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سياسات متناقضة لعمالقي االقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

تسير كــل مــن ال ــوالي ــات املتحدة
األميركية والصني في اتجاهني
مختلفني إلنقاذ اقتصاديهما من
الـخــراب الــذي أحــدثــه فـيــروس كــورونــا .ففي
حــن يــذهــب الـبـنــك املــركــزي األمـيــركــي نحو
التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة ،يتوسع
البنك املــركــزي الصيني فــي دعــم االقتصاد
واعتماد األدوات النقدية التيسيرية.
وتتباين أدوات عمالقي االقتصاد بوضوح.
فـقــد ح ــذر املــركــزي األم ـيــركــي (االحـتـيــاطــي
ال ـف ـيــدرالــي) ،فــي بـيــان مـســاء األرب ـع ــاء ،من
أن «االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي ال يـ ــزال يعتمد
عـلــى مـســار ال ـف ـيــروس» .فـقــد أوج ــد الــوبــاء
مجموعة مزعجة من قيود العرض والطلب
ال ـتــي دف ـعــت الـتـضـخــم إل ــى أع ـلــى مستوى
لــه فــي  40عــامــا ،وأش ــار الـفـيــدرالــي إلــى أنه
«س ـي ـكــون م ــن امل ـنــاســب قــري ـبــا» ال ـب ــدء في

رفع أسعار الفائدة ،لكنه توقف عن اتخاذ
إج ــراءات فــوريــة .االت ـجــاه هــو رفــع الفائدة
فــي م ــارس /آذار املقبل والـتــوقـعــات اجــراء
 4زيـ ـ ــادات ف ــي  ،2022وي ـق ــول دان ـي ـيــل دي
مارتينو بــوث ،الرئيس التنفيذي واملدير
االسـتــراتـيـجــي لـشــركــة «كــويــل أنتلجنس»
الـبـحـثـيــة ،إن ــه «م ــن غـيــر املــرجــح أن تــؤدي
التقلبات األخـيــرة فــي الـســوق إلــى تحويل
ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ع ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات رف ــع
أسعار الفائدة وخفض امليزانية العمومية
التي كان يقوم بها منذ أشهر».
ويـ ـش ــرح ب ـ ــوث ف ــي ح ــدي ــث م ــع «واش ـن ـط ــن
ب ــوس ــت»« :مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي الـفـيــدرالــي
ي ـ ــواج ـ ــه أهـ ـ ـ ــون ال ـ ـشـ ــريـ ــن :ت ـن ـف ـي ــذ ت ــداب ـي ــر
ال ـس ـيــاســة ال ــازم ــة لـكـبــح ج ـم ــاح الـتـضـخــم
امل ـتــزايــد ،أو امل ـخــاطــرة بــالـحــد مــن الـنـشــاط
الـ ـتـ ـج ــاري وسـ ـح ــب األم ـ ـ ـ ــوال مـ ــن اق ـت ـص ــاد
متباطئ بالفعل .التضخم هو أكبر مخاوف
االحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي».

فــي امل ـقــابــل ،ت ـحــول بـنــك الـشـعــب الـصـيـنــي،
ع ـل ــى ع ـك ــس ب ـن ــك االح ـت ـي ــاط ــي ال ـف ـي ــدرال ــي
األميركي ،إلى اعتماد التحفيز لحماية أكبر
مـحــرك نمو فــي العالم مــن رك ــود الـعـقــارات،
ولـ ـلـ ـخ ــروج م ــن ت ـب ـع ــات اإلغ ـ ـ ــاق وارتـ ـف ــاع
تكاليف االقتراض العاملية.
ويتمتع بنك الشعب الصيني باستقاللية
ج ــدي ــدة ل ــم ي ـكــن م ــن امل ـم ـكــن ت ـصــورهــا قبل
عـقــد مــن ال ــزم ــان ،وال ـتــي قــد ت ـكــون حاسمة
فــي الـحـفــاظ على تــوســع الـصــن فــوق  5في
املــائــة هــذا ال ـعــام .وأدت عـقــود مــن اإلصــاح
إل ــى ت ـحــركــات أك ـث ــر ح ــري ــة لـلـسـيـطــرة على
العملة ،وإلى وضع املزيد من ضوابط رأس
املال الدقيقة ،ما يعني أنه حتى مع مسارعة
بنك االحتياطي الفيدرالي نحو رفــع سعر
الفائدة ألول مرة منذ عام  ،2018يتمتع البنك
امل ــرك ــزي الـصـيـنــي بــاالس ـت ـقــال ـيــة لـلـتـحــرك
ف ــي االت ـ ـجـ ــاه اآلخـ ـ ــر .وي ـس ـت ـع ــد االق ـت ـص ــاد
الصيني إل ــى جــرعــة ثــاثـيــة مــن الــدعــم ،من

