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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 

 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

عض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون أشير إلى أن ب

موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق 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 

ر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير واردة في التقرير، ألن المصد

 هو المسؤول.  أطيب التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                      

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                               

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

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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1 - Germany is highly interlinked with the global economy.  

Every second euro is earned by exports. 

Germany is an industrialised nation with strong international 

links and a pronounced export focus. In the annual World Trade 

Organization (WTO) rankings، Germany regularly places among the 

three largest exporters behind China and the USA. In 2017، the 

foreign trade balance closed with a surplus of 245 billion euros. 

Exports by German companies (goods and services) amounted to 

1،279 billion euros، with the value of imports totalling 1،034 billion 

euros. Germany is strongly integrated in the global economy and 

benefits from free trade and open markets. The World Economic 

Forum’s “Global Competitive Index 2017-2018” ranks Germany 

fifth in the list of the most competitive countries. In all، 137 

economies were rated. 

dpa/Ole Spata 

Every second euro earned in Germany is generated through an 

international business transaction. Almost one job in four is 

dependent on exports; in industry it is even one in two. Over one 

million companies engage in foreign trade. In 2015، 720،000 corpor-

ations imported goods from other countries، while approximately 
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360،000 were busy as exporters. Some 10،700 firms domiciled 

outside Germany played a significant role in German foreign trade; 

the Association of German Chambers of Commerce and Industry 

(DIHK) estimates that more than 7 million employees work for 

German companies abroad. 

In terms of exports، the emphasis is on motor vehicles and 

automotive components، machines، chemical products، and IT 

appliances and electronic products. These four product groups 

account for a good half of German exports. Overall، the export ratio 

has since 1991 almost doubled، rising from 23.7 percent to 47.3 

percent. In 2017 the foreign trade ratio، i.e.، the sum total of imports 

and exports in relation to the gross domestic product (GDP)، stood 

at 86.9 percent. This makes Germany’s economy the “most open” of 

the G7 countries. By way of comparison، in 2015 the USA had a 

foreign trade ratio of 28 percent. 

The partner countries in the European Union (EU) are the most 

important market for German goods and attract 56 percent of all 

exports. France is traditionally Germany’s largest export market، 

though since 2015 the USA has headed the list، followed by the 

People’s Republic of China، the Netherlands، and Great Britain. 

With regard to imports، however، the rankings run the other way 

round: In 2017 most imports came from China، the Netherlands، 

France، the USA، and Italy. Although in some cases growth rates are 

weakening، nevertheless economic and trade relations with Asian 

countries are becoming ever more important and today 5،000 

German companies have investments in China alone. 
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German direct investments abroad، which since 1990 have 

increased fivefold to over one trillion euros (2015)، are an expression 

of its strong links within the global economy. A fifth of the total was 

invested in Euroland. On the other hand، some 80،000 foreign 

companies employ more than 3.7 million people in Germany. 

The value of foreign direct investments stands at 466 billion euros. 

The trade-fair industry is regarded as the hub of world trade. 

Germany is the leading trade-fair centre when it comes to organising 

and staging international trade fairs. Two thirds of globally 

important industry events are held in Germany. Every year، 10 

million visitors attend around 150 international trade fairs and 

exhibitions. 

At the same time Germany is a transhipment hub for the flow of 

goods in Europe and the world as a whole. More goods transit 

through Germany than through any other EU country. About a third 

of the turnover in the ten most important logistics markets in the EU 

is generated in Germany، with 3 million people involved in logistics. 

The Port of Hamburg، where around 9 million standard containers 

are processed each year، is a gateway to the world. 

Commitment to fair and 

free global trade 

Germany supports open markets and fair، free trade based on 

clear and reliable regulations. Among other things، the country 

pursues these goals with the three pillars for  the promotion of 

foreign trade. These include 227 German diplomatic missions 



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

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

 ــ 6ــ 

abroad، 130 German Chambers of Commerce Abroad (AHK)، 

delegations، and representative offices of the German economy in 90 

countries، and Germany Trade and Invest (GTAI)، the economic 

development agency of the Federal Republic of Germany. They all 

help small and medium-sized enterprises penetrate new markets and 

endeavour to improve framework conditions. 

Germany is involved in shaping globalisation in various ways، 

be it through formulating regulations for international trade، 

regulating financial markets، or managing cash and foreign currency. 

Given failed multilateral negotiations (the Doha Development 

Round)، close attention is being paid to bilateral EU free trade 

agreements. The EU-Canada Comprehensive Economic and Trade 

Agreement (CETA) entered into force in 2017 and negotiations on a 

free trade agreement with Japan have been concluded; the only thing 

not yet agreed upon is investment protection. The EU Free Trade 

Agreement with South Korea، the first with an Asian country، has 

been in force since 2011; since that time exports to South Korea have 

risen each year by some 10 percent. In 2015 the EU and Vietnam 

adopted a free trade agreement، the first of its kind between the EU 

and a developing country. 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-

innovation/global-player 

 

 

 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-innovation/global-player
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-innovation/global-player
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 ارتباًطا وثيقًا باالقتصاد العالمي. ترتبط ألمانيا  - 2

 .يورو من الصادراتثاني يتم الحصول على كل 

 ترجمة: الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

قوية وتركيز واضح على ألمانيا دولة صناعية لها روابط دولية 

 الصادرات. تحتل ألمانيا في التصنيف السنوي لمنظمة التجارة العالمية

(WHO)  مرتبة منتظمة بين أكبر ثالث دول مصدرة بعد الصين والواليات ،

 245، بلغ فائض ميزان التجارة الخارجية حوالي  2017المتحدة. في عام 

 1279ية )السلع والخدمات( مليار يورو. وبلغت صادرات الشركات األلمان

 مليار يورو.  1.034مليار يورو ، كما بلغت قيمة الواردات  

ألمانيا مندمجة بقوة في االقتصاد العالمي وتستفيد من التجارة الحرة 

" 2018-2017واألسواق المفتوحة. ويصنف "مؤشر التنافسية العالمي 

سة في قائمة الدول األكثر للمنتدى االقتصادي العالمي ألمانيا في المرتبة الخام

 .اقتصادا 137تنافسية. وإجماال ، تم تصنيف 

كل ثاني يورو يتم كسبه في ألمانيا من يأتي من خالل التجارة الدولية. 

وظيفة واحدة من كل أربع وظائف تعتمد على الصادرات ؛ أما في الصناعة 

الخارجية. هو يمثل واحد من اثنين. تشارك أكثر من مليون شركة في التجارة 

شركة بضائع من دول أخرى ، بينما  720.000، استوردت  2015في عام 

شركة  10،700شركة ألمانية مصدرة. لعبت حوالي  360.000كان حوالي 

مقرها خارج ألمانيا دوًرا مهًما في التجارة الخارجية األلمانية. يقدر اتحاد 

ماليين موظف  7أن أكثر من  (DIHK) غرف التجارة والصناعة األلمانية

 ألمانيا .يعملون في الشركات األلمانية خارج
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فيما يتعلق بالصادرات ، يتم التركيز على المركبات اآللية ومكونات 

السيارات واآلالت والمنتجات الكيميائية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات 

والمنتجات اإللكترونية. تمثل مجموعات المنتجات األربعة هذه نصف 

 1991مانية. وعموما ، تضاعفت نسبة الصادرات منذ عام الصادرات األل

 2017في المائة في عام  47.3في المائة إلى  23.7تقريبا ، حيث ارتفعت من 

، بلغت نسبة التجارة الخارجية ، أي مجموع الواردات والصادرات فيما يتعلق 

ني في المائة. وهذا يجعل االقتصاد األلما 86.9بالناتج المحلي اإلجمالي ، 

"األكثر انفتاحاً" بين دول مجموعة السبع. وعلى سبيل المقارنة ، كانت نسبة 

 .٪28تبلغ  2015التجارة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية في عام 

تعد الدول الشريكة في االتحاد األوروبي )االتحاد األوروبي( أهم سوق 

تعد فرنسا تقليديًا  بالمائة من جميع الصادرات. 56للسلع األلمانية وتجتذب 

أكبر سوق تصديري أللمانيا ، على الرغم من أن الواليات المتحدة األمريكية 

، تليها جمهورية الصين الشعبية وهولندا  2015تصدرت القائمة منذ عام 

وبريطانيا العظمى. فيما يتعلق بالواردات ، ومع ذلك ، فإن الترتيب يسير في 

ت معظم الواردات من الصين وهولندا جاء 2017االتجاه اآلخر: في عام 

وفرنسا والواليات المتحدة وإيطاليا. على الرغم من أن معدالت النمو تضعف 

في بعض الحاالت ، إال أن العالقات االقتصادية والتجارية مع الدول اآلسيوية 

شركة ألمانية  5000أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى ، واليوم هناك 

 .الصين وحدهالديها استثمارات في 

 1990االستثمارات األلمانية المباشرة في الخارج ، والتي زادت منذ عام 

بمقدار خمسة أضعاف ، أكثر من تريليون يورو ، هي تعبير  2015وحتى عام 

عن اندماجها القوي في االقتصاد العالمي. تم استثمار خمس اإلجمالي في 
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ألف شركة أجنبية  80من ناحية أخرى ، توظف حوالي  .Euroland أوروبا

مليون شخص في ألمانيا. تبلغ قيمة االستثمارات األجنبية  3.7أكثر من 

 .مليار يورو 466المباشرة 

ألمانيا هي المركز الرائد للمعارض التجارية عندما يتعلق األمر بتنظيم 

وإقامة المعارض التجارية الدولية. تقام ثلثا األحداث الصناعية ذات األهمية 

معرًضا  150مليون زائر حوالي  10في ألمانيا. في كل عام ، يحضر  العالمية

 .تجاريًا دوليًا

في الوقت نفسه ، تعد ألمانيا مركًزا إلعادة الشحن )الترانزيت( لتدفق 

البضائع في أوروبا والعالم ككل. عبور البضائع عبر ألمانيا أكثر من أي بلد 

لث حجم التداول في أهم عشرة آخر في االتحاد األوروبي. يتم إنتاج حوالي ث

ماليين  3أسواق لوجستية في االتحاد األوروبي في ألمانيا ، مع مشاركة 

شخص في الخدمات اللوجستية. يعد ميناء هامبورغ بوابة إلى العالم ، حيث 

 .ماليين حاوية قياسية كل عام 9يتم معالجة حوالي 

 التزام عادل و التجارة العالمية الحرة

األسواق المفتوحة والتجارة الحرة العادلة على أساس لوائح  تدعم ألمانيا

واضحة وموثوقة. من بين أمور أخرى ، تسعى البالد لتحقيق هذه األهداف 

بعثة دبلوماسية  227مع الركائز الثالث لتعزيز التجارة الخارجية. وتشمل هذه 

ووفود ،  (AHK) غرفة تجارة ألمانية في الخارج 130ألمانية في الخارج ، و 

 Invest¬ دولة ، وألمانيا للتجارة و 90، ومكاتب ممثلة لالقتصاد األلماني في 

(GTAI)  وكالة التنمية االقتصادية التابعة لالتحاد الفيدرالي. جمهورية ،

ألمانيا. كلها تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على اختراق أسواق 

 .جديدة واندفور لتحسين الظروف اإلطارية
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شارك ألمانيا في تشكيل العولمة بطرق مختلفة ، سواء من خالل صياغة ت

لوائح للتجارة الدولية ، أو تنظيم األسواق المالية ، أو إدارة النقد والعملة 

األجنبية. بالنظر إلى فشل المفاوضات المتعددة األطراف )جولة الدوحة 

لحرة الثنائية بين االتحاد اإلنمائية( ، يتم إيالء اهتمام وثيق التفاقيات التجارة ا

األوروبي. دخلت االتفاقية االقتصادية والتجارية الشاملة بين االتحاد 

وتم االنتهاء من  2017حيز التنفيذ في عام  (CETA) األوروبي وكندا

المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان ؛ الشيء الوحيد الذي لم يتم 

ستثمار. دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين االتحاد االتفاق عليه بعد هو حماية اال

األوروبي وكوريا الجنوبية ، وهي األولى مع دولة آسيوية ، حيز التنفيذ منذ 

؛ منذ ذلك الوقت ارتفعت الصادرات إلى كوريا الجنوبية كل عام  2011عام 

 ، اعتمد االتحاد األوروبي وفيتنام اتفاقية للتجارة 2015٪. في عام 10بنحو 

 الحرة ، األولى من نوعها بين االتحاد األوروبي وبلد نام.

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-

innovation/global-player 

 

3 - Germany is the world’s fourth-largest economy، highly 

innovative and has a strong focus on exports.  

The future lies in Industry 4.0. 

