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سياسات متناقضة لعمالقي االقتصاد
لندن ـ العربي الجديد

املتحدة  الـــواليـــات  مــن  كــل  تسير 
اتجاهني  في  والصني  األميركية 
مختلفني إلنقاذ اقتصاديهما من 
الــخــراب الــذي أحــدثــه فــيــروس كــورونــا. ففي 
حــني يــذهــب الــبــنــك املــركــزي األمــيــركــي نحو 
التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة، يتوسع 
االقتصاد  دعــم  فــي  الصيني  املــركــزي  البنك 

واعتماد األدوات النقدية التيسيرية.
وتتباين أدوات عمالقي االقتصاد بوضوح. 
فــقــد حـــذر املــركــزي األمــيــركــي )االحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي(، فــي بــيــان مــســاء األربـــعـــاء، من 
يعتمد  ــزال  ــ يـ ال  األمـــيـــركـــي  ــتـــصـــاد  »االقـ أن 
عــلــى مــســار الــفــيــروس«. فــقــد أوجـــد الــوبــاء 
مجموعة مزعجة من قيود العرض والطلب 
الــتــي دفــعــت الــتــضــخــم إلـــى أعــلــى مستوى 
لــه فــي 40 عــامــا، وأشـــار الــفــيــدرالــي إلــى أنه 
ــبـــدء في  »ســيــكــون مـــن املــنــاســب قــريــبــا« الـ

رفع أسعار الفائدة، لكنه توقف عن اتخاذ 
ــراءات فــوريــة. االتــجــاه هــو رفــع الفائدة  إجــ
ــارس/ آذار املقبل والــتــوقــعــات اجــراء  فــي مـ
ــقـــول دانــيــيــل دي  فـــي 2022، ويـ 4 زيــــــادات 
واملدير  التنفيذي  الرئيس  بــوث،  مارتينو 
لــشــركــة »كــويــل أنتلجنس«  االســتــراتــيــجــي 
ــه »مـــن غــيــر املــرجــح أن تــؤدي  الــبــحــثــيــة، إنـ
التقلبات األخــيــرة فــي الــســوق إلــى تحويل 
الـــبـــنـــك املــــركــــزي عــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات رفـــع 
أسعار الفائدة وخفض امليزانية العمومية 

التي كان يقوم بها منذ أشهر«.
ــع »واشـــنـــطـــن  ــرح بـــــوث فــــي حـــديـــث مــ ــشــ ويــ
بـــوســـت«: »مــجــلــس االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ــيـــر  ــن: تـــنـــفـــيـــذ تـــدابـ ــ ــريـ ــ ــــشـ يـــــواجـــــه أهــــــــون الـ
الــســيــاســة الــــالزمــــة لــكــبــح جـــمـــاح الــتــضــخــم 
املـــتـــزايـــد، أو املــخــاطــرة بــالــحــد مـــن الــنــشــاط 
ــتــــجــــاري وســــحــــب األمـــــــــوال مــــن اقـــتـــصـــاد  الــ
متباطئ بالفعل. التضخم هو أكبر مخاوف 

االحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي«.

فـــي املــقــابــل، تــحــول بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي، 
ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــيـ ــتـ عـــلـــى عـــكـــس بـــنـــك االحـ
األميركي، إلى اعتماد التحفيز لحماية أكبر 
مــحــرك نمو فــي العالم مــن ركـــود الــعــقــارات، 
ــاع  ــفــ ــن تـــبـــعـــات اإلغـــــــالق وارتــ ــلــــخــــروج مــ ولــ

تكاليف االقتراض العاملية.
باستقاللية  الصيني  الشعب  بنك  ويتمتع 
جـــديـــدة لـــم يــكــن مـــن املــمــكــن تــصــورهــا قبل 
عــقــد مــن الـــزمـــان، والــتــي قــد تــكــون حاسمة 
فــي الــحــفــاظ على تــوســع الــصــني فــوق 5 في 
املــائــة هــذا الــعــام. وأدت عــقــود مــن اإلصــالح 
إلــــى تــحــركــات أكـــثـــر حـــريـــة لــلــســيــطــرة على 
العملة، وإلى وضع املزيد من ضوابط رأس 
املال الدقيقة، ما يعني أنه حتى مع مسارعة 
سعر  رفــع  نحو  الفيدرالي  االحتياطي  بنك 
الفائدة ألول مرة منذ عام 2018، يتمتع البنك 
املـــركـــزي الــصــيــنــي بــاالســتــقــاللــيــة لــلــتــحــرك 
ــاه اآلخــــــــر. ويـــســـتـــعـــد االقـــتـــصـــاد  ــ ــــجـ ــي االتـ فــ
الصيني إلـــى جــرعــة ثــالثــيــة مــن الــدعــم، من 

زيــادة اإلقــراض وخفض تكاليف االقتراض 
وربما خفض سعر اليوان، الذي من شأنه أن 
يعزز الصادرات، وفقا لتقرير نشرته وكالة 
»بــلــومــبــيــرغ« األمــيــركــيــة. وقـــام بنك الشعب 
الــصــيــنــي بــالــفــعــل بــالــدفــعــة األولــــى لخفض 
أسعار الفائدة، ويتوقع معظم االقتصاديني 
ــا لــلــمــعــايــيــر  ــ ــقـ ــ املـــــزيـــــد فـــــي املـــســـتـــقـــبـــل. وفـ
الصينية، الهدف هو منع استمرار االنزالق 
في النمو أكثر من دفع عجلة تسارع النمو. 
وإذا تمكن املركزي الصيني من تحقيق ذلك، 
األقــل،  يــعــوض، على  أن  التحفيز يجب  فــإن 
بعض العبء على النمو العاملي من تشديد 

بنك االحتياطي الفيدرالي. 
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي تظهر توقعات 
الصني مستعدة  أن  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
للمساهمة بأكثر من ربع الزيادة اإلجمالية 
 ،2026 عــام  العاملي حتى  املحلي  الناتج  في 
البالغة  املتحدة  الــواليــات  مــتــجــاوزة حصة 

19 في املائة تقريبا.
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أظهر تقرير بحثي لشركة »آرك إنفست« االستثمارية، 
ــة متفائلة  الــتــي تــتــخــذ مـــن نــيــويــورك مــقــرا لــهــا، رؤيــ
البيتكوين  وهــمــا  مــشــفــرتــني  عملتني  أشــهــر  ألســعــار 
واإليــثــريــوم بنهاية هــذا العقد، وتــوقــع وصـــول سعر 
البيتكوين إلى مليون دوالر واإليثريوم عند 180 ألف 
دوالر. وتأتي هذه التوقعات الحديثة في الوقت الذي 
شهدت فيه أسعار العمالت املشفرة تراجعا ملحوظا 
االحتياطي  تلميح مجلس  عــقــب  األخــيــرة  األيــــام  فــي 
الفيدرالي )البنك املركزي األميركي( برفع سعر الفائدة 

ــارس/آذار، وتــوقــع مؤسسات مالية  ــ ا مــن شهر مـ بــدء
دخول هذه العمالت مرحلة البيات الشتوي والجمود 
املتواصلة في سعر  الزيادات  املقبلة مع  الفترة  خالل 
الفائدة على العمالت الرئيسية. ووفق توقعات »آرك 
واإليثريوم  للبيتكوين  السوقية  القيمة  فإن  إنفست« 
قــد تــتــجــاوز القيمة الــســوقــيــة لــلــذهــب الــبــالــغــة حالًيا 
الـــعـــام 2030.  بــحــلــول  تــريــلــيــونــات دوالر  حـــوالـــي 10 
وبحسب الشركة االستثمارية التي تديرها املستثمرة 
يصل  قــد  البيتكوين  سعر  فــإن  وود،  كاثي  الشهيرة، 
القيمة  بينما   ،2030 عـــام  بــحــلــول  دوالر  مــلــيــون  إلـــى 

السوقية لإليثريوم قد تسجل 20 تريليون دوالر. 

وقالت ياسني املنجرة املحلل لدى »آرك إنفست« في 
تقرير صادر هذا األسبوع: ال تزال القيمة السوقية 
ا من األصول العاملية، 

ً
ا بسيط للبيتكوين تمثل جزًء

الـــدول لها كعملة  ومــن املــرجــح أن ترتفع مــع تبني 
إنه  األربــعــاء  الفيدرالي  االحتياطي  وقــال  قانونية. 
من املرجح أن يكون من املناسب البدء في رفع سعر 
الــفــائــدة قــريــًبــا، فــي إشــــارة إلـــى احــتــمــالــيــة تحريك 
الــفــائــدة فــي اجــتــمــاع مـــارس املــقــبــل. فــي تــطــور آخــر 
ارتفعت عمليات غسل األمــوال عبر ســوق العمالت 
الــعــام املــاضــي بنسبة 30%، مــع نشاط  املشفرة فــي 

سوق األصول الرقمية بشكل عام.

وبــحــســب الــتــقــريــر فـــإن االرتـــفـــاع الـــحـــاد فـــي نــشــاط 
غسل األموال في العام املاضي لم يكن مفاجئا، نظًرا 
وغير  املــشــروع  التشفير  نــشــاط  فــي  الكبير  للنمو 
القانوني في 2021. ويشير مصطلح غسل األموال 
إلى عملية إخفاء مصدر األمــوال التي تم الحصول 
عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق تحويلها إلى 
شركات مشروعة. ووفقا للتقرير، فإن حوالي %17 
من إجمالي عمليات غسل األموال املسجلة في العام 
املاضي توجهت إلى تطبيقات التمويل الالمركزية، 
في إشارة إلى القطاع الذي يسهل املعامالت املالية 

املقومة بالعمالت املشفرة خارج البنوك التقليدية.

قيمة البيتكوين واإليثريوم قد تتجاوز الذهب في 2030

سعر النفط 
يتجاوز 90 دوالًرا للبرميل
ارتفعت أسعار النفط خالل 

تعامالت الخميس وتجاوز سعر 
خام »برنت« حاجز 90 دوالًرا، مع 
متابعة التوترات في شرق أوروبا، 

وبعد اجتماع السياسة النقدية لدى 
االحتياطي الفيدرالي. وفي وقت 

سابق من اليوم تراجعت األسعار 

من أعلى مستوى منذ أكثر من 
7 سنوات، بعدما أعلن الفيدرالي 

أنه سيبدأ قريًبا رفع سعر الفائدة 
لكبح التضخم، مما أدى إلى 

تقويض شهية املستثمرين نحو 
األصول الخطرة ومن بينها السلع. 

وارتفعت أسعار النفط منذ بداية 
2022 مع استمرار التعافي في 

استهالك الطاقة، وتسبب االرتفاع 
في تأجيج الضغوط التضخمية في 

أنحاء العالم مما دفع االحتياطي 
الفيدرالي للتلميح بأنه سيبدأ رفع 

الفائدة على الدوالر من مارس.

