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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

 أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين،

لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات 

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

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

ة غير صحيحة أو غير وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلوم الموثوقية .

دقيقة واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في 

 التقرير هو المسؤول. 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                      

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                               

مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 اإلندبندنت: شحنات المنتجات البتروكيماوية اإليرانية إلى فنزويال - 1

صفقة من ازدهار أوسع للعالقات بين بعض دول الشرق األوسط  

 ودول أمريكا الالتينية

حنات تفاصيل وصول ش” اإلندبندنت“تقرير مطول لها تابعت صحيفة في 

من المنتجات البتروكيماوية اإليرانية إلى فنزويال على الرغم من التصريحات 

صفقة من ازدهار أوسع “األمريكية ضد ما وصفته الصحيفة بأنه يمثل 

ر وتنظ ”.للعالقات بين بعض دول الشرق األوسط ودول أمريكا الالتينية

وصول شحنات الوقود هذه يشكل حلقة ضمن سلسلة طويلة “صحيفة إلى أن ال

من التقلبات الجيوسياسية إلدارة ترامب وفريق مترابط من صقور واشنطن 

يسيطرون على مخططات البيت األبيض في الشرق األوسط وأمريكا 

فإنه  ”بورزو داراقاهي“ووفقاا لمراسل الصحيفة للشؤون الدولية  ”.الالتينية

الموجهة ضد طهران وكاراكاس ” الضغط األقصى“الَ من أهداف حمالت بد

أصبح البلدان يتعاونان اليوم علنااا مع بعضهما “للحد من نفوذ النظامين فيهما 

 ”.البعض، ويحتفالن جهاراَ بتحديهما ألهداف ومناورات الواليات المتحدة

التهديدات ويستعرض التقرير تفاصيل من رحلة السفن اإليرانية األربع ، 

األمريكية الستهدافها بزعم أن إيران تحاول إنقاذ فنزويال، ثم ينسب إلى خبراء 

إن أي سفينة أمريكية لم تتحرك تجاه الناقالت ألنها تشق طريقها عبر :”قولهم 
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نصفي الكرة األرضية، ووصلت السفن إلى المياه الفنزويلية دون تباطؤ أو 

في مقابل الوقود، فقد تلقت إيران ما  ويذكر المراسل أنه ”.تحويل مسارها

في أواخر ” ماهان إير“مليون دوالر من شركة الطيران  500يقرب من 

 أبريل، في صفقة تتجاوز العقوبات األمريكية عليها.

ع التي تخض” ماهان“ينتاول التقرير بالمزيد من التفاصيل حول دور 

ران وكل اسية بين طهالشراكة االقتصادية والسي“لعقوبات أمريكية في تعزيز 

 “.من حكومة الرئيس السوري والحكومة في كاراكاس

أكثر من ذلك يذهب التقرير إلى أن بعض المحللين يعتقدون بأن إيران 

في تصميم أجهزته األمنية “تساعد الرئيس الفنزريلي نيكوالس مادورو 

مادورو يساعد ميليشيا حزب هللا “وإلى أن ” لمحاربةاالحتجاجات ضد حكمه

ينقل و اللبنانية المدعومة من إيران على دعم أنشطتها في أمريكا الالتينية.

عن هيذر هيلدمان، المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية ” االندبندنت“تقرير 

يكافحان من أجل التمسك “األمريكية أن كال النظامين في طهران وكركاس 

للواليات  بالسلطة، وكالهما نظام يموضع نفسه ألسباب مختلفة كخصم

ات فنزويال التي تمتلك أكبر احتياطي” االندبندنت أن“يذكر تقرير  ”.المتحدة

نفطية في العالم تستورد منتجات مكررة من دول الخليج فيما يمكن اعتباره 

منعطفا كارثيا لبلد يعاني من انهيار اقتصادي نتيجة للعقوبات األمريكية 

 )بي بي سي(”. وسنوات من سوء اإلدارة

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%af%d8%a8%

d9%86%d8%af%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d8%ad%d9%86%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-

%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85/?utm_source=feed

burner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%

A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%af%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d8%ad%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%af%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d8%ad%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%af%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d8%ad%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%af%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d8%ad%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%af%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d8%ad%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%af%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%86%d8%aa-%d8%b4%d8%ad%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%85/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+raialyoum%2FDBuL+%28%D8%B1%D8%A3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%29
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 انخفض الناتج المحلي اإلجمالي في بولندا وتوقفت االستثمارات  - 2

ومع ذلك ، فإن انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي في بولندا أصغر ، لكن 

 االستثمارات توقفت

  Fotorzepa  ،Marta Bogacz Grzegorz Siemionczyk 29.05.2020 

 2020عام ازداد إنفاق المستهلكين من البولنديين في الربع األول من 

، بينما تجمدت  2013فقط. من سنة إلى أخرى ، منذ عام  ٪1.2بنسبة 

االستثمارات عمليا. ومع ذلك ، كانت بداية العام أفضل بالنسبة لالقتصاد 

 .Covid-19البولندي مما يمكن أن يخشى فيما يتعلق بوباء الكورونا 

 ض الناتجوفقاا لما أفاد به مكتب اإلحصاء المركزي يوم الجمعة ، انخف

المحلي اإلجمالي لبولندا، بعد إزالة التأثيرات الموسمية، بالقيمة الحقيقية 

في الربع األول. مقارنة بالربع السابق )زادت  ٪0.4)باألسعار الثابتة( بنسبة 

نت وكا –بالمائة(، وهذه هي أضعف نتيجة منذ عقد ، قبل أسبوعين  0.2بنسبة 

النخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي تقديرات مكتب اإلحصاء المركزي أن ا

 في المائة. 0.5أكبر قليالا حيث قدرت بنحو 

من عام آلخر ، تزايد الناتج المحلي اإلجمالي ، بعد ابعاد  العوامل 

ا بعد عام بدالا من  ٪2الموسمية ، بنسبة  ، وفقاا  ٪1.9بالقيمة الحقيقية. عاما

يادة ي الربع الرابع، كانت الزلتقديرات مكتب اإلحصاء المركزي في البداية. ف

ا بعد عام، وقد قدر المستطلعون من قبل  3.2ال تزال  في المئة. عاما

Rzeczpospolita  أن االقتصاديين قدروا في نهاية أبريل ، في المتوسط ،

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

 ة جيدة بشكل مدهش.السياق ، بيانات يوم الجمع

ا على شكل جيد نسبياا مقارنة بدول االتحاد  حافظ االقتصاد البولندي أيضا
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األوروبي األخرى. على سبيل المثال ، انكمش االقتصاد األلماني بعد إبعاد 

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

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

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

ا اقتصادات وسط وشرق أوروبا التي تلعب فيها  Covid-19وباء  أيضا

ا. انخفض الناتج المحلي اإلجمالي للجمهورية  ا كبيرا صناعة السيارات دورا

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

وفقاا لبيانات منظمات المجتمع المدني يوم الجمعة ، كان ضعف الطلب 

على السلع االستهالكية واالستثمارات مسؤوالا عن تباطؤ النمو االقتصادي 

 في الربع األول.

في  1.2بة بنسوزاد اإلنفاق االستهالكي لألسر المعيشية بالقيمة الحقيقية 

في المئة في الربع الرابع ،  3.3المائة فقط. على أساس سنوي ، بعد زيادة 

توقعات االقتصاديين الذين شملهم االستطالع تمشيا مع متوسط 

Rzeczpospolita.  هذا هو تأثير القيود المفروضة على النشاط االقتصادي

ا اجي ، ولكن أيضا الذي تم إدخاله في منتصف مارس لقمع وباء الفيروس الت

 خوف المستهلكين أنفسهم.

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

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

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

تثمار القصير ينتهي. قدر االقتصاديون الذين شملهم االستطالع انهيار االس

. كل ٪2"باركيت" ارتفاع اإلنفاق الرأسمالي في الربع األول بنسبة بمتوسط 

عام. وراء هذه التوقعات كان االفتراض أن االستثمارات تتميز بقصور كبير 
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 وأن الوباء سيؤثر عليها مع التأخير.

 0.4حمت بولندا من التباطؤ األعمق وأضافت نتائج التجارة الخارجية 

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

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

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

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

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

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

 .2013منتصف 

اتج المحلي النماذا بعد؟ في الربع الثاني ، وفقا لالقتصاديين ، سينخفض 

في المائة. ربع إلى ربع ، وسيتم تسجيل خصم  12-8اإلجمالي في بولندا بنسبة 

مماثل على أساس سنوي. سيترجم ذلك إلى انخفاض في الناتج المحلي 

 في المائة 4بأكمله بنحو  2020اإلجمالي في عام 

 

 وزيرة االقتصاد االسبانية نادية كالفييو - 3

 رجبيوتر رودزكي بلومب  

وقالت نادية كالفيو وزيرة االقتصاد إن الحكومة اإلسبانية تريد ردا 

أوروبيا موحدا على أزمة شركات الطيران بسبب القيود المفروضة على 

 .السفر بسبب جائحة ". الجزر في خطر الحجر الصحي منذ يونيو حزيران

نحن ندعم بقوة الرد األوروبي. وقالت في مقابلة مع قناة بلومبرج  -

لتلفزيونية إن جميع شركات النقل الكبرى ليست واحدة أو جنسية أخرى ، ا

يجب على دول االتحاد األوروبي ضمان تكافؤ  -فهي شركات أوروبية. 



  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 8ــ 

الفرص للخطوط ، ويجب أال تقدم الدول األغنى المزيد من المساعدة للخطوط 

ير رالخاصة بها على حساب تلك الموجودة في الدول األخرى. وأضافت في تق

لرويترز أعتقد أن المفوضية األوروبية حريصة للغاية على عدم وجود انتهاك 

 .لقواعد المنافسة

تتحدث أكبر شركات النقل إلى الحكومات للحصول على المساعدة. تلقت 

ا بقيمة  (KLM) شركة الخطوط الجوية الفرنسية ، مليار يورو 7بالفعل قروضا

دوالر ، ومنحت الحكومة  مليار 4-2على  KLM ومن المقرر أن تحصل

، وأكدت IAG اإلسبانية مليار يورو كضمانات إليبيريا وفويلينج من مجموعة

 .مليار يورو 9لوفتهانزا أنها تتحدث عن إجمالي 

طلب قطاع الطيران البريطاني من حكومة لندن حالا بديالا لخطة عزل 

مطارات األشخاص القادمين من الخارج، وإال فستعاني شركات الطيران وال

 .من خسائر فادحة

مايو ، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن إدخال الحجر  10في 

ا ألولئك الذين يصلون إلى الجزر لمنع حدوث موجة  14الصحي لمدة  يوما

ثانية من اإلصابة بالفيروس التاجي. وقيل إن مثل هذا االلتزام سيخيف معظم 

 .الناس ويدمر اآلمال في إحياء سريع للقطاع

تكافح شركات الطيران بالفعل من أجل البقاء ، وتم إيقاف معظم الرحالت 

ا في  الجوية منذ مارس. شهد مطار هيثرو ، الذي يعد عادة األكثر ازدحاما

ا بنسبة  في المائة في أعداد الركاب في أبريل ، ويدعو  97أوروبا ، انخفاضا

ضة لبلدان منخفاآلن إلى معايير دولية مشتركة لتسهيل حرية السفر بين ا

المخاطر بعد السيطرة على الفيروس. وهو يعتقد أن ذلك سيسمح بإعادة فتح 

وقالت منظمة الخطوط الجوية البريطانية "يو كيه إس" إن إدخال  .الحدود
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الحجر الصحي سيجبر القطاع على طلب دعم عام إضافي. في وقت سابق ، 

ض رسوم وتعليق مؤقت لبعطلبت تمديد برنامج االحتفاظ بالوظائف بعد يونيو 

 .شركات الطيران ، مثل ضريبة الركاب

يشكو الناس في هذا القطاع من عدم الوضوح بشأن مدة تطبيق القيود 

الجديدة وكم مرة سيتم تغييرها. وقال تشارلي كورنيش رئيس مطار مانشستر 

في بي بي سي "من المحتم أن يكون لدى المستهلكين ارتباك في أذهانهم ، 

 ."رفوا متى يجب عليهم حجز عطلتهمولن يع

ستتمتع بعض الوجهات بامتياز ، على سبيل المثال ، سيتم إعفاء 

المسافرين من فرنسا من الحجر الصحي ، وكذلك الحال مع القادمين من 

أيرلندا. وقال وزير الخارجية دومينيك راب في إذاعة بي بي سي إنه لن تكون 

صيل ، إال أن الحكومة تريد الحجر الصحي هناك استثناءات ، لكنه لم يذكر تفا

وقال ويلي والش في إحدى لجان البرلمان: `` إذا حدث هذا ،  .منذ نهاية مايو

التفكير في خطة الستئناف الرحالت الجوية في  IAG فسيتعين على مجموعة

ا من الوصول إلى المملكة المتحدة سيزيد  14إن إشعارك بعد  -يوليو ''.  يوما

ا بالتأكيد. خططنا الستئناف الرحالت إلى حد كبير في يوليو. وقال األمور سوءا 

والش إن علينا تغيير ذلك على أساس ما قاله رئيس الوزراء. وأضاف أن 

السيولة لدينا تتناقص ألن االحتياطيات النقدية تتناقص. أعتقد أننا استنفدنا 

د يتناقص النقجميع إمكانيات الحفاظ على األموال السائلة في هذه المرحلة. 

