين ولكن له حجية وليس سيء، ولكن يجب أن

أن يقوم المالك للحصة السهمية أو العقار بتنظيم وكالة خاصة عند الكاتب بالعدل المختص تتضمن  

غير قابلة للعزل، و  توكيل البائع للشاري وتفويضه بنقل وفراغ ملكية العقار أو الحصة السهمية وكالة

كان البائع يملك العقار بموجب تسلسل وكاالت البد من التأكد هنا ال بد من التنويه إلى عدة نقاط إذا ما 

من وجود هذه الوكالة و أن الوكالة التي بحوزته مصدقة حديثاً، و أما بالنسبة للسؤال الذي يتبادر 

عزلها ؟! نعم يمكن عزلها و لكن برضى الطرفين  لألذهان حول أن الوكالة الغير قابلة للعزل يمكن 

وتسري بمواجهة ورثته، ولكن هنا   –البائع  –ا والوكالة ال تنتهي بوفاة الموكل لتعلق حق الوكيل به

البد من أن نؤكد كما بينا أن العبرة للسجالت العقارية و لذا ننصح بأن يقوم المشتري بعد تنظيم الوكالة  

 دعوى بموجب على الوكالة على صحيفة العقار لحماية حقه في الملكيةبرفع دعوى ووضع إشارة ال

تجاه الغير، ففي بعض حاالت االحتيالية قد يقوم البائع بتنظيم عدة وكاالت غير قابلة للعزل لعدة 

أشخاص وقبض الثمن ومن ثم السفر خارج القطر ويكون الحق لمن قام بوضع إشارة الدعوى على  

 ً  .صحيفة العقار مسبقا

التي كانت بموجب وكاالت غير  كما نؤكد إلى أننا نرى العديد من الحاالت في المحاكم والملكيات 

قابلة للعزل ولم يقم أصحابها بوضع إشارات على صحيفة العقار كانت الطامة الكبرى في أن سجالت 

و يعتذر  الكاتب بالعدل في بعض المناطق الريفية تعرضت للتلف بسبب األوضاع التي عصفت بالبالد  

يجب التنبه له ولن نخوض به   مع ذلك الحصول على صورة مصدقة عن الوكاالت وهذا الموضوع

 .لتشعبه ونكتفي بهذا التنويه من ضرورة وضع إشارة الدعوى بعد تنظيم الوكالة كطبقة حماية إضافية

بعض المخالفات   وفي هذه الحالة غالباً ما تكون األرض زراعية و تم بناء مخالفة عليها نشير إلى أن

 .معينةالقديمة يمكن تسويتها والمصالحة عليها بإجراءات 

هذه الطريقة للملكية تكثر في مناطق المخالفات أو    :الملكية بعقد بيع قطعي فقط وساعة كهرباء -4

أمالك الدولة، وهي من أضعف أنواع الملكية حيث أن الملكية تعتمد على ورقة عقد موقعة بين الطرفين  

وهنا يكون لوضع اليد على  ن في بعض الحاالت أساس ملكية األرض المبني عليها عائدة للدولة،  قد يكو

العقار أهمية بعد العقد حتى ال يحدث تزاحم في البيوع، ولكن الناس يميلون إلى شراء هذا النوع من 

بالذكر إلى أن نقل العقارات لتدني أسعارها مقارنة بالنسبة للعقارات ذوات الملكية األقوى، ومن الجدير  
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تعد أسناد ملكية وال حجية لها في ذلك و هو أمر شائع  ملكية عداد الكهرباء أو المياه أو المالية ال

للترغيب وإن تعارف الناس وشراء هكذا نوع من أنواع العقارات ليس دليالً على صحتها أو سالمتها  

وع بين يدي المحتالين لذلك ننصح بأن  ويمكن رد ذلك إلى حسن نية البائع وحظ المشتري في عدم الوق

يات المذكورة أعاله ولو كان بمواصفات أقل أفضل من شراء عقار مخالف عقار ملكيته من أنواع الملك

