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

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

 ــ 1ــ 

 2020/ 292م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 العالم في زمن الكورونا لدولالبيانات االقتصادية 

 الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري ترجمة

  ,June 21 2020 حزيران ، 21األحد 

M E A K -Weekly Economic Report 292/2020 

prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry 

 

 

 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 2020/ 292م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 البيانات االقتصادية في العالم في زمن الكورونا

  ,June 21 2020 حزيران ، 21األحد 

للمواد التي نشرتها صحيفة  ترجمة من اللغة البولونيةالتقرير 

Rzeczpospolita  نكبوتية. لشبكة العلحصيلة متابعة جيجبوسبوليتا في وارسو 

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات 

الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق  والبيانات

من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق 

 الموثوقية .

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 

قرير ة منشورة في التواردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل ماد

 هو المسؤول. 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                      

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                               

 مالحظة: 

 ه، إعالمي ليتم حذفأرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادت

 اسمه من القائمة البريدية.
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 الواقع األلماني أسوأ من السيناريوهات السوداء - 1

Grzegorz Siemionczyk 28.05.2020 

يتنبأ بمعهد إيفو  -في المائة  7سيتقلص االقتصاد األلماني هذا العام بنحو 

 .ميونيخ لألبحاث

سيناريوهين لالقتصاد األلماني. وأعرب  Ifo في منتصف مارس ، قدم

-Covid عن تفاؤله بأن القيود المفروضة على النشاط االقتصادي لقمع وباء

في المائة في الناتج المحلي اإلجمالي هذا  1.5ستؤدي إلى انخفاض بنسبة  19

 ٪ 6سيناريو المتشائم ، كان الناتج المحلي اإلجمالي سينهار بنسبة العام. في ال

، خالل الركود العالمي الناجم عن األزمة  2009، وهو ما يزيد قليالً عن عام 

 .المالية

في المائة في  6.6أن االنخفاض بنسبة  ifo اآلن ، يعتقد خبراء االقتصاد

في  10.2نتعاش مذهل بنسبة الناتج المحلي اإلجمالي هو على األرجح ، يليه ا

. "تستند هذه التوقعات إلى استنتاجات استطالعنا لشهر 2021المائة في عام 

، يتوقع المشاركون أن يعود وضعهم إلى مايو بين الشركات. في المتوسط 

وضعه الطبيعي في غضون تسعة أشهر "، كما يوضح تيمو وولمرشاوسر ، 

 .Ifo مدير التنبؤات في

على الرغم من أنها أكثر حذراً بشكل  - Ifo اعتبار توقعات ال يزال يمكن

متفائلة. إن االنتعاش القوي للناتج المحلي  -واضح مما كانت عليه في مارس 

سيعني أنه بحلول نهاية العام المقبل سيكون االقتصاد  2021اإلجمالي في عام 

وبالنسبة . 2019في المائة. أعلى مما كانت عليه في عام  3األلماني حوالي 

لنمو الناتج المحلي اإلجمالي بشكل أو بآخر في عامين ، يمكن أن تعتمد ألمانيا 

 .أيًضا على الوباء

في غضون ذلك ، في بداية شهر مايو ، توقعت المفوضية األوروبية أن 

سينمو  2021هذا العام ، وفي عام  ٪6.5ينكمش االقتصاد األلماني بنسبة 

 2022و ، لن ينتهي اللحاق بالوباء إال في عام . في هذا السيناري٪5.9بنسبة 

، وسيعود إلى مسار النمو قبل األزمة في وقت الحق. لدى صندوق النقد 

 .الدولي آفاق مماثلة أللمانيا واقتصادات منطقة اليورو األخرى

أن سيناريو االنتعاش طويل األجل بعد األزمة لم يتم استبعاده.  Ifo يؤكد

شهًرا ،  16ة إلى وضعها الطبيعي لمدة تصل إلى إذا عادت مبيعات الشرك
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هذا العام ، وبعد ذلك  ٪9.3فإن االقتصاد األلماني سيتقلص هذا العام. بنسبة 

 ، 2021بالمائة في عام  9.5سينمو بنسبة 

 rp.pl جميع الحقوق محفوظة المصدر ℗ ©
https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/305289971-Niemiecka-rzeczywistosc-

gorsza-od-czarnych-scenariuszy.html 

 

 عاًما 29أستراليا بالفعل في حالة ركود؟ ألول مرة منذ  - 2

 03/06/2020هوبرت كوزيتش 

في المائة في الربع  0.3انخفض الناتج المحلي اإلجمالي ألستراليا بنسبة 

. وقال جوش 2011األول ف ف. وكان هذا أول انخفاض له منذ عام 

وزير المالية األسترالي ، إن الربع الثاني على األرجح انخفض  فرايدنبرغ ،

 .عاما 29أيضا وأن البالد في حالة ركود ألول مرة منذ 

-2008تجنبت أستراليا الركود خالل كل من األزمة المالية العالمية 

 .1997واألزمة اآلسيوية لعام  2009

أنه سيكون لدينا  استناًدا إلى ما نعرفه في الوزارة ، يمكنني أن أقول -

أيًضا انخفاض في الربع الثاني ، والذي سيكون أكبر بكثير من الذي شهدناه 

 .وزير المالية األسترالي قال فريدنبرغ -في الربع المنتهي في مارس 

من المرجح أن يعود النمو االقتصادي في الربع الثالث. تعتبر أستراليا 

 باء الفيروس التاجي ، لذلك بدأتواحدة من الدول التي تعاملت بشكل جيد مع و

القيود االقتصادية تستمر هناك في وقت أبكر مما كانت عليه في أوروبا. ومع 

 .ذلك ، تعتمد البالد بشكل كبير على الطلب على أسواق التصدير العالمية

 rp.pl :المصدر محفوظة الحقوق جميع ℗© ترخيص للنشر  ©
https://www.rp.pl/Gospodarka/200609796-Australia-juz-w-recesji-Po-raz-

pierwszy-od-29-lat.html 

 

 سويسرا: أكبر انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي منذ عقود - 3

 03/06/2020هوبرت كوزيتش 

 ٪1.3في الربع األول. ف ف. و  ٪2.6تقلص االقتصاد السويسري بنسبة 

االنخفاض الفصلي في الناتج المحلي اإلجمالي السويسري هو مرحبًا. كان 

 .1980األكبر منذ بدء جمع البيانات الحالية في عام 

وتبين أن االنخفاض أكبر بقليل من توقعات المحللين )قائلين إن الناتج 

على أساس ربع سنوي(. لم تقع سويسرا  ٪2بنسبة المحلي اإلجمالي سينخفض 

لكن من المرجح أن يؤدي الربع الثاني أيًضا إلى انخفاض بعد في ركود فني ، و
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أن ينكمش اقتصاده  SECO كبير في الناتج المحلي اإلجمالي. ويتوقع معهد

 .بالمائة هذا العام 6.7بنسبة 

كانت سويسرا واحدة من الدول األكثر تضررا من وباء الفيروس التاجي 

فإن اإلعانات الحكومية  وتم إدخال قيود اقتصادية شديدة نسبيا. ومع ذلك ،

 .ونظام يسمح للشركات بتقليل وقت العمل يعيقان زيادة قوية في معدل البطالة

 rp.pl :المصدر محفوظة الحقوق جميع ℗© ترخيص للنشر  ©
https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/200609793-Szwajcaria-Najwiekszy-

spadek-PKB-od-dekad.html 

 