ا وسيكون كذلك في مايو ويونيو ويوليو. ليس لدينا ايرادات  نقلت و -كثيرا

 .رويترز عن ذلك
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 والبولونية: االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية  -ثانياا 

4 - Prezes Wizz Air: Przelecimy przez ten kryzys 

 Danuta Walewska 18.06.2020 

Powietrze w samolotach jest tak czyste, jak w salach 

operacyjnych. Znacznie większym zagrożeniem jest jazda 

tramwajem czy autobusem – mówi Jozsef Varadi, prezes Wizz Aira. 

Wizz Air był jedną z pierwszych linii lotniczych w Europie, 

które zdecydowały się na ponowny start lotów po wybuchu 

pandemii Covid-19. Czy była to słuszna decyzja? Czy też może 

zrobiłby pan to inaczej? 

Absolutnie słuszna, tylko tak można przelecieć przez ten kryzys. 

Istniejemy po to, żeby latać. Było to wielkie wyzwanie, ponieważ 

różne kraje, do których lataliśmy, miały różne podejścia do 

zwalczania pandemii. Niektóre zdecydowały się na zamknięcie 

granic, inne wprowadziły dwutygodniowe kwarantanny, na rynku 

zapanował chaos. Tymczasem zadaniem linii lotniczych jest służyć 

pasażerom w przemieszczaniu się i pandemia Covid-19 zmieniła to 

tylko w niewielkim stopniu. Z dostępnych badań wiadomo, że 75 

proc. ankietowanych chciałoby podróżować w ciągu następnych 

sześciu miesięcy, a jedna czwarta Europejczyków planuje podróż 

jeszcze tego lata. Łatwo jednak nie jest. W dobrych czasach 

lataliśmy do 45 krajów. Dzisiaj wśród tych krajów trudno znaleźć 

dwa, w których obowiązują takie same ograniczenia. Brakuje 

koordynacji, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby operować tak 

https://www.rp.pl/autor/40/danuta-walewska
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normalnie, jak się tylko da. 

Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia 

Przewoźników Powietrznych (IATA) w tym roku poleci w Europie 

niewiele ponad połowa pasażerów, którzy skorzystali z samolotów 

rok temu. Jakie ma pan prognozy dla Wizz Aira? 

Nie ma, co się oszukiwać, prognozy nie tylko dla transportu 

lotniczego, ale i dla całej gospodarki nie są najlepsze. Moim zdaniem 

w tej sytuacji wpływ na podróże lotnicze będzie miała sytuacja 

gospodarcza i to, jak poszczególne rządy z tymi kryzysami sobie 

poradzą. Linie zapowiadają, że będą operować jedynie połową, a w 

każdym razie nie więcej niż 60 proc. swoich mocy. Ale te liczby 

zmieniają się z dnia na dzień. W każdym razie w kwartale 

przypadającym na okres letni Wizz Air planuje wykorzystanie 60 

proc. mocy, a w drugiej połowie naszego roku finansowego, czyli od 

października do marca, zaoferujemy około połowy normalnego 

rozkładu. 

Wizz Air jako płatnik podatków w Wielkiej Brytanii ma prawo 

do wsparcia publicznego. Czy skorzystaliście z pieniędzy 

brytyjskich podatników? 

Nie określiłbym tego wsparcia pomocą publiczną. Rząd 

brytyjski wyodrębnił pieniądze, z których mogły korzystać firmy 

ważne dla gospodarki tego kraju i posiadające rating inwestycyjny. 

Dlatego mieliśmy możliwość skorzystania z linii kredytowej wartej 

300 mln funtów oprocentowanej na 0,6 proc. rocznie. I 

zdecydowaliśmy się zapewnić sobie na rok takie zabezpieczenie. 
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Dlatego właśnie, skoro będziemy spłacać te pieniądze wraz z 

odsetkami, nie nazywam tego pomocą publiczną. 

Który z rynków w Europie jest najbardziej obiecujący dla linii 

lotniczych w sytuacji pandemii? 

Już w tej chwili widać, że różne rynki w różnym stopniu zostały 

dotknięte przez Covid-19. W tej chwili uważnie przyglądamy się 

takim krajom jak Austria, ale i tym w najtrudniejszej sytuacji, jak 

Hiszpania czy Włochy. I naprawdę nadal nie wiem, co może się 

jeszcze wydarzyć w Polsce. Jedno jest pewne, że w większości 

krajów widać wyraźnie tendencje do coraz szerszego otwierania 

granic. Wiele także zależy od tego, w jaki sposób restrykcje będą 

znoszone i dokąd rzeczywiście będzie można latać. Dlatego bardzo 

trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, że na jakiś kraj szczególnie 

liczymy w tym roku. 

Polski rynek otworzył się, ale nadal obowiązują ograniczenia – 

zarówno dotyczące tego, dokąd można latać, jak i wypełnienia 

samolotów, tylko do 50 proc. miejsc może być zajętych. Czy to nie 

zniechęca pana do latania z Polski? 

Dla Wizz Aira Polska zawsze była rynkiem strategicznym i 

żaden kryzys tego nie zmieni. Liczymy na polskich pasażerów i 

chcemy utrzymać pozycję trzeciego co do wielkości przewoźnika w 

tym kraju. 

Mówił pan kilka dni temu, że utrzymanie w dłuższym terminie 

wolnego nawet tylko środkowego fotela „zabije" przewoźników. Jak 

będzie w tej sytuacji działał Wizz Air? 
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Zawsze postępujemy zgodnie z przepisami. Ale jestem 

przekonany, że zapełnienie tylko połowy samolotu mija się z celem. 

Znacznie skuteczniejsze w walce z wirusem jest noszenie maseczek 

i na naszych pokładach taki obowiązek musi być przestrzegany tak 

samo rygorystycznie przez pasażerów jak załogę. Powietrze w 

samolotach jest tak czyste, jak w salach operacyjnych. Opinie, że jest 

zanieczyszczone, są nieprawdziwe. Znacznie większym 

zagrożeniem jest jazda tramwajem, autobusem czy pójście do 

supermarketu. Więc latanie, nawet w dzisiejszych czasach, jest 

bezpieczne. 

Podrożeją bilety? 

Wprost przeciwnie. Sądzę, że nawet stanieją. W sytuacji, kiedy 

przewoźnicy chcą rozruszać rynek, muszą przekonać ludzi do 

latania. Myślę, że bilety będą tanie przez następnych 6–12 miesięcy. 

Linie lotnicze będą wolały sprzedać bilety tanio, niż nie sprzedawać 

ich w ogóle. 

W tym roku zapowiadał pan rozwój w Austrii i rzeczywiście 

pojawiły się nowe połączenia. Tymczasem austriackie władze 

wprowadziły minimalną cenę biletów 40 euro i podniosły 

opodatkowanie podróży. Jak pan ocenia te decyzje? 

Moim zdaniem były nieprzemyślane i niedobre. Cen biletów nie 

powinien dyktować rząd, tylko wyznaczać je rynek. Nakładając 

nowe podatki i ograniczenia, nie buduje się efektywnego transportu 

lotniczego. Nie ochroni to także Austrian Airlines, które mają 

kłopoty od wielu lat. I z pewnością jest to decyzja fatalna dla 
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konsumentów, którzy ucierpią z powodu polityki ochrony 

monopolisty. Naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć takiego 

postępowania. 

Nie obawia się pan, że na podobny krok mogą zdecydować się 

inne rządy? Przecież dzisiaj nie ma w Europie kraju, gdzie linia 

lotnicza nie skorzystałaby z pomocy publicznej. 

Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Byłoby to naprawdę głupotą. 

W Europie, ale i na świecie, nie brak prognoz o rychłym 

bankructwie niektórych przewoźników. Tymczasem pan zakłada 

nową linię lotniczą w Abu Zabi. Nie myślał pan o tym, żeby odłożyć 

ten projekt na lepsze czasy? 

Nasze plany uruchomienia linii niskokosztowej w Aby Zabi 

zakładały jej otwarcie w październiku i wszystko idzie zgodnie z 

planem. Planowaliśmy bazowanie tam 50 samolotów i tak się stanie, 

być może nawet zwiększymy tę liczbę. Model biznesowy, jaki tam 

został wykorzystany, bardzo stymuluje podróże lotnicze, a popyt na 

tanie loty z Abu Zabi do krajów Zatoki Perskiej jest naprawdę 

ogromny. 

Co w modelu biznesowym Wizz Aira pozwoliło wam przetrwać 

ten najgłębszy kryzys w historii światowego lotnictwa? 

Założenie, że zyskowność w krótkim czasie jest równie ważna, 

jak i długoterminowo. Od początku istnienia naszej linii 

budowaliśmy rezerwy gotówki. W momencie wybuchu kryzysu 

mieliśmy oszczędności w wysokości 1,8 mld euro, więc przy 

naszym bardzo rozważnym gospodarowaniu bylibyśmy w stanie 
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przetrwać nawet 18 miesięcy uziemienia. Nasze koszty są najniższe 

na rynku europejskim i to właśnie dało nam strategiczną pozycję nie 

tylko umożliwiającą przetrwanie kryzysu, ale też dającą szansę na 

rozwój samej linii i naszej siatki. Byliśmy ostatnią linią w Europie, 

która zawiesiła regularną działalność, i jedną z pierwszych, które ją 

wznowiły. Dzisiaj latanie na krótkich dystansach stało się towarem 

jak każdy inny. To także umożliwiło nam szybki restart działalności. 

I ani na chwilę nie zapominam, że gospodarka przechodzi przez 

cykle, raz jest koniunktura, raz jej nie ma. Tymczasem większość 

linii nie zabezpieczyło się finansowo na gorsze czasy i teraz 

gorączkowo szuka pieniędzy. Tę sytuację już dzisiaj widać na rynku, 

bo przewoźnicy chowają się za zamkniętymi granicami. 

CV 

Jozsef Varadi ma 55 lat. Jest współzałożycielem Wizz Aira i 

prezesem linii od 2003 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w 

Budapeszcie i University od London. Wcześniej był 

przedstawicielem Procter & Gamble na Europę Środkową i 

Wschodnią, a w latach 2001–2003 prezesem narodowego 

przewoźnika węgierskiego – Malevu, który zbankrutował w 2012 

roku. 
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5 - Andrzej Malinowski: Co ma motocykl do wiatraka? 

Andrzej Malinowski 21.06.2020 

W polskiej administracji jest pewnie niewielu doświadczonych 

motocyklistów. W przeciwnym razie nasza gospodarka byłaby w o 

wiele lepszym stanie. Nie wierzycie? Wystarczy połączyć kilka 

faktów. 

Na kursie motocyklowym każdy adept słyszy od instruktora „Nie 

trzymaj sztywno kierownicy! Maszyna sama pojedzie prosto, tylko 

jej nie przeszkadzaj". Rzeczywiście. Ci, którzy ściskają kierownicę 

niczym kij od miotły i wciąż są napięci jak postronek, zaliczają 

wywrotki. Kto potrafi rozluźnić ramiona, naciskać manetki miękko, 

jedzie gdzie chce. Bezpiecznie. 

Wiedzy, że czasami kierować delikatnie, to kierować skutecznie, 

brakuje właśnie naszym urzędnikom. Polskie Sieci Energetyczne 

poinformowały ostatnio, że moc pochodząca w Polsce z ogniw 

fotowoltaicznych wzrosła w ciągu roku o 180 proc. Głównie dzięki 

nowym mikroinstalacjom. Sfinansowano je w ogromnej większości 

z pieniędzy prywatnych, np. kredytów z banków komercyjnych. 

Reszta pochodzi ze źródeł publicznych. Czyli za montowanie paneli 

na dachu hurmem wzięli się zwykli Kowalscy. 

To doskonała wiadomość. Transformacja energetyczna i 

przejście na odnawialne źródła energii (OZE) to jedno z 

najważniejszych wyzwań na najbliższe lata. Informacja ta to też 

wielkie zaskoczenie. Zwłaszcza dla urzędników odpowiedzialnych 

za energetykę. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to za pięć lat możemy 

https://www.rp.pl/autor/3232/andrzej-malinowski
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produkować tyle energii słonecznej, ile nie spodziewano się nawet 

w roku 2030! Takiego rozmachu nie przewidywano nawet w planach 

wysyłanych do Brukseli. A przecież z reguły są one szalenie 

optymistyczne. 

