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 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، 
 لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 المصدر لتحقيق الموثوقية . هذه المعلومات مع ذكر 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير 

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أواًل 
تنافس أميركا.. ما سر المعجزة االقتصادية للصين حتى أثناء  - 1

 الركود العالمي؟

 
تريليون دوالر ليقترب ألول مرة من  15.7االقتصاد الصيني بلغ نحو 

 29/1/2021االقتصاد األميركي )غيتي إيميجز(  
أوردت أحدث بيانات مكتب إحصائي في الصين أن االقتصاد في طور 

% مع نهاية 2.3االنتعاش، بعد أن حقق االقتصاد الصيني نسبة نمو تناهز 
 .2020عام 

"سفابودنايا براسا" الروسية مع أندريه أوستروفسكي نائب مدير وفي حوار 
معهد الشرق األقصى التابع ألكاديمية العلوم الروسية حول أسباب هذا النمو، 
يذكر الكاتب أندري إيفانوف أن الصين هي الدولة الوحيدة التي صمدت أمام 

دول األزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، في وقت تكبدت فيه بقية 
 .العالم خسائر فادحة

 100وبحسب الصحيفة تجاوز الناتج المحلي اإلجمالي للصين عالمة 
تريليون دوالر. وبهذا،  15.68تريليون، أي حوالي  101.6تريليون يوان ليبلغ 

تكون هذه المرة األولى التي يقترب فيها الناتج المحلي اإلجمالي للصين من 
 .تريليون دوالر 20.8الذي يقدر بحوالي الناتج المحلي اإلجمالي األميركي 

أما بالنسبة للعام المقبل، فيتوقع الخبراء تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 
%، وارتفاع حصة االقتصاد الصيني في االقتصاد العالمي إلى 8% و7.5
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%. ويعود ذلك إلى تغير هيكل االقتصاد الصيني تدريجيا من 19نسبة 
 .ة التقنية"المصنع العالمي" إلى قوة عالي

 النشاط التجاري  
ويرى الخبير أندريه أوستروفسكي أن سياسة الحفاظ على النشاط التجاري 

 .للمواطنين مّثلت السبب الرئيسي لالنتعاش السريع لالقتصاد الصيني
وفقا له، نجحت التدابير الرامية إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة 

% 90الخدمات، ونتيجة ذلك تم إنقاذ  الحجم وريادة األعمال الخاصة بقطاع
 .من الوظائف في الصين

 إنقاذ الشركات الصغيرة
من ناحية أخرى، تم تأجيل دفع الضرائب، وإلغاء بعض أنواع الضرائب 

. نتيجة لهذه اإلجراءات، وهو ما أنقذ الشركات 2020على الشركات عام 
% من مجموع 50التي تمثل نسبة مشاركتها بالضرائب -الصغيرة والمتوسطة 

 .% من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد 60الضرائب، وتساهم بنسبة 
وعما يمكن أن تتعلمه الدول األخرى من التجربة الصينية، يشير 
أوستروفسكي إلى أن معدل قطاع الخدمات في مناطق مختلفة يتراوح بين 

يا % الدول الغربية. وفي روس 80%، بينما تتجاوز هذه النسبة  60% و30
كما هو الحال في الصين، تطور قطاع الخدمات بشكل جيد في المدن الكبرى 

 .فقط
وبينما أغلقت العديد من منافذ بيع األطعمة والمشروبات والمحالت 
التجارية في موسكو، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة وانخفاض عائدات 

لمتضررة الضرائب وظهور مشاكل اإليجار، قدمت الصين الدعم للشركات ا
 .من األزمة الناجمة عن الوباء، وفق الخبير ذاته
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 قوة اقتصادية
وحول إمكانية أن يؤدي نمو القوة االقتصادية للصين إلى تطوير 
مشاريعها االقتصادية العالمية وتوسيع نفوذها الخارجي، يؤكد أوستروفسكي 

احد، أن لدى الصين العديد من المشاريع العالمية مثل "حزام واحد وطريق و 
 ."بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية

، لم تحقق الصين توسعا اقتصاديا. ولكن 2001ويعتقد أنه حتى عام 
بعد ذلك، بدأت في تصدير رأس المال خارج البالد. ونتيجة لذلك، يتراوح 

 140و 135حجم رأس المال السنوي الذي يدخل الصين من الخارج ما بين 
 .مليار دوالر

إلى  -بحسب أوستروفسكي-وطريق واحد يهدف مشروع حزام واحد 
 .إشراك أكبر عدد ممكن من الدول في األعمال التجارية الصينية

، اقتصرت المعامالت التجارية للصين بشكل أساسي 2013حتى عام 
على الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة 

ت في معامالتها لتشمل دول ما بعد االتحاد واليابان، غير أنها حديثا طور 
 .السوفياتي وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وشرق أفريقيا

ويضيف أوستروفسكي أن الشركات الصينية لم تستعد بعد إمكاناتها 
. علما 2019التصديرية، كما لم يسجل حجم الواردات انتعاشا مقارنة بعام 

 .لتقنيات العاليةأن الصادرات الصينية تقوم بشكل كبير على ا
وطالما ما زال وباء فيروس كورونا منتشرا في العالم، فستستمر الصين 

 الصحافة الروسية : المصدر .في اتباع منهجها الحالي، وفقا ألوستروفسكي
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/1/29/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9

%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7-
%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9 
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 حربا تجارية’ اشتر المنتجات األميركية‘هل يشعل شعار  - 2

 January 27, 2021 
يوقع الرئيس األميركي الجديد جو بايدن االثنين مرسوما يعطي األولوية 
للشركات والمنتجات األميركية في الصفقات التي تبرم مع الوكاالت الفدرالية 

 .“صنع في أميركا“ه دونالد ترامب مستعيدا بذلك الشعار المفضل لدى سلف
ُيرغم الحكومة على إبرام عقود مع  1933والقانون العائد إلى العام 

شركات أميركية عندما يكون األمر ممكنا لكن ثمة استثناءات عديدة وهذا ما 
 .تنتقده منذ زمن الشركات الصغيرة والمتوسطة

أن قسما  رغم” صنع في الواليات المتحدة“وبعض السلع تحمل شعار 
 .كبيرا من تركيبتها من منشأ آخر

وقال مسؤولون كبار في البيت األبيض إن هذا النص يهدف إلى إعادة 
االستثمارات “إطالق اإلنتاج الوطني والحفاظ على الوظائف الصناعية وزيادة 

 .”في قطاعات التصنيع والعمال بهدف النهوض مجددا بشكل أفضل
نصبه، يواصل بايدن التحرك للمضي وبعد أقل من أسبوع على توليه م

في تطبيق أولوياته عبر مراسيم رئاسية، فيما لم يتسلم فريقه الحكومي مهامه 
 .بعد

وقد تثير التدابير الجديدة استياء حلفاء وشركاء واشنطن االستراتيجيين 
اشتر المنتجات “مثل كندا والدول األوروبية التي كانت تعتبر أن شعار 

ؤسساتها من الوصول إلى عمليات استدراج عروض من يمنع م” األميركية
الحكومة األميركية.وقد حذر وزير الخارجية الكندي واشنطن من هذا األمر 

 .وفقا لوسائل اإلعالم الكندية

https://greatmiddleeastgate.com/2021/01
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من الواضح أنه إذا الحظنا أن “وقال مارك غارنو لقناة سي بي سي 
مشيرا إلى ” مرسياسة اشتر المنتجات األميركية، تضر بتجارتنا سنعلمهم باأل

الرئيس بايدن أبلغنا أنه مستعد لإلصغاء إلينا في كل مرة نشعر فيها “أن 
 .”بالقلق

وإذا كان لويد أوستن وزير الدفاع ثبت في منصبه الجمعة أمام مجلس 
الشيوخ، فإن وزارات أساسية مثل الخارجية ال تزال تنتظر تثبيت الوزراء في 

تثبيت جانيت يلين كوزيرة للخزانة وسيصوت مجلس الشيوخ على  .مناصبهم
والتي يفترض أن تشرف على المشاريع االقتصادية وبينها خطة اإلنقاذ البالغة 

 .مليار دوالر إلخراج البالد من األزمة 1900قيمتها 
وسيتيح المرسوم الجديد خفض احتماالت االلتفاف على القواعد التي 

ي مشترياتها للمنتجات المصنعة تفرض على اإلدارة الفدرالية إعطاء األولوية ف
والهدف هو أيضا حض الوكاالت الفدرالية على سد  .في الواليات المتحدة

الثغرات القانونية التي تستغلها شركات ال تصنع في الواليات المتحدة إال قسما 
 .صغيرا من المنتجات التي تعرض على الحكومة

ترامب الذي حّض وهذا القرار يّذكر بقرارات أسالفه وخصوصا دونالد 
عبر مرسوم الدولة الفدرالية على شراء المزيد من المنتجات األميركية وجعل 

 .من فرض رسوم جمركية سالحا ضد الواردات أعطى نتائج متباينة
وبدال من حرب تجارية، ُيفضل جو بايدن تشديد قواعد شراء المنتجات 

 .لحكومة الفدراليةاألميركية ويريد استخدام القوة الضاربة الشرائية لدى ا
الدوالرات التي تنفقها الحكومة “وقال مسؤول في اإلدارة األميركية إن 

الفدرالية هي أداة قوية لدعم العمال والمصنعين األميركيين. المشتريات العامة 
 .”مليار دوالر من اإلنفاق الفدرالي 600وحدها تمثل ما يقرب من 
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 1933الموقع عام ” األميركية إشتر المنتجات“وبحسب اإلدارة فإن قانون 
والذي ال يزال ساريا، ُيلزم الوكاالت الفدرالية بالتزود كأولوية بمنتجات مصنعة 

لكن األفضليات لم يتم تنفيذها على الدوام بشكل “على األراضي األميركية 
 .”متناسق أو فعال

تغيير جوهري في هيكلية إجراءات “ومن المرتقب أن يؤدي نهج بايدن إلى 
بهدف تغيير التعريف بحد ذاته للمنتج الذي ُيعتبر ” تر المنتجات األميركيةإش

 .مصنوعا في الواليات المتحدة وتشديد احتماالت اإلعفاءات
وتريد اإلدارة أيضا أن تتمكن الشركات الجديدة وبينها الشركات الصغيرة 

 .من الوصول إلى عمليات استدراج العروض
اشتر المنتجات “جو بايدن بتشديد قانون  وخالل الحملة االنتخابية، وعد

مليار دوالر لمشاريع تستخدم منتجات  400مع خطة بقيمة ” األميركية
مصنوعة في الواليات المتحدة ال سيما الصلب أو معدات الحماية لموظفي 

 .19-القطاع الصحي الذين يكافحون وباء كوفيد
ومخزونات أميركية،  وبعد فوزه، أكد أن الحكومة الفدرالية ستشتري سيارات

لكن شركات حذرت من أن اعتماد قواعد ملزمة كثيرا من شأنه أن يؤدي إلى 
 .ارتفاع الكلفة ما قد ُيعقد شراء قطع غيار مصنوعة خارج الواليات المتحدة

ُينظر إليه أيضا على “وقال أحد مساعدي بايدن إن المرسوم يجب أن 
 .”لتقوية سالسل اإلمدادات أنه جزء فقط من التزام شامل لهذه اإلدارة،

والذي أظهر  19-وتشدد واشنطن على النقص الذي تسبب فيه وباء كوفيد
نعتمد فيه “ضعف النظام، وتقول إنها تريد تجنب أن تجد نفسها في وضع 

 .”على دول ال تشاركنا مصالحنا في تسليم مواد أساسية
اء والحلفاء مصمما على العمل مع الشرك“ويبقى الرئيس األميركي الجديد 
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لتحديث قواعد التجارة العالمية لكي تتمكن كل الدول من استخدام األموال 
، كما ”التي يدفعها دافعو الضرائب لتشجيع االستثمار في بلدانهم الخاصة

 .يضيف مساعده وهي طريقة مبطنة النتقاد الصين التي تغرق العالم بمنتجاتها
 ميدل إيست أونالين

https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-
%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d9%87%d9%84-
%d9%8a%d8%b4%d8%b9%d9%84-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-
%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%aa-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9 

 
تويوتا تستعيد عرش السوق العالمية لصناعة السيارات من حيث  - 3

 المبيعات

 2021جانفي   28
استعادت مجموعة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور كورب عرش 
السوق العالمية لتصبح أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات بعد 

 .األلمانية مجموعة فولكس فاغن خالل العام الماضي تفوقها على منافستها
دايهاتسو موتور  وأعلنت مجموعة تويوتا موتور التي تضم أيضا شركتي 

% إلى 11.33وهبنو موترز تراجع مبيعاتها خالل العام الماضي بنسبة 
مليون سيارة، في حين زادت مبيعاتها خالل العام الماضي في الصين  9.53
مليون سيارة تقريبا، وباعت في الواليات المتحدة  1.8% إلى 10.9بنسبة 

% عن العام 11.3مليون سيارة بانخفاض نسبته 2.1وهي أكبر أسواقها 
 .السابق

في الوقت نفسه تراجع إنتاج تويوتا خالل العام الماضي على مستوى العالم 
مليون سيارة. وزاد إنتاجها في الصين بنسبة  9.21% إلى 14.1بنسبة 
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في المقابل كانت فولكس فاجن قد أعلنت في وقت سابق من  .يا% سنو 9.5
% 15.2الشهر الحالي تراجع مبيعاتها العالمية خالل العام الماضي بنسبة 

 .مليون سيارة 9.3إلى 
من ناحية أخرى أعلنت شركة تويوتا موتور كورب ارتفاع مبيعاتها العالمية 

 689لف وأ 987% سنويا إلى 8.9خالل ديسمبر الماضي بنسبة 
 .بفضل المبيعات القوية في أمريكا الشمالية والصين وأوروبا واليابان سيارة 

بنسبة  وزادت مبيعات تويوتا داخل اليابان بما في ذلك سياراتها الصغيرة 
% خالل الشهر 8.2% في حين زادت المبيعات خارج اليابان بنسبة 12.6

ف أنحاء العالم خالل في الوقت نفسه زاد إنتاج الشركة في مختل .الماضي
ألف سيارة. وزاد اإلنتاج  878.5% سنويا إلى 11.4الشهر الماضي بنسبة 

 منقول .%15.3% واإلنتاج خارج اليابان بنسبة 6داخل اليابان بنسبة 
 

 المركزي األوروبي": إلغاء ديون كورونا غير مطروح للنقاش - 4 

 استمرار اإلغالقتوقعات بتأخر تعافي اقتصاد منطقة اليورو مع 

  2021فبراير  7األحد   وكاالت  
التي  يدعون إلى إلغاء الديون  مختصوووووووووووووون في الشوووووووووووووأن االقتصوووووووووووووادي 

 اقترضتها دول منطقة اليورو من البنك المركزي األوروبي )أ ف ب(
األوروبي، كريسووووووووووووووتين الغارد، أن "إلغاء  أكدت رئيسووووووووووووووة البنك المركزي 

( أمر غير مطروح للنقاش، وسوووووويشووووووكل 19-الديون المترتبة عن وباء )كوفيد
 خرقًا لالتفاقية األوروبية التي تمنع بشكل صارم تموياًل نقديًا للدول".

وأوضووووووووووووووحت الغارد أن "هذه القاعدة تشووووووووووووووكل إحدى الركائز الجوهرية 
لليورو"، مضوويفًة "سوويكون من المفيد أكثر تركيز الطاقة المصووروفة بالمطالبة 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6786
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بووووإلغوووواء البنووووك المركزي األوروبي للووووديون، على نقوووواش في شووووووووووووووووووأن كي يووووة 
اسووووووووووووووتخدامها. ما الذي سوووووووووووووويخصووووووووووووووص لإلنفاق العام؟ بأي قطاعات يجب 

 هو الموضوع المهم اليوم". االستثمار؟ هذا
وأطلق أكثر من مئة متخضوووض في االقتصووواد، الجمعة الماضوووية، دعوًة 
إلى إلغووواء الوووديون العووواموووة التي اقترضووووووووووووووتهوووا دول منطقوووة اليورو من البنوووك 
المركزي األوروبي من أجول تسووووووووووووووهيول إعوادة البنواء االجتمواعيوة والبيئيوة بعود 

 مرحلة وباء كورونا.
توماس بيكيتي، والوزير البلجيكي السووووووابق  وقال المتخصووووووصووووووون، ومنهم

بول مانييت، والمفوض األوروبي السوووووابق المجري أندور الزلو "نحن مدينون 
في المئة من ديوننا نفسووووها، وإذا أردنا سووووداد هذه المبالغ  25ألنفسوووونا بنسووووبة 

ينبغي علينا الحصووووووووول عليها من مكان آخر، أي عبر االسووووووووتدانة من جديد 
 من االسووووتدانة لالسووووتثمار، أو عبر رفع الضوووورائب أو عبر لخدمة الدين بدالً 
 خفض النفقات".