 في الصناعة البولنديةتستمر الدراما  - 4

Grzegorz Siemionczyk 01.06.2020 

في مايو ، كان الوضع االقتصادي في الصناعة البولندية أفضل بشكل 

واضح مما كان عليه في أبريل ، لكن العودة إلى الوضع الطبيعي قبل األزمة 

 .ال تزال بعيدة

، وهو مؤشر  PMI تم رسم هذه الصورة للوضع في الصناعة من قبل

مناخ األعمال على أساس مسح بين مديري الخدمات اللوجستية من الشركات. ل

نقطة  40.6يوم االثنين ، أنها ارتفعت إلى   IHS Markit في مايو ، ذكرت

نقطة في أبريل. كانت هذه القراءة األخيرة األضعف في تاريخ  31.9من 

 .1998مؤشر مديري المشتريات ، والتي يعود تاريخها إلى عام 

ت زيادة مايو أعلى بشكل واضح مما توقعه االقتصاديون الذين شملهم كان

نقطة ، وكان  36، توقعوا قراءة في المتوسط  .Rzeczpospolita االستطالع

نقطة. كما  40( مشارًكا في المسح لديه قراءة فوق 25واحد فقط )من أصل 

ى سبيل علانتعش مؤشر مديري المشتريات في الصناعة البولندية أقوى منه ، 

 .(نقطة في أبريل 34.5نقطة من  36.8المثال في الصناعة األلمانية )إلى 

نقطة تعني أنه ، وفقًا لمديري  50ومع ذلك ، فإن أي قراءة أقل من 

اللوجستيات الذين شملهم االستطالع ، فإن صناعة المعالجة تتقلص على 

تغييرات. في أساس شهري. المسافة من هذه الحدود هي مقياس لسرعة هذه ال

ضوء ذلك ، كان الركود في الصناعة البولندية في مايو ال يزال عميقًا جًدا. 

، كان مؤشر مديري المشتريات أقل في  1998فقط أربع مرات منذ عام 

 .بولندا

 .أعلى بكثير من التوقعات -نقطة  40.6مؤشر مديري المشتريات مايو 

 .ال يزال في الغابة ، ولكن الموقف نادر
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ومما زاد الطين بلة ، أن تصميم مؤشر مديري المشتريات يعني أنه في  

ظل الظروف الحالية يرسم صورة مفرطة في التفاؤل للوضع في الصناعة. 

يتأثر هذا المؤشر بشكل إيجابي بوقت التسليم األطول ، ألنه عادة ما يكون 

أعلنت مظهًرا من مظاهر الطلب القوي على المنتجات الصناعية. في مايو ، 

مرة أخرى عن تمديد وقت  IHS Markit الشركات البولندية التي أجرتها

التسليم ، ولكن هذه المرة كان تأثير االضطرابات التي تسببها وباء فيروس 

 .التاجية في االقتصاد المحلي والعالمي

يظهر الحجم الفعلي لالنهيار الصناعي من خالل مؤشرات تعبر عن 

الجديدة. كالهما كان أقل من شهر مايو مرة واحدة فقط ، في اإلنتاج والطلبات 

 IHS أبريل. في مايو ، أعلنت الشركات الصناعية التي شملتها دراسة

Markit أيًضا عن فصل موظفين آخرين. 

على الرغم من أن قراءة مؤشر مديري المشتريات اليوم تشير إلى أن "

ءها ، في نفس الوقت يجب الصناعة المحلية تواجه أصعب فترة )أبريل( ورا

أن ندرك أن االنتعاش لن يكون سريًعا أو سهالً. أدت القيود المفروضة على 

، اللوجستية في العديد من البلدان الوباء إلى تعطيل عمليات اإلنتاج والخدمات

مما أدى إلى نقص المكونات ، ولكن أيًضا انخفاض الطلب على العديد من 

، على وجه  Pekao الخبير االقتصادي في بنك السلع. وعلق آدم أنطونياك ،

الخصوص ، بأن انتعاش الطلب على الصادرات سيكون على األرجح طويل 

https://twitter.com/mbank_research/status/1267351137843322882/photo/1
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 .األمد ومتنوًعا اعتماًدا على الصناعة

توقعات األعمال للمستقبل ليست أفضل مما كانت عليه في الشهر السابق. 

تدهور وضعها في ومع ذلك ، ومع ذلك ، فإن العديد من الشركات تتوقع أن ي

 .العام المقبل وأن يتحسن

يشير بعض االقتصاديين إلى أنه على الرغم من كل شيء ، فإن مؤشر 

مديري المشتريات يبالغ حاليًا في حجم االنهيار الصناعي. على الرغم من 

أنهم يتفقون على أن اإلنتاج الصناعي في مايو آخذ في االنخفاض على أساس 

 .أنه انخفض أيًضا مقارنة بشهر أبريل سنوي ، فمن الصعب تصديق

تقدير أن في المتوسط  Rzeczpospolita مسح االقتصاديون من قبل

في المئة عاما بعد عام  17.6إنتاج الصناعة المباعة انخفض في مايو بنسبة 

 .في المئة في أبريل 25، بعد انهيار ما يقرب من 

ء دريجي ولكن بطيفي األشهر المقبلة ، يجب أن نتوقع حدوث تحسن ت"

في النشاط الصناعي. يشير مؤشر مديري المشتريات المتصاعد للصناعة 

نقطة في مايو ، إلى أن  50.0الصينية ، والذي كسر مستوى محايًدا بنسبة 

التجارة الدولية تنبض بالحياة بعد فترة من االنهيار الناتجة عن تطور وباء. 

حسن القوي في بولندا ، ألن الوضع ومع ذلك ، ال ينبغي أن نتوقع مثل هذا الت

االقتصادي في صناعة أهم الشركاء التجاريين لبولندا سيظل ضعيفًا جًدا في 

 Millennium المستقبل القريب ، "كتب أندريه كامينسكي ، االقتصادي في

Bank وأضاف أن العوامل المحلية  .، في تعليق على بيانات يوم االثنين- 

لوضع لن تكون مواتية ل -، وقبل كل شيء االستثمار آفاق االستهالك الضعيفة 

االقتصادي في الصناعة. وأشار كامينسكي إلى أنه "على المدى الطويل ، قد 

يساهم التراجع أو نقل اإلنتاج من الدول النامية إلى االتحاد األوروبي في مناخ 

 ."(اقتصادي أفضل )وإن كان إلى حد ما على األرجح

 rp.pl محفوظة المصدرجميع الحقوق  ℗ ©
https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/200609975-Dramat-w-polskim-

przemysle-trwa.html 

 

سقققققطت فرنسققققا في حالة ركود. سققققيكون انهيار الناتج المحلي  - 5

 اإلجمالي مذهالً 

 29.05.2020بيوتر رودزكي 

ة من قبل يانخفض اقتصاد فرنسا في الربع األول أقل من المتوقع في البدا

، لكنه ال يزال سقط في الركود ، والذي سوف  INSEE المكتب اإلحصائي

 .يتعمق في الربع الثاني
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مايو ، كان االنخفاض  29في  INSEE وفقًا للبيانات النهائية التي نشرتها

