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 ارسل لسيادتكم:  تحية طيبة،
 2021 /332ر االقتصادي األسبوعي رقم م ع ك التقري

  ,April 04 2021 نيسان ، 04األحد 
 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

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

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

 هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية . 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 

فل كل مادة منشورة في التقرير واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أس
 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              
 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   

مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 
 م حذف اسمه من القائمة البريدية.ليت
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 اد العالمي: االقتص –أواًل 
 إكسبرت أونالين: تركيا تتجه نحو كارثة مالية - 1

، حول ”إكسبرت أونالين“تحت العنوان أعاله، كتب إيغور نيديلكين، في 
 مؤشرات على اقتراب االقتصاد التركي من الكارثة.

وجاء في المقال: االقتصاد التركي يقترب من االنهيار. سعر صرف 
سجل أدنى مستوياته التاريخية، يوما بعد يوم، بال ي –الليرة  –العملة الوطنية 

توقف. وهذا ليس بسبب هجمة من المضاربين، إنما انعكاس للوضع الحقيقي 
 لألمور.

لم تتخذ السلطات التركية أي تدابير الستقرار سعر الصرف: لقد رفعت 
%، ونفذت تدخالت، 1000أسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك إلى 

مقايضات، وما إلى ذلك. ولكن هذا كله، في أحسن األحوال، واستخدمت ال
 يعطي نتيجة قصيرة األجل.

البلد، ببساطة يفتقر إلى المبلغ المطلوب من العملة الصعبة. ففي حين 
مليار دوالر، فهي  75كانت احتياطيات البنك المركزي في بداية العام حوالي 

الت التصنيف، فإن جميع مليار دوالر فقط. وكما الحظ خبراء وكا 45اآلن 
هذه االحتياطيات تقريبا هي احتياطيات للبنوك التجارية، ولم يتبق لدى البنك 
المركزي بوصفه الجهة التنظيمية أي شيء. ولكن، والحق يقال، تمتلك تركيا 
احتياطيات كبيرة جدا من الذهب. ومع ذلك، فإن احتمال أن تواجه البالد 

وعات، ما يؤدي إلى اضطرابات حادة في أزمة أكثر حدة في ميزان المدف
 النشاط االقتصادي وزيادة تدهور الوضع، مرتفع للغاية.
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لفترة ” المستوى غير المرغوب فيه“كان التصنيف االئتماني للبالد عند 
طويلة بالفعل، وخفضته وكالة موديز األسبوع الماضي مرة أخرى. واآلن، 

 تي ليست األكثر ازدهارا.أصبحت تركيا في مجموعة الدول األفريقية ال
وهنا، تجدر اإلشارة أيضا إلى أن أسعار النفط المنخفضة تلعب دور 

 70دوالرا أو  65عامل مخفف. فلو كان سعر البرميل، على سبيل المثال، 
 ، لكان عجز ميزان المدفوعات أكبر بكثير.40دوالرا، بدال من 

في تدهور االقتصاد  وبالطبع، ال يسع المرء إال أن يقول إن الدور الحاسم
التركي كان لفيروس كورونا. فقطاع السياحة أحد المصادر المهمة لعائدات 

 النقد األجنبي، لكن تدفق السياح انخفض، بسببه إلى النصف، هذا العام.
 )روسيا اليوم(

 
 إليكم كيف ستغير جائحة كورونا الرأسمالية إلى األبد - 2

 2020 سبتمبر / ايلول 22 الثالثاء، نشر
يبدو أن الرأسمالية تواجه  – (CNN) نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية

أزمة قد تغير مسارها إلى األبد لصالح العمال والفقراء ممن هم في أمس 
 .الحاجة

ووضع فيروس كورونا عدسة مكبرة على العديد من أوجه عدم المساواة 
ن األمريكيين عاطلين في االقتصاد والمجتمع األمريكي، بينما ال يزال ماليي

عن العمل، وتضررت النساء والعمال من األقليات بشدة بشكل خاص، في 
حين ال يستطيع الكثير من األشخاص تحمل تكاليف رعاية األطفال أو تكاليف 

 .التقنيات التي يحتاجها أطفالهم للتعلم عن بعد في المدرسة
ي جامعة أكسفورد، ويقول بول كوليير، أستاذ االقتصاد والسياسة العامة ف
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إن ساحة اللعب لم تكن متساوية من قبل، إالا أن الفيروس ألقى الضوء على 
أوجه القصور في النظم االقتصادية واالجتماعية اليوم. كما سبق أن دعا 

 .المنتدى االقتصادي العالمي إلى "إعادة ضبط كبيرة" للرأسمالية
ي خمسينيات القرن وال تعد هذه أول أزمة تمر بها الرأسمالية، إذ ف

الماضي، فيما يسمى بالعصر الذهبي ألمريكا، كانت هناك مخاوف بشأن 
األتمتة التي ألغت الوظائف وسقوط األشخاص في شقوق شبكة األمان 

، أصبح جشع الشركات تحت المجهر في أعقاب 2008الحكومية. وفي العام 
 .األزمة المالية

لوحيد الذي يعد أكثر تدميرًا من في التاريخ الحديث، الكساد الكبير كان ا
الناحية االقتصادية مقارنة بفيروس كورونا. ويقول الري غليكمان، أستاذ 
الدراسات األمريكية في جامعة كورنيل، إن تداعيات الكساد الكبير، من اإلغاثة 
والتعافي واألهم من ذلك كله اإلصالح، قد تكون ضرورية مرة أخرى لخلق 

، إذ سيكون من الصعب تجاهل كل القضايا اقتصاد أفضل للمستقبل
 .االقتصادية األمريكية مرة أخرى عندما ينتهي الوباء

 :طرق قد يغير بها الوباء الرأسمالية إلى األبد 3وفيما يلي 
 شبكة أمان اجتماعي جديدة .１

كشف الوباء عن التشققات في شبكة األمان االجتماعي في أمريكا، ما 
 .ثر تفهمًا الحتياجات العمال، وفقًا للخبراءقد يدفع الدولة لتصبح أك

ويقول غليكمان إننا حالياً "في لحظة يتأرجح فيها الرقاص نحو رؤية أكثر 
 ."إيجابية لما يمكن أن تفعله الحكومة

ويمكن أن تساعد إعانات البطالة المصممة بشكل أفضل، والبرامج 
ن ميسور التكلفة، المخصصة لمساعدة الناس على العودة إلى العمل، واإلسكا
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 .في تخفيف عبء هذه األزمة على أضعف أفراد االقتصاد
وقد فقد الماليين من األشخاص وظائفهم بسبب الوباء، لكن إعانات 
البطالة المنتظمة ال تكفي في الكثير من األحيان لتغطية نفقاتهم، بينما تلتهم 

ا أنه مع استمرار اإليجارات جزءًا كبيرًا من الدخل في جميع أنحاء البالد. كم
 .الوباء، أصبح الجوع مشكلة متزايدة أيضاً 

عالوة على ذلك، غالبًا ما يكون عمال الوظائف ذات األجور المنخفضة 
أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالفيروس في أماكن عملهم، مثل الكازينوهات 
ومصانع معالجة اللحوم ومستودعات الشحن. ويتفق االقتصاديون على أن 

تبدال أجور هؤالء العمال لن يأتي بثمن قليل، ما سيعني على الدفع الس
األرجح أن الضرائب يجب أن ترتفع بينما تبقى منخفضة بما فيه الكفاية لعدم 

 .وقف األعمال
 العولمة واألتمتة تتحدى قطاع التصنيع .２

تسير العولمة جنباً إلى جنب مع الرأسمالية، وقد غيرت فعالً الطريقة التي 
ا المال واألشخاص حول العالم. ويواجه صانعو السياسات تحديًا يتحرك به

 .كبيرًا وهو التعامل مع كيفية تأثير ذلك على العمال
في رأسمالية اليوم، غالبًا ما يعتبر المال أكثر أهمية من العمال، حيث 
إذا كان نقل الوظائف إلى مكان آخر، أو استخدام الروبوتات يوفر الدوالرات، 

 .سيتم ذلك فغالبًا ما
وقال رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من 
هذا العام، إنه بالنسبة للعمال الذين يقفون على الجانب الخطأ من هذه 
االتجاهات، لم تتحسن األمور، وقد أدى ذلك إلى تفاقم عدم المساواة. وقد قدم 

 .، في حين أن البشر يمرضون الوباء مثاالً واقعياً على أن الروبوتات ال تمرض
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 ديون أكثر من أي وقت مضى .３
ال تتعلق الرأسمالية فقط بكيفية معاملة الدولة لشعبها وعمالها، بل تتعلق 
أيضًا بكيفية تعاملها مع أموالها. وقد رفع فيروس كورونا اإلنفاق الحكومي 

 .مبشكل لم يسبق له مثيل، ما تسبب بارتفاع العجز في جميع أنحاء العال
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يبلغ عجز الميزانية الفيدرالية 

أضعاف ما كان  3ترليون دوالر في نهاية العام، أي أكثر من  3.3األمريكية 
 .2019عليه في العام 

وتقول كريستين ديسان، أستاذة القانون في جامعة هارفارد، إن الدين قد 
اليوم. وفي عالم ما بعد الجائحة، سيتعين يكون أحد أبرز خصائص الرأسمالية 

على صانعي السياسات إما قبول العيش مع أعباء ديون هائلة أو معالجة 
 .إصالح شامل للنظام القائم

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/09/22/how-covid-changed-capitalism 

 
يكشف حقيقة "الركود بعد التوقعات القاتمة.. صندوق النقد الدولي  - 3

 االقتصادي"
 2020أكتوبر  06واشنطن  –الحرة 

 توقعات بأن يكون الركود االقتصادي بسبب كورونا أقل من المتوقع
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا، الثالثاء، إن 

ة الركود العالمي سيكون أقل حدة مما كان متوقعا مشددة على أن "عملي
 الصعود" باتجاه إنعاش االقتصاد ستكون "بطيئة وصعبة ومتفاوتة".

وأوضحت في كلمة قبل اجتماعات الخريف التي تعقد األسبوع المقبل في 
واشنطن "نعتبر اآلن أن التطور المسجل في الربعين الثاني والثالث كان 

 ".2020أفضل من المتوقع ما يسمح بمراجعة طفيفة لتوقعاتنا العالمية للعام 
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يونيو عن توقعات اقتصادية  24وكان صندوق النقد الدولي كشف في 
ألف مليار  12قاتمة جدا مع خسائر متراكمة على االقتصاد العالمية قدرها 

 .2021و 2020دوالر في 
في المئة خالل السنة الراهنة في  4,9وتوقع يومها أيضا ركودا نسبته 

 في المئة كان توقعها في أبريل. 3مقابل 
كانت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي توقعت الشهر و 

الماضي، أن يكون الركود العالمي هذا العام أقل من المتوقع بفضل الجهود 
 .19-التي تبذلها الدول للحد من تداعيات جائحة كوفيد

لكن االنتعاش العام القادم سيكون أيضا أقل من المتوقع، بحسب المنظمة 
في المئة. وهي  4,5أن انكماش الناتج االقتصادي العالمي سيبلغ التي قدارت 

 .2021بالمئة في  5,0تتوقع عودة إلى نمو بنسبة 
وفي توقعاتها السابقة في يونيو قالت المنظمة ومقرها باريس إنها تتوقع 

، وعودة 2020بالمئة على األقل في  6,0أن يبلغ الركود االقتصادي نسبة 
  المئة العام المقبل.ب 5,2إلى نمو بنسبة 

  منقول
 

 جنيف تقر أعلى حد أدنى لألجور في العالم... فكم يبلغ؟ - 4
 جنيف تعد عاشر أغلى مدينة في العالم 

  2020أكتوبر  05االثنين  «الشرق األوسط أونالين»جنيف:  ()أ.ف.ب
وافق الناخبون في جنيف بسويسرا، على فرض حد أدنى لألجور هو 

 .دوالرًا( في الساعة 25فرنكًا سويسريًا ) 23ويعادل  األعلى في العالم،
في المائة من الناخبين  58األميركية، فقد أيد « سي إن إن»وبحسب شبكة 
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في البالد المبادرة، التي كانت مدعومة من قبل ائتالف من النقابات العمالية 
مكافحة الفقر، ودعم مفهوم االندماج االجتماعي، والمساهمة »وتهدف إلى 