بايدن يواجه تحديات تنويع 
إمدادات الطاقة إلى أوروبا

قال البيت األبيض األربعاء إنه يواجه 
تحديات في العثور على مصادر 
بديلة إلمدادات الطاقة إلى أوروبا 

إذا غزت روسيا أوكرانيا وتعطلت 
تدفقات الطاقة من روسيا، لكنه 
أضاف أنه سيواصل املحادثات 

مع شركات ودول. وقالت املتحدثة 
باسم البيت األبيض جني ساكي 

للصحافيني عندما سئلت عن 
تقارير بأن الصناعة ليس لديها طاقة 

فائضة تذكر لتقديم إمدادات الطاقة 
املطلوبة، »ال شك أنه توجد تحديات 
لوجستية، خصوصا في نقل الغاز 

الطبيعي«. وأضافت قائلة »ذلك 
جزء من مناقشاتنا مع الكثير من 

الشركات والدول، لكن هذه املحادثات 
مستمرة ونحن ال ننوي الفشل«.

أستثمار 26 مليار دوالر 
في السيارات الكهربائية

أعلنت شركات »رينو« و»نيسان 
موتور« و»ميتسوبيشي موتورز« 
عن ضخ استثمارات مشتركة في 
مجال السيارات الكهربائية، كجزء 

من دفعة بقيمة 23 مليار يورو )26 
مليار دوالر( مع سعي التحالف إلى 

املنافسة في هذا املجال. وستنفق 
األموال على مدى خمس سنوات 
على منصات التصنيع املشتركة 

والبطاريات وأنظمة التشغيل. 
وحسب بيان الشركات فإنها ستزيد 

عدد املنصات املشتركة للمركبات 
 من أربع، 

ً
الكهربائية إلى خمس بدال

وبحلول عام 2030 سيكون لديها 
خط سيارات كهربائية مجمع يضم 
35 مركبة. وقال رئيس رينو، جان 

دومينيك في بيان: »هذه استثمارات 
ضخمة ال يمكن ألي من الشركات 

الثالث القيام بها بمفردها«. 

بنوك سويسرا تتحوط 
ضد المخاطر العقارية

أمرت الحكومة السويسرية البنوك 
باالحتفاظ برأس مال إضافي 

كحاجز ضد املخاطر الناجمة عن 
زياده أسعار العقارات. ووفق القرار 
فإن البنوك ستضطر إلى االحتفاظ 
بنسبة 2.5% إضافية من األصول 

رجحة للمخاطر املرتبطة بالرهون 
ُ
امل

العقارية اعتبارًا من سبتمبر/أيلول.

أخبار

قفزة األرباح 
الصناعية 

للصين

أظهرت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية لإلحصاء، أمس الخميس، أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصني ارتفعت بنسبة 34.3 في املائة على 
أساس سنوي في عام 2021 مع استمرار تعافي اإلنتاج الصناعي. وذكرت البيانات أن الشركات الصناعية التي ال تقل العائدات السنوية لكل منها عن 20 
مليون يوان )حوالي 3.16 ماليني دوالر(، سجلت أرباحا بقيمة 8.71 تريليونات يوان في العام املاضي. وكانت األرباح الصناعية للعام املاضي بأكمله أعلى 
بنسبة 39.8 في املائة من مستوى 2019، مما يضع متوسط النمو السنوي لعامي 2020 و2021 عند 18.2 في املائة. وفي عام 2021، ارتفعت اإليرادات املجمعة 

للشركات املذكورة بنسبة 19.4 في املائة على أساس سنوي.

اقتصاد
Friday 28 January 2022
الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني 2022 م  25  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2706  السنة الثامنة

)Getty(
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

شهدت العاصمة الليبية طرابلس 
انقطاعا  عــديــدة،  ليبية  ومــنــاطــق 
في التيار الكهربائي، استمر أكثر 
في املناطق النائية إلى عشر ساعات يوميا، 
الــوحــدة  بحكومة  املالية  وزارة  أعلنت  فيما 
ــطــــوارئ  ــن بـــــاب الــ الـــوطـــنـــيـــة بـــــأن اإلنــــفــــاق مــ
بــلــغ 2.50 مــلــيــار ديـــنـــار )نــحــو  لــلــعــام 2021 
الــشــركــة  مــشــاريــع  عــلــى  مــلــيــون دوالر(   550
العامة للكهرباء. وقال مدير اإلعالم بالشركة 
العامة للكهرباء، لطفي عزمه، في تصريحات 
»العربي الجديد« إن طرح األحمال للفترتني  لـ
الــصــبــاحــيــة واملـــســـائـــيـــة نــتــيــجــة النــخــفــاض 
وزيــادة  اإلنتاج  من محطات  املنتجة  الطاقة 
ــهــــالك املـــفـــرط  ــتــ الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــطـــاقـــة واالســ
وعــدم الترشيد في استهالك الطاقة من قبل 
املــســتــهــلــكــني. وأضــــــاف أن هـــنـــاك عـــجـــزا في 

إنتاج الشركة العامة للكهرباء.

تخريب متعمد 
وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت عن 
سرقة 4200 متر أسالك ضغط عال بمناطق 
مختلفة، فيما ال تزال ظاهرة سرقة األسالك 
ــق كـــاهـــلـــهـــا، وتــتــســبــب  ــرهــ ــيـــة تــ ــائـ ــكـــهـــربـ الـ
فــضــال  الــــتــــوزيــــع  أداء شـــبـــكـــة  ــــي ضـــعـــف  فـ
عـــن عــمــلــيــات الــتــخــريــب املــتــعــمــدة لبعض 
املحطات ملجموعات خارجة عن القانون في 
مناطق الجبل الغربي وضواحي العاصمة 
»العربي الجديد«.  طرابلس، حسب مصادر لـ
وتــنــفــق لــيــبــيــا ســنــويــا 800 مــلــيــون ديــنــار 
في  الــكــهــربــاء  لـــدعـــم  دوالر(،  مــلــيــون   178(
البالد، بحسب تقديرات حكومية، في حني 
ال يــســدد املــواطــنــون فــواتــيــر الــكــهــربــاء منذ 
عام 2011. وكانت معدالت الجباية لرسوم 
 الكهرباء تناهز 300 مليون دينار خالل عام

الــديــنــار  بــســعــر  دوالر  مــلــيــون   219(  2010   
في هذا التوقيت(.

لجوء المواطنين للمولدات
ويلجأ بعض سكان ليبيا، في ظل االنقطاع 
املـــتـــكـــرر لــلــتــيــار الـــكـــهـــربـــائـــي، إلــــى املـــولـــدات 
الكهربائية التي تعمل على البنزين، وترتفع 
كلفة املولد الواحد إلى ما يقارب 500 دوالر، 
بــســبــب الــطــلــب املـــتـــزايـــد عــلــيــهــا، خــصــوصــا 

خالل فترة الشتاء والصيف. 
ــلـــووات لــالســتــهــالك  ــيـ ــكـ وتـــبـــلـــغ تــســعــيــرة الـ
املــــنــــزلــــي قــــرشــــني وبـــالـــنـــســـبـــة لـــالســـتـــهـــالك 
التجاري 6.2 قروش للكيلو )الدينار = 100 
قرش(. ويبلغ سعر صرف الدوالر األميركي 
ــا. وقــــــال املــــواطــــن عــز  ــيـ ــيـــر رســـمـ ــانـ 4.48 دنـ
الغربي  الجبل  مــن منطقة  الــحــامــدي  الــديــن 
تنقطع عن  الكهرباء  إن  الجديد«  »العربي  لـ
أكثر من عشر ساعات يوميا منها  املنطقة 
7 ســـاعـــات فـــي الـــنـــهـــار والـــبـــاقـــي فـــي الــلــيــل 
املواطنني، وفــي ظل  املعاناة على  مما يزيد 
نقص الــكــيــروســني يلجأ أغــلــب الــســكــان في 
تلك املناطق للحطب لغرض التدفئة ودرجة 
الــحــرارة تصل إلــى صفر ليال. وكــان رئيس 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة قال خالل شهر مارس/آذار من العام 
املاضي إن أزمة الكهرباء سوف تحل بشكل 

نهائي خالل عشرة أشهر.

معاناة القطاع
ــــي لـــيـــبـــيـــا مــن  ــاع الــــكــــهــــربــــاء فـ ــطــ ــانــــي قــ ويــــعــ
أزمــــــات عـــديـــدة أدت إلــــى تــهــالــك جــــزء كبير 
وكــان  الكهرباء.  انقطاع  وتــكــرار  الشبكة  مــن 
ديوان املحاسبة الليبي )حكومي(، ذو الدور 
الـــرقـــابـــي، قـــد انــتــقــد فـــي وقـــت ســابــق اإلدارة 
السيئة للشركة العامة للكهرباء ومشاريعها 
وتــواجــه  استثماراتها.  وكــذلــك  املنجزة  غير 
شركة الكهرباء ضعف وتهالك البنى التحتية 
مــنــذ عــشــرة أعـــــوام، بــيــنــمــا هــنــاك حــاجــة في 
معظم املحطات إلى عمليات صيانة واسعة 
النطاق، إال أن اإلدارات املتعاقبة في الشركة 

لم تستطع إنجاز هذه املهمة.
وتــعــرضــت عـــشـــرات خــطــوط الــتــوتــر الــعــالــي 
لنقل التيار الكهربائي للتدمير خالل الهجوم 
ه اللواء املتقاعد خليفة حفتر على 

ّ
الــذي شن

العاصمة طرابلس بني إبريل/ نيسان 2019 
ويونيو/ حزيران 2020.

وأدت مـــغـــادرة شـــركـــات أجــنــبــيــة الـــبـــالد إلــى 
تــأخــر تشييد مــنــشــآت جــديــدة. وبــالــتــوازي، 
تزدهر التجارة في أسالك النحاس املسروقة 
ــبــــاع فــــي الــــســــوق الــــــســــــوداء، حــســب  ــتــــي تــ الــ
الباحث  ويؤكد  الجديد«.  »العربي  لـ مصادر 
ــام املــــصــــراتــــي، أن مــشــكــلــة  ــ ــادي، وئــ ــتــــصــ االقــ
ــلـــى املــــدى  الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـــصـــعـــب حـــلـــهـــا عـ
الجديد«  »العربي  لـ املصراتي  القصير. وقال 
إن املشكلة في ســوء اإلدارة وصــرف األمــوال 
ــاك، مــشــيــرًا إلــــى أن  ــنـ عــبــر تـــعـــاقـــدات هــنــا وهـ
الــكــهــربــاء تــحــتــاج إلـــى خــطــة مـــدروســـة لرفع 
الطاقة اإلنتاجية للشبكة مع اتخاذ خطوات 
أخــــــرى لــلــمــشــاريــع االســـتـــثـــمـــاريـــة املــتــوقــفــة 

ومعالجة ملفات الفساد.

االستيراد لتخفيف العجز
الــحــكــومــات املتعاقبة  وفـــي إطــــار مـــحـــاوالت 
لـــتـــغـــطـــيـــة الـــعـــجـــز فـــــي الــــكــــهــــربــــاء، اتــجــهــت 
ــراد مــــن الــــــــدول املــــــجــــــاورة. وكـــانـــت  ــيـ ــتـ لـــالسـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« فــي  ــادر أكــــــــدت لـــــ ــ ــــصـ مـ
الــكــهــربــاء  قـــيـــام وزارة  تــصــريــحــات ســابــقــة، 
املصرية، بإعداد تصور كامل لرفع قدرة خط 
وليبيا،  مصر  بــني  القائم  الكهربائي  الــربــط 
والــذي تقدر طاقته الحالية بـــ240 ميغاوات، 
ليصل إلى 500 ميغاوات كمرحلة أولى، وذلك 
ضمن الخطط املصرية للحصول على حصة 
كبيرة من عملية إعادة إعمار ليبيا، إلنعاش 
االقــتــصــاد املــصــري. كما أعلنت الــجــزائــر في 
وقــــت ســـابـــق اســـتـــعـــدادهـــا لــتــصــديــر الــطــاقــة 
الكهربائي  والــربــط   ليبيا،  إلــى  الكهربائية 

بني البلدين عبر تونس.