زيــادة اإلقــراض وخفض تكاليف االقتراض
وربما خفض سعر اليوان ،الذي من شأنه أن
يعزز الصادرات ،وفقًا لتقرير نشرته وكالة
«بـلــومـبـيــرغ» األمـيــركـيــة .وق ــام بنك الشعب
الـصـيـنــي بــالـفـعــل بــالــدفـعــة األولـ ــى لخفض
أسعار الفائدة ،ويتوقع معظم االقتصاديني
امل ـ ــزي ـ ــد ف ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل .وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـعــاي ـيــر
الصينية ،الهدف هو منع استمرار االنزالق
في النمو أكثر من دفع عجلة تسارع النمو.
وإذا تمكن املركزي الصيني من تحقيق ذلك،
فــإن التحفيز يجب أن يـعــوض ،على األقــل،
بعض العبء على النمو العاملي من تشديد
بنك االحتياطي الفيدرالي.
يــأتــي ذل ــك فــي الــوقــت ال ــذي تظهر توقعات
صـنــدوق النقد الــدولــي أن الصني مستعدة
للمساهمة بأكثر من ربع الزيادة اإلجمالية
في الناتج املحلي العاملي حتى عــام ،2026
مـتـجــاوزة حصة الــواليــات املتحدة البالغة
 19في املائة تقريبًا.
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أخبار

سعر النفط
يتجاوز  90دوال ًرا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خالل
تعامالت الخميس وتجاوز سعر
خام «برنت» حاجز ً 90
دوالرا ،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
 7سنوات ،بعدما أعلن الفيدرالي
أنه سيبدأ ً
قريبا رفع سعر الفائدة
لكبح التضخم ،مما أدى إلى
تقويض شهية املستثمرين نحو
األصول الخطرة ومن بينها السلع.
وارتفعت أسعار النفط منذ بداية
 2022مع 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  26مليار 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  23مليار 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
ً
الكهربائية إلى خمس بدال من أربع،
وبحلول عام  2030سيكون لديها
خط سيارات كهربائية مجمع يضم
 35مركبة .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

()Getty

قفزة األرباح
الصناعية
للصين

أظهرت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية لإلحصاء ،أمس الخميس ،أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصني ارتفعت بنسبة  34.3في املائة على
أساس سنوي في عام  2021مع استمرار تعافي اإلنتاج الصناعي .وذكرت البيانات أن الشركات الصناعية التي ال تقل العائدات السنوية لكل منها عن 20
مليون يوان (حوالي  3.16ماليني دوالر) ،سجلت أرباحا بقيمة  8.71تريليونات يوان في العام املاضي .وكانت األرباح الصناعية للعام املاضي بأكمله أعلى
بنسبة  39.8في املائة من مستوى  ،2019مما يضع متوسط النمو السنوي لعامي  2020و 2021عند  18.2في املائة .وفي عام  ،2021ارتفعت اإليرادات املجمعة
للشركات املذكورة بنسبة  19.4في املائة على أساس سنوي.

أمرت الحكومة السويسرية البنوك
باالحتفاظ برأس مال إضافي
كحاجز ضد املخاطر الناجمة عن
زياده أسعار العقارات .ووفق القرار
فإن البنوك ستضطر إلى االحتفاظ
بنسبة  %2.5إضافية من األصول
ُ
املرجحة للمخاطر املرتبطة بالرهون
العقارية اعتبارًا من سبتمبر/أيلول.