 .بموجب عقد 

وإن كان األرض ملك للدولة كما في العشوائيات المبنية على أمالك دولة فإنها ال تعطي المشتري  

 بائع باع ما ال يملك ولكن كون الدولة مطلعة على األوضاع السائدة بموجب عقد حقاً لدى الدولة كون ال

 .فقد تأخذ بموضوع تعويض واعتبار العقد كقرينة وذلك موضوع احتمالي غيبي

وأخيراً في حال شراء عقار بشكل عام مخالف البد من مراجعة محام مختص للقيام بإجراءات  

ليد والمخالفة حتى إذا ما صدرت إعفاءات للمخالفات  قانونية معينة للحصول على وثيقة تثبت قدم وضع ا

 .ري ما يثبت به قدم المخالفة وقابليتها للتسويةيكون لدى الشا

ال بد لنا من االنطالق من تعريف الملكية على الشيوع  : شراء حصة من عقار على الشيوع -5

كمثال على ذلك عند  بشكل مبسط هي أن يكون العقار عائد لعدة مالكين لحصص سهمية غير مفرزة، و

م خلفاً لمؤرثهم ولكن لم يتم تخصيص أو تحديد كل وارث وفاة المالك يتم نقل الملكية إلى ورثته بصفته 

بجزء معين من العقار وهنا يكون المالكين على الشيوع لمجموع الحصص السهمية المكونة للعقار  

 .كامالً 

الحصص أو ثالث أرباع المالكين ويتوجب    وهنا عند شراء العقار يجب إما التوقيع مع جميع مالكي

خاصص بين مالكي الحصص السهمية حتى ال يدخل الشاري بموضوع  الحصول على نسخة عن عقد ت

دعوى إزالة الشيوع وهي دعوى هدفها أن تقوم المحكمة المختصة بإنهاء حالة الشيوع و تقسيم الملكية  

النوع من التملك وضع اليد و استالم العقار  بين مالكي الحصص وفق إجراءات معينة، وينصح في هذا  

    دمشق االن   بقلم المحامي األستاذ: حسام كريم الدين .كخطوة وقائية

https://b2b-

sy.com/news/50664/?utm_source=Jubna&utm_medium=Native&utm_campaign=jubna_trending 
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  -خامساً 

 نقاط 7ر 62لألوراق المالية يرتفع مؤشر سوق دمشق  - 1

 سانا -دمشق 2020-03-12 

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دمشق لألوراق المالية بنهاية تداوالت األسبوع الثاني من شهر أذار 

نقطة وبنسبة تغير موجبة   6334ر40ماضي ليغلق عند قيمة نقاط عن األسبوع ال 7ر 62الحالي بنحو

نقاط    9ر 60ع مؤشر األسهم القيادية المثقل باألسهم الحرة “دي ال اكس”  كما ارتف  .بالمئة  0ر 12قدرها  

 .نقطة 1119ر 03بالمئة وأغلق عند  0ر 875وبنسبة  

سهماً توزعت    175442بلغ     شركة تداوالً على أسهمها وصل إلى حجم  13وسجلت هذا األسبوع  

 .مليون ليرة 127ر 855   صفقة بلغت قيمتها اإلجمالية  654بين 

شركات ارتفعت منها أسهم ثالث شركات وهي سهم بنك الشام   10ق تغيرات على أسهم  وشهد السو

بالمئة وأغلق على    1ر03ليرة وسهم بنك الشرق بنسبة    668ر 71بالمئة وأغلق على سعر    2ر 19بنسبة  

 .ليرة 8085ر11بالمئة وأغلق على سعر  1ر 74هم سيريتل بنسبة  ليرة وس 734ر 50سعر 

بالمئة وأغلق على   3ر63سبعة فهي سهم العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة أما األسهم المنخفضة ال

ليرة   391بالمئة وأغلق على سعر  1ر 84ليرة وسهم األهلية للزيوت النباتية بنسبة  343ر 07سعر 