تونس ـ إيمان الحامدي

يواجه موظفو هيئة مكافحة الفساد مصيرا مجهوال بعد أن 
الهيئة منذ شهر أغسطس/  أبــواب  أوصــدت سلطات تونس 
ــازات قــســريــة ال  ــ آب املـــاضـــي، وأحـــالـــت الــعــامــلــني فيها إلـــى إجـ
يــعــرفــون تــاريــخ نــهــايــتــهــا. وواصــــل أمـــس الــخــمــيــس، موظفو 
الهيئة اعتصامهم املفتوح بأحد املقرات املركزية والذي بدأوه 
يوم الثالثاء املاضي، مطالبني بتوضيح مصيرهم املهني بعد 
أن توجهوا بمراسالت عديدة إلى رئاسة الحكومة بحثا عن 
ردود لتساؤالتهم غير أنهم لم يحصلوا على أي إجابة. ويؤكد 
املوظفون في هيئة مكافحة الفساد بحكومة نجالء بودن، أن 

عدم تجديد عقودهم يجعل مصائرهم في مهب الرياح.

صمت رسمي
وقــــال املــتــحــدث بــاســم مــوظــفــي الــهــيــئــة عــــادل الــعــبــيــدي، في 
»العربي الجديد« إن أكثر من 150 موظفا يعملون  تصريح لـ
فــي املــقــر املـــركـــزي بــالــعــاصــمــة واملـــقـــرات الــجــهــويــة فــي باقي 
املحافظات انتهت عقودهم بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون األول 
املاضي، غير أنهم ال يعرفون إذا كانوا سيواصلون عملهم أم 

جرى االستغناء عنهم بسبب الصمت الرسمي إزاء ملفهم.
وأفاد العبيدي أنه منذ اإلذن بإخالء مقر املقر املركزي لهيئة 
مــكــافــحــة الــفــســاد فـــي شــهــر أغــســطــس/ آب املـــاضـــي واصـــل 
مع  العمل  مباشرة  دون  رواتــبــهــم  على  الحصول  املــوظــفــون 

االكتفاء بتشغيل مصالح التصريح باملكاسب فقط.
املـــركـــزيـــة  بـــــــــــاإلدارات  ــر مــــن 150 مـــوظـــفـــا  ــثــ وأضـــــــاف أن »أكــ
ــــل انــتــهــت  والــجــهــويــة لــلــهــيــئــة تــربــطــهــم عـــقـــود مـــحـــددة األجـ
حاليا«.  مصيرهم  يــعــرفــون  وال   2021 ديسمبر   31 بــتــاريــخ 
ألـــف تصريح  ــاد أيــضــا أن فــي مــقــرات الهيئة نــحــو 140  وأفــ
باملكاسب لكبار املوظفني واملسؤولني املطالبني بالتصريح، 
معتبرا أن هـــذه الــوثــائــق فــي غــايــة األهــمــيــة ويــتــعــني توفير 
الحماية لها داخل املقرات. كذلك قال املتحدث باسم موظفي 

الهيئة، أن املدير اإلداري واملالي املكلف بتسيير املرفق منذ 
إخالئه من املوظفني راسل رئاسة الحكومة عدة مرات إلعالم 
املكلف بامللفات االجتماعية بهذه الوضعية إال أنه لم يحصل 
عــلــى أي رد بــخــصــوص تــجــديــد الـــعـــقـــود.  وفــــي أغــســطــس 
بإنهاء  أمــرا  قيس سعّيد  التونسي  الرئيس  أصــدر  املــاضــي 
مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد أنور بن 
حسن، على أن يتولى املكلف بالشؤون اإلداريــة واملالية في 
الهيئة تصريف األعمال بشكل مؤقت. وكانت قوات األمن قد 
في  العاملني  املوظفني  جميع  وأخــرجــت  الهيئة،  مقر  أخلت 

املبنى، دون تحديد أسباب هذا اإلجراء.

تفاقم الفساد
ولم يتضح سبب إغالق مقر الهيئة املكلفة بقانون صدر عام 
2011 بتعقب الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة املخالفات 
إلى القضاء، كما لم توضح الرئاسة التونسية أسباب إصدار 
امللفات  بجمع  الفساد  مكافحة  هيئة  وتختص  الــقــرار.  هــذا 
وتقديمها  الــفــســاد  بشبهات  املتعلقة  الــشــكــاوى  واســتــقــبــال 
إلـــى الــقــضــاء.  وتــعــانــي تــونــس مــن ارتــفــاع مــنــســوب الفساد 
الــذي يكلف اقتصادها أكثر من مليار دوالر سنويا نتيجة 
املراقبة  العام وتراجع سلطة  باملال  التالعب  تفشي شبكات 
القضاء  أنــظــار  على  سنويا  الهيئة  تحيل  فيما  الحكومية، 
املــالــي مــئــات املــلــفــات والــشــكــاوى الــتــي يــودعــهــا مبلغون أو 

تكشفها املهمات الرقابية ملصالح الرقابة العامة.
الحقائق  الهيئة عام 2011 خلفا للجنة تقصي  وتم إنشاء 
عــن الــفــســاد والـــرشـــوة الــتــي أنــشــئــت مــبــاشــرة بــعــد الــثــورة 
التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان 
يفترض وفق دستور 2014 أن تعّوض هيئة مكافحة الفساد 
الفساد،  ومكافحة  الرشيدة  للحوكمة  الدستورية  بالهيئة 
غــيــر أن الـــبـــرملـــان أخــفــق فـــي انــتــخــاب أعــضــائــهــا فـــي ثــالث 
مناسبات فيما يرجئ تعليق أعمال البرملان إحداث الهيئة 

الجديدة إلى سنوات قادمة.

ليبيا تعود إلى الظلمة: 
تخريب متعمد للكهرباء

مظاهرة سابقة تطالب بمحاسبة الفاسدين )األناضول(بنية متهالكة لشبكة الكهرباء )محمود تركية/فرانس برس(

مصير غامض لموظفي »مكافحة الفساد«

عادت ليبيا لتعاني 
مجّددًا من الظلمة 

في العاصمة طرابلس 
والعديد من المدن 

األخرى، رغم اإلنفاق الكبير 
على قطاع الكهرباء 

حسب بيانات رسمية

الجزائر: دعوة المستوردين 
لتقديم برامجهم التقديرية

دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات 
الجزائرية، أمس الخميس، املتعاملني 

 االقتصاديني الناشطني في مجال 
استيراد البضائع الخام، إلى تقديم 

برامجهم التقديرية السنوية لالستيراد. 
 وحسب وكالة األنباء الجزائرية، يأتي 
هذا اإلجراء تطبيقًا للمادة الـ 15 من 

 دفتر األعباء املتعلق بالتزامات 
 الشركات التجارية التي تمارس 

نشاط استيراد املواد األولية واملنتجات 
املوجهة إلعادة البيع على حالتها وفق 

 القانون املحدد لكيفيات ممارسة 
 نشاطات استيراد 

املواد األولية. وحددت الوزارة تاريخ 15 
فبراير/ شباط املقبل كآخر أجل لتقديم 
البرنامج السنوي التقديري بالنسبة إلى 
الشركات الحائزة شهادة إثبات احترام 

الشروط املطلوبة ملمارسة نشاط استيراد 
املواد األولية واملنتجات املوجهة إلعادة 

البيع على حالتها. وبعد هذا التاريخ، 
تعتبر كل شهادات اإلثبات غير املرفقة 

ببرنامج سنوي تقديري ملغاة، وفق 
البيان.

دبي: غرامة ضخمة على 
مؤسس أبراج منهارة

فرضت سلطة دبي للخدمات املالية غرامة 
قدرها نحو 136 مليون دوالر على عارف 
نقوي، مؤسس مجموعة أبراج لالستثمار 

املباشر، ومنعته من القيام بأي نشاط 
في املركز املالي في اإلمارة، بسبب أخطاء 

جسيمة تتعلق بالشركة. وقالت السلطة 
إن نقوي اعترض على ما توصلت إليه، 
وإن الطرفني سيلجآن اآلن إلى محكمة 

املركز املالي. وأضافت سلطة دبي للخدمات 
املالية في بيان على موقعها إن العقوبة 

املالية ستعلق لحني صدور قرار املحكمة، 
في حني أن الحظر على ممارسة النشاط 

سيظل ساريًا.
وقالت سلطة دبي إن نقوي شارك عن 

علم في تضليل املستثمرين في ما يتعلق 
بإساءة استخدام أموال أبراج لالستثمار 
املحدودة، وهي شركة مسجلة في جزر 

كايمان لم تعتمدها سلطة الخدمات املالية. 
وأضافت أن الغرامة الكبيرة املفروضة 

على نقوي تعكس جسامة هذه املخالفات، 
وهي مبنية على دخله من مجموعة أبراج. 

كذلك فرضت السلطة غرامة قدرها 1.2 
مليون دوالر على وقار صديقي، املدير 

السابق لألبراج.

تراجع الربح التشغيلي 
لـ»إل جي لإللكترونيات«

قالت شركة إل جي لإللكترونيات أمس 
الخميس، إن أرباحها التشغيلية تراجعت 
بنسبة 21% في الربع الرابع مقارنة بعام 

ماٍض، بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات 
اللوجستية واملواد الخام، واإلنفاق األقل من 

املتوقع في العطالت على األجهزة املنزلية.
قالت الشركة في تقرير دوري إن أرباح 

التشغيل تراجعت إلى 677.7 مليار وون 
)563 مليون دوالر( في الفترة من أكتوبر/ 

تشرين األول إلى ديسمبر/ كانون االول. 
كانت أرباح التشغيل أقل من توقعات السوق 

في استطالع أجرته يونهاب إنفوماكس، 
الذراع املالية لوكالة يونهاب لألنباء. ولكن 
على النقيض من ذلك، وصلت مبيعاتها 

إلى أعلى مستوى ربع سنوي بلغ 21.01 
تريليون وون في فترة الثالثة أشهر، 

بزيادة 20.7% على العام السابق، مدعومة 
بنشاطها القوي في مجال األجهزة املنزلية.

ارتفاع أرباح الشركات 
المملوكة للدولة في الصين

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها 
وزارة املالية، أن األرباح املجمعة للشركات 

اململوكة للدولة في الصني قفزت بنسبة 
30.1 في املائة على أساس سنوي لتبلغ 

4.52 تريليونات يوان )حوالى 715 مليار 
دوالر( في عام 2021. وحققت الشركات 
اململوكة للدولة 75.55 تريليون يوان من 

عائداتها التشغيلية العام املاضي، بزيادة 
18.5 في املائة على أساس سنوي، بحسب 

البيانات. وارتفع إجمالي أرباح الشركات 
اململوكة للدولة املدارة مركزيًا في الصني 

بنسبة 27 في املائة عن العام األسبق، ليصل 
إلى 2.86 تريليون يوان، فيما بلغت إيراداتها 

التشغيلية 41.73 تريليون يوان تقريبًا، 
بزيادة 17.7 في املائة على أساس سنوي. 