قيمة البيتكوين واإليثريوم قد تتجاوز الذهب في 2030
لندن ـ العربي الجديد

أظهر تقرير بحثي لشركة «آرك إنفست» االستثمارية،
ال ـتــي تـتـخــذ م ــن ن ـيــويــورك م ـقــرا ل ـهــا ،رؤي ــة متفائلة
ألس ـعــار أش ـهــر عملتني مـشـفــرتــن وه ـمــا البيتكوين
واإليـثــريــوم بنهاية هــذا العقد ،وتــوقــع وصــول سعر
البيتكوين إلى مليون دوالر واإليثريوم عند  180ألف
دوالر .وتأتي هذه التوقعات الحديثة في الوقت الذي
شهدت فيه أسعار العمالت املشفرة تراجعا ملحوظا
فــي األي ــام األخ ـيــرة عـقــب تلميح مجلس االحتياطي
الفيدرالي (البنك املركزي األميركي) برفع سعر الفائدة

بــدءا مــن شهر مـ ــارس/آذار ،وتــوقــع مؤسسات مالية
دخول هذه العمالت مرحلة البيات الشتوي والجمود
خالل الفترة املقبلة مع الزيادات املتواصلة في سعر
الفائدة على العمالت الرئيسية .ووفق توقعات «آرك
إنفست» فإن القيمة السوقية للبيتكوين واإليثريوم
ً
حاليا
قــد تـتـجــاوز القيمة الـســوقـيــة لـلــذهــب الـبــالـغــة
ح ــوال ــي  10تــريـلـيــونــات دوالر بـحـلــول ال ـع ــام .2030
وبحسب الشركة االستثمارية التي تديرها املستثمرة
الشهيرة ،كاثي وود ،فــإن سعر البيتكوين قــد يصل
إل ــى مـلـيــون دوالر بـحـلــول ع ــام  ،2030بينما القيمة
السوقية لإليثريوم قد تسجل  20تريليون دوالر.

وقالت ياسني املنجرة املحلل لدى «آرك إنفست» في
تقرير صادر هذا األسبوع :ال تزال القيمة السوقية
ً
للبيتكوين تمثل ً
جزء ا بسيطا من األصول العاملية،
ومــن املــرجــح أن ترتفع مــع تبني ال ــدول لها كعملة
قانونية .وقــال االحتياطي الفيدرالي األربـعــاء إنه
من املرجح أن يكون من املناسب البدء في رفع سعر
ال ـفــائــدة قــريـ ًـبــا ،فــي إشـ ــارة إل ــى احـتـمــالـيــة تحريك
الـفــائــدة فــي اجـتـمــاع م ــارس املـقـبــل .فــي تـطــور آخــر
ارتفعت عمليات غسل األمــوال عبر ســوق العمالت
املشفرة فــي الـعــام املــاضــي بنسبة  ،%30مــع نشاط
سوق األصول الرقمية بشكل عام.

وبـحـســب الـتـقــريــر ف ــإن االرتـ ـف ــاع ال ـح ــاد ف ــي نـشــاط
غسل األموال في العام املاضي لم يكن مفاجئًاً ،
نظرا
للنمو الكبير فــي نـشــاط التشفير امل ـشــروع وغير
القانوني في  .2021ويشير مصطلح غسل األموال
إلى عملية إخفاء مصدر األمــوال التي تم الحصول
عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق تحويلها إلى
شركات مشروعة .ووفقًا 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.

10

اقتصاد

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

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

تونس

تقرير

مصير غامض لموظفي «مكافحة الفساد»

ليبيا تعود إلى الظلمة:
تخريب متعمد للكهرباء
عادت ليبيا لتعاني
مجددًا من الظلمة
ّ
في العاصمة طرابلس
والعديد من المدن
األخرى ،رغم اإلنفاق الكبير
على قطاع الكهرباء
حسب بيانات رسمية
طرابلس ـ أحمد الخميسي

شهدت العاصمة الليبية طرابلس
ومـنــاطــق ليبية عــديــدة ،انقطاعا
في التيار الكهربائي ،استمر أكثر
في املناطق النائية إلى عشر ساعات يوميا،
فيما أعلنت وزارة املالية بحكومة الــوحــدة
ال ــوط ـن ـي ــة ب ـ ــأن اإلن ـ ـفـ ــاق م ــن ب ـ ــاب الـ ـط ــوارئ
لـلـعــام  2021بـلــغ  2.50مـلـيــار دي ـن ــار (نـحــو
 550م ـل ـيــون دوالر) ع ـلــى م ـشــاريــع الـشــركــة
العامة للكهرباء .وقال مدير اإلعالم بالشركة
العامة للكهرباء ،لطفي عزمه ،في تصريحات
لـ«العربي الجديد» إن طرح األحمال للفترتني
ال ـص ـبــاح ـيــة وامل ـس ــائ ـي ــة نـتـيـجــة الن ـخ ـفــاض
الطاقة املنتجة من محطات اإلنتاج وزيــادة
ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـط ــاق ــة واالسـ ـتـ ـه ــاك امل ـف ــرط
وعــدم الترشيد في استهالك الطاقة من قبل
امل ـس ـت ـه ـل ـكــن .وأضـ ـ ــاف أن ه ـن ــاك ع ـج ــزا في
إنتاج الشركة العامة للكهرباء.