Germany is the largest economy in the European Union (EU) and 

the fourth largest in the world after the USA، China، and Japan. The 

German economy has its great innovativeness and strong focus on 

exports to thank for its competitiveness and global networking. In 

high-selling sectors، such as car-making، mechanical and plant 

engineering، the chemicals industry and medical technology، exports 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-innovation/global-player
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-innovation/global-player
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account for well over half of total sales. In 2016، only China and the 

USA exported more goods. Germany invests 92 billion euros 

annually in research and development (R&D). Many companies are 

well on the way to “Industry 4.0”، a project destined in particular to 

advance digitisation in production engineering and logistics. 

picture alliance/Sven Simon 

The positive economic momentum has led to a favourable trend 

on the labour market. Germany is one of the countries with the 

highest employment rates in the EU and is the country with the 

lowest youth unemployment percentage. This underscores the value 

of dual vocational training، which has become an export commodity 

in its own right and is being adapted by many countries. Factors such 

as the availability of skilled labour، infrastructure، and legal 

certainty are further characteristics of Germany، which is very high 

on the list in many international rankings. Peter Altmaier (CDU) 

heads the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. 

Since 1949 the idea of a social market economy has formed the 

basis of German economic policy. The social market economy 

guarantees free entrepreneurial activity while at the same time 

endeavoring to create social checks and balances. Formulated in the 

post-War years by Ludwig Erhard، who was later to become Federal 

Chancellor، the concept has kept Germany’s economic development 

on a successful track. Germany actively engages in shaping 

globalisation and champions a sustainable global economic system، 

which offers fair opportunities to everyone. 
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Germany is one of the 12 countries which introduced the euro in 

2002. The financial market crisis (2008) and the subsequent debt 

crisis affected the whole of the Eurozone، Germany included. To 

combat adverse impacts، the Federal Government employed a twin-

track strategy، which involved not taking on any new debt and 

adopting measures to bolster innovativeness. For the first time since 

1969، the government has been able to present a balanced federal 

budget since 2014. 

Accounting for more than 99 percent of all companies، small and 

medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of the economy. 

They supplement the corporations listed primarily on the DAX index 

at the Frankfurt Stock Exchange، the most important financial centre 

in Continental Europe. The European Central Bank، which as an EU 

institution among other things guards the euro’s price stability، is 

also headquartered in Frankfurt am Main. 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-

innovation/strong-hub 

 

 ألمانيا رابع أكبر اقتصاد في العالم ،  - 4

 .4.0تركيز قوي على الصادرات. المستقبل يكمن في الصناعة 

 ترجمة: الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

( ورابع أكبر اقتصاد EUاألوروبي ) ألمانيا هي أكبر اقتصاد في االتحاد

في العالم بعد الواليات المتحدة والصين واليابان. يتمتع االقتصاد األلماني 

بإبداعه الكبير وتركيزه القوي على الصادرات لمقدرته التنافسية العالية وتوفر 

الشبكات العالمية. في القطاعات عالية البيع ، مثل صناعة السيارات ، 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-innovation/strong-hub
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-innovation/strong-hub
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يكانيكية وهندسة المصانع ، وصناعة الكيماويات والتكنولوجيا والهندسة الم

 الطبية ، تمثل الصادرات أكثر من نصف إجمالي المبيعات. 

، قامت الصين والواليات المتحدة فقط بتصدير المزيد من  2016في عام 

(. R&Dمليار يورو سنويًا في البحث والتطوير ) 92السلع. تستثمر ألمانيا 

"، وهو مشروع موجه 4.0كات في طريقها إلى "الصناعة العديد من الشر

 على وجه الخصوص لتعزيز الرقمنة في هندسة اإلنتاج والخدمات اللوجستية.

أدى الزخم االقتصادي اإليجابي إلى اتجاه إيجابي في سوق العمل. ألمانيا 

هي واحدة من الدول التي لديها أعلى معدالت للتوظيف في االتحاد األوروبي 

الدولة التي لديها أقل نسبة بطالة بين الشباب. وهذا يؤكد قيمة التدريب وهي 

المهني المزدوج ، الذي أصبح سلعة تصدير في حد ذاته ويتم تكييفه من قبل 

العديد من البلدان. عوامل أخرى مثل توافر العمالة الماهرة ، والبنية التحتية ، 

صنف في أعلى القائمة في واليقين القانوني هي خصائص أخرى أللمانيا ، وت

( الوزارة االتحادية CDUالعديد من التصنيفات الدولية. يترأس بيتر ألتماير )

 للشؤون االقتصادية والطاقة.

، شكلت فكرة اقتصاد السوق االجتماعي أساس السياسة  1949منذ عام 

االقتصادية األلمانية. يضمن اقتصاد السوق االجتماعي نشاط ريادة األعمال 

اً بينما يسعى في الوقت نفسه إلى إنشاء ضوابط وتوازنات اجتماعية. وقد مجان

صاغ هذا المفهوم في سنوات ما بعد الحرب من قبل لودفيج إرهارد، الذي 

أصبح فيما بعد المستشار الفيدرالي ، وقد حافظ هذا النموذج للتنمية االقتصادية 

تشكيل العولمة وتدافع في ألمانيا على مسار ناجح. تشارك ألمانيا بنشاط في 

 عن نظام اقتصادي عالمي مستدام ، يوفر فرصاصاً عادلة للجميع.



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

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

 ــ 14ــ 

. أثرت 2002دولة اعتمدت عملة اليورو في عام  12ألمانيا واحدة من 

( وأزمة الديون الالحقة على منطقة اليورو 2008أزمة السوق المالية )

الية لمكافحة اآلثار بأكملها، بما في ذلك ألمانيا. استخدمت الحكومة الفيدر

السلبية، إستراتيجية مزدوجة المسار، والتي تضمنت عدم تحمل أي ديون 

، تمكنت 1969جديدة واعتماد تدابير لتعزيز االبتكار. ألول مرة منذ عام 

 . 2014الحكومة من تقديم ميزانية اتحادية متوازنة منذ عام 

في المائة  99تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، التي تمثل 

تقريباً من جميع الشركات األلمانية، العمود الفقري لبنية االقتصاد. وهي تكمل 

في بورصة فرانكفورت،  DAXالشركات المدرجة بشكل أساسي في مؤشر 

أهم مركز مالي في أوروبا القارية. يقع المقر الرئيس للبنك المركزي 

ن أمور أخرى، في األوروبي، الذي يحمي استقرار أسعار اليورو من بي

 فرانكفورت.

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-

innovation/strong-hub 

 

5 - Germany is one of the most sustainable industrial countries. 

Companies are committing to their social responsibility. 

Germany is one of the world’s most sustainable industrialised 

nations. This is the conclusion reached by an international 

comparative study of the 34 OECD member states. Against the 

backdrop of the United Nations’ 17 Sustainable Development Goals 

(SDGs)، the countries were systematically analysed for the first time 

on the basis of 34 indicators ranging from environmental protection 

and growth to the quality of the welfare systems. Germany was in 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-innovation/strong-hub
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-innovation/strong-hub
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sixth place، doing well in particular with regard to growth، 

employment، and social security. 

GIZ/Salma Reda 

That said، in some areas Germany is far from following a 

sustainable lifestyle، sustainable business، and a sustainable 

approach to natural resources. Consequently، in 2017 the Federal 

Government comprehensively advanced its sustainability strategy 

and aligned it with the UN’s 17 SDGs. The new strategy envisages 

three levels: measures with an impact in Germany، measures taken 

by Germany with a global impact، and the direct support of other 

countries by means of bilateral cooperation. 

A growing number of companies in Germany are already making 

a commitment to society as part of conducting sustainable business. 

Corporate social responsibility (CSR) primarily hinges on each 

company’s core business، which by dint of globalisation impacts on 

economic، social and environmental conditions. Most DAX-listed 

companies as well as many SMEs، institutes، and non-governmental 

organisations in Germany are members of the United Nations’ 

Global Compact Initiative، founded in 1999. The latter، together 

with the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the 

International Labour Organisation’s Tripartite Declaration of 

Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy، 

form the bedrock of principles on which companies base their CSR 
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efforts. Worldwide، over 9،500 companies from more than 160 

countries are members of the voluntary Global Compact Initiative. 

The fact that social and ecological responsibility go hand in hand 

also becomes evident in the “Alliance for Sustainable Textiles”، 

which seeks to achieve improvements on both counts for those 

employed in the textile and clothing industry. 150 German textile 

manufacturers have joined the initiative launched by the Federal 

Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) in 

2014. Its members cover around 50% of the German textile market; 

the goal is to raise that figure to 75%. Considerable improvements 

have been made on all sides since the fatal accidents in the textile 

factories in Bangladesh and Pakistan. As of 2018 the Alliance is 

setting specific standards for all members designed to ensure that the 

ambitious goals are met. Through the Alliance، Germany documents 

its pioneering role with regard to international efforts for fair 

standards in global delivery chains. 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-

innovation/sustainable-economy 

 

ألمانيا واحدة من أكثر الدول الصناعية استدامة. تلتزم الشركات  - 6

 بمسؤوليتها االجتماعية.

 ترجمة: الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

. هذا هو تعد ألمانيا واحدة من أكثر الدول الصناعية استدامة في العالم

األعضاء في  34االستنتاج الذي توصلت إليه دراسة مقارنة دولية للدول الـ 

 17منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. على خلفية أهداف األمم المتحدة الـ 

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-innovation/sustainable-economy
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-innovation/sustainable-economy
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( ، تم تحليل البلدان بشكل منهجي ألول مرة على SDGsللتنمية المستدامة )

النمو إلى جودة أنظمة الرفاهية. مؤشرا تتراوح بين حماية البيئة و 34أساس 

جاءت ألمانيا في المركز السادس، حيث كانت جيدة بشكل خاص فيما يتعلق 

 بالنمو والعمالة والضمان االجتماعي.

، بعيدة عن اتباع نمط حياة مستدام ومع ذلك ، فإن ألمانيا في بعض المناطق

، قامت الحكومة وعمل مستدام ، ونهج مستدام للموارد الطبيعية. ونتيجة لذلك 

بتطوير استراتيجية االستدامة بشكل شامل ومواءمتها  2017الفيدرالية في عام 

لألمم المتحدة. تتصور االستراتيجية  17مع أهداف التنمية المستدامة الـ 

الجديدة ثالثة مستويات: التدابير ذات التأثير في ألمانيا ، والتدابير التي اتخذتها 

عالمي ، والدعم المباشر من الدول األخرى عن طريق ألمانيا ذات التأثير ال

 التعاون الثنائي.

يلتزم عدد متزايد من الشركات في ألمانيا بالفعل تجاه المجتمع كجزء من 

( CSRإجراء األعمال المستدامة. تتوقف المسؤولية االجتماعية للشركات )

العولمة  بشكل أساسي على األعمال األساسية لكل شركة ، والتي بسبب تأثير

على الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية. إن معظم الشركات المدرجة 

في مؤشر داكس وكذلك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمعاهد 

والمنظمات غير الحكومية في ألمانيا أعضاء في مبادرة الميثاق العالمي لألمم 

جنب مع المبادئ التوجيهية  . جنبًا إلى1999المتحدة ، التي تأسست في عام 

لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية للمؤسسات المتعددة الجنسيات و اإلعالن 

الثالثي لمنظمة العمل الدولية عن المبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة 

الجنسيات والسياسة االجتماعية ، يشكل األساس الذي تقوم عليه الشركات التي 

مجال المسؤولية االجتماعية للشركات. في جميع أنحاء  تبني عليها جهودها في
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دولة أعضاء في مبادرة  160شركة من أكثر من  9500العالم ، هناك أكثر من 

 االتفاق العالمي الطوعية.

حقيقة أن المسؤولية االجتماعية والبيئية تسير جنبا إلى جنب تصبح 

، الذي يسعى واضحة أيضا في "التحالف من أجل المنسوجات المستدامة" 

إلى تحقيق تحسينات في كلتا الحالتين للعاملين في صناعة النسيج والمالبس. 

من مصنعي المنسوجات األلمان إلى المبادرة التي أطلقتها الوزارة  150انضم 

. ويغطي 2014( في عام BMZاالتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية )

ية. الهدف هو رفع هذا ٪ من سوق المنسوجات األلمان50أعضاؤها حوالي 

٪. تم إجراء تحسينات كبيرة من جميع الجهات منذ الحوادث 75الرقم إلى 

، يضع  2018القاتلة في مصانع النسيج في بنغالديش وباكستان. اعتباًرا من 

التحالف معايير محددة لجميع األعضاء المصممة لضمان تحقيق األهداف 

دورها الرائد فيما يتعلق بالجهود  الطموحة. من خالل التحالف، توثق ألمانيا

 الدولية من أجل معايير عادلة في سالسل التسليم العالمية.