الغارد أن "كل دول منطقة اليورو سووووووووووووووتخرج من هذه األزمة مع  ورأت
نسوووووبة ديون مرتفعة"، لكن "ال شوووووك في أنها سوووووتتمكن من سووووودادها. تتم إدارة 
 الديون على المدى الطويل. االسووووووووووتثمارات التي تتم في القطاعات الرئيسووووووووووة

 ستؤدي في المستقبل إلى تعزيز النمو".
وأضووووافت "االنتعاش سوووويخلق فرب عمل، وبالتالي سوووويكون عامل جمع. 
نحن بصوووووووووووووودد التوجه نحو اقتصوووووووووووووواد آخر، رقمي وبيئي أكثر، وأكثر التزامًا 

 بمواجهة التغير المناخي وحماية التنوع الحيوي".
انتعاش.  سيكون عام 2021وعلى المدى القصير، ترى الغارد أن "عام 

تأخر االنتعاش االقتصووووووووووووووادي، لكنه لم يقوض تمامًا. من المؤكد أننا ننتظر 
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ذلك بفارغ الصوووووبر، ومع ذلك لسووووونا بمنأى عن مخاطر مجهولة أيضوووووًا، ولن 
نعود إلى مسووووتويات النشوووواط االقتصووووادي التي عرفناها قبل الوباء قبل حلول 

 ".2022منتصف عام 
 التعافي األوروبي سيتأخر

رد أن تعافي منطقة اليورو سووووووويتأخر، وقالت في تصوووووووريحات أكدت الغا
نشوووووووورتها صووووووووحيفة فرنسووووووووية، إن "تعافي أوروبا من الركود الناجم عن جائحة 

( سيتأخر بعض الشيء، لكن من المفترض أن يكتسب زخمًا في 19-)كوفيد
 منتصف العام".

ومع إغالق دول منطقة اليورو اقتصوووواداتها لكبح انتشووووار فيروس كورونا 
سوووووتجد، انكمص اقتصووووواد المنطقة في ربع السووووونة الماضوووووي، وثمة احتمال الم

مع  2021في األشووهر الثالثة األولى من   واضووح بأن يشووهد انكماشووًا جديداً 
 استمرار إغالق معظم قطاع الخدمات.

وقالت الغارد خالل مقابلة صوووووحافية "نتوقع أن يكتسوووووب االنتعاش زخمًا 
سوووتمرت الضوووبابية، لنكن واضوووحين، لن في منتصوووف العام تقريبًا، حتى وإن ا

نشووووووووهد عودة إلى مسووووووووتويات ما قبل الجائحة من النشوووووووواط االقتصووووووووادي قبل 
 ".2022منتصف 

وفي ظل استنفاد أدوات السياسة النقدية بالفعل، أضحت الكرة في ملعب 
السياسة المالية، فقد دعت الغارد القيادة السياسية في أوروبا للتصديق على 

 903مليار يورو ) 750صوووووووووووادي غير مسوووووووووووبوق بقيمة صوووووووووووندوق تعاف  اقت
مليارات دوالر(. وقالت "يتعين التصوووووووووديق على الخطة في الوقت المناسوووووووووب 
حتى تقترض المفوضوووية األوروبية كما هو مقرر في يونيو )حزيران( المقبل، 

 ثم توزع األموال".
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 ال تأثيرات على اليورو
وروبية، جان كلود على صعيد متصل، قال الرئيس السابق للمفوضية األ

يونكر، إنه ال يتوقع تأثيرات سوووووولبية على المدى القصووووووير أو المتوسووووووط على 
عملة اليورو، على الرغم من العجز والديون المتزايدة بين الدول األعضوووووووووووواء 

 في الوقت الذي تكافح فيه كورونا.
وقال يونكر في مقابلة أجرتها معه صوووووووووووحيفة "نويه زيورخر تسوووووووووووياتونج" 

إن العملة سوووتتحمل الضوووغوط إذا أنفقت الدول األعضووواء أموال السوووويسووورية، 
صووووووووووووووندوق إعادة اإلعمار التابع لالتحاد األوروبي بحكمة، مثل إنفاقها على 

 اإلصالحات الموجهة نحو المستقبل.
وأضووووووووواف في تصوووووووووريحات أوردتها وكالة "بلومبيرغ" ل نباء، أنه "ال يريد 

 مر ال يمكنك التخلص منه بسهولة.التقليل من مشكلة الديون الناتجة"، وهو أ
واعترف يونكر بووواالنتقوووادات الموجهوووة لكي يوووة إدارة طرح اللقووواحوووات في 
االتحووواد األوروبي، مضوووووووووووووويفوووًا أنوووه من غير الواقعي توقع تلقيح الجميع في 

 غضون األسابيع أو األشهر القليلة األولى، حسبما ذكرت الصحيفة.
في المئة من السووووووووووووووكان  70ح وقال إن أوروبا طلبت لقاحات كافية لتلقي

 بحلول الخريف.
وحذر مسوووووووؤولو االتحاد األوروبي، في نهاية الشوووووووهر الماضوووووووي، من أن 
 تفشي جائحة فيروس كورونا يهدد بتعميق االنقسام بين دول منطقة اليورو.

وقال المفوض األوروبي للشؤون االقتصادية، باولو جينتيلوني، إن الدول 
رض هشة اقتصاديًا قبل األزمة تضررت بشدة التي كانت تقف بالفعل على أ

 من الوباء أكثر من الدول التي كان أداؤها جيدًا.
وتابع "هذه االختالالت بين أعضووووواء منطقة اليورو كانت تتراجع تدريجيًا 
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"، إال أن جينتيلوني أوضووووووووووووووح أن هذا التقارب معرض لخطر 19-قبل كوفيد
لدين العام اآلن في ازدياد مرة االتسوواع مرة أخرى، ألنه "على سووبيل المثال، ا

أخرى، خصووووووصوووووًا في الدول األكثر تضوووووررًا اقتصووووواديًا من تراجع السوووووياحة، 
 وأسباب أخرى".

https://www.independentarabia.com/node/191676/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D
8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D
8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-
%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD-
%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4 

 
 العمالت الرقمية على أعتاب مستويات قياسية - 4

تريليون دوالر للمرة األولى و"بيتكوين" قفزت  1.1قيمتها السووووووووووووووقية عند 
 ألف دوالر 38في المئة إلى  16

  2021فبراير  7األحد    صحافي خالد المنشاوي   
 )أ ف ب(  العمالت الرقمية تحقق مكاسب قياسية خالل أسبوع 

تمكنت العمالت الرقمية من تحقيق مكاسووووب أسووووبوعية قوية لتقفز القيمة 
تريليون  1.1أعلى مسووووووووووتوى على اإلطالق عند السوووووووووووقية اإلجمالية لها إلى 

دوالر، واسووووووووووتفادت السوووووووووووق من حالة عدم اليقين التي تضوووووووووورب األصووووووووووول 
والمالذات اآلمنة، إضووافة إلى تسووجيل الذهب خسووائر أسووبوعية، مع اسووتمرار 

 تراجع الدوالر.
على صووووووووووووووعيد القيمة السوووووووووووووووقية المجمعة للعمالت الرقمية، ووفق موقع 

في  15.6قد قفزت خالل تعامالت األسووبوع الماضووي "كوين ماركت كاب"، ف

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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مليوووار دوالر، بعووودمووا ارتفعوووت القيموووة السوووووووووووووووقيووة  157.6المئوووة رابحوووة نحو 
مليار دوالر في تعامالت بداية األسووووووووووووووبوع  1007اإلجمالية من مسووووووووووووووتوى 

مليار دوالر صوووباح اليوم األحد، وهو أعلى  1164.6الماضوووي إلى مسوووتوى 
 لقيمة السوقية المجمعة لها.مستوى على اإلطالق تسجله ا

 في المئة 16.2"بيتكوين" صعدت 
بالنسبة إلى "بيتكوين"، التي تعد العملة األكثر قوة وانتشارًا بين نظيراتها، 

في المئة، لتربح نحو  16.2ارتفعت خالل تعامالت األسووووووووووووووبوع الماضووووووووووووووي 
ي دوالرًا بداية األسبوع الماض 33114دوالرًا بعدما قفزت من مستوى  5361

 دوالرًا صباح األحد. 38475إلى مستوى 
في المئة لتربح  15.7وعلى صووووووووووعيد قيمتها السوووووووووووقية اإلجمالية، قفزت 

مليار دوالر خالل األسووووووووووووووبوع الماضووووووووووووووي، بعدما ارتفعت قيمتها  96.8نحو 
مليار دوالر.  713.2مليار دوالر إلى نحو  616.4السووووووووووقية من مسوووووووووتوى 

تحوذ على حصووووووة سوووووووقية إجمالية تقدر ووفق هذه األرقام فإن "بيتكوين" تسوووووو
في المئة من إجمالي القيمة السووووقية المجمعة للعمالت  61.2نسوووبتها بنحو 

في المئة من إجمالي األرباح التي  61.4الرقمية، فيما تسووووووووووووتحوذ على نحو 
 حققتها أسواقها خالل تعامالت األسبوع الماضي.

 22.5بوع الماضووووي أما عملة "إيثريوم" فقد ارتفعت خالل تعامالت األسوووو
 1314دوالرًا، بعدما ارتفع سوووووووووعرها من مسوووووووووتوى  296في المئة لتربح نحو 

دوالرات  1610دوالرًا في تعامالت بداية األسوووووووووبوع الماضوووووووووي إلى مسوووووووووتوى 
في المئة  22.6صباح األحد. وقفزت على صعيد قيمتها السوقية اإلجمالية 

دوالر، بعدما ارتفعت مليار  34خالل تعامالت األسبوع الماضي لتربح نحو 
مليار  184.5مليار دوالر إلى نحو  150.5قيمتها السوووووووووووقية من مسووووووووووتوى 
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دوالر في تعامالت اليوم. وبذلك تسوووتحوذ عملة "إيثريوم" على حصوووة سووووقية 
في المئة من إجمالي القيمة السوووووووقية المجمعة للعمالت  15.8تبلغ نسووووووبتها 

ة من إجمالي المكاسب التي في المئ 21.5المشفرة، فيما تستحوذ على نحو 
 حققتها أسواقها الرقمية خالل تعامالت األسبوع الماضي.

 الخسائر تطارد "تيزر" و"إكس ريبل"
في المركز الثووووالووووث جوووواءت عملووووة "تيزر" التي نزلووووت خالل تعووووامالت 

دوالر عقب هبوط  0.004في المئة، خاسوووووورة نحو  0.4األسووووووبوع الماضووووووي 
ت بداية األسوووووووبوع الماضوووووووي إلى نحو سوووووووعرها من مسوووووووتوى دوالر في تعامال

في  6.8دوالر صووباح اليوم. فيما ارتفعت قيمتها السوووقية اإلجمالية  0.996
مليار  26.4مليار دوالر، بعدما ارتفعت من مسوووووووتوى  1.8المئة رابحة نحو 

مليار دوالر في  28.2دوالر في تعامالت بداية األسووووبوع الماضووووي إلى نحو 
األرقام فإن "تيزر" تسوووووتحوذ على حصوووووة سووووووقية تعامالت األحد. ووفق هذه 

في المئة من إجمالي القيمة السوووووووقية المجمعة للعمالت  2.42تبلغ نسووووووبتها 
 الرقمية.

في المئة خاسووووورة  0.2وسوووووجلت عملة "إكس ريبل" خسوووووائر ط يفة بلغت 
دوالر إلى نحو  0.492دوالر، بعد تراجع سووووعرها من مسووووتوى  0.001نحو 

في المئة خاسوورة  13.4ت قيمتها السوووقية اإلجمالية دوالر. فيما هو  0.491
مليار  22.3مليارات دوالر، عقب تراجع قيمتها السوووقية من مسووتوى  3نحو 

مليار دوالر  19.3دوالر في تعامالت بداية األسووووووووووووبوع الماضووووووووووووي إلى نحو 
صووباح اليوم. ووفق هذه األرقام فإن العملة تسووتحوذ على حصووة سوووقية تقدر 

في المئة من إجمالي القيمة السووووقية المجمعة للعمالت  1.65نسوووبتها بنحو 
 الرقمية.
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دوالر،  3.26في المئوووة رابحوووة نحو  20.2وقفزت عملوووة "بولكوووا دوت" 
دوالر في تعامالت بداية األسوووووبوع  16.12بعدما ارتفع سوووووعرها من مسوووووتوى 

دوالر في تعامالت صوووووووووووووباح اليوم، كما قفزت  19.38الماضوووووووووووووي إلى نحو 
مليارات دوالر إثر  3في المئة رابحة نحو  20.5ية اإلجمالية قيمتها السوووووووووووق

مليار دوالر. ووفق  17.6مليار دوالر إلى نحو  14.6ارتفاعها من مسوووتوى 
هذه األرقام تسوووووووتحوذ "بولكا دوت" على حصوووووووة سووووووووقية تقدر نسوووووووبتها بنحو 

 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للعمالت الرقمية. 1.51
https://www.independentarabia.com/node/191566/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A3%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9 

 
 معدالت الفائدة السالبة: ما الهدف منها وماذا تعني؟ - 5

ضووووووووووووريبة على المدخرات؟ حسووووووووووووم على الرهون العقارية؟ ماذا سووووووووووووتعني 
 المعدالت السالبة ل وضاع المالية للناس العاديين في حال تطبيقها؟

  _BenChu@ محرر الشؤون اإلقتصادية بن تشو  

 15:53 2021فبراير  7األحد        
مصوووووووووووووورف في العام  في الدنمارك، حيث معدالت الفائدة سووووووووووووووالبة، أعلن

 عشرية على الرهون العقارية )غيتي(خطة  الماضي
كتب بنك إنجلترا إلى المصوووووارف الرئيسوووووية يسوووووألها عن مدى اسوووووتعدادها 

وعززت الخطوة مزيدًا من التكهنات بأن المصرف  لتنفيذ أسعار فائدة سالبة.
يسووتعد لجعل معدل الفائدة الرئيسووية لديه سووالبًا للمرة األولى في تاريخه البالغ 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1656
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1656
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1656
https://twitter.com/BenChu_
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/1656
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مر احتمااًل ضعيفًا وغير مرجح وال يزال بعض المحللين وُيَعد األ سنة. 326
لكن مووا الهوودف منووه؟ وموواذا سووووووووووووووتعني المعوودالت  يظنون بووأنووه غير محتموول.

 السالبة ل وضاع المالية للناس العاديين في حال تطبيقها؟
 ما الهدف؟

المنطق األسووووواسوووووي هو نفسوووووه وراء جعل معدالت الفائدة سوووووالبة وخفض 
الطبيعية، وهو تشوووووووووجيع اقتراض األسووووووووور والشوووووووووركات المعدالت في األوقات 

 وإنفاقها في مختلف القطاعات االقتصادية.
ولو حفز خفض المعدالت من أربعة في المئة إلى اثنين، االقتصووووووووووووووواد، 

 األمر نفسه. -2يجب أن يفّعل خفضها من صفر في المئة إلى 
وثمة مشووووووووووكلة واضووووووووووحة تتعلق بالخطوة في الظروف الحالية ألن معظم 

اس والمؤسوووووووسوووووووات، بسوووووووبب اإلغالق الجاري، ال يزالون غير قادرين ماديًا الن
 على اإلنفاق كما يفعلون عادة.

لكن البعض يجادلون بأن المعدالت السوووووووووووووالبة سوووووووووووووتكون مفيدة في وقت 
الحق من العام حين ُيخفَّف اإلغالق في المملكة المتحدة ويصووووووووبح انتشووووووووار 

 نًا.الحفز النقدي في مختلف أرجاء االقتصاد ممك
 هل ستنجح الخطوة؟

، 2012جعل المصووووووووووورف المركزي الدنماركي معدل فائدته سوووووووووووالبًا عام 
 .2016وتاله المصرف المركزي األوروبي بعد سنتين وبنك اليابان عام 

ولم تكن النتائج االقتصووووادية اإلجمالية في منطقة اليورو واليابان مذهلة، 
 كان سيسوء من دونها.على الرغم من قول المؤيدين للخطوة إن األداء 

وتشووووووووير بحوث إلى أن المعدالت السووووووووالبة قد تكون ذات نتائج عكسووووووووية 
ألنها تضوووووووووووور بربحية المصووووووووووووارف التجارية )مثل "لويدز" و"رويال بنك أوف 
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 سكوتالند" و"باركليز"( وتدفعها إلى الحد من االئتمان بداًل من توسيعه.
رحووووات بجعوووول ولطووووالمووووا رفض بنووووك إنجلترا في السوووووووووووووونوات األخيرة مقت

المعدالت سووووووووووووالبة بدعوى إضوووووووووووورارها بربحية المصووووووووووووارف الخاصووووووووووووة وبناء 
لكن من المنصووووف القول إن األدلة االقتصووووادية موضووووع خالف  المجتمعات.

 بين الخبراء االقتصاديين.
 ما األثر الذي سيشعر به المدخرون العاديون؟

 تعني المعدالت السووووالبة أن رسوووومًا سووووُيفَرض على ودائع المصووووارف لدى
المصوووورف المركزي )بداًل من دفع فائدة عليها( بنّية تشووووجيع المصووووارف على 

 إقراض هذه األموال لالقتصاد األوسع.
ويمكن نظريًا للمصووووووارف التجارية أن تنقل بعض تكاليف هذه المعدالت 
السوووووووالبة إلى المودعين العاديين، ما يعني أن الناس لن يحصووووووولوا على فائدة 

 عليها رسمًا.على مدخراتهم بل سيدفعون 
 وهذا ما حصل للمودعين الكبار في "بنك جايسك" في الدنمارك.