 219( 2010مـلـيــون دوالر بـسـعــر الــديـنــار
في هذا التوقيت).
لجوء المواطنين للمولدات

ويلجأ بعض سكان ليبيا ،في ظل االنقطاع
امل ـت ـك ــرر ل ـل ـت ـيــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ،إلـ ــى امل ــول ــدات
الكهربائية التي تعمل على البنزين ،وترتفع
كلفة املولد الواحد إلى ما يقارب  500دوالر،
ب ـس ـبــب ال ـط ـلــب امل ـت ــزاي ــد ع ـل ـي ـهــا ،خـصــوصــا
خالل فترة الشتاء والصيف.
وت ـب ـل ــغ ت ـس ـع ـيــرة ال ـك ـي ـل ــووات لــاس ـت ـهــاك
املـ ـن ــزل ــي ق ــرش ــن وب ــال ـن ـس ـب ــة لــاس ـت ـهــاك
التجاري  6.2قروش للكيلو (الدينار = 100
قرش) .ويبلغ سعر صرف الدوالر األميركي
 4.48دن ــان ـي ــر رس ـم ـي ــا .وقـ ـ ــال املـ ــواطـ ــن عــز
الــديــن الـحــامــدي مــن منطقة الجبل الغربي
لـ«العربي الجديد» إن الكهرباء تنقطع عن
املنطقة أكثر من عشر ساعات يوميا منها
 7س ــاع ــات ف ــي ال ـن ـه ــار وال ـب ــاق ــي ف ــي الـلـيــل
مما يزيد املعاناة على املواطنني ،وفــي ظل
نقص الـكـيــروســن يلجأ أغـلــب الـسـكــان في
تلك املناطق للحطب لغرض التدفئة ودرجة
الـحــرارة تصل إلــى صفر ليال .وكــان رئيس
ح ـك ــوم ــة الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة ع ـب ــد الـحـمـيــد
الدبيبة قال خالل شهر مارس/آذار من العام
املاضي إن أزمة الكهرباء سوف تحل بشكل
نهائي خالل عشرة أشهر.

تخريب متعمد

تونس ـ إيمان الحامدي

يواجه موظفو هيئة مكافحة الفساد مصيرا مجهوال بعد أن
أوصــدت سلطات تونس أبــواب الهيئة منذ شهر أغسطس/
آب املــاضــي ،وأحــالــت الـعــامـلــن فيها إل ــى إجـ ــازات قـســريــة ال
يـعــرفــون تــاريــخ نـهــايـتـهــا .وواص ــل أم ــس الـخـمـيــس ،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.

معاناة القطاع

ويـ ـع ــان ــي قـ ـط ــاع الـ ـكـ ـه ــرب ــاء فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا مــن
أزمـ ـ ــات ع ــدي ــدة أدت إلـ ــى ت ـهــالــك جـ ــزء كبير
مــن الشبكة وتـكــرار انقطاع الكهرباء .وكــان
ديوان املحاسبة الليبي (حكومي) ،ذو الدور
الــرقــابــي ،قــد انـتـقــد فــي وق ــت ســابــق اإلدارة
السيئة للشركة العامة للكهرباء ومشاريعها
غير املنجزة وكــذلــك استثماراتها .وتــواجــه
شركة الكهرباء ضعف وتهالك البنى التحتية
مـنــذ ع ـشــرة أع ـ ــوام ،بـيـنـمــا ه ـنــاك حــاجــة في
معظم املحطات إلى عمليات صيانة واسعة
النطاق ،إال أن اإلدارات املتعاقبة في الشركة
لم تستطع إنجاز هذه املهمة.
وت ـعــرضــت ع ـش ــرات خ ـطــوط ال ـتــوتــر الـعــالــي
التيار الكهربائي للتدمير خالل الهجوم
لنقل ّ
الــذي شنه اللواء املتقاعد خليفة حفتر على
العاصمة طرابلس بني إبريل /نيسان 2019
ويونيو /حزيران .2020
وأدت م ـغ ــادرة ش ــرك ــات أجـنـبـيــة ال ـب ــاد إلــى
تــأخــر تشييد مـنـشــآت جــديــدة .وبــال ـتــوازي،
تزدهر التجارة في أسالك النحاس املسروقة
الـ ـت ــي تـ ـب ــاع فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء ،حـســب
مصادر لـ«العربي الجديد» .ويؤكد الباحث
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وئ ـ ــام املـ ـص ــرات ــي ،أن مـشـكـلــة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء مـ ــن ال ـص ـع ــب ح ـل ـه ــا ع ـل ــى املـ ــدى
القصير .وقال املصراتي لـ«العربي الجديد»
إن املشكلة في ســوء اإلدارة وصــرف األمــوال
ع ـبــر ت ـعــاقــدات هـنــا وه ـن ــاك ،م ـشـيـرًا إل ــى أن
الـكـهــربــاء تـحـتــاج إل ــى خـطــة م ــدروس ــة لرفع
الطاقة اإلنتاجية للشبكة مع اتخاذ خطوات
أخـ ـ ــرى ل ـل ـم ـشــاريــع االس ـت ـث ـم ــاري ــة امل ـتــوق ـفــة
ومعالجة ملفات الفساد.