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-

innovation/sustainable-economy 

 

 تريليونات دوالر 5كورونا يهدد االقتصاد العالمي بخسائر تقدر بـ  - 7

 سانا - دمشق  2020-04-10  

خسائر كبيرة تقدر بتريليونات الدوالرات يواجهها االقتصاد العالمي جراء 

العالم في تفشي فيروس كورونا المستجد بينما تحمل توقعات متزايدة بدخول 

 .أكبر ركود منذ ثالثينيات القرن الماضي

https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-innovation/sustainable-economy
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/chapter/business-innovation/sustainable-economy
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مخاوف متزايدة عبر عنها خبراء اقتصاديون من سيناريو الدخول في 

ركود اقتصادي كبير تكون أثاره أكثر قسوة وأبعد مدى من ركود ثالثينيات 

القرن العشرين في الوقت الذي أطلقت المصارف في وول ستريت تحذيرات 

كورونا سيوجه ضربة لالقتصاد العالمي تتجاوز جديدة من أن فيروس 

خسائرها خمسة تريليونات دوالر ما يعني أن إمكانية رجوع الناتج العالمي 

 .إلى وضعه الطبيعي إلى ما قبل ظهور الفيروس بعيدة عن التحقق قبل عامين

أوضحت في توقعات نشرتها ” وول ستريت“المصارف األمريكية في 

ج تفشي كورونا قد تكون أسوأ بكثير الحقاً إذا لم يسارع وكالة بلومبيرغ أن نتائ

صانعو القرار السياسي إلى تنسيق الجهود في مواجهة هذه الجائحة العالمية 

مشيرة إلى أن التدابير المالية التي اتخذتها حكومات كثيرة بما شملته من حوافز 

ولن تجعل ومساعدات للشركات الصغرى لن تنقذ الناتج المحلي في تلك الدول 

 .االقتصاد العالمي قادراً على النهوض مجدداً خالل العامين المقبلين على األقل

كاترين مان رئيسة االقتصاديين في مجموعة سيتي غروب المصرفية 

األمريكية شددت على أن الطريقة التي تتعامل بها الحكومات مع تفشي كورونا 

إذا كان المسار لتحقيق “ها وأثاره على االقتصاد مهمه للغاية فمن وجهة نظر

ً بما يشمله المعنى من دعم لألعمال وزيادة الثقة بين الموظفين  ذلك إيجابيا

والشركات فإن ذلك سيحمل أثاراً إيجابية على الوضع خالل النصف الثاني 

 .”2021من العام الجاري وعام 

المصرفية األمريكية متعددة الجنسيات ” جي بي مورغان تشيس“شركة 

خسائر االقتصاد العالمي جراء كورونا بما يزيد على خمسة تريليونات  توقعت

بالمئة من الناتج اإلجمالي المحلي إلى نهاية العام المقبل  8دوالر أي ما يعادل 

للخدمات المالية واالستثمارات ” مورغان ستانلي“بينما اكدت شركة 
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عيات كورونا لن األمريكية أن اإلجراءات والتدابير المشددة للتعامل مع تدا

تعود بفائدة كبيرة متوقعة أن الناتج اإلجمالي المحلي ألسواق الدول المتقدمة 

 .2021لن يبدأ بالعودة إلى طبيعته قبل الربع الثالث من عام 

تداعيات كورونا شملت جميع القطاعات بما فيها التجارة إذ حذرت منظمة 

يتسبب بانهيار كارثي في تدفق  التجارة العالمية قبل أيام من أن الوباء يمكن أن

التجارة الدولية وبينما تركز منطقة االتحاد األوروبي على الخسائر االقتصادية 

التي يتكبدها جراء انتشار الفيروس والتي بحسب البنك المركزي األوروبي 

 .بالمئة شهرياً فإن هذه النسبة ال تقارن بالخسائر البشرية 3و  2تقدر ما بين 

ارتفاع عدد ضحايا الفيروس فإن األعمال والشركات تتكبد  وبالتوازي مع

مزيداً من الخسائر في مدخولها وستجبر سريعاً على اإلغالق ما يعني تزايد 

 .أعداد العاطلين عن العمل

حالة الشلل االقتصادي واالجتماعي التي يشهدها العالم جراء فيروس 

من مليون ونصف المليون  كورونا تتفاقم يومياً مع تجاوز عدد اإلصابات أكثر

حالة والوفيات أكثر من مئة ألف وبينما تتعاظم فاتورة الجائحة العالمية على 

صعيد الضحايا والخسائر البشرية تميل كفة التوقعات أكثر نحو أزمة في 

 https://sana.sy/?p=1134925  باسمة كنون  .االقتصاد العالمي

 

 وأخواتها.. كيف حكمت أمريكا العالم؟« جونز هوبكنز» - 8

 أحمد المسلمانى 

التى يتابعونها كل يوم هى « كورونا»ال يعرف كثيرون أن أرقام 

 ؟األمريكية.. فما القصة« جونز هوبكنز»إحصاءات صادرة عن جامعة 

https://sana.sy/?p=1134925
https://www.elwatannews.com/articles/writer/245
https://www.elwatannews.com/articles/writer/245
https://www.elwatannews.com/articles/writer/245
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، وبينما المشهد العثمانى البائس هو عنوان العالم 1636فى عام 

فى أمريكا. كان العالم اإلسالمى « هارفارد»اإلسالمى، تأسست جامعة 

يواصل حقبة الجمود واالنهيار، بعد أن ساد الحضارة اإلنسانية قروناً طويلة، 

جاء  ، ثم«هارفارد»تتأسس كثانى جامعة بعد « وليام ومارى»وكانت كلية 

. وفى 1701عام « ييل»القرن الثامن عشر، ليفتتح مئويته بتأسيس جامعة 

، «كولومبيا»، و«برنستون»النصف الثانى من القرن تأسست جامعة 

هى أول جامعة « كولومبيا»، كانت جامعة 1767وفى عام «. بنسلفانيا»و

 .أمريكية تمنح درجة الدكتوراه فى الطب

بداية حقبة فى العالم الجديد. لكن « واتهاأخ»كان تأسيس جامعة هارفارد و

كانت بداية حقبة أهم.. إنّها بداية انطالق  1876عام « جونز هوبكنز»جامعة 

الواليات المتحدة كقوة عظمى قادمة.. ذلك أن نمطاً جديداً من الجامعات قد 

حيث الهدف هو البحث والعلم، والناتج « جيل الجامعات البحثية»تأسَّس، إنّه 

حيث »فى، واإلنتاج الصناعى، والعائد االقتصادى.. أو فى جملة واحدة: المعر

 .«الجامعة هى الدولة

جونز »بموجب تبرع من رجل األعمال « جونز هوبكنز»بدأت جامعة 

مليون دوالر. وقد كان ذلك هو أكبر  150، ويعادل رقم التبرع اليوم «هوبكنز

المفارقات المثيرة أن  تبرع خيرى فى تاريخ أمريكا حتى ذلك الوقت. ومن

لجامعة  2018قد تبرع عام « مايكل بلومبيرج»رجل األعمال المعاصر 

التى تخرج فيها، وكان تبرعه الذى يقارب مليارى دوالر « جونز هوبكنز»

 .هو أكبر تبرع فى تاريخ التعليم األمريكى منذ نشأته وحتى اآلن

د خصص التبرع تماماً جوهر عمل جامعته، ولذلك فق« بلومبيرج»يدرك 

لصالح الطالب الموهوبين من غير القادرين مالياً، وذلك الجتذاب الطالب 
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األكثر نبوغاً والذين قد ال يكون بمقدورهم دفع تكاليف الدراسة كافة التى تزيد 

ً  70على   .ألف دوالر سنويا

جوناثان »يروى أستاذ جامعة كولومبيا وعالم اجتماع العلم المرموق 

، «ناصر الحجيالن»الذى ترجمه للعربية « جامعات عظيمة»فى كتابه « كول

قصة الجامعات البحثية  2016عام « الدار المصرية اللبنانية»وصدر عن 

العظيمة فى أمريكا، وكيف تحّول الهدف من تعليم الطالب إلى إنتاج المعرفة. 

تورستن »إنه كتاب رائع تمنيت لو قرأه كل قادة الجامعات فى بالدنا. وحسب 

، الحاصل على جائزة نوبل فى «روكفلر»، الرئيس الفخرى لجامعة «يزلف

 .«كتاب بارع.. يجب أن يقرأه الجميع»الطب، فإنّه 

فى أمريكا هو تقديم العلماء وليس « الجامعات العظيمة»إن جوهر 

الخريجين. وحسب أستاذ جامعة كولومبيا والحاصل على جائزة نوبل فى 

كثيرون أن المهمة الرئيسية للجامعات هى نقل يعتقد «: »إريك كاندل»الطب 

المعرفة، ويفوتهم أنّه ال يمكن الفصل بين التعليم والبحث. يجب أن تستمر 

الجامعات األمريكية فى اكتشاف أنواع جديدة من المعرفة، وأنماط جديدة من 

التفكير. وإذا أرادت واشنطن أن تحافظ على القيادة فى االقتصاد فى القرن 

والعشرين، فعليها إدراك هذه المهمة األكاديمية بوضوح. إن كالم الحادى 

% من الصناعات األمريكية الجديدة تعتمد 80دقيق للغاية، ذلك أن « كاندل»

 .على اكتشافات قامت بها جامعات أمريكية

أن مهمتها هى تقديم « الجامعات العظيمة»لقد أدركت الجامعات البحثية أو 

العالم، وتقديم األبحاث المنتِجة، وإعداد الشباب ليكونوا االكتشافات العلمية فى 

قادةً فى البحث والعلم، ذلك أن اإلبداع واالبتكار، ونقل العلم إلى الصناعة.. 

 .هو ما جعل الجامعات الكبرى أساس تقدم أمريكا وأساس حسد العالم
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روبا، بل إنها قد نقلتها من أو« الجامعات البحثية»إن أمريكا لم تبتكر فكرة 

بنيامين »كانت ذات نزعة دينية، وكان  1636فحين بدأت جامعة هارفارد عام 

ً بعيداً عن األهداف الكنسية لجامعتى « فرانكلين هو من أسس منهجا

، واعتمد بديالً عن ذلك العلوم والدراسات العملية. وقد «ييل»و« هارفارد»

دد طالب تأثرت خريطة هارفارد على أثر هذا المنهج، بحيث تراجع ع

وبينما كان عدد  1834وفى عام «. العلوم»، وزاد عدد طالب «الالهوت»

ً  30طالباً، كان عدد طالب الالهوت  80طالب الطب فى هارفارد   .طالبا

راح قادة الجامعات فى أمريكا يقلدون النموذج األلمانى.. أى أن تكون 

نحو صادم، ويذكر الجامعة للعلم وليست فقط للتعليم. كانت ألمانيا سابقة على 

جامعة « نيكوالس باتلر»إنّه حين زار رئيس جامعة كولومبيا « جوناثان كول»

الطريق أمامنا طويل للغاية، حتى نصل إلى مكانة »، قال: 1884برلين عام 

وينقل عن أول رئيس لجامعة «. متساوية مع جامعة برلين فى التقدم والرقى

المثل األعلى للجامعة.. يجب أن جامعة برلين هى »أندرو وايت: « كورنيل»

 .«نقلد ذلك فى أمريكا

فى أمريكا، « الجامعات العظيمة»ثالثة قادة كبار كانوا وراء صناعة 

بنيامين فرانكلين فى جامعة بنسلفانيا «: البحث»إلى « التعليم»واالنتقال من 

جونز »الذى ابتعد عن التأثير الكنسى على الجامعات، ورجل األعمال 

أول « دانيال جيلمان»الذى أسس أول جامعة بحثية مرموقة، و ،«هوبكنز

فى تاريخ « جامعة بحثية»، وأول من قاد «جونز هوبكنز»رئيس لجامعة 

 .أمريكا

بعد مائة عام من الحرب األهلية، لتكون « جونز هوبكنز»تأسست جامعة 

نموذجه من جامعات ألمانيا « جيلمان»أول جامعة تهتم بالبحث العلمى. أخذ 
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كان فى جامعة  1884الكبرى: جامعة برلين وجامعة جوتنجن. وفى عام 

أستاذاً درس معظمهم فى ألمانيا، وكان يشار  50أكثر من « جونز هوبكنز»

جامعة جوتنجن فى »فى بالتيمور باسم « جونز هوبكنز»إلى جامعة 

 .«بالتيمور

كا قد بعد أن أصبح قادة التعليم فى أمري« جيلمان»، تقاعد 1901فى عام 

عن « كول»مضوا وراءه فى الثورة التى أطلقها فى مفهوم الجامعة. وينقل 

إن تأسيس جامعة »قوله: « إدوارد شيلز»المفكر الشهير فى جامعة شيكاغو 

 .«جونز هوبكنز هو الحدث الحاسم فى تاريخ نصف الكرة الغربى

 فى النصف األول من القرن العشرين، سادت جامعات ألمانيا، وكانت هى

األفضل فى العالم، وكانت جامعات أمريكا تأخذ منها لتصبح قريبة من 

قد أدى إلى تبديل المواقع، « أدولف هتلر»مستوياتها. لكّن صعود وانهيار 

حيث استمرت جامعات أمريكا البحثية فى طريقها، بينما تراجعت جامعات 

ت أمريكا ألمانيا. ولقد زادت الفجوة بين الجانبين سنوات عديدة بحيث سيطر

على المراكز األولى فى تصنيف الجامعات، بينما لم تحصد ألمانيا مركزاً 

 .واحداً فى الجامعات الخمسين األولى فى العالم

تمضى على خطى النماذج األعلى فى ألمانيا، « جونز هوبكنز»حين كانت 

جونز »، رئيس «جيلمان»كان هناك قائد جامعى كبير بالتوازى مع 

رئيس جامعة هارفارد، الذى غيّر من « تشارلز وليام إليوت»إنه «.. هوبكنز

 .مفهوم الجامعة، وقادها إلى حيث قادت هى حركة البحث العلمى فيما بعد

ً خّطان متوازيان، رجال األعمال وقادة الجامعات. كان  كان هناك دوما

« أندرو كارنيجى»، وكان «روكفلر»فى النفط، ثم جامعة « جونز روكفلر»