„Jak to możliwe?" – pytają się zapewne urzędnicy. Przecież rząd 

nie rozdawał paneli fotowoltaicznych w ramach programu 

Słoneczko Plus. Nie sprowadzał ich w świetle kamer z drugiego 

końca globu największym samolotem świata. Nie ogłosił budowy 

gdzieś pod Radomiem wartego „n" miliardów Centralnego Panelu 

Słonecznego. „Odpuściliśmy tej całej fotowoltaice. Skąd taki 

wzrost?" – drapią się w głowę decydenci. 

Odpowiedź jest prosta. Właśnie dlatego, że ją zostawiliście w 

spokoju! Że nie kontrolowaliście na siłę. Nie próbowaliście zmusić 

do takiego, a nie innego rozwoju. Używając języka motocyklistów, 

pozwoliliście maszynie jechać prosto, a kierownicę trzymaliście 

delikatnie. Brawo! 

Niestety, nie zawsze postępowano tak roztropnie. OZE zaliczyło 

już jedną katastrofę. Spowodowaną tzw. ustawą wiatrakową. Wzięte 

z kapelusza normy odległości, stawki podatków, ustalone chyba 

rzutem kostką, wyłożyły branżę całkowicie. I to na oczach 

zagranicznych inwestorów! Planujących m.in. wejście do Polski z 

infrastrukturą dla aut elektrycznych. Widząc, co ich może spotkać, 

zawinęli się na pięcie i dali dyla. A co z autami elektrycznymi? 

Wystarczy wyjrzeć na ulicę. Samemu policzyć (potrzeba palców 

jednej ręki), ile ich jeździ z zapowiadanego miliona. A farmy 
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wiatrowe... dopiero „wstają z kolan"! 

Jeszcze w tym roku ustawa o OZE ma być nowelizowana. 

Apeluję do autorów projektu: rozluźnijcie ręce. Ściskajcie tylko tyle, 

ile trzeba. Nie więcej. Zobaczycie, jak dynamiczni i przedsiębiorczy 

są Polacy. Pod warunkiem że się im nie przeszkadza. 

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 

Źródło: Rzeczpospolita 
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6 - Rynek powoli ożywa 

Andrzej Pałasz  28.06.2020 

Touroperatorzy w pierwszych dniach lipca wznowią połączenia 

do kilku turystycznych krajów. Oferta będzie jednak mocno 

ograniczona. 

Notowany na GPW Rainbow Tours oraz Itaka małymi krokami 

przygotowują się do wznowienia działalności. Zarząd Rainbow 

szacuje, że obroty w przyszłym miesiącu mogą stanowić jednak 

tylko 30 proc. tego, co w lipcu poprzedniego roku. Lepszy ma być 

okres po wakacjach. 

– Zaczynamy latać od pierwszych dni lipca. Na początek będą to 

wycieczki do Grecji, Chorwacji, Bułgarii, Hiszpanii, Włoch oraz na 

Cypr – zapowiada Maciej Szczechura, członek zarządu Rainbow 

Tours. Dodaje, że spółka stopniowo będzie poszerzać ofertę o 

kolejne kraje. Jak mówi, obecnie trudno jeszcze oszacować, jak będą 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Opinie/306219955-Andrzej--Malinowski-Co-ma-motocykl-do-wiatraka.html
https://www.rp.pl/Opinie/306219955-Andrzej--Malinowski-Co-ma-motocykl-do-wiatraka.html
https://www.rp.pl/autor/333444666777/andrzej-palasz
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kształtować się przychody w następnych miesiącach. 

– Jesteśmy w momencie restartu od zera. Takiej sytuacji w 

turystyce jeszcze nie było. Będziemy zadowoleni, jeżeli w lipcu 

będziemy mieli 30 proc. obrotów z lipca poprzedniego roku, z kolei 

w sierpniu przychody mogą wynieść około 50 proc. – zakłada 

Szczechura. – Liczymy natomiast na dobry wrzesień – dodaje. 

– Początek lipca dla nas jest zwykle środkiem sezonu, a teraz 

będzie to początek wznawiania działalności operacyjnej. To wiele 

mówi o nastrojach, w jakich jesteśmy. Cieszymy się jednak, że znów 

będziemy działać – komentuje Piotr Henicz, wiceprezes zarządu 

Itaki. – Na razie planujemy loty do Grecji i Bułgarii, a następnie na 

Wyspy Kanaryjskie. Liczymy też na otwarcie krajów spoza UE, np. 

Albanii czy Turcji, co pewnie nastąpi w połowie przyszłego 

miesiąca – zakłada Henicz. 

 

Niebawem nadejdzie okres, kiedy spółki turystyczne będą 

musiały zwrócić pieniądze wpłacone przez klientów, którzy w 

związku z pandemią zrezygnowali z podróży. Mają na to 194 dni. – 

Okres zwrotów rozpocznie się zatem pod koniec września i potrwa 
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do początku przyszłego roku – szacuje Szczechura. Wielu klientów 

zdecydowało się skorzystać z vouchera. – Zaoferowaliśmy jednak 

vouchery, które u nas ważne są przez dwa lata, oraz specjalne 

warunki przepisania na wyjazd w późniejszym terminie. Aż dwie 

trzecie klientów skorzystało z tej możliwości – podkreśla 

Szczechura. 

REKLAMA 

Zdaniem zarządu Rainbow jak na razie jest za wcześnie, by 

precyzyjnie szacować wpływ pandemii na wyniki roczne. – Wiele 

zależy od tego, ilu klientów ostatecznie zdecyduje się na wyjazd 

latem, ale też od tego, jak szybko otwarte zostaną kolejne kierunki – 

przyznaje Szczechura. Firma nie zaprezentowała jeszcze wyników 

za rok ubiegły. Ma na to czas do końca czerwca. 

Według członka zarządu Rainbow Tours touroperatorzy 

zapewne z dużą ostrożnością podejdą do tegorocznej oferty. – W 

okresie wakacji oferta będzie znacząco mniejsza niż w roku 

ubiegłym. Liczymy się oczywiście z mniejszym zainteresowaniem, 

podaż będzie jednak też wyraźnie niższa – zaznacza Szczechura. W 

efekcie jego zdaniem ceny wycieczek nie będą raczej niższe niż w 

2019 r. 

Podobne plany ma Itaka. – Mimo ciężkiego półrocza 

wychodzimy z założenia, że lepiej teraz utrzymywać skromną ofertę, 

niż narażać się na ewentualne straty – mówi Henicz. Jak mówi, start 

sezonu i najbliższe tygodnie spółka potraktuje trochę jak inwestycję 

w to, aby przekonać klientów, że można bezpiecznie spędzić urlop 
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za granicą. – Oczywiście liczymy się z tym, że zainteresowanie 

będzie daleko odbiegać od tego, czego spodziewaliśmy się przed 

pandemią – zaznacza wiceprezes Itaki. 

Giełdowy Rainbow inwestuje także w bazę hotelową w Grecji. 

Według Szczechury remonty w zakupionych w zeszłym roku 

obiektach odbywają się praktycznie zgodnie z planem. – Planujemy 

otworzyć je w te wakacje. Oczywiście od początku lipca otwieramy 

też hotele White Olive, które funkcjonowały już w poprzednich 

latach – mówi członek zarządu Rainbow. 

Rainbow Tours przed pandemią podawał regularnie raporty o 

miesięcznych obrotach. – Wrócimy do przekazywania 

comiesięcznych raportów na temat przychodów, jednak nie stanie 

się to jeszcze w lipcu – mówi Szczechura. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: 

Rzeczpospolita 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 حرب النفط كلفت النظام السعودي ثمناً باهظاً في شهر واحد - 7

 المصدر : الثورة 

مليار دوالر أمريكي، في  12كلفت حرب أسعار النفط النظام السعودي 

شهر واحد، حيث انخفضت قيمة صادرات النفط في نسيان الماضي بنسبة 

، وفق 2019مليار لاير سعودي(، مقارنة بالفترة ذاتها من  45بالمئة ) 65.4

 نأظهرت بيانات رسمية، أن قيمة صادرات السعودية م”.أويل برايس“موقع 

 .بالمئة في نيسان مقارنة مع نفس الشهر قبل عام 65.4النفط انخفضت 

وقالت الهيئة العامة لإلحصاء إنه مقارنة مع آذار تراجع إجمالي الصادرات، 

بما في ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيماوية والبالستيك، 

 .بالمئة أو نحو ثالثة مليارات دوالر 23.5

ض أسعار النفط والطلب عليه، هوت قيمة صادرات النفط وفي ظل انخفا

 40بالمئة على أساس سنوي إلى  21.9السعودية في الربع األول من العام 

مليار دوالر بحسب ما أظهرته بيانات  11مليار دوالر، ما يعادل تراجعا بنحو 

 .في وقت سابق من الشهر الجاري

د انهيار محادثات أوبك وقرر النظام السعودي إغراق السوق بالنفط بع

ماليين برميل يوميا في نسيان  10.237بلس في آذار الماضي، حيث صدر 

 .الماضي

وقال صندوق النقد الدولي هذا األسبوع إن السعودية أكبر ُمصدر في العالم 

 .بالمئة في العام الجاري 6.8للنفط، قد تشهد انكماش اقتصادها بنسبة 

ر ستكون له عواقب واسعة النطاق، من تراجع ويقول محللون إن انهيار األسعا
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اإليرادات في االقتصادات المعتمدة على الطاقة، إلى التسبب بانكماش عالمي 

 .وإعاقة مشاريع التنقيب عن النفط

ا في الميزانية في كل عام منذ آخر هبوط في أسعار  وسّجلت الرياض عجزا

والر وسحبت من مليار د 100، وقد اقترضت أكثر من 2014النفط في عام 

 http://syrianexpert.net/?p=51211 .احتياطياتها لسد العجز

 

 في المئة120الضريبة المستترة تخفض قيمة الجنيه السوداني بنسبة  - 8

تأثيرات إيجابية متوقعة بعد اتخاذ اللجنة العليا للطوارئ االقتصادية 

 إجراءات للنهوض االقتصادي

   ismaelAli61@ صحافي سوداني إسماعيل محمد علي 

  2020يونيو  27السبت 

 الشعبية يرسمون شبان سودانيون من الذين شاركوا في الثورة     

 ()أ ف ب  على جدار في حي أركويت في الخرطوم

أرجع اقتصاديون سودانيون استمرار تدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل 

الدوالر األميركي، واتساع الفجوة بين سعر الصرف في القنوات الرسمية 

في المئة، إلى خلل في  120)المصارف(، والسوق الموازية بأكثر من 

السياسات االقتصادية المتبعة التي تعتمد على الضريبة المستترة، وضعف 

 األداء الحكومي في جانبه االقتصادي، فضالا عن سوء إدارة سعر الصرف.

وأشار هؤالء االقتصاديون في حديثهم لـ "اندبندنت عربية" إلى أن تحسن 

تنويع  علىبانتهاج سياسة اقتصادية جديدة قائمة  االقتصاد السوداني مربوط

اإلنتاج وتوجيهه إلى التصدير بدالا من استهالكه محلياا، فضالا عن ضخ 

http://syrianexpert.net/?p=51211
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/60116
https://twitter.com/ismaelAli61
https://twitter.com/ismaelAli61
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/60116
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 5استثمارات في مجال البنى التحتية، والحصول على دعم خارجي بقيمة 

متوقعين أن تحدث اإلجراءات األخيرة التي اتخذتها  مليارات دوالر تقريباا،

تصاد إيجابياا للنهوض باالق اللجنة العليا للطوارئ االقتصادية في البالد أثراا 

 والعملة السودانيتين.

 أزمة الدوالر

ويوضح أستاذ االقتصاد السياسي حسن بشير محمد نور أن "أزمة الدوالر 

في السودان تُعتبر مربط فرس االقتصاد السوداني، لكن من وجهة نظري 

هناك محاوالت جادة اآلن للسيطرة على هذه األزمة من خالل اإلجراءات 

ي اتبعتها اللجنة العليا للطوارئ االقتصادية، ومن أهمها إطالق محفظة الت

محلية بقيمة مليار دوالر بمساهمة القطاع الخاص، وإنهاء احتكار الدولة شراء 

الذهب من المنتجين بأسعار متدنية، وذلك بتحديد السعر وفق أسعار 

نع مع م البورصات الخارجية، والسماح بتصديره بواسطة شركات االمتياز،

األفراد والجهات الحكومية من التصدير، فضالا عن جهود لجنة إزالة التمكين 

التي ساهمت بشكل جيد في الدعم الحكومي". ولفت إلى "ضرورة معالجة 

قضية الشركات التابعة لألجهزة العسكرية واألمنية باستحواذها على جزء 

عم الميزانية العامة ود كبير من الكعكة االقتصادية، عبر توجيه إيراداتها إلى

 االقتصاد الوطني".

وأردف نور إن "السودان يحتاج إلى استثمارات في مجال البنى التحتية 

مليارات دوالر  5ودعم الصادرات، كما يحتاج إلى دعم خارجي مقَدر بحدود 

إلحداث استقرار اقتصادي وتقليل معدالت التضخم، وثبات سعر الصرف. 