وأظهرت البيانات أنه في عام 2021، سجلت 
الشركات املحلية اململوكة للدولة في الصني 

نموًا قويًا في أرباحها وعائداتها املجمعة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

800
 800 ســنــويــً  ليبيا  تــنــفــق 
مليون   178( دينار  مليون 
الكهرباء،  لدعم  دوالر(، 
ــب تــــقــــديــــرات  ــ ــس ــ ــح ــ ب
يسدد  ال  فيما  حكومية، 
ــر  ــي ــوات ــون ف ــنـ ــواطـ ــمـ الـ

الكهرباء منذ عام 2011.

تقارير عربية

تونستقرير

ــاري  ــجـ ــتـ ــائــــض املـــــيـــــزان الـ ــز فــ ــفـ قـ
يمثل  والـــذي  قطر،  لــدولــة  السلعي 
ــادرات  ــــصــ ــــفــــرق بــــني إجـــمـــالـــي ال ال
والـــواردات، بنحو 198.9 في املائة 
األول  ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون  خــــــالل 
ــاس ســـنـــوي،  ــ ــ ــلـــى أسـ ــي، عـ ــ ــاضـ ــ املـ
بينما سجل زيــادة بنحو 4.7 في 
املائة على أســاس شهري مقارنة 
مع نوفمبر/تشرين الثاني 2021. 
واإلحصاء  التخطيط  وقــال جهاز 
فــــي بــــيــــان نــقــلــتــه وكــــالــــة األنــــبــــاء 
ــا«، أمــــس الــخــمــيــس،  ــنـ الــقــطــريــة »قـ
للدولة  التجاري  امليزان  فائض  إن 
ــال  ــ ريـ مـــلـــيـــار   25.7 إلــــــى  وصــــــل 
في  تــقــريــبــا(  دوالر  مــلــيــارات   7(
 بذلك 

ً
ديــســمــبــر املــاضــي مــســجــال

ريــال،  قـــدره 17.1 مليار  ارتــفــاعــًا 
في   ،2020 ديسمبر  مــع  مــقــارنــة 
ــال  ريـ مــلــيــار   1.2 نــحــو  زاد  حـــني 
نوفمبر  شهر  مع   

ً
مقارنة تقريبًا 

البيانات  وتفيد   .2021 الــعــام  مــن 
بأن قيمة الصادرات القطرية بلغت 
تقريبًا  قــطــري  ريـــال  مليار   35.6

في ديسمبر.

ارتفاع فائض 
الميزان التجاري 

القطري
بغداد ـ عمار حميد

فــــي ظــــل تــــزايــــد نــســبــة الـــبـــطـــالـــة فــــي الــــعــــراق، 
القطاع  دعــم  إلــى  العراقية  الحكومة  توجهت 
الـــخـــاص مـــن خـــالل تــقــديــم الـــقـــروض املــيــســرة 
ومـــا تــعــرف بــاملــبــادرات املــالــيــة لــدعــم الشباب 
واملشاريع الصغيرة واملتوسطة. وأعلن البنك 
املاضي، مضاعفة  األسبوع  العراقي،  املركزي 
املشاريع  املتعلقة بدعم  مخصصات مبادرته 
الصغيرة واملتوسطة، في إطار محاولة الحد 
البنك  وقــال  املرتفعة.  البطالة  مستويات  مــن 
ــركــــزي فـــي بـــيـــان، إنــــه زاد حــجــم مــبــادرتــه  املــ
إلقــــــــراض املــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة 
ي 

َ
تريليون لتصبح  ديــنــار،  تريليون  البالغة 

دينار، )الدوالر = 1456 دينارًا(. وخفض البنك 

املــركــزي أخــيــرًا قيمة الــفــائــدة املــمــنــوحــة على 
الــقــروض. وقــال إن الخطوة تأتي ملراعاة  تلك 
تتعلق  الــتــي  الــحــالــيــة  االستثنائية  الــظــروف 
ــادي وتـــداعـــيـــات  ــتــــصــ بـــالـــجـــانـــب املــــالــــي واالقــ
ــا، مــبــيــنــا أن فــــائــــدة قــــروض  ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ
ــفــضــت إلـــى %1 

ُ
املــشــاريــع لــلــقــطــاع الــخــاص خ

بداًل من 2% وقروض اإلسكان من 4 إلى %2.

دعم القطاع الخاص
في حديث مع »العربي الجديد«، قالت عضو 
البرملان العراقي السابق واملختص بالشؤون 
»الحكومة  إن  النجيب،  نجيبة  االقــتــصــاديــة 
ــات اقــتــصــاديــة لــدعــم  ــ الــعــراقــيــة أجــــرت دراســ
ــــروض،  ــقــ ــ ــ ــق ال ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ ــــاص مــ ــخــ ــ ــاع الــ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــاد  ــتـــصـ ــم االقـ ــا مـــهـــمـــا لــــدعــ ــابــ ــا بــ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
عام  منذ  »الحكومة  أن  وأوضحت  العراقي«. 
2015 وضــعــت خــطــة قـــروض أنــفــقــت خاللها 
نــحــو 6 تــريــلــيــونــات ديـــنـــار عـــراقـــي شملت 
مــشــاريــع فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي والــصــنــاعــي 
والــعــقــاري«. وأضــافــت أن »الــقــروض تنوعت 
ما بني صغيرة ال تزيد على 50 مليون دينار، 
ومتوسطة تراوح ما بني 100 إلى 200 مليون 
وأكثر،  دينار  مليار  من  تبدأ  وكبيرة  دينار، 

لتطوير عمل القطاع الخاص، ليكون عصبا 
رئــيــســيــا فــي مــجــال اســتــراتــيــجــيــة التخفيف 
مـــن الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة فـــي الـــبـــالد ومــشــاركــة 
القطاع العام املسؤولية«.  وأشــارت النجيب 
ــتـــي تــقــدمــهــا  ــــروض املـــيـــســـرة الـ ــقـ ــ ــــى أن »الـ إلـ
كثيرًا  أسهمت  األهلية  واملــصــارف  الحكومة 
الخاص  القطاع  بدعم  األخيرة  السنوات  في 
وتشغيل اآلالف من األيادي العاملة املحلية، 
ولــــكــــن فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه ال تـــــــزال املـــشـــاريـــع 
الخاص تعاني من  القطاع  االستثمارية في 
الــقــدرة على  غياب دعــم املنتج املحلي وعــدم 

املنافسة في السوق املحلية«.

اللجوء لالقتراض
ومــن جهته قــال عضو جمعية االقتصاديني 
الــعــراقــيــني، أحــمــد املـــنـــدالوي، فــي حــديــث مع 
ــاع  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »تــــدهــــور األوضــ
دفع  العراقيني  مــن   %60 مــن  ألكثر  املعيشية 
قــروض تشغيلية، تنوعت  م 

ّ
إلــى تسل الكثير 

مــا بــني قــروض سكنية وصناعية وزراعــيــة. 
 هذه القروض أسهمت كثيرًا في 

ّ
والحقيقة أن

تحسني األوضــاع االقتصادية ألعــداد كبيرة 
من العراقيني«.

وأضاف أن »العراق شهد في اآلونة األخيرة 
إقبااًل كبيرًا من قبل املواطنني على القروض 
املصرفية، وخاصة الشخصية واالستهالكية 
ــــات  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واالســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة لـــتـــلـــبـــيـــة االحـ
ــبـــال  ــذا اإلقـ ــ ــــى أن »هــ الـــرئـــيـــســـيـــة«، مـــشـــيـــرًا إلـ
الــقــروض،  الــنــاس إلــى  ارتــفــع نتيجة لحاجة 
باإلضافة إلى اإلغــراءات واملنافسة الشديدة 

بني الوسط املصرفي«.
وبنّي املندالوي أن »استمرار البنك املركزي 
واملـــصـــارف األهــلــيــة والــحــكــومــيــة بسياسة 
ـــروض أســــهــــم بــــالــــقــــضــــاء عــــلــــى نــســبــة  ــقـــ ـــ الـ
لــيــســت بــالــقــلــيــلــة مـــن الــبــطــالــة بـــني أوســـاط 
الــشــبــاب، وذلـــك مــن طــريــق بعض املشاريع 
ــتـــي نــجــحــت بــتــشــغــيــل آالف الـــعـــراقـــيـــني،  الـ
 وكذلك املساهمة في تنمية السوق النقدية، 
األوراق  ـــن  مــ ـــرض  ــعــ ــ الـ زيـــــــــادة  طــــريــــق  ـــن  مــ
التجارية املالية والسندات وتشجيع األفراد 

على التعامل مع هذه األسواق«.

حزمة مبادرات
وكـــانـــت حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي، قد أعلنت في العام املاضي إعداد 
حزمة مــبــادرات وقــوانــني جــديــدة تهدف إلى 
عصبا  ليكون  الــخــاص  القطاع  عمل  تطوير 
رئــيــســيــا فــي مــجــال اســتــراتــيــجــيــة التخفيف 
مـــن الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة فـــي الـــبـــالد ومــشــاركــة 
القطاع العام املسؤولية، وخصصت قروضا 
لإلسكان  قــروض  فيها  بما  كــافــة،  للعراقيني 

وإنشاء املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
ــك، شـــــدد املـــســـتـــشـــار املـــالـــي  ــ ــ وفـــــي ســــيــــاق ذلـ
الـــــوزراء مظهر محمد صــالــح، على  لــرئــيــس 
ضــــرورة إعــــادة تــوجــيــه الــتــمــويــل الحكومي 
ــال  ــــاص. وقــ ــــخـ ــاجـــات الـــقـــطـــاع الـ ــيـ ــتـ لـــســـد احـ
صالح في تصريح صحافي له إن »االهتمام 
ــلــــه الـــحـــكـــومـــي  بــــالــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص وتــــمــــويــ
بــالــقــروض املــيــّســرة كــمــبــادرة البنك املــركــزي 
التمويل اإلسكاني  العراقي االستثنائية في 
امليسر للقطاع األهلي التي بلغت نحو ثالثة 
تــريــلــيــونــات ديـــنـــار، حــفــز وســيــحــفــز نــشــاط 

السكن اإلجمالي«. 
لــكــن الــخــبــيــرة االقــتــصــاديــة ســـالم سميسم، 
قــالــت فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
»الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مــنــذ عــــام 2003 ولــغــايــة 
الــلــحــظــة يــعــانــي مـــن اإلهــــمــــال، رغــــم حــديــث 
الجهات املعنية عن دعم هذا القطاع الحيوي 
واملــــهــــم، لــكــن لـــأســـف الـــشـــديـــد ال يـــوجـــد أي 
ــاع  ــطـ ــقـ دعـــــــم حـــقـــيـــقـــي لـــلـــنـــهـــوض بـــــواقـــــع الـ
الخاص، بسبب العقليات التي تدير العملية 
االقتصادية، لكونها ال تؤمن بشراكة القطاع 
الــدعــم اقتصر على  إلــى أن  الــخــاص، مشيرة 
لشخصيات  التابعة  االستثمارية  املشاريع 

معينة ومتنفذة داخل هذا القطاع املهم«.
وأوضحت أن »الحكومة بالتعاون مع البنك 
ــادرات لدعم  ــبـ املـــركـــزي أطــلــقــت الــكــثــيــر مــن املـ
الــقــطــاع الــخــاص مــن خـــالل تــقــديــم الــقــروض 
األمــر  فــي حقيقة  ولــكــن  أنــواعــهــا،  بمختلف 
أغــلــبــهــا تــنــفــق بــشــكــل خـــاطـــئ بــســبــب آلــيــات 
اإلقراض التي ما زالت تدور في ذات الدوامة 
من الروتني والبيروقراطية وعدم فهم البعد 

الحقيقي آلليات القرض الصحيح«.