صمت رسمي

وق ــال املـتـحــدث بــاســم مــوظـفــي الـهـيـئــة ع ــادل الـعـبـيــدي ،في
تصريح لـ«العربي الجديد» إن أكثر من  150موظفا يعملون
فــي امل ـقــر امل ــرك ــزي بــالـعــاصـمــة وامل ـق ــرات الـجـهــويــة فــي باقي
املحافظات انتهت عقودهم بتاريخ  31ديسمبر /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
مـكــافـحــة ال ـف ـســاد ف ــي ش ـهــر أغ ـس ـطــس /آب امل ــاض ــي واص ــل
املــوظـفــون الحصول على رواتـبـهــم دون مباشرة العمل مع
االكتفاء بتشغيل مصالح التصريح باملكاسب فقط.
وأض ـ ـ ــاف أن «أكـ ـث ــر م ــن  150م ــوظ ـف ــا ب ـ ـ ـ ـ ــاإلدارات امل ــرك ــزي ــة
وال ـج ـهــويــة لـلـهـيـئــة تــربـطـهــم ع ـقــود م ـح ــددة األجـ ــل انـتـهــت
بـتــاريــخ  31ديسمبر  2021وال يـعــرفــون مصيرهم حاليا».
وأف ــاد أيـضــا أن فــي م ـقــرات الهيئة نـحــو  140أل ــف تصريح
باملكاسب لكبار املوظفني واملسؤولني املطالبني بالتصريح،
معتبرا أن ه ــذه الــوثــائــق فــي غــايــة األهـمـيــة ويـتـعــن 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
ع ـلــى أي رد ب ـخ ـصــوص ت ـجــديــد الـ ـعـ ـق ــود .وفـ ــي أغـسـطــس
ّ
سعيد أمــرا بإنهاء
املــاضــي أصــدر الرئيس التونسي قيس
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
أخلت مقر الهيئة ،وأخــرجــت جميع املوظفني العاملني في
املبنى ،دون تحديد أسباب هذا اإلجراء.
تفاقم الفساد

ولم يتضح سبب إغالق مقر الهيئة املكلفة بقانون صدر عام
 2011بتعقب الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة املخالفات
إلى القضاء ،كما لم توضح الرئاسة التونسية أسباب إصدار
هــذا ال ـقــرار .وتختص هيئة مكافحة الفساد بجمع امللفات
واسـتـقـبــال الـشـكــاوى املتعلقة بشبهات الـفـســاد وتقديمها
إل ــى ال ـق ـضــاء .وتـعــانــي تــونــس مــن ارت ـفــاع مـنـســوب الفساد
الــذي يكلف اقتصادها أكثر من مليار دوالر سنويا نتيجة
تفشي شبكات التالعب باملال العام وتراجع سلطة املراقبة
الحكومية ،فيما تحيل الهيئة سنويا على أنـظــار القضاء
املــالــي مـئــات املـلـفــات وال ـش ـكــاوى الـتــي يــودعـهــا مبلغون أو
تكشفها املهمات الرقابية ملصالح الرقابة العامة.
وتم إنشاء الهيئة عام  2011خلفا للجنة تقصي الحقائق
عــن الـفـســاد وال ــرش ــوة ال ـتــي أنـشـئــت مـبــاشــرة بـعــد ال ـثــورة
التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي .وكان
يفترض وفق دستور  2014أن ّ
تعوض هيئة مكافحة الفساد
بالهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
غ ـيــر أن ال ـب ــرمل ــان أخ ـفــق ف ــي ان ـت ـخــاب أع ـضــائ ـهــا ف ــي ثــاث
مناسبات فيما يرجئ تعليق أعمال البرملان إحداث الهيئة
الجديدة إلى سنوات قادمة.