نحو مسار النمو واإلنتاج الحقيقي. ويحتاج السودان ويجب أن يتجه االقتصاد 

أيضاا أن ينهي رفع اسمه من القائمة األميركية للدول الراعية لإلرهاب، وما 
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صاحبها من عقوبات اقتصادية، لما شكلته من عقبة أقعدت االقتصاد السوداني 

سنوات طويلة. وعلى الرغم من معرفتنا أن هناك إجراءات تسير في االتجاه 

لصحيح ما يشكل دعماا قوياا وأثراا إيجابياا كبيرين، كما أتوقع أن يشكل مؤتمر ا

يونيو )حزيران( الحالي، ضغطاا على  25أصدقاء السودان الذي عقد الخميس 

الموقف األميركي، وهو بال شك دعم سياسي قوي للحكومة السودانية 

ة وموجهة نحو االنتقالية، لكن المالَحظ هو أن المنح المقدمة كانت مشروط

أهداف محددة، كما أن الدعم االجتماعي والنقد المباشر هما تمهيد لرفع الدعم 

 والعمل بتوجهات سياسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وزاد نور أن "مشكلة النقد األجنبي، تتمثل أساساا في أن هناك : فجوة كبيرة

 الهوة كي يتراجع سعرفجوة كبيرة في احتياطات النقد، وحلها يتطلب ردم 

الصرف، ويكون هناك توازن. كما توجد مشكلة في العجز، فعندما كان 

السودان يصّدر النفط لم يكن هناك فارق بين السعر الرسمي لصرف الدوالر، 

وسعره في السوق الموازية، لكن اآلن بعد استحداث المحفظة المالية التي 

ن الذهب، ونجاح الموسم ستدعم الصادرات، وما اتُخذ من إجراءات بشأ

الزراعي بإنتاج كميات كبيرة من القمح، والسيطرة على الصادرات 

والتهريب، يمكن أن يسترد االقتصاد الوطني جزءاا من عافيته، وبالتالي تُحل 

 معضلة الدوالر بتوفره بكميات معقولة في خزانة الدولة".

ة ق نحو التنميوأشار أستاذ االقتصاد السياسي إلى أهمية توجيه اإلنفا

والخدمات والقطاع الخاص، "ألنه كلما زادت اإلنتاجية ظهرت نتائجها على 

أرض الواقع، أي على االقتصاد عموماا، لكن من المشكالت الرئيسة، ضعف 

مؤشر االدخار على الرغم من أهميته، بحيث أن معظم الدخل يذهب إلى 

 فتاا أيضاا إلى أهمية رفعاالستهالك، بمعنى أن االقتصاد يأكل من أسنانه"، ال
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مستوى أداء وكفاءة الحكومة، "ألن ما يحدث حالياا من إخفاقات بخاصة في 

تدهور قيمة العملة السودانية مقابل الدوالر عائد إلى ضعف األداء الحكومي 

 كونه أقل من المطلوب".

في سياق متصل، عزا وزير الدولة السوداني للمالية : إصالح السياسات

الدين إبراهيم، االرتفاع المستمر لسعر الدوالر مقابل الجنيه  السابق، عز

السوداني، والفارق الكبير بين سعره الرسمي المحدد من قبل بنك السودان 

المركزي والسوق الموازية لسببين "السبب األول قصير المدى يتعلق بإدارة 

سعر الصرف، حيث أن الكثير من عائد الصادرات، وتحويالت المغتربين 

السودانيين ال تدخل في القنوات الرسمية المتمثلة بالمصارف، بل تذهب إلى 

السوق الموازية بسبب إفرازات سعر الصرف، وهناك كثيرون يعزون ذلك 

إلى جشع التجار، لكن معروف أن السوق بشكل عام عبارة عن رد فعل على 

فإن السياسات المتبعة، فهو مثل المرآة تعكس ما يوجد من أخطاء، لذلك 

إصالح سعر الصرف مرتبط بإصالح السياسات. وفي النهاية، السوق 

الموازية هي سوق سودانية تحتكم إلى التوجهات القائمة، وليست إستراتيجية 

محددة". وأضاف إبراهيم أن "السبب الثاني مرتبط بهيكلة االقتصاد السوداني، 

عتريها ة، فضالا عما يقليلة القيم فاقتصادنا معروف أنه زراعي ينتج سلعاا خاماا 

من مشاكل في التصدير، بالتالي ال بد من تنويع االقتصاد كما فعلت ماليزيا 

في عهد رئيس وزرائها السابق مهاتير محمد، فالسودان محتاج ألن ينتهج 

سياسة اقتصادية جديدة قائمة على تنويع إنتاجه وتوجيهه إلى التصدير بدالا من 

أن صادراته منخفضة مقارنةا بما يتمتع به من االستهالك المحلي، لذلك تجد 

مساحات زراعية كبيرة، وموارد مائية وفيرة، وأيٍد عاملة. كما يمكن أيضاا 

التركيز على التصنيع الزراعي، بدالا من تصدير السلع خام، وهذا التوجه على 
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الرغم من مميزاته الجيدة، لكنه ليس كافياا ألنه محاط بالمخاطر في حالة قلة 

مطار في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى فشل الموسم الزراعي، ما يعطّل األ

عجلة التصنيع، لذلك ال بد من التوازن بين الصناعات الزراعية والصناعات 

غير الزراعية مثل اإلسمنت والحديد واألدوية والصناعات الثقيلة، أي أن يتم 

 التوسع في المجالين مع توجيهما نحو التصدير".

راهيم "لألسف نحن في السودان أهملنا قطاعاا مهماا في االقتصاد، وزاد إب

في المئة من الموارد االقتصادية كالسياحة  60وهو قطاع الخدمات الذي يشكل 

والعالج والتعليم، حيث كان يجب توسعيها لتغطية الطلب الكبير عليها من 

 اء في مجالدول الجوار، وكذلك االستفادة من موقع السودان كدولة عبور، سو

نفط جنوب السودان، والطيران العابر، وإنشاء طرق برية عابرة لدول 

الجوار، فضالا عن االستفادة من الموانئ السودانية، فكل هذه المجاالت إذا ما 

تم التركيز عليها سيكون لها أثر إيجابي في االقتصاد السوداني، وحل مشكلة 

ودعا إلى "إعادة النظر في سياسات  العملة األجنبية التي تعاني منها البالد".

الهجرة للعمالة السودانية )االغتراب(، فبدالا من أن تكون بمجهود فردي، 

تنتهج الدولة سياسة قائمة على التنبؤ بسوق العمل العالمي كما تفعل دول 

أبرزها الفيليبين، وذلك بمتابعة احتياجات األسواق المختلفة والعمل  أخرى،

الة السودانية المدربة والمؤهلة وفق برنامج تدريبي ذات على تغذيتها بالعم

 جودة عالية ومعايير متقدمة".

 الضريبة المستترة

وانتقد الوزير السابق "السياسة االقتصادية المتبعة منذ سبعينيات القرن 

الماضي في السودان، والتي تستند إلى مدرسة محلية باعتمادها على التمويل 

ع في المجاالت التنموية، وذلك باالستدانة من البنك بالعجز بدالا من التوس
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المركزي من خالل تمويل الموازنة العامة من الضرائب المستترة، ما أدخل 

البالد في دوامة المشكالت االقتصادية التي يعانيها اليوم ومنها نقص العمالت 

هر شاألجنبية، ألن هذه السياسة المالية أدت إلى ارتفاع التضخم الذي بلغ ال

في المئة، كما شّوهت االقتصاد الوطني بدرجة كبيرة يصعب  114الماضي 

وأشار أيضاا إلى أن "خطوة زيادة مرتبات موظفي  معها إصالحه بسهولة".

في المئة، لم تكن موفقة ألنها  500الدولة التي تمت أخيراا بنسبة تتجاوز الـ 

نك المركزي. كما أن تعتمد على التمويل من موارد محلية باالستدانة من الب

في المئة من الفقراء مبنية على إحصاءات  80شبكة األمان الخاصة بتغطية 

وتوجهات رخوة، ألن ما تعطيه الدولة من فلوس تذهب إلى االستهالك في 

ظل اقتصاد منهك، وليس إلى االدخار، ما يؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه 

 السوداني مقابل العمالت األجنبية".

 1.8عم الذي قدمه أصدقاء السودان إلى الحكومة االنتقالية وبلغ وحول الد

مليار دوالر، ومدى مساهمته في حل المشكالت االقتصادية ومن أهمها نقص 

العمالت األجنبية، أوضح إبراهيم أن "هذه المبالغ التي قدمها أصدقاء السودان 

سب هي عبارة عن تعهدات غير معروف أجلها، وغير محددة الزمن، وبح

تجربتنا في مسألة التعهدات، ال يكون هناك التزام مئة في المئة، فهي مربوطة 

بظروف تلك البلدان والتقلبات السياسية، لكن كروح عامة تُعتبر جيدة ودفعة 

 معنوية عالية، ويبقى اإلشكال في التنفيذ".

https://www.independentarabia.com/node/130461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1

%D9%8A%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A9-

%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87- 

https://www.independentarabia.com/node/130461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-120-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/130461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-120-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/130461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-120-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/130461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-120-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/130461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-120-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/130461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-120-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/130461/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-120-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9
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 للدوالر 6000الليرة اللبنانية "تغرق" وتتخطى  - 9

في المئة من قيمتها بعد أزمة أدت إلى تعثر الوظائف  75فقدت حوالى 

 األسعاروارتفاع 

 17:17 2020يونيو  23الثالثاء   رويترز

يسعى البنك المركزي إلى تثبيت سعر الدوالر في محال الصرافين )مواقع 

 (التواصل االجتماعي

الثاء، إذ ثتراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات منخفضة جديدة اليوم ال

مقابل الدوالر في السوق الموازية  6000جرى التداول بها فوق مستوى 

بحسب متعاملين، في الوقت الذي أدت أزمة الدوالر الحادة إلى زيادة تآكل 

 قيمة العملة الوطنية.

 البنك المركزي

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون هذا الشهر إن البنك المركزي سيبدأ 

يات محدودة من الدوالر لدعم الليرة بعد أن أثار االنخفاض باستخدام احتياط

 الحاد احتجاجات عامة جديدة.

في المئة من قيمتها منذ أكتوبر )تشرين األول(  75وفقدت الليرة حوالى 

الماضي عندما انزلق لبنان إلى أزمة أدت إلى فقدان الوظائف وارتفاع األسعار 

عل من الصعب على اللبنانيين مع فرض قيود على رؤوس األموال، مّما ج

 الحصول على مّدخراتهم من العمالت الصعبة.

ومع وجود مصادر قليلة لتدفقات الدوالر الجديدة، سعى البنك المركزي 

إلى تثبيت سعر الدوالر في دور الصرافة من خالل تحديد سعر موحد لها 

من هذا  ىيومياا، مع توقيع عقوبات قانونية بحّق التجار الذين يبيعون بأعل

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/2716
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/2716
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 السعر.

 اليوم الثالثاء ضمن المخطط. 3900-3850وُحّدد السعر عند 

غير أن شركات الصرافة قالت يوم أمس االثنين إن السعر المخفَّض 

سيكون متاحاا فقط للعمالء الذين لديهم حاجات محّددة وموثّقة مثل دفع 

ارج القروض المقومة بالدوالر وتذاكر الطائرات ورسوم المدارس في الخ

 ورواتب العاملين األجانب.

ليرة.  6000وأفاد متعامالن اليوم الثالثاء بأنهما اشتريا الدوالر مقابل 

ليرة، بينما ذكر الثاني  6200وأوضح أحدهما أنه يبيع العملة األميركية مقابل 

 أنه ال يبيع.

 مقارنة

بل قويُقاَرن هذا السعر بسعر شراء للدوالر، بلغ حوالى خمسة آالف ليرة 

وأشار هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية إلى أنه  أسبوع.

"يكاد يكون من المستحيل" تدبير الدوالر بأي ثمن، وأن نظام تخصيص 

وأضاف أن سعر الدوالر  الدوالرات لمستوردي المواد الغذائية ناجع بالكاد.