لكن معظم األدلة المسووووتقاة من أوروبا واليابان تشووووير إلى أن المصووووارف 
التجارية ال تفعل ذلك، ربما خوفًا من أن يسحب عمالؤها مالهم منها ويبقونه 

 مخبًأ في الخزنات أو تحت الفراش. –بداًل من ذلك نقدًا 
ويشوووير بعض الخبراء االقتصووواديين بالفعل إلى أن المعدالت السوووالبة لن 
تكون فاعلة تمامًا حتى إلغاء النقد المادي وخيار انسووووحاب الناس من النظام 

 المصرفي.
 ماذا عن المقترضين؟

ألن المعدالت السوووالبة المرجعية تنتشووور في المصوووارف الخاصوووة، تمتلك 
 ل كي ية إيصالها إلى المقترضين.هذه المصارف سلطة اتخاذ القرار حو 
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وهذا يعني أن من المسووووووووووووووتبعد أن تعطي حسوووووووووووووومًا على الرهون العقارية 
 الحالية للمقترضين.

وكشووووووف "بنك جايسووووووك" العام الماضووووووي بالفعل خطة عشوووووورية للمعدالت 
السوووالبة للفائدة على الرهون العقارية لكن الرسووووم التي فرضوووها أدت إلى عدم 

 لواقع في مقابل االقتراض.قبض الناس أي مال في ا
لكن المعدالت السووووالبة سووووتشووووجع المصووووارف على تقديم مزيد من الرهون 

 العقارية للناس مقارنة بالمعدالت اإليجابية.
ويمكنها أيضووووووووووووووًا تخ يض معدل الفائدة المفروض على أي ائتمان جديد 

 مقدم.
https://www.independentarabia.com/node/191551/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-

%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%9F 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية: -ثانيًا 
- The World Economy in English and Polish: 
- Gospodarka światowa w języku angielskim i 

polskim: 
6 - Joe Biden 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych 

Autor Anna Wolska | EURACTIV.pl   Jan 20, 2021 

 46. prezydent USA Joe Biden, źródło: Flickr, fot. Gage 
Skidmore (CC BY-SA 2.0) 

Na schodach Kapitolu Joe Biden złożył uroczystą przysięgę. Już 
oficjalnie jest 46. prezydentem USA. Kadencję rozpoczyna w trudnym 
momencie, w czasie pandemii koronawirusa i wywołanego przez nią 
kryzysu gospodarczego oraz przy mocno spolaryzowanym politycznie 
społeczeństwie. 

Z powodu pandemii wszystko odbyło się bez tradycyjnych tłumów, 
za to – z powodu wydarzeń z 6 stycznia, gdy agresywni 
zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do Kapitolu i zginęło w wyniku 
zamieszek 5 osób – pod silną obstawą policji i Gwardii Narodowej. 

Jeszcze przed Joe Bidenem przysięgę złożyła pierwsza w historii 
kobieta na stanowisku wiceprezydenta USA Kamala Harris. W swoim 
wystąpieniu po zaprzysiężeniu Biden mówił przede wszystkim o 
jedności. 

„Właśnie złożyłem świętą przysięgę, którą składał każdy z tych 
patriotów. Ale historia Ameryki zależy nie tylko od nas, ale od 
wszystkich z nas. Mamy wiele do zrobienia, wiele do naprawienia, 
wiele do uleczenia, wiele do zbudowania i wiele do zyskania” – 

https://www.euractiv.pl/authors/anna-wolska/
https://www.euractiv.pl/content_providers/euractiv-pl/
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powiedział. 
Nowy amerykański prezydent stwierdził, że „jego największym 

wyzwaniem jest zjednoczenie kraju. „W jedności możemy zrobić 
wielkie, ważne rzeczy. Możemy dać ludziom pracę, możemy wysłać 
dzieci do bezpiecznych szkół, możemy zapewnić sprawiedliwość 
rasowa. Ameryka może być siła na rzecz dobra na świecie” – 
zapowiedział. 

Dodał też, że według niego „możemy widzieć się nie jako 
przeciwników, ale jako sąsiadów. Możemy przestać krzyczeć i 
ochłodzić głowy.” „Bez jedności nie ma narodu, tylko chaos. Jedność 
to nasza droga wprzód. Jeśli to zrobimy, to gwarantuję wam, że nie 
poniesiemy porażki. Zacznijmy teraz od nowa. Zacznijmy słuchać się 
nawzajem, widzieć nawzajem. Każdy spór nie musi być powodem do 
wojny” – podkreślił. 

Trump nieobecny na inauguracji Bidena 
Ustępujący prezydent nie pojawił się na uroczystości, co jest 

pierwszym od 150 lat przypadkiem bojkotu następcy. Co prawda 
dochodziło, nawet w warunkach powojennych, do sytuacji, gdy 
poprzednika na zaprzysiężeniu nowego prezydenta nie było, ale 
niemal zawsze wynikało to z tego, że do zmiany w Białym Domu 
dochodziło w wyniku śmierci wcześniej urzędującej głowy państwa, jak 
choćby w przypadku inauguracji Lyndona Johnsona po zamachu na 
Johna F. Kennedy’ego w 1963 r. 

Na zaprzysiężeniu Geralda Forda w 1974 r. zabrało Richarda 
Nixona, który skompromitowany aferą Watergate unikał publicznych 
występów, ale Nixon swojego dawnego wiceprezydenta nie 
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bojkotował. Powitał go oficjalnie w Białym Domu, a także odprowadził 
do helikoptera, który zabrał Forda na uroczystość przed Kapitolem. 

Tymczasem Trump rano amerykańskiego czasu na Bidena nie 
czekał, ale prezydenckim samolotem Air Force One odleciał do swojej 
prywatnej posiadłości na Florydzie. Media w USA spekulowały, że 
chciał opuścić Waszyngton jako jeszcze urzędująca głowa państwa. 
Po zaprzysiężeniu Bidena, jako były już prezydent, musiałby swojego 
następcę oficjalnie poprosić o użyczenie rządowej maszyny. 

Trumpa natomiast niemal nikt uroczyście nie żegnał. 
Wiceprezydent Mike Pence postanowił wziąć udział w ceremonii przed 
Kapitolem. Podobnie większość najbardziej wpływowych polityków 
Partii Republikańskiej. 

Nowy prezydent jest postrzegany jako polityk, który przywróci ład 
zburzony przez Donalda Trumpa. Czy słusznie? 

Ameryka spolaryzowana politycznie 
Joe Biden, choć szefostwo Partii Republikańskiej uznało jego 

wybór na prezydenta, a lider republikańskiej większości w 
Senacie Mitch McConnell ostro wczoraj (19 stycznia) Trumpa 
skrytykował za zachęcanie swoich najtwardszych zwolenników do 
protestowania, co skończyło się tragicznym w skutkach szturmem na 
Kapitol, zaczyna swoje urzędowanie w mocno podzielonym politycznie 
kraju. 

I właśnie jego scalenie będzie jednym z najważniejszych 
priorytetów na początek tej kadencji. Jak pokazał sondaż telewizji 
CNN, aż 58 proc. wyborców republikańskich wierzy w spiskową teorię 
o sfałszowanych wyborach. 19 proc. popiera też szturm agresywnego 
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tłumu na Kapitol. Dlatego narodowe pojednanie było jednym z 
głównych wątków jego inauguracyjnej przemowy. 

Ale tego pojednania nie uda się Bidenowi dokonać bez wyraźnych 
sukcesów w rozwiązywaniu najbardziej palących obecnie problemów w 
USA. A największym z nich jest pandemia COVID-19, która w Stany 
Zjednoczone uderzyła najmocniej na świecie. Od jej początku 
potwierdzono już w USA 24,8 mln zakażeń koronawirusem oraz 411,5 
tys. zgonów z tego powodu. 

O ile jednak nowych infekcji jest już mniej niż jeszcze kilka dni 
temu, gdy dzienna ich liczba potrafiła przekroczyć nawet 300 tys. 
(obecnie to ok. 175 tys.), to dzienna liczba zgonów bije rekordy. 
Zdarzało się, że sięgała niemal 4,5 tys. dziennie, a regularnie 
przekracza 3 tys. 

Według CNN Trump miał długo rozważać ułaskawienie swojego 
byłego doradcy i zdecydował się na to w ostatniej chwili. Dlaczego? 

Będzie ostrzejsza walka z koronawirusem 
Dlatego prawdopodobnie już w pierwszych dniach swojego 

urzędowania Biden zaostrzy część przeciwepidemicznych restrykcji, 
choć bardzo wiele z nich leży w gestii gubernatorów poszczególnych 
stanów. Nowy prezydent chce jednak m.in. nakazać zakrywanie ust i 
nosa we wszystkich budynkach federalnych. 

Co więcej, zablokowana zostanie niedawna decyzja Trumpa o 
zezwoleniu na wjazd do USA dla mieszkańców unijnej Strefy 
Schengen, Wielkiej Brytanii oraz Brazylii. Nie mogą oni – bez 
szczególnie istotnych powodów – przybywać do USA od wiosny 
ubiegłego roku. 
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Ponieważ jednak w Brazylii i Europie rozprzestrzeniają się nowe 
mutacje koronawirusa, rzeczniczka Bidena Jen Psaki poinformowała, 
że 26 stycznia zakaz wjazdu do USA zostanie dla Europejczyków i 
Brazylijczyków utrzymany, a także, że lista krajów, których obywatele 
nie będą mogli przyjechać zostanie wydłużona. 

Ponadto Biden chce przyspieszenia akcji podawania szczepionek 
na koronawirusa oraz udostępnienia ich wszystkim Amerykanom. 
Natomiast w walce z kryzysem gospodarczych chce postawić m.in. na 
wsparcie obywateli zagrożonych z powodu kłopotów finansowych 
eksmisją. 

Wprowadzone miałyby więc zostać przepisy utrudniające 
przejmowanie domów zadłużonych Amerykanów, a także ułatwiony 
dostęp do rządowego wsparcia w uzyskaniu taniego mieszkania. 

Ustępujący prezydent USA Donald Trump zapowiedział zniesienie 
w najbliższych dniach zakazu wjazdu do USA osób z terenu niemal 
całej UE, Wielkiej Brytanii i Brazylii. Wprowadzono go z powodu 
pandemii COVID-19. Ale otoczenie prezydenta-elekta zapowiada 
utrzymanie tego obostrzenia. 

Według zapowiedzi Donalda Trumpa, … 
Walka z pandemią częścią polityki zagranicznej 
Kandydat na prezydenckiego doradcę ds. bezpieczeństwa 

narodowego Jake Sullivan dał już do zrozumienia, że pandemia 
COVID-19 zostanie uznana za „zagrożenie dla bezpieczeństwa 
państwa”, co sprawi, że nie będzie traktowana tylko jako kwestia 
wewnętrzna, ale także zewnętrzna. 

Możliwe są więc działania przeciwpandemiczne na arenie 
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międzynarodowej, np. proponowanie przez Waszyngton nowych 
globalnych inicjatyw. Biden jeszcze w kampanii wyborczej obiecał też, 
że wstrzymany rozpoczęty przez Trumpa proces wycofywania USA ze 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz przywróci jej amerykańskie 
finansowanie. 

Wielu komentatorów w USA spodziewa się też, że wśród 
pierwszych rozporządzeń wykonawczych podpisanych przez nowego 
prezydenta będzie też nakaz powrotu Stanów Zjednoczonych do 
paryskiego Porozumienia Klimatycznego dotyczącego redukcji emisji 
do atmosfery CO2, aby powstrzymać zmiany klimatyczne. 

W polityce zagranicznej również priorytety nowej administracji 
można określić hasłem „odkręcanie decyzji Trumpa”. Ma to dotyczyć 
zapowiadanego już w zeszłym roku poluzowania polityki migracyjnej i 
przyznawania większej liczby zezwoleń na pobyt z powodów 
humanitarnych, a także amerykańskiej polityki bliskowschodniej. 

Która gwiazda muzyki tym razem odśpiewa amerykański hymn? 
Nowe otwarcie z Iranem, dalej twardo wobec Rosji czy Chin 
Komentatorzy spodziewają się więc powrotu do rozmów z Iranem 

na temat umowy nuklearnej, którą Trump wypowiedział krótko po 
objęciu urzędu, a także rewizji relacji z Izraelem czy Arabią Saudyjską. 
Te dwa kraje zapewne pozostaną jednymi z najważniejszych 
sojuszników Waszyngtonu w regionie, ale administracja Trumpa 
stawiała na nie tak mocno, że odbywało się to często kosztem relacji 
z innych ważnymi dla USA partnerami. Ale ambasada USA z 
Jerozolimy do Tel Awiwu raczej już nie wróci. 

Także relacje Waszyngtonu z Europą zapewne ulegną poprawie, 
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choć jest mało prawdopodobne, aby administracja Bidena 
zrezygnowała z wycofywania części amerykańskich wojsk z Niemiec. 
Nie będzie też już zapewne kolejnego „resetu” w relacjach z Rosją, 
ponieważ taka polityka z czasów administracji Baracka Obamy (w 
której Biden był wiceprezydentem) nie przyniosła sukcesów. 

Także w przypadku Chin spodziewane jest utrzymanie twardego 
kursu. Kandydat na nowego Sekretarza Stanu Antony 
Blinken stwierdził nawet podczas swojego przesłuchania w Senacie, 
że „Chiny stanowią największe wyzwanie dla USA spośród wszystkich 
krajów świata.” 

Przekonywał też, że Waszyngton musi podchodzić do Pekinu „z 
pozycji siły”, a na pytanie o to czy uważa, że Chiny „wprowadziły świat 
w błąd w kwestii koronawirusa” odpowiedział twierdząco. 

Skrytykował też Pekin za to jak traktowani są Ujgurzy, 
zamieszkująca zachodnią część Chin muzułmańska mniejszość. 
„Wpychanie mężczyzn, kobiet i dzieci do obozów koncentracyjnych i 
próba reedukacji ich, by zostali zwolennikami Komunistycznej Partii 
Chin – wszystko to przemawia za próbą popełnienia ludobójstwa” – 
powiedział w Senacie Blinken. 

https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/joe-biden-46-prezydentem-stanow-
zjednoczonych/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=2993&pnespid=lLdz9vwAGxWN
1oTgJMn29Uteg4efm6lXyrFZARRY 
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 العمالت الورقية في االتحاد األوروبي
6 - European Union banknotes 

European Union money catalog and European Union currency 
history 

Banknotes issued for several European Union countries which 
are identified by printed serial letter code; 

Remarks: all images reduced 50%  
http://www.atsnotes.com/catalog/banknotes/european-

union.html 
Pick 

# 
Dat

e 
 

  European Union 
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1-7 (20
02) 

 
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Euro; signature Duisenbrg 
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8-
14 

(20
02) 

 
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Euro; signature Trichet 

15-
19 

ND 

 
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Euro; signature Draghi 
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20- (20
13) 

 
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Euro; signature Draghi 

Remarks: all images reduced 50%  
http://www.atsnotes.com/catalog/banknotes/european-

union.html 
 

7 - Ćwierć miliarda na dawne PGR. Metropolie też 

chcą skorzystać 

 JANINA BLIKOWSKA - 27 STYCZNIA 2021 
O dotacje z rządowego programu dla gmin, w których działały 

państwowe gospodarstwa rolne, będą występowały też władze 
dużych miast. 

Fot. Pixabay 
O dotacje z rządowego programu dla gmin, w których działały 

państwowe gospodarstwa rolne, będą występowały też władze 
dużych miast, bo tam także były PGR-y. 

– W Krakowie w czasach PRL funkcjonowały trzy PGR-y. 

https://regiony.rp.pl/author/janina-blikowska
https://regiony.rp.pl/finanse/34964-cwierc-miliarda-na-dawne-pgr-metropolie-tez-chca-skorzystac
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Jeden w okolicach Witkowic i dwa na terenie Nowej Huty. W 
związku z tym miasto zdecydowało się wnioskować o 
maksymalną dotację w kwocie ok. 5 mln zł w ramach Rządowego 
Funduszu – poinformował Kamil Popiela z krakowskiego 
magistratu. 

Pod naciskiem Stalina 
Pierwsze Państwowe Gospodarstwa Rolne ruszyły 12 lutego 

1949 roku, czyli ledwie kilka tygodni po wejściu w życie ustawy o 
nich. Przygotowania do ich utworzenia trwały dłużej, pod wpływem 
nacisków ze strony Stalina, który domagał się jak najszybszego 
„usunięcia z widoku całej klasy ziemian”. Już w 1944 roku 
rozpoczęto reformę rolną, która miała doprowadzić do 
zlikwidowania własności ziemskiej. 

Najwięcej pegeerów utworzono w zachodniej Polsce. W 
niektórych województwach, takich jak szczecińskie, koszalińskie, 
słupskie, gdańskie i elbląskie, należąca do nich ziemia zajmowała 
ponad 50 procent powierzchni wszystkich znajdujących się tam 
użytków rolnych. 

Ale okazuje się, że takie gospodarstwa działały także w dużych 
miastach jak Warszawa, Lublin, Łódź czy Kraków. Większość 
PGR-ów została zlikwidowana blisko 30 lat temu. 