لم يسبق له مثيل من أحداث مايو  -في المائة. الناتج المحلي اإلجمالي  5.3

في المائة. وجاء االنخفاض في الناتج  5.8سابقًا بنسبة مقابل المعلن  - 1968

في المئة. قال رويتر في الربع الرابع  0.1المحلي اإلجمالي نتيجة سلبية بنسبة 

، بسبب اإلضرابات في قطاع النقل ، لذلك سقطت فرنسا في  2019من عام 

 .الركود

ر اصممة لمنع انتشبعد شهرين من الشلل العملي للعمليات مع قيود م

مايو بفضل  11، يتعافى االقتصاد الثاني في منطقة اليورو من الفيروس التاجي

الرفع التدريجي للقيود. على الرغم من أن االنتعاش سوف يرتفع ، إال أن 

الصدمة األولية كانت قاسية للغاية لدرجة أن المكتب اإلحصائي حذر قبل 

 ع الثاني سيكون مذهالً ،يومين من أن انهيار الناتج المحلي اإلجمالي في الرب

 !٪20-وقد يصل إلى 

، تشير  Morgan Stanley  ،Jacob Nell وفقًا للخبير االقتصادي في

البيانات المتاحة إلى أن االنتعاش سيكون تدريجيًا للغاية ، وأن االنتعاش من 

 ING Julien . الخبير االقتصادي2022إنتاج الوباء لن يبدأ حتى عام 

Manceaux لرأي الذي قاله في مالحظة أن سيظل الناتج المحلي له نفس ا

 .في المائة. تحت حالة ما قبل األزمة 4.5اإلجمالي في نهاية العام المقبل بنسبة 

وانخفض مؤشر آخر لتدهور الوضع في الربع الثاني ، وهو استهالك 

في المائة في أبريل. مقارنة بشهر مارس ، عندما خسرت  20.2األسر ، بنسبة 

بالمئة وقالت إنسي "هذا هو الشهر الثاني على التوالي من التراجع  16.9

 ."1980التاريخي منذ بداية المسلسل عام 

أدى إغالق معظم المتاجر إلى انخفاض في اإلنفاق االستهالكي ، مما أدى 

 19.6إلى زيادة كبيرة في المدخرات الفرنسية: في الربع األول زادت بنسبة 

في الربع الرابع ؛ وهي زيادة لم تشهدها منذ  ٪15.1في المائة. مقارنة بق 

أواخر السبعينيات ، وفي نفس الوقت انخفضت نسبة هامش المشروع إلى 

نفسها عندما  2013في الربع الرابع ، كررت نتيجة  ٪33.4. من 29.4٪

أن االقتصاد  Wifo قال المعهد النمساوي .بدأت أزمة الديون في منطقة اليورو

في الربع األول. الناتج المحلي  ٪2.6انخفاًضا بنسبة النمساوي سجل 

اإلجمالي. والسبب هو ضعف استهالك السكان وتجارة التجزئة الصغيرة. في 

 .في المئة 2.5-أبريل ، افترض المعهد  30توقعات 

 rp.pl :المصدر محفوظة الحقوق جميع ℗© ترخيص للنشر  ©
https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/305299900-Francja-wpadla-w-recesje-

Zapasc-PKB-bedzie-zawrotna.html 
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 فرنسا: االنهيار االقتصادي سيكون أكبر - 6

 02.06.2020هوبرت كوزيتش 

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن االقتصاد الفرنسي سيتقلص 

العام. تحدثت توقعات الحكومة السابقة عن انخفاض في المائة هذا  11بنسبة 

 .في الناتج المحلي اإلجمالي ٪ 8بنسبة 

لقد تأثرنا بشدة بالفيروس ، واتخذنا إجراءات فعالة لحماية صحة  -

الفرنسيين ، لكن االقتصاد توقف عمليا لمدة ثالثة أشهر. وقالت لو مير في 

 .النمو االقتصاديإننا سندفع ثمن ذلك مع  RTL مقابلة مع إذاعة

في فرنسا ، كانت قيود الوباء من بين أشد القيود في أوروبا ، ولكن على 

، فيروس تاجي هناك. الناس 190،000 الرغم من ذلك ، أصيب ما يقرب من

في الربع  ٪5.3مات. تقلص اقتصاد فرنسا بنسبة  29000وما يقرب من 

ة األوروبية أن األول. ف ف. وذهب رسميا إلى الركود. تتوقع المفوضي

، ويتوقع صندوق النقد  ٪8.2ناتجها المحلي اإلجمالي هذا العام بنسبة ينخفض 

 .٪7.2الدولي انخفاًضا بنسبة 

 rp.pl :المصدر محفوظة الحقوق جميع ℗© ترخيص للنشر  ©
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 يسقط التضخم في بولندا مثل الحجر - 7

Grzegorz Siemionczyk 29.05.2020 

من الواضح أن التضخم في بولندا يثبط. في الوقت الحالي ، ويرجع ذلك 

يص ، ولكن آثار الركود ، مثل ارتفاع البطالة وانخفاض أساًسا إلى الوقود الرخ

 .األجور ، ستضاف قريبًا

وفقًا لتقديرات مكتب اإلحصاء المركزي في البداية ، ارتفع مؤشر أسعار 

في المائة.  2.9المستهلك )المقياس الرئيسي للتضخم في بولندا( في مايو بنسبة 

 4.5ة في أبريل وأكثر من في المئ 3.4على أساس سنوي ، بعد زيادة قدرها 

في المئة في الشهرين السابقين. كان التضخم أقل مما كان عليه في مايو للمرة 

 .األخيرة في نوفمبر

 قدر االقتصاديون الذين شملهم االستطالع بواسطة متوسط

Rzeczpospolita   في المئة. كل عام. بيانات يوم  3أن التضخم تباطأ إلى

يرة. ويعتقد معظم االقتصاديين أن هذا مجرد مقدمة الجمعة ليست مفاجأة كب

في  1أقل من  2021لكبح التضخم ، والذي قد يكون بالفعل في بداية عام 
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 .المائة

. ٪2.5ند عدى المتوسط سيحافظ بنك بولندا الوطني على التضخم على الم

، ويتسامح مع االنحرافات المؤقتة بمقدار نقطة مئوية واحدة في كل في السنة

اتجاه. يوم الخميس ، خفض مجلس السياسة النقدية بشكل غير متوقع سعر 

في المئة ، بحجة أن هذا من شأنه أن  0.1إلى  0.5من  NBP الفائدة الرئيسي

يساعد على إبقاء التضخم في هذا النطاق على الرغم من الضغط النزولي على 

 .الوباء

 عمليات البيع في مايو ، كان تباطؤ التضخم ناتًجا بشكل أساسي عن

العميقة في محطات الوقود في عقد على األقل. انخفض الوقود لوسائل النقل 

في المائة لكل منهما  18.8في المئة على أساس سنوي ،  23.4الخاصة بنسبة 

نسبه مئويه. في أبريل. كما أنه أدى إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية بشكل 

والمشروبات غير الكحولية في مايو واضح. وارتفعت السلع من فئة األغذية 

 .في المائة لكل منهما في أبريل 7.4في المائة على أساس سنوي ،  6.1بنسبة 

يقدر االقتصاديون أن ما يسمى ب بقي التضخم األساسي ، ال يشمل أسعار 

الغذاء والطاقة ، وبالتالي أكثر اعتماًدا على الطلب في االقتصاد المحلي ، عند 

في المائة ومع  3.7ارتفع إلى على أساس سنوي ، وربما في مايو.  3.6٪

، يرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن العديد من الخدمات لم تكن متاحة في ذلك

مايو ، وفي هذه الحالة افترضت منظمة المجتمع المدني أن أسعارها لم تتغير 

تُقدر التغيرات في أسعار الخدمات في " .مقارنة بالفترة السابقة للوباء

لمؤسسات الخاضعة للقيود بوسائل إحصائية وال تصور التغيرات السعرية ا

الجارية المتعلقة بالوباء. من المحتمل أن يؤدي هذا التأثير إلى المبالغة في 

 شرحي -تصنيف الفئات المتعلقة بالسياحة والنقل الجوي وما إلى ذلك ". 

Rafał Benecki كبير االقتصاديين في ، ING Bank Śląski. 