 ليرة للبيع والشراء اليوم الثالثاء. 6200-6000بلغ 

، لكن سعر الصرف متاح 1507.5وتظّل الليرة مربوطة بالدوالر عند 
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

” تشوهات أفسدت ”..نعمة“لهذه األسباب لم تعد زيادة الرواتب  - 10

 !!..؟؟” الطبخة

 23/06/2020 الخبير السوري –ناظم عيد 

لم نتفق بعد على تصنيف مالمح اقتصادنا نحن السوريين..فبين خانتي 

واإليجابي ضاعت البوصلة، وهذا بحّد ذاته يؤّشر على الخلل الكبير السلبي 

والتباين في البنى الذهنية وسط التنفيذيين واألكاديميين على حّد سواء..فنحن 

في مشكلة بنيوية إذاا ال ندري إلى أي مدى سنستطيع تالفيها، وتحقيق التناغم 

ذلك الحلول لمعظم في النظرة إلى األشياء لنتوافق على مسارات العمل وك

 .مشاكلنا العالقة

أال يتوقف العديد من االقتصاديين عن المديح  –مثالا  –ولعله من الالفت 

والتهليل لميزة اعتبروها أولى مشجعات جذب االستثمار الداخلي والخارجي، 

دون أن يعيروا أي اهتمام لمعنى هذه الميزة من الجهة األخرى، أو استكشاف 

فوا خاطرهم النظر إلى تأثيرها على معيشة أغلبية السوريين، مدلوالتها، أو يكل

وخصوصاا ذوي الدخل المحدود، فانخفاض األجور ليس ميزة وإنما هو 

مصيبة تنعكس بكل ثقلها وتداعياتها على تراجع اإلنتاجية الفردية للعامل، 

وعلى اإلنتاجية الكلية للمجتمع، ألن العالقة بين الجانبين طردية، وهذا 

دي إلى خسارة الشركات والمصانع بسبب تدني إنتاجية العمل، ما يؤدي سيؤ

إلى تراجع مستويات االستهالك النخفاض القدرة الشرائية لهؤالء العاملين، 

خلالا في الدورة االقتصادية، وتباطؤاا في وتيرة النمو  -بالمحصلة –وهذا ينتج 

 ..االقتصادي، وخسارة لالقتصاد الوطني بأكمله

 تشّوهات
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إّن رفع األجور غير المقترن بارتفاع األسعار خالل السنوات السابقة، 

قد أنتج تضخماا أفقد هذه الزيادات معناها  منذ بداية الحرب على بلدنا، 

وجدواها في تحسين المستوى المعيشي للسوريين، وأدى لتراجع القدرة 

ن أن ظالشرائية للعملة الوطنية، وتراجعت مستويات معيشة األغلبية، و ن

الكثير من المتابعين يدركون أّن سورية تعد من أقل الدول موازنة في العالقة 

بين نسبة األجور مقارنة مع األرباح على مستوى االقتصاد الكلي، وهذا 

 .مؤشر يصنف في خانة الخلل في توزيع الثروة لدينا

ن كإذاا.. فالخلل بين مستوى األجور واألسعار بات ظاهراا لم يعد من المم 

إخفاؤه ، بعد أن راحت آثاره تظهر على كل المستويات االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية، وهذا ما يدفع مجدداا لتأكيد ضرورة ردم هذه الفجوة 

 ..المتضخمة يوماا بعد يوم

وزيادات الرواتب واألجور ال تحقق غايتها إذا لم ترتبط بثبات في 

االسمية لألجور، فإذا ما حصل هذا  األسعار، ألنها ستبقى في حدود الزيادة

االرتفاع المرافق في األسعار، فإن ذلك سيرتب تضخماا في االقتصاد، 

وتراجعاا في مستوى المعيشة بالمحصلة، وهذا ليس في مصلحة المواطن 

 ..أوالا، وال في مصلحة االقتصاد والوطن أخيراا 

 خاص وخصوصي 

أعوام ما قبل الحرب  تؤكد اإلحصاءات السابقة التي توفّرت في آخر

اإلرهابية على سورية، أن ثلثي الناتج المحلي لدينا هو ملك طبقة ميسورين 

في نخبة الوسط االقتصادري دون سواها، فكتلة الرواتب واألجور اإلجمالية 

مليارات ليرة   703إلى حوالي  2012السنوية كانت قد وصلت في العام 

مليار ليرة تقريباا، وهذا  2700إلى سورية، وذلك مقارنة مع ناتج محلي يصل 
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مليار ليرة من هذا الناتج هي حصة األرباح، التي تتركز  2000يعني وجود 

في أيدي فئة من التجار ورجال األعمال بالدرجة األولى، وهذا يعني أن حصة 

من الناتج المحلي اإلجمالي فقط، وذلك  %26الرواتب واألجور تصل إلى 

حصة األرباح في الناتج اإلجمالي، وهذا ليس هي  %74مقارنة مع نسبة 

رقماا وهمياا قررنا وضعه لتبرير ما نريد قوله، وإنما جاء استناداا ألرقام مسح 

قوة العمل التي أجراها المكتب المركزي لإلحصاء خالل النصف األول من 

وكانت آخر إحصائية بسبب إسقاطات األزمة والحرب على  – 2009عام 

ماليين  4,9ينت أن مجموع المشتغلين في سورية كان والتي ب –سورية 

 12,830مشتغل، ومتوسط الرواتب واألجور الشهرية في القطاع العام يبلغ 

ألف ليرة، بينما كان متوسط األجور والرواتب الشهرية للعاملين في القطاع 

آالف ليرة، وهذا يوصلنا حسابياا إلى أن كتلة الرواتب  9,680الخاص 

 :هرية إلجمالي العاملين في سورية هيواألجور الش

مليون  1,4× ألف ليرة  12,830رواتب العاملين في القطاع العام شهرياا: 

 .مليار ليرة شهرياا  18= 

 3,5× آالف ليرة  9,680رواتب العاملين في القطاع الخاص شهرياا: 

 .مليار ليرة شهرياا  34مليون = 

 18 العاملين في سورية تعادل وبالتالي فإن كتلة الرواتب السنوية لمجمل

مليار ليرة سورية، وإذا  624شهراا=  12× مليار ليرة شهرياا  52=  34+ 

مليار ليرة سورية تكلفة الزيادة التي حصلت في  79ما أضفنا إلى هذه الكتلة 

على رواتب العاملين في القطاع العام ، نجد أن وسطي الكتلة  2011العام 

مليارات ليرة سورية..وهذه حسبة  703دود اإلجمالية للرواتب هو بح

أجريناها لالستئناس وال تصلح لإلسقاط بأرقامها على الوضع الراهن..لكنها 



  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 34ــ 

 .تصلح كمؤّشر عام لم تختلف اتجاهاته بين ذاك األمس وهذا اليوم

 تصويب ضروري

المقارنة مع بعض الدول العالمية في مجال عالقة األجور واألرباح 

لتوضيح حجم الخلل لدينا في مجال توزيع مكوني الناتج ضرورية أحياناا 

، بلغت حصة األجور 2009المحلي )األجور، األرباح( لدينا، ففي نهاية عام 

لألرباح،  %50,9مقابل  %49,1في الناتج المحلي اإلجمالي في أوكرانيا 

، كما وصلت حصة %48,8بينما متوسط حصة األجور في االتحاد األوروبي 

الناتج المحلي اإلجمالي في بعض دول االتحاد األوروبي إلى األجور من 

مقارنة مع األرباح، فصحيح أن نسبة نمو األجور في أوروبا عموماا  54%

، إال أن هذا النمو غالباا ما يكون حقيقياا عن األجور الفعلية، %2ال تتجاوز 

 ..وليس معبّراا اسمياا عن هذا النمو فقط

هي حصة األرباح،  %74في اقتصادنا نجد أن وبالعودة إلى هذه النسبة 

حصة الرواتب من الناتج اإلجمالي، وهذا يعني أن الفجوة كبيرة  %26ونحو 

بين حصتي الرواتب واألرباح في اقتصادنا، إذا ما أخذا كنسبتين مستقلتين، 

أو إذا ما تمت مقارنتهما ببعض الدول العالمية، وهي تعبر عن خلل حقيقي 

ة، لذلك فإن المطلوب هو تصحيح العالقة الكلية في االقتصاد في توزيع الثرو

بين األجور واألرباح لمصلحة الرواتب واألجور، والتي هي أخفض من 

النسب العالمية لهذه الحصة، حتى في الدول الرأسمالية الكبرى، ودون 

تصحيح هذه العالقة لن يتحسن المستوى المعيشي للسوريين ولن تطرأ عليه 

دية، فاألسعار تزداد سنوياا بأضعاف زيادة كتلة الرواتب، وبالتالي تغييرات ج

فإن النمو المتوازن لهاتين الكتلتين سيفتح الطريق أمام نمو اقتصادي شامل 

متوازن، تخفف فيه بالتدريج التشوهات القائمة بين التناسبات األساسية 
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 .لالقتصاد الوطني، وبالتالي إيقاف تدهور الوضع المعيشي

 مترمي

عند الحديث عن ضرورة إعادة العالقة بين األجور واألرباح في اقتصادنا 

الوطني إلى نصابها الصحيح، وإلى عالقتها المتوازنة والضرورية، يخرج 

علينا الكثيرون بمزاعم عدم توفر الموارد االقتصادية لرفع األجور، وهذا في 

طي إلنتاجية سيغالواقع غير صحيح، ألن رفع األجور المترافق مع ارتفاع ا

تكلفة الزيادة على األجور، وسيفيض عنها خالل آجال زمنية قصيرة، كما أن 

األهم من هذا كله، هو أن تصحيح هذه العالقة يتم من خالل فرض ضرائب 

ورسوم إضافية على أصحاب رؤوس األموال )خاصة الصناعية منها( بدالا 

ليهم ، والتكرم الحكومي عمن التفنن في إعفائهم من الضرائب المترتبة عليهم

وإغماض األعين عمداا عن نشاطهم الدؤوب في التهرب الضريبي فعلى األقل 

يبدو المطلوب لتصحيح العالقة هو تحصيل قيمة التهرب الضريبي التي تذهب 

لكبار المكلفين ليكتنزوها في المصارف المحلية أو البنوك الخارجية، والتي 

د من االقتصاديين في أعوام ما قُبيل وصلت قيمتها حسب تقديرات العدي

وهي قيمة التهرب الضريبي ” مليار ليرة سورية سنوياا،  200الحرب، إلى 

الدكتور محمد الحسين  –التي وردت ذات مرة على لسان وزير مالية أسبق 

بدالا من إدخالها إلى الخزينة العامة ” ولم يعد لتكرارها بعد المرة األولى  –

بشكل طبيعي إلى شرايين االقتصاد الوطني عبر الموازنة للدولة، وعودتها 

العامة، واالستفادة منها في الجانب االستثماري عبر بناء المشاريع، والحد من 

نسب البطالة المزمنة لدينا، أو من خالل استثمارها في اإلنفاق الجاري، 

والمساهمة في زيادة رواتب العاملين في الدولة، ما يساعد على تصحيح 

لعالقة بين األجور واألرباح التي تعاني من خلل بنيوي مزمن أساساا، وساهم ا
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 ..إهمال السياسات الحكومية المتعاقبة في تعميقها

وهذه إحدى اآلليات المساهمة في تصحيح العالقة المختلة بين األجور 

واألرباح على مستوى االقتصاد الوطني، ولكن هناك آليات أخرى ومن أهمها 

من الناتج المحلي  %30نقعات الفساد الذي كان يستنزف تجفيف مست

اإلجمالي، أي إن نسبته تفوق حصة الرواتب واألجور، والذي هو في الغالب 

يعبر عن أرباح غير مشروعة تدخل إلى جيوب الفاسدين..واآلن ربما تضّخم 

 ..! هذا الرقم إلى حدود كبيرة جداا 

اد صورتها وضوحاا كلما لجأنا إذاا ..نحن اليوم في خضم متوالية خلل تزد

إلى الزيادة االرتجالية في األجور، وكلّما تسّربت النسبة غير القليلة من الناتج 

اإلجمالي في قنوات الفساد، و أيضاا كلما ازداد حجم وقيم التهرب الضريبي 

وصل اليوم إلى معدالت غير مسبوقة بسبب ترهل مكنة االستعالم والجباية  –

 .اء الزيادات دون معادلة وتوازن في الكفّة اإلنتاجية المقابلةواألهم مع بق –

هذه هي باختصار تفاصيل المشهد الكلّي المرتبك لالقتصاد، التي جعلت 

زيادة الرواتب نقمة على الموظف بدالا من كونها نعمة..ألن ما يعقبها دوماا 

لزيادة، ا هو زيادة في األسعار على خلفية النتيجة التضخمية التي تتسبب بها

بما أنها لم تترافق بزيادة مفترضة في معدالت التحصيل الضريبي، أو ضرب 

 .اوتوماتيكياا مع ارتفاع الرواتب واألجور” عالواتها” بؤر الفساد التي تزداد 

فلنصلح كل أطراف هذه المعادلة..وعندها ستكون الزيادات في الرواتب 

من الزمن مّرة واحدة..المهمة  حقيقية..بل وقد ال نحتاج إليها سوى كل عقدين

صعبة وهي جوهر كل فكرة اإلصالح..لكن ال بّد أن نبدأ ..وكلما بدأنا أسرع 

 http://syrianexpert.net/?p=51026  .حققنا نتائج أفضل
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 الوضع المعيشي وتأمين المواد األساسية والوضع الصحي - 11