CZYTAJ TAKŻE: Urocza cepeliada 
Teraz rząd chce pomóc gminom, na terenie których 

funkcjonowały takie gospodarstwa. W październiku ub. roku 
zdecydował o przeznaczeniu 250 mln złotych z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla takich samorządów. 

https://regiony.rp.pl/archiwum/3979-urocza-cepeliada
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Ćwierć miliarda na PGR 
Od 4 stycznia ruszył nabór wniosków o wsparcie dla takich 

samorządów z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których 
funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej. W sumie przeznaczono na to 250 ml zł. Źródłem 
finansowania ma być Fundusz Przeciwdziałania Covid-19. Łącznie 
wsparcie ma objąć ok. 600 gmin. 

Już wiadomo, że o takie wsparcie wystąpi Kraków. – Będziemy 
ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu 
modernizację lub uzupełnienie niedoborów w infrastrukturze 
komunalnej, które są niezbędne do poprawy jakości życia 
krakowian. Obecnie przygotowywana jest lista inwestycji, które 
zostaną zawarte w aplikacji. Wniosek o wsparcie będzie dotyczył 
przedsięwzięć z zakresu: pomocy społecznej, transportu, oświaty, 
zieleni miejskiej lub gospodarki komunalnej – wylicza Kamil 
Popiela. 

W łódzkiej dzielnicy Janów był jeden PGR. – Był tam Zespół 
szklarni: kwiaty, warzywa. Gospodarstwo upadło w latach 90. – 
mówi Marcin Masłowski, Rzecznik prezydent Łodzi. Zapowiada, że 
to miasto zgłosi wniosek o dotacje. 

CZYTAJ TAKŻE: 6 mld złotych na inwestycje. Samorządy 
czekają na wyniki naboru 

Jak podaje Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza, z danych 
archiwalnych urzędu wynika, że w latach 50. ubiegłego wieku 
istniał jeden PGR na terenie Lublina. Ale z kolei według 

https://regiony.rp.pl/finanse/32286-6-mld-zlotych-na-inwestycje-samorzady-czekaja-na-wyniki-naboru
https://regiony.rp.pl/finanse/32286-6-mld-zlotych-na-inwestycje-samorzady-czekaja-na-wyniki-naboru
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dokumentów ewidencji gruntów i budynków, zakładanej na 
początku lat 70. XX wieku, na terenie miasta nie było już PGR-
ów. 

– Analizujemy aktualnie możliwości prawne ubiegania się o 
środki z tej dotacji, w ramach trwającego naboru – mówi lubelska 
urzędniczka. 

Warszawa czeka 
Władze Warszawy, gdzie także przez kilkadziesiąt lat działał 

PGR Bródno, a na jego polach powstały nowe osiedla, też na razie 
czekają. – Złożyliśmy wniosek do zaopiniowania do Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Po pozytywnej opinii wyślemy do 
wojewody dwa wnioski na kwotę 4,5 mln zł i 3,6 mln zł 
dofinansowania – zapowiada Karolina Gałecka, rzecznik 
stołecznego ratusza. Wnioski o wsparcie samorządy mogą składać 
do 12 lutego. 

https://regiony.rp.pl/finanse/34964-cwierc-miliarda-na-
dawne-pgr-metropolie-tez-chca-skorzystac 

 
8 - Pchnąć gospodarkę w stronę mocnego ożywienia 

 MATEUSZ PAWLAK - 8 LUTEGO 2021 
Plan dla Pracy i Rozwoju pomoże ożywić gospodarkę po 

kryzysie związanym z Covid-19. Źródło: Adobe Stock 
Aby szybko wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego po 

wygaśnięciu pandemii, MRPiT wdraża Plan dla Pracy i Rozwoju, 
który ma pobudzić inwestycje i stymulować modernizację 

https://firma.rp.pl/author/mateusz-pawlak
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przedsiębiorstw. 
Plan dla Pracy i Rozwoju to kompleksowy program odbudowy 

gospodarki przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i 
Technologii (MRPiT). 

 
Resort zdaje sobie sprawę, że aby szybko wrócić na ścieżkę 

wzrostu trzeba wdrożyć odpowiednie bodźce pomocowe, które 
pomogą złagodzić szok gospodarczy wymuszony koniecznymi 
obostrzeniami sanitarnymi i ograniczeniem przedsiębiorczości. 
Dlatego proponuje szereg rozwiązań i specjalnych mechanizmów – 
część wcześniej istniejących, a część przygotowanych dodatkowo. 
Podzielono je na trzy filary programu: 

bezpośrednią pomoc, 
nowy kierunek, 
impuls rozwojowy. 
Każdy z trzech filarów Planu odpowiada innym potrzebom 

gospodarczym. Część z tych rozwiązań jest już wdrożona, a część 
znajduje się na różnych etapach prac legislacyjnych lub 
przygotowawczych. 

Napędzić aktywność gospodarczą 
Wnioski wyciągnięte z poprzednich kryzysów sprawiły, że 

światowa gospodarka coraz lepiej sobie z nimi radzi. Załamania 
gospodarcze są coraz łagodniejsze, a kraje wychodzą z nich coraz 
szybciej. Rządy zrozumiały, że kluczem do sukcesu jest utrzymanie 
popytu i dobrej kondycji rynku pracy, nawet za cenę wzrostu 
zadłużenia. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/
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Jednak samo łagodzenie skutków koniecznych lockdownów to 
nie wszystko. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach 
Planu dla Pracy i Rozwoju chce, aby po uporaniu się z pandemią 
polski biznes szybko odzyskał konkurencyjność i wysoki poziom 
inwestycji. Mechanizmy wspierające te procesy ujęto w filarze 
impuls rozwojowy. W jego ramach znajdują się m.in.: 

tarcza prawna, 
Polska Strefa Inwestycji, 
granty rządowe na inwestycje, 
nowe prawo zamówień publicznych, 
badania na rynek, 
wsparcie dla start-upów, 
program „Lokal za grunt”. 
W filarze tym ujęto także wsparcie potencjału krajowych 

klastrów kluczowych, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, 
pilotaż AI4Youth, program Marka Polskiej Gospodarki, Krajowy 
Plan Odbudowy czy też udział Polski w Światowej Wystawie EXPO 
2020 w Dubaju, którą przeniesiono na 2021 r. 

Ułatwić prowadzenie biznesu 
W filarze impuls rozwojowy chodzi o wsparcie dla 

przedsiębiorstw, które chcą inwestować i modernizować się, a także 
prowadzić ekspansję na rynki globalne. I tak mechanizm tarcza 
prawna to nowe rozwiązania deregulacyjne, które będą działały na 
rzecz bardziej przyjaznego otoczenia biznesu. Założenia pakietu to 
przede wszystkim przyspieszenie wydawania decyzji, odciążenie 
pracy urzędów, łatwiejsze składanie wniosków o ponowne 
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rozpatrzenie sprawy, proste urzędowe formularze, wnioski on-line, 
mniej załączników i formalności oraz minimalizowanie kosztów po 
stronie obywateli i przedsiębiorców. 

Polska Strefa Inwestycji umożliwi uzyskanie ulgi podatkowej na 
realizację nowej inwestycji na terenie całej Polski, niezależnie od 
wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora 
przemysłu oraz nowoczesnych usług. 

Granty rządowe na inwestycje to wsparcie projektów 
inwestycyjnych ukierunkowanych na wzrost innowacyjności oraz 
konkurencyjności polskiej gospodarki. Inwestor może uzyskać 
dotację na realizację swojego przedsięwzięcia, które zgodnie z 
obowiązującymi kryteriami powinno uzyskać status projektu o 
istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. 

Nowe prawo zamówień publicznych to zmienione procedury, 
które mają być krótsze, bardziej czytelne i mniej uciążliwe dla 
przedsiębiorcy. To szansa na rozwój dla przedsiębiorców i lepsze 
wydawanie publicznych pieniędzy. 

Badania na rynek to z kolei wsparcie finansowe pomagające 
wprowadzić na rynek innowacyjne produkty lub wdrożyć w firmie 
innowacyjne procesy technologiczne, które są wynikiem prac 
badawczo-rozwojowych (własnych lub wykonanych na zlecenie). 
W ramach programu „Lokal za grunt” inwestorzy będą mogli 
nabywać grunty od gmin w zamian za mieszkania lub inne lokale 
służące wspólnotom samorządowym. Rozwiązanie to będzie się 
opierać na współpracy między gminami a inwestorami. 

Materiał przygotowany we współpracy z Ministerstwem 
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Rozwoju, Pracy i Technologii 

 
https://firma.rp.pl/koronawirus/11219-plan-dla-pracy-i-rozwoju-mrpit-ministerstwo-

rozwoju-pracy-i-technologii?utm_source=regiony&utm_medium=red_poleca 

 
9 - Nad złotym zbierają się ciemne chmury. NBP 

rozkłada ręce 

      Bloomberg  ula 08.02.2021 
Jednym z najważniejszych tematów gospodarczych 

nadchodzących miesięcy będzie bankowa bomba walutowa, czyli 
przewalutowanie kredytów we frankach, uważają ekonomiści Citi 
Handlowego. Ten proces, jak podkreślają, może mocno uderzyć w 
złotego, prowadząc do poważnych problemów importerów oraz 
skoku inflacji - pisze Business Insider Polska. 

Bez pomocy Narodowego Banku Polskiego będzie czekać nas 
prawdziwa zawierucha. NBP na razie rozkłada ręce. 

- Zgodnie z doniesieniami prasowymi prace nad rozwiązaniem 
kwestii kredytów frankowych mogą być finalizowane w najbliższych 
tygodniach. W praktyce oznacza to konieczność przewalutowania 
kredytów na złote, a wartość wynikających z tego transakcji 
prawdopodobnie będzie znaczna. To będzie trudna wiosna dla 
rynku walutowego - uważają ekonomiści Citi Handlowego. 

https://businessinsider.com.pl/finanse/waluty/zloty-a-przewalutowanie-kredytow-hipotecznych-we-frankach/dnxg2pt
https://businessinsider.com.pl/finanse/waluty/zloty-a-przewalutowanie-kredytow-hipotecznych-we-frankach/dnxg2pt
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Rzeczywiście, w ostatnich miesiącach sprawa kredytów 
frankowych bardzo mocno przyspieszyła. 

Spraw sądowych przybywa, a banki mają z nimi coraz większy 
problem. 

Frankowiczów i banki czeka więc intensywny czas. 
To wszystko mocno wpłynie na rynek walutowy - wyjaśniają 

specjaliści Citi Handlowego. Ich zdaniem w wyniku 
przewalutowania kredytów hipotecznych banki będą musiały 
zamknąć otwarte pozycje walutowe. Jeżeli dokonają tego na rynku, 
presja na osłabienie złotego znacznie wzrośnie. 

Kwota pozostających do spłaty kredytów hipotecznych w 
walutach obcych to 117 mld zł, z czego 95 mld zł to kredyty 
frankowe (odpowiednio 4,8 proc. i 3,9 proc. PKB). Z czego 
szacunkowa wielkość programu przewalutowania może opiewać na 
16 mld CHF - wyliczają. Jest to znacznie większa kwota niż średnie 
dzienne obroty na krajowym spotowym rynku walutowym (2,6 mld 
USD wg NBP). Innymi słowy, nie ma szans, aby operacje walutowe 
banków przeszły bez echa. 

Ekonomiści ostrzegają, że deprecjacja (osłabienie) waluty, choć 
obecnie pożądana przez Narodowy Bank Polski, będzie miała 
bardzo negatywne skutki. 

© Licencja na publikację 
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
Źródło: Business Insider Polska 
https://www.rp.pl/Banki/210209467-Nad-zlotym-zbieraja-sie-ciemne-chmury-NBP-

rozklada-rece.html?utm_source=firma&utm_medium=red_poleca 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
لمواجهة أزمته المالية.. العراق يطلب مساعدة طارئة من صندوق  - 10

 النقد الدولي

المركزي العراقي خفض قيمة العملة المحلية في إطار مواجهة  
 25/1/2021  األزمة المالية )الجزيرة(

قال صندوق النقد الدولي إن العراق طلب مساعدة طارئة من الصندوق 
وإن المحادثات مازالت جارية بين الطرفين. وكان وزير المالية العراقي علي 

تجري محادثات مع الصندوق  عالوي قد ذكر في وقت سابق أن بالده
 .مليارات دوالر 6للحصول على حزمة قروض بقيمة 

وأوضح ممثل للصندوق الدولي في بيان أن السلطات العراقية طلبت 
مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع مشيرة إلى اعتزامها طلب ترتيب 
طويل األمد مع الصندوق لدعم اإلصالحات االقتصادية المخطط لها، 

 .موضحا أن المناقشات مازالت جارية
وتوفر أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد مساعدة مالية سريعة، 
وهي متاحة لجميع البلدان األعضاء التي تواجه حاجة ملحة في ميزان 

 .المدفوعات
ويشير الصندوق الدولي إلى أنه بموجب أداة التمويل السريعة يتم تقديم 

 .دون الحاجة إلى برنامج كامل أو مراجعة المساعدة المالية،

 5عالوي قال إن بالده تتجه إلصدار سندات محلية بقيمة 
 مليارات دوالر لتوسيع قاعدتها المالية )الفرنسية(

مليارات دوالر إضافية  4وقال عالوي أمس األحد إن العراق قد يطلب 
إلصالحات في شكل قروض منخفضة التكلفة، من خالل برنامج آخر مرتبط با
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 .الحكومية
وفي إطار مواجهته ألزمته المالية، خفض العراق قيمة الدينار الشهر 
الماضي بعد انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدرا رئيسيا للموارد 
المالية العراقية، إلى جانب األضرار االقتصادية التي وقعت جراء تفشي 

 .فيروس كورونا
 -لة بلومبيرغ اإلخبارية المتخصصة باالقتصادلوكا-وتحدث وزير المالية 

عن أن العراق خطط أيضا ألنواع أخرى من التمويل، للمساعدة في سد فجوة 
 .الميزانية

وأضاف أنه بمجرد الموافقة على خطة اإلنفاق، ستتحرك الحكومة 
 .مليارات دوالر لتوسيع قاعدتها المالية 5إلصدار سندات محلية بقيمة 

العراق العضو في أوبك سوى قاعدة تصنيع صغيرة،  وال يملك اقتصاد
 وكاالت :المصدر .وجميع السلع تقريبا واردات مسعرة بالعملة األميركية

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/1/25/%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%
AC%D9%87%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8 

 
ازل.. لماذا يرفض العراقيون وضع نصف األموال مخزنة في المن - 11

 مدخراتهم بالبنوك؟

البنك المركزي العراقي دعا المواطنين إليداع أموالهم  
الجزيرة -أحمد الدباغبالمصارف بدال من االحتفاظ بها في بيوتهم )الجزيرة(  

 7/9/2020  نت
على مدى العقود الماضية، امتنع العراقيون عن حفظ أموالهم أو إيداعها 
في المصارف وألسباب عديدة، ما جعل غالبية السيولة النقدية بالعملة العراقية 

https://www.aljazeera.net/author/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA
https://www.aljazeera.net/author/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA
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الحكومية منها أو األهلية، ما تسبب بأزمة مالية على خارج المصارف سواء 
 .مدى األشهر الماضية

وشهد العراق أزمة سيولة نقدية كبيرة عقب تراجع أسعار النفط العالمية 
إثر جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى صعوبات واجهتها الحكومة العراقية 

كرواتب الموظفين  في توفير النقد العراقي لسد االحتياجات المترتبة عليها
 .العموميين والنفقات التشغيلية

، اتجهت 2020ومع عدم إقرار الموازنة المالية العامة للعام الجاري 
الحكومة نحو االقتراض الخارجي والداخلي من المصارف بعد سّن البرلمان 
قانونا يسمح لها باالقتراض لمدة محدودة، إال أن المصارف ذاتها كانت تعاني 

نقص السيولة بالعملة المحلية، وبالتالي دعا البنك المركزي العراقي أساسا من 
المواطنين إليداع أموالهم في المصارف بدال االحتفاظ بها في البيوت 

 .والشركات

حمة رشيد يرى أن العراقيين ال يثقون بالبنية التحتية ل نظمة 
 المصرفية )الجزيرة(

 غياب التشريعات
براء في العراق يعزون عدم ثقة المواطن العراقي العديد من المسؤولين والخ

بالنظام المصرفي إلى أسباب عديدة، من أبرزها افتقار البنية التحتية ل نظمة 
المصرفية بجميع أنواعها للمصداقية من قبل العراقيين رغم أن العراق لديه 

 مصرفا حكوميا وأهليا، كما يقول عضو اللجنة المالية النيابية أحمد حمة 86
 .رشيد

ويضيف حمة رشيد أن ذلك يعني أن هذه المصارف لم تستطع مشاركة 



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

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

 ــ 44ــ 

العراقيين في بناء البنية التحتية االقتصادية بسبب سوء النظام المصرفي وعدم 
إيفاء هذه البنوك بالتزاماتها تجاه العراقيين، كما أن العراق ال يزال يفتقر لتشريع 

م من تقديم مسودة هذا القانون منذ قانوني يضمن الودائع في البنوك على الرغ
 .(2018-2014) الدورة البرلمانية السابقة

وعن حجم الكتلة النقدية بالدينار العراقي، يكشف حمة رشيد للجزيرة نت 
 80أن لدى العراق كتلة نقدية مطبوعة صادرة عن البنك المركزي تقدر بو 