« واشنطن ديوك»، وكان «كارنيجى»د والصلب، وكانت مؤسسة فى الحدي
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لم يكن هدف رجال األعمال هو الربح، ولم «. ديوك»فى التبغ وكانت جامعة 

يكن هدف قادة الجامعات هو تخريج الطالب. وهنا جاء هذا التحالف الرائع 

 .بين نموذجين من الوعى أدّى إلى تأسيس القوة األمريكية المعاصرة

اإلنتاج الجديد فى أمريكا قد جاء من هذه الجامعات. ولوالها ما إن معظم 

كان اإلنتاج وال االقتصاد، ال فى السالم وال فى الحرب. لوال الجامعات 

البحثية، ومختبرات العلوم، وبراءات االختراع، ما كانت المصانع وال 

ريكا ما كانت أم»الشركات، وما كان اإلنتاج وال التصدير. وفى قولة واحدة: 

 .«هى أمريكا

لم ينته التاريخ بعد، واليوم تحاول جامعات الصين أن تأخذ من أمريكا ما 

فى الصين، والذى « األلف موهبة»سبق أن أخذته من ألمانيا. إن برنامج 

«.. تشارلز ليبر»تجرى بشأنه محاكمة رئيس قسم الكيمياء فى جامعة هارفارد 

حل الواليات المتحدة فى مجال البحث يمثل نموذجاً لمحاولة اإلحالل الصينى م

هو الذى قاد أمريكا إلى صدارة العالم، « البحث»تدرك الصين أن  .العلمى

وأن المعادلة التى تحكم فلسفة العصر الحديث هى أن الجامعات العظيمة هى 

  .التى جعلت أمريكا قوة عظمى، وأن َمن يملك العلم يملك العالم

 https://www.elwatannews.com/news/details/4698643 

 

https://www.elwatannews.com/news/details/4698643
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 دولة في العالم حسب حجم احتياطي العمالت األجنبية 15قائمة أعلى  - 9

االحتياطيات من العمالت األجنبية هي الودائع والسندات بالعمالت 

و/أو السلطات النقدية. وتستند  نوك المركزيةالتي تحتفظ بها الب فقط األجنبية

المتاحة   القائمة أدناه في الغالب على أحدث بيانات صندوق النقد الدولي

واألقاليم غير السيادية )مثل هونغ كونغ  وتشمل القائمة الدول ذات السيادة

 وماكاو(، والتي هي تحت تنضوي تحت سيادة جمهورية الصين الشعبية.

عظم الدول تتعامل بالدوالر األمريكي، إال أن عدد قليل من وبالرغم من أن م

بياناتها تتعامل باليورو. وحيث أن جميع األرقام  الدول في أوروبا الشرقية

إال أن التقلبات يمكن  المذكورة أدناه تكافئ الدوالر األمريكي في سعر الصرف

 .أن يكون لها تأثير كبير على هذه األرقام

 في العالم حسب حجم احتياطي العمالت األجنبيةدولة  15ترتيب أعلى 

احتياطي العمالت  األرقام بتاريخ

 األجنبية

 )مليون دوالر أمريكي(

 الترتيب الدولة/سلطة نقدية

April 2018 [1] 3,125,000  1 الصين 

April 2018 [2] 1,256,018  2 اليابان 

May 2018 [3] 800,389  3 سويسرا 

January 

2019 [4] 

 4 السعودية  515,600

13 July 

2018[5] 

 5 روسيا  460,300

February 

2018[6] 

 6 تايوان  456,721

June 2018 [7] 431,900  7 هونغ كونغ 

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote2
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote3
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote4
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote5
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote6
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
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10 Aug 

2018[8] 

 8 الهند  405,143

July 2018[9] 402,400   كوريا

 الجنوبية

9 

July 2018[10] 379,444  10 البرازيل 

June 2018[11] 288,044  10 سنغافورة 

 11 ألمانيا  193,716$ 2016فبراير 

 12 المكسيك  178,408$ 2016فبراير 

 13 تايلند  175,073$ 2016أبريل 

المملكة   159,349$ 2016يناير 

 المتحدة

14 

 15 الجزائر  155,700$ 2016ناير ي

المصدر: 

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%8

4%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D

9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%

D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A 

 

 قائمة دول العالم حسب حجم احتياطي العمالت األجنبية - 10

االحتياطيات من العمالت األجنبية هي الودائع والسندات بالعمالت 

و/أو السلطات النقدية. وتستند  التي تحتفظ بها البنوك المركزية فقط األجنبية

المتاحة   القائمة أدناه في الغالب على أحدث بيانات صندوق النقد الدولي

واألقاليم غير السيادية )مثل هونغ كونغ  ل القائمة الدول ذات السيادةوتشم

 وماكاو(، والتي هي تحت تنضوي تحت سيادة جمهورية الصين الشعبية.

وبالرغم من أن معظم الدول تتعامل بالدوالر األمريكي، إال أن عدد قليل من 

يع األرقام بياناتها تتعامل باليورو. وحيث أن جم الدول في أوروبا الشرقية

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote8
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote10
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote11
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
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 ــ 29ــ 

إال أن التقلبات يمكن  المذكورة أدناه تكافئ الدوالر األمريكي في سعر الصرف

 .أن يكون لها تأثير كبير على هذه األرقام

 ترتيب دول العالم حسب حجم احتياطي العمالت األجنبية

احتياطي  األرقام اعتبارا من

العمالت 

 األجنبية

)مليون دوالر 

 أمريكي(

 رتيبالت دول/سلطة نقدية

[1] April 2018 3,125,000  1 الصين 

[2] April 2018 1,256,018  2 اليابان 

[3] May 2018 800,389  3 سويسرا 

[4] January 2019 515,600  4 السعودية 

[5]13 July 2018 460,300  5 روسيا 

[6]February 2018 456,721  6 تايوان 

[7] June 2018 431,900  7 كونغ هونغ 

[8]10 Aug 2018 405,143  8 الهند 

[9]July 2018 402,400  9 الجنوبية كوريا 

[10]July 2018 379,444  10 البرازيل 

[11]June 2018 288,044  10 سنغافورة 

 11 ألمانيا  193,716$ 2016فبراير 

 12 المكسيك  178,408$ 2016فبراير 

 13 تايلند  175,073$ 2016أبريل 

 14 المتحدة المملكة  159,349$ 2016يناير 

 15 الجزائر  155,700$ 2016ناير ي

 16 فرنسا  138,588$ 2016يناير 

 17 إيطاليا  134,460$ 2016 يناير

 18 المتحدة الواليات  118,609$ 2016مارس 

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote2
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote3
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote4
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote5
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote6
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote8
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote10
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote11
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 ــ 30ــ 

 19 تركيا  111,357$ 2016يناير 

 21 إندونيسيا  104,544$ 2016فبراير 

 22 بولندا  99,745$ 2016يناير 

 23 ماليزيا  95,538$ 2016يناير 

 24 إسرائيل  94,775$ [12][13][14]2016مارس 

 25 إيران  93,950$ [12] 2016يناير 

 26 الفلبين  81,301$ 2016فبراير 

 27 اكند  81,290$ 2016فبراير 

 العربية اإلمارات  79,920$ 2016يناير 

 تحدةالم

28 

 29 التشيك  73,062$ 2016مارس 

 30 الدنمارك  63,524$ 2016يناير 

 31 ليبيا  61,630$ 2016يناير 

 32 البيرو  61,325$ 2016مارس 

 33 النرويج  60,095$ 2016فبراير 

 34 السويد  58,510$ 2016يناير 

 35 العراق  57,070$ 2016يناير 

 36 أسبانيا  54,846$ 2016يناير 

 37 لبنان  49,610$ 2016 يناير

 38 كولومبيا  46,253$ 2016يناير 

 39 أفريقيا جنوب  45,120$ 2016ير ينا

 40 أستراليا  43,726$ 2016يناير 

[16][15]Feb 2018 $42,524  41 مصر 

 41 هولندا  40,909$ 2016فبراير 

 42 تنامفي  39,600$ 2016يناير 

 43 تشيلي  38,459$ 2016يناير 

 44 رومانيا  37,669$ 2016يناير 

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote14
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote13
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
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 ــ 31ــ 

 45 قطر  36,707$ 2016يناير 

 46 هنغاريا  34,145$ 2016فبراير 

 47 الكويت  31,430$ 2016يناير 

 48 األرجنتين  30,047$ 2016يناير 

 49 بنغالديش  28,059$ 2016فبراير 

 50 انيجيري  27,870$ 2016فبراير 

[17]March 2016 24,861  50 بلجيكا 

[18]March 2016 24,758  51 لنمساا 

[19][12]March 2016 24,318  52 بلغاريا 

[12]31 December 2015 24,080  53 أنغوال 

[21][20][12]February 2016 23,927  54 المغرب 

8 March 2017 30,000  55 نيجيريا 

[22]17 Feb 2017 21,930  56 باكستان 

[23]March 2016 21,328  57 البرتغال 

[24]October 2016 19,330  57 ماكاو 

31 December 2015 17,540  59 عمان 

[25][12]March 2016 16,770  60 نيوزيلندا 

[26]February 2016 16,387  61 األردن 

31 October 2016 15,515  62 أوكرانيا 

[12]31 December 2015 15,000  63 أوزبكستان 

[29]February 2016 14,377  64 األوروغواي 

[30][12]February 2016 14,307  65 كرواتيا 

[12]31 December 2015 13,620  66 تركمانستان 

[31]January 2016 12,818  67 بوليفيا 

[12]31 December 2015 12,100  68 كوبا 

[32]1 February 2017 10,500  69 فنزويال 

[12]31 December 2015 11,350  70 صربيا 

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote17
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote18
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote19
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote21
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenoteimforg20
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote22
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote23
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote24
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%88
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote25
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote26
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote29
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote30
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote31
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote32
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7


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

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

 ــ 32ــ 

[33]March 2016 10,413  71 فنلندا 

[34][12]11 November 2016 9,880  72 وتوباغو ترينيداد 

[12]31 December 2015 8,463  73 ميانمار 

[35]November 2013 8,000  74 الشمالية كوريا 

[36][12]31 December 2015 7,945 
 نيبال 

75 

[37]February 2016 7,784  76 كوستاريكا 

[38]March 2016 7,658  77 غواتيماال 

[12]31 December 2015 7,548  78 كينيا 

[12]31 December 2015 7,546  79 بوتسوانا 

[39]March 2016 7,535  80 اليونان 

[12]31 December 2015 7,376  81 كمبوديا 

[40]February 2016 6,714  82 تونس 

[36][12]31 December 2015 6,232  83 أفغانستان 

[41]March 2016 6,225  84 سريالنكا 

[42]April 2016 6,186  85 آيسلندا 

[12]31 December 2015 5,939  86 باراغواي 

[12]31 December 2015 5,885  87 غانا 

[43]March 2016 5,183  88 الدومينيكان جمهورية 

[45][44]20161 November  4,817  89 البيضاء روسيا 

[12]31 December 2015 4,791  90 والهرسك البوسنة 

[12]31 December 2015 4,716  91 العاج ساحل 

[12]31 December 2015 4,657  92 البحرين 

[46]March 2016 4,498  93 موريشيوس 

[12]31 December 2015 4,073  94 تنزانيا 

[47][12]30 November 2016 4,011  95 أذربيجان 

[48]March 2016 3,755  96 هندوراس 

[49][20]March 2016 3,520  97 التفيا 
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[12]31 December 2015 3,378  98 بنما 

 99 بروناي  3,366 2015[36]

[50][20]March 2016 3,347  100 أيرلندا جمهورية 

[51][20][12]March 2016 3,188  101 ألبانيا 

[52]March 2016 3,172  102 إلسالفادور 

[12]31 December 2015 3,113  103 إثيوبيا 

[12]31 December 2015 2,968  104 زامبيا 

[12]31 December 2015 2,909  105 أوغندا 

[53][12]January 2016 2,879  106 سلوفاكيا 

[55][54][20]October 2016 2,760  107 جورجيا 

[56][20][12]February 2016 2,740  108 جامايكا 

[12]31 December 2015 2,714  109 الكاميرون 

[12]31 December 2015 2,582  110 موزمبيق 

[57][20][12]April 2016 2,520  111 نيكاراغوا 

[12]31 December 2015 2,496  112 اإلكوادور 

[58][20][12]February 2016 2,480  113 مقدونيا 

[12]ber 201531 Decem 2,244  114 الكونغو جمهورية 

 [59]25 November 2016 2,098  115 مولدوفا 

[12]31 December 2015 2,012  116 السنغال 

[12]31 December 2015 1,978  117 اليمن 

[63][62][20][12]October 2016 1,944  118 قيرغيزستان 

[12]31 December 2015 1,919  119 هايتي 

[12]31 December 2015 1,878  120 الغابون 

 [64][20][12]October 2016 1,839  121 أرمينيا 

 Netherl)كوراساو  1,791 2015[36]

ands) 