مطالب بـ»السيادة الدوائية« بعد كوروناإقبال العراقيين على االقتراض ينعش القطاع الخاص

مبادرات لدعم الشباب والمشاريع الصغيرة )فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

األدويــة  قطاع  في  املستثمرون  يطالب 
بـــتـــكـــريـــس األفـــضـــلـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
املحليني  للمنتجني  األولـــويـــة  تــعــطــي 
في مجال تصنيع األدوية التي كشفت 
لتحقيق  تشجيعها  ضــرورة  الجائحة 
الــســيــادة الــدوائــيــة الــتــي تتطلب زيــادة 

اإلنتاج املحلي وتقليل الواردات.
ويتطلع املغرب، كما تجلى من مؤتمر 
بـــالـــدار البيضاء  مــســاء أول مــن أمـــس، 
حــول السيادة الــدوائــيــة، إلــى مضاعفة 
رقــــم مــبــيــعــات األدويــــــــة، مـــع اســتــبــدال 
في  محليا  مصنعة  بمنتجات  واردات 
ســيــاق تكريس الــســيــادة الــدوائــيــة، في 
الــوقــت نفسه الـــذي يــرنــو إلــى تشجيع 

التصدير إلى القارة السمراء وأوروبا.
ذلـــك طــمــوح حــفــزتــه لـــدى الــفــاعــلــني في 
قــطــاع األدويـــــة خـــالل الــفــتــرة األخـــيـــرة، 
األزمة الصحية التي كشفت عن ارتهان 
ــزء مــــن حـــاجـــاتـــهـــا مــن  ــ املـــمـــلـــكـــة فــــي جــ

األدوية لخارج.
وال تمثل صــنــاعــة األدويــــة فــي املــغــرب 
سوى 1.5 في املائة من الناتج الداخلي 
في  مساهمتها  تراجعت  حيث  الــخــام، 
السوق املحلية العشرين عاما األخيرة 

من 80 في املائة إلى 45 في املائة.
وذهـــبـــت رئــيــســة الــفــيــدرالــيــة الــوطــنــيــة 
الــتــازي، إلى  للصناعة الــدوائــيــة، ملــيــاء 
أن الــقــطــاع يــتــطــلــع إلـــى مــضــاعــفــة رقــم 
املعامالت في أفق 2026 من 1.6 مليار 
دوالر إلى 3.5 مليارات دوالر، وهو ما 
له  بما  املــحــلــي،  بــاإلنــتــاج  يبقى رهينا 

من تداعيات على فرص العمل.
ــلـــني الـــذيـــن  ــفـــاعـ ــه يـــمـــكـــن الـ ــ وأكــــــــدت أنــ
ــة فــــي الـــســـوق  يــمــثــلــون أربــــعــــني عـــالمـ
املغربية، عبر تفعيل سياسة استبدال 
الواردات بالتصنيع املحلي التخفيف 
ــاتـــورة املــشــتــريــات مـــن الـــخـــارج،  عـــن فـ
عـــبـــر تـــوفـــيـــر أدويـــــــــة مـــحـــلـــيـــا بــقــيــمــة 
ــازي  ــتـ الـ وتــــؤكــــد  دوالر.  مـــاليـــني   310

أن الــفــاعــلــني املــغــاربــة يــتــوافــرون على 
حوالى نصف قدراتهم اإلنتاجية الذي 
يمكن تسخيره من أجل زيادة اإلنتاج، 
املحلية  للسوق  األدويــة  بهدف توفير 

والتصدير.
ــة  تــذهــب املــديــرة الــعــامــة لــشــركــة األدويـ
»فــارمــا 5«، مــريــم لحلو الــفــيــاللــي، إلى 
أن املـــغـــرب يــتــوافــر عــلــى خــبــرة كــبــيــرة 
ــة، حيث يحتل املركز  فــي مــجــال األدويــ
الــثــانــي فـــي الـــقـــارة األفــريــقــيــة، غــيــر أن 

التصدير يبقى دون التطلعات.
وسجلت أن الصادرات ال تتعدى 10 في 
املائة، ما يدفع ملياء التازي بدورها إلى 
الـــصـــادرات من  رفــع  أنــه يمكن  التأكيد 
110 ماليني دوالر إلى 1.1 مليار دوالر 

في العشرة أعوام املقبلة.
واعتبرت الفياللي أنه من أجل تحقيق 
ــة، يــفــتــرض  ــ ــيـ ــ ــدوائـ ــ ــادة الـ ــيــ ــســ ــدف الــ ــ هــ
األفضلية  مــبــدأ  تكريس  نحو  الــتــوجــه 
ــلــــى إعــــطــــاء  ــيــــة الــــــــذي يــــقــــوم عــ ــنــ الــــوطــ
األولـــــــويـــــــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــني املـــحـــلـــيـــني فــي 

الصفقات العمومية.
وتـــــــرى أنــــــه رغــــــم ارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف، 
يعتبر  بــالــطــاقــة،  الصلة  ذات  تلك  مثل 
تفعيل  عـــدم  رغـــم  إذ  تنافسيا،  الــقــطــاع 
ــل كـــبـــيـــر،  ــكـ ــشـ ــة بـ ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــيــ ــلــ األفــــضــ
يستطيع الــفــاعــلــون فــي الــقــطــاع الــفــوز 
ــوالـــى نـــصـــف الـــصـــفـــقـــات بــاملــغــرب  بـــحـ
وحتى في الخارج في مواجهة الهنود 

والصينيني.
وأكدت أنه يجب، في ظل قدرة الصناعة 
األفريقية  الــســوق  ولـــوج  عــلــى  املحلية 
ــــوق األوروبــــــــيــــــــة، تـــســـريـــع مــنــح  ــســ ــ والــ
التراخيص لعرض األدويــة في السوق 
وإنجاز دراســات استراتيجية من أجل 
فتح أسواق جديدة ودعم الترويج على 

الصعيد الدولي.
ويـــتـــصـــور الـــفـــاعـــلـــون فـــي الـــقـــطـــاع أنــه 
ــر تــشــجــيــع قــــطــــاع األدويـــــــة  ــبـ يـــمـــكـــن عـ
باملغرب والتوجه نحو التصدير أكثر، 
من  تبذل  التي  الصعبة  العملة  توفير 

أجـــل اســتــيــراد بــعــض األدويــــة وإتــاحــة 
فرص عمل جديدة.

ــد املــــســــؤول بــمــديــريــة  ــن جـــانـــبـــه، أكــ ومــ
األدويــــــــة والـــصـــيـــدلـــة بــــــــوزارة الــصــحــة 
ـــاجــــم  ــة، نـ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والــــــحــــــمــــــايــــــة االجــ
أبــرزت  الصحية  ــة  األزمـ أن  باسماعيل 
ــادة الــصــحــيــة  ــيــ ــســ ــريـــس الــ ــكـ ــة تـ ــيـ ــمـ أهـ

والتوافر على صناعة أدوية قوية.
وأشار إلى أن كوفيد أبرز أهمية صناعة 
األدوية باملغرب، في الوقت نفسه، الذي 
كشفت عن االرتهان للخارج، ما فرض 
ــة جـــديـــدة مـــن أجـــل الــتــوافــر  وضـــع رؤيــ
على صناعة دوائية ومنتجات الصحة 

تتيح السيادة الصحية.
وشدد على أن السياسة الدوائية يجب 
تعد  أضحت  منتجات  على  تتوافر  أن 
حيث  للمغرب،  وحيوية  استراتيجية 
ــــادة تصنيع  إن هـــذا الــتــوجــه يــتــيــح أعـ
ــنـــيـــة  ــال والـــوطـ ــ ــجـ ــ ــــي هــــــذا املـ ــرب فـ ــ ــغـ ــ املـ

االقتصادية.
ــة الــتــي  ــيــ وأكــــــد أن الـــســـيـــاســـيـــة الــــدوائــ
تنهجها الــدولــة فــي الــســيــاق الــجــديــد، 
تـــقـــوم عــلــى تــشــجــيــع اإلنــــتــــاج املــحــلــي، 
وإنــــجــــاز االســــتــــثــــمــــارات الـــتـــي تـــراعـــي 
إنتاج  وتشجيع  الوطنية،  الحاجيات 
ــع الـــحـــرص على  األدويـــــــة الــجــنــيــســة مـ

إدخال تكنولوجيات صناعية جديدة.
ويشار إلى أن املغرب دخل في تحالف 
مع الصني من أجل تعبئة اللقاحات في 
لــالســتــجــابــة للحاجيات  أولـــى  مــرحــلــة 
مرحلة  إلـــى  االنــتــقــال  قــبــل  املستعجلة 
التصنيع الــذي يــراد منه أن يجعل من 
اململكة منصة عاملية لتوفير ذلك النوع 

من اللقاحات.
ــايــــة  ــمــ والــــحــ الــــصــــحــــة  وزارة  وتــــــــــرى 
ــادة الــلــقــاحــيــة  ــيـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة، أن الـــسـ
اللقاحات  نــدرة  مخاطر  على  املناسبة 
والخطر املتمثل بظهور أوبئة جديدة، 
تـــنـــدرج ضــمــن خــريــطــة طـــريـــق تــهــدف 
الــحــاجــات املستعجلة من  إلـــى ضــمــان 

لقاحات كوفيد على املدى القريب.