 .«ي احترام كرامة اإلنسانف
وفي حين أن سويسرا ليس لديها قانون وطني للحد األدنى لألجور، فإن 

كانتونًا )تقسيم إداري( صوت لصالح األمر  26جنيف هي الرابعة من بين 
 .في السنوات األخيرة بعد نوشاتيل وجورا وتيسينو

ديد هذا الحد األدنى الج»وقال ماورو بوغيا، مستشار والية جنيف: 
نوفمبر  1في المائة من عمال الكانتون بدءاً من  6لألجور سيطبق على نحو 

 .«)تشرين الثاني( المقبل
في مناسبتين سابقتين، ُقدمت مبادرات لوضع حد أدنى »وأضاف بوغيا: 

إلزامي لألجور في جنيف، وُرفضت. وهذه هي المرة األولى التي ُيقبل فيها 
 .«األمر

انتصار تاريخي، »ابي في جنيف، األمر بأنه ووصفت منظمة العمل النق
 .«ألف عامل، ثلثاهم من النساء 30سيفيد بشكل مباشر 

وتعد جنيف عاشر أغلى مدينة في العالم؛ وفقًا لمسح تكلفة المعيشة 
لكنها لم «. وحدة المعلومات االقتصادية»الذي أجرته  2020العالمي لعام 

المستجد « كورونا»ه وباء فيروس تكن محمية من التأثير الضار الذي تسبب ب
  .على االقتصاد

 منقول
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 زعيم كوريا الشمالية يطلق "معركة الثمانين يوما" لدعم االقتصاد - 5
 بتوقيت أبوظبي 10:36 - 2020أكتوبر  l 6أبوظبي  –وكاالت 

 80دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لحملة وطنية تستمر لـ
تصاد البالد المنهك، وذلك قبل عقد مؤتمر استثنائي يوما بهدف النهوض باق

 .للحزب الحاكم في يناير، حسبما أفادت وسائل إعالم رسمية الثالثاء
إثر فيضانات  لحزب العمال ويأتي هذا القرار الذي اتخذ خالل اجتماع

شهدتها البالد في اآلونة االخيرة، وفي إطار الجهود الرامية للتخفيف من 
المستجد على اقتصاد بيونغيانغ الذي يواجه أزمة  فيروس كورونا تداعيات
 .باألساس

الى حمالت توعية كبرى تطلب من مواطنيها  كوريا الشمالية وعادة تلجأ
القيام بساعات عمل إضافية وتولي مهمات جديدة، عند تراجع أداء البالد 

 .اقتصاديا
وقد أطلقت وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية تسمية "معارك" بالكورية 

فتها بـ"حملة"، كتعبير دبلوماسي في نسختها على هذه الحمالت لكنها وص
 .اإلنجليزية

وقالت الوكالة: "لقد أنجزنا أعماال تاريخية بفضل جهودنا المكلفة عبر 
تجاوزنا هذه السنة بشجاعة تحديات ومصاعب بخطورة غير مسبوقة، لكن 

 ."يجب أال نكتفي بذلك
العديد من  وأضافت: "ال نزال نواجه تحديات ال يمكن أن نهملها ولدينا

 ."األهداف التي يجب أن نبلغها هذه السنة"، حسبما نقلت "فرانس برس
والمشاركة في هذه الحملة تجري مراقبتها عن كثب ألنها تستخدم وسيلة 

 .لمعرفة مدى والء الشعب للنظام

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84&contentId=1381746
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1381746
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&contentId=1381746
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بحمالت سابقة  حقوق االنسان وسبق أن نددت مجموعات مدافعة عن
 ."معتبرة أنها تشكل "عمال قسريا

وسيعرض الحزب الحاكم خطة تهدف إلى تنشيط االقتصاد خالل مؤتمر 
 .م خالل خمس سنواتاستثنائي يعقده في يناير وهو األول الذي ينظ

وتعاني البالد من سوء إدارة مزمن القتصادها، حيث أقرات دورة عامة 
الوطني تأخرت  قتصاداال لحزب العمال في أغسطس بأن "أهداف تحسين

 ."بشكل جدي
على  بيونغيانغ وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية تهدف إلى إرغام

النووية والبالستية التي حققت تقدما سريعا في ظل قيادة التخلي عن برامجها 
 .كيم جونغ أون 

ويتوقع خبراء أن تعرض البالد السبت برامجها الجديدة في مناسبة الذكرى 
 .الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال

https://www.skynewsarabia.com/business/1381746-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-
%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF 

 
 
 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&contentId=1381746
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&contentId=1381746
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA&contentId=1381746
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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 - Why Big Oil Expects Record Cash Flow In 2021 
Published: March 1, 2021 at 6:49 a.m. ET 
The MarketWatch News Department was not involved in the 

creation of this content. 
Mar 01, 2021 (Baystreet.ca via COMTEX) –  
The world's largest oil companies are set for a cash flow 

bonanza this year, probably at record levels, as massive cost cuts 
in the wake of the 2020 oil price and oil demand collapse have 
significantly lowered the corporate cash flow breakevens for many 
firms. After posting record losses in 2020, a year which company 
executives described as one with "the most challenging market 
conditions," Big Oil is looking at 2021 with increased optimism, 
mostly because oil prices have rallied in recent weeks. Moreover, 
the ultra-conservative capital spending plans and the huge cost 
cuts have allowed international oil companies (IOCs) to materially 
lower their cash flow breakevens. 

These factors are set to result in a record cash flow for the 
biggest oil firms this year if oil prices average $55 per barrel, Wood 
Mackenzie said in new research. 

Currently, investment banks largely believe that a tightening oil 
market, easy monetary policies from governments to boost 
economies, and oil as a hedge against inflation for investors would 
lead to oil prices averaging around $60 a barrel this year, with 
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possible spikes to $70 and even $75 before or during the summer. 
Expectations of around $60 oil, as well as Big Oil's decisive 

actions to slash costs last year, will be boosting cash flows because 
the average corporate cash flow breakevens have now reduced to 
$38 per barrel from $54 before the COVID crisis, Tom Ellacott, 
Senior Vice President, Corporate Research, at WoodMac, wrote 
this week. 

Seven out of 40 IOCs reviewed by Wood Mackenzie would 
generate cash flow even if oil prices averaged below $30 per barrel 
this year. 

Therefore, the biggest oil companies in the world could see a 
V-shaped recovery in their cash flows, according to the energy 
consultancy. 

"The scale of the financial reset has primed the sector for a 
recovery in free cash flow. At an average price of US$55/bbl, we 
estimate free cash flow generation could top US$140 billion in 2021 
- exceeding any previous year since 2006. If oil prices reach 
US$70/bbl, free cash flow would be double the previous peak," 
Ellacott says. 

The scale of the financial reset was dramatic amidst the 
pandemic-hit oil prices and oil demand last year. The biggest oil 
firms cut thousands of jobs each, with BP slashing 10,000 jobs or 
15 percent of workforce, Shell cutting up to 9,000 jobs, Exxon 
cutting 14,000 jobs, including 1,900 in the United States, to name 
just a few. 

Apart from the administrative and overhead expenses, Big Oil 



  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 16ــ 

also slashed capital expenditure (capex) plans and continues to 
vow spending discipline. Many of the companies have accelerated 
the high-grading of their portfolios, selling non-core businesses 
and assets, such as BP divesting its global petrochemicals business 
to Ineos for $5 billion, or, most recently, ExxonMobil selling most of 
its non-operated assets in the UK's central and northern North Sea 
to private equity fund HitecVision for more than $1 billion. 

Sales of non-core assets are likely to accelerate as companies 
would look to focus operations on the regions they have identified 
as key to their cash flow and return on investment generation. 

Such sales could also accelerate debt reduction, which has 
ballooned over the past year, according to Wood Mackenzie. 

Debt reduction will actually be the key theme for Big Oil this 
year and going forward, WoodMac says, noting that the priorities in 
capital allocation "will be very different to any previous up-cycle." 

"Companies will continue to plan for the worst, prioritising net 
debt reduction in redeploying surplus cash flow," Ellacott said. 

Unlike in any previous up-cycle, Big Oil now also faces an 
existential theme--how to attract investors back to the industry. 

Disciplined spending and strengthening of balance sheets will 
surely help, but this may not be enough. The biggest oil firms face 
a backlash from ESG-conscious investors, while they are still 
struggling to convince long-term oil investors that the recent net-
zero strategies could, one day, generate as much cash flow and 
profits as the oil business. 

Record cash flows, if they materialize, could help--companies 
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could use surplus cash to deleverage and allocate more capital to 
their renewables and other lower-carbon energy businesses. 

By Tsvetana Paraskova for Oilprice.com 
https://www.marketwatch.com/press-release/why-big-oil-expects-record-

cash-flow-in-2021-2021-03-01-
61974921?siteid=bigcharts&dist=bigcharts&tesla=y 

 
7 - OECD: Biden ratuje świat. Potężny bodziec dla 

gospodarek 
Grzegorz Siemionczyk  09.03.2021 
Potężne bodźce fiskalne sprawią, że aktywność w 

amerykańskiej gospodarce odbije się w tym roku dwa razy silniej, 
niż można było oczekiwać. To, wraz z akcją szczepień przeciwko 
COVID-19, poprawia perspektywy globalnej gospodarki. 

To wnioski z nowych prognoz Organizacji ds. Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), opublikowanych we wtorek. 

Według paryskiej organizacji, skupiającej 37 najbardziej 
rozwiniętych gospodarczo krajów, aktywność w światowej 
gospodarce zwiększy się w tym roku o 5,6 proc. zamiast o 4,2 
proc., jak sugerowały jej grudniowe prognozy, a w 2022 r. o 4 
proc., zamiast o 3,7 proc. Tak żywiołowe odbicie oznaczałoby, że 
aktywność gospodarcza, która w 2020 r. załamała się o 3,4 proc., 
już w połowie br. wróci do poziomu sprzed pandemii.  

OECD zdecydowanie zrewidowała swoje scenariusze 
makroekonomiczne dla kilku państw, przede wszystkim zaś dla 
USA. Tam produkt krajowy brutto (PKB) – podstawowa miara 

https://www.rp.pl/autor/611/grzegorz-siemionczyk
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aktywności w gospodarce – wzrosnąć ma w tym roku o 6,5 proc. 
zamiast o 3,2 proc., a w 2022 r. o 4 proc. zamiast o 3,5 proc. 

„Wygląda na to, że zakres wsparcia fiskalnego w USA będzie 
zdecydowanie większy niż w większości innych gospodarek” – 
napisała OECD we wtorkowym raporcie, odnosząc się do 
grudniowego pakietu stymulacyjnego, przygotowanego jeszcze 
przez administrację Donalda Trumpa, jak i do znacznie większego 
pakietu administracji Joe Bidena. Jak szacuje paryska organizacja, 
tylko ten ostatni - warty 1,9 bln USD - zwiększy łączny popyt 
amerykańskiego rządu, firm i konsumentów w 2021 r. o 3-4 proc., 
a popyt ten częściowo wycieknie poza granice USA. Największe 
korzyści z tego tytułu odniosą główni partnerzy handlowi USA, czyli 
Meksyk i Kanada, ale pozytywne skutki pakietu Bidena odczują też 
Chiny i strefa euro. 

Dzięki tak ekspansywnej polityce fiskalnej Waszyngtonu, 
aktywność gospodarcza w USA nie tylko wróci szybko do poziomu 
sprzed pandemii, ale nawet – jak przewiduje OECD – na 
przedpandemiczną ścieżkę wzrostu. Przyszły rok amerykański 
PKB zakończyć ma na poziomie o 1 proc. wyższym niż 
zwiastowały prognozy paryskiej organizacji z listopada 2019 r. Dla 
porównania, globalny PKB będzie wciąż o około 2 proc. niższy niż 
byłby prawdopodobnie gdyby nie wybuch pandemii. 

Znacznie lepiej niż w grudniu OECD ocenia również 
perspektywy Indii (nie są członkiem tej organizacji) oraz Turcji. 
Pierwsza z tych gospodarek może dziś liczyć na odbicie PKB w 
2021 r. o 12,6 proc., zamiast o niespełna 8 proc., a w 2022 r. o 
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5,4 proc., zamiast o 4,8 proc. W przypadku Turcji, OECD 
spodziewa się odbicia PKB o niemal 6 proc., zamiast o 3 proc. 