ويضيف أنه بسبب انخفاض الطلب يمكن للمرء أن يتوقع انخفاًضا سريًعا 

في التضخم األساسي بعد رفع القيود ، على األرجح بالفعل في يونيو. "إن 

انخفاض الطلب سيؤدي أيضا إلى انخفاض التضخم في األشهر المقبلة. نتوقع 

رى ، هذا أقل في المئة. من سنة إلى أخ 1.2أنه في نهاية العام سيكون حوالي 

 ." NBP من هدف التضخم في

، يمكن أيًضا  Pekao كما الحظ بيوتر بارتكيويتش ، االقتصادي في بنك

الحفاظ على التضخم األساسي على مستوى عال من خالل حقيقة أن "إذابة 

االقتصاد قد ترتبط في البداية بزيادة األسعار لمرة واحدة بسبب رغبة 

غيل أعلى للعمالء )...( و وتعويض االستخدام الشركات في تحويل تكاليف تش
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المنخفض من أعلى إلى أسفل للمساحة التجارية والخدمية. " يؤكد بارتكيفيتش 

في يونيو.  ٪2.5أن هذا الوضع لن يستمر طويالً. سيتباطأ إجمالي التضخم إلى 

سنويا ، وفي بداية العام ستبدأ "مغازلة االنكماش" ، وهو انخفاض في األسعار 

 .لى أساس سنوي. وسيكون التضخم األساسي أيًضا تحت الصفرع

إن التوقعات السعرية للمؤسسات انكماشية واضحة وعميقة )...(. ومن "

المفارقات ، إذا حدثت الزيادات في األسعار اآلن بسبب تشديد طريقة ممارسة 

ن م األعمال التجارية ، )...( فإن هذا ال يقابله زيادة في الدخل. لذلك ، سيحد

الدخل الحقيقي القابل للتصرف لألسر وبالتالي الطلب على االستهالك ، 

 .وتعزيز تأثير الركود "، يجادل بارتكيفيتش

 rp.pl جميع الحقوق محفوظة المصدر ℗ ©
https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/200529212-Inflacja-w-Polsce-spada-
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اإلجمققالي في بولنققدا أصققققغر ، لكن  انخفققاض النققاتج المحلي - 8

 االستثمارات توقفت

Grzegorz Siemionczyk 29.05.2020 

فقط.  ٪1.2وزاد إنفاق المستهلكين من البولنديين في الربع األول بنسبة 

، بينما تجمدت االستثمارات  2013من سنة إلى أخرى ، على األقل منذ عام 

كن لنسبة لالقتصاد البولندي مما يمعمليا. ومع ذلك ، كانت بداية العام أفضل با

 .Covid-19 أن يخشى فيما يتعلق بوباء

وفقًا لما أفاد به مكتب اإلحصاء المركزي يوم الجمعة ، انخفض الناتج 

المحلي اإلجمالي لبولندا ، بعد إزالة التأثيرات الموسمية ، بالقيمة الحقيقية 

رنة بالربع السابق ، عندما في الربع األول. مقا ٪0.4)باألسعار الثابتة( بنسبة 

بالمائة هذه هي النتيجة األضعف منذ عقد ، ولكن في البداية  0.2زادت بنسبة 

قدر مكتب اإلحصاء المركزي أن االنخفاض في الناتج  -قبل أسبوعين  -

 .في المائة 0.5المحلي اإلجمالي كان أعمق قليالً وبلغ 

وليس تنظيف العوامل  من عام آلخر ، ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي ،

، وفقًا  ٪1.9بالقيمة الحقيقية. عاًما بعد عام بدالً من  ٪2الموسمية ، بنسبة 

لتقديرات مكتب اإلحصاء المركزي في البداية. في الربع الرابع ، كانت الزيادة 

 ، وقد قدر المستطلعون من قبلفي المئة. عاًما بعد عام 3.2زال ال ت

Rzeczpospolita  أن االقتصاديين قدروا أبريل ، في المتوسط في نهاية ،

في المئة كل عام. في هذا  1.5ذلك في الربع األول من هذا العام. تباطأ إلى 

 .السياق ، بيانات يوم الجمعة جيدة بشكل مدهش
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حافظ االقتصاد البولندي أيًضا على شكل جيد نسبيًا مقارنة بدول االتحاد 

ال ، انكمش االقتصاد األلماني بعد تصفية األوروبي األخرى. على سبيل المث

في المائة في الربع األول. مقارنة بالربع الرابع،  2.2العوامل الموسمية بنسبة 

. وفي فرنسا ، انخفض الناتج 2009وهو األقوى منذ الربع األول من عام 

. ضرب ٪5تقريبًا ، وفي إيطاليا وإسبانيا بنحو  ٪6المحلي اإلجمالي بنسبة 

أيًضا اقتصادات وسط وشرق أوروبا التي تلعب فيها  Covid-19 وباء

صناعة السيارات دوًرا كبيًرا. انخفض الناتج المحلي اإلجمالي للجمهورية 

 .٪ 5.4في الربع األول ، بينما انخفض سلوفاكيا بنسبة  ٪ 3.6التشيكية بنسبة 

وفقًا لبيانات منظمات المجتمع المدني يوم الجمعة ، كان ضعف الطلب 

لى السلع االستهالكية واالستثمارات مسؤواًل عن تباطؤ النمو االقتصادي ع

وزاد اإلنفاق االستهالكي لألسر المعيشية بالقيمة الحقيقية  .في الربع األول

في المئة في  3.3في المائة فقط. على أساس سنوي ، بعد زيادة  1.2بنسبة 

 الذين شملهم االستطالع توقعات االقتصاديينالربع الرابع ، تمشيا مع متوسط 

Rzeczpospolita.  هذا هو تأثير القيود المفروضة على النشاط االقتصادي

الذي تم إدخاله في منتصف مارس لقمع وباء الفيروس التاجي ، ولكن أيًضا 

 .خوف المستهلكين أنفسهم

في المائة  0.9ومع ذلك ، كانت ديناميات االستثمار ، التي انخفضت إلى 

في المئة في الربع  6.1ع األول ، مخيبة لآلمال. سنة بعد سنة من فقط في الرب

، عندما كان  2016الرابع. هذه هي أضعف نتيجة منذ الربع الرابع من عام 

انهيار االستثمار القصير ينتهي. قدر االقتصاديون الذين شملهم االستطالع 

. كل ٪2ة نسب"باركيت" ارتفاع اإلنفاق الرأسمالي في الربع األول ببمتوسط 

عام. وراء هذه التوقعات كان االفتراض أن االستثمارات تتميز بقصور كبير 

 .وأن الوباء سيؤثر عليها مع التأخير

 0.4نتائج التجارة الخارجية حمت بولندا من التباطؤ األعمق وأضافت 

نقطة مئوية إلى معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي. )وهذا يعني أنه 

في المائة على  1.6العامل ، سيكون نمو الناتج المحلي اإلجمالي  بدون هذا

أساس سنوي(. إنه تأثير حقيقة أنه على الرغم من تباطؤ الصادرات بشكل 

في المائة فقط. من سنة إلى أخرى ، على األقل  0.6فقد زادت بنسبة  -واضح 

لربع انخفضت الواردات حتى. مقارنة با - 2009منذ الربع الثالث من عام 

في المائة أصغر ، وهي أضعف نتيجة منذ  0.2، كان  2019األول من عام 

. ما هي الخطوة التالية؟ في الربع الثاني ، وفقا لالقتصاديين ، 2013منتصف 

في المائة. ربع إلى  12-8الناتج المحلي اإلجمالي في بولندا بنسبة سينخفض 
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يترجم ذلك إلى ربع ، وسيتم تسجيل خصم مماثل على أساس سنوي. س

 .في المائة 4بأكمله بنحو  2020انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

 rp.pl جميع الحقوق محفوظة المصدر ℗ ©
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 بالمائة في أبريل 12بنسبة تقلص االقتصاد الروسي  - 9