تريليون دينار،  40إلى  38تريليون دينار عراقي، وبحجم تداول يتراوح بين 
غير أن أقل من نصف الرقم األخير هو الموجود في المصارف الحكومية 
واألهلية، والباقي مخزن لدى التجار واألهالي في منازلهم، وهو ما أدى إلى 
أن تواجه الحكومة أزمة في االقتراض من المصارف بسبب اعتماد العراق 

ماد على التداول اإللكتروني حتى اآلن على تداول العملة الورقية دون االعت
 .والبطاقات االئتمانية

الشماع قال إن المصارف العراقية لم تواكب التقدم الكبير في 
 العالم )الجزيرة(

 مشاكل موروثة
ويذهب في هذا المنحى الخبير االقتصادي همام الشّماع الذي يؤكد 

قي قديمة للجزيرة نت أن المشكالت التي يعاني منها النظام المصرفي العرا
وموروثة من عقود خلت، إذ لم تواكب المصارف التقدم الكبير في العالم، ولم 
تتحول حتى اآلن نحو الصيرفة اإللكترونية، حتى أن المواطن العراقي ال يكاد 

 .يجد صّرافا آليا في الطرقات
وبالتالي فعمليات السحب النقدي في البالد دائما ما تكون عن طريق 

ل أوقات الدوام الرسمي فقط، وهذه مشكلة كبيرة يواجهها فروع المصارف وخال
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 .العراقيون في حال إيداع أموالهم بالمصارف
ويضيف الشماع أن األزمات السياسية المتتالية في البالد وتأميم 
المصارف في العقود الماضية واالستيالء على أموال المودعين، كل هذه 

رف، ما أدى إلى خزن األموال في اإلجراءات أفقدت العراقيين الثقة بالمصا
% من 15البيوت، وبالتالي فإن األموال المودعة في المصارف ال تزيد على 

 .حجم الكتلة النقدية العراقية
 تقادم النظام

عاما على انفتاح العراق على االقتصاد العالمي، غير أن جميع  17مرت 
امل اإللكتروني عن العراقيين ال يزالون يتعاملون بالعملة الورقية دون التع

 .طريق البطاقات االئتمانية
 اعالن

ويشير أستاذ االقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني إلى 
% من مجموع الكتلة النقدية 77أن نسبة اكتناز العراقيين ألموالهم تقارب الو 

 .(BOS) في البالد، مع غياب ماكنات الصرافة اآللية ونقاط البيع في المتاجر
ويعتقد المشهداني أن النظام المصرفي ال يمتلك القدرة على استقطاب 
المودعين والحفاظ على أموالهم، فضال عن التعامل الحسن معهم، بما أدى 
منذ تسعينيات القرن الماضي إلى أن تلجأ جميع الحكومات إلى إيقاف 

 .سحوبات المودعين في فترة األزمات
شهداني عن أن قانون مكافحة غسيل وفي حديثه للجزيرة نت يكشف الم

األموال واإلرهاب ُطبِّّق بإجحاف كبير على العراقيين، إذ إن فتح أي حساب 
مصرفي يتطلب ملء استمارات معقدة وأسئلة عن مصدر األموال، فضال عن 
مطالبة المصرف للمودع بجلب كفيل يضمنه في خطوة وصفها بو )غير 
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 .المنطقية(
أجنبية مرموقة في البالد، يشير إلى أن وعن سبب عدم وجود مصارف 

مليون  50البنك المركزي اشترط على المصارف األجنبية أن يكون رأس مالها 
دوالر وأن يكون هدفها الدخول في مجال التنمية، غير أن بعضها استغل 
وجوده في تهريب األموال، فضال عن أن السماح لها بدخول مزاد العملة 

من البنك المركزي مباشرة( حّول عملها من تنموي األجنبية )شراء الدوالر 
 5وإقراضي إلى البحث عن األرباح بعد أن سمح لها البنك المركزي بشراء 

 40دينارا للدوالر( وهو أقل بو  1190ماليين دوالر يوميا وبسعر صرف )
 .دينارا لكل دوالر يباع في السوق السوداء

رلمانية رشيد العزاوي في حديثه ويؤكد هذا الطرح عضو اللجنة القانونية الب
للجزيرة نت، الذي يرى أن المصارف العراقية تعاني من مشكالت قديمة 
وأهمها أن المصارف في العراق تطالب جميع المودعين بملء استمارة تعرف 
ع في جملة من اإلجراءات الروتينية  بو )من أين لك هذا؟(، وبالتالي يدخل المودِّ

ه يفكر ألف مرة قبل أن يودع أمواله في البنوك، وهذا والبيروقراطية التي تجعل
ما أثر على وضع الكتلة النقدية المتوفرة في البنوك وحتى في تراجع االستثمار 

 .بالبالد

المشهداني يعتبر أن البنك المركزي العراقي ال يضمن حقوق 
 المودعين )الجزيرة(

 العقوبات األميركية
النظام المصرفي في العراق، إذ إنه تتعدد المشكالت التي يعاني منها 

وخالل سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية على محافظات نينوى وصالح الدين 
واألنبار، شهدت هذه المحافظات إغالق جميع المصارف فيها وبالتالي عدم 



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

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

 ــ 47ــ 

 .مقدرة المودعين على سحب أموالهم
ضامنا ويشير المشهداني إلى أن البنك المركزي في جميع دول العالم يعد 

 .على اعتبار أن جميع المصارف تفتح بعد استحصال موافقاته األصولية
مصرفا عراقيا أغلق  16ونتيجة لذلك يؤكد المشهداني أن ما ال يقل عن 

نتيجة ما حدث ومنها مصرف الوركاء والشرق األوسط والموصل والشمال 
د ضمان وغيرها، وبالتالي لم يستطع المودعون سحب أموالهم، نتيجة عدم وجو 

 .حقيقي من قبل البنك المركزي 
ويعلق الصحفي جمال البدراني في حديثه للجزيرة نت بالقول: "فقد 
المواطن العراقي ثقته بالنظام المصرفي في ثالث مراحل تتمثل بالفترة التي 

، 2003، ثم الغزو األميركي للبالد عام 1991أعقبت حرب الخليج عام 
تنظيم الدولة اإلسالمية على مساحات  عندما سيطر 2014وأخيرا في عام 

 ."شاسعة من العراق
ويؤكد البدراني أن أهالي الموصل عانوا كثيرا في سحب أموالهم التي 

، وبات يتطلب سحبها موافقات 2014كانت قد أودعت في المصارف قبل عام 
 .وتصاريح أمنية فضال عن إعادتها على دفعات للمودعين

اإلدارة األميركية في األشهر السابقة عقوبات من الناحية األخرى، فرضت 
على بعض المصارف العراقية بسبب تعاملها المالي مع إيران، وهو ما أدى 

 .إلى أن يضع البنك المركزي يده عليها مع تجميد حساباتها
هذا ما يشير إليه أحمد حمة رشيد في أن غالبية المصارف األهلية في 

ياسية ومتنفذون، وبالتالي فهي معرضة العراق تمتلكها شخصيات وأحزاب س
في كل يوم للحجر عليها من قبل البنك المركزي، ومع عدم وجود قانون 

 .يضمن الودائع، فإن المودعين قد يخسرون أموالهم في أي لحظة
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 الجزيرة : المصدر
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/9/7/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83 

 
اإلستثمارات األجنبية الواردة إلى الدول العربية واإلستثمارات  - 12

 العربية البيئية ) الواقع واإلشكاليات (

 September 28, 2020 ماهر عصام المملوكالدكتور  
مما ال شوووك فيه أن موضووووعنا غني جدًا ومتشوووعب وخاصوووة عندما نأتي 
على ذكراألرقام والمقارنة بين الدول العربية والتي فيها من المفارقات تباينات 

وبأرقام اإلحصووووووووووووووائات نجد أن هناك دواًل عربية تعمل على  الكثيرة والغريبة.
رفع مشووواركتها وحصوووصوووها في تدفقات اإلسوووتثماراألجنبي، ودواًل عربيًة أخرى 

 .ليس لها من هذه اإلستثمارات أي حصة على اإلطالق
وباإلطالع ودراسووووووة البيانات الصووووووادرة عن المؤسووووووسووووووة العربية لضوووووومان 

، سجلت تدفقات اإلستثمار األجنبي “ان ضم” اإلستثمار وإئتمان الصادرات 
( مليار دوالر 31,02( نحو )  2018الواردة إلى الدول العربية خالل عام )

 .(2017) ( مليار دوالر خالل عام31,1و )
ظاهرة إنخفاض التدفقات اإلسووووووتثمارية إلى تراجع ” ضوووووومان ” و أرجعت 

كذلك تراجعها (، و 2019جاذبية مجموع الدول العربية لإلسوووووووووتثمار في عام )
( مجموعوات  7إلى المرتبوة الخوامسوووووووووووووووة على الصووووووووووووووعيوود العوالمي من بين )

 . جغرافية
( دولة عربية تراجعت معدالت تدفقات اإلستثمار األجنبي 21ومن بين )

https://greatmiddleeastgate.com/2020/09
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( دول عربية إبتداءًا من مصوووور ومن ثم األردن تليها الكويت ثم  6في نحو )
 . راقموريتانيا ومن ثم قطر بنسبة سالبة و كذلك الع

آخذين في اإلعتبار بأن دوال مثل ليبيا وسوووووريا لم يشووووهدا أي إسووووتثمارات 
 .(2019) ( و 2018أجنبية تدفقت إليهما خالل عامي ) 

علما بأن دول الخليج العربي هي التي تصووووووووودرت القائمة العربية بحجوم 
تدفقات اإلسوووووووتثمارات الخارجية، آخذين بعين اإلعتبار أن البيانات الصوووووووادرة 

) أونكتاد( تشووووووووووير إلى أن اإلسووووووووووتثمارات  األمم المتحدة للتجارة والتنمية عن 
%( من اإلجموووالي العوووالمي البوووالغ 2,4الواردة إلى الووودول العربيوووة مثلوووت ) 

 .( 2018) ( مليار دوالر خالل عام1297)
ومن المالحظ على حركة اإلستثمارات األجنبية المباشرة التي تتدفق إلى 

نها شوووووووووديدة التقلب من عام إلى آخر في قيمتها المطلقة البلدان العربية هي أ
أو في حصووووووووووووة الدول العربية من هذه التدفقات المباشوووووووووووورة بين مختلف دول 

 . العالم وهذه التقلبات ال عالقة لها باإلتجاه العالمي
و حقيقووة األمر أن منوواخ اإلسووووووووووووووتثمووار في البالد العربيووة غووايووة في  –

 .سياسيةالحساسية ألي إضطرابات آمنية و 
إن اإلسوووووووووتثمارات األجنبية المباشووووووووورة وغير المباشووووووووورة التي ترغب في  –

اإلسوووووووتثمار و التي تتدفق على البالد العربية هي غاية في الحرب واإلدراك 
لمدى خصوصية األنظمة السياسية المختلفة في البالد العربية والتي شهدت 

الجيوسياسية وعدم  خالل العشرسنوات الماضية الكثيرمن الذبذبات والتقلبات
اإلستقرار في إقتصادياتها، ونتيجة الصراعات الطائ ية والعرقية التي تسببت 
بعدم اإلسوووووووتقرار اإلقتصوووووووادي، وإعطاء عامل األمان لإلسوووووووتثمارات الخارجية 
بالتدفق إلى البلدان العربية ما جعل محدودية هذه اإلسووووووووووووووتثمارات يقع تحت 
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ال تتناسووووووووب مع عدد سووووووووكان الوطن ضووووووووغط العوامل التي ذكرناها بالمطلق و 
 .%( الخمسة عشر بالمئة من سكان العالم15العربي والذين يشكلون قرابة )

هذه الخشووووووية والتروي في موضوووووووع اإلسووووووتثمارت األجنبية التي ترغب  –
بووالتوودفق إلى البلوودان العربيووة يعطي مؤشوووووووووووووورًا على اإلنغالق الجزئي لبعض 

ألجنبية ويعكس وجود خلل ومشكالت األسواق العربية في وجه اإلستثمارات ا
 .في مناخ اإلستثمار في البلدان العربية

ومن المؤكد، وكذلك من الثابت بمكان أن أي إسوووووتثمارات، وبخاصوووووة  –
هو أمر حسووووواس لظروف ومناخ الطابع السوووووياسوووووي   اإلسوووووتثمارات األجنبية،

ية أو للبلدان العربية وهو ما يسوووهل و يعطي األمان لهذه اإلسوووتثمارات األجنب
 . ينفرها لزمن غيرمعلوم

حيووث أن اإلسووووووووووووووتثمووارات األجنبيووة ترغووب بووالتوودفق على البالد التي تمر 
 .بإزدهارإقتصادي حتى تشارك في قطف ثمار طفرة هذا اإلزدهار

علمًا أن غياب النظم الديمقراطية في بعض البلدان العربية، واإلقتصوووووووواد 
اآلخرين بالمشوووووواركات الدولية المنغلق والموجه، وعدم التفاعل واإلنفتاح على 

كمنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات والمؤسوووووووسوووووووات الدولية هو ما 
يحبط و ينفر اإلسووووووووووووووتثمووارات الخووارجيووة ويجعلهووا غير راغبووة أو مهتمووة في 

في بعض الدول العربية وهذا يعد عاماًل منفرًا   اإلسووووووووووووووتثمار اإلقتصوووووووووووووووادي
 . هالإلستتثمارات األجنبية والخارجية في

يقودنا هذا كله إلى شووووويء مهم جدًا في دراسوووووتنا الخاصوووووة باإلسوووووتثمارات 
األجنبية التي تتدفق إلى البلدان العربية أال وهو، وبالعنوان العريض والكبير 
) اإلسووووووووووووووتثمارات العربية في الخارج ( و التي تبلغ ديون العالم العربية فيه 

ير من التعجب وعالمات أكثرمن نصوووووووووف ترليون دوالر األمر الذي يثير الكث
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 .اإلستفهام
و في الحقيقة ال يوجد أي إحصوووووووووائيات دقيقة وأرقام، وال مؤشووووووووورات عن 
حجم اإلسوووتثمارات العربية في الخارج وذلك لخصووووصوووية األنظمة السوووياسوووية 
وألن معظم هذه اإلسوووووووووتثمارات يغلب عليها الخصووووووووووصوووووووووية أو أنها خاصوووووووووة 

حد في العالم العربي يهتم بأصووووووووحاب الطبقة السووووووووياسووووووووية، إلى جانب أنه الأ
بتكوين قواعوود معلومووات أوإحصوووووووووووووووائيووات دقيقووة ، علمووا أن هنوواك فقط بعض 
المراكز و المؤسوووووووووسوووووووووات اإلقتصوووووووووادية وهي قليلة مقارنة بحجم وكثافة الكتلة 

 : السكانية العربية وأهم هذه المؤسسات هي
 .صندوق النقد العربي -1
 . مجلس الوحدة اإلقتصادية العربية -2
 .المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار -3

وفي الختام، لم تدرك الكثير من الدول العربية، في حقيقة األمر، أهمية 
اإلستثمار األجنبي في فترة قريبة ماضية، وخاصة بعد التغيرات الجيوسياسية 
التي حصوووووووولت في بعض البلدان العربية وكذلك التغييرات اإلقتصووووووووادية التي 

وخاصووووووووووووووة بعد جائحة ووباء الكورونا مما أدى إلى أصووووووووووووووابت العالم مؤخرًا، 
تغييرات كبيرة في أسووووووووووعار المواد الخام والطاقة وتغييرات كبيرة في أسوووووووووولوب 
تواصووووول األعمال خالل المؤتمرات والتواصووووول واإلجتماعات عن بعد، وكذلك 
في تغيير منظومة العمل السووابقة كليًا بعد التغييربإتجاه أسوولوب العمل الجديد 

 . التكنولوجيا الحديثة بأساليبها المتنوعةمن خالل 
لذلك أصوووووووووبح من الضووووووووورورة بمكان تحديد ورود اإلسوووووووووتثمارات األجنبية 
كمفتاح أسووووووووووووواسوووووووووووووي للنمو و التطور والتنمية، ومن األهمية بمكان بذل كافة 
الجهود وتكثيفها لجذب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والخبرات من أجل 
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البيئية وإسووووتغاللها في إسووووعاد و تطوير المجتمعات تطويرقواعد اإلسووووتثمارات 
 . العربية من خالل الخبرات و اإلستثمارات الخارجية

 https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%d9%
8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%8
4%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%af-2 

 
 ارعأزمة الجزائر االقتصادية تنذر بتحرك الش - 13

يلجأ كثيرون إلى مهن إضووووووووووووووافية في ظل تراجع فرب العمل 
 في المئة 30

 aliyahi32735487@ مراسل علي ياحي 2021يناير  26الثالثاء  
 الجزائريون من تدني األجور )أ ف ب(يعاني 

بدأت انعكاسوووووات األزمة االقتصوووووادية التي تعيشوووووها الجزائر بالظهور في 
حياة المواطنين. وفي حين دقت النقابات، ومعها اختصوواصوويون اقتصوواديون، 
ناقوس الخطر، تواصووووووووووووووول الحكومة رفع يدها بحجة تهاوي أسووووووووووووووعار النفط 

 ر( وتراجع المداخيل.وانخفاض قيمة العملة المحلية )الدينا
تنتشوور مظاهر الفقر والعوز في بعض األحياء الشووعبية بشووكل الفت منذ 
أشوووووهر، ويكتشوووووف المتجول في أزقة العاصووووومة ذات الكثافة السوووووكانية، ومنها 
"باب الواد" و"بلكور" و"سوووواحة الشووووهداء" والقصووووبة" و"باش جراح"، حجم األلم 