ليرات وسهم المصرف الدولي  1005ر63بالمئة وأغلق على سعر  0ر17وسهم بنك البركة بنسبة 

  0ر 84ليرة وسهم بنك قطر الوطني بنسبة  492ر50مئة وأغلق على سعر بال 3ر 90والتمويل بنسبة 

بالمئة وأغلق على  0ر 49ليرة وبنك سورية الدولي اإلسالمي بنسبة   349ر 60بالمئة وأغلق على سعر 

 .ليرة 381ر50بالمئة وأغلق على سعر   2والخليج بنسبة  ليرة وسهم بنك سورية 602ر 48سعر 

ى المدرجة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية  ولم تسجل أسهم الشركات األخر

 https://sana.sy/?p=1122460  .ألسعار اإلغالق السابق

 

 .. و ال إلغاء للفصل الثانييوما   ١٥تقييم الوضع الراهن كل  - 2

 4/2020/ 12 المصدر : الوطن 

العالي والبحث العلمي، بسام إبراهيم، في تصريح خاص لـ “الوطن” أنه سيتم  كشف وزير التعليم 

والخيار المناسب والمعالجة التي تصب في   إجراء تقييم دائما كل أسبوعين ليصار إلى اتخاذ االجراء

https://sana.sy/?p=1122460
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 .أيار القادم 2دور قرار بتمديد تعليق الدوام في الجامعات حتى مصلحة الطلبة، وخاصة بعد ص

م إلى التعامل مع التقويم الجامعي بمرونة، لذلك يتم التعامل حول هذا الموضوع عبر إجراء ولفت إبراهي

 .تقييم مرحلي وبناء عليه يتخذ اإلجراء المناسب للعمل به، بحسب كل مرحلة

دوام الطالب في الفصل الدراسي الثاني مطلقا، مبينا أنه تم التشديد وأكد وزير التعليم أنه ال إلغاء ل

امعات باستمرار نشر المحتوى العلمي والمحاضرات عبر المواقع الخاصة بالكليات، مضيفا: على الج

“إن هذا األمر ال يعني عدم متابعة تقديم المحاضرات، وبالتالي سيتم تكثيف المحاضرات وإعادتها  

قال: “هناك ضرورة هذه الفترة أن يبقى الطالب على تماس مباشر مع المقررات و ”لجميع الطالب 

 .وأكد الوزير أنه اتخاذ جميع القرارات التي تنصف جميع الطالب  .”المحاضرات الدراسيةو

http://syrianexpert.net/?p=48720 

 

 عمل باستيفاء التأمين النقدي للمستوردين عبر المصارف العاملةالمصرف المركزي يعلق ال - 3

 :الخبير السوري

بهدف تسهيل عمليات االستيراد الممولة من قبل المصارف في ظل اإلجراءات االحترازية التي  

تتخذها الحكومة للتحوط من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً من مصرف سورية المركزي على تأمين  

  559ي القرار رقم  ضرورية من المواد األساسية ومستلزمات اإلنتاج؛ فقد أصدر المركزاالحتياجات ال

القاضي بتعليق العمل باستيفاء التغطية النقدية بالليرات السورية وذلك  2020/ 03/ 18ل.أ تاريخ /

  2020/ 06/ 25لضمان توفير السلع الضرورية دون تأخير، وينص القرار على تعليق العمل حتى تاريخ  

/ل.أ   1814سورية المركزي رقم  / من المادة التاسعة من قرار لجنة إدارة مصرف10كام البند رقم / بأح

 .الناظم لعمليات تمويل المستوردات  15/12/2019تاريخ 

وذلك لكافة المستندات المقدمة بخصوص إجازات/ موافقات االستيراد الممنوحة للمستوردين للمواد 

 .رف العاملة في القطر المرخص لها التعامل بالقطع األجنبيالمسموح بتمويلها عن طريق المصا

http://syrianexpert.net/?p=47456 
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