المغربتمويل

الحكومة تستهدف 
تخفيف البطالة 

عبر توسيع القروض

Friday 28 January 2022 Friday 28 January 2022
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أشار الرئيس التركي، رجب طيب 
ــام 2021 إلــى  أردوغــــــــان، نــهــايــة عــ
أن بـــــالده تــمــتــلــك مـــا يـــعـــادل 115 
مــلــيــار دوالر مــن احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي، 
ــه بـــــــــالده مــن  ــ ــعــــرض لــ ــتــ ــا تــ ــ خـــــــالل وصـــــــف مــ
»حــــرب اقــتــصــاديــة« وتــأكــيــده أن تــركــيــا غير 
بــل ال تجري  الــدولــي،  النقد  مدينة لصندوق 
مــحــادثــات معه، ردًا على مــا قيل خــالل شهر 
ديــســمــبــر/ كــانــون األول، عــن احــتــمــال لجوء 
البالد إلى الصندوق وقت هوى سعر الصرف 

إلى نحو 18 ليرة مقابل الدوالر.
ــكـــن حـــجـــم االحـــتـــيـــاطـــي األجـــنـــبـــي تـــراجـــع  ولـ
لجأت  بعدما  مختصون،  يؤكد  كما  مــجــددًا، 
تــركــيــا إلــــى الـــتـــدخـــل املـــبـــاشـــر بـــالـــســـوق عبر 

بــيــع الــــدوالر مــن احــتــيــاطــاتــهــا لــوقــف تــراجــع 
سعر الصرف. بل ال تزال حكومة أنقرة، برأي 
املركزي  املصرف  البعض، تعتمد على دوالر 
بالسوق،  املتزايد  الطلب  مع  العرض  لتوازن 
ــك، بــثــبــات ســعــر الــصــرف  ــ مــســتــدلــني عــلــى ذلـ

ــد. بــذا،  عــلــى نــحــو 13.5 لــيــرة لـــلـــدوالر الـــواحـ
تتزايد املخاوف على االحتياطي من التبديد. 
ــــداف  ــم أهـ ــ ــــدد مــــن الـــخـــبـــراء أن أهـ ويــعــتــبــر عـ
الــحــمــلــة ضـــد عــمــلــتــهــم خــــالل الـــعـــام املــاضــي 
)وقــت تراجعت مقابل الــدوالر من 7.4 ليرات 
إلى أكثر من 13 ليرة(، كان دفع الحكومة إلى 
اســتــخــدام االحــتــيــاطــي، وبــالــتــالــي، إضــعــاف 
السياسي.  االقــتــصــادي وربــمــا  مــوقــف تركيا 

فهل انجرت تركيا إلى ساحة املضاربني؟
يرى أستاذ النقد مسلم طاالس خالل حديثه 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه مــع تــراجــع املــوارد 
ــبـــي بــســبــب هـــبـــوط عـــائـــدات  ــنـ ــع األجـ ــطـ ــقـ والـ
الــســيــاحــة والــتــصــديــر واالســـتـــثـــمـــار، خــاصــة 
خــالل عــام كــورونــا ومــا تـــاله، مــن حــق تركيا 
االحتياطي  تستخدم  أن  بالعالم  دولـــة  وأي 
األجنبي في مصرفها املركزي، ألن من أهداف 
االحتياطي، حماية سعر العملة، فما قامت به 
تركيا، وفقا لطاالس، مشروع ومتعارف عليه 

عامليا وإن كان ربما الحل األسهل.
 »علينا أن نتفق 

ً
ولكن، يستدرك طاالس قائال

الــعــمــلــة الرخيصة  أمـــر أواًل، هــل ســعــر  عــلــى 
كـــان هــدفــا تــركــيــا لـــزيـــادة الــــصــــادرات أم ال؟ 
ــان هــدفــا ضــمــن الــســيــاســة الــعــامــة  ــه إن كـ ألنـ
الــتــوســعــيــة الــتــي تــهــدف إلــــى جــانــب زيــــادة 
الــنــمــو خاصة  الــصــعــود بنسبة  ــادرات  الـــصـ
ــابـــات الــــعــــام املـــقـــبـــل، فـــالـــســـؤال  ــتـــخـ قـــبـــل االنـ
ــة فـــي الـــســـوق وخــســرت  ــدولـ ملــــاذا تــدخــلــت الـ
املليارات؟«. ويضيف: »أما إن لم تكن العملة 
ــا اســتــراتــيــجــيــا لــلــحــكــومــة  الـــرخـــيـــصـــة هـــدفـ
ــيـــة، فــتــدخــلــهــا كـــمـــا قــلــنــا اقـــتـــصـــادي  ــتـــركـ الـ

االحتياطي 
األجنبي التركي

العملة التركية 
فقدت نحو %45 
من قيمتها في 
2021 )أدم ألتان/ 

فرانس برس(

تتزايد التساؤالت حول اآلثار التي سيتركها تدخل البنك المركزي التركي 
الليرة، حيث تسود مخاوف  للسيطرة على سعر صرف  السوق  في 
على االحتياطي النقدي األجنبي الذي يعتبر ركنًا أساسيًا للمتانة النقدية

مساع للسيطرة 
على هبوط سعر 
العملة وخفض 

معدل التضخم

تستفيد الدول من خالل 
خفض التلوث وتقليص 

استهالك الطاقة

الشركة أنشأت فرعًا 
ألمانيًا وفق المتطلبات 

القانونية

تساؤالت عن 
تبعات تدخل البنك 

المركزي

)Getty( 30 شركة في بريطانيا تشارك في التجربة)Getty /تشغيل الخط يحتاج إلى خطوات إضافية )بيتر كوفاليف

لندن ـ كاتيا يوسف

بـــــدأت املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة تــجــربــة جـــديـــدة هــذا 
الــشــهــر، تــقــضــي بــالــعــمــل ملـــدة أربــعــة أيــــام في 
ــادة  ــ ــهــــدف زيــ ــة، بــ ــمـــسـ األســـــبـــــوع بـــــــداًل مــــن خـ
اإلنتاجية. وتستمر هذه التجربة التي تشارك 
فــيــهــا 30 شــركــة عــلــى األقــــل ملـــدة ســتــة أشــهــر، 
وتــطــالــب املــوظــفــني بــااللــتــزام بــالــحــفــاظ على 
إنــتــاجــيــة ال تــقــل عـــن 100 فـــي املـــائـــة، مــقــابــل 
الحصول على يوم إجازة إضافي ومن دون أي 
تخفيض في األجور. ويعني أسبوع عمل ملدة 
أربعة أيام، تنقل أقل ما قد يقلل من انبعاثات 
الكربون في اململكة املتحدة بما يصل إلى 127 
ا ملنظمة بيئية بالتفورم لندن 

ً
مليون طن، وفق

و»حملة 4 أيام في األسبوع«. 
ــا ال تــقــتــصــر على  ــزايـ  املـ

ّ
ويـــقـــول الــنــشــطــاء إن

ســحــب 27 مــلــيــون ســيــارة مــن الــطــريــق خــالل 
ا على أن الوقت 

ً
ساعة الذروة، بل يصّرون أيض

العمل يمكن أن يوفر الوقت  اإلضــافــي خــارج 
على سبيل  بيئًيا،  إيجابية  خــيــارات  التــخــاذ 
املثال، القيام برحالت سيًرا على األقــدام بداًل 
مــن الــســيــارة. إلــى جــانــب مجموعة كاملة من 
والصحة  البطالة  املزعومة ومعالجة  الفوائد 
والــرفــاهــيــة وحــتــى أزمـــة املــنــاخ. فالعمل أليــام 
أقل، يمنح املوظفني وقتا أطول مع عائالتهم 
العمل  العودة إلى  وفترة جيدة للتعافي قبل 

برلين ـ شادي عاكوم

تسعى شركة »نورد ستريم إي جي« املشغلة 
إلــى تذليل  أملانيا  الروسي نحو  الغاز  لخط 
العقبات املتواصلة، وذلك مع إعالن تأسيس 
الــشــركــة الــفــرعــيــة املــطــلــوبــة لــلــحــصــول على 
ــورد  ــ تـــراخـــيـــص تــشــغــيــل خــــط األنـــابـــيـــب »نـ
ستريم 2« عمال بمتطلبات القوانني األملانية. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بـــاســـم  املـــتـــحـــدث  أن  إال 
ــخـــط لــن  ــد أن الـ ــ األمـــيـــركـــيـــة نـــيـــد بــــرايــــس أكـ

يمضي قدما إذا غزت موسكو أوكرانيا.
مــحــدودة  األم  الــروســيــة  الشركة  أعلنت  وقــد 
املــســؤولــيــة لــنــقــل الــغــاز »غــــاز فـــور يــــوروب« 
عـــن إطــــالق شــركــة فــرعــيــة فـــي أملـــانـــيـــا، وأنـــه 
تنفيذيا،  مديرا  أونتيد  راينهارد  تعيني  تم 
والذي يمتلك الخبرة وعمل في إدارة العديد 
من شركات الطاقة، و»أن الجهود ستنصب 
املطالب  استيفاء  متطلبات  تلبية  على  اآلن 
الــخــاصــة بــاســتــئــنــاف إجـــــــراءات الــتــصــديــق 

على املشروع الــذي تم إنجاز العمل فيه في 
وذكـــرت  الــعــام 2021«.  مــن  أيــلــول  سبتمبر/ 
الشركة في بيانها أن الشركة ستمتلك الجزء 
األملـــانـــي مــن خــط األنــابــيــب نــــورد ســتــريــم 2 
البالغ طوله  له، وهذا سيشمل القسم 

ّ
وتشغ

54 كــيــلــومــتــرا فــي املــيــاه اإلقــلــيــمــيــة األملــانــيــة 
أن  إال  لــوبــمــني.  مدينة  فــي  التفريغ  ومحطة 
عملية التصديق على تشغيل خط األنابيب 
يــتــم االنــتــهــاء مــن نقل  ستبقى معلقة حــتــى 
األصـــــول الــرئــيــســيــة واملــــــوارد الــبــشــريــة إلــى 
السلطات  التابعة، وبعدها ستكون  الشركة 

ــادرة عــلــى الــتــحــقــق من  ــ األملــانــيــة الــنــاظــمــة قـ
ــيـــة لـــلـــتـــأكـــد مــن  ــفـــرعـ ــنـــدات الـــشـــركـــة الـ ــتـ مـــسـ

قانونيتها. 
»أريد  لكن برايس قال في حديث تلفزيوني: 
ــًحـــا لــلــغــايــة، إذا غـــزت روســيــا  أن أكــــون واضـ
أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، فلن يتحرك نورد 
ستريم 2 إلى األمام. لن أخوض في التفاصيل. 
سنعمل مع أملانيا لضمان عدم املضي قدًما«. 
ومـــشـــروع الــطــاقــة األكــثــر إثــــارة لــلــخــالف في 
أوروبا، نورد ستريم 2 مصمم ملضاعفة كمية 
الغاز املتدفق من روسيا مباشرة إلى أملانيا، 

ا دولة العبور التقليدية أوكرانيا.
ً
متجاوز

ــل االتـــحـــاد  ــ وواجـــــــه املــــشــــروع مـــقـــاومـــة داخــ
ــــي، وكـــذا مــن قبل الــواليــات املتحدة  األوروبـ
وكــذلــك أوكــرانــيــا على أســـاس أنــه يــزيــد من 
اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا 
التي تتفادى رســوم عبور أوكرانيا، ويأتي 
ذلــك في ظل مواجهة محتدمة بني موسكو 
والغرب. ويتخوف األوروبيون من استخدام 
الدولي،  الغاز لتقوية نفوذها  روسيا ورقة 
فــيــمــا أصـــبـــحـــت احــــتــــمــــاالت غـــــزو مــوســكــو 
ألوكــرانــيــا جــديــة، فــي مــقــابــل تــهــديــدهــا من 
بعقوبات  وبريطانيا  وأوروبـــا  أميركا  قبل 

واسعة النطاق.
األملانية  الفيدرالية  الشبكات  وكــالــة  وكــانــت 
عــلــى تشغيل خط  الــتــصــديــق  عملية  أوقــفــت 
ــم 2« خــــالل نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  ــريـ ــتـ »نـــوردسـ
الثاني املاضي، وأشارت الى أن مشغل شبكة 
األملاني  للقانون  أن يخضع  يجب  الغاز  نقل 
مقر  وأن  إنــشــاء شركة محلية، ال سيما  عبر 
»نـــورد ستريم 2 إي جــي« مــوجــود فــي إقليم 
السويسري. وتم إطــالق بناء مشروع  تسوغ 
أنابيب الغاز نورد ستريم 2 في العام 2018، 
بتكلفة وصلت إلى 10 مليارات يورو، ويقوم 
عــلــى نــقــل حـــوالـــي 55 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب من 
الغاز من روسيا إلى أملانيا كل عام. وبحسب 
الــشــركــة املشغلة يمكن أن يـــزود املــشــروع 26 

مليون أسرة بالغاز.