Rokowania strefy euro również są dziś lepsze niż w grudniu, 
ale nieznacznie. Ekonomiści z OECD spodziewają się obecnie 
wzrostu PKB unii walutowej o 3,9 proc., zamiast o 3,6 proc., a w 
2022 r. o 3,8 proc., zamiast o 3,3 proc. To jednak wciąż byłyby 
wyniki rozczarowujące biorąc pod uwagę to, że w ubiegłym roku 
PKB strefy euro załamał się o niemal 7 proc. 

OECD podkreśla, że istnieje wiele czynników ryzyka dla jej 
podstawowego scenariusza makroekonomicznego. Gdyby np. 
akcja szczepień przyspieszyła i objęła także słabiej rozwinięte 
kraje, to skumulowane w trakcie kryzysu oszczędności firm i 
gospodarstw domowych zostałyby wydane szybciej. A w takim 
przypadku globalny PKB wzrósłby w tym roku o 7 proc. (a nie o 
5,6 proc., jak zakłada podstawowy scenariusz), a w 2022 r. o 5 
proc. (zamiast o 4 proc.).  

Z drugiej strony, przeszkody w produkcji szczepionek bądź 
upowszechnienie się nowych, odpornych na szczepionki mutacji 
koronawirusa, wyraźnie – o około 1 pkt proc. – stłumiłoby 
oczekiwany w najbliższych latach wzrost gospodarczy. 

Paryska organizacja we wtorkowym raporcie odniosła się też 
do rosnącej niemal na całym świecie inflacji. Jak oceniła, jest to w 
dużej mierze efekt odbicia notowań surowców po ubiegłorocznym 
załamaniu oraz przejściowych zaburzeń w globalnych łańcuchach 
dostaw. Fundamentalnej presji inflacyjnej zdaniem OECD nie 
widać, toteż banki centralne nie powinny spieszyć się z 
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wycofywaniem bodźców monetarnych. 
W najnowszym raporcie OECD nie podała aktualnych prognoz 

dla Polski. W grudniu oceniała, że polski PKB zwiększy się w 2021 
r. o 2,9 proc. To była prognoza wyraźnie poniżej przeciętnych 
przewidywań ekonomistów, z których większość spodziewała się 
wtedy – i nadal spodziewa - odbicia aktywności w polskiej 
gospodarce o ponad 4 proc. 

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
https://www.rp.pl/Gospodarka/210309370-OECD-Biden-ratuje-swiat-

Potezny-bodziec-dla-gospodarek.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c- 
 
8 - Senat USA zgodził się na trzeci plan pomocowy 
Bloomberg   gwol  07.03.2021 
Warty 1,9 bln pakiet stymulacyjny, mimo braku poparcia 

republikanów, uzyskał w sobotę poparcie senatu. Prezydent Joe 
Biden określił głosowanie jako "jako gigantyczny krok naprzód" w 
realizacji obietnicy pomocy Amerykanom. 

Pakiet pomocowy - trzeci w USA od początku pandemii - 
przewiduje jednorazowe wypłaty w wysokości 1,400 dolarów, które 
mają trafić do większości Amerykanów. Według prezydenta 
wypłaty mogą zacząć być przekazywane Amerykanom jeszcze w 
tym miesiącu. 

Zdaniem Republikanów plan pomocowy jest zbyt kosztowny. 
Niektórzy Demokraci również krytycznie odnieśli się do części 
zapisów i kierownictwo partii zostało zmuszone do zawarcia 
szeregu kompromisów, w szczególności do obniżenia federalnego 

javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Gospodarka/210309370-OECD-Biden-ratuje-swiat-Potezny-bodziec-dla-gospodarek.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-
https://www.rp.pl/Gospodarka/210309370-OECD-Biden-ratuje-swiat-Potezny-bodziec-dla-gospodarek.html?smclient=a323d7c2-c5e6-11e6-bc0c-
https://www.rp.pl/autor/440/grazyna-wolczynska
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zasiłku dla bezrobotnych z 400 do 300 dolarów tygodniowo. W 
ramach planu świadczenie to zostanie przedłużone do 6 września. 

Czytaj także: Fundusz stymulacyjny, pierwszy test Joe Bidena 
Tak zwany Amerykański Plan Ratunkowy przewiduje 

przeznaczenie 350 mld dolarów dla władz stanowych i lokalnych i 
około 130 mld dolarów na szkoły. Przewidziano także 49 mld 
dolarów na rozszerzone testy i badania nad Covid-19, a także 14 
mld dolarów na dystrybucję szczepionek. 

Pomyślano także o firmach. 25 mld dolarów mają przeznaczono 
na pomoc dla restauracji i barów; 15 mld dolarów dla linii lotniczych 
i kolejne 8 mld dolarów dla lotnisk; 30 mld dolarów na tranzyt; 1,5 
mld dolarów na kolej Amtrak i 3 mld dolarów na produkcję lotniczą. 

W przyszłym tygodniu planem zajmie się Izba Reprezentantów. 
Z powodu COVID-19 zmarło w USA 523 tys. osób, 29 mln zostało 
zakażonych, obecna stopa bezrobocia wynosi 6,2 proc. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
https://www.rp.pl/Gospodarka/303079989-Senat-USA-zgodzil-sie-na-

trzeci-plan-pomocowy.html 
 
9 - 30 tys. zł kwoty wolnej zniszczy samorządy 
Anna Cieślak-Wróblewska 09.03.2021 
Nawet 30–35 mld zł, czyli co czwartą złotówkę ze swoich 

dochodów własnych, mogłyby stracić lokalne budżety, gdyby 
wszedł w życie pomysł astronomicznej podwyżki kwoty wolnej od 
podatku. 

Jeśli ubytki z tytułu zmian w systemie podatkowym nie 

https://www.rp.pl/Prezydent--USA/302029906-Fundusz-stymulacyjny-pierwszy-test-Joe-Bidena.html
https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/autor/151/anna-cieslak-wroblewska
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zostałyby zrekompensowane samorządom, to byłby to dla nich 
gwóźdź do trumny, zwłaszcza dla dużych miast, bo tu udziały w 
PIT są szczególnie duże – mówi „Rzeczpospolitej" Andrzej 
Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich. 

PONIŻEJ DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU 

 
Chodzi o pomysł wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w 

wysokości 30 tys. zł. Wedle nieoficjalnych informacji OKO.press 
taka propozycja ma się znaleźć w Nowym Ładzie, czyli programie 
PiS odbudowy po pandemii. Ponieważ rząd nie komentuje tych 
doniesień, nie znamy szczegółów tego, jak ta zmiana miałaby 
wyglądać. Ekonomiści szacują jednak, że gdyby 30 tys. kwoty 
wolnej miało objąć wszystkich podatników, to dziura w publicznej 
kasie sięgnęłyby 60–70 mld zł. Gdyby zaś objęła tych o dochodach 
do 30 tys. zł, ubytki sięgnęłyby 25–30 mld zł. 

Ile stracić mogłyby na tym budżety lokalne? – Samorządy 
dostają z PIT około połowę wszystkich wpływów, w takich też 
proporcjach rząd zwykle przerzuca na nas koszty swoich reform – 
zauważa Porawski. Łatwo więc obliczyć, że koszt dla JST 
wynosiłby odpowiednio 30–35 mld zł lub 12,5–15 mld zł. Zgodnie 
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z konstytucyjnymi zasadami władza centralna powinna 
rekompensować władzy samorządowej tego typu ubytki, ale 
praktyka pokazuje, że w zasadzie nigdy się to nie dzieje. 

– Bez znajomości szczegółów bardzo trudno precyzyjnie 
oszacować koszty tego rozwiązania, ale zgrubna analiza wskazuje, 
że w przypadku Gdyni ubytki sięgnęłyby 100 mln zł – mówi nam 
Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. – Istotnie 
może to być gwóźdź do trumny, po raz kolejny mielibyśmy bowiem 
do czynienia ze strukturalnym naruszeniem podstaw finansowania 
JST. Taka strukturalna wyrwa jest nieporównanie groźniejsza od 
jakiejkolwiek epidemii i każdego innego epizodycznego zdarzenia, 
choćby bardzo poważnego – zaznacza. 

– Gdyby kwota wolna wynosiła 30 tys. zł dla wszystkich 
podatników, stracilibyśmy, szacunkowo licząc, 70 proc. dochodów 
z PIT. To armagedon – mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy 
Śląskiej. – Bez tych pieniędzy samorządy przestają być 
samorządami, zaczynają być dysponentem środków rządowych z 
subwencji, dotacji itp. To jest po prostu zniszczenie samorządności 
– podkreśla Mejer. 

W 2020 r. dochody własne samorządów (które – mówiąc w 
uproszczeniu – są podstawą ich działalności w obszarach innych 
niż oświata i zadania zlecone) wyniosły 145 mld zł, z czego z PIT 
– ok. 54,8 mld zł. 

Piotr Husejko, dyrektor wydziału budżetu i kontrolingu w 
poznańskim magistracie, wylicza, że 30 tys. kwoty wolnej 
oznaczałoby dla Poznania ubytki na astronomiczną kwotę 0,5 mld 
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zł rocznie, czyli ok. 20 proc. dochodów własnych. – Trudno sobie 
wyobrazić przeprowadzenie takiej zmiany bez przyznania 
stosownej rekompensaty, oznaczałoby to w praktyce brak 
możliwości wykonywania przez samorządy ich obligatoryjnych 
zadań – ocenia Husejko. 

– Z dochodów własnych finansowane jest funkcjonowanie 
oświaty ponad poziom subwencji, komunikacji miejskiej ponad 
wpływy z biletów, cały szereg inwestycji poprawiających jakość 
życia mieszkańców – wylicza urząd miasta Warszawy. 

Samorządowcy podkreślają, że nie są przeciwni obniżeniu 
obciążeń podatkowych dla Polaków, ale nie może się to odbywać 
kosztem samorządu. – Dotychczasowe decyzje rządu PiS 
kosztowały polskie samorządy miliardy złotych. To realne straty dla 
społeczności lokalnych i nie zrekompensują ich programy 
rozdawanych z klucza politycznego rządowych dotacji – komentuje 
dla „Rzeczpospolitej" Adam Neumann, prezydent Gliwic. – Jeśli 
rząd chce obniżać opodatkowanie pracy, to zdecydowanie 
popieram ten pomysł, pod warunkiem że zrobi to kosztem swojej 
części PIT, a nie tej należącej się polskim wsiom, miastom, 
powiatom i regionom – zaznacza. 

Przedstawione powyżej wyliczenia dotyczą najbardziej 
kosztownego rozwiązania, czyli kwoty wolnej w wysokości 30 tys. 
dla wszystkich podatników. Ale lokalni włodarze przypominają, że 
praktycznie każda zmiana z w systemie podatkowym to dla nich 
określone starty. Przykładowo Poznań wylicza, że zwiększenie 
kwoty wolnej w PIT do 8 tys. zł rocznie (co wydaje się bardziej 
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racjonalnym pomysłem, mogącym się pojawić w Nowym Ładzie), 
oznaczałoby ubytki rzędu 100 mln zł rocznie. 