Iwona Trusewicz 29.05.2020 

، في المئة 12فقط في أبريل انخفض الناتج المحلي اإلجمالي لروسيا بنسبة 

في المئة في أربعة  1.9وفقا للكرملين. تقدر السلطات أن االقتصاد قد انكمش 

 .أشهر

تصادي االققدمت وزارة التنمية االقتصادية في روسيا تقريًرا عن الوضع 

للدولة في أبريل. ثم بدأت السلطات في تقديم ما يسمى ب الحجر الصحي 

الوطني الذي يقيد بشدة األنشطة التجارية. وانخفض الناتج المحلي اإلجمالي 

القطاعات األكثر تأثراً هي "الخدمات  بالمائة في أبريل 12لروسيا بنسبة 

خدمات المجتمعية. هنا ، فقد المدفوعة للسكان" ، أي الثقافة ، الرياضة ، ال

في المائة على أساس سنوي. وفي التجارة ،  37.9الناتج المحلي اإلجمالي 

في المائة. وانخفضت مبيعات سيارات الركاب الجديدة  23.4كانت الخسارة 

، حيث انخفض الناتج  ٪4، وشهد منتجو األغذية خسائر أقل بنسبة  72بنسبة 

، وفي نقل  ٪6.6وفي الصناعة كان ناقًصا  ، ٪9.3المحلي اإلجمالي بنسبة 

 .٪2.3 -وفي اإلنشاءات  ٪6 -البضائع 

يتوقع البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي 

في المائة هذا العام. ومع ذلك ، تظهر نتائج أبريل أنه يمكن  4.5لروسيا بنسبة 

رئيس الوزراء ووزير المالية  أن يكون أسوأ. ويقدر أليكسي كودرين ، نائب

في المائة وستكون على مستوى  5السابق أن االقتصاد سيخسر ما يصل إلى 

، عندما طغت على العالم األزمة العالمية التي سببها في عام  2009عام 

 .انهيار بنك ليمان براذرز األمريكي. تقييم المفوضية األوروبية مشابه 2008

في الناتج المحلي  ٪6ه ، انخفاًضا بنسبة ال يستبعد بنك روسيا ، بدور

على التوالي. و  ٪5-3اإلجمالي ، بينما في العامين المقبلين سيكسب االقتصاد 

 .في المئة 1.5-3.5
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في  20أزمة فرنسققا. يمكن أن يتقلص االقتصققاد بنسققبة تصققل إلى  - 10

 .المائة

 27/05/2020عالء 

نشر المكتب اإلحصائي الفرنسي تنبؤات دراماتيكية للبالد. وفقًا للناتج 

بالمائة في الربع  20بنسبة تصل إلى المحلي اإلجمالي لفرنسا ، قد ينخفض 

 .الثاني

تباطأ االقتصاد الفرنسي بشكل كبير نتيجة للقيود الحكومية المفروضة 

على الحد من انتشار الفيروس التاجي. وفقًا للمعهد الحكومي لإلحصاءات 

، خالل فترة اإلغالق ، وصل االقتصاد إلى  (INSEE) والبحوث االقتصادية

، ، بينما اآلن COVID-19 ثلثي مستواه فقط من الوقت قبل األزمة المتعلقة بق

يبلغ حوالي أربعة أخماسه. ونتيجة لذلك ، وفقا للمكتب ،  -بعد تخفيف القيود 

بنحو  2020سيتقلص الناتج المحلي اإلجمالي لفرنسا في الربع الثاني من عام 

 .في المائة 20

في الوقت نفسه ، سيزداد الدين المالي العام لفرنسا بشكل حاد ، والذي ، 

في نهاية العام.  ٪ 115لميزانية جيرالد دارمانين ، سيتجاوز وفقًا لوزير ا

الناتج المحلي اإلجمالي. هذا هو نتيجة التكاليف الباهظة التي تكبدتها الميزانية 

 .من أجل إجراءات مكافحة األوبئة

مايو ، مما  11بدأت الحكومة الفرنسية ببطء إزالة الجليد من االقتصاد في 

الالحقة عملياتها بشكل تدريجي ومتعمد. لن يكون يضمن استئناف الصناعات 

بالفعل الزيادة الواعدة في  INSEE هناك انتعاش سريع ، ومع ذلك ، تالحظ

فقد  -اإلنفاق الفرنسي. ومع ذلك ، ال تزال الحالة المزاجية للمستهلكين سيئة 

انخفض المؤشر الذي يقيس ثقتهم في االقتصاد في مايو بمقدار نقطتين إلى 

نقطة  100نقاط في أبريل ) 8نقطة في مايو ، بعد انخفاض حاد بمقدار  93

 .(على المدى الطويلمتوسط 

هناك القليل من التشاؤم السائد أيًضا في الشركات الفرنسية. ارتفع مؤشر 

، نقطة 59بشكل طفيف في مايو إلى  INSEE ثقة األعمال الذي يقاس بواسطة

أدنى قراءة لهذا المؤشر منذ أن بدأ  - نقطة في أبريل 53بعد انخفاضه إلى 

 .1980المكتب في احتسابه في عام 
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 انخفاض في التاريخ في منطقة اليورويوروستات يؤكد: أكبر  - 11

 16.05.2020بيوتر رودزكي 

سجل اقتصاد دول منطقة اليورو أكبر انخفاض في الربع األول منذ إنشاء 

 .مايو في بروكسل 15وفقًا للبيانات المنشورة في  -العملة الموحدة 

سجل المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية انخفاضا في الناتج المحلي 

في المائة. مقارنة بالربع  3.8دولة في الربع األول بنسبة  19لي لق اإلجما

بالمئة كل عام. وتوقع خبراء اقتصاديون طلبوا من رويترز  3.2الرابع وبنسبة 

 .مثل هذه األرقام

ويعتبر هذا أكبر انخفاض بين الربع والربع التالي منذ جمع هذه 

أساس سنوي منذ الربع  ، وهو األكبر أيًضا على 1995اإلحصاءات منذ عام 

في المائة. وانخفض الناتج المحلي  4.5، عندما بلغ  2009الثالث من عام 

، في المائة 5.4في سلوفاكيا بنسبة في المائة ، و 5.8اإلجمالي في فرنسا بنسبة 

في المائة فقط. فنلندا  2.2في المائة ، وفي ألمانيا بنسبة  5.2وفي إسبانيا بنسبة 

 في المائة 0.1بية الوحيدة التي ارتفعت بنسبة هي الدولة األورو

وأضاف يوروستات أن صادرات منطقة اليورو تراجعت في مارس بنسبة 

انخفضت  ٪10.1، والواردات بنسبة  2019مقارنة بشهر مارس  6.2٪

 2013ألول مرة منذ  ٪0.2العمالة في الربع بنسبة 

 rp.pl :المصدر محفوظة الحقوق جميع ℗© ترخيص للنشر  ©
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 سحب الفيروس التاجي الصناعة البولندية لمدة سبع سنوات  - 12

Grzegorz Siemionczyk 21.05.2020 

 ،بالمائة تقريبًا. عاًما بعد عام 25وانهار اإلنتاج الصناعي في أبريل بنسبة 

 .قدر أكثر من أكبر المتشائمين. قد يجلب القليل من التحسن

بدأ االنهيار الصناعي في مارس مع إدخال قيود على النشاط االقتصادي 

. في 19من قبل الحكومات في جميع أنحاء أوروبا للقضاء على وباء كوفيد 

المائة فقط. عاًما بعد عام ،  في 2.3ذلك الوقت ، انخفض اإلنتاج بنسبة 

 .وازدهرت بعض الصناعات. في أبريل ، شعروا بآثار األزمة

، في  Rzeczpospolita توقع االقتصاديون الذين شملهم استطالع

في المائة في اإلنتاج على أساس سنوي ،  12.4، انخفاًضا بنسبة المتوسط 

المائة تقريبًا على أساس  في 18وكان التقدير األكثر كارثية هو انخفاض بنسبة 

على  ٪6سنوي. وفي الواقع ، أفاد مكتب اإلحصاء المركزي يوم الخميس 
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( وللمقارنة ، فإن أكبر ٪25.5أساس سنوي )مقارنة بشهر مارس بنسبة 

انخفاض في اإلنتاج في السنوات العشرين الماضية حتى اآلن ، في يناير 

 .على أساس سنوي ٪15.3، بلغ  2009

، في  PKO BP ر بوجاك ، كبير االقتصاديين في شركةوعلق بيوت

تعليق: "لقد حول الوباء اإلنتاج الصناعي في بولندا سبع سنوات ، إلى 

 ،، ستبدأ المسيرة الصعبة الشاقة" . من اآلن فصاعًدا2013المستوى من عام 

في تعليق. يمكنك أن تريح نفسك من حقيقة أن الوضع في بولندا عاد اإلنتاج 

 .2009قة اليورو والواليات المتحدة إلى مستويات عام في منط

 