االستيراد لتخفيف العجز

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت عن
سرقة  4200متر أسالك ضغط عال بمناطق
مختلفة ،فيما ال تزال ظاهرة سرقة األسالك
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ت ــره ــق ك ــاهـ ـلـ ـه ــا ،وت ـت ـس ـبــب
فـ ــي ضـ ـع ــف أداء ش ـب ـك ــة ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع فـضــا
ع ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـخــريــب امل ـت ـع ـمــدة لبعض
املحطات ملجموعات خارجة عن القانون في
مناطق الجبل الغربي وضواحي العاصمة
طرابلس ،حسب مصادر لـ«العربي الجديد».
وت ـن ـفــق لـيـبـيــا س ـنــويــا  800م ـل ـيــون دي ـنــار
( 178م ـل ـيــون دوالر) ،ل ــدع ــم ال ـك ـهــربــاء في
البالد ،بحسب تقديرات حكومية ،في حني
ال يـســدد املــواطـنــون فــواتـيــر الـكـهــربــاء منذ
عام  .2011وكانت معدالت الجباية لرسوم
الكهرباء تناهز  300مليون دينار خالل عام

800

تــنــفــق ليبيا ســنــويــً 800
مليون دينار ( 178مليون
دوالر) ،لدعم الكهرباء،
بــــحــــســــب تــــقــــديــــرات
حكومية ،فيما ال يسدد
الـــمـــواطـــنـــون فــواتــيــر
الكهرباء منذ عام .2011

وف ــي إط ــار م ـح ــاوالت الـحـكــومــات املتعاقبة
ل ـت ـغ ـط ـي ــة الـ ـعـ ـج ــز فـ ــي ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،ات ـج ـهــت
ل ــاس ـت ـي ــراد مـ ــن الـ ـ ـ ــدول امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة .وك ــان ــت
م ـ ـصـ ــادر أكـ ـ ـ ــدت لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» فــي
ت ـصــري ـحــات ســاب ـقــة ،ق ـي ــام وزارة الـكـهــربــاء
املصرية ،بإعداد تصور كامل لرفع قدرة خط
الــربــط الكهربائي القائم بــن مصر وليبيا،
والــذي تقدر طاقته الحالية بــ 240ميغاوات،
ليصل إلى  500ميغاوات كمرحلة أولى ،وذلك
ضمن الخطط املصرية للحصول على حصة
كبيرة من عملية إعادة إعمار ليبيا ،إلنعاش
االقـتـصــاد املـصــري .كما أعلنت الـجــزائــر في
وق ــت س ــاب ــق اس ـت ـع ــداده ــا لـتـصــديــر الـطــاقــة
الكهربائية إلــى ليبيا ،والــربــط الكهربائي
بني البلدين عبر تونس.

مظاهرة سابقة تطالب بمحاسبة الفاسدين (األناضول)

بنية متهالكة لشبكة الكهرباء (محمود تركية/فرانس برس)

تقارير عربية
تمويل

إقبال العراقيين على االقتراض ينعش القطاع الخاص
بغداد ـ عمار حميد

ف ــي ظ ــل ت ــزاي ــد ن ـس ـبــة ال ـب ـط ــال ــة ف ــي الـ ـع ــراق،
توجهت الحكومة العراقية إلــى دعــم القطاع
ال ـخــاص مــن خ ــال تـقــديــم ال ـق ــروض املـيـســرة
ومــا تـعــرف بــامل ـبــادرات املــالـيــة لــدعــم الشباب
واملشاريع الصغيرة واملتوسطة .وأعلن البنك
املركزي العراقي ،األسبوع املاضي ،مضاعفة
مخصصات مبادرته املتعلقة بدعم املشاريع
الصغيرة واملتوسطة ،في إطار محاولة الحد
مــن مستويات البطالة املرتفعة .وقــال البنك
امل ــرك ــزي ف ــي بـ ـي ــان ،إنـ ــه زاد ح ـجــم م ـبــادرتــه
إلقـ ـ ــراض املـ ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـي ــرة وامل ـت ــوس ـ َط ــة
البالغة تريليون دي ـنــار ،لتصبح تريليوني
دينار( ،الدوالر =  1456دينارًا) .وخفض البنك