To tym bardziej bolesne, że tylko ostatnia rządowa reforma w 
PIT ( w tym obniżenie stawki z 18 do 17 proc.) kosztuje samorządy 
ok. 6 mld zł rocznie. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: 
Rzeczpospolita 

https://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/303099890-30-tys-zl-kwoty-wolnej-
zniszczy-samorzady.html 
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 االقتصادات العربية: -ثالثًا 
 أشهر 7مليارات طارت في   6 -لبنان  - 10

 2020أيلول  21اإلثنين  
تقع االحتياطات بالعمالت األجنبية في صلب الهواجس التي تسيطر على 
النقاشات الدائرة في مصرف لبنان وخارجه بشأن مسألة الدعم وتعديل آلياته 
أو التخفيف منها. فاالحتياطات بالعمالت األجنبية بدأت ُتستنزف وبوتيرة 

احتياطات مصرف  متسارعة. منذ مطلع السنة الجارية ولغاية اليوم انخفضت
مليار دوالر  18.5مليارات دوالر لتصبح  6لبنان بالعمالت األجنبية بقيمة 

مليارات دوالر من سندات اليوروبوندز التي يضعها  5.04بعد استبعاد 
مصرف لبنان في هذه االحتياطات من دون أيا معنى. المشكلة في هذا 

فقط، أي أن استنزاف مليار منه حصل في شهر تموز  2.3التقلاص الكبير أن 
االحتياطات يتسارع. لماذا هذا التسارع؟ لعلا اإلجابة األكثر إقناعًا تكمن في 
أن مصرف لبنان يؤجل مدفوعات تمويل استيراد السلع ويراكمها ليوهم الناس 
بأن المشكلة تكمن في آليات الدعم، وربما هو يستنزف احتياطاته بطرق ال 

، وهنا القلق األكبر. فالحسابات بالعمالت تتعلق بالدعم، أي على المصارف
مليار دوالر وانخفضت  23.2األجنبية كانت تبلغ في مطلع السنة الجارية 

أن « غولدمان ساكس»مليار دوالر في تموز. في هذه الفترة يقدار  18.5إلى 
مليارات دوالر، ما يعني أن األسر اللبنانية  3.5قدرة اإلنفاق الخاص ال تفوق 

قدرة على االستهالك تفوق هذا السقف، فأين ذهبت احتياطات  ليس لديها
مصرف لبنان؟ يرجاح أن مصرف لبنان زاد إقراضه للمصارف وال سيما 
للمصارف الكبيرة والمحظية. فالتقديرات تشير إلى أن مصرف لبنان لم يدفع 

مليار دوالر دعم من احتياطاته لكل أنواع السلع، بينما استنزف  2.5سوى 
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مليارات في الفترة نفسها، ما يسمح باالستنتاج بأنه أقرض المصارف  6نحو 
 9.8مليارات دوالر في هذه الفترة لتصبح قيمة القروض للمصارف  3.5نحو 

 .مليارات دوالر

 
 21/09/2020ُنشر في ملحق رأس المال :  

https://www.al-akhbar.com/In_numbers/294105/6-
%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%8A-7-%D8%A3%D8%B4%D9%87 

 
 مالية السودانية تأمل فى تدفق االستثمارات األجنبيةوزيرة ال - 11

 أ ش أ  - 2020أكتوبر//25األحد  

 
أعربت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط االقتصادي 
المكلفة بالسودان، عن أملها في أن يشهد السودان تدفقا لالستثمارات األجنبية، 

 .عاما 30بعد انقطاع دام ألكثر من 
في اجتماع مع ممثلي المؤسسات المالية -وزيرة المالية السودانية  وقالت

https://al-akhbar.com/ArticleFiles/20209210143529637362440750295537.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/20209210143529637362440750295537.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/20209210143529637362440750295537.pdf
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/20209210143529637362440750295537.pdf
https://www.al-akhbar.com/CapitalAddendum/2020/9/21
https://www.al-akhbar.com/CapitalAddendum/2020/9/21
https://al-akhbar.com/ArticleFiles/20209210143529637362440750295537.pdf


  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 28ــ 

المانحة في السودان )البنك الدولي، بنك التنمية اإلفريقي، ومنظمات األمم 
إن من أولويات الحكومة السودانية في المرحلة القادمة،  -المتحدة المختلفة(

الحكومة، واتباعها بناء قاعدة بيانات يتم االعتماد عليها في تخطيط سياسات 
 .في تنفيذ موجهات اتفاقية السالم ووضع خارطة تنفيذ التعداد السكاني المقبل

وأضافت أن عملية انشاء الحكومة االلكترونية تعد أولوية ملحة، وذلك لتطوير 
العمل الرقمي الذي سيسهم في تفعيل البطاقة الرقمية للحد من الكتلة النقدية 

إلى أن وزارتها ستعمل على تغطية كافة التعامالت  التي يتم تداولها، مشيرة
 .الخدمية عبر البطاقة الرقمية

وأكدت أن الحكومة اتمت استعداداتها لدخول المرحلة المقبلة، التي ستشهد 
تغيرات في كافة األنشطة االقتصادية والمالية وقطاع الخدمات وبرنامج دعم 

 .األسر من أجل تنفيذ برامج مشروعات السالم
عت إلى تطبيق سياسة تخفيض الدعم تدريجيا، بحيث ال يتضرر ود

المواطن البسيط، الفتة إلى أن هذه السياسة لها ايجابيات عديدة من بينها 
وقف تهريب السلع االستراتيجية التي ُتبدد موارد السودان وُتضر باالقتصاد 

 https://www.albawabhnews.com/4170116 .الوطني
 

 كشف أزمة مؤسسات القطاع الخاص بسبب كوروناتونس دراسة ت - 12
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy 19.02.2021 اقتصاد( 

 86كشفت دراسة نشرها المعهد الوطني لإلحصاء في تونس، أن حوالي 
قم معامالتها في المائة من مؤسسات القطاع الخاص سجلت انخفاضا في ر 

في المائة  82.3، مقابل 2019مقارنة بسنة  2020خالل شهر نوفمبر 
 .2020في المائة في أبريل  88.8، و2020خالل شهر يوليو 

https://arabic.sputniknews.com/business/
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األنباء التونسية، أظهرت الدراسة، التي أجريت خالل شهر  لوكالة ووفقا
بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو في البنك الدولي،  2020ديسمبر 

لتحسن الطفيف المسجل في فترة ما بعد الحجر الصحي، إال أن أنه رغم ا
 األزمة الصحية أحدثت اضطرابا كبيرا ألنشطة المؤسسات.

في المائة من بين الشركات التي استمرت في  86.4وأوضحت "سجلت 
في المائة  79.5العمل، انخفاضا في السيولة، فيما تقلص الطلب الموجه لـ 

 من الشركات".
في المائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة عن  54.9وأعلنت 

في  52.1مواجهتها لصعوبات في النفاذ إلى الخدمات المالية، بينما واجهت 
في المائة  48.9المائة من الشركات صعوبات في توريد المواد الخام وجابهت 

 انخفاضا في عدد ساعات العمل.
ضريبية أكبر كما أكدت المؤسسات الخاصكة حاجتها إلى إعفاءات 

في المائة  36.8في المائة، فيما عبرت  37وتخفيضات في الديون بنسبة 
في  24.1من الشركات عن حاجتها لضخ مبشار للسيولة فيما طلبت نسبة 

 المائة منها تأجيل دفع الديون.
ووفقا للوكالة، تأتي هذه الدراسة في إطار برنامج تحسين مناخ األعمال 

، بدعم من وزارة االقتصاد السويسرية تونس الدولية فيالتابع لمؤسسة التمويل 
 واالتحاد األوروبي.

https://arabic.sputniknews.com/business/202102191048150210-
%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ 

https://www.tap.info.tn/ar/%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-Portal-Economy/13702363-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101241047892463-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
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 حصاد عام من التطبيع لالندماج العربي في االقتصاد الدولي - 13
 توفيق المديني 

 
 قتصاد الدوليحصاد عام من التطبيع لالندماج العربي في اال 

، هرولة غير 2020شهد الوطن العربي خالل النصف الثاني من سنة 
مسبوقة للحكام العرب على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الكيان الصهيوني، إذ 
طبعت أربع دول عربية لغاية اآلن عالقاتها مع إسرائيل، ملتحقة جزئياً بالنظام 

ع مع الكيان الصهيوني الشرق أوسطي الجديد قيد التشكل كفرصة للتطبي
النتزاع بعض المكاسب واالستثمارات االقتصادية من الدول الصناعية الغربية 

 والغنية باسم عملية السالم وفي سياقها.
 "البعد االقتصادي" للتطبيع مداعبة لحلم صهيوني

لقد أصبح االستمرار باعتماد بعض الدول العربية على المصادر المالية 
من المؤسسات الدولية المانحة، والحصول عليها واستقطاب الخارجية الرسمية 

رؤوس األموال األجنبية وزيادة القدرة على كسب العمالت األجنبية، مرتبطًا 
ارتباطاً وثيقاً بإقامة العالقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني، باعتباره يقوم 

ي. وتصر الحكومات بدور الوسيط المالي بين المنطقة العربية والعالم الرأسمال
الغربية و المؤسسات الدولية ) مثل صندوق النقد الدولي ( على أن الشرط 
الرئيس لحصول الدول العربية على المساعدات واالستثمارات يتطلب منها 

 "التطبيع" مع الكيان الصهيوني.
ويعتبر "البعد االقتصادي" للتسوية مداعبة لحلم صهيوني قديم تحدث عنه 

ل في روايته السياسية اليوتوبية، إذ أشار إلى أهمية قيام ثيودور هرتز 
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يهودي بين "إسرائيل" واالقتصاديات العربية، بحيث يجري  -"كومنولث" عربي 
خلق مصالح اقتصادية متبادلة تسمح بدخول "إسرائيل" في النسيج االقتصادي 

 العربي لتصبح "إسرائيل" مثابة "سنغافورة الشرق األوسط".
ويأتي تطبيع عالقات اإلمارات المتحدة، والبحرين، والسودان، والمغرب، 
مع الكيان الصهيوني وإقامة العالقات الديبلوماسية معه في إطار انخراط هذه 
األطراف، كل من جانبه، في عالقات دونية مع "إسرائيل"، وتكريس االتجاه 

فعل معاد لفكرة القومية  التنافري القائم بين الدول العربية، وما ولاده من ردا  
العربية وللقضية الفلسطينية، خصوصًا أنَّ سياسة "التطبيع" هذه التي تقودها 

 -دولة اإلمارات التي تقوم بدور وظيفي في نطاق االستراتيجية األمريكية 
الصهيونية المشتركة، تعمل على التأسيس لتداعيات سياسية وثقافية وإعالمية 

ر ُع من َتآُكل  ف كرة الهوية العربية/ االسالمية، وُتَروا ُج لفكرة االنخراط في ُتسَّ
النظام الشرق أوسطي قيد التشكيل، إذ إنَّ دخول الدول العربية ُفَراَدى فيه 
يساهم في بلورة هذا النظام الشرق أوسطي على األقل في مجال "التطبيع " 

 االقتصادي و السياسي .
ُر المسؤولون اإلماراتيون، و  البحرانيون، والسودانيون، والمغربيون وُيَبرا 

إفساحهم في المجال أمام الكيان الصهيوني لكي يخترق ويغزو األسواق 
العربية، بأنَّهم يعلقون آمااًل كبيرًة على الوفود السياحية الصهيونية لزيارة هذه 
البلدان. وعلى الصهاينة األثرياء من أصل عربي لجلب أموالهم الوفيرة 

بلدهم األم واالستفادة من خبرتهم والتجارية، وكذلك توفير  واستثمارها في
إمكانات لتدفق االستثمارات "اإلسرائيلية" إلى كل من اإلمارات، والسودان، 
والمغرب، وعلى االنخراط في االستقطاب االقتصادي الصهيوني الذي يسعى 

ئمًا في ظلا  إلى قيام "السوق الشرق أوسطية" باعتبار قيامها احتماالً تاريخيًا قا
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 غياب البديل القوي المؤسسي لقيام سوق عربية مشتركة.
َر به الحكام العرب وخبراء صندوق  فبحجة االزدهار االقتصادي الذي بشَّ
النقد الدولي، لجلب أموال الصهاينة األثرياء الستثمارها في بعض األقطار 

ضة جذريًا العربية، أصبح خط التطبيع من وجهة نظر الدول العربية المتناق
مع مفهوم الدولة الوطنية هو الخط الذي يشرع تكثيف العالقات العربية مع 
الكيان الصهيوني، باعتباره "الخط الواقعي" المنسجم مع السياسة األمريكية / 

الصهيوني على األمة العربية،  -الصهيونية التي تريد فرض السالم األمريكي 
ي الذي ال يزال في بداية تشكله و لتكون إسرائيل نواة النظام الشرق أوسط

 الذي يبنى حاليا باالستناد إلى المعادالت الدولية واإلقليمية التالية:
القبول بالهيمنة األمريكية على وظيفة القيادة في "النظام الدولي  أواًل:

الجديد" وفي مختلف المجاالت، من السياسة إلى االقتصاد مروراً بالثقافة 
 ا.والعلوم والتكنولوجي

القبول بالدور القائد "إلسرائيل" للنظام الشرق أوسطي، باعتباره دورًا  ثانيًا:
ضروريًا لتطوير "تجارة حرَّة" إقليمية تكون محركتها "إسرائيل" نفسها، لدفع 
صادراتها إلى المنطقة العربية، واقتحام أسواق الخليج وأسواق المغرب العربي 