الذين باتوا يقتنون المواد االستهالكية الذي تعانيه فئات واسعة من الجزائريين 
والخضووووووراوات والفواكه رديئة النوعية ألسووووووعارها المنخفضووووووة، في حين يعيص 

 البعض على االقتراض من محال المواد الغذائية.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/12141
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/12141
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/12141
https://twitter.com/aliyahi32735487
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"لقد دمرت العصوووووابة الطبقة المتوسوووووطة، وأهلكت جائحة كورونا ما تبقى 
، مضووووووووووويفًا أن من الضوووووووووووعفاء"، يقول عبدالكريم صوووووووووووابري )موظف حكومي(

"االرتفاع الرهيب ألسووووووووووعار المواد االسووووووووووتهالكية الضوووووووووورورية في مقابل أجر 
دوالر(، يجعل الحياة مستحيلة". ويسأل،  304يورو ) 250شهري ال يتعدى 

"إذا كانت الحكومة تتحجج بتهاوي أسووووووووووووووعار النفط وتراجع المداخيل، فماذا 
البرميل أكثر من  اسووووووووووتفاد المواطن عندما امت ت الخزانات حين بلغ سووووووووووعر

 دوالرًا؟". 140
ويثير جمال، العاطل من العمل بسووووووبب جائحة كورونا، مسووووووألة "األجور 
التي باتت تمثل إهانة للعامل قبل العاطل من العمل والمتقاعد". ويقول بنبرة 
حادة إن "كل شوويء ارتفع سووعره إال سووعر جهد العامل"، ويتابع أنه "في وقت 

المداخيل الخيالية لتحسووووووووووووووين وضووووووووووووووع البالد كان األجدر االسووووووووووووووتفادة من 
والمواطنين، انفردت العصووووووووووووابة ومحيطها باألموال لمصووووووووووووالحها الخاصووووووووووووة، 
والمحاكمات المتواصوووووووووووووولة شوووووووووووووواهدة على حجم النهب، فالمواطن يدفع الثمن 
خالل األزمات وال يسووووووووتفيد من الرخاء". ويختم أنه "بلغ بنا الوضووووووووع أن نجد 

 اليوم أكاًل وغدًا يعلم هللا".
 مهن إضافة في ظل تراجع العروض

ولمواجهووة الحوواجووة يلجووأ جزائريون إلى مهن إضووووووووووووووووافيووة، فووالووذكور بوواتوا 
يعملون بمهنة الحّمال في األسووووووواق الشووووووعبية وفي البناء والخياطة، والنسوووووواء 

 بتن يعملن في المنازل.
ودفعت األزمة االقتصوووادية وزير العمل والتشوووغيل والضووومان االجتماعي، 

ألفووًا في  437ب، إلى االعتراف بتراجع فرب العموول من الهوواشوووووووووووووومي جعبو 
في المئووة. وقووال في  30، أي بووانخفوواض 2020ألف في  300إلى  2019
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تصووريحات صووحافية إن العروض اسووتهدفت قطاعات البناء والري والخدمات 
 واألشغال العمومية والصناعة.
 مخاوف من عصابة جديدة

المؤسوووسوووات، يوسوووف ميلي، أن ويعتبر رئيس منتدى االسوووتثمار وتطوير 
القضية سياسية أكثر منها اقتصادية، مضيفًا "أن الوضع االقتصادي صعب 
جووودًا، ورفع األجور متعلق بمردوديوووة العوووامووول وقوة اإلنتووواج، وموووادام اإلنتووواج 
ضووووووووعيفًا فال نسووووووووتطيع رفع األجور". وينتقد "اسووووووووتمرار سوووووووويطرة اإلدارة على 

ل البيروقراطي هو من يحدد للمسوووووووتثمر االقتصووووووواد"، مشوووووووددًا على أنه "ما يزا
ماذا يعمل وأين يسووووووتثمر"، داعيًا الحكومة إلى "تحرير التجارة الخارجية وفتح 

 األبواب أمام الشباب وتسهيل إدماجهم في االقتصاد والتنمية".
ويتابع ميلي أن "المشوووووكلة ليسوووووت في االقتتات من الفضوووووالت، وإنما في 

لصووووووووووووووغيرة والمحال التجارية"، مبرزًا أن فقدان وظائف العمل وغلق الورش ا
"المشووووووووكلة حاليًا هي أن االقتصوووووووواد في وضووووووووع خطير، وإذا جاع الناس فلن 
يرحموا". ويوضوووح أنه على الحكومة القيام بإجراءات سوووريعة من خالل إعادة 
النظر في بعض القوانين، وتشجيع المهن والمؤسسات الصغيرة، ومنع ظهور 

أمام خطر ظهور عصووابة جديدة تريد السوويطرة عصووابة جديدة". وختم، "نحن 
 على االقتصاد إذا ما استمرت الحكومة بالسياسة القديمة نفسها".

 أجور ال تضمن "الكرامة"
ويالحظ المتخصووووووووص في الشووووووووأن االقتصووووووووادي، عبدالرحمن مبتول، أن 
"القدرة الشوورائية للجزائريين تدهورت ألسووباب عدة، أهمها ارتفاع أسووعار المواد 

ة في السوووووووووق الدولية مقابل ضووووووووعف األجور، واسووووووووتمرار الممارسووووووووات األولي
 60السوووووابقة". ويعتبر أنه "من أجل حياة كريمة، يجب أن ترتفع األجور إلى 
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ويكشووووووووووووووف   دوالر( 486يورو" ) 400ألف دينار كحد أدنى، أي ما يعادل 
عن "إقوودام عوودد كبير من النسوووووووووووووووواء على رهن مجوهراتهن لمواجهووة توودهور 

يشووووة"، مشوووويرًا إلى أن "المشووووكالت العائلية باتت تتوسووووع دائرتها مسووووتوى المع
 بسبب الفقر والحاجة والعوز".

ويعتقد األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين، سوووووليم لباطشوووووة، أن 
ألف دينار  75"العامل الجزائري بات بحاجة إلى متوسوووووووووط أجر يقدر بوووووووووووووووووووووووو 

حاجات أسرته". ويوضح أن  دوالر( كي يتمكن من تلبية 608يورو ) 500)
 "رفع القدرة الشرائية للمواطن يرتبط بإعادة النظر في تنظيم األسواق".

ويعتبر رئيس جمعية "أمان" لحماية المسوووووتهلك، حسوووووان منوار، أن "أجر 
دوالر(، موجهوووًا  632يورو ) 520ألف دينوووار، أي حوالى  80الكراموووة هو 

أجل ترشوووويد نفقاتهم. وأضوووواف، نداءه إلى المسووووتهلكين السووووتغالل األزمة من 
"نخشووى كثيرًا انعكاس انهيار القدرة الشوورائية على صووحة المواطنين الذين لن 

 يكون في إمكانهم توفير غذاء متوازن وعالج مناسب".
https://www.independentarabia.com/node/188241/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9 

 
 ربما تحكم أمريكا العالم لمئة عام قادمة والعرب سيدفعون الثمن - 14

  : July 28, 2020 المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف 
ليست الواليات المتحدة األمريكية سوى لبنان عمالق، تتضخم مستويات 
المعيشة على نحو مصطنع، والديون هائلة والبنك المركزي يطبع أمواال غير 

https://greatmiddleeastgate.com/2020/07
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 مغطاة لسد الفجوة في الميزانية
وكموووا نرى انهيوووار لبنوووان، فوووإن الواليوووات المتحووودة األمريكيوووة هي األخرى 

ألة وقت ال أكثر. يمكن أن تمحو هذه محكوم عليها باالنهيار، لكنها مسووووووووووووووو
الكارثة الواليات المتحدة من على خريطة الكوكب، ما سوووووووووووووويؤدي إلى حرب 

 أهلية وتفكك البالد إلى أجزاء
لقد تم إنشاء الكثير من الصناعات الفائضة في العالم على مدار العقود 
األربعة الماضووووووووووووووية، بتحفيز الطلب من خالل زيادة اإلقراض، وحان الوقت 

% 40اآلن لخفض االسووووووووتهالك، ووفقا لبعض التقديرات فإن ما يصوووووووول إلى 
 من اإلنتاج العالمي يجب أن يفلس خالل األزمة العالمية الحالية

% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي يبلغ تقريبا مجموع الناتج 40إن 
المحلي اإلجمالي للواليات المتحدة األمريكية والصووووووووووووووين مجتمعتين. في عام 

تريليون دوالر، وحتى  142، بلغ اإلنتوواج المحلي اإلجمووالي العووالمي 2019
تريليون  47%، أي 40مع تخ يض الخسوووووووووووووووائر المقّدرة إلى الثلث بدال من 

دوالر، فإن هذه القيمة أكبر من إجمالي الصادرات العالمية للسلع والخدمات 
 تريليون دوالر 25.3، والتي بلغت 2018في عام 

قف اسوووتيراد السووولع األجنبية، سوووتضوووطر البلدان أيضوووا أي أنه حتى بعد و 
إلى خفض إنتوواجهووا. وفي ظوول هووذه الظروف، سووووووووووووووتكون الوودول القووادرة على 
خفض وارداتها والحفاظ على صوووووووووووووووادراتها أو حتى زيادته هي الدول األقل 
تضووووووووووررا . بالطبع، سوووووووووووف يكون ذلك ممكنا فقط من خالل القضوووووووووواء على 

 ي المقام األول في البلدان المصدرةاإلنتاج في البلدان األخرى، وف
لن تكون الواليووات المتحوودة األمريكيووة قووادرة على تحقيق ذلووك بشووووووووووووووكوول 
سوووووولمي، حيث يفقد االقتصوووووواد األمريكي قدرته التنافسووووووية في العقود األخيرة، 
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ولن يزداد الوضوووووع إال سووووووءا. ووفقا للمسوووووار الطبيعي ل حداث، فمن المحتم 
تتوقف صووووووووووووووادراتها تقريبا، بينما يسوووووووووووووويطر أن تخسوووووووووووووور الواليات المتحدة، و 

المنافسوووووووون األكثر كفاءة من بين المصووووووودرين، مثل ألمانيا والصوووووووين وكوريا 
الجنوبية وغيرها على السووووووووق المحلية. يتبع ذلك بطبيعة الحال اضوووووووطرابات 
سوووووياسوووووية، وتضوووووخم مفرط، وفوضوووووى داخلية فيما تبقى من بقايا الصوووووناعة، 

ريكية في نهاية المطاف من مصووووووووووووووير االتحاد لتعاني الواليات المتحدة األم
 السوفيتي

لذلك ال تأتي الحروب التجارية التي يخوضوووووووها الرئيس األمريكي، دونالد 
ترامب، من فراغ أو اسوووتنادا إلى نزوات شوووخصوووية أو انحراف عقلي، وليسوووت 
حتى بوووودايووووة حرب، وإنمووووا هي مجرد خطوة أولى خجولووووة، ألن األزمووووة قوووود 

تجد الواليات المتحدة األمريكية نفسوووووووووها أمام سوووووووووؤال اندلعت لتوها، وسووووووووووف 
 مصيري: فإما تدمير المنافسين أو الموت بمفردها

ومع ذلك، فإن لدى الواليات المتحدة األمريكية الفرصوووووووووة إلصوووووووووالح كل 
شوووووووويء، والخروج منتصوووووووورة من تلك الحرب. وللقيام بذلك، تحتاج أمريكا إلى 

 :القيام بثالثة أمور
 جنبي والتخلص من الديون تدمير رأس المال األ

 تدمير إمكانات اإلنتاج لدى الخصوم
 إعادة تشغيل النظام المالي الخاب من جديد

إن أبسوووووووووط الطرق دائما هي التدمير المادي، فقد بدأت الحروب العالمية 
السووووووووووووابقة لهذا الهدف تحديدا، لكن ذلك لم يعد ممكنا في الوقت الراهن. ولن 

ة عندما تقاتل حليفك السوووووووابق من أجل البقاء، تكون التحالفات السوووووووابقة مهم
ومن أجل المكان الوحيد المتبقي تحت الشوووووووووومس. لهذا الضووووووووووحية األولى لن 
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تكون للحرب، وإنموووا لإلمالءات األمريكيوووة، على الحلفووواء الحووواليين للواليوووات 
المتحدة األمريكية. لكن الخصوووم الرئيسوويين للواليات المتحدة يمتلكون أسوولحة 

 يرها بالطرق العسكرية هو أمر صعب للغايةنووية، وتدم
 فكيف يمكن تحقيق الهدف األول إذن؟

من الضووووروري زعزعة اسووووتقرار العالم كله، وخلق حالة من الذعر بحيث 
أال ” األصوووووووووول األكثر موثوقية“يندفع رأس المال من جميع أنحاء العالم إلى 

تخ يض قيمة الدوالر وهي سوووووندات الخزانة األمريكية واألسوووووهم األمريكية، ثم 
 ورأس المال من خالل التضخم المفرط

كذلك من الضوووووروري إجبار دول عديدة على بيع أو سوووووداد أهم أصوووووولها 
مقابل ديونها، وتنظيم حاالت اإلفالس وإخراج رؤوس األموال من أسووووووووووووووواق 
دول ثالثة، وهو ما سوووويصووووبح سووووببا لالنهيار في الدول األكثر هشوووواشووووة، يلي 

 بأي مبالغ من الدوالرات المطبوعة بال غطاءذلك شراء األصول 
ثم في النهاية، بإمكان الواليات المتحدة األمريكية رفض سوووووووووووووداد ديونها. 
فماذا عسى المملكة العربية السعودية أن تفعل إذا تقاعست الواليات المتحدة 

مليار دوالر للكويت  40مليار دوالر تدين بها للمملكة؟ أو  159عن سووووووووداد 
 للعراق؟مليارا  30و

الهوودف الثوواني هو كي يووة توودمير صوووووووووووووونوواعووة اآلخر؟ يجووب حرمووان هووذه 
الصوووناعة من األسوووواق والحصوووول على الموارد. وكيف يمكن حرمان الموارد 
من اقتصوووووووواد الصووووووووين واالتحاد األوروبي، المنافسووووووووين التجاريين الرئيسوووووووويين 

 للواليات المتحدة األمريكية؟
ادات النفط والغاز عنهما. تتضووووووومن أي إجابة عن هذا السوووووووؤال قطع إمد

ليس ذلك أمرا سهال، ومن الصعب القيام به بشكل مباشر، فكل من االتحاد 
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األوروبي والصوين ليسوا أعزلين من الناحية العسوكرية، وقد يكونا قادرين على 
تحمل العقوبات األمريكية والحصوووووووووار العسوووووووووكري. لكن الخيار األكثر واقعية 

هما، أو تدمير موّردي الطاقة الرئيسووويين لهذه واألقل تكلفة هو زعزعة اسوووتقرار 
 المناطق: روسيا وشمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية

تفرض الواليوووات المتحووودة األمريكيوووة عقوبوووات على مشووووووووووووووووواريع الطووواقوووة 
كيف يمكن قطع ”. السوويل التركي”و” السوويل الشوومالي“الروسووية، بما في ذلك 

ب األهلية في هذه البلدان. اإلمدادات من شوووووووووووووومال إفريقيا؟ من خالل الحرو 
وعن شووبه الجزيرة العربية؟ بإغالق مضوويق هرمز، أو بإثارة حرب مدمرة بين 

أو من خالل ” الربيع العربي“إيران وجيرانها العرب، أو إثارة جولة أخرى من 
دعم الحركات اإلسووووالمية. أو ببسوووواطة يمكن منع العرب من تصوووودير النفط، 

األخيرة. ووفقا ألي سوويناريو، فإن روسوويا ” أوبك+“كما كان الحال مع صووفقة 
سوووتتمكن من االحتفاظ بجزء من صوووادراتها لالتحاد األوروبي والصوووين، حيث 
تمتلك أسوووووووووووووولحة نووية وحدودا برية معها، أما العرب فسوووووووووووووويتعين عليهم دفع 

 الفاتورة بالكامل
سووووووووووتكون إعادة تشووووووووووغيل النظام المالي أكثر صووووووووووعوبة. ومع ذلك، فلدى 

تحدة األمريكية احتياطي ضخم من الذهب. والطرف األقوى ليس الواليات الم
الطرف القادر على التنافس والتطور كي يصبح فوق اآلخرين فحسب، وإنما 
أيضوووووا الطرف القادر على خفض مسوووووتوى المحيطين ليصوووووبح األفضووووول فيما 
بينهم بصوووووووووووووورف النظر عن مسووووووووووووووتواه ولو كان متدنيا. وإذا تمكنت الواليات 

كية من زعزعة اسووووووووووتقرار دول أخرى إلى مسووووووووووتوى أسوووووووووووأ من المتحدة األمري
مسوووتوياتها، فإن الدوالرات الجديدة، إذا كانت مدعومة بالذهب، سوووتصوووبح مرة 

 أخرى العملة العالمية األكثر موثوقية
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لقوود تربعووت الواليووات المتحوودة األمريكيووة على عرش هيمنتهووا في أعقوواب 
ية العالم، ولم تتأثر هي إلى حد الحرب العالمية الثانية، بعد أن تم تدمير بق