 ال فائزين 

شعبة الصناعة البولندية زيادة في اإلنتاج  34سجلت أربعة فقط من أصل 

في المائة عاًما بعد عام ، زاد إنتاج األدوية.  14.8في أبريل. معظمهم ، بنسبة 

، مما يشير  في المائة مقارنة بشهر مارس 37.2ومع ذلك ، انخفض بنسبة 

إلى أن ازدهار الصناعة ينتهي اآلن. انخفض إنتاج الغذاء ، الذي زاد بشكل 

في المائة في أبريل.  12.7واضح في مارس عندما خزن المستهلكون ، بنسبة 

كل عام. أيضا ، انخفض اإلنتاج في صناعة الورق ، والذي شهد في بداية 

قتصاديون مع ازدهار التجارة الوباء زيادة في الطلب ، وهو ما ارتبط به اال

 .عبر اإلنترنت

كانت صناعة السيارات هي الرائدة في االنخفاض في اإلنتاج ، حيث 

في المائة. كل عام. انخفض إنتاج األثاث بأكثر  78.9انهارت مبيعاتها بنسبة 

في المئة هذا يشير  34على أساس سنوي ، واآلالت والمعدات بنسبة  ٪50من 

، انخفض إنتاج المواد لصناعة البناء ات. على عكس مارسى انهيار الصادرإل

بشكل حاد في أبريل. وهذا يشير إلى أن هذا القطاع ، الذي ال يشعر بوضوح 
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 .بعد بنتائج الوباء ، بدأ يتعثر أيًضا

ويرى جاكوب بوروفسكي ، كبير االقتصاديين في بنك كريدي أجريكول 

مارات سيثبت أنه أكثر دواما من بولسكا ، أن هذا إعالن عن تراجع في االستث

 ،اج في أبريل ، سيكون هناك انتعاشبعد انهيار اإلنت -تراجع في االستهالك. 

ولكن الطاقة اإلنتاجية المنخفضة ستستمر لفترة طويلة. سيكون األثر الوبائي 

والشديد للوباء على المدى الطويل هو انهيار االستثمار. يمكن تذويب 

مل. علق بوروفسكي على تويتر: "ال يمكن أن يكون االستهالك وإسبات الع

 ."االستثمار في سبات

 

 

 الركود ال يقلل

أوضحت الشركات الصناعية التي شملها المسح من قبل مكتب اإلحصاء 

ال بيل المثانخفاض اإلنتاج بسبب قيود العرض ، على س (GUS) المركزي

ستعتمد التوقعات ، وضعف الطلب. وبالتالي ، إجازة رعاية الموظفين

المستقبلية للقطاع على وتيرة إزالة الجليد من االقتصاد البولندي ، ولكن أيًضا 

على الوضع في األسواق الخارجية. هذا يبقى ضعيفا. في منطقة اليورو ، 

، الذي يقيس الوضع االقتصادي على أساس مسح بين  PMI ارتفع مؤشر

نقطة ، من أدنى  30.5األولية إلى مديري الشركات ، في مايو وفقًا للتقديرات 

نقطة في أبريل. ومع ذلك ، فإن أي قراءة أقل  13.6مستوى في التاريخ في 

نقطة تعني أن معظم الشركات ترى تدهوًرا في وضعها مقارنة بالشهر  50من 

السابق. وهذا يشير إلى أن منطقة اليورو ، التي انخفض ناتجها المحلي 

 .تقريبًا في الربع األول ، تعيش حالة ركود عميقة ٪4اإلجمالي بالفعل بنسبة 

 Rzeczpospolita جميع الحقوق محفوظة المصدر ℗ ©
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ناتج  - 13 فاض كبير في الصقققققادرات وال يا. انخ مان لة ألل قات عات  توق

 المحلي اإلجمالي

 20.05.2020بيوتر رودزكي 

االقتصاد هذا العام ، وسينخفض  ٪15ستنخفض صادرات ألمانيا بنسبة 

 DIHK توقع -. الناتج المحلي اإلجمالي وسوف ينعش بعد عام ٪7.1بنسبة 

وأوضح فولكر تريير ، خبير التجارة في اتحاد غرف الصناعة  .IfW و

أن سبب انخفاض الصادرات سيكون تباطؤ  ، DIHKوالتجارة األلمانية ، 

االقتصاد وانخفاض الطلب في أسواق التصدير الرئيسية ، على سبيل المثال 

 .في الواليات المتحدة

 7.1من كيل انخفاض  IFW في المقابل ، يتوقع معهد مسح مناخ األعمال

، يجالعام. بسبب وباء الفيروس التافي المائة في الناتج المحلي اإلجمالي هذا 

 في المئة 7.2، يفترض زيادة بنسبة  2021ولكن لعام 

في المائة. تحت تأثير  15في ذروته ، انخفض الناتج المحلي بأكثر من "

صدمة الفيروس التاجي وظل عند هذا المستوى لشهر أبريل ". في رأيه ، فإن 

في المائة ، ولكن من الربع  11.3االنخفاض في الربع الثاني سيصل إلى 

 .. والحظت رويترز أنه يجب أن يكون هناك نموالثالث
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 عالم؟دول الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلغيان ديون أفقر  - 14

 13.05.2020خلية نحل 

برلماني من جميع أنحاء العالم على رسالة إلى سلطات  300وقع أكثر من 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يطالبون فيها بتخفيف عبء الديون عن 

 .أفقر دول العالم

وكتبت وكالة رويترز ، يدعو النواب لمساعدة أفقر الناس على النجاة من 

 .العالمية التي سببها وباء فيروس كورونااألزمة 

 لسناتور بيرني ساندرزجاء النداء بمبادرة من المرشح الرئاسي السابق ا

 .، أول مسلم انتخب في الكونجرس األمريكيوإلهام عمر

دولة حول العالم ، بمن فيهم  24برلماني من  300ووقع الرسالة أكثر من 

مي كوربين والرئيس السابق زعيم حزب العمل البريطاني السابق جيري

 .لألرجنتين كارلوس منعم
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ونقلت وكالة رويترز عن بيرني ساندرز قوله "إلغاء ديون الدول األكثر 

فقرا هو الحد األدنى مما يجب أن يفعله البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

والمؤسسات المالية الدولية األخرى لتجنب الزيادة التي ال يمكن تصورها في 

 ."قر والجوع والمرض التي تهدد مئات الماليين من الناسالف

اعترف رئيس صندوق النقد الدولي كريستالين جورجييف بأن البيانات 

االقتصادية القتصادات العديد من البلدان المتضررة من وباء الفيروس التاجي 

أسوأ من التوقعات المتشائمة لصندوق النقد الدولي ، بافتراض انخفاض الناتج 

، من  Goergieve . هذا العام. وفقًا لق٪ 3لمحلي اإلجمالي العالمي بنسبة ا

المحتمل جًدا أن يضطر الصندوق إلى خفض توقعاته للنمو االقتصادي العالمي 

مرة أخرى ، ألنه في العديد من البلدان تثبت األزمة التي سببها  2020في عام 

ندوق النقد الدولي ، الوباء أنها أعمق مما كان متوقًعا. وبحسب رئيس ص

تريليون دوالر للنجاة من  2.5ستحتاج البلدان النامية إلى قروض ال تقل عن 

 .األزمة

ترتبط مصائرنا. وقال الهام عمر لرويترز "إذا غضنا الطرف عن  -

معاناة الناس في الخارج ، فسيؤثر علينا في نهاية المطاف". ووفقاً لمؤلفي 

األكثر فقراً بالكامل ، حتى يتمكنوا من الرسالة ، يجب شطب ديون الدول 

 .تحديد أولويات النفقات الالزمة لمكافحة الفيروس

أعلن رئيس البنك الدولي ، ديفيد مالباس ، أن البنك الدولي سينظر في 

سبل زيادة المساعدة للبلدان الفقيرة ، لكنه حذر من أن إلغاء الديون يمكن أن 

لهذه البلدان ويقطعها عن مصادر القروض يؤثر سلبًا على المصداقية المالية 

 .الرخيصة في المستقبل

 rp.pl :المصدر محفوظة الحقوق جميع ℗© ترخيص للنشر  ©
https://www.rp.pl/Gospodarka/305139916-MFW-i-Bank-Swiatowy-umorza-
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ا كبيًرا في  - 15 فاضقققققً مالي في يتوقع الخبراء انخ ناتج المحلي اإلج ال