121 

[12]31 December 2015 1,738  122 الجديدة غينيا بابوا 
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 ــ 34ــ 

[12]31 December 2015 1,690  123 ناميبيا 

[67][20]April 2016 1,227  124 ليتوانيا 

[12]31 December 2015 1,216  الكونغو جمهورية 

 الديمقراطية

125 

[12]31 December 2015 1,205  126 االستوائية غينيا 

 127 بوتان  1,103 2015[36]

[68][20][12]March 2016 1,077  128 لوكسمبورغ 

[36][12]31 December 2015 1,058  912 الوس 

 130 النيجر  1,039 2015[36]

[69]October 2016 1,039  131 منغوليا 

[12]31 December 2015 1,030  132 رواندا 

 133 موريتانيا  969 2012[36]

[12]31 December 2015 919  134 فيجي 

[12]31 December 2015 904  135 ليسوتو 

[36][12]31 December 2015 896  136 باهاماس 

 [12]1530 September 20 890  137 كوسوفو 

[71][20][12]March 2016 889  138 قبرص 

[72][20]April 2016 870  139 سلوفينيا 

[12]31 December 2015 832  140 مدغشقر 

 أروبا   2015 || 816 ||[36]

(Netherlands)  

140 

[12]31 December 2015 773  141 سوريا 

 142 األسود الجبل  734 2015[12][36]

[36][12]December 201531  732  143 بنين 

[36][12]31 December 2015 693  144 ماالوي 

[73][20][12]March 2016 671  145 مالطا 

[12]31 December 2015 658  146 باربادوس 
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 ــ 35ــ 

 147 مالي  624 2015[36]

 148 سيراليون  621 2015[36]

[12]31 December 2015 601  149 غيانا 

 150 المالديف جزر  576 2015[12][36]

[36][12]31 December 2015 574  151 توغو 

[74][20][12]March 2016 555  152 سيشل 

[36][12]31 December 2015 548  153 إسواتيني 

 154 ليبيريا  523 2015[36]

 155 سليمان جزر  520 2015[36]

[36][12]31 December 2015 495  156 األخضر الرأس 

[75][20][12]March 2016 494  157 إستونيا 

[12]31 December 2015 494  158 طاجيكستان 

[76][20]March 2016 464  159 فلسطين 

 160 الشرقية تيمور  438 2015[36]

[36][12]31 December 2015 437  161 بليز 

 162 ارينوم سان  392 2014[36]

[12]31 December 2015 383  163 تشاد 

 164 جيبوتي  365 2015[36]

 165 وباربودا أنتيغوا  356 2015[36]

[36][12]31 December 2015 339  166 زيمبابوي 

 167 بيساو غينيا  332 2015[36]

[36][12]31 December 2015 330  168 سورينام 

 169 لوسيا سانت  318 2015[36]

 170 ونيفيس كيتس سانت  288 2015[36]

[36][12]31 December 2015 269  117 فانواتو 

[12]31 December 2015 260  172 فاسو بوركينا 

[36][12]31 December 2015 234  173 غينيا 

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%88
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote74
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenoteimforg20
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%84
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote75
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenoteimforg20
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenote76
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenoteimforg20
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%A7_%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%B3_%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotedataworldbankorg36
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A#citenotecia12
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7


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

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

 ــ 36ــ 

 417 السودان جنوب  230 2015[36]

 أفريقيا جمهورية  214 2015[36]

 الوسطى

517 

[12]31 December 2015 210  176 إريتريا 

 177 القمر جزر  201 2015[36]

 178 غرينادا  198 2015[36]

[36][12]31 December 2015 174  179 السودان 

[36][12]31 December 2015 166  فينسنت سانت 

 والغرينادين

180 

[36][12]31 December 2015 156  181 تونغا 

[36][12]31 December 2015 139  182 ساموا 

[36][12]31 December 2015 136  183 بوروندي 

 ميكرونيسيا واليات  135 2015[12][36]

 المتحدة

184 

[36][12]31 December 2015 126  185 دومينيكا 

[36][12]31 December 2015 84  186 غامبيا 

[36][12]31 December 2015 73  187 وبرينسيب تومي ساو 

[12]31 December 2012 52  مونتسرات(UK)  187 

 188 الصومال  31 2014[12]

المصدر: 

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%8

4%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D

9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%

D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A 
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https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A
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11 - Santander wstrzymuje bank hipoteczny 

  Bloomberg    Maciej Rudke   06.05.2020 

Santander Bank Polska zapowiedział zawieszenie projektu 

utworzenia banku hipotecznego w swoich strukturach. 

Bank informuje, że wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z 

wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego 

dotyczącego udzielenia przez KNF zezwolenia na utworzenie banku 

hipotecznego. 

W marcu 2018 r. zarząd banku (wtedy jeszcze działającego pod 

nazwą BZ WBK) podjął uchwałę o utworzeniu banku hipotecznego. 

Na rozpoczęcie działalności przez takie instytucje zgodę musi wydać 

jednak KNF. Projekt złapał jednak opóźnienie, bo ze słów zarządu 

wynikało, że bank hipoteczny miał zacząć działalność w pierwszej 

połowie 2019 r. (pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych). 

Na początku 2019 r. do wąskiego grona trzech grup mających 

banki hipoteczne dołączył ING Bank Śląski, KNF zgodziła się wtedy 

na rozpoczęcie działalności przez jego instytucję tego typu. Od lat 

swoje banki hipoteczne mają Pekao, mBank i PKO BP (ten ostatni, 

mimo że najmłodszy, jest zdecydowanie największy). Wcześniej 

powołanie banku hipotecznego rozważały także inne duże grupy 

takie jak BNP Paribas, Millennium czy Alior. 

Po co bankom tego typu instytucje? Przynoszą one wymierne 

korzyści – banki hipoteczne, jako jedyne mogą emitować listy 

https://www.rp.pl/autor/246/maciej-rudke
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zastawne, czyli długoterminowe, bezpieczne obligacje 

zabezpieczone na najlepszej, jakości (najbezpieczniejszych) 

kredytach mieszkaniowych (tylko złotowych). Ich emitowanie 

pozwala na uzyskanie długoterminowego i taniego finansowania, to 

najtańszy rodzaj finansowania poza depozytami. Wprawdzie 

obecnie z finansowaniem banki problemu nie mają zarówno pod 

względem dostępności jak i ceny (płynność jest rekordowo wysoka, 

banki tną też koszty finansowania). Jednak, mimo że depozyty są 

tańsze, to ich wadą jest ich krótki termin, niedopasowany do 

długoterminowych kredytów mieszkaniowych. Banki muszą, zatem 

zwiększyć udział długoterminowego finansowania. Najlepszym i 

najtańszym na to sposobem jest właśnie emisja listów zastawnych. 

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

https://www.rp.pl/Banki/305069899-Santander-wstrzymuje-bank-

hipoteczny.html 

 

12 - Polscy drobiarze postawili na eksport. Dziś za to płacą 

      Adobe Stock    Aleksandra Ptak-Iglewska  

06.05.2020 

Kryzys uderza w producentów drobiu. Ptasia grypa zamknęła 

część rynków już na początku roku, a odbiorców w Unii poraził 

koronawirus. Bez gastronomii i hoteli nie ma, komu sprzedawać 

mięsa. 

Od marca ceny tuszek kurczaka runęły w Polsce o 40 proc., a 

spadki mocno wyprzedziły średnią unijną, która jest na poziomie 6,7 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Banki/305069899-Santander-wstrzymuje-bank-hipoteczny.html
https://www.rp.pl/Banki/305069899-Santander-wstrzymuje-bank-hipoteczny.html
https://www.rp.pl/autor/693693693693/aleksandra-ptak-iglewska
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proc. Rodzima branża płaci dziś za uzależnienie od eksportu, 

ponieważ za granicą polski drób trafiał głównie na talerze w 

restauracjach, a te w całej Europie są zamknięte. Ptasia grypa też 

dokłada swoje i zamyka rynki pozaunijne. Pandemia mocno zmieni 

polski rynek drobiu. 

 

PO OKAZYJNYCH CENACH 

– To jeden z największych kryzysów, z jakimi zmagał się sektor 

drobiarski w ostatnich latach – mówi Dariusz Goszczyński, dyrektor 

generalny Krajowej Rady Drobiarstwa (KRD). – Obserwowany 

spadek cen wynika przede wszystkim z bardzo mocno 

ograniczonego eksportu mięsa drobiowego w kanale horeca, 

spowodowanego pandemią koronawirusa – dodaje. Według 

najnowszych danych Komisji Europejskiej, w ciągu czterech 

tygodni do 20 kwietnia 2020 r. średnia cena tuszki brojlera spadła w 

Polsce w skupach o 24 proc., ale od połowy marca spadki sięgają już 

40 proc. 

Ceny w Polsce załamały się, bo nawet połowę produkcji 

wysyłamy na eksport, gdzie polski drób trafia głównie na stoły 
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zamkniętych od wielu tygodni hoteli i restauracji. Kryzys uderzył w 

producentów ze wszystkich państw, ale w polskich najbardziej, 

ponieważ byliśmy największym dostawcą w UE. 

Polacy eksportowali drób po bardzo okazyjnych cenach. W 2019 

r. średnia cena tuszek z Polski wynosiła zaledwie 67 proc. średniej 

ceny unijnej. – Eksport był motorem napędowym rozwoju tej branży 

w Polsce, dzięki czemu nasz sektor wysunął się na pierwszą pozycję 

w Unii i utrzymuje ją od kilku lat. Dziś ta wysoka ekspozycja na 

eksport sprawia, że spadek cen w naszym kraju jest głębszy niż w 

innych krajach Wspólnoty – mówi Grzegorz Rykaczewski, analityk 

rynków rolnych banku Santander. 

Osłabienie popytu w UE nastąpiło w i tak już trudnej sytuacji, 

gdy eksport z Polski do krajów trzecich został ograniczony przez 

grypę ptaków, którą wykryto u nas na przełomie 2019 i 2020 r. 

Sytuacja jest niepewna, bo wprawdzie ostatnie z 31 ognisk w Polsce 

wykryto miesiąc temu, ale na Węgrzech jest już ponad 240 ognisk i 

ciągle pojawiają się nowe. Żeby rozmawiać o powrocie eksportu, 

muszą minąć trzy miesiące od ostatniego ogniska. Tymczasem – 

według danych Ministerstwa Rolnictwa – cena skupu żywca w 

sprzedaży kontraktowej obniżyła się o ok. 15 proc., poniżej 3 zł/kg. 

Na wolnym rynku ceny spadły nawet do ok. 2 zł/kg, podczas gdy 

granica opłacalności produkcji jest na poziomie ok. 3 zł/kg. Dlatego 

najbardziej cierpią producenci niezwiązani długoterminowymi 

umowami z zakładami ubojowymi, którzy odpowiadają nawet za 40 

proc. rynku. Gdy jest koniunktura, są w lepszej pozycji, mogą 

wybierać ubojnie, gdzie oddadzą mięso, jednak, gdy sytuacja 
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rynkowa się pogarsza, mają problem ze znalezieniem odbiorców. 

Rośnie ryzyko, że spadnie produkcja drobiu, bo rolników tak niski 

poziom cen skłania do zmniejszania lub kończenia produkcji 

kurcząt. To uruchomi efekt domina – zmniejszy się popyt na 

pisklęta, jaja wylęgowe i stada rodzicielskie. A w konsekwencji 

rośnie ryzyko wzrostu cen po otwarciu rynków (krajowa produkcja 

może nie nadążyć za rosnącym eksportem i ceny mięsa wzrosną). 

Spadki cen nadal nie dotarły do sklepów. GUS cen detalicznych 

z kwietnia jeszcze nie opublikował, ale w marcu ceny mięsa 

drobiowego w sklepach wzrosły o 5 proc. mimo spadków w 

skupach. W sklepach internetowych sieci handlowych ceny są dziś 

na stałych poziomach: filet drobiowy kosztuje od 16 do 18 zł, 

ćwiartka z kurczaka – od 6 do 7 zł. 

 

POMOŻE REGIONALIZACJA 

Ratunkiem dla eksportu w czasach pandemii ptasiej grypy jest 

zdaniem ekspertów regionalizacja. Trwają rozmowy z Chinami czy 

RPA, ale to pieśń przyszłości. Wysyłaliśmy tam ok. 20 tys. ton, ale 

głównym odbiorcą wciąż jest Unia Europejska. Niemcy kupują 20 

proc. całego eksportu, dobrym klientem była Wielka Brytania, ale tu 

handel utrudnia brexit – trwają negocjacje, ale ich finał nadal nie jest 

znany. 