ومواضيع خدمية وتنموية على طاولة مجلس الوزراء في جلستة  

 االسبوعية

 23/06/2020 :الخبيرؤ السوري

طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات والجهات العامة ومؤسسات 

القطاع الخاص االلتزام الكامل باالشتراطات الصحية لناحية التعقيم والنظافة 

 ظيم تقديم الخدمات للمواطنين وفق شروطوالتباعد المكاني بين العاملين، وتن

السالمة الصحية والحد من االزدحام وذلك نظراا لتزايد عدد اإلصابات 

بفيروس كورونا في الفترة األخيرة. واهاب المجلس في جلسته األسبوعية 

اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء بجميع األخوة 

الحرص والمسؤولية وعدم التراخي باتباع المواطنين اتباع اعلى درجات 

االشتراطات الصحية والتباعد المكاني في العمل والمنزل بهدف الحفاظ على 

الصحة العامة. وقدم الدكتور نزار يازجي وزير الصحة عرضا حول واقع 

اإلصابات األخيرة بفيروس كورونا وإجراءات الوزارة للحد من انتشارها 

المسحات لجميع مخالطي الحاالت المصابة في مؤكدا االستمرار بإجراء 

منطقة جديدة الفضل بهدف حصر اإلصابات ومنع انتشارها. وتم الطلب من 

وزارت الداخلية واالدارة المحلية والتجارة الداخلية تكثيف الجوالت على 

األسواق والمطاعم ووسائل النقل للتأكد من االلتزام بإجراءات السالمة 

اقبة المخالفين. وفيما يخص الوضع االقتصادي الصحية والتشدد بمع

والمعيشي وتأمين االحتياجات األساسية للمواطنين بأسعار مناسبة أكد 

المجلس على جميع الوزارات ضرورة المتابعة اليومية للقضايا المعيشية 
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للمواطن وطلب من وزارتي التجارة الداخلية واالقتصاد تأمين المواد 

سسة السورية للتجارة بكميات كافية وبيعها للمواطنين األساسية في منافذ المؤ

المنظومة الوطنية “بواسطة بطاقة الخدمات االلكترونية. واعتمد المجلس 

التي أعدتها وزارة االتصاالت بهدف ” للمعامالت الحكومية االلكترونية

ترشيد استخدام المراسالت الورقية في الوزارات والمؤسسات الحكومية 

ى الضروري منها. من جهة أخرى أكد المجلس على استكمال واالقتصار عل

المشروعات قيد التنفيذ في المحافظات والتي من شأنها تحسين الخدمات 

المقدمة للمواطنين بشكل مباشر وذلك بعد أن استعرض رؤساء اللجان 

ي ف” الخدمية والتنموية“الحكومية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات 

نتائج ” ق والالذقية ودرعا والسويداء والقنيطرة ريف دمش“محافظات 

الجوالت الوزارية خالل االسبوع الماضي واهم القرارات المتخذة في قطاعي 

التنمية والخدمات. كما ناقش المجلس مشروع قانون بإعفاء أصحاب األعمال 

المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من الفوائد والمبالغ 

فية المترتبة عليهم لمدة سنة على أن يشمل المنشآت في المناطق اإلضا

المحررة حديثاا ومشروع قانون بتعديل المرسوم الخاص بالعقوبات 

المفروضة على االستجرار غير المشروع للكهرباء للحد من هذه الظاهرة ما 

ينعكس إيجابا على التغذية الكهربائية في مختلف المناطق. ووافق المجلس 

منح سلفة مالية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لدفع الرواتب على 

 .واألجور والتأمينات االجتماعية للعاملين لديها

http://syrianexpert.net/?p=51030 
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اجتماع اتحاد غرف الصناعة وتخفيض سعر الصرف الهاجس  - 12

 األول

 23/06/2020  المصدر : الثورة  :الخبير السوري 

استحوذ تخفيض سعر الصرف ومنح القروض للصناعيين على اجتماع 

اتحاد غرف الصناعية السورية، الذي انعقد في مدينة حلب بحضور عدد قليل 

من الصناعيين القادمين من عدد محدد من المحافظات السورية وتحديداا دمشق 

وبطبيعة الحال صناعيو حلب الذين كانوا يعّدون على عدد وحمص وحماه، 

أصابع اليد تقريباا، ما يطرح تساؤالا كبيراا عن تغيب العدد األكبر من 

الصناعيين وخاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها الصناعة في 

حلب خاصة والصناعة المحلية عموماا على نحو َعّرض االقتصاد المحلي إلى 

تتالية بعد ابتعاد الحكومة بطريقة أو بأخرى عن دعم اإلنتاج الصناعي هزات م

 .والزراعي

فارس الشهابي رئيس اتحاد الغرف الصناعية رفع صوته عالياا بعد توجيه 

كالمه في بداية االجتماع إلى الصناعيين بالقول: من المؤكد أنكم مللتم 

تجابة في إشارة إلى عدم اس االجتماعات واللغة الخطابية التي لم تعد تنفع اآلن،

الحكومة لطلبات الصناعيين ومقترحاتهم التي قدموها منذ بداية الحرب من 

متمنياا  ”أجل تنشيط الصناعة المحلية وإنقاذها لكن لألسف لم تتم االستجابة لها

أن يكون صوت الصناعيين ومقترحاتهم صدى في الوقت الحالي وتحويلها 

ة االقتصادية الخانقة التي تعيشها البالد جراء إلى واقع بغية التصدي لألزم

وتابع قائالا موجهاا كالمه للحكومة:  .تداعيات الحرب والحصار االقتصادي

غالباا يقولون إنهم ال يقرؤون التوصيات بحجة أنهم أدرى، لكن بالحقيقة نحن 
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أدرى ألننا نعمل على أرض، ونحن من يخسر ويعمل ويحارب الحصار 

نتاج بشقيه الزراعي والصناعي، لذا من الضروري االستماع االقتصادي باإل

طالباا  .إلى مقترحات الصناعيين وتنفيذها من أجل النهوض بالواقع الصناعي

من الصناعيين خالل االجتماع توحيد كلمتهم وقرارهم بغية العمل على 

تخفيض سعر الصرف بعيداا عن الخطابات واللف والدوران، وهذا ال يتحقق 

لعمل واإلنتاج، مشيراا إلى أن تحقيق هذا الهدف يعد تحدياا كبيراا أمام سوى با

الصناعيين، لكن باإلمكان إنجازه والعمل على تحقيق مستوى معيشي مقبول 

للمواطنين بقوله: سورية بلد إنتاجي ويمكن للصناعيين تخفيض سعر الصرف 

لسنا و لكن يفترض االستجابة لطلباتنا المحقة، فنحن صناعيون منتجون

وقدم رئيس اتحاد الغرف الصناعية ورقة عمل لتخفيض سعر  .”مهربين

الصرف، كانت الورقة األخيرة المقدمة لرئيس الحكومة المقال من دون 

االستجابة لما تضمنته من مقترحات، لذا سيعاد تقديمها من جديد لرئيس 

 يلمجلس الوزراء الجديد، حيث ضمت جملة من اإلجراءات اإلسعافية لتنز

سعر الصرف، التي طالب الصناعيون بإضافة بند حول إعفاء الصناعيين من 

قرار التريث بمنح القروض، إذ شهد هذا المقترح جدالا واسعاا بين الصناعيين، 

الذين اعتبروا أن قرار منح القروض من دون وضع ضوابط واضحة ساهم 

القروض  منح في رفع سعر الصرف إلى مستوياته الحالية، فقد أكد البعض أن

بالليرة السورية كانت وسيلة للبعض إلثراء على حساب الصناعي والخزينة 

العامة، مطالبين ان يكون هناك فصل بين اإلقراض الصناعي والتجاري مع 

العمل على إقراض الصناعيين فقط بغية دعم االنتاج، فالصناعي بحاجة إلى 

رورة د جدل طويل على ضتسهيالت ائتمانية لتشغيل معمله، ليتم االتفاق بع

منح القروض للصناعيين بشروط ومعايير دقيقة وواضحة يحددها اتحاد 
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 .الغرف الصناعية بعد تشكيل لجنة خاصة بهذا الخصوص

وشدد الصناعيون على أن وقف تمويل المستوردات الذي كان أيضاا أحد 

أسباب ارتفاع سعر الصرف وإثراء بعض التجار على حساب الصناعيين، 

ين لم يستفيدوا منهم إطالقاا، حيث أجمع الصناعيون على أن فئة قليلة الذ

استفادت من برنامج التمويل وحققت ثروات طائلة، ما يستوجب العمل على 

 .إيقاف برنامج تمويل وتصحيح هذا الخطأ الكبير

كما نال موضوع منح شهادات عضوية للتراخيص الصناعية نصيبه من 

كل غرفة تعتمد آلية معينة في طريقة منح هذه  األخذ والرد، حيث تبين أن

الشهادات على نحو أحدث خلالا في طريقة التعاطي معها، فمثالا في غرفة 

صناعة دمشق وريفها يمكن إذا أراد صناعي يعمل في القطاع الغذائي التوجه 

إلى اإلنتاج في القطاع الهندسي منحه شهادة واحدة حتى لو اختلف القطاع، 

لية المتبعة في مدينة حلب وحمص وحماة مثالا، لذا اتُفق على وهو غير اآل

 .وضع آلية عمل موحدة بين جميع الغرف

وحاز التصدير والخطوات المطلوبة لتشجيع المصدرين على التصدير 

على حصته من االهتمام، حيث طالب الصناعيون في دعم المصدرين ووضع 

ك بحيث ال يكون التمويل برنامج داعم لتمويل الصادرات وآلية صحيحة لذل

أنه  -عشوائياا، مطالبين بالسماح بتصدير كافة الصناعات السورية وخاصة

أن منع تصديرها له أثر سلبي على الصادرات السورية باعتبار أن  -برأيهم

هناك منتج بلد ثاٍن سيحل محلها ويخرج المنتج السوري من المنافسة، لذا 

ة الصادرات وإشراك الصناعيين فالمطلوب إجراءات سريعة لتنشيط حرك

 .المصدرين في القرارات المتعلقة بقطاع التصدير

http://syrianexpert.net/?p=51017 
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خبير يدعو الى )احتكار( الدولة للتجارة الداخلية لمواجهة تداعيات  - 13

 ”سيزر“

 23/06/2020  الثورةالمصدر :  :الخبير السوري  

دعا الدكتور زياد عربش إلى ضرورة إعادة صياغة سياسات اقتصادية 

ذات بعد اجتماعي تكون قادرة على مواجهة تداعيات الحصار االقتصادي 

 ”سيزير“الجائر الذي تفرضه قوى العدوان على سورية، وخاصة قانون 

شعب معاا، ورأى الظالم الذي يهدف إلى النيل من صمود الدولة السورية وال

أن يتم إعادة هيكلة المستوردات بوصفها ضرورة قصوى ومسألة ال بد من 

اعتبارها أولوية في مثل هذه الظروف، والعمل على التصدي لمشكلة تفاوت 

توزيع الدخل من مصدره إلى إنفاقه، واعتماد نظام ضريبي يحقق العدالة 

صال هة موجات الفساد، وإيللفئات الضعيفة، ومتابعة السير بخطا واثقة لمواج

 .الدعم إلى مستحقيه

فمن غير المناسب، والبلد يواجه الغطرسة الغربية ويتعرض لمزيد من 

الحصار والتضييق، أن يكون هناك شرائح اجتماعية ال تقوى على تأمين 

احتياجاتها المعيشية، فيما فئات أخرى تجني األرباح بطرق غير سليمة 

غالل الدعم المقدم لسعر الصرف لتمويل كالتحايل واالحتكار، واست

 .المستوردات

وفي هذا يقترح عربش أن يتم توظيف الموارد المالية بقروض ميسرة جداا 

مع تخفيض تكاليف إعادة إقالع بعض األنشطة االقتصادية الجوهرية، في 

مختلف المدن والمناطق، والعمل على توسيع دائرة اإلنتاج الزراعي 

ك عن طريق توزيع مجاني ألراضي الدولة.. فال بديل والصناعي ولو تم ذل
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عن الصمود واالعتماد على الذات وتطبيق سياسة التقشف وبتالحم كامل 

لضمان مواجهة مفاعيل جديدة وتوجيه كل الموارد المتاحة إلى أساسيات 

 .الجيش والغذاء والدواء -الصمود

ن إن جامعة تشري فيما اعتبر الدكتور أحمد أديب أحمد أستاذ االقتصاد في

قانون قيصر الجائر سيؤثر على كل فئات المجتمع السوري، األغنياء منهم 

والفقراء، ولكن تأثيره األكبر سيكون على الفقراء الذين ال يستطيعون أن 

يكنزوا البضائع في مستودعاتهم، ويعيشون كفاف يومهم. أما األغنياء فسيكون 

ن أزمة معاشية أصالا، ويستطيعون األثر عليهم أقل بكثير ألنهم ال يعانو

 .التكيف مع تغيرات األسعار بشكل طبيعي

طبعاا سوف تتضرر كل القطاعات بشكل عام، ولكن الضرر األكبر سيقع 

على قطاعات تخص الحياة اليومية، أهمها قطاع الزراعة والصناعات 

مة زالزراعية بسبب توقف استيراد المواد األولية واألسمدة وقطع الغيار الال

لهذا القطاع، وكذلك القطاع الصحي وقد بدأنا تشهد أزمة دواء في األسواق 

السورية، باإلضافة إلى قطاع الطاقة ألن القانون أصالا يركز على منع 

وصول النفط والغاز إلى سورية، وسيؤثر هذا تلقائياا على قطاعي النقل 

 .والكهرباء

نون قيصر فيمكن هنا أما بالنسبة لإلجراءات الضرورية في مواجهة قا

الحديث عن ضرورة اإلسراع باالستثمار في مجال الزراعة والصناعات 

الزراعية، بحيث تتم تغطية كل األراضي القابلة للزراعة، وإقامة منشآت 

للصناعات الزراعية في األماكن القريبة منها، مع إعادة تفعيل معامل األسمدة 

سريع، وتشغيل أكبر قدر من  والخميرة والسكر والكونسروة وغيرها بشكل

اليد العاملة فيه، مع االنتباه إلى ضرورة وضع خطة لتطوير الزراعة في 
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الساحل على غرار خطة تطوير الغاب في وقت نشهد فيه تدهور لإلنتاج 