املــركــزي أخ ـي ـرًا قيمة الـفــائــدة املـمـنــوحــة على
تلك الـقــروض .وقــال إن الخطوة تأتي ملراعاة
ال ـظــروف االستثنائية الـحــالـيــة الـتــي تتعلق
ب ــال ـجــانــب امل ــال ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي وت ــداع ـي ــات
أن ف ــائ ــدة ق ــروض
ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ،م ـب ـي ـنــا ُ
امل ـشــاريــع لـلـقـطــاع ال ـخــاص خـفـضــت إل ــى %1
ً
بدال من  %2وقروض اإلسكان من  4إلى .%2

الحكومة تستهدف
تخفيف البطالة
عبر توسيع القروض

مبادرات لدعم الشباب والمشاريع الصغيرة (فرانس برس)

دعم القطاع الخاص

في حديث مع «العربي الجديد» ،قالت عضو
البرملان العراقي السابق واملختص بالشؤون
االقـتـصــاديــة نجيبة النجيب ،إن «الحكومة
ال ـعــراق ـيــة أجـ ــرت دراس ـ ــات اق ـت ـصــاديــة لــدعــم
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخ ـ ــاص م ـ ــن طـ ــريـ ــق ال ـ ـق ـ ــروض،
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ب ــاب ــا م ـه ـم ــا ل ــدع ــم االق ـت ـص ــاد
العراقي» .وأوضحت أن «الحكومة منذ عام
 2015وضـعــت خـطــة ق ــروض أنـفـقــت خاللها
ن ـحــو  6تــري ـل ـيــونــات ديـ ـن ــار ع ــراق ــي شملت
م ـشــاريــع ف ــي ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي والـصـنــاعــي
والـعـقــاري» .وأضــافــت أن «ال ـقــروض تنوعت
ما بني صغيرة ال تزيد على  50مليون دينار،
ومتوسطة تراوح ما بني  100إلى  200مليون
دينار ،وكبيرة تبدأ من مليار دينار وأكثر،

لتطوير عمل القطاع الخاص ،ليكون عصبًا
رئـيـسـيــا فــي م ـجــال اسـتــراتـيـجـيــة التخفيف
م ــن ال ـف ـقــر وال ـب ـط ــال ــة ف ــي الـ ـب ــاد وم ـشــاركــة
القطاع العام املسؤولية» .وأشــارت النجيب
إلـ ــى أن «ال ـ ـقـ ــروض امل ـي ـس ــرة ال ـت ــي تـقــدمـهــا
الحكومة واملـصــارف األهلية أسهمت كثيرًا
في السنوات األخيرة بدعم القطاع الخاص
وتشغيل اآلالف من األيادي العاملة املحلية،
ولـ ـك ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه ال ت ـ ـ ــزال امل ـش ــاري ــع
االستثمارية في القطاع الخاص تعاني من
غياب دعــم املنتج املحلي وعــدم الـقــدرة على
املنافسة في السوق املحلية».
اللجوء لالقتراض

ومــن جهته قــال عضو جمعية االقتصاديني
الـعــراقـيــن ،أحـمــد امل ـن ــدالوي ،فــي حــديــث مع
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» إن «تـ ــدهـ ــور األوض ـ ــاع
املعيشية ألكثر مــن  %60مــن العراقيني دفع
ّ
الكثير إلــى تسلم قــروض تشغيلية ،تنوعت
مــا بــن قــروض سكنية وصناعية وزراعـيــة.
ّ
والحقيقة أن هذه القروض أسهمت كثيرًا في
تحسني األوضــاع االقتصادية ألعــداد كبيرة
من العراقيني».
وأضاف أن «العراق شهد في اآلونة األخيرة
ً
إقباال كبيرًا من قبل املواطنني على القروض
املصرفية ،وخاصة الشخصية واالستهالكية
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة لـ ـتـ ـلـ ـبـ ـي ــة االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «ه ـ ــذا اإلق ـب ــال
ارتـفــع نتيجة لحاجة الـنــاس إلــى الـقــروض،
باإلضافة إلى اإلغــراءات واملنافسة الشديدة
بني الوسط املصرفي».
ّ
وبي املندالوي أن «استمرار البنك املركزي
وامل ـص ــارف األهـلـيــة والـحـكــومـيــة بسياسة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض أس ـ ـهـ ــم ب ــالـ ـقـ ـض ــاء عـ ـل ــى نـسـبــة
لـيـســت بــالـقـلـيـلــة م ــن الـبـطــالــة ب ــن أوس ــاط
الـشـبــاب ،وذل ــك مــن طــريــق بعض املشاريع
ال ـت ــي ن ـج ـحــت بـتـشـغـيــل آالف ال ـع ــراق ـي ــن،
وكذلك املساهمة في تنمية السوق النقدية،
م ـ ــن طـ ــريـ ــق زي ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـع ـ ــرض م ـ ــن األوراق
التجارية املالية والسندات وتشجيع األفراد
على التعامل مع هذه األسواق».