 منطقة اليورو

 15.05.2020غابرييل أورينوك 

على الرغم من حزم الحماية اإلضافية التي أعلنت عنها الحكومات 

والسياسة النشطة للبنك المركزي األوروبي ، يتوقع االقتصاديون انخفاًضا في 

بالمائة. هذا  7.5الناتج المحلي اإلجمالي في منطقة اليورو بنسبة تصل إلى 

 .العام

اقتصاديا ، خفضوا  80وفي أحدث مسح لرويترز ، حضره ما يقرب من 



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

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

 ــ 20ــ 

توقعاتهم االقتصادية القتصاد منطقة اليورو. في رأيهم ، سوف ينخفض 

في المائة ، وفي الربع الثاني وحده  7.5بنسبة  2020اقتصاد اليورو في عام 

 .في المائة 11.3بنسبة 

نقطة  2.1ا كانت عليه في االستطالع السابق بنسبة هذه التوقعات أسوأ مم

 نقطة مئوية 1.7مئوية ، على التوالي. و 

ومن المتوقع أن تنتعش بقية العام. بافتراض سيناريو متفائل ، سينمو 

في  2.8على التوالي. و  ٪7.2االقتصاد في الربع الثالث والربع الرابع بنسبة 

 .الخسائر السابقةالمئة ، لكنها لن تكون كافية لتعويض 

من المفاجئ بشكل إيجابي أنه على الرغم من االنخفاض الواضح في 

، فإن البطالة في منطقة اليورو وفقًا  2020الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

تتعلق أكبر  -بالمئة الحالية  7.4بالمائة فقط. من  9.3لالقتصاديين سترتفع إلى 

يد من االقتصاد. قد يتم تمديد القيود حالة من عدم اليقين بخطى إزالة الجل

المفروضة على العزلة االجتماعية ، وحتى إذا تم رفعها ، فقد يحجم الناس 

قالت جيادا جياني ،  -عن النظر ، من بين أمور أخرى رحالت إلى الخارج 

من ناحية أخرى ، يعلق  .Citi خبيرة الشؤون االقتصادية األوروبية في

مورجان على االنخفاض الطفيف المتوقع في البطالة االقتصاديون من جيه بي 

يرجع ذلك إلى السياسة الماهرة للحكومات األوروبية ،  -على النحو التالي: 

التي خصصت حزم التحفيز لضمانات األجور للشركات ، وليس كما هو الحال 

 .في الواليات المتحدة ، لصالح األشخاص المحرومين فجأة من الدخل

 (ECB) يونيو ، سيوجه البنك المركزي األوروبي 4في اجتماعه في 

مليار يورو أخرى في برنامج شراء األصول الذي تم إطالقه للحد من  375

 1.13التأثير االقتصادي للوباء. سيؤدي ذلك إلى رفع قيمة هذا البرنامج إلى 

تريليون يورو. وفقا لخبراء االقتصاد في سيتي ، سيتم تعظيم السياسة النقدية 

نهاية الركود. حاليا ، هدفها الرئيسي هو تسهيل استخدام السياسة المالية ،  قبل

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق زيادة شراء األصول وتمديدها لسنوات أخرى. 

باإلضافة إلى ذلك ، يعتقد معظم االقتصاديين أن البنك المركزي األوروبي 

التي  دات الشركاتيجب أن يحذو حذو االحتياطي الفيدرالي ويبدأ في شراء سن

 .فقدت وضعها االستثماري

 rp.pl :محفوظة المصدر الحقوق جميع ℗© ترخيص للنشر  ©
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 ٪11.3منطقة اليورو: تراجع اإلنتاج بنسبة =   16

 13/05/2020هوبرت كوزيتش 

في  11.3انخفض اإلنتاج الصناعي في منطقة اليورو في مارس بنسبة 

أكبر بثالث مرات تقريبًا مما كان عليه في  -المئة م / م. هذا انخفاض قياسي 

 .2009-2008أسوأ شهر من أزمة 

انخفضت السلع االستهالكية المعمرة ، مثل التلفزيونات والسيارات ، 

المائة م / م. انخفض إنتاج السلع الرأسمالية )أي في  26بنسبة تصل إلى 

في المائة. والسلع القابلة للتلف )أي الغذاء(  15.9اآلالت للمصانع( بنسبة 

فقط على أساس سنوي ، انخفض اإلنتاج الصناعي في  ٪1.6انخفضت بنسبة 

. كما قدم المكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ٪ 12.9منطقة اليورو بنسبة 

 .ت لشهر مارس لفرادى دول االتحاد األوروبيبيانا

في المائة ، أي أن االنخفاض كان أقل من  4.7في بولندا ، انخفض بنسبة 

 19.6في المائة( أو سلوفاكيا ) 10.8على سبيل المثال في جمهورية التشيك )

(. من بين الدول ٪14.2-في المائة( أو ألمانيا ) 10في المائة( أو المجر )

 .(٪29.6ث أكبر انخفاض في إيطاليا )الكبرى ، حد

 rp.pl :درالمص محفوظة الحقوق جميع ℗© ترخيص للنشر  ©

https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/305139930-Strefa-euro-Produkcja-
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 انهيار اإلنتاج الصناعي في إيطاليا -  17

 11/05/2020هوبرت كوزيتش 

في المائة. م  28.4الصناعي في إيطاليا في مارس بنسبة انخفض اإلنتاج 

توقعات المحللين عن في فبراير. وتحدث متوسط  ٪1/ م ، بعد انخفاض بنسبة 

 .بالمئة 29.3. وكان االنخفاض على أساس سنوي ٪20انخفاضه بنسبة 

ليس من المستغرب أن يكون اإلنتاج قد انهار في إيطاليا في مارس. تم 

 .صارمة في ذلك الوقت لوقف وباء الفيروس التاجيإدخال قيود 

من المرجح أيًضا أن تظهر بيانات شهر أبريل انخفاًضا ، ولكنها أصغر 

)بسبب قاعدة منخفضة(. تظهر حقيقة أن شهر أبريل شهًرا سيئًا آخر للصناعة 

الذي أظهر انخفاًضا في مؤشر مناخ  PMI اإليطالية من خالل استطالع

نقطة في  31.1نقطة في مارس إلى  40.3الركود البالغ  األعمال من مستوى

يجب أن تظهر بيانات مايو زيادة بالفعل بسبب التخفيف التدريجي  .أبريل

 rp.pl :المصدر محفوظة الحقوق جميع ℗© ترخيص للنشر  © .للقيود

https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/200519912-Zalamanie-produkcji-

przemyslowej-we-Wloszech.html 
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 بريطانيا العظمى: هذه هي بداية الركود - 18

 13/05/2020هوبرت كوزيتش 

في الربع األول ف  ٪ 2انخفض الناتج المحلي اإلجمالي البريطاني بنسبة 

. وتحدث متوسط 2008منذ الربع الرابع من عام ف. يعد هذا أكبر انخفاض له 

 .٪2.5توقعات المحللين عن انخفاض بنسبة 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، انخفض الناتج المحلي اإلجمالي 

. كما تم نشر بيانات الناتج المحلي اإلجمالي ٪ 1.6في المملكة المتحدة بنسبة 

في المائة. م / م. تم إدخال القيود  5.8 لشهر مارس. ثم تقلص االقتصاد بنسبة

المتعلقة بوباء فيروسات التاجية في االقتصاد البريطاني فقط في نهاية مارس. 