 .الزراعي في المناطق الجبلية

ووجد الدكتور أحمد أنه من الممكن أن تقوم )السورية للتجارة( بفعل 

الل إعادة احتكار الدولة للتجارة الداخلية عبر شراء كل السلع الكثير من خ

والمنتجات من الموردين والمنتجين، وإعادة بيعها وتوزيعها على التجار 

ضمن سقوف أسعار محددة بما يضمن ضبط والتحكم بمستويات األسعار التي 

 .شهدت ارتفاعات غير مسبوقة مؤخراا 

صدير المزروعات الخام إلى إلى جانب ذلك ال بد من وقف عمليات ت

البلدان المجاورة، وتشجيع العمل المنزلي المنتج الذي يقابله مردود مالي 

ينهض بالمستوى المعاشي لألسرة، وإعطاء مزايا وحوافز ألنواع معينة من 

األعمال اإلنتاجية بما يشجع األفراد على االنخراط فيها والعمل عليها، وبهذا 

تي لدى كل فرد في المجتمع فيصبح مواطناا منتجاا يمكن خلق حافز إنتاجي ذا

 .بدل أن يكون مستهلكاا فقط

كذلك يحتاج األمر إلى منع تهريب المنتجات السورية نحو الخارج وتأمين 

الحماية الالزمة لألراضي المزروعة بالمحاصيل منعاا من حرقها وكذلك 

 .تأمين الصوامع ومنشآت التصنيع الزراعي

الضروري االعتماد على الطاقات البديلة في المرحلة  وبنفس االتجاه من

القادمة، ويمكن البدء بالمقرات الحكومية من خالل االستفادة من الطاقة 

الشمسية لتوليد الكهرباء ما يوفر الكثير من تكاليف االستهالك، ويخفف من 

 .النفقات

وأشار الدكتور أحمد إلى ضرورة إحداث مراكز دراسات إحصائية في كل 

جامعة تشرف على مختلف الدراسات المتعلقة بالمشاريع العامة والتي تكون 
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ملحقة بدراسات إحصائية بالنظر إلى أن بعض تلك الدراسات ال تتوفر فيه 

الجودة المطلوبة والدقة في الرقم اإلحصائي، األمر الذي سيساعد أصحاب 

لتي القرار على وضع التصورات المناسبة لمعالجة أي من المشكالت ا

 تعترض أداء المؤسسات العامة والقطاعات اإلنتاجية واالقتصادية والخدمية

http://syrianexpert.net/?p=51012 

 

اجراءات الحكومة للتصدي للعقوبات الظالمة يوضحها وزير  - 14

 االقتصاد والتجارة الخارجية

 المصدر : البعث 22/06/202 :الخبير السوري

بيّن وزير االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل أنه ورغم 

المعوقات والعقوبات االقتصادية المفروضة على سورية لم تنقطع أية مادة 

من األسواق، وأنه تّم تقديم الكثير من التسهيالت لضمان استمرار توفر 

 .المواد

متنوع في سورية أبقاها صامدة في وجه تلك وأكد خليل أن وجود اقتصاد 

العقوبات، إضافة إلى صبر وصمود أبنائها وتوجههم نحو تحقيق االكتفاء 

الذاتي، وكذلك وجود مؤسسات حكومية وخدمية واقتصادية متينة قادرة على 

 .التدخل

وحول اإلجراءات الحكومية القادمة بيّن وزير التجارة الخارجية أنه تّم 

ة من اإلجراءات، ومنها الدعم النقدي المباشر لمربي الدواجن اتخاذ مجموع

آالف صوص بما فيها الدواجن غير  ١٠الصغيرة والتي ال تزيد عن 

المرخصة بهدف حماية هذا القطاع وإعادته للخدمة، وكذلك قيام مؤسسة 

http://syrianexpert.net/?p=51012
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التجارة الخارجية باستيراد المواد العلفية والتوّجه نحو زراعة الذرة الصفراء 

ء منشأة تجفيف لتخفيف فاتورة االستيراد وفاتورة تكاليف اإلنتاج على وبنا

المربين، ومن اإلجراءات الحكومية أيضاا تّم االتفاق بين وزارة الصناعة 

والسورية للتجارة لبيع كافة منتجاتها في صاالت السورية بأسعار قريبة من 

خفّف من ج بشكل يالتكلفة وقيام السورية للتجارة بالشراء المباشر من المنت

 .الحلقات الوسيطة

وحول حصر عملية االستيراد بأشخاص محّددين، بيّن وزير التجارة 

الخارجية أنه تّم وضع دليل استيراد يحق فيه ألي شخص يملك سجالا تجارياا 

الحصول على إجازة الستيراد المواد المعلنة في الدليل، مؤكداا أن بعض 

ميات كبيرة وبنى تحتية ضخمة، وهنا تفرض المواد تحتاج إلى االستيراد بك

القدرة المالية للمستورد نفسها في السوق، لذلك نجد قطاعات محددة محصورة 

بأشخاص معينين، مشيراا في السياق نفسه إلى أن مادة المتة يستوردها سبعة 

 .أشخاص وكذلك فول الصويا واألمثلة كثيرة

خليل أن هذا الموضوع حاجة وحول فتح معبر ثاٍن مع األردن بيّن الوزير 

ضرورية كونه يشكل شرياناا اقتصادياا ثانياا في المنطقة الجنوبية ويساهم في 

إنعاش المنطقة التي يُقام فيها، إال أنه يحتاج إلى موافقة ورغبة الجانب األردني 

غير المتوفرة حالياا، وهناك جهود حكومية إلعادة طرح الموضوع بشكل دائم 

 http://syrianexpert.net/?p=51047 .دني لفتح هذا المعبرمع الجانب األر

 

 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=51047
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قد ال يقبل  في حياة السوريين..” أرخص موجود و أغلى مفقود“ - 15

 المزاح عندما ُتقرع أجراس اإلنذار ؟؟

 23/06/2020 :الخبير السوري –خاص 

أنها تبدو كذلك لغير المهتمين، خصوصاا في هذا ليست فكرة ترفيّة، رغم 

الزمن الذي بات فيه السعي نحو مجرد األساسيات هدف متقدم على الئحة 

 .أولويات المواطن والحكومة على حد سواء

فقد طغى ملف األمن الغذائي..واألسعار على ملف األمن المائي..رغم أن 

أزمات أمن غذائي إال إن سورية بلد التنوع ..ال يمكن أن يُخشى عليها من 

 .اختلت معادالت األمن المائي، ألنها بلد زراعي والماء أساس وعماد الزراعة

في خضم هواجس األمن المائي السوري التي تعتمل وتتفاعل في أذهان 

المتخصصين والمتابعين بصمت، كما في أروقة القرار التنفيذي، يبرز 

الري الحديث، الشأن الذي  موضوع بالغ األهمية وهو موضوع التحول إلى

يبدو له ما له من حساسية فائقة، ألنه يتعلّق بالماء..الشق المهم في معادلة 

البقاء، فكما قلنا: إن كانت مشكلة األمن الغذائي صعبة..لكنها تبدو قابلة للحل 

بدرجات متفاوتة، لكن األمن المائي هو شأن بالغ الخطورة..ألن الماء ما زال 

فهل ننتظر حتى نفقد الماء ”..أرخص موجود و أغلى مفقود”  في ثقافتنا هو

بالتأكيد ال..لذا يبدو موضوع البحث غاية في األهمية، وهو التحول …مثالا ؟؟؟

إلى الري الحديث، إذ يطوي هذا العنوان العريض تحته آالف التفاصيل 

ال والمرعبة، ألنه صمام األمان المطلوب بإلحاح للوقاية من الفقر المائي ..

 .تحتمل استحقاقاته التأخير
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هل التحول للري الحديث هو محض رغبات فالحينا، أم إن وراء 

الرغبات سلسلة من العوائق أقلها التمويل، وعجز أغلب فالحينا عن دفع 

 ..!من قيمة الشبكة يكفي ؟ %50فاتورتها؟! وهل تمويل الدولة بـ 

/ القاضي 91، ومع إصدار المرسوم التشريعي رقم /2005منذ عام 

بإحداث صندوق تمويل مشروع التحول إلى الري الحديث، ببعده االختياري 

، القاضي بإلزام 2008في هذه المرحلة، وما تاله من قرار حكومي في عام 

التنقيط(، وصوالا إلى المرسوم -المزارعين بالتحول إلى الري الحديث )الرش

 أن هذا النوع من الري لم ، إال2010التشريعي الملزم لعملية التحول في عام 

يشهد الكثير من التطور مقارنة مع المساحة المروية اإلجمالية، وهذا ما يضع 

عالمات استفهام حول الجدوى الفعلية من هذه القرارات أمام تجاهل عقبة 

 ..التمويل كمعيق ألغلب الفالحين في طريق هذا التحول

 !للري الحديث 18,5%

 -روعة فعالا في سورية تعتمد على الريمن المساحات المز %30نحو 

والرقم ليس بالقليل أساساا، وهو وسطي بين  –وفق إحصاءات قبل األزمة 

، إال أن اعتماد %40و 20النسب العالمية التي تتراوح فيها النسبة بين 

الفالحين على الطرق التقليدية في اإلرواء هو ما استنزف الموارد المائية 

مكن مالحظته في تقسيمات طرق الري المعتمدة. في بشكل أكبر، وهذا ما ي

ألف هكتار، منها  1670بلغ إجمالي األراضي المروية نحو  2005عام 

ألف هكتار تروى بالطرق التقليدية )أنهار، ينابيع، آبار، مشاريع  1426

من إجمالي المساحات  %85حكومية، سدود(، مشكلة بذلك ما يقارب 

ألف  244ساحة األراضي المروية بالري الحديث المروية، بينما لم تتعدَّ م

تقريباا من المساحة اإلجمالية، ولكن السيئ في األمر  %14,6هكتار، وبنسبة 
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، بلغ 2009سنوات، أي في عام  4هو بقاء المعادلة على حالها تقريباا بعد 

ألف هكتار  1283ألف هكتار، منها  1520إجمالي األراضي المروية نحو 

من إجمالي  %81,5لتقليدية، مشكلة بذلك ما يقارب يروى بالطرق ا

المساحات المروية، بينما لم تتعدَّ مساحة األراضي المروية بالري الحديث 

تقريباا من المساحة اإلجمالية، وهذا يعني  %18,5ألف هكتار، وبنسبة  282

أن معظم األراضي ال تزال تروى بالطرق التقليدية، ونسب تطور استخدام 

 ..ري الحديث طفيفة جداا شبكات ال

 خطر

 %50الحديث عن مزايا الري الحديث ليس باألمر المخفي، فهو يوفر 

من مياه الري مقارنة مع الطرق التقليدية، ويؤدي إلى زيادة اإلنتاج والمردود، 

من كميات  %50و 30وتحسين مواصفات المنتج، كما يوفر ما يتراوح بين

يقلل تكلفة األيدي العاملة أيضاا، كما يؤكد األسمدة والمبيدات مع مياه الري، و

من الموارد المائية  % 50-40الخبراء، فإن التحول للري الحديث يوفر 

بالمئة،  75إلى  50بسورية، كما أنه سيساهم في رفع اإلنتاجية الزراعية بنسبة 

أي إن التحول إلى الري الحديث سيقلل تكاليف عملية ومدخالت اإلنتاج 

من مصلحة الفالح أوالا، كما أنه، وفي المقابل، سيوقف هدر  الزراعي، وهذا

على دعمه جميعاا،  المياه، وسيحافظ على األمن المائي، وهذا ما يجب أن نعمل

ألنه مصلحة وطنية في المحصلة، والعمل بعكس ذلك يعتبر تهديداا لألمن 

 ..المائي أوالا، ولألمن وللمصلحة الوطنية في المحصلة

 القطاع الشره

الزراعة المستهلك األكبر للمياه في سورية، فهي تستنزف ما يزيد على 

من الحاجة السنوية  %89مليار متر مكعب من المياه سنوياا، أي ما يعادل  16



  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 50ــ 

مليار متر مكعب(، بينما ال تتعدى نسبة استهالك  19لسورية من المياه )