االقتصادي اإلقليمي بالنظر إلى حجم  وتحولها قبلة اقتصادية لعموم النشاط
اقتصادها الكبير وحجم صادراتها ومستوى "التكنولوجيا المتقدمة فيها" وتفوقها 
النووي والمعلوماتي، وشراكتها االستراتيجية االقتصادية والسياسية والعسكرية 
والحضارية مع المراكز الرأسمالية الغربية عامة، والواليات المتحدة األمريكية 

 اصة.خ
إعادة هيكلة االقتصادات العربية وإعادة قولبتها في إطار جديد  ثالثًا:

للتقسيم االمبريالي للعمل، إ ْذ إ نَّ عمليات الخلخلة وكذلك عملية الخضوع 
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للتقسيم اإلقليمي والدولي للعمل، ُتَشكا ُل مدخاًل ضروريًا إلقامة السوق الشرق 
تنظيمية للرأسمالية العربية التابعة وال  أوسطية في ظل ضعف البنية الصناعية

والهامشية، و تطور الرأسمالية الصناعية والمالية اإلسرائيلية والرأسمالية 
الصهيونية العالمية، األمر الذي يجعل "الرأسمالية العربية مرشحة في أحسن 

( في إطار السوق الشرق اوسطية والترتيبات junior partner األحوال لدور
 شرق أوسطية الجديدة.االقتصادية ال

من هنا، وعلى الرغم من الضجيج الذي يثيره إعالم الدول العربية 
حول المشاريع الكثيرة المزمع تنفيذها بفضل التطبيع مع الكيان   المطبعة

الصهيوني، فإنَّ هذه األخيرة لن تحمل أي أمل في التقدم االقتصادي 
ة   دَّ لتامين وجود "إسرائيل" قوية ومتفوقة،  واالجتماعي للدول العربية، بل إنَّها ُمع 

ألن اإلبقاء على "اسرائيل" قوية وقادرة على التدخل والتأثير يمثل في نظر 
أمريكا أعظم ضمانة ضد االنقالبات والتغيرات غير المرغوب فيها، والتي 

وتهدد األوضاع السياسية واالجتماعية في دول المغرب العربي   يمكن أن تطرأ
 ي على حد سواء.والمشرق العرب

على الرغم من التجميد الرسمي للمكاتب التمثيلية في الدولة العبرية في 
، إضافة إلغالق المكتبين 2000أعقاب القمة العربية في القاهرة عام 

الصهيونيين في كل من الرباط وتونس، تكثفت العالقات التجارية والسياحية 
كل غير مسبوق خالل السنوات الصهيونية بش –والثقافية واألمنية المغاربية 

األخيرة، حتى أن أحد المصادر، الذي رفض الكشف عن هويته، اعتبر أن 
العالقات ال ينقصها سوى رفع العلم فوق المكاتب التمثيلية التي عادت لتعمل 
بوتيرة أعلى مما كانت عليه في العقد الماضي، أسوة بنشاط السفارة اإلسرائيلية 

 هذا الجزء الخافي من جبل الجليد غائبًا عن المراقبين.في موريتانيا، ولم يكن 
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ويخطئ من يعتقد أن التطبيع مع الكيان الصهيوني كفيل بتحسين أوضاع 
الحكومات العربية المطبعة داخليًا وخارجيًا بمجرد أن تفتح أبواب منطقة 
الخليج والمغرب العربيين في وجه الوجود الصهيوني. لذلك ال يمكن أن يكون 

بيع مع الكيان الصهيوني بديال عن اإلصالح السياسي في منطقة المنطقة التط
العربية، بل إ نَّ الصلح مع الداخل هو مالذ األنظمة العربية الوحيد في وجه 
أخطار التهاوي والسقوط بعد أن أضحى إصالحها على رأس أجندة الواليات 

 المتحدة األمريكية.
 العرب لن يجنوا أي ثمار من التطبيع

الحال هذه، فإن الهرولة العربية باتجاه الكيان الصهيوني تصبح غير و 
مبررة، ولن تجني منها البلدان المعنية شيئًا ألن الصهاينة ال يقدامون هدايا 

الصهيونية النشطة إلى أن الكالم الذي  –ألحد. وتدل هذه العالقات العربية 
واٍد والسياسات الفعلية كان يقال في القمم العربية واالجتماعات الوزارية في 

يَدين  في واٍد آخر. وهي سياسات خفية ُتَصاغُ وُتَنفا ُذ في ظلا  التكتم والتستار الَشدا 
ألنَّها مقطوعة عن الداخل وال تعكس سوى االستجابة للضغوط األمريكية 

لم تعد ترى أنَّ أيًّا   واالبتزاز الصهيوني. واستطرادًا فالدول العربية المطبعة
جات الخالف يفصل بينها وبين الكيان الصهيوني، ما داما يعمالن در   من

لمصلحة الواليات المتحدة األمريكية، وما دامت أهدافهما موحدة على   كليهما
صعيد مواجهة التحوالت الديمقراطية التي تطالب بها الجماهير العربية، 

ي تنص الصهيونية الشرق أوسطية، الت -لتحقيق أهداف السياسة األمريكية 
على تفتيت الدول العربية القائمة إلى دويالت طائفية وعرقية وإثنية 
الخ...واستهالك قواها في حروب داخلية وتدمير قواها المنتجة، وإنهاكها في 
صراعات أليمة تحول دون الدفاع عن حقوقها ووجودها، وتجعلها تنشد األمان 
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 الصهيونية. –في أحضان السياسة األمريكية 
هذا التطبيع يصبح الكيان الصهيوني حكماً  في النزاعات وفي مثل 

العربية، وبذلك ال يكون طرفاً  مقبوالً  من العرب فحسب، بل يصبح -العربية
أيضًا طرفًا مرغوبًا بالصداقة معه والتحالف بحيث يتم االستقواء به ضد أي 
طرف عربي آخر من خالل إدماجه الضمني أو المعلن في صلب الخالفات 

 ربية، وضمن ميزان القوى الداخلي في المنظومة العربية.الع
وكانت اإلدارات األمريكية المتعاقبة على البيت األبيض تعتبر أنَّ دعم 
قها العسكري والتكنولوجي ثابت من ثوابت  إسرائيل والحفاظ على تفوا
 االستراتيجية األمريكية. والحال هذه فإنَّ أمريكا أي كانت اإلدارة التي تحكمها

جمهورية كانت أو ديمقراطية، ملتزمة بأمن إسرائيل، ومنع أي تحواالت عربية 
أو إقليمية، تقلب ميزان القوى الراهن. وهذا يعني أن النظرة األمريكية متطابقة 
مع النظرة اإلسرائيلية، التي تعتبر أن مصادر التهديد، في الوقت الحالي، 

 نووية اإليرانية حاليًا.وفي المستقبل، تكمن في القدرة العسكرية وال
فبعد الغزو األمريكي للعراق، وإزالة التهديد االستراتيجي الذي كانت القوة 
العسكرية العراقية كفيلة بتشكيله على إسرائيل في حال بقائها، فإن إسرائيل 
ظلات تنظر إلى المحيط االستراتيجي اإلقليمي )سوريا وإيران وحزب هللا( على 

هديد، بسبب رفض إيران مسيرة السالم األمريكية ـ أنه مفعم بمصادر الت
الصهيونية، وعدم توصل سورية إلى إبرام اتفاق مع إسرائيل، على غرار مصر 

 واألردن والسلطة الفلسطينية، وخروج العراق عن هذه الدائرة كلها.
إسرائيل ما زالت متحكمة فيها عقدة سبي اليهود من قبل الملك العراقي 

ر، قبل قرون عدة من بداية الميالد، فكان ال بد من وجهة القديم نبوخذ نصَّ 
النظر الصهيونية واألمريكية ليس فقط تدمير القوة العسكرية العراقية بل تدمير 
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البنية التحتية المادية والبشرية للشعب العراقي حتى ال يتمكن ألجيال قادمة 
من يفكر من من إعادة بناء ذاته. وليكن ما جرى للعراق ولسورية درسًا ل

شعوب المنطقة في التمراد على اإلرادة األمريكية، أو المس بمصالحها أو 
 التعرض ألمن إسرائيل.

ولهذا، كانت هزيمة العراق في حرب الخليج الثانية، والحرب الكونية 
إلسقاط الدولة الوطنية السورية، واستقطاب الدول الخليجية في استراتيجية 

بتعلة تمددها اإلقليمي وبرنامجها النووي، قد أطلقت العداء المكشوفة ضد إيران 
العنان لمسيرة الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني في المنطقة العربية، 
بل إلجبار الدول العربية على توقيع اتفاقات مع إسرائيل بإشراف إدارة ترامب 

 الحالية.
 خاتمة

الصهيوني، تتعالى في كل مراة يحصل التطبيع بين دولة عربية والكيان 
األصوات العربية، ال سيما من أوساط شعبية، ومن أحزاب سياسية وطنية 
تندد بهذا التطبيع مع العدو الصهيوني، لكنَّها تظل ردود أفعال يائسة ال تغير 

الصهيوني، حتى بعد أن انطلقت  -من األمر شيء في واقع الصراع العربي 
"ثورات الربيع العربي"، إذ إنَّ  ما بات يعرف في الخطاب السياسي العربي

على   هذه الثورات لم تطرح قضية تحرير فلسطين ومجابهة العدو الصهيوني
 برنامج جدول أعمالها.

ويأتي هذا التسونامي العربي من التطبيع مع الكيان الصهيوني في ظل 
جيو/سياسي وإقليمي مؤات إلسرائيل أكثر من أي وقت مضى، حتى   مناخ

، فمصر أكبر دولة عربية المقيدة بمعاهدات كامب 1948في عام منذ إنشائها 
دافيد تعتبر معركتها الرئيسة مع اإلخوان المسلمين، وسورية كدولة مواجهة 
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أصبحت اآلن ضعيفة ومنقسمة بسبب الحرب التي تدور رحاها على أرضها 
منذ عشر سنوات، أما حزب هللا فهو "مشغول" في هذا الوقت بسورية وحتى 

ن، وهو أيضًا على شفا حرب أهلية أخرى، والعراق بات محطمًا بعد لبنا
، أما إيران فهي معنية بالتسوية 2003االحتالل األمريكي له منذ عام 

لبرنامجها النووي مع إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، لتعزيز دورها 
 اإلقليمي، والتحرر من العقوبات االقتصادية الصارمة ضدها.

  http://albylad.com/article.php?id=426112يني  توفيق المد
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 االقتصاد السوري:   -رابعًا 
وحدها المحاسبة العادلة التي تمنع خطأ أو فسادا من االستمرار  - 14

 أو التكرار مجددا....
 زاويتي األسبوعية في صحيفة تشرين الرسمية....

 المحاسبة العادلة!
 زياد غصن  

يدنا على الجرح، يجب أن تكون المحاسبة عادلة، وبعيدة عن كي نضع 
المعتادة التي قلاما أنصفت أحدًا يومًا ما.. ولم تمنع خطأ أو فسادًا ” طريقتنا“

 من االستمرار أو التكرار مجددًا!
 ماذا يعني عادلة؟

المحاسبة واحدة من الملفات الداخلية التي يجمع عليها السوريون، بالنظر 
لفساد المستشري في المجتمع، واألخطاء والمخالفات المؤسساتية إلى حجم ا

 التي وسعت من الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة..
وعندما نتحدث أو نطالب بعدالة المحاسبة، فنحن بذلك ال نقصد فقط أن 
تأتي اإلجراءات العقابية المتخذة أو األحكام القضائية الصادرة ملبية لحجم 

تري نفوسنا جراء الواقع االقتصادي واالجتماعي الصعب الذي يع” الغضب“
المعاش.. وإنما أن تصل المحاسبة للفاعلين الحقيقيين من مسؤولين وشاغلي 

 مناصب ومراكز قوى غير رسمية..
ولهذا، فالمحاسبة عندما تتم، يجب ضمان استقالليتها بالكامل.. من نزاهة 

ات ومسؤوليات بال حدود تخولهم القائمين عليها وكفاءاتهم، إلى منحهم صالحي
استجواب أي مسؤول مهما عال شأنه، واالستماع إلى أي شخص، وإلزام أي 

 جهة بالرد وتقديم أي معلومة..
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ثم تكون الخطوة الثانية المتمثلة في مقاربة الملف بكل تفاصيله ووقائعه 
مية المعلنة والمخفية، التسلسل الزمني للمشكلة، الجهات الرسمية وغير الرس

 المؤثرة في الملف.
فمثاًل في الحرائق األخيرة التي أدمت القلوب، وما كشفته من تردا تنموي 
في القرى التي طالتها ألسنة اللهب، لن تتحقق المحاسبة بإعفاء محافظ أو 
حتى وزير، أو إقاالت بالجملة لمسؤولي الوحدات اإلدارية، هذا في حال كان 

 هناك اعتراف بوجود مشكلة..!
نما يمكن أن تتحقق مع لجنة عليا من خبراء البلد تتتباع الوضع التنموي وإ

والخدمي لقرى الساحل مثاًل لفترة عقدين من الزمن.. ما نفذ وما لم ينفذ، 
احتياجاتها الحقيقية واالعتمادات المرصودة سنويًا، الجهات والقوى الرسمية 

مشروعات التنموية أو أو غير الرسمية التي كانت تتدخل في إقرار وتوجيه ال
عرقلتها..إلخ، وما إلى ذلك من بنود ضرورية لرسم الصورة الحقيقية ألسباب 

 التردي التنموي وتحديد المسؤولين عنه.
 إذ ال يمكن محاسبة مسؤول عن ملف ليس هو اآلمر الناهي فيه..