 كبير، وهذا سيناريو يمكن تكراره
فهل سوووووتحاول الواليات المتحدة األمريكية تنفيذ هذا السووووويناريو الراديكالي 

 روسيا اليوم   ما رأيكم؟  أم تفضل موتها؟
 https://greatmiddleeastgate.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa/%d8%

b1%d8%a8%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-
%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-
%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%84%d9%85%d8%a6%d8%a9-
%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a9 
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
 دمشق تنتظر صحوة موسكوالسوق السورية ال تُغري الروس:  - 15

 2020األول  تشرين 28األربعاء   زياد غصن 
 ( ترّكز الحضور االقتصادي الروسي في القطاع النفطي )أ ف ب

تساؤالت كثيرة ُتطرح عن سّر غياب موسكو عن الساحة االقتصادية 
خالل فترة الحرب بعقود استثمارية مهّمة. غياٌب السورية، وهي التي ظفرت 

له أسبابه المتعّلقة ببنية اقتصاد كال البلدين، فضاًل عن اهتمامات القطاع 
الخاب، لكْن ثّمة تفاؤل رسمّي بمرحلة مختلفة، في ظّل التحضير لمشروعات 
جديدة من شأنها أن تلّبي بعض االحتياجات السورية في هذه الظروف 

 التي تعيشها البالد االستثنائية
في مؤتمر دولّي عن التأمين، ُعقد في موسكو العام الماضي، طلب مدير 
شركة تأمين خاّصة سورية الحديث في إحدى جلسات المناقشة، ليسأل إن 
كان لسوريا نصيب من االستثمارات الروسية الخارجية في هذا القطاع، ال 

ل روسيا الحرب إلى جانب سيما أن العالقة بين البلَدين توّثقت منذ دخو 
خوض »حليفتها. أجاب أحد المسؤولين الروس عن قطاع التأمين بالقول إن 

الحروب في العالم يكون إّما ألسباب سياسية أو تحقيقًا لمصالح وأهداف 
اقتصادية. دخول روسيا الحرب في سوريا كان قرارًا سياسيًا، ولم يكن ألسباب 

طط مستقبلية لالستثمار في سوق التأمين اقتصادية. لذلك، ليس لدينا أّي خ
السورية، والتي هي في النهاية سوق صغيرة وغير مغرية مقارنة بأسواق دول 

إجابٌة لها ما يؤّيدها عمليًا، لناحية اهتمام القطاع الخاب في روسيا «. أخرى 
باالستثمار في سوريا، إذ ُتظهر بيانات هيئة االستثمار السورية، في الفترة 

، وجود مشروع روسّي واحد مشمول بقانون 2019و 2009ة بين عاَمي الممتدّ 

https://www.al-akhbar.com/Author/16
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، ويتعّلق بإنشاء مزارع ريحّية لتوليد الطاقة 2013االستثمار منذ عام 
الكهربائية في محافظة السويداء، لكّنه لم يدخل حّيز التنفيذ بعد. وحتى 

لنقل، والتي االستثمارات الروسية األخيرة في قطاَعي النفط والثروة المعدنية وا
تنّظمها وتحكمها تشريعات أخرى، ما كانت لتتّم لوال التنسيق المباشر بين 
موسكو ودمشق من جهة، وحيوية المشروعات المستهَدفة ومردودها 

 .االقتصادي السريع من جهة أخرى 
 !ليس هناك ما ُيغري 

معظم جوانب التعاون االقتصادي بين البلَدين على مدى سنوات، وربما 
كان يجري تحريكها وتوجيهها بقرار سياسّي من الدولتين، بدءًا من عقود، 

اتفاقية المدفوعات الشهيرة أّيام االتحاد السوفياتي، مرورًا باالتفاق على تسوية 
، وصواًل إلى دخول موسكو الحرب إلى جانب 2005وجدولة الديون في عام 

عاون ومذّكرات ، وما تبع ذلك من توقيع اتفاقات ت2015دمشق وحلفائها عام 
تفاهم بين الدولتين. رّبما تكون صورة التبادل التجاري اليوم األكثر تعبيرًا عن 
هذا الواقع، إذ تغيب روسيا عن قائمة أهّم عشرين دولة تّتجه إليها صادرات 
القطاع الخاب السوري، بحسب بيانات وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 

بأن « األخبار»نات التي حصلت عليها . وتفيد البيا2019و 2018لعاَمي 
 2018موقع روسيا كدولة مصّدرة لسوريا تراجع من المرتبة الثانية في عام 

، والسبب ليس أن دواًل أخرى كالصين 2019إلى المرتبة الرابعة في عام 
وحسب، وإّنما لكون  2019والهند زادت من قيمة صادراتها لسوريا في 

مليون يورو في  240.8تراجعت من حوالى الصادرات الروسية إلى سوريا 
 .مليون يورو العام الماضي 171.9، إلى نحو 2018

هذا الخلل االقتصادي مرّده، بحسب الباحث السياسي مازن بالل، 
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ليست جّذابة. وفي المقابل أيضًا، ال يحظى »؛ فاألسواق السورية «بنيويّ »
القات االقتصادية َتبقى الُمنَتج الروسي بشعبية داخل سوريا. وبذلك، فإن الع

على مستوى آخر متأثرة بنتائج األزمة السورية، مثل استيراد دمشق للقمح 
وغيره من المنتجات والسلع، بينما ال يبدو رأس المال السوري مهتّماً بما تنتجه 

جذب القطاع الخاب »، إن «األخبار»ويقول بالل، في حديث إلى «. روسيا
ية ال يبدو حاليًا من أولويات القطاع الخاب الروسي في اتجاه السوق السور 

السوري ألسباب مختلفة، أهّمها نوعية المنتجات الروسية. ومن جانب آخر، 
فإن الموّردين السوريين، على عكس نظرائهم األتراك، ال ينشطون في عملية 

 .«تصدير منتجات البالد الزراعية إلى روسيا
أمل شعبية في ظّل األزمات يتحّول الموقف الروسي إلى ما يشبه خيبة 

 المتالحقة
لهذه األسباب وغيرها، ُسّجلت خالل السنوات الماضية محاوالت خجولة 
للتشبيك بين فعاليات القطاع الخاب في كال البلدين، من قبيل تنظيم زيارات 

 -لممّثلي بعض الشركات الخاصة وإعادة تشكيل مجلس األعمال السوري 
ؤّشرات تلك الخطوات ال تزال غير مشّجعة. مع الروسي المشترك، إاّل أّن م

النهج قد َتغّير. فروسيا »ذلك، يعتقد الباحث االقتصادي، هاني الخوري، أن 
تريد التغلغل في الحالة االقتصادية السورية بعدما استقّر وجودها األمني 
والعسكري، وذلك عبر إثبات وجودها ضمن دائرة المصالح االقتصادية 

«. شاء طبقة رجال أعمال جديدة ترتبط بالمصالح الروسيةالمتبادلة، وإن
على علم بمؤتمر ُيعقد »، أنه «األخبار»ويضيف الخوري، في حديث إلى 

الشهر المقبل، ُدعي إليه التجار والصناعيون الشباب، بهدف التشبيك مع 
 .«نظرائهم الروس، حيث سُتطرح عليهم فرب اقتصادية جاهزة من قَِّبل روسيا
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 !لكبيرةالكعكة ا
الحضور االقتصادي الروسّي المرافق للدعم العسكري َترّكز في معظمه 
في القطاع النفطي، ما أعطى انطباعًا بأن الشركات الروسية مهتّمة فقط 
باالستحواذ على االستثمارات الكبرى في البالد. انطباٌع عّززه مؤشران: األول 

ضرورية في مرحلة عدم ظهور استثمارات روسية كبيرة أخرى في قطاعات 
العقوبات الغربية )الصناعات الغذائية والتحويلية وغيرها(؛ والثاني غياب أّي 
تحّرك روسي للتخ يف من حّدة الضائقة االقتصادية التي تمّر بها سوريا جّراء 
العقوبات الغربية. وحتى عملية استثمار شركة روسية لمرفأ طرطوس، 

مليون دوالر في السنوات األربع  50والمتمّثلة في تطوير بنيته عبر ضّخ 
األولى والعمل على إخراجه من دائرة العقوبات وإعادة تفعيله على خريطة 

 .تجارة الترانزيت الشرق أوسطية، لم تحّقق غايتها المرجّوة بعد
يتحّول الموقف الروسي إلى ما يشبه خيبة أمل شعبية في ظّل األزمات 

ية من دون أّي تدّخل من موسكو، على المتالحقة في تأمين المشتقات النفط
للمفارقة  -رغم أن األخيرة ُتعدُّ أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، ولديها 

عقود ضخمة مع وزارة النفط السورية. وبحسب الباحث مازن بالل، دفع  -
التحالف بين موسكو ودمشق إلى استثمارات في السلع االستراتيجية مثل »

فط أو الفوسفات، أو استثمار مرفأ طرطوس العتبارات عسكرية التنقيب عن الن
من المبكر تقييم »إاّل أن هناك َمن يعتقد أنه ال يزال «. أكثر منها اقتصادية

، بحسب خبير «نتائج العقود الموّقعة مع الشركات الروسية في القطاع النفطي
 .نفطي فّضل عدم الكشف عن اسمه

تقبل العالقة االقتصادية التي يسعى في خّضم الضبابية التي تلّف مس
إليها البلدان، جاءت زيارة الوفد الروسي األخيرة برئاسة نائب رئيس الوزراء 
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يوري بوريسوف، وعضوية وزير الخارجية سيرغي الفروف، لتستدرك موسكو 
ع من دائرة اهتمامها وتعاونها االقتصادي مع « انتقائّيتها» االستثمارية، وُتوسِّّ

عبر دخولها في مفاوضات مع الحكومة السورية لوضع الّلمسات دمشق، وذلك 
النهائية على جملة مشروعات اقتصادية متنّوعة، قيل إن عددها يصل إلى 

مشروعًا موّزعة قطاعيًا وجغرافيًا، تأمل الحكومة الروسية عبرها استرداد  50
ن القاعدة ديونها ومساعدة حليفتها على مواجهة العقوبات األميركية، انطالقاً م

ما ُأنجز عسكريًا يجب أاّل ُيمسَّ من البوابة «: الحلفاء»التي باتت ثابتة بين 
االقتصادية. وهذا ما جعل دمشق تبدو مرتاحة ومتفائلة إزاء مرحلة التعاون 
االقتصادي المقبلة، بخالف ما ذهبت إليه بعض التحليالت الغربية والتي رأت 

 .ونة بأخرى سياسية سوريةأن الخطوة االقتصادية الروسية مره
https://www.al-akhbar.com/Syria/295727/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-

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

%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-
%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83 

 
 (107حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 16

 
 )االقتصاد البنفسجي(

ليس اللون مرادفاً مع الرومانسية والمشاعر دائماً رغم صلته أحياناً باألمور 
أطلق غير المادية ذات البعد المعنوي، وحديثنا عن لون اقتصادي بنفسجي 

عليه ذلك ألنه يسهم في التنمية المستدامة من خالل تثمين العائد الثقافي 
 للسلع والخدمات.

فهذا االقتصاد يحيل إلى إعطاء االعتبار للجانب الثقافي لالقتصاد. وهو 
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اقتصاد يتكيف مع التنوع اإلنساني في نطاق العولمة. إن هذين االتجاهين 
عض، ففي واقع األمر فإن تزايد أهمية العمودي واألفقي يكّمل بعضهما الب

 البعد الثقافي المتعلق بالمنتجات يؤدي إلى تعميق الثقافية.
إن نشأة االقتصاد البنفسجي يعود إلى األهمية المتصاعدة للجانب الثقافي 
في المجتمع المعاصر ومن بين العوامل التي يتم اإلشارة إليها، إعادة التوازن 

لمي لصالح البلدان الناشئة، والعودة إلى البيئات االقتصادي والسياسي العا
المحلية )التي تعد من جديد مراكز استقرار( وأشكال جديدة من المطالب 
متعلق بالجودة ويعتمد على االستهالك الثقافي وخطوات االبتكار )بافتراض 
وجود عقلية ثقافية من شأنها الجمع بين التخصصات المختلفة وتنمية موهبة 

 .االكتشاف
إن االقتصاد البنفسجي ذو طبيعة شمولية من حيث كونه يثمن كل السلع 
والخدمات مهما كانت قطاعاتها وذلك استنادًا على البعد الثقافي، وتم تطبيقه 
في االقتصاد الحسي والتجريبي وهو يختلف عن اقتصاد الثقافة الذي يرتكز 

 على منطق القطاعات.
ت حول االقتصاد البنفسجي نشرت تقارير واستنتاجا 2013في عام 

وضمت مجموعة من خبراء اليونيسكو ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
وقد أكد هذا التقرير على تأثير البعد الثقافي على االقتصاد بكامل جوانبه مع 
انعكاس ذلك على العمل والتدريب كما يميز التقرير بين األعمال البنفسجية 

ى ترتبط مباشرة ومن حيث الغاية بالمحيط الثقافي والمهن البنفسجية: فاألول
)مثالها مخطط المدينة وتطورها( أما الثانية فهي التي تتكيف مع الثقافة 

 )ومثالها وظائف المصادر البشرية أو وظائف التسويق واالتصال(.
إن االقتصاد البنفسجي يتمثل في شمولية إطاره للمحيط الثقافي الذي 
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اتهم والذي يبقى ملكية عالمية مشتركة، وفي هذا يترك فيه الوكالء بصم
 السياق فإن هذا االقتصاد يجعل من البعد الثقافي رهانًا للتنمية المستدامة.

منذ البداية يعد الطابع الثقافي تحديًا لتحقيق التنمية المستدامة. حيث أن 
المسؤولية االجتماعية للشركات تستمد جذورها من الميثاق الدولي الخاب 

لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي اعتمدته األمم المتحدة في با
 .1966عام 

ما يهمنا في سورية من ألوان االقتصاد المتعددة هو منعكسات هذه األلوان 
ومنها )البنفسجي( على قدرة اإلنسان السوري على االستفادة من ثقافته 

االزدهار السابقة في تعزيز المتراكمة عبر العصور واألزمات والمحن وفترات 
قيم التنافسية واالنجاز واإلبداع واالبتكار في شتى المجاالت المتاحة وان ال 

 يقتصر نشاطه على اللهاث وراء لقمة عيشه الصعبة فقط.
 . كتبه: د. عامر خربوطلي9/12/2020دمشق في 

 العيادة االقتصادية السورية 
 

 .. الخماسية تحصي ملياراتها - 17

 :الخبير السوري 
تستمر جهود عمال وادارة الشركة العامة الخماسية رغم كل ما تواجهه 
من صعوبات ومعوقات الستعادة ما دمرته الحرب الظالمة من خطوط انتاجها 
واالتها رغم امكانياتها المادية المتواضعة حيث اكد مديرها العام مصطفى 

سيج إلدخالها جميعا في هالل ان الشركة تقوم باستكمال تأهيل انوال الن
نوال مع االخذ بعين  ٩٤االنتاج حيث بلغ عدد االالت الموضوعة بالخدمة 

االعتبار ان هناك زيادة ملحوظة باإلنتاج عن العام الماضي بلغت كميتها 
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مليون متر بينما كانت في العام  ٢،٨٥٩منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه 
تر لتحقق زيادة في هذا العام وصلت مليون م ٢،٠١٩الماضي تقدر بنحو 

الف متر.. منوها الى انه تم تعيين عمال انتاجيين بعقود مهنية  ٨٠٠الى 
لدعم العملية االنتاجية اصافة الى عمل كافة االت الزوي ” عامال ٧٤” سنوية 

العشرة بطاقة انتاجية جيدة تلبي الطلبات الواردة من الشركات المماثلة حيث 
 . طنا من النمر المختلفة ٦٥٢تاج بلغت كمية االن

وعن انتاج قسم القطن الطبي اكد انه لم يتوقف عن اإلنتاج وتأمين حاجة 
المشافي العامة والخاصة مبينا ان كافة االت القطن الطبي تعمل بشكل جيد 
اال أن القسم يعاني من قلة المواد االولية )العوادم( وعليه تمت مخاطبة 

لة الشركات وتأمين العوادم لعدم توقف العملية المؤسسة النسيجية لمراس
االنتاجية.. الفتا الى أن كمية االنتاج بلغت منذ بداية العام وحتى تاريخه 

ماليين  ٨،٠٤٤طنا في سجلت كمية االربطة الطبية المنتجة أكثر من  ١٤٣
قطعة مؤكدا انه وعلى الرغم من الظروف الحالية واالجراءات المتخذة للتصدي 

 .كورونا اال أن العملية االنتاجية استمرت بنفس الوتيرة لفيروس
وعن المبيعات التي حققتها الشركة قال ان قيمة مبيعات الشركة بلغت 

مليارات ليرة كما تقوم الشركة  ٤،١٤٥منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 
بتنفيذ العديد من االرتباطات مع جهات مختلفة من القطاع العام والخاب 

 .ي تقدر قيمتها بأكثر من ثالثة مليارات ليرةالت
وبالنسبة للخطة االستثمارية للعام الحالي اوضح انه تمت المصادقة على 

مليون  ٥٢مشروع تأهيل آلتين جكر لقسم المصبغة بقيمة اجمالية بلغت نحو 
ليرة وهما ضمن العملية االنتاجية كما تم االعالن للمرة الثالثة لشراء محولة 