اه على فقط، وهذا االستهالك الكبير للمي %8السوريين ألغراض الشرب 

 %20 – 15الزراعة جعل من سورية عرضة لعجز مائي سنوي يقدر بنحو 

مليارات متر مكعب سنوياا(،  4 – 3من إجمالي الحاجة السنوية من المياه )

 750وخصوصاا أن حصة الفرد السوري بحسب اإلحصاءات ال تزيد عن

كعب متر م 1000متراا مكعباا سنوياا، وهو دون خط الفقر المائي العالمي )

 ..للفرد(

وللمقارنة فقط، ال بد من اللجوء إلى األرقام العالمية، فعلى مستوى العالم 

من السحب الكلي للمياه، بينما يشكل  %69يشكل استهالك الزراعة 

في المائة، أما في لبنان،  21فقط، والصناعة حوالي %10االستهالك المنزلي

سحب الكلي للمياه، من إجمالي ال % 67,7فإن الزراعة ال تستهلك سوى 

، أي إن الفرق بين استهالك % 28,3، ولالستهالك المنزلي %4وللصناعة 

تقريباا، وهذا إذا ما تم  %20هذه الدول على زراعتها واستهالكنا نحن يقارب 

توفيره بطرق الري الحديث، فإنه سيغطي جزءاا كبيراا من العجز المائي 

 ..السنوي

مليار متر مكعب من المياه  1,5ك سوى بالري الحديث ال تستهل %20الـ 

مليار متر مكعب،  14,5الباقية بالري التقليدي  %80سنوياا، بينما تستهلك 

 1,4من األراضي المزروعة لدينا بالطرق التقليدية تستهلك  %10أي إن كل 

من  %10مليار متر مكعب، وهذا يفضي بدوره، إلى أن كل تحول بمقدار 

مليون متر مكعب من المياه  700ي الحديث سيوفر المساحة المروية إلى الر

 ..سنوياا، وهذا يعادل نصف ما يستهلكه السوريون ألغراض الشرب سنوياا 

 وقفة
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آالف هكتار في  10صحيح أن مساحات الري الحديث ارتفعت بمقدار 

كل عام بالسنوات األربع السابقة، وهو ما يمكن أن يعتبره بعض الرسميين 

إال أن هذا الرقم ليس كبيراا، وال يعد مؤشراا على فاعلية  إنجازاا يحسب لهم،

من تمويل  %50قرارات شجعت الفالحين على التحول للري الحديث، فال الـ

قيمة الشبكة، وال القرارات والمراسيم المتعاقبة قد ساهمت في دفع الفالحين 

للتحول باتجاه الري الحديث بشكل ملحوظ وظاهر، وهذا الفشل في جدوى 

فاعلية القرارات يعيدنا إلى المربع األول من المشكلة، وهو التمويل، و

، وهذا ما %100فالجزائر تمول شبكات التحول إلى الري الحديث بمقدار 

يجب أن تفعله سورية، إذا ما أرادت الحفاظ على ثروتها المائية، والحفاظ 

 ..على أمنها المائي، ولو على حساب خزينتها العامة

حن أمام متعلقات باألمن الغذائي اليوم في هذا الظرف باختصار ..ن

بل عالمياا أيضاا، إذ يجمع كل خبراء الدنيا  –ليس محلياا وحسب  –العصيب 

د لذا فالمسألة لم تع”..نهاية زمن الغذاء الرخيص” على أننا بتنا أمام حقيقة 

خطوات بقابلة للكثير من الجدل..فقط تقبل القرارات الحازمة والحاسمة للدفع 

 .”عاجل وضروري” جديدة نحو معالجة إشكالية من طراز 

http://syrianexpert.net/?p=51083 
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساا 

 مليار دوالر تضاف لرصيد أغنى أغنياء العالم 434في فترة الحجر..  - 1

 2020مايو  22واشنطن  –الحرة / ترجمات 

 شهور 4مليار دوالر في  24جيف بيزوس يربح نحو  

األميركيين من صعوبات مالية بسبب أزمة فيروس بينما يعاني ماليين 

كورونا، شهد مليارديرات أميركيون زيادة في ثرواتهم خالل الشهرين األولين 

وقال تقرير لمركز "أميركيون من أجل العدالة الضريبية"، إن  من الوباء.

مليار  434المليارديرات األميركيين شهدوا زيادة صافية في ثرواتهم بمقدار 

مارس، وذلك عندما تم فرض الحجر الصحي على عدة واليات  19منذ دوالر 

 أميركية.

مليارديرا يعيشون في  623وبحسب مجلة "فوربس"، فإن هناك نحو 

الواليات المتحدة بما في ذلك، جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، 

وبيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، ومارك زوكربرغ، مؤسس فيسبوك 

 مر وارن بافيت، والري إليسون، مؤسس شركة أوراكل.والمستث

"، إن هؤالء بيزنس إنسايدروقال التقرير الذي نشر ملخصه موقع "

مليار دوالر، أو  75.5واتهم بمقدار المليارديرات الخمسة شهدوا زيادة في ثر

 بالمئة. 19زيادة بنسبة 

ملياردير أميركي زيادة في ثرواتهم من  600وفي المجموع، شهد تقريبا 

تريليون دوالر، وذلك خالل الشهرين  3.382تريليون دوالر إلى  2.948

وجاء في تقرير المركز الذي يدعو إلى سد الثغرات الضريبية  األخيرين.

ت، "إن الوباء كشف عن العواقب المميتة لفجوة الثروة الواسعة في لألثريا

https://media.voltron.alhurra.com/Drupal/01live-106/styles/sourced/s3/2020-04/2019-06-20T004109Z_1650362635_RC1C6AB37160_RTRMADP_3_SPACE-EXPLORATION-MOON.JPG?itok=yqA5iL4e
https://www.businessinsider.com/us-billionaires-434-billion-richer-during-pandemic-report-2020-5
https://www.businessinsider.com/us-billionaires-434-billion-richer-during-pandemic-report-2020-5
https://media.voltron.alhurra.com/Drupal/01live-106/styles/sourced/s3/2020-04/2019-06-20T004109Z_1650362635_RC1C6AB37160_RTRMADP_3_SPACE-EXPLORATION-MOON.JPG?itok=yqA5iL4e
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ي ويأت أميركا، والمليارديرات هم الرمز الصارخ لهذا التفاوت االقتصادي".

التقرير وسط تزايد عدد األميركيين الذين قدموا على طلبات إعانة بطالة، 

 مليون أميركي. 39حيث وصلت عدد المتقدمين إلى 

https://www.alhurra.com/usa/2020/05/22/%D9%81%D9%8A-

%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-434- 

 

 مليون هكتار بالقمح ١.٣٥مليون هكتار زرعت بالشعير و ١.٥ - 2

 المصدر : الوطن 

وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي عبد كشف مدير اإلنتاج النباتي في 

المعين قضماني ،أن المساحات التي زرعت بمحصول الشعير والتي بدأت 

مليون هكتار وهي  ١.٥عمليات الحصاد فيها للمساحات البعلية بلغت أكثر من 

 ١.٤٤ألف هكتار مروية و ٦٠المخطط لزراعتها ، منها   المساحة نفسها

عما تمت زراعته في العام الماضي بمساحة  وهي تزيد  مليون هكتار بعلية

 .ألف هكتار ٥٠

ألف  ٤٥٣وبين قضماني أن المساحة األكبر زرعت في الحسكة وبلغت 

 .هكتار، وبشكل عام وضع محصول الشعير جيد وال توجد إصابات

مليون  ١.٣٥٥وفيما يتعلق بزراعة محصول القمح فقد تمت زراعة 

وبنسبة تنفيذ   ألف هكتار بعل ٧٧٠ألف هكتار مروي و ٥٨٤هكتار منها 

وكانت  .، وفي المقابل تمت زراعة المساحة نفسها في العام الماضي%٧٥

وبين قضماني أن الحالة  .ألف هكتار ٤٦٢المساحة األكبر في الحسكة وبلغت 

  .العامة لمحصول القمح جيدة ولم تبدأ عمليات الحصاد حتى اآلن

http://syrianexpert.net/?p=50415 

 

https://www.alhurra.com/usa/2020/05/22/%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-434-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alhurra.com/usa/2020/05/22/%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-434-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://syrianexpert.net/?p=50415
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3 - Rent In The Time Of Coronavirus 

 STACEY VANEK SMITH May 26, 20202 

More than 38 million Americans have lost their jobs in the last 

few months. That is the worst unemployment level we've seen since 

the Great Depression. And in many cases, unemployment checks 

have been very slow in coming. 

But the bills have not stopped coming. And the biggest bill—for 

many Americans—is the one they have to pay for accommodation. 

Times are now so tight that many people, faced with the choice 

between paying for food and paying for shelter are opting to put 

some or all of the latter payment off. It's estimated that about a third 

of renters did not pay their full rent last month. Some states have put 

anti eviction laws in place. But many haven't. People who live in 

those states are left to try and negotiate a deal with their landlords. 

The pressure on them is intense. But it's intense for landlords, too. 

Many have mortgages on their properties. If they aren't paid the rent 

they're owed, they could default on their loans and possibly lose their 

businesses. Small operations could lose their livelihoods. 

It's a nightmare scenario, not helped by the absence or poor 

performance of government. It's put individuals at risk, and put the 

entire economy in jeopardy. 

https://www.npr.org/2020/05/26/862711123/rent-in-the-time-of-coronavirus 

 

 اإليجار في وقت اإلصابة بفيروس كورونا - 4

 20202مايو  26ستايسي فانك سميث 

https://www.npr.org/people/350888943/stacey-vanek-smith
https://www.npr.org/2020/05/26/862711123/rent-in-the-time-of-coronavirus
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مليون أمريكي وظائفهم في األشهر القليلة الماضية. هذا  38فقد أكثر من 

وفي كثير من الحاالت، كانت أسوأ مستوى بطالة شهدناه منذ الكساد الكبير. 

ا في الوصول.  شيكات البطالة بطيئة جدا

د من بالنسبة للعدي -لكن الفواتير لم تتوقف عن القدوم. وأكبر فاتورة 

هي تلك التي يتعين عليهم دفعها مقابل اإلقامة. أصبحت األوقات  -األمريكيين 

ا بين الدضيقة للغاية لدرجة أن العديد من األشخاص، الذين يواجهون خي فع ارا

مقابل الطعام والدفع مقابل المأوى، يختارون تأجيل بعض أو كل هذه 

المدفوعات األخيرة. تشير التقديرات إلى أن حوالي ثلث المستأجرين لم يدفعوا 

 إيجارهم الكامل في الشهر الماضي.

وضعت بعض الدول قوانين لمكافحة اإلخالء. لكن الكثير لم يفعلوا ذلك. 

خاص الذين يعيشون في تلك الواليات لمحاولة التفاوض على صفقة يُترك األش

مع المالك. الضغط عليهم شديد. لكنها مكثفة ألصحاب العقارات أيضا. العديد 

من الرهون العقارية على ممتلكاتهم. إذا لم يدفعوا اإليجار المستحق لهم، فقد 

غيرة عمليات الصيتخلفون عن سداد ديونهم وربما يفقدون أعمالهم. قد تفقد ال

 أسباب رزقهم.

إنه سيناريو كابوس، ال يساعده غياب الحكومة أو ضعف أدائها. إنه 

 يعرض األفراد للخطر، ويعرض االقتصاد بأكمله للخطر.

https://www.npr.org/2020/05/26/862711123/rent-in-the-time-of-coronavirus 
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 الواليات المتحدة تسجل عجزاا قياسياا بالميزانية في نيسان - 5

 سانا-واشنطن  2020-05-12  

سجلت الواليات المتحدة اليوم عجزاا قياسياا في ميزانيتها في نيسان 

ماش اإليرادات وسط تفشي جائحة مليار دوالر بفعل انك 738الماضي بلغ 

ونقلت رويترز عن وزارة الخزانة األمريكية قولها  .فيروس كورونا المستجد

إن عجز الميزانية الشهر الماضي كان األول الذي يعكس ضخامة اإلنفاق 

الحكومي الذي أقره الكونغرس لتخفيف التداعيات االقتصادية لألزمة الناجمة 

 .عن تفشي فيروس كورونا

مليار دوالر  242تت الوزارة إلى أن إجمالي اإليرادات في نيسان بلغ ولف

بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي في حين قفزت  55بانخفاض قدره 

وتضخم العجز في األشهر السبعة  .مليار دوالر 980بالمئة إلى  161النفقات 

 531رنة مع تريليون دوالر مقا 1ر48األولى من السنة المالية الحالية إلى 

 .2019مليار دوالر في الفترة نفسها من العام 

 .وتبدأ السنة المالية في الواليات المتحدة في أول تشرين األول

https://sana.sy/?p=1149561 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 

 

 

https://sana.sy/?p=1149561
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