وال يمكن تحميل مسؤولية تأخر تنفيذ مشروع لمسؤول.. لو نفذه متجاوزًا 
 جراءات فإن كل الجهات الرقابية ستالحقه..بعض اإل

وال يمكن محاسبة مسؤول غير جدير بما أسند إليه.. وترك من رشحه 
 ودعمه ليصل إلى هذا المنصب..

 ”.كبش فداء“باختصار شديد.. ال نريد 
عندئذ ال تتحقق فقط أمنية محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الفساد 

 وضع إستراتيجية تنموية جديدة قابلة للتنفيذ..والفشل، بل البناء على النتائج ل
وهذا يمكن أن يطبق الحقًا على جميع الملفات االقتصادية واالجتماعية 
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خدميًا في معظم أنحاء ” المظلومة“والثقافية، وفي مقدمتها مناطق الريف 
البالد، رغم أنها مراكز اإلنتاج الزراعي والصناعي، وصمام األمن الغذائي 

 للبالد بكاملها.واالقتصادي 
http://tishreen.news.sy/?p=569176 

 
 (102حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 15

 )إستراتيجية عمل القطاع الخاص لما بعد األزمة(
 دومًا هناك تساؤالت عديدة مطروحة ومن األهمية مناقشتها:

 ماذا بعد األزمة؟ -
 ما هو شكل وهوية االقتصاد السوري؟ -
 لقطاع الخاص في بناء مستقبل االقتصاد السوري؟ما هو دور ا -
ما هي رؤية القطاع الخاص للمرحلة المستقبلية في سورية الجديدة  -

 والمتجددة؟
 ما هي اإلستراتيجيات المطروحة؟. -
 ما هي خطط العمل؟. -
 ما هي األهداف البعيدة والقصيرة األمد؟. -
المالي والنقدي  ما هي السياسات المطلوب اعتمادها على المستوى  -

 والتجاري والصناعي؟.
ما هي البرامج المطلوبة وما هي المشاريع المقترحة لدعم هذه  -

 البرامج؟.
 ما هو دور االتحادات والمنظمات الداعمة لألعمال؟. -

 الفرصة الجديدة: -األزمة
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باختصار جديد نموذج االقتصاد السوري في فترة ما بعد األزمة ليس كما 
نموذج هو السبيل لتوحيد مصالح السوريين ومستقبلهم في أتون قبله وهذا ال

 العمل واإلنتاج والربحية.
وبغض النظر عن التسميات )فإن االقتصاد السوري يجب أن يكون من 
وجهة نظر قطاع األعمال اقتصاد تنموي تنافسي يعتمد على التشاركية وإتاحة 

 ة(.المجال للقطاع الخاص ليكون الحامل األساسي للتنمي
لم يعد بعد األزمة مقبواًل وجود أنظمة ضعيفة في قيادة وتوجيه العمل 

 االقتصادي.
 ولم يعد مقبواًل استمرار تشريعات معقدة وغير مشجعة للعمل االقتصادي.

ولم يعد مقبواًل استمرار مشاريع تجارية أو صناعية أو خدمية أو زراعية 
مع االستثمارات الموظافة  غير مولادة للقيم المضافة بالشكل الذي يتناسب

لقد أتاحت األزمة التي مرات بها سورية فرصة ذهبية إلعادة النظر  فيها.
بجميع التشريعات واألنظمة وتراتبية مشاريع البنية التحتية وإعادة االعمار 
لتكون رافعة حقيقية للتنمية المتوازنة والعادلة والتي تمنح أصحاب المبادرات 

المتوسطة فرصًا متساوية مع أصحاب المشاريع والمشروعات الصغيرة و 
ويمكن التأكيد أن القطاع الخاص قطاع  الكبرى للمساهمة في الناتج المحلي.

 وطني وشريك أساسي في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.
والمطلوب توفير جو العمل المالئم له من حيث التشريعات  واألنظمة 

 ق أقصى ما يمكن من القيم المضافة.والبيئة الحاضنة ليستطيع خل
أما الرؤية المستقبلية للقطاع الخاص لما بعد األزمة فيمكن عرض بعض 

 جوانبها بما يلي:
قطاع اقتصادي ديناميكي تنافسي منظم ويتمتع بحرية الحركة في  .1
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 السوقين المحلية والخارجية وفق قوانين العرض والطلب.
 -صناعية –فعاليات  ... تجارية الدخول في جميع المشروعات وال .2

صحة وتعليم ونقل وإسكان بغض النظر عن نوعها ومكانها وتوزعها  –زراعية 
ومرجعيتها مادامت تتوافر لها عناصر الجدوى االقتصادي والمنفعة 

 االجتماعية.
لهذه المشروعات حيز كبير ضمن برنامج األولويات المستهدفة من  .3

، ويتم ترجمة األولويات باألكثر مردودية واألسرع قبل الحكومة لما بعد األزمة
 تنفيذًا واألكثر توظيفًا.

 مشروعات تتحقق فيها جميع سالسل القيمة. .4
 اعتماد المشروعات الصغيرة في مجاالت تتناسب وخصائصها. .5
اعتماد صيغة الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام  .6

مشاريع البنية التحتية وضمان استمرارية الشركات لتمويل المشاريع الكبرى و 
 العائلية.

منح المنظمات الداعمة لألعمال من غرف واتحادات ألدوار أكثر  .7
مبادرات في  -حيوية في مجال تطوير المجتمع المحلي )التدريب المهني

ربط مخرجات التعليم بسوق  -خلق فرص عمل -مجال الصحة والتعليم والبيئة
 العمل(.

تهيئة الظروف لعودة المحتوى االبتكاري للمنتجات والخدمات  .8
 المحلية.

تشجيع الشركات الخاصة على تأمين عمل الئق للشباب والنساء  .9
وتقديم خدمات اجتماعية غير مفروضة قانونًا عبر حوافز ضريبية ونقاط 

 امتياز في المناقصات والمشتريات الحكومية.



  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 43ــ 

 ت االقتصادية كالتالي:اعتماد رؤية جديدة للقطاعا .10
قطاع التجارة الخارجية: قطاع تنموي بجناحية التصديري واالستيرادي  .1

يعتمد في قراراته على حاجات االقتصاد التنموي ومتطلبات حركة الطلب 
 والعرض وتوازن السوق وتأمين شروط المنافسة العادلة.

األعمال  قطاع التجارة الداخلية: قطاع خدمي يتم فيه تشجيع جميع .2
الصغيرة التجارية والخدمية بحيث تكون قوانين السوق وحركة العرض والطلب 
األساس في تأمين إنسياب السلع في األسواق المحلية ومنع حدوث حاالت 
اختناق أو احتكار مع ضمان اإلعالن عن السعر وتوضيح المواصفات والحد 

 الربح. من أساليب الرقابة التموينية التقليدية وتحديد هوامش
القطاع الصناعي: قطاع متنوع يعتمد على توليد القيم المضافة وخلق  .3

الميزات التنافسية للسلع المحلية من ناحية السعر والجودة والبيئة المشجعة 
للعمل وتأمين متطلبات نجاح صناعة بدائل المستوردات، ويكون للقطاع 

 الخاص الدور األكبر في المشاريع المعتمدة.
ع الزراعي: قطاع حامل وحاضن للتنمية يعتمد على تحويل القطا .4

المزايا النسبية للمنتجات الزراعية )النباتية والحيوانية(. إلى مزايا تنافسية في 
األسواق الخارجية مع تسهيل دخول القطاع الخاص في شركات مساهمة 

 تسويقية لإلنتاج والتسويق الزراعي.
سي غير هامشي من خالله يتم القطاع الخدمي: قطاع رئيسي تناف .5

 -الشحن -ضمان نجاح األعمال اإلنتاجية والتجارية من ناحية )الترويج
 المعارض(. -التأمين -التمويل -الخدمات -النقل

 .  كتبه: د. عامر خربوطلي4/11/2020دمشق في 
 العيادة االقتصادية السورية        فيسبوك
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 2021لعام  8ن رقم سورية: المنطق االقتصادي خلف القانو  - 16
 وشروط النجاح

 د. إبراهيم علوش
لعام  8أصدر الرئيس السوري بشار األسد األسبوع الفائت القانون رقم 

الذي يسمح بتأسيس "مصارف التمويل األصغر" بهدف تأمين قروض  2021
تشغيلية لمحدودي ومعدومي الدخل وتحقيق االشتمال أو النفاذ المالي، أي 

الية والمصرفية مثل االدخار والتأمين وغيرها لشريحة تأمين الخدمات الم
   اجتماعية لم تكن تصل إليها من قبل.

هو اإلسهام بحلحلة  8وإذا كان المغزى المباشر الستصدار القانون رقم 
األزمة المعيشية لشرائح العاملين األكثر فقرًا، أو للعاطلين عن العمل، فإن 

ن نجد أثره في خطاب الرئيس األسد خلفه منطق  اقتصادي  وسياسي يمكن أ
منذ بداية الحرب على سورية، وهو منطق  يتمحور حول إيجاد حلوٍل مالئمة 

( تحقيق نمو 2( مشكلة البطالة، 1لظروف سورية في هذه المرحلة بالذات لـ: 
اقتصادي يخلق الوظائف )إذ ثمة أنواع من النمو االقتصادي ال تؤمن إال 

تحقيق نمو اقتصادي بالرغم من ظروف الحصار  (3القليل من الوظائف(، 
( العدالة 5( مكافحة االحتكار، 4والحرب االقتصادية على سورية، 

  االجتماعية.
وكما أن وجوَد قطاٍع عاٍم قوٍي ومهٍم في سورية، كان كان صمامًا 

مجاالت تشغيل القوة العاملة األهم، كذلك فإن   لالستقرار خالل الحرب، وأحد
ى القطاع الخاص ال يعني بأية حال االهتمام بكبار المستثمرين التركيز عل

وكان الرئيس األسد   أو رجال األعمال فحسب، بل أيضًا بالمهن الصغيرة.
عن الحاجة لجذب  16/4/2011قد تحدث في لقائه مع الحكومة في 
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االستثمارات، مضيفًا أن ذلك كان يتم سابقًا بتقديم اإلعفاءات للمستثمرين، 
جذب االستثمار يتطلب أشياء أخرى إلى جانب اإلعفاءات الضريبية ولكن 

وما شابه، مثل إيجاد آليات لمنع الفساد وتطوير القضاء وتوفير عمالة 
وكما أوضح السيد الرئيس: "في السابق كنا نعطي إعفاءات للمشاريع   ماهرة.