ة بالسرعة الكلية لدعم المنظومة الكهربائية في الشركة مما يعود ايجابا كهربائي
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على العملية االنتاجية وإجراء الدراسة المالية والفنية لها ورفعها للمصادقة 
مشيرا الى تنفيذ مشروع تأهيل وتشغيل آلة الرام في قسم المصبغة مبلغ 

م تأهيل وتشغيل حيث ت ٢٠١٩مليون ليرة ضمن الخطة االسعافية لعام ٨٣،٥
االلة و بدأت عمليات تحميل الشادر وتجهيز القاظانات للقيام بعمليات قصر 
الشاش و االستغناء بذلك عن التحميل والقصر في الشركات المماثلة مما 
حقق زيادة في انتاج االقمشة الجاهزة وتوفير في الوقت و زيادة في القيمة 

ة والشاش المقصور خالل هذه الفترة المضافة.. مبينا ان كمية االقمشة المحمل
 . مليون متر تقريبا ١،٠٦٦بلغ نحو 

وأكد سعي الشركة في الفترة القادمة للتحضير وإعداد خطة استثمارية 
لتأهيل عدد من اآلت المصبغة )المطبعة والمحطة العاشرة، تكييف(حيث 
 .سيتم العمل إلنتاج أصناف جديدة متنوعة تحقق ريعية للشركة

الشركة تواجه عدة صعوبات منها تأمين القطع التبديلية والمواد وبين ان 
االولية الالزمة الستمرار العملية االنتاجية بسبب الحصار االقتصادي الظالم 
الذي تعاني منه سورية منذ عشر سنوات وبسبب ما يسمى قانون قيصر 

ط الجائر االمر الذي أثر سلبا على استكمال تأهيل االالت وعدد من الخطو 
 . االنتاجية في الشركة

مؤكدًا مطالبة الشركة بضرورة دعم منتج الخماسية وخصوصا منتج 
القطن والشاش الطبي كونه منتجا يتمتع بمواصفات جيدة وقياسية مع ضرورة 
امكانية دعم الشركة الخماسية لتأهيل كافة آالتها وخاصة قسم المصبغة ضمن 

قتها االنتاجية حتى يتم االستغناء الخطط االسعافية لعودتها للعمل بكامل طا
 .عن الصباغة والطباعة في زميالتها من الشركات العامة

 http://syrianexpert.net/?p=55232 .. الثورة
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 االستثمار الزراعي في سورية - 18

 في سورية الزراعةقطاع 
يشتمل هذا القطاع على الزراعة و االنتاج الحيواني و الخدمات 

و تكاثر الطرائد و الغابات و تقطيع االخشاب و الزراعية و الصيد 
بلغ عدد المشاريع الزراعية المشملة خالل األعوام  . صيد االسماك

( مشروعًا بتكلفة استثمارية بلغت 19) 2015-2016-2017
( 7عاماًل، نفذ منها ) 471مليون ل.س وبلغ عدد العمال 1590

 احصائيات    مشاريع جميعها في محافظة السويداء
لعام  8لمشاريع الزراعية المشملة بموجب المرسوم ا

2007  
 2017-2016-2015خالل األعوام 

عدد  العام
المشاريع 
 الزراعية

التكاليف 
مليون -االستثمارية

 ل.س

عدد 
 العمال

2015 8 330 186 
2016 1 44 15 
2017 10 1216 270 

 471 1590 19 المجموع
 المصدر: هيئة االستثمار السورية
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 الفرب االستثمارية
 المحافظة اسم المشروع

 حماه إقامة مراكز تسمين األغنام
 حماه إقامة منشأة دواجن متكاملة

 القنيطرة مشروع زراعة الوردة الشامية واألعشاب الطبية
 القنيطرة مشروع مزرعة تسمين العجول والخراف

 المشاريع المنفذة
 المدينة عدد المشاريع المنفذة

 ريف دمشق 2
 السويداء 20

 
هيئة االستثمار السورية تقدم حوافز لتشجيع المغتربين على إقامة  - 19

 مشاريع زراعية

© Sputnik   15.12.2020  
أعلنت هيئة االستثمار السورية اليوم عن الحوافز المقدمة لدعم 
وتحفيز االستثمار في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين وال سيما 

 .المغتربين على إقامة المشاريع االستثمارية الزراعية
الترويج  تتولى قال مدير عام الهيئة مدين دياب، إن الهيئة التي

للحوافز المذكورة وإعدادها وتمكنت العام الجاري من تحقيق قفزات 
نوعية من خالل تشميل عدد كبير من المشاريع في القطاعات 

http://sia.gov.sy/opportunities/%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ba%d9%86%d8%a7%d9%85/
http://sia.gov.sy/opportunities/%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a3%d8%a9-%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%86-%d9%85%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9/
http://sia.gov.sy/opportunities/2995/
http://sia.gov.sy/opportunities/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d9%81/
https://sana.sy/?p=1277832
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 الزراعية والصناعية، وفقا لو"سانا".
المبدئية للمشاريع  التراخيص " بات باإلمكان الحصول على

 الزراعية خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام".
وأكد دياب أن "الحوافز لجميع المشاريع تتضمن إمكانية 
تخصيص المستثمر بأحد العقارات التابعة ألمالك الدولة في 

ع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية المحافظات وفقا لخصوصية المشرو 
وحصوله على قرض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع 

 المعتمدة ببرنامج إحالل بدائل المستوردات".
كما استعرض دياب أهم المشاريع االستثمارية الزراعية 

 وهي: المغتربين المعروضة على المستثمرين
" إنشاء معامل األسمدة العضوية من مخلفات تقليم األشجار 
وقشور الفستق الحلبي وعصر الزيتون والدواجن وإقامة وحدات تربية 
متكاملة ل بقار وتسمين العجول ومراكز لتجميع الحليب وتصنيعه 
وإنتاج مشتقاته ومداجن إلنتاج البيض والفروج ومعامل إلنتاج 

الري الحديث وتصنيع األعالف الجاهزة وإكثار بذار  مستلزمات
 الخضار البلدية والمحسنة".

 ولفت دياب إلى أنه:
" بإمكان المستثمرين من المغتربين إقامة مشاريع للطاقة 
المتجددة ومراكز لآلليات الزراعية الالزمة للزراعة وخدمة األراضي 

https://sana.sy/?p=1277832
https://sana.sy/?p=1277832
https://sana.sy/?p=1277832
https://sana.sy/?p=1277832
https://sana.sy/?p=1277832
https://sana.sy/?p=1277832
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لفرز وتوضيب  الزراعية وتأجيرها للفالحين ومشاغل متطورة وحديثة
وتغليف المنتجات الزراعية وشركات متطورة لتسويق المنتجات 

 الزراعية في األسواق الخارجية".
 53مؤخرا عن تشميل  أعلنت وكانت هيئة االستثمار السورية قد

تريليون ليرة  1.3مشروعا استثماريا العام الجاري بتكلفة تقديرية 
فرصة عمل عند التشغيل الكامل لها حيث  9377يتوقع أن توفر 

بالمئة من المشاريع المشملة  68استحوذ قطاع الصناعة على 
 بالمئة والباقي من قطاعات مختلفة. 15والزراعة على 

https://arabic.sputniknews.com/business/202012151047519004-
%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2-
%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9--
%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/ 

 
 هل االقتصاد السوري اقتصاد نيوليبرالي؟ - 20

 د. إبراهيم علوش
أثار الحوار حول الليبرالية الحديثة بعد خطاب الرئيس األسد في جامع 
العثمان تساؤالت مشروعة لدى البعض حول الليبرالية االقتصادية، وما إذا 

  كانت سورية تسير في ركابها، ولماذا لم يتم توجيه النقد إليها أيضًا؟
من الواجب اواًل البدء بتعريف ما تعنيه النيوليبرالية االقتصادية في أي 

https://sana.sy/?p=1277832
https://sana.sy/?p=1277832
https://sana.sy/?p=1277832
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م ال... ويمكن أن دولة عالم ثالث، لنرى بعدها إن كانت تنطبق على سورية أ
ننظر حولنا لنماذج األردن ولبنان مثاًل أو ألي نموذج تريدون من أمريكا 

 .الالتينية إلى غيرها
هل يملي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات االقتصادية  (١

العالمية برامجها وسياساتها االقتصادية واالجتماعية على صانع القرار في 
 في غيرها؟سورية، كما تفعل 

هل الدولة مكبلة بدين عام خرافي ال مجال لسداده إال بالمزيد من  (٢
القروض، وبيع مؤسسات القطاع العام للشركات الغربية التي تصبح مسيطرة 

 على الماء والكهرباء واالتصاالت إلخ...؟
هل الشركات الغربية العابرة للحدود تحكم وترسم في االقتصاد وتتعامل  (٣

 بلد وموارده وقوته العاملة كشبه مستعمرة اقتصادية؟مع سوق ال
هل يتلقى المصرف المركزي السوري قراراته وتعليماته حول سعر  (٤

  الصرف والفائدة من االحتياطي الفيدرالي األمريكي؟
هل يمثل القطاع العام حيزًا ضئياًل من االقتصاد، وهل القوة العاملة  (٥

 نسبة ضئيلة من القوة العاملة؟في القطاع العام ومؤسساته تمثل 
هل تم تفكيك دولة الرعاية االجتماعية من تعليم وصحة وخدمات  (٦

 عامة لمصلحة شركات خاصة أجنبية تستبيح المواطن؟
هل القطاع الخاب كمبرادوري، أي يرتبط بالخارج، ويعمل وسيطًا له  (٧

برفع مستوى  بالداخل، أم أنه مرتبط بدورة اقتصادية محلية وإقليمية ويسهم
الناتج المحلي اإلجمالي من خالل اإلنتاج الصناعي والزراعي والخدمات في 

 سورية؟
إن مجرد وجود قطاع خاب محلي، وزيادة دوره االقتصادي، ليس بحد 
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ذاته دليٌل على النيوليبرالية، فالنيوليبرالية االقتصادية شكل محدد، متطرف، 
وهناك نماذج رأسمالية الدولة وراسمالية من النظام الرأسمالي، ال شكله الوحيد، 

   .الرفاه وغيرها... تعاديها النيوليبرالية االقتصادية في الغرب ذاته
إذًا وجود قطاع خاب منتج ووطني، ال طفيلي ومرتبط بالخارج، هو 
نقيض للنيوليبرالية في الواقع... واعلموا أن الشركات التي يسيطر عليها 

نيوليبراليي العالم يستشيطون حنقًا، مع أن باقي الجيص في مصر مثاًل تجعل 
باختصار، أحد أهداف   .االقتصاد المصري تنطبق عليه شروط النيوليبرالية

الحرب على سورية هو اخضاعها للمنظومة النيوليبرالية، وهو األمر الذي لم 
يحدث بعد، ولن يحدث إال إذا فقدت سورية سيادتها وقرارها الوطني في 

االقتصاد السوري ما برح اقتصادًا مختلطًا، واألهم أنه  .في غيرهاالقتصاد و 
غير تابع، وغير مندمج بمنظومة العولمة التي تسيطر عليها الشركات الغربية 

 .الكبرى والمؤسسات االقتصادية الدولية
وال يلغي ذلك أن هناك قوى فاعلة داخل سورية وخارجها تسعى وتتمنى 

رالية االقتصادية بالتوازي مع التطبيع مع العدو دفع سورية إلى حضن النيوليب
 .الصهيوني والعودة إلى عهد االنتداب

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4409792715704596
&id=100000217333066 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4409792715704596&id=100000217333066
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4409792715704596&id=100000217333066
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامسًا 
تراجع تاريخي إلجمالي الناتج المحلي الياباني بالربع الثاني من  - 1

 النشرة الدولية11:36   ٢٠٢٠آب  ١٧االثنين  بالمئة 7.8العام بنسبة 
ية "تراجع إجمالي الناتج المحّلي الياباني في الربع اليابان أعلنت الحكومة

% بالمقارنة مع الربع األّول"، 7.8حزيران( بنسبة  -الثاني من العام )نيسان
ث لثالث أكبر اقتصاد في العالم، في انكماش غير مسبوق في التاريخ الحدي

 ."19كوفيد " ناجم بشكل أساسي عن تداعيات جائحة
في المئة،  27.8في الربع الثاني بمعّدل سنوي قدره  االقتصاد وقد انكمص

في المئة وتراجع صادرات السلع  4.8مع انخفاض الطلب المحّلي بنسبة 
في المئة، غير أّن الواردات تراجعت في الربع الثاني  18.5والخدمات بنسبة 

 .المئة في الربع األولفي  4.2في المئة فقط، مقابل تراجع بنسبة  0.5بنسبة 
" 19وعلى الّرغم من أّن اليابان لم تكن بمنأى عن تفّشي وباء "كوفيد 

فيها، إاّل أّن حالتها على هذا الصعيد ُتعتبر أفضل مّما هي عليه حالة دول 
كثيرة ُأخرى، فإجمالي عدد اإلصابات المثبتة مخبريًّا في األرخبيل وصل إلى 

حالة وفاة. وقد  1100ن الوباء ال تزال دون ألًفا والوفيات الناجمة ع 55
أعلنت السلطات حالة طوارئ وطنّية في نيسان الماضي للحّد من تفّشي 
الوباء، لكّن القيود على التنّقل والتجارة كانت أكثر مرونًة من نظيرتها في دول 

 .عديدة ُأخرى 
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%

A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-
%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8 

https://www.elnashra.com/category/show/news/18/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF+19
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
https://www.elnashra.com/news/show/1438828/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8
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 طلب صيني قوي يغذي انتعاشا في صادرات ألمانيا - 2

 
قال مكتب اإلحصاءات األلماني، اليوم الجمعة، إن االقتصاد الصناعي 
للبالد واصووووووووول تعافيه من صووووووووودمة إغالقات مكافحة فيروس كورونا للشوووووووووهر 

في المئوووة،  8.9التوالي في يونيو/ حزيران، حيوووث زاد اإلنتووواج الثووواني على 
وفي حين ظلت أرقام اإلنتاج  .في المئة في الصووووووادرات 14.9مدعوما بقفزة 

والواردات والصوادرات دون مسوتويات ما قبل الجائحة، فإن ارتفاع الصوادرات 
عاما، وسوووواعد على ذلك طلب  30عن الشووووهر السووووابق كان األكبر في نحو 

في  15.4ن الصووين، التي زادت مشووترياتها من أكبر اقتصوواد أوروبي قوي م
وتراجعووت  .”رويترز“، وفقووا لووووووووووووووووووووووووووووو 2019المئووة مقووارنووة مع يونيو/ حزيران 

في المئة، وسووووووووووووووط تداعيات  20.7المبيعات المتجهة إلى الواليات المتحدة 
شووووووووووووديدة على نحو خاب للجائحة هناك. وتأثرت الصووووووووووووادرات إلى بريطانيا 

 .في المئة مقارنة مع الشهر السابق 15.7انخفضت أيضا، إذ 
االقتصووووووووووووووادي قال، في وقت سووووووووووووووابق، أن ” إيفو“يشووووووووووووووار إلى أن معهد 

االقتصاد األلماني سيتعافى تدريجيا بعد تراجع تاريخي بسبب جائحة فيروس 
كورونا، وسووووويعود على األرجح إلى المسوووووتوى الذي كان عليه العام الماضووووي 

 .2021بحلول نهاية 
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-

%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-
%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-
%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-
%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/ 

 
 

https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
https://www.germanymedia.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%88%d9%8a-%d9%8a%d8%ba%d8%b0%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%84%d9%85/
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 واألنظار على اجتماع المركزي  الليرة التركية تنزل لمستوى قياسي - 3
  2020أغسطس  17اإلثنين :تاريخ النشررويترز  :المصدر

نزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدوالر األمريكي، 
اليوم االثنين، حيث تنامت توقعات المستثمرين لتبني البنك المركزي خطوات 

 .ة هذا األسبوعتشديد نقدي بينما يترقبون اجتماع سعر الفائد
مقابل الدوالر بحلول  7.3880% إلى  0.25وهبطت الليرة أكثر من 

 .يوم الجمعة 7.3650بتوقيت غرينتص، من حوالي  0645الساعة 
وفي حين تنامت التوقعات لزيادة رسمية ألسعار الفائدة من أجل كبح 

لرفع خسائر الليرة، فقد لجأ البنك المركزي حتى اآلن إلجراءات غير رسمية 
تكلفة التمويل، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين 

وقال مصرفي من إدارة الخزانة ببنك تجاري إن  .لالقتراض بسعر أعلى
إجرءات التشديد مهمة لليرة التي لم تهبط بالسرعة التي هبطت بها خالل 

ر الفائدة وسيعلن البنك المركزي قراره بشأن سع .2018األزمة المالية في 
لشهر أغسطس آب يوم الخميس. ويتوقع بعض المحللين أن يرفع سعر الفائدة 
الرئيس، بينما يتنبأ آخرون بأن يواصل سياسة التشديد من خالل السيولة بدال 

ويوم الحمعة، قال الرئيس رحب طيب أردوغان إنه  .من رفع السعر رسميا
مضيفا أن تركيا سبق أن سيعقداجتماعا لمجلسه االقتصادي لبحث التطورات، 

 .“أرض صلبة”واجهت مثل هذه الهجمات وأنها تقف على 
https://www.eremnews.com/economy/markets/2278216 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
 

https://www.eremnews.com/economy/markets/2278216
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