كل شيء يشير إلى أن انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الثاني سيكون 

أعمق بكثير. وقال ريشي سوناك ، وزير الخزانة البريطاني ، يوم الثالثاء إن 

 .الد في حالة ركود بالفعلالب

فقط عدد قليل من الصناعات شهدت نموا في الربع األول. تلك التي نمت  -

هي خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات ، وإنتاج األدوية والصابون ومنتجات 

التنظيف. وقد ضرب الوباء التجارة العالمية وتراجعت الصادرات والواردات 

الماضية. يمكنك أن ترى انخفاًضا كبيًرا في  البريطانية خالل األشهر القليلة

 يشير جوناثان آثو ، نائب رئيس المكتب اإلحصائي -الواردات من الصين 

ONS. 

 rp.pl :ق محفوظة المصدرالحقو جميع ℗© ترخيص للنشر  ©
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 بريطانيا العظمى: قفزة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل - 19

 19/05/2020هوبرت كوزيتش 

ارتفع عدد األشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة في أبريل في المملكة 

مليون ، وهو أعلى مستوى منذ عام  2.097في المائة ، إلى  69المتحدة بنسبة 

جر الصحي في المملكة . وكان شهر أبريل هو أول شهر كامل من الح1996

 .المتحدة

من المحتمل أن تكون القفزة في عدد العاطلين عن العمل أكبر بكثير إذا 

في مارس. راتب الموظفين لق "المواقف".  ٪80لم تقرر الحكومة تغطية 

 .وستكون آلية تمويل هذه األجور سارية حتى أكتوبر
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مة التدفق ستمر العديد من الشركات في غضون أشهر قليلة خالل أز -

النقدي وستواجه مشاكل مع أي زيادة في التكاليف. يقول تيج باركس ، كبير 

االقتصاديين في المعهد البريطاني للمديرين ، إن الحكومة تواجه المهمة 

 .الصعبة المتمثلة في إطفاء هذه اآللية ، في حين أنها ال تسبب الكثير من األلم

 rp.pl :المصدر محفوظة الحقوق جميع ℗© ترخيص للنشر  ©
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 ألمانيا في حالة ركود عميق ، ولكن هناك أمل - 20

Grzegorz Siemionczyk 21.05.2020 

في شهر مايو ، تحسن الوضع االقتصادي في ألمانيا بشكل واضح مقارنة 

 أبريل ، ولكن االقتصاد هناك في حالة ركود عميق. بشهر

تم رسم الصورة الحالية للوضع االقتصادي على نهر الراين من خالل 

القراءات األولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر مايو ، ومؤشرات مناخ 

 األعمال على أساس مسح بين مديري الخدمات اللوجستية من الشركات.

، مؤشر مديري  IHS Markitكما ورد يوم الخميس ، ارتفع مؤشر 

 31.4المشتريات الجماعي ، الذي يغطي القطاعات الصناعية والخدمية ، إلى 

نقطة في  17.4نقطة في مايو من أدنى مستوى في تاريخ هذا المؤشر وهو 

 نقطة(. 35أبريل. ومع ذلك ، بقي أقل من مارس )

 من الركود أكثر من الفيروسات التاجية اقرأ أيًضا: تخشى ألمانيا

نقطة أن االقتصاد  50تعني كل قراءة لمؤشر مديري المشتريات أقل من 

)أو قطاع معين( يتقلص كل شهر. المسافة من هذه الحدود هي مقياس لسرعة 

هذه التغييرات. تشير نتيجة مايو إلى أن االقتصاد األلماني ال يزال يتقلص 

، في ذروة الركود االقتصادي  2009عليه في عام بوتيرة أسرع مما كان 

 الناجم عن األزمة المالية العالمية.

بالنظر إلى حقيقة أنه طوال شهر أبريل في ألمانيا كانت هناك قيود على 

، وفي مايو بدأت الحكومة في  Covid-19النشاط االقتصادي لقمع وباء 

مؤشر مديري  تخفيفها تدريجيًا ، لن يكون من المستغرب حتى زيادة

نقطة. مثل هذه القراءة تعني أن هناك عدًدا أكبر من  50المشتريات فوق 

الشركات التي تالحظ تحسنًا في وضعها مقارنة بشهر أبريل ، مقارنة 

 IHSبالشركات التي تالحظ تدهورها. في ضوء ذلك ، جاءت تقارير 
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Markit .يوم الخميس مخيبة لآلمال 

اع الخدمات والصناعة. المكون الوضع االقتصادي ضعيف في قط

على نهر الراين )سيتم نشر المؤشر الكامل في بداية  PMIالرئيسي لخدمة 

مايو( ، معربا عن تغيير في مستوى النشاط الحالي للشركات ، ارتفع إلى 

نقطة في أبريل. في المقابل ، ارتفع المكون الرئيسي  16.2نقطة من  31.4

، معربا عن تغير في اإلنتاج مقارنة  لمؤشر مديري المشتريات الصناعي

نقطة في أبريل. مؤشر مديري  19.7نقطة من  31.5بالشهر السابق ، إلى 

المشتريات الصناعي العام ، والذي يظهر أيًضا زادت التغيرات في قيمة 

نقطة في الشهر  34.5نقطة من  36.8الطلبيات والتوظيف في الشركات إلى 

ا يوم الخميس قراءات مؤشر مديري أيضً  IHS Markitنشرت  السابق.

المشتريات لشهر مايو في فرنسا. حيث ارتفع المؤشر الكلي ، معبراً عن 

نقطة من  30.5الوضع االقتصادي في قطاعي الخدمات والصناعة ، إلى 

 نقطة في أبريل. 11.1

أن اقتصاد منطقة اليورو في حالة  IHS Markitتظهر استطالعات 

الربع األول انخفض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ركود عميق. بالفعل في 

في المئة. مقارنة بالربع الرابع ، على الرغم من أن وباء الفيروسات  3.8

التاجية شل االقتصاد لمدة تقل عن شهر. انخفض الناتج المحلي اإلجمالي 

 في المائة 5.8في المائة وفرنسا بنسبة  2.2أللمانيا بنسبة 

 rp.pl المصدر محفوظة الحقوق جميع ℗© 
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 فرنسا: االنهيار االقتصادي سيكون أكبر -21

 02.06.2020هوبرت كوزيتش 

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن االقتصاد الفرنسي سيتقلص 

في المائة هذا العام. تحدثت توقعات الحكومة السابقة عن انخفاض  11بنسبة 

 في الناتج المحلي اإلجمالي. ٪ 8بنسبة 

لقد تأثرنا بشدة بالفيروس ، واتخذنا إجراءات فعالة لحماية صحة  -

الفرنسيين ، لكن االقتصاد توقف عمليا لمدة ثالثة أشهر. وقالت لو مير في 

 إننا سندفع ثمن ذلك مع النمو االقتصادي. RTLمقابلة مع إذاعة 

في فرنسا ، كانت قيود الوباء من بين أشد القيود في أوروبا ، ولكن على 

، سفيروس تاجي هناك. النا 190،000الرغم من ذلك ، أصيب ما يقرب من 
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في الربع  ٪5.3مات. تقلص اقتصاد فرنسا بنسبة  29000وما يقرب من 

ى الركود. تتوقع المفوضية األوروبية أن األول. ف ف. وذهب رسميا إل

، ويتوقع صندوق النقد  ٪8.2ناتجها المحلي اإلجمالي هذا العام بنسبة ينخفض 

 .٪7.2الدولي انخفاًضا بنسبة 
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https://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/200609882-Francja-Zapasc-w-

gospodarce-bedzie-jeszcze-wieksza.html 
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