قة أن الحقي  (.2011التي يبلغ رأسمالها عشرات الماليين )والكالم في عام 
االقتصاد السوري ُيبنى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وال ُيبنى على 
المشاريع الكبيرة، لذلك ربما الفكرة الصحيحة هي السير بالتوازي مع ميزات 

    للمشاريع الكبيرة وميزات أخرى للمشاريع الصغيرة".
رف  الصناعات المتوسطة والصغيرة والح 

ن الصناعات المتوسطة والصغيرة جاء في بما أن كالم الرئيس األسد ع
سياق الحديث عن معالجة مشكلة البطالة، ربما يتبادر للذهن أن القول إن 
االقتصاد السوري ُيبنى على المشاريع الصغيرة والمتوسطة يرتبط بحقيقة كون 
المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغيرة أكثر تشغياًل لليد العاملة 

يون ليرة سورية ُمستثمرة فيها من المشاريع الكبيرة التي غالبًا ما مقابل كل مل
تتصف بأنها تقوم على دوال إنتاج كثيفة الرأسمال أو كثيفة التكنولوجيا، مثل 
الصناعات الثقيلة أو العسكرية، مقابل المشاريع كثيفة العمل، أي األكثر 

اإلنتاجية، مثل مصانع  اعتمادًا بالمقارنة على تشغيل اليد العاملة في العملية
   األلبسة أو عملية قطف الخضار.

وال شك في أن عنصر تشغيل اليد العاملة هو همٌّ رئيسي يدعو للتركيز 
على الصناعات كثيفة العمل عمومًا، وعلى المشاريع المتوسطة والصغيرة 
خصوصًا، غير أن السبب اآلخر الذي يدعو للتركيز على الصناعات 

ة في الحالة السورية بالذات هو أن الصناعات الكبيرة، مثل المتوسطة والصغير 
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صناعة الحديد والصلب أو السيارات )وال نتحدث عن تجميع السيارات هنا(، 
تحتاج لسوٍق كبيرة لتكون مجدية اقتصاديًا، وبالتالي فإن االستثمار فيها في 
سورية، ال سيما في ظل الحصار الذي يعيق التصدير، ناهيك عن تفكك 

لسوق السورية ذاتها في الحرب بسبب قطع الطرقات أو خروج مناطق عن ا
سيطرة الدولة، قد يكون غير مجٍد اقتصاديًا، حتى تتحقق سوق  عربية مشتركة 

ومع أن عدم   أو ُتفتح األبواب لتصدير المنتجات السورية على نطاق واسع.
ة على استيراد االستثمار في الصناعات الكبيرة ستعني أن سورية ستبقى معتمد

اآلالت من الخارج، فإن االستثمار في مثل تلك الصناعات سيصبح باباً لتراكم 
وهذه   الخسائر وهذا ال يمكن تقبله إال حيث توجد ضرورات أمن قومي.

 النقطة مهمة جداً لتحديد طبيعة البرنامج التنموي الذي يمكن أن تتبناه سورية.
، تناول سيادته 10/1/2012وفي كلمته على مدرج جامعة دمشق في 

هذه النقطة بالذات مجددًا، قائاًل: "علينا أن نركز على الصناعات المتوسطة 
والصغيرة في الموضوع االقتصادي، وأن نركز على الح رف أواًل نحو قاعدة 

نحن نتحدث دائمًا   عريضة من فرص العمل والمزيد من العدالة االجتماعية.
ولكننا ال نحدد ما هو الهرم، قاعدة الهرم  عن مقدار النمو )االقتصادي(،

المستفيدة من هذا النمو... وهذا النوع من الصناعات )أي المتوسطة 
والصغيرة( باإلضافة إلى الحرف، يخلق عدالة اجتماعية كبيرة وبنفس الوقت 
ال يتأثر كثيرًا بالحصار الخارجي، وال يتأثر كثيرًا بالظروف األمنية، لذلك 

نركز بشكٍل كبيٍر على المناطق الحرفية، ولذلك دعم الحرف في بدأنا مؤخرًا 
أكد  26/6/2012وفي لقائه مع الحكومة في   هذه المرحلة ضروري جدًا".

سيادته على النقطة ذاتها: "االقتصاد الصغير قليل التأثر بالظروف الخارجية 
ئجه، وبتذبذبات األسواق العالمية وبالحصار السياسي، طبعًا هو سياسي بنتا
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هو حصار اقتصادي، فلذلك ال بد من التركيز على الصناعات الصغيرة 
 والمتوسطة".

إذن هذا يثبت االستنتاج الذي ذهبنا إليه أعاله من أن الصناعات 
المتوسطة والصغيرة، والحرف، أكثر توظيفًا لليد العاملة، فنموها نمو  يخلق 

سع، فهو نمو  يعزز الوظائف ويوزع ثمرات النمو على قاعدة اجتماعية أو 
العدالة االجتماعية، إذ ثمة أنواع  أخرى من النمو االقتصادي )النسبة المئوية 
الرتفاع الناتج المحلي اإلجمالي من عاٍم آلخر( ال يجاري فيها النمُو في 
االقتصاد النمَو في توظيف القوى العاملة في البلد، وهي مشكلة كُثر الحديث 

 في األدبيات االقتصادية، وهو ما يترك معدل عنها مؤخرًا في الهند مثالً 
البطالة مرتفعًا نسبيًا بالرغم من حدوث النمو االقتصادي؛ وهناك أنواع من 
النمو االقتصادي الذي تتوزع ثماره بشكل أكثر انحيازًا لفئاٍت من المجتمع 
دون غيرها، أي أنه ال يتحول إلى ارتفاٍع في مستوى المعيشة بالنسبة ألغلبية 
العاملين، وهو نمو  اقتصادي  تذهب ثماره لفئاٍت أغنى في المجتمع، فيما يبقى 
األجر الحقيقي )بعد أخذ التضخم بعين االعتبار( ثابتًا نسبيًا عبر السنوات، 
وهذا النوع من النمو االقتصادي يكثر الحديث عنه في الواليات المتحدة 

  األمريكية بالمناسبة.
حقيق نمٍو يخلق الوظائف وتتوزع ثماره على ينشد الرئيس األسد إذن ت

قاعدة اجتماعية أوسع، من خالل تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة في 
القطاع الخاص، بالتوازي مع إعادة إعمار البنية التحتية وتطويرها في حيز 
القطاع العام، والبنية التحتية تقوم على المشاريع الكبيرة طبعًا في أغلب 

ضيف سيادته بعدًا آخر ألهمية الصناعات المتوسطة والصغيرة وي  األحوال.
والحرف هو أنها أقل تأثرًا بالحصار والظروف األمنية، وذلك أنها يمكن أن 
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تزدهر في مناطق وأسواق أصغر حجمًا، وأنها أقل تركزًا وأكثر انتشارًا من 
لصناعات الناحية الجغرافية، وهو ما يجعلها أقل عرضًة لالستهداف مقارنًة با

الكبيرة، ولذلك يدعو سيادته لالهتمام أكثر بالحرفيين، إذ كان التركيز في 
فترات سابقة منصبًا على العمال والفالحين، أو على رجال األعمال 

وال بد من االنتباه   والمستثمرين، أما الحرفيون فلم ينالوا حظهم من االهتمام.
المشاريع المتوسطة  هنا أيضًا إلى أن جعل قاعدة القطاع الخاص من

والصغيرة والحرفية ومتناهية الصغر، يساعد أيضًا في معالجة مشكلة 
االحتكار التي تقوم على اإلنتاج الكبير، عندما يكون مملوكًا من القطاع 

  الخاص.
إلى فعل إيجابي ملموس في الواقع االقتصادي  8شروط تحول القانون رقم 

 الراهن
مرهون  بحسن التخطيط والتنفيذ  من البديهي أن تحقيق األهداف

بحد ذاته، أو أي قانون، ال يمثل  8واإلشراف، ولذلك فإن صدور القانون رقم 
عصاً سحرية على طريقة "كن فيكون"، إذ أن إمكانية تأسيس مصارف للتمويل 
األصغر ال تعني بالضرورة وجوب تأسيسها، كما أن تأسيسها بحد ذاته ال 

 هن  بـ:يعني وجوب نجاحها، فذلك ر 
( مدى تجاوب المستثمرين من القطاع الخاص والمتبرعين والجمعيات 1

غير الحكومية الوطنية والصديقة مع هذه المبادرة، وهو ما ينعكس على كمية 
رأس المال المتوفر فعليًا للتمويل األصغر، فإذا كانت قليلة، فإن األثر 

 االقتصادي لن يكون كبيرًا، والعكس بالعكس،
التي اعتمدها مجلس النقد  8مات التنفيذية لتطبيق القانون رقم ( التعلي2

، وطريقة تطبيقها عمليًا، ال سيما من ناحية 22/2/2021والتسليف يوم 
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 تيسير أو تعقيد اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بها،
( مدى اعتماد فكرة الجدوى االقتصادية في التسليف األصغر، إذ أن 3

فوائد يمكن أن يكون مجديًا وجاذبًا فقط في حالة تخفيف شروط الكفاالت وال
وجود قدر من الثقة لدى الدائنين بأن المقترض سوف يكون قادرًا على سداد 
القرض، وهو ما يتطلب عمليًا توجيه القروض نحو استثمارات تمتلك فرصًا 

 للنجاح، مهما كانت صغيرة،
ألصغر ذاتها، ( مدى انخراط المؤسسات الدائنة، أو مؤسسات التمويل ا4

في االستثمار في شبكات تسويق منتجات وخدمات المقترضين على مستوى 
  وطني، أو في شبكات تأمين المواد األولية والصيانة لهم،

( مدى اقتناع الدائنين أن الكثير من القروض الصغيرة المجدية اقتصاديًا 5
مر الصغير، هي وقليلة الفائدة، أو عديمة الفائدة في حالة الشراكة مع المستث

أكثر مالئمة لظروف سورية في ظروف الحرب والحصار، من القليل من 
القروض الكبيرة ذات الفوائد العالية التي تتطلب استثمارات كبيرة ذات عوائد 

 عالية قد ال يتيحها الظرف االقتصادي الراهن،
( مدى تحول مصارف التمويل األصغر إلى قنوات لتحقيق شراكات 6

الصغير والمقترض الصغير، بحيث يتم توظيف رأس المال  بين المودع
الصغير استثماريًا، وهو ما يتطلب اطمئنان الدائن الصغير إلى أن "تحويشة 

 العمر" توجهت نحو استثمار مجٍد وآمن،
( قيام مؤسسات التمويل األصغر بتثقيف المقترض الصغير استثماريًا، 7

يتعامل مع القرض كمشروع ضمن دورات قد تستغرق بضع ساعات فحسب، ل
 توظيف له ولعائلته، ال كـ"منحة".

يفتح طاقة أمل إذن، والباقي رهن  بآلية كاملة ال بد من  8القانون رقم 



  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 50ــ 

عملها بدأٍب وانسجام لكي تتحول أهدافه إلى نتائج ملموسة على األرض، 
وهذا ممكن، وضروري، ولكن ذلك رهن  باآلليات العملية والظروف المرافقة 

تي تتطلب الكثير من الجهد المنظم والموجه لتحويل القانون إلى رافعة تسهم ال
  بتحريك الدورة االقتصادية في سورية في ظروف الحرب والحصار.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4489710011046199
&id=100000217333066 

 
 الحكومات.. ومكافحة الفساد وزيادة اإليرادات العامة الضريبية - 17

 2021-02-22 | الدكتور قحطان السيوفي 
تعزيز فعالية الحكومات »في تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان 

جاء فيه إنه بمقدور الدول شإحراز تقدم في « دوشفافيتها ومكافحة الفسا
مكافحة الفساد حتى في ظل أكثر الظروف صعوبة. وفي هذا السياق نؤكد 
بداية على أن مكافحة الفساد بجدية في األزمات يؤدي لزيادة اإليرادات العامة 

 الضريبية.
 بعض المحللين يعزون الفساد عادة إلى عدم نزاهة النظام السياسي بسبب

 حوافز االقتصادية غير المالئمة من جهة، وإلى عدم نزاهة النظامال
 االقتصادي بسبب التأثير السياسي، من جهة أخرى، والعناق بين السياسة
 والمال، ُيعرف في عصر العولمة الليبرالية الجديدة باسم الفساد الُمعولم.