وإجــازات مرضية أقل.  ويؤدي أسبوع العمل 
لتشغيل  املطلوبة  الطاقة  تقليل  إلــى  األقــصــر 
ــام 2007، مــــددت واليـــة  أمـــاكـــن الــعــمــل. فــفــي عـ
يوتا األميركية ساعات العمل من اإلثنني إلى 
الجمعة.  أيــام  الناس  الخميس حتى ال يعمل 
في األشهر العشرة األولــى من هــذه الخطوة، 
وفرت الوالية ما ال يقل عن 1.8 مليون دوالر من 
 قطاع خدمات 

ّ
فواتير الطاقة.   ويرى خبراء أن

الــصــحــة الــوطــنــيــة يــجــب أن يــعــتــمــد أســبــوع 
عمل مدته أربــعــة أيــام ملعالجة اإلرهـــاق الــذي 
يؤدي إلى استقالة املوظفني فيه أو تقاعدهم 
مبكًرا، حيث يؤثر نقص العمالة على العديد 
مــن قــطــاعــات االقــتــصــاد الــبــريــطــانــي. ويظهر 
 »Survationٍ« لــشــركــة  حــديــث  رأي  اســتــطــالع 
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ّ
العضو في مجلس االقتراع البريطاني، أن

اململكة  أنحاء  الناس في جميع  املائة من  في 
املــتــحــدة يـــؤيـــدون فــكــرة الــعــمــل ألربـــعـــة أيـــام، 

بينما يعارضها 13 في املائة فقط. 
فــفــي عــــام 2019، قــــال حــــزب الــعــمــال إنــــه كــان 
بــدوام كامل  املمكن تقديم 32 ساعة عمل  من 
في األســبــوع من دون خسارة في األجــور في 
غضون 10 سنوات، وهي الفكرة التي هاجمها 
الــذي قال إنها ستؤدي إلى  حزب املحافظني، 

»شل خدمات الصحة الوطنية«. 
وبعد مرور عامني جّربت حكومات وشركات 
ونيوزيلندا  واليابان  أيسلندا  مثل  بلدان  في 
وإســبــانــيــا الــعــمــل ملـــدة أربــعــة أيــــام، وشــهــدت 
 عــــن تــحــســن 

ً
طــــفــــرات فــــي اإلنـــتـــاجـــيـــة فــــضــــال

الصحة العقلية. كما لوحظ أحيانا عدد أيام 
مــرضــيــة أقــــل.  وبــحــســب االســتــطــالع يــريــد ما 

يقرب من 50 في املائة من الجمهور البريطاني 
مــن 9 صباًحا  األسبوعية  العمل  فــتــرة  إلــغــاء 
حــتــى 5 مــســاًء. ومـــن بــني أولــئــك الــذيــن كــانــوا 
يــؤيــدون إلــغــاء هــذا الــــدوام، قــال 42 فــي املائة 
إنــهــم يـــريـــدون ســاعــات عــمــل أقـــل وأيـــامـــا أقــل. 
املائة ممن يريدون ساعات  يتبع ذلــك 38 في 
عمل أقل وأياما أكثر، وهو ما يمكن أن يجمع 

بني العمل املرن والعمل بدوام جزئي.
وتـــجـــري أيــرلــنــدا والــــواليــــات املــتــحــدة وكــنــدا 
وأســــتــــرالــــيــــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا تــــجــــارب مــمــاثــلــة 
للمملكة املتحدة، فيما حققت أيسلندا نجاحا 
باهرا في أكبر تجربة لهذا املفهوم في العالم 
بــني عــامــي 2015 و2019. وقـــال الــبــاحــثــون إن 
اإلنتاجية ظلت كما هي أو أفضل في غالبية 
أماكن العمل وإن ما يقرب من 86 في املائة من 
إجمالي السكان العاملني في أيسلندا انتقلوا 
أو اكتسبوا  أقــل  العمل لساعات  إلــى  إمــا  اآلن 

الحق في تقصير ساعات عملهم.
في السياق قال ويل سترونغ، مدير األبحاث 
في شركة »أوتونومي« لأبحاث االقتصادية 
أكبر  أن  أيسلندا تظهر  فــي  الــدراســة  هــذه   

ّ
إن

تجربة على اإلطــالق في العالم ألسبوع عمل 
أقصر في القطاع العام حققت بكل املقاييس 
ا. وهو ما يظهر أن القطاع العام 

ً
نجاًحا ساحق

مهيأ ليكون رائًدا في أسابيع العمل األقصر. 
ويمكن للحكومات األخرى تعلم الدروس«.

ــد بــــدأت  ــانــــت شـــركـــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت« قــ وكــ
اســتــخــدام أســبــوع العمل ملــدة أربــعــة أيـــام في 
الـــيـــابـــان فـــي عــــام 2019، وجـــــاءت اإلنــتــاجــيــة 
أفــضــل بــكــثــيــر، حــيــث ارتــفــعــت املــبــيــعــات لكل 
موظف بنسبة 40 في املائة مقارنة بعام 2018.

أربعة  ملــدة  العمل  أّمــا إسبانيا فبدأت تجربة 
أيام في األسبوع في إبريل/نيسان من العام 
ـــا لــتــقــريــر صــــادر عــن صحيفة 

ً
املـــاضـــي. ووفـــق

ــان، ســتــســتــمــر الــتــجــربــة عــلــى مــدى  ــارديــ ذا غــ
ثالث سنوات مع تخصيص 50 مليون يورو 
العمل  تقليل ساعات  الشركات على  ملساعدة 

بأقل قدر من املخاطر.

»نورد ستريم 2« في الكماشةدول تزيد اإلنتاجية بخفض أيام العمل

ومــــشــــروع«.  ويــتــابــع طـــــاالس: »لــكــن تظهر 
ــرى كـــثـــيـــرة، تــتــعــلــق بــالــســيــاســة  ــ أســـئـــلـــة أخــ
االقــتــصــاديــة الــعــامــة الــتــي تــدلــل عــلــى نهج 
ــالـــي والـــنـــقـــدي لــتــحــقــيــق نــتــائــج  الـــتـــوســـع املـ
وأرقـــــام مــرتــفــعــة. كــمــا أن الــتــركــيــز عــلــى رقــم 
دوالر  مــلــيــار   225 بقيمة  قــيــاســي  ــادرات  ــ صـ
ــراه هـــدفـــا رئــيــســا إلــى  ــ الـــعـــام املـــاضـــي كــنــا نـ

النقدي الحالي، ال يزال  كما أن االحتياطي 
كبيرا جدًا. ولكن، يختم طاالس، »لنتفق أن 
لــيــس كــل مــا يــجــري فــي تــركــيــا هــو مــؤامــرة 
ــيـــة، ألن ذلــــك يــعــفــي املـــســـؤولـــني من  خـــارجـ
تــحــمــل وزر قــــراراتــــهــــم، وهـــنـــا أشـــيـــر إلـــى 
ــرار االقـــتـــصـــادي  ــقـ ــالـ الـــتـــدخـــل الــســيــاســي بـ
والنقدي والذي كان له السبب األهم بتراجع 

ــا يــعــيــدنــا  جـــانـــب نــســبــة الــنــمــو املــرتــفــعــة، مـ
إلى السؤال حول تعمد تركيا الوصول إلى 
ســعــر عــمــلــة رخــــيــــص«.  وحــــول أثــــر تــراجــع 
حــجــم االحــتــيــاطــي عــلــى االقــتــصــاد والــقــرار 
التركي  التركي، يؤكد طاالس أن االقتصاد 
قوي ومتنّوع، وهذه حقيقة رغم املبالغات 
األشياء بمسمياتها،  وعــدم تسمية  أحيانا 

الثقة، وبالتالي تراجع سعر صرف الليرة«. 
بــــدوره، يــؤكــد الــبــاحــث االقــتــصــادي محمد 
»العربي الجديد« أن تراجع  كامل ديميريل لـ
احتياطي تركيا من العمالت األجنبية بعد 
خــمــس جــلــســات تــدخــل فـــي الـــســـوق نــهــايــة 
العام املاضي، هو نهج غير متبع في البالد، 
وآخر مرة لجأت إليه تركيا على نحو محدد 

ومؤقت، كان عام 2014. ويتابع أنه في عام 
الليرة  بسعر  املستمر  الــتــراجــع  بعد   2021
التي فقدت نحو 45 فــي املــائــة مــن قيمتها، 
اضطرت تركيا للجوء إلى هذا الحل لوقف 
كــان يلي  التراجع  أن  العملة، خاصة  نزيف 
قرارات لجنة السياسات باملصرف املركزي 

بتخفيض سعر الفائدة.
ــانــــت األولـــــويـــــة فــي  ــريـــل: »كــ ــيـ ــمـ ويـــضـــيـــف ديـ
الفائدة  سعر  عــن  االبــتــعــاد  التركية،  الخطط 
الحكومة  ألن  تكاليف،  لــه  كــانــت  وإن  املرتفع 
الــفــائــدة بهدف  أصــــرت عــلــى تخفيض ســعــر 
ــتــــصــــادي املـــعـــلـــن خـــالل  تــحــقــيــق الــــهــــدف االقــ
التضخم  أو  الــنــمــو  نــســبــة  عـــام 2023، ســــواء 
ــد إخـــــــــــراج اإليــــــــداعــــــــات مــن  ــعــ ــة، بــ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ والـ
خــزائــن املـــصـــارف إلـــى الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة 

والخدمية«.
ويقدر ديميريل حجم التدخل »املعلن« بنحو 
تدخالت  هناك  ربما  ولكن  دوالر،  مليارات   9
الــحــكــومــة، كــان هدفها  لــم تعلنها  أو طــرائــق 
»تلقني املضاربني درسا« وزيادة ثقة السوق 

واملتعاملني بالليرة التركية. 
بيد أن وزير املالية التركي، نور الدين النبطي 
وخـــالل تــصــريــحــات صحافية مــؤخــرًا، أشــار 
إلـــى تــراجــع االحــتــيــاطــي األجــنــبــي باملصرف 

املركزي بنحو 18 مليار دوالر.
شهير  باشاك  بجامعة  املالية  أستاذ  ويؤكد 
»العربي الجديد«  بإسطنبول، فراس شعبو لـ
ــادي  ــتــــصــ ــزي »اقــ ــ ــركــ ــ املــ ــرف  ــ ــــصـ تــــدخــــل املـ أن 
وســلــيــم« خــاصــة خـــالل األزمــــة الــتــي عصفت 
بالليرة، ولــكــن الــركــون إلــى هــذا الــحــل يشكل 
األجنبي،  االحتياطي  بتبديد  تــنــذر  مخاطر 
ألن املضاربات لم تنته، وال بد من استخدام 
لــلــحــفــاظ  مـــتـــنـــوعـــة،  ومـــالـــيـــة  نـــقـــديـــة  أدوات 
تبديد  دون مخاطر  مــن  الــصــرف،  على سعر 
االحتياطي أو ترك أمراض اقتصادية أخرى، 
بمقدمتها التضخم الذي زاد عن 36 في املائة 
والتوقعات أن يتعدى 40 في املائة هذا العام. 
وفــــي حـــني ال يــســتــبــعــد شــعــبــو اســتــهــداف 
مضاربني  مــن  التركية،  والعملة  االقتصاد 
بــل ومؤسسات  ومــصــارف،  ودول  بالداخل 
الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي بـــالـــخـــارج، يــــرى أن 
تركيا احتاطت ولم تبالغ بالتدخل املباشر، 
 وعــــرفــــت كـــيـــف تـــمـــرر عـــاصـــفـــة املـــضـــاربـــات 
ــام املـــاضـــي،  ــعــ ــن الــ ــر مــ ــيــ ــع األخــ ــربــ خـــــالل الــ
واملؤشرات اليوم تدل على تحسن باألرقام 
والـــنـــســـب، وبـــالـــتـــالـــي اســـتـــقـــرار أو تــذبــذب 

بسيط بسعر الليرة التركية.