KRD prosiła resort rolnictwa oraz Komisję Europejską o dopłaty 

do prywatnego przechowywania mięsa, co pomogłoby zamrozić 200 

tys. ton mięsa i wprowadzić je za kilka miesięcy, gdy rynek będzie 

już udrożniony. Bruksela 30 kwietnia odrzuciła jednak ich wnioski 
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o dopłaty do przechowywania drobiu, choć zgodziła się na dopłaty 

do mleka, serów czy wołowiny. 

NIEMCY PLANUJĄ OTWORZYĆ RESTAURACJE 

Sąsiedzi zza Odry kupują aż jedną piątą naszego eksportu drobiu. 

Są, więc kluczowym klientem, który – co ważne – przygotowuje 

właśnie ponowne otwarcie restauracji. Rząd federalny negocjuje z 

władzami poszczególnych landów luzowanie ograniczeń 

gospodarki. W środę wieczorem miała się odbyć wideokonferencja 

niemieckiego rządu, która prawdopodobnie zdecyduje o 

stopniowym otwarciu rynku gastronomicznego. Oprócz restauracji 

otwarte zostaną również kawiarnie, bary i puby. Według 

najnowszych informacji rynek gastronomiczny we wszystkich 

krajach związkowych ruszy między 9 a 22 maja. 

Komisja Europejska oczekuje w najnowszej prognozie, że 

konsumpcja drobiu w UE w roku 2020 nie spadnie, co przy 

zamkniętej w całej Europie gastronomii sugeruje większe zakupy do 

domów. Odmrożenie gastronomii w UE prawdopodobnie nie 

przyniesie pełnej odbudowy popytu w kilka miesięcy z powodu 

ograniczeń sanitarnych i obaw konsumentów przed zakażeniem. W 

następnych tygodniach KE oczekuje zmian kanałów dystrybucji 

drobiu i spadku dynamiki produkcji, a więc też łagodnego wzrostu 

cen.  Ads by optAd360 
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 موحدة  والعالم واحد؟  هل ما زلت أوروبا - 13

 Andrzej K. Koźmiński  آنجي ك. كوجمينسكي  

 ترجمة الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

على المستوى الدولي ، تنقسم المجتمعات بشكل متزايد بسبب 

 .الخصوصيات السياسية واالقتصادية

لقد كانت فترة أمل مرتبطة بالتكامل األوروبي واالستعدادات لتوسيع 

يتم إنشاء شبه االتحاد األوروبي شرقاً. اتبع البعض "الحلم األوروبي" بأن 

اتحاد في القارة القديمة التي مزقتها الصراعات القاتلة ، وقادرة على التنافس 

مع عظماء هذا العالم وضمان السالم واألمن واالزدهار الدائم لمواطنيها. 

بصفتي ممثالً لجيل "أطفال الحرب" ، فإنني أنتمي إلى هذه المجموعة من 

ايد بضرورة وإمكانيات التنسيق العالمي المتحمسين. كما كان هناك اقتناع متز

في قضايا رئيسية مثل حقوق اإلنسان والمواطن ، وتشغيل األسواق المالية ، 

 .ومكافحة الفقر والمرض ، وحماية البيئة

، نها مزحة قاتمة. في أحسن األحوال، تبدو رسالتنا في ذلك الوقت وكأاليوم

ما حدث ولماذا حدث وكبف يمكن اعتباره ساذجة وهذا يؤلم. عليك أن تفهم 

 ستكون العواقب؟

 ما يحدث:

دعونا نجمع الحقائق المعروفة. أصبحت الحمائية أكثر شيوًعا في السياسة 

االقتصادية. حتى في االتحاد األوروبي ، يتم بناء حواجز جديدة أمام حرية 

حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة. تنخرط القوتان اللتان تهيمنان 

في حرب جمركية  -الصين والواليات المتحدة  -االقتصاد العالمي  على

كالسيكية مباشرة من ثالثينيات القرن الماضي ، وتقلص سالسل اإلمداد 
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والتعاون العالمي واالستعانة بمصادر خارجية. يتم استبدال مبدأ تحسين التكلفة 

 ."األجنبية -بالتمييز "الخاصة 

ز قيم المجتمع يفسح المجال في العديد من في الفضاء العالمي ، فإن تعزي

البلدان للخطاب القومي العدواني المتزايد ألمريكا أوالً. غالبًا ما يكون 

مصحوبًا باستحضار أرواح شريرة من الماضي ، ومثال متطرف على ذلك 

 .على أغلفة المجالت اليونانية SS هو صورة المستشارة ميركل في زي

تفاقيات فوق الوطنية ، من اليونسكو ومنظمة تتناقص أهمية الهيئات واال

الصحة العالمية ، إلى اتفاقية باريس أو حتى الناتو. يتم رفضها وإضعافها من 

قبل كل من القوى )خاصة إدارة الرئيس ترامب( والدول الصغيرة والمتوسطة 

 الحجم ، مثل بولندا المتنازعة على اتفاقيات المناخ. فشل تنسيق األنظمة المالية

وحتى محاوالت إصدار سندات يوربوندس ، أي التواصل المالي ، في االتحاد 

األوروبي. على المستوى الدولي ، تفقد المجتمعات بشكل متزايد بسبب 

 .الخصوصيات السياسية واالقتصادية

 تأثير الفيروس:

ظهرت جميع هذه الظواهر بكثافة متفاوتة في مناطق مختلفة قبل عدة 

وقد عززها الوباء،  .Covid-19 ء الفيروس التاجيسنوات من ظهور وبا

وقرروا أن هناك ميزة واضحة بشكل متزايد التجاهات التفكك على اتجاهات 

االندماج بين الدول األوروبية. بشكل خاص القيود على حرية السفر والمراقبة 

التكنولوجية. عالم واحد قبل عشرين عاما ينقسم وينقسم إلى أجزاء تظهر بينها 

 .عداوة أكثر فأكثرال

تتعامل األنظمة االستبدادية بشكل أفضل مع األوبئة. األنظمة الديمقراطية 

على المحك. لن يرغب السياسيون في التخلي عن السيطرة بمجرد اكتسابها 
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من خالل األوبئة والتكنولوجيا ، حتى في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية 

 .العظيمة

 قاعدة العواطف:

ندين بهذا التفكك لحلمنا "عالم واحد"؟ ورداً على ذلك ، يجب إلى ماذا 

على المرء أن يشير إلى مفهوم العقالنية الجماعية في الحياة االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية. يتم استبدالها تدريجياً بالعواطف. من الصعب تخيل 

بناء شيء غير منطقي أكثر من خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ، أو 

جدار بين الواليات المتحدة والمكسيك ، أو إغالق أقدم وأفضل جامعة في 

 Ecole Nationale d’Ad العالم لتعليم اإلدارة العامة

Administrationation (ENA)   في فرنسا. هذه تدابير تضر بوضوح

مجتمعات بأكملها وحتى أولئك الذين يصنعونها. ومع ذلك ، يتم تنفيذها ألنها 

 .الحتياجات العاطفية وتطلعات معظم الرأي العامتلبي ا

دولة من  22يشير البحث المتعلق بالسياسة االجتماعية واالقتصادية لـ 

الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي األوروبية، 

كان  2017-1999الذي أنجز في جامعة كوزمينسكي إلى أنه في السنوات 

التي يمكن وصفها بأنها تعتمد على االنفعال ، أي تلك التي ينتج عدد البلدان 

عنها الوضع االجتماعي االقتصادي في كل سنة الحقة مباشرة من التوقعات 

االجتماعية التي تم التعبير عنها في العام السابق للقرارات السياسية. وفي 

 .الوقت نفسه ، يزداد اعتمادها على الظروف االقتصادية الدولية

تتميز البلدان التي تعتمد على االنفعاالت االقتصادية بانخفاض معدل 

االستثمار ونسبة عالية من االستهالك في الناتج المحلي اإلجمالي. هذا يعني 

أن الحكام يشترون دعم الناخبين وهم يلعبون على عواطفهم ، وخاصة السلبية 
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عات. في عصر منها: الخوف والكراهية والجشع والحسد والتحيزات والمجم

ما بعد الحقيقة وما بعد السياسة ووسائل التواصل االجتماعي ، تكون هذه 

 .األنشطة سهلة للغاية

، كانت الدولة الوحيدة التي تعتمد على العاطفة هي اليونان.  2011في عام 

 2017، انضمت إليها إيطاليا والبرتغال وإسبانيا ، وفي عام  2014في عام 

بعد الوباء ، ستزداد هذه المجموعة. من المهم أن بولندا ، أيرلندا وسلوفاكيا. 

، ال تزال في مجموعة  2017-1999في احتساب المؤشرات لكامل الفترة 

الدول العقالنية التي ال تستسلم للعواطف الشعبوية ، على الرغم من أنها تعتمد 

أخذ بشدة على الوضع االقتصادي الدولي. ومع ذلك ، يمكن االفتراض أنه بعد 

البيانات من السنوات األخيرة في االعتبار ، فإن بلدنا بولندا سوف يتحرك نحو 

 .مجموعة من الحاالت العاطفية

 ظاهرة القوة البشرية:

إن اكتساب القوة والحفاظ عليها من خالل إيقاظ المشاعر غير الصحية ، 

 ثم إغراء الناخبين على حساب التنمية المستدامة أمر مرعب لرجل نشأ في

روح العقالنية. بدأت اليوم أفهم بشكل أفضل كلمات أوريانا فالسي من مقدمة 

المقابالت التي أجريت مع قادة العالم في النصف الثاني من القرن الماضي: 

"بغض النظر عما إذا كانت تنتمي إلى حاكم مستبد أو رئيس منتخب وزعيم 

 ." . إنسانيةقاتل أو زعيم محبوب ، فإنني أرى القوة كظاهرة بشعة وال

كيف يكون ذلك ممكنا في المجتمعات المتعلمة والمزدهرة والديمقراطية 

في القرن الحادي والعشرين؟ أجد الجواب في تحليل التغيرات في البنية 

االجتماعية لعصر ما بعد الصناعة. حتى وقت قريب ، كانت الطبقة الوسطى 

في المجتمعات الغربية: هي الدعامة األساسية لالستقرار والتنمية والتقدم 
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األعمال الصغيرة والمتوسطة والمسؤولين والتجار والمحاسبين وعمال 

المكاتب وموظفي الدعم والحرفيين والعمال المهرة ، عموًما من الطبقة 

الدخل هذا ونظام ائتمان متطور المتوسطة ذوي الدخل المتوسط. سمح متوسط 

طفال ، وفي نهاية الحياة معاشات بالحياة المريحة في الضواحي ، وتعليم األ

 .تقاعدية مريحة واستكشاف العالم

كانت الطبقة الوسطى تحت التأثير الساحق لوسائل اإلعالم السائدة 

لم تخدم  -بغض النظر عن لونها السياسي  -والنخب المسيطرة ، والتي 

عمالئها بل قدمت أكاذيب واضحة وتوقعات غير واقعية ونظريات سخيفة. 

فظوا على حدود الحالة الحالية للمعرفة والتفكير العقالني. كانت النتيجة لقد حا

في الغالب السلوك العقالني في الحياة والسياسة. وقد أدت إلى اندماج أوروبا 

والعالم ، للبحث عن حلول مشتركة ومتفاوض عليها ومتفق عليها للمشاكل 

 .العالمية

 ضحايا التقدم:

التآكل التدريجي من أواخر الثمانينيات وأوائل بدأ هذا العالم المثالي في 

 :التسعينات تحت تأثير ثالثة اتجاهات مكثفة

المنافسة المباشرة بين الموظفين المتعلمين والمجهزين جيدًا ، لكنهم 

أرخص بكثير من جميع أنحاء العالم ، حتى من األسواق الغريبة المنفتحة على 

 العولمة ؛

لى أتمتة العمليات والقضاء على أو تدهور التطور التكنولوجي المؤدي إ

 المهن القديمة ؛

الهجرة الجماعية ، أي تدفق الوافدين الجدد الطموحين والمغامرين 

 .والمتعلمين بشكل جيد من الخارج الذين يتنافسون بنجاح مع السكان المحليين
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إلى تسريع هذه العمليات ،  2008أدت األزمة المالية التي بدأت في عام 

في ذلك سحب جزء من المدخرات المتراكمة من الطبقة الوسطى. تمت  بما

إضافة النفط إلى النار بسبب االستخدام الواسع ألنظمة الذكاء االصطناعي 

 .ودخول السوق العالمية للشركات العمالقة بشكل رئيسي من الصين والهند

 اإلعالن:

ي العالم المالحظ أن أسس الوجود والهيبة والوعي للطبقات الوسطى ف

الغربي تتداعى. حيث فقدت النخب ووسائل اإلعالم مصداقيتها ، وأفسحت 

ـ "إثارة" البائعين من المشاعر السيئة واألكاذيب والخرافات. من بينهم  المجال ل

 .العبون سياسيون يصلون بنجاح إلى السلطة

قد يفترض المتشائم أن الوباء مع الزيادة الهائلة في أهمية تكنولوجيا 

علومات ، واألتمتة ، والروبوتات والذكاء االصطناعي ، والفقر الحتمي الم

الناجم عن تجميد االقتصادات ، سينتهي في نهاية المطاف إلى انهيار الطبقات 

 .الوسطى وانتهاء "عالم واحد" عقالني

 ومع ذلك ، يمكنك تخيل سيناريو أكثر تفاؤالً.  على أي حال نهاية سعيدة؟

نولوجيا أن تعزز التعاون العالمي. فتُستخدم المنصات أوالً ، يمكن للتك

التي تقوم عليها األعمال التجارية الحديثة والحياة االجتماعية والثقافية بشكل 

متزايد في التعاون في الشبكات وتبادل المعلومات وزيادة توحيد أنماط الحياة 

 .وموارد المعلومات المستخدمة

، د األوبئة والكساد قواعد عقالنيةعنيفة ضثانياً ، يجب أن تتبع المعركة ال

 وبالتالي تشويه سمعة جميع أنواع األيديولوجيات المجنونة. 
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ثالثًا ، ستصبح الفوائد االقتصادية للعولمة أكثر وضوًحا في الظروف بعد 

الركود الوبائي ، مما أدى إلى تشويه األفكار المجنونة حول االكتفاء الذاتي أو 

 .ة مباشرة من الثالثينياتالسيادة االقتصادي

لذلك ، يمكن للمرء أن يأمل في ظهور طبقة وسطى جديدة على أساس 

عولمة تكنولوجية جديدة ، والتي ستصبح دعامة أساسية للعقالنية الجديدة 

والتكامل الجديد لعالمنا. من المحتمل أن يتم تنفيذ هذين السيناريوهين: التشاؤم 

 .ن ذلك في أماكن وأزمان مختلفةوالتفاؤل في وقت واحد ، وإن كا

عالم اقتصاد وعالم اجتماع ، جامعة  Andrzej K. Koźmiński  آنجي ك. كوجمينسكي األستاذ 

  ليون كوجمينسكي.
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14 - Andrzej K. Koźmiński: Nadal jedna Europa i jeden 

świat? 