 المياً كان الفساد يقتصر سابقًا على دوائر عالمية ُمحددة، لكنه انتشر ع
 بحدة، ليصبح السمة المميزة في الدول المتقدمة اقتصاديًا، وكذلك في الدول
 النامية، الفساد ازداد في زمن العولمة، التي ألغت الحدود أمام حركات تنقل
 السلع ورؤوس األموال وتعززت ظاهرة الفساد عبر المجتمعات، كما أصبحت

 ختالس والتالعب في العقودممارسته شائعة مع غيره من أشكال اإلجرام، كاال

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4489710011046199&id=100000217333066
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4489710011046199&id=100000217333066
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4489710011046199&id=100000217333066
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 العامة، وإساءة استعمال السلطة، والتهرب الضريبي وغسل األموال.
 حسب البنك الدولي، بلغ حجم التدفق السنوي ألموال الفساد والتهرب من

تريليون يورو، منها عمليات التهرب من دفع  1.6الضرائب رقمًا قدره 
 مليار يورو. 250من الضرائب في االتحاد األوروبي وحده ما يقرب 

أوضح أن « متحدون ضد الفساد»بعنوان:  2019تقرير األمم المتحدة لعام 
 قيمة الرشاوى في العالم فاقت تريليون دوالر، فيما بلغت قيمة المبالغ المسروقة

 في 5بطريق الفساد ما يزيد على تريليونين ونصف التريليون دوالر، لتساوي 
 المي، وأن قيمة الفاقد في الدول الناميةالمئة من الناتج اإلجمالي الع

 بسبب الفساد يقدر بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدات اإلنمائية المقدمة
 لهذه الدول على صعيد الفساد وضياع اإليرادات العامة الضريبية.
 يمكن أن يكون للفساد تبعًا لمداه تأثير ضار عميق في الماليات العامة، حيث

صيلة أقل من إيرادات الضرائب وتسدد مدفوعات أكبر تتلقى الحكومات ح
مقابل السلع والخدمات أو المشاريع االستثمارية، لكن تكلفة الفساد أكبر من 
ض قدرة الدولة  مجموع األموال الضائعة، فالتشوهات في أولويات اإلنفاق تقوا
 على تعزيز النمو المستمر والشامل، إذ تستنزف الموارد العامة بعيدًا عن
 التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، وهي أنماط االستثمارات التي من

شأنها تحسين األداء االقتصادي ورفع مستويات المعيشة للجميع، ولكن كيف 
 يحد الفساد من اإليرادات؟

إن الفساد ُيضر بقدرة الحكومات على جمع الضرائب بطريقة عادلة 
يبي وغموضه، كان من األسهل على وكفوءة فكلما زاد تعقيد النظام الضر 

المسؤولين ممارسة التقدير االستنسابي والمطالبة برشاوى أو عموالت، كما أن 
 تشويه القوانين الضريبية وفساد العاملين باإلدارة الضريبية يحدان من ثقة
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 المواطنين بالدولة، ويضعفان رغبتهم في دفع الضرائب.
 ي لزيادات كبيرة في اإليراداتيمثل الحد من الفساد تحديًا لكنه يؤد

 في 4الضريبية؛ فالحكومات األقل فسادًا تتلقى إيرادات ضريبية أكبر بنسبة 
 المئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة باالقتصادات التي تمر بمستوى 
 التنمية االقتصادية نفسه ذات المستويات األعلى من الفساد.

قوية لمكافحة الفساد وكانت أطلقت حكومة جورجيا حملة  2003في عام 
في المئة من إجمالي  25إلى  12النتيجة  أن قفزت اإليرادات الضريبية من 

الناتج المحلي في خمسة أعوام، حتى مع انخفاض معدالت الضرائب وانعكس 
ذلك إيجابًا لثقافة جديدة من االمتثال الضريبي على قيام الحكومة بواجباتها 

 عدادًا لدفع الضرائب وتعززت ثقتهم بالحكومة.ما جعل المواطنين أكثر است
 بالرغم من أن الفساد يمكن أن يحدث في أي مكان تقريبًا إال أنه أكثر
 انتشارًا في بضع بؤر تنطوي على الموارد الطبيعية، خاصة النفط والتعدين.
 فاألرباح الضخمة المرتبطة باستخراج الموارد الطبيعية تمثل حوافز قوية

، وينتشر الفساد أيضًا بين المؤسسات المملوكة للدولة خاصة لدفع الرشاوى 
 في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والمرافق العامة والنقل، والتي تكون أقل
 ربحية وكفاءة في البلدان التي تعاني قدرًا أكبر من الفساد.
 تشير البحوث إلى أن الفساد هو أحد األسباب الرئيسة التي تجعل الشركات

 ة تميل إلى أن تكون أكثر إنتاجية من الشركات المملوكة للدولة.الخاص
تمثل المشتريات الحكومية من السلع والخدمات بؤرة ساخنة ألنها تتضمن 

 في المئة من إجمالي الناتج 13مبالغ مالية كبيرة؛ فالمشتريات العامة تشكل 
 مية التيالمحلي في المتوسط بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتن

 اقتصادًا متقدمًا، المشاريع الكبرى عادة يكون من الصعب فيها 36تضم 
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 مقارنة التكاليف ومن السهل إخفاء الرشاوى وتضخيم التكاليف للتهرب من
 الضرائب ولهذا ترتبط جرائم الفساد الكبرى عادة بمشاريع ضخمة ومكلفة مثل

 البناء.
 علق بأجور العاملين في مجالوبالمقابل من الصعب تلقي الرشاوى فيما يت

 التعليم والرعاية الصحية. وبين البلدان منخفضة الدخل، تقل حصة الميزانية
 المخصصة للتعليم والصحة بمقدار الثلث في البلدان األكثر فسادًا، إذًا ما

 الطرق الفضلى لمكافحة الفساد؟
ت تتيح التغيرات السياسية الكبرى أحيانًا فرصًا إلصالحات وتحسينا

طموحة ويتطلب النجاح إرادة سياسية والتزامًا بتطوير مستمر للمؤسسات 
وينبغي على الحكومات أن تبدأ بالمجاالت ذات المخاطر األعلى، مثل 
المشتريات وإدارة اإليرادات وإدارة الموارد الطبيعية ويتطلب إطار حوكمة 

ساسية ويجب المالية العامة أيضًا خدمة مدنية احترافية وأخالقية كركيزة أ
تعزيز السلوك األخالقي من خالل تحديد توجه واضح على مستوى القيادات 
إذ يتعين على الحكومات مواكبة التطور المستمر للتكنولوجيا ألن استثمار 
الحكومات في تقنيات المعلومات واالتصاالت ُيعزز الشفافية، ويحد من 

ات اإللكترونية أدوات الرشاوى، مثال في تشيلي وكوريا تمثل أنظمة المشتري
 قوية لتحسين الشفافية والحد من الفساد.

 كما بينت الدراسات أن الصحافة الحرة تعزز من فوائد الشفافية المالية
 العامة في كبح الفساد.

بجانب الجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات المحلية للحكومات، فإن 
 صارت تحرام دفع بلداً  40التعاون الدولي أمر بالغ األهمية، فأكثر من 

الشركات رشاوى للفوز بأعمال تجارية في الخارج. ويمكن للحكومات اتخاذ 
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إجراءات صارمة ضد غسل األموال وتقليل فرص إخفاء األموال العابرة للحدود 
 والمشوبة بالفساد في المراكز المالية التي تفتقر إلى الشفافية.

 ة آفة الفساد وتأثيرهأخيرًا البد من اإلشارة ألهمية التوعية بخطور 
 وبمقدور المؤسسات العمل بكفاءة لمكافحته تحت مظلة القانون، فالفساد ليس
 مشكلة ال حل لها، ومكافحته مهمة شاقة لكنها ضرورية الستعادة ثقة الجمهور
 بالحكومات وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وهي تبدأ باإلرادة السياسية

 طويرها باستمرار لتعزيز النزاهة والمساءلة،المحلية، وتقوية المؤسسات وت
 دون أن ننسى أهمية التعاون الدولي.

  الدكتور قحطان السيوفي 
 

تريليونات ليرة  7الودائع في المصارف السورية ترتفع ألكثر من  - 18
 سورية

 
 B2B-SY خاص  01/03/2021االثنين  

تريليون  7.17ارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي السوري إلى نحو 
تريليون ليرة نهاية  4.355، مقارنًة مع 2020ليرة سورية بنهاية تشرين األول 

 ."، بحسب بيانات "مصرف سورية المركزي 2019
، أن 2021لـ 7وأوضح المركزي في تقريره االقتصادي األسبوعي رقم 

أشهر من  10قيمة الودائع لدى القطاع المصرفي السوري ارتفعت خالل أول 
 .تريليون ليرة 2.8%، وما قيمته 64لماضي بنسبة العام ا

مصرفًا  14مصارف حكومية، تعمل إلى جانب  6ويوجد في سورية 
خاصًا، وتعاني من فائض في السيولة )المبلغ القابل لإلقراض(، حيث تجاوز 



  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 55ــ 

تريليون ليرة(، استنادًا لكالم نائب حاكم المركزي  1.7مليار ليرة ) 1,700
 .2019لول أي 18محمد حمرة في 

 1.4ونمت التسهيالت االئتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي بمقدار 
، لتصل إلى نحو 2020أشهر من العام الماضي  8تريليون ليرة خالل أول 

 2.8، مقارنة مع حوالي 2020تريليونات ل.س حتى نهاية آب  4.24
 .2019تريليون ل.س في نهاية 

المركزي" لجميع المصارف  ، سمح "مصرف سورية2020أيلول  9وفي 
باستئناف منح التسهيالت االئتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع 
الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، 

 .أشهر 3بعد توقف دام 
وحدد المركزي شروط المنح، والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل 

مليون ليرة في حال كان التسهيل  400مليون ليرة، و 500اشر االئتماني المب
 .الممنوح قرض عقاري، مع االستمرار بمنع التسهيالت االئتمانية الدوارة

https://b2b-sy.com/news/1033353417/ 
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامسًا 
قود بعد إصدار السعودية أول عملة بوليمر.. ما الذي يميزها عن الن - 1

 الورقية؟

 2020 أكتوبر / تشرين األول 05 االثنين، 
  – (CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يوم االثنين عن طرح عملة 
رياالت جديدة مصنوعة من مادة البوليمر، تتشابه من حيث التصميم  5

 .الياً واأللوان مع العملة الورقية المتداولة ح
وقد أصدرت األوراق النقدية المصنوعة من البوليمر ألول مرة في العام 

من مزايا أمنية إضافية إلى جانب طول دورتها  في أستراليا، لما توفره 1988
 .العمرية وكفاءة استخدامها للطاقة

سنوات حول تأثير  3وتظهر دراسة أجراها بنك إنجلترا المركزي على مدى 
م النقود الورقية المصنوعة من القطن والكتان، أن البالستيك التحول من استخدا

يعد البديل المناسب للعمالت، حيث تفوقت مادة البوليمر على العمالت 
الورقية في جميع الفئات والمراحل، إذ تبين أنها تساهم في خفض احتماالت 

٪، فضاًل عن خفض االحتياجات األساسية من 32االحتباس الحرارى بنسبة 
 .٪ مقارنة بالنقود الورقية30اقة بنسبة الط

أضعاف  2.5إضافة إلى ذلك، تمتد دورة النقود المصنوعة من البوليمر بـ
لخفة وزن نقود البوليمر مقارنة بالنقود الورقية،  دورة النقود الورقية. ونظراً 

 .يعتبر حملها وتوزيعها أسهل على البيئة
ايا العمالت النقدية المصنوعة تعرافوا في اإلنفوغرافيك أعاله إلى أهم مز 
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 .من البوليمر
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/10/05/infograph-polymer-bills-saudi 

 
 2020أكتوبر  26تعرف على أسعار الذهب اليوم االثنين  - 2

 2020أكتوبر//26اإلثنين  إيناس العدوي  
اكتوبر  26اليوم االثنين  استقرت أسعار الذهب اليوم بمستهل تعامالت

نحو  949اليوم االثنين ما بين  24، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 2020
و  830بين  21جنيها، وعيار  872و  870مابين  22جنيه، وعيار  951
 .جنيه 713الى  711سجل اليوم بين  18جنيها للجرام،روتراوح عيار  832

دوالر  1901ى للذهب جنيه، والعالم 6656وسجل سعر الجنيه الذهب 
جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك  31.1لالوقية، وتستخدم األوقية التي تزن "

 https://www.albawabhnews.com/4170217 .الذهب

 
 انتهى التقرير

The report ended 
Raport się zakończył 
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