مستمر«  »نهج  إلى  الجديد«،  لـ»العربي  تركية،  اقتصادية  مصادر  تشير 
بنحو  األجنبي  االحتياطي  لرفع  التركي  المركزي  المصرف  يعتمده 
عبر   ،2022 خــال  دوالر  مليار   85
زيادة  عبرها  يضمن  أدوات  تطبيق 
سعر  تقلبات  ومــنــع  االحــتــيــاطــي 
التضخم.  نسبة  وتخفيض  الصرف 
وأدوات  طــرق  إلــى  تركيا  ولــجــأت 
مالية ونقدية »مختلطة« للرد على 
التدفقات  وزيــادة  عملتها  هبوط 
الماضي  الشهر  وطرحت  النقدية. 
لحماية  ــدف  ــه ت ــر  ــي ــداب ت جــمــلــة 

اإليداعات بالعملة المحلية، الليرة.

أدوات لمنع تقلبات الليرة

مال وسياسة

يخوض عدد من 
الدول تجربة لزيادة 

إنتاجية الموظفين، 
تقوم على خفض 

أسبوع العمل إلى أربعة 
أيام، وتستند التجارب 

إلى نجاحات سابقة
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

»مصر دولــة متقدمة«، هكذا كــان حلم الشباب وكــل مــن شــارك في 
رت مشاركات الجميع حول كيف تنهض 

ُ
ثورة يناير 2011، لذلك كث

مصر من دولة نامية، إلى مصاف الدول الصاعدة ثم املتقدمة. لكن بعد 
االنقالب العسكري في يوليو 2013، ومرور 11 عاًما على ثورة يناير، 
أصبح الوضع االقتصادي واالجتماعي بمصر أســوأ مما كان عليه 
قبل الثورة، على الرغم من الفرص االقتصادية التي حصل عليها نظام 
 من توجيه 

ً
السيسي، من مساعدات خارجية ومنح وقــروض. وبــدال

والزراعة،  الصناعة  قطاعي  إنتاجية  لرفع  والقروض  املساعدات  هذه 
تم تبديد هذا املــوارد، في توسعة قناة السويس، بال ضــرورة، وكذلك 
الــخــروج ملــشــروعــات الــكــبــاري واألنــفــاق والــطــرق، دون حاجة تنموية 
ُمــلــحــة.  فالبنية األســاســيــة يتم إنــشــاؤهــا أو التوسع فيه، فــي ضوء 
التخطيط العمراني، وإال تحولت مشروعات البنية األساسية إلى عبء 
املــوارد،  على كاهل االقتصاد.  وكمثال وحيد فقط على سوء إدارة 
معاناة الحكومة اآلن، من التزاماتها تجاه شركة سيمنس األملانية، التي 
نفذت محطات للكهرباء، من خالل قروض بنحو 10 مليارات دوالر، 
حيث أدى وجود هذه املحطات وتشغيلها بالكامل، إلى تحقيق فائض 
من إنتاج الكهرباء، تعجز مصر عن تسويقه بسعر اقتصادي، ولذلك 
تضطر لبيع الفائض لدول أخرى، بسعر أقل من التكلفة، أو على األقل 

أدنى من السعر الذي تباع به الكهرباء محلًيا.

ثمار ُمرة
ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة الـــضـــرائـــب مـــن 305 مـــلـــيـــارات جــنــيــه فـــي عــام 
مليار   983 بنحو   2022/2021 فــي  مستهدف  إلــى   ،2015/2014
عام  جنيه  تريليون   1.8 من  املحلية  الــديــون  ارتفعت  وكذلك  جنيه، 
ا الدين الخارجي 

ً
2015/2014 إلى 4.7 تريليونات في 2021، وأيض

ارتفع من 48 مليار دوالر في 2014 إلى 137 مليار دوالر في 2021. 
البنك  السكان، ويذهب  إلى 29.8% من  الفقر، ليصل  ومع ذلك زاد 
الدولي إلى أن 60% من املجتمع املصري إما فقراء، أو معرضون 
السلع  أسعار  ورفــع  كبيرة،  بصورة  الدعم  تقليص  بسبب  للفقر، 
للسكان،  الــضــروريــة  الــخــدمــات  تغيب  كما  الحكومية.  والــخــدمــات 
الريف بمصر ال يحصلون على خدمات  فهناك 64% من سكان 
التعليم، فهو ال يحظى باهتمام  أمــا عن  اآلمـــن.   الصحي  الصرف 
إيه  »يعمل  بمقولته  السيسي  عنها  عبر  والتي  في مصر،  السلطة 
التعليم في وطن ضايع«، كما صرح نائب وزير التعليم في مجلس 
ألــف معلم،  يبلغ 320  املعلمني  فــي  لديها عجز  بــأن مصر  الــنــواب، 
وعجز بالفصول الدراسية يصل إلى 250 ألف فصل، ومع ذلك نرى 
اإلنفاق غير الرشيد للحكومة من مواكب املوميات أو طريق الكباش، 

أو مؤتمرات الشباب.

األزمة التمويلية
األول عجز  التمويلية ملصر من مصدرين أساسيني،  األزمــة  تأتي 
املوازنة العامة للدولة، والبالغ 475.5 مليار جنيه بموازنة 2022/2021 
)ما يعادل 30.1 مليار دوالر(، ولذلك تضطر الحكومة لتدبير هذا 
العجز من االقتراض املحلي بنحو 18 مليار دوالر، وكذلك اللجوء 
لالقتراض الخارجي بنحو 12 مليار دوالر. واملصدر الثاني لألزمة 
تشير  حيث  والــخــدمــات،  السلع  تجارة  ميزان  عجز  هو  التمويلية، 
بيانات عام 2021/2020 إلى وجود عجز بقيمة 582 مليار جنيه 
)ما يعادل 36.9 مليار دوالر(، ولن يكون هناك عالج لهذا العجز إال 
بزيادة مصر إلنتاجها من كافة السلع والخدمات، وبما يؤدي إلى 
 عن التوجه للتصدير. ومعالجة 

ً
زيادة نسبة االكتفاء الذاتي، فضال

الحكومة لألزمة التمويلية تأتي في إطار شديد التقليدية، بلجوئها 
لتدوير القروض، أو استهالك القروض الجديدة بالقروض القديمة، 
ولــذلــك تــبــعــاتــه، مــن حــرمــان األجــيــال الــحــالــيــة مــن تــوفــيــر الــخــدمــات 

بشكل جيد، وتحميل األجيال القادمة أعباء الديون الحالية.

زيادة معدالت الفساد
أتى ترتيب مصر في املرتبة 117 من بني 180 دولــة، وذلــك وفق 
لعام  الــدولــيــة،  الشفافية  ملنظمة  الفساد  مــدركــات  مؤشر  بيانات 
عـــام 2019.  ورصــد  املــرتــبــة 106  وكــانــت مــصــر تحتل   ،2020
الــشــفــافــيــة، عـــدة مــمــارســات تتسم بــالــفــســاد من  تــقــريــر ملنظمة 
قبل مصر في القروض التي حصلت عليها، من صندوق النقد 
تعمد  املصري  النظام  أن  منها:  كورونا،  ملواجهة جائحة  الدولي، 
إضعاف القضاء، ودللوا على ذلك بقيام نظام السيسي بتعديل 
قانوني يسمح له بعزل رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات، وذلك 
الثانية،  واملخالفة  جنينة.   باملستشار هشام  اإلطــاحــة  أجــل  مــن 
بيانات  تأجيل نشر  النقد  أن حكومة مصر طلبت من صندوق 
عليه  املتعارف  بينما  أشهر،  لعدة  بها  الخاص  والتقرير  القرض 
الــقــرض، ولــم تقم الحكومة  أيــام بعد تقديم  النشر خــالل  أن يتم 
املصرية بنشر البيانات الكافية لبيان كيف تصرفت في األموال 
التي  الثالثة  واملــخــالــفــة  الــنــقــد.  الــتــي حصلت عليها مــن صــنــدوق 
النظام املصري  رصدها تقرير منظمة الشفافية، أن ما يقوم به 
من قمع وانتقام، يحول دون مشاركة الصحافيني والسياسيني 
من أن يقوموا بنشر ممارسات الفساد أو الحديث عنها. وأخيًرا 
إدارة وإسناد  السيسي في كثير من  أخــيــًرا، فممارسات  وليس 
املشروعات العامة، ذات التكلفة الكبيرة يتم التصرف فيها بطريقة 
تخالف القانون، وتفتقر للشفافية، ومنها على سبيل املثال، ما تم 
من إسناد طريق »دشنا« في محافظة قنا، تصل تكلفته لحوالي 
الــحــاج سعيد )مــقــاول مــصــري( بتعليمات  إلــى  2.5 مليار جنيه 

شفاهية، دون اعتبار ألنظمة املراجعة واملراقبة. 

التخلف التكنولوجي
مــعــلــوم أن صــــــادرات الــتــكــنــولــوجــيــة املــتــقــدمــة ملــصــر، عــــام 2020  
قاعدة  ــام  أرقـ وذلـــك حسب  غــيــر،  ال  فقط  دوالر  مليون  بلغت 343 
السلعية في عام  بــأن صـــادرات مصر  الــدولــي، علما  البنك  بيانات 
مليارات   8.5 منها  دوالر،  مليار   28.6 بحدود  كانت   2021/2020
صــادرات بترولية. ويتضح من تواضع الصادرات السلعية ملصر، 
غياب القيمة املضافة العالية، إذ إن غالبية صادرات مصر السلعية 
إلــى اآلن   عــن أن مصر 

ً
التقليدية، فضال الــخــام، والسلع  املـــواد  مــن 

عاجزة عن إنتاج خطوط اإلنتاج ملصانعها، ويتم استيرادها وقطع 
غيارها، من الخارج. وإن كان من الضروري القول بأن مصر لديها 
وال  توظيفها،  عــن  غائبة  السياسية  اإلرادة  ولــكــن  علمية،  كــفــاءات 
ما يشجع على هجرة  وهــو  منها،  واالستفادة  التطوير  في  ترغب 

العلماء إلى الخارج.

بعد 11 عام ثورة : 
اقتصاد مصر للمجهول