 06.05.2020  Andrzej K. Koźmiński 

Na płaszczyźnie międzynarodowej wspólnoty coraz częściej 

przegrywają z partykularyzmami w wymiarze politycznym i 

ekonomicznym. 

Był to czas nadziei związanych z integracją europejską i 

przygotowań do wielkiego rozszerzenia UE na wschód. Niektórzy 

podążali za „europejskim marzeniem”, że na targanym morderczymi 

konfliktami starym kontynencie powstanie quasi-federacja zdolna 
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do konkurencji z wielkimi tego świata oraz do zapewnienia swoim 

obywatelom trwałego pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Jako 

przedstawiciel pokolenia „dzieci wojny” należałem do tej grupy 

entuzjastów . Rosło też przekonanie o konieczności i możliwościach 

globalnej koordynacji w takich kluczowych sprawach jak prawa 

człowieka i obywatela, działanie rynków finansowych, walka z 

nędzą i chorobami czy ochrona środowiska naturalnego. 

Dzisiaj nasze ówczesne przesłanie brzmi jak ponury żart. W 

najlepszym przypadku można je uznać za naiwne. To boli. Trzeba 

zrozumieć, co się stało, dlaczego i jakie mogą być tego 

konsekwencje? 

 

CO JUŻ SIĘ DZIEJE 

Zestawmy znane fakty. W polityce gospodarczej coraz 

powszechniejszy staje się protekcjonizm. Nawet w Unii 

Europejskiej wznoszone są nowe bariery swobodnego przepływu 

dóbr, usług, kapitału i pracy. Dwa mocarstwa, które dominują w 

gospodarce światowej – Chiny i USA – angażują się w klasyczną 

wojnę celną rodem z lat 30. Globalne łańcuchy dostaw, kooperacji i 

outsourcingu ulegają skróceniu. Zasada optymalizacji kosztów 

zastępowana jest rozróżnieniem „swój – obcy”. 

W przestrzeni publicznej wielu krajów promocja wartości 

wspólnotowych ustępuje miejsca coraz bardziej agresywnej 

nacjonalistycznej retoryce typu „America First”. Nierzadko 

towarzyszy jej wywoływanie złych duchów przeszłości, czego 



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

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

 ــ 51ــ 

skrajnym przykładem jest podobizna kanclerz Merkel w 

esesmańskim mundurze na okładkach greckich czasopism. 

Maleje znaczenie ciał i porozumień ponadnarodowych od 

UNESCO i WHO poczynając, a na Porozumieniu Paryskim czy 

nawet NATO kończąc. Negują je i osłabiają zarówno mocarstwa 

(zwłaszcza administracja prezydenta Trumpa), jak i małe i średnie 

kraje, jak Polska kontestująca porozumienia klimatyczne. W UE nie 

udaje się koordynacja systemów fiskalnych a nawet próby emisji 

euroobligacji, czyli uwspólnotowienia finansów. Na płaszczyźnie 

międzynarodowej wspólnoty coraz częściej przegrywają z 

partykularyzmami w wymiarze politycznym i ekonomicznym. 

EFEKT WIRUSA 

Wszystkie te zjawiska pojawiały się z różną intensywnością w 

różnych obszarach na szereg lat przed Covid-19. Pandemia je 

wzmocniła i zdecydowała o tym, że widać coraz wyraźniejszą 

przewagę tendencji dezintegracyjnych nad integracyjnymi. 

Szczególnie spektakularne są radykalne ograniczenia swobody 

podróżowania i technologiczna inwigilacja. Jeden świat sprzed 

dwudziestu lat dzieli się i rozpada na antagonistyczne, coraz 

odleglejsze części. 

Systemy autorytarne, które lepiej radzą sobie z pandemią, 

znajdują naśladowców. Demokracja jest zagrożona. Politycy nie 

będą chcieli oddać kontroli raz zdobytej dzięki pandemii i 

technologii, nawet w krajach o wielkich demokratycznych 

tradycjach. 
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EMOCJE RZĄDZĄ: Czemu zawdzięczamy ten rozpad naszego 

wymarzonego „jednego świata”? W odpowiedzi trzeba odwołać się 

do pojęcia zbiorowej racjonalności w życiu społecznym, 

gospodarczym i politycznym. Jest ona stopniowo zastępowana 

emocjami. Trudno jest wyobrazić sobie coś bardziej irracjonalnego 

niż brexit, budowa muru między USA a Meksykiem, czy też 

likwidacja najstarszej i najlepszej na świecie uczelni kształcącej 

administrację publiczną Ecole Nationale d’Administration (ENA) 

we Francji. Są to posunięcia, które w oczywisty sposób szkodzą 

całym społeczeństwom, a nawet tym, którzy je podejmują. Są jednak 

podejmowane, ponieważ zaspokajają emocjonalne potrzeby i 

aspiracje większości opinii publicznej. 

Prowadzone w Akademii Leona Koźmińskiego badania nad 

polityką społeczno-gospodarcza 22 europejskich krajów 

członkowskich OECD wskazują, że w latach 1999-2017 wzrosła 

liczba krajów, które określić można jako emocjonalne-zależne, czyli 

takie, w których sytuacja społeczno-ekonomiczna w każdym 

kolejnym roku wynika bezpośrednio z oczekiwań społecznych 

wyrażonych w roku poprzedzającym decyzje polityczne. 

Równocześnie rośnie uzależnienie tych państw od 

międzynarodowych uwarunkowań ekonomicznych. 

Kraje emocjonalne-zależne charakteryzują się niską stopą 

inwestycji i wysokim udziałem konsumpcji w PKB. To oznacza, że 

rządzący kupują poparcie wyborców grając na ich emocjach, 

zwłaszcza negatywnych: strachu, nienawiści, chciwości, zawiści, 
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uprzedzeniach i kompleksach. W epoce postprawdy, postpolityki i 

mediów społecznościowych takie działania są wyjątkowo łatwe. 

W 2011 roku jedynym krajem emocjonalnym-zależnym była 

Grecja. W 2014 dołączyły do niej Włochy, Portugalia i Hiszpania, a 

w 2017 Irlandia i Słowacja. Po pandemii ta grupa się powiększy. Jest 

rzeczą znamienną, że licząc wskaźniki za cały okres 1999-2017 

Polska pozostaje w grupie krajów racjonalnych, nieulegających 

populistycznym emocjom, choć silnie zależnych od 

międzynarodowej koniunktury. Można jednak przypuszczać, że po 

uwzględnieniu danych z ostatnich lat nasz kraj przesunie się w 

kierunku grupy państw emocjonalnych. 

NIELUDZKIE ZJAWISKO WŁADZY:  

Zdobywanie i utrzymywanie władzy przez rozbudzanie 

niezdrowych irracjonalnych emocji, a następnie schlebianie 

wyborcom ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju budzi zgrozę u 

człowieka wychowanego w duchu racjonalizmu. Zaczynam dziś 

lepiej rozumieć słowa Oriany Fallaci ze wstępu do zbioru wywiadów 

ze światowymi przywódcami drugiej połowy ubiegłego wieku: 

„Niezależnie od tego czy należy ona do despotycznego władcy, czy 

wybranego prezydenta, generała mordercy czy kochanego 

przywódcy, ja sama postrzegam władzę, jako zjawisko ohydne i 

nieludzkie”. 

Jak to możliwe w wykształconych, zamożnych i 

demokratycznych społeczeństwach XXI wieku? Odpowiedź 

znajduję w analizie zmian struktury społecznej ery postindustrialnej. 

Do niedawna ostoją stabilności, rozwoju i postępu społeczeństw 
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Zachodu była klasa średnia: mały i średni biznes, urzędnicy, 

handlowcy, księgowi, pracownicy biurowi, personel pomocniczy, 

rzemieślnicy i wykwalifikowani robotnicy, ogólnie osoby o średnich 

kwalifikacjach uzyskujące średnie dochody. Te średnie dochody i 

rozwinięty system kredytu pozwalały na wygodne życie na 

przedmieściach, kształcenie dzieci, a pod koniec życia komfortowe 

emerytury i zwiedzanie świata. 

Klasa średnia pozostawała pod przemożnym wpływem mediów 

głównego nurtu i sterujących nimi elit, które – niezależnie od 

politycznego zabarwienia – nie serwowały swoim klientom 

oczywistych kłamstw, nierealistycznych oczekiwań i absurdalnych 

teorii. Trzymały się, bowiem granic aktualnego stanu wiedzy i 

racjonalnego myślenia. Efektem były w przeważającej mierze 

racjonalne zachowania w życiu i w polityce. To one doprowadziły 

do integracji Europy i świata, do poszukiwania wspólnych, 

wynegocjowanych i uzgodnionych rozwiązań problemów 

globalnych. 

OFIARY POSTĘPU 

Ten sielankowy świat zaczął ulegać stopniowej erozji od 

przełomu lat 80. i 90. pod wpływem trzech nasilających się 

tendencji: 

• bezpośredniej konkurencji z równie dobrze wykształconymi i 

wyposażonymi, ale znacznie tańszymi pracownikami z całego 

świata, nawet z egzotycznych rynków otwartych w ramach 

globalizacji; 
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• rozwoju technologicznego prowadzącego do automatyzacji 

procesów i eliminacji lub degradacji starych zawodów; 

• masowej migracji, czyli napływu z zagranicy ambitnych, 

przedsiębiorczych i coraz lepiej wykształconych przybyszów z 

powodzeniem konkurujących z miejscowymi. 

Kryzys finansowy rozpoczęty w 2008 roku przyspieszył te 

procesy m.in. odbierając klasie średniej część nagromadzonych 

oszczędności. Oliwy do ognia dolało coraz powszechniejsze 

zastosowanie systemów sztucznej inteligencji i wchodzenie na rynek 

globalny gigantycznych firm pochodzących głównie z Chin i Indii. 

Załamują się podstawy bytu, prestiżu i świadomości klas 

średnich zachodniego świata. Elity i ich media utraciły 

wiarygodność ustępując pola „buszującym w sieci” sprzedawcom 

złych emocji, kłamstw i przesądów. Są wśród nich gracze polityczni 

z powodzeniem sięgający po władzę, rozumianą tak jak ją widziała 

Fallaci.  

Pesymista może przypuszczać, że pandemia z kolosalnym 

wzrostem znaczenia technologii informacyjnych, automatyzacji, 

robotyzacji i sztucznej inteligencji oraz nieuchronną pauperyzacją 

wynikająca z zamrożenia gospodarek, ostatecznie zakończy proces 

rozpadu klas średnich i ich racjonalnego „jednego świata”. 

JEDNAK HAPPY END? 

Można jednak wyobrazić sobie i bardziej optymistyczny 

scenariusz. Po pierwsze, technologia może sprzyjać współpracy w 

skali globalnej. Platformy, na których opiera się współczesny biznes 

i w coraz większym stopniu życie społeczne i kulturalne, służą 
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współpracy w sieciach, wymianie informacji, dalszemu 

ujednolicaniu stylów życia, zasobów użytkowanych informacji. 

Po drugie, twarda walka z pandemią i recesją będzie musiała się 

odbywać według racjonalnych reguł, dyskredytując tym samym 

różnego rodzaju obłąkane ideologie. Po trzecie wreszcie, 

ekonomiczne korzyści z globalizacji staną się w warunkach po 

pandemicznej recesji bardziej oczywiste, dyskredytując zarazem 

szalone pomysły autarkii czy ekonomicznej suwerenności rodem z 

lat 1930. 

Można, więc mieć nadzieję, że na bazie nowej technologicznej 

globalizacji wyłoni się nowa klasa średnia, która stanie się ostoją 

nowej racjonalności i nowej integracji naszego 

świata.Prawdopodobnie oba te scenariusze: pesymistyczny i 

optymistyczny będą realizowane równocześnie, choć w różnych 

miejscach i czasie. 

Prof. Andrzej K. Koźmiński jest ekonomistą i socjologiem, twórcą Akademii 

Leona Koźmińskiego. 
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ما هو البلد اآلسيوي الذي حقق قفزة اقتصادية مذهلة خالل ربع  - 15

 قرن مضى، 

 طنيه من براثين الفقر؟ خرج خاللها الماليين من موا

وما هو االقتصاد اآلسيوي الذي على الرغم من أنه ال يزال يميل إلى كونه 

 ريفيا إال أنه سيكون الدينامو القادم للقارة؟

للوهلة األولى، سيقفز ذهن معظمنا إلى الصين، وربما يخمن البعض  

من  بأنها الهند، ولكن إجابات هؤالء وأولئك تغفل بشكل غريب دولة كان

الممكن أن تبرز بشكل أفضل لو كانت تقع في مكان آخر من العالم، بسبب ما 

 حققته من نجاح اقتصادي في الماضي، وإمكاناتها المستقبلية، إنها "فيتنام".

مليون نسمة، حققت ثاني أكبر معدل  90فيتنام التي يتجاوز عدد سكانها 

ا سوى الصين. وإذا ، ولم يسبقه1990لنمو دخل الفرد في العالم منذ عام 

% على مدار العقد 7تمكنت هذه الدولة من الحفاظ على وتيرة نمو ال تقل عن 

المقبل، فسوف تمضي بنجاح في طريق مشته قبلها النمور اآلسيوية مثل كوريا 

 الجنوبية وتايوان.

هناك مزحة طريفة عرضها بشكل جيد الممثل  -  :األمريكان كعقبة

"، Coming to Americaنهاية فيلمه الشهير "األمريكي "إيدي ميرفي" في 

حول رجل يدخل إلى مطعم ويطلب بعض الحساء، قبل أن ينادي النادل لتذوقه. 

وعندما يأتي، يقف النادل أمام الرجل حائًرا يسأله ما إذا كان الحساء ساخنا 

جدًا أم باردا أو أي شيء آخر، ليكتشف بعد لحظات من الحيرة أن كل ما في 

 أمامه أساًسا.  ه ال توجد ملعقةاألمر أن

وفي الواقع، إن المعجزة االقتصادية الفيتنامية التي بدأت فعلياً في عام  -

، وانتشلت البالد من الفقر المدقع خصوًصا بعد فقدانها برنامج 1992
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المساعدات السوفيتية الكبير، لتنضم رسميًا إلى الدول ذات الدخل المتوسط في 

ر مماثلة تماًما. لماذا؟ ببساطة ألن الفيتناميين أرداوا ، تثير مشاع2009عام 

 تناول غذائهم ولكن األمريكيين منعوهم الملعقة، لذا كان عليهم إيجاد أخرى.

في السنوات التي أعقبت الحرب الفيتنامية مباشرة، كافحت فيتنام من  -

أجل الوقوف على قدميها مرة أخرى، بينما كانت تعاني من ارتفاع معدالت 

التضخم وانخفاض مستويات اإلنتاج بعد أن قُتل الكثير من سكانها ممن كانوا 

 في سن العمل.

في البداية، تعرقلت كافة محاوالت فيتنام لالنتعاش بسبب العزلة  -

الدبلوماسية المفروضة عليها من جانب الواليات المتحدة بشكل رئيسي، 

صندوق النقد والبنك  ونجاح واشنطن في الضغط على المؤسسات الدولية، مثل

الدولي لحرمانها من المساعدات المطلوبة إلعادة بناء اقتصادها الذي دمرته 

القوات األمريكية في الستينيات. كما ساهم الحظر التجاري األمريكي الذي دام 

 عاًما في الحد من قدرة فيتنام على التقدم في مجال التجارة الدولية. 20

، حين اعتمد الحزب الشيوعي الحاكم 1986 بدأت األمور تتغير في عام -

فكرة اقتصاد السوق، مع تمسكه بمبادئه االشتراكية. وجرى تشجيع االستثمار 

األجنبي، والترحيب بالشركات الخاصة، مما أدى إلى انطالق عصر التحرير 

 االقتصادي الذي ازدهرت خالله ريادة األعمال.

ألرز في العالم. وبحلول سرعان ما أصبحت فيتنام ثاني أكبر مصدر ل -

، تمكنت ألول مرة من استغالل كامل طاقاتها بعد أن استعادت 1995عام 

عالقاتها الدبلوماسية مع الواليات المتحدة، لتبدأ على الفور المؤسسات الدولية 

 بتقديم كميات كبيرة من المساعدات اإلنمائية إلى فيتنام.



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

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

 ــ 59ــ 

تجارة العالمية، ونجحت ، انضمت فيتنام إلى منظمة ال2006في عام  -

خالل السنوات األخيرة في تطوير بنيتها التحتية، وتشييد شبكة كهرباء حديثة 

% من البالد. كما أن صناعة السياحة انطلقت وتواصل 90تغطي حاليًا نحو 

 التوسع، مما يوفر فرص عمل جديدة ومصادر دخل لماليين الفيتناميين.

 دولة تعرف كيف تستغل إمكاناتها

عكس الصين والهند، تفتقر فيتنام إلى مزايا كونها اقتصادا بحجم القارة، ب - 

ولحسن الحظ هذا يجعل الدروس المستفادة من صعودها االقتصادي أكثر 

 قابلية للتطبيق في العديد من البلدان النامية األخرى، وال سيما المجاورة لها.

البلدان النامية  لم تستسلم فيتنام لموجة التشاؤم التي أصابت عددا من -

إزاء التطور السريع للتكنولوجيا، حيث أثار انتشار األتمتة الصناعية في 

المصانع الكثير من المخاوف من أن الصناعات كثيفة العمالة لن تنجح في دفع 

اقتصادات البلدان الفقيرة إلى األمام. ولكن تجربة فيتنام أظهرت أن نماذج 

 ال تحقق نتائج جيدة.التنمية المجربة والمختبرة ال تز

إذا ألقينا نظرة على الخريطة نالحظ أن أكبر عامل في صالح فيتنام هو  -

الجغرافيا. حيث إن حدودها مع الصين أكسبتها ميزة تنافسية كبيرة. فال يوجد 

أي بلد آخر أقرب من مناطق التصنيع الرئيسية في جنوب الصين ويتمتع 

 م.باتصاالت بحرية وبرية معها سوى فيتنا

في ظل االرتفاع المستمر لألجور الصينية، أصبحت فيتنام بدياًل واضًحا  -

للشركات التي تسعى إلى التحرك إلى مراكز إنتاجية منخفضة التكلفة، وخاصة 

 إذا كانت ترغب في أن تحافظ في ذات الوقت على سالسل التوريد الصينية.

 التعليم .. المشترك بين كل تجارب التنمية
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ن الصغير نسبيًا للسكان يزيد هو اآلخر من القوة الدافعة التي معدل الس -

يتمتع بها االقتصاد الفيتنامي. ففي حين أن متوسط العمر في الصين يقترب 

 عام(. 30.7عاًما ) 31عاًما، ال يتجاوز نظيره لدى فيتنام  36من 

القوى العاملة في فيتنام ليست مجرد شباب هواة، بل العكس، قوامها  -

يسي عبارة عن ماليين من العمال المهرة، وهذا يرجع بشكل رئيسي إلى الرئ

% من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد، 6.3التعليم الذي بلغ اإلنفاق عليه نحو 

أي بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة مع متوسط مع تنفقه البلدان متوسطة الدخل 

 مثل فيتنام.

لى التعليم أكثر من ذلك، إال على الرغم من أن بعض الحكومات تنفق ع -

أن ما يميز فيتنام هو أنها تركز على األساسيات: زيادة معدل االلتحاق 

بالمدارس وتدريب المعلمين وضمان حد أدنى من الجودة التعليمية، ولذلك 

نجد األطفال الفيتناميين في سن الخامسة عشرة يتفوقون في التصنيفات 

المتحدة وبريطانيا في الرياضيات والعلوم،  العالمية على نظرائهم من الواليات

 ويتساون مع أقرانهم األلمان.

يدرك الفيتناميون أن التعليم استثمار محوري بالنسبة لهم، من أجل  -

تحقيق االستفادة القصوى من الفرص التجارية. فعلى الرغم من أن المصانع 

مشغلين، وهؤالء تتحول تدريجيًا نحو األتمتة إال أن اآلالت ال تزال بحاجة ل

يجب أن يكونوا على قدر عال من التعليم والكفاءة للتعامل مع التعليمات 

 المعقدة.

 7القوى العاملة من سكان الحضر لديها مجال كبير للنمو، حيث يعيش  -

فيتناميين في الريف، كما هو الحال في الهند، وذلك مقارنة مع  10من كل 

ساهم ذلك في تخفيف ضغوط األجور، % فقط في الصين. ومن المتوقع أن ي44
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مما يمنح فيتنام الوقت الالزم بناء صناعات كثيفة العمالة، والتي تعتبر 

 مليون نسمة. 92ضرورة ألمة يقترب عدد سكانها من 

العديد من الدول النامية األخرى لديها قوى عاملة شابة، ولكن  -: التنويع

تنام. فمنذ مطلع التسعينيات، القليل منها من كان لديه سياسات فعالة مثل في

انفتحت الحكومة على التجارة واالستثمار الدوليين، وقد أعطى هذا الشركات 

 األجنبية الثقة للبدء في تشييد المصانع بالبالد.

، كان المستثمرون األجانب في فيتنام مسؤولين عن ربع 2016في عام  -

رة تتجاوز نظيرتها لدى أي اإلنفاق الرأسمالي السنوي، بينما مثّلت التجارة كبي

 بلد آخر يتمتع بنفس المستوى من نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

سجل االستثمار األجنبي المباشر في فيتنام رقًما قياسيًا خالل عام  -

ليصل إلى  2016، وارتفع مرة أخرى خالل النصف األول من عام 2015

ارنة مع الفترة نفسها من العام % مق105مليار دوالر، بارتفاع قدره  11.3

 السابق.

منعت الحكومة الفيتنامية المسؤولين من إرغام األجانب على شراء  -

المدخالت محليًا، على غرار قواعد المحتوى المحلي التي تفرضها إندونيسيا، 

ولذلك توافدت الشركات األجنبية إلى فيتنام وأصبحت مسؤولة اليوم عن ثلثي 

 صادرات البالد.

أهم ما يميز التجربة الفيتنامية هي المرونة. فقد شجعت الحكومة المنافسة  -

بين مقاطعاتها الثالثة والستين، ولذلك نجد أن مدينة "هو تشي منه" تميزت 

بمناطقها الصناعية، بينما برزت مدينة "دا نانج" في مجال التكنولوجيا الفائقة، 

اغبين في الخروج من في حين أصبح الشمال منطقة جاذبة للمصنعين الر

 الصين. والنتيجة هي اقتصاد متنوع قادر على الصمود في وجه الصدمات.
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 جاءت من بعيد

ما حققته فيتنام هو نقلة ال يستهان بها على اإلطالق. فقد ارتفع متوسط  -

إلى ألفي دوالر  1986دوالر أمريكي في عام  100الدخل السنوي للفرد من 

 قم إلى الضعف في المناطق الحضرية.، ويصل ذلك الر2016في عام 

قبل ثالثين عاًما، كانت فيتنام واحدة من أفقر دول الكوكب، ولكنها  -

 2016مليار دوالر عام  200أصبحت اليوم صاحبة اقتصاد تتجاوز قيمته 

 (.2007مليار دوالر عام  77.4)

ية، لذلك غالبًا ما يفاجأ زوار فيتنام، وخصوصا القادمين من الدول الغرب -

باألبراج المكتبية والمحالت الراقية والشوارع التجارية المزدحمة، وذلك 

بسبب أن انطباعاتهم المسبقة عن هذا البلد التي شكلتها شاشات التلفزيون في 

جميع أنحاء العالم في الستينيات والسبعينيات عبارة عن صور محزنة 

 لصراعات وفقر وجهل.

ير من التحديات المستقبلية أمام أخيًرا، على الرغم من وجود الكث -

 30االقتصاد الفيتنامي، إال إنه بالنظر إلى المكان الذي جاء منه هذا البلد قبل 

عاًما فقط، يمكننا بكل أريحية اعتبار فيتنام إحدى قصص النجاح االقتصادي 

 اآلسيوية التي نضجت تجربتها على نار هادئة دون استعجال.

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/519320 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 

*** 
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