حزمة مبادرات

وك ــان ــت ح ـكــومــة رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء مصطفى
الكاظمي ،قد أعلنت في العام املاضي إعداد
حزمة مـبــادرات وقــوانــن جــديــدة تهدف إلى
تطوير عمل القطاع الـخــاص ليكون عصبًا
رئـيـسـيــا فــي م ـجــال اسـتــراتـيـجـيــة التخفيف
م ــن ال ـف ـقــر وال ـب ـط ــال ــة ف ــي الـ ـب ــاد وم ـشــاركــة
القطاع العام املسؤولية ،وخصصت قروضًا
للعراقيني كــافــة ،بما فيها قــروض لإلسكان
وإنشاء املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق ذل ـ ــك ،ش ـ ــدد امل ـس ـت ـش ــار امل ــال ــي
لــرئـيــس ال ـ ــوزراء مظهر محمد صــالــح ،على
ضـ ــرورة إعـ ــادة تــوجـيــه الـتـمــويــل الحكومي
ل ـس ــد اح ـت ـي ــاج ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص .وق ــال
صالح في تصريح صحافي له إن «االهتمام
ب ــالـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص وتـ ـم ــويـ ـل ــه ال ـح ـك ــوم ــي
بــالـقــروض املـيـ ّـســرة كـمـبــادرة البنك املــركــزي
العراقي االستثنائية في التمويل اإلسكاني
امليسر للقطاع األهلي التي بلغت نحو ثالثة
تــري ـل ـيــونــات ديـ ـن ــار ،ح ـفــز وسـيـحـفــز نـشــاط
السكن اإلجمالي».
لـكــن الـخـبـيــرة االق ـت ـصــاديــة س ــام سميسم،
قــالــت ف ــي حــديــث م ــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن
«ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص م ـنــذ عـ ــام  2003ول ـغــايــة
ال ـل ـح ـظــة ي ـعــانــي م ــن اإله ـ ـمـ ــال ،رغـ ــم حــديــث
الجهات املعنية عن دعم هذا القطاع الحيوي
واملـ ـه ــم ،ل ـكــن ل ــأس ــف ال ـش ــدي ــد ال ي ــوج ــد أي
دع ـ ـ ــم ح ـق ـي ـق ــي لـ ـلـ ـنـ ـه ــوض ب ـ ــواق ـ ــع ال ـق ـط ــاع
الخاص ،بسبب العقليات التي تدير العملية
االقتصادية ،لكونها ال تؤمن بشراكة القطاع
الـخــاص ،مشيرة إلــى أن الــدعــم اقتصر على
املشاريع االستثمارية التابعة لشخصيات
معينة ومتنفذة داخل هذا القطاع املهم».
وأوضحت أن «الحكومة بالتعاون مع البنك
امل ــرك ــزي أطـلـقــت الـكـثـيــر مــن امل ـب ــادرات لدعم
الـقـطــاع ال ـخــاص مــن خ ــال تـقــديــم ال ـقــروض
بمختلف أنــواع ـهــا ،ول ـكــن فــي حقيقة األمــر
أغـلـبـهــا تـنـفــق بـشـكــل خــاطــئ بـسـبــب آل ـيــات
اإلقراض التي ما زالت تدور في ذات الدوامة
من الروتني والبيروقراطية وعدم فهم البعد
الحقيقي آلليات القرض الصحيح».

ارتفاع فائض
الميزان التجاري
القطري

قـ ـف ــز ف ــائ ــض املـ ـ ـي ـ ــزان ال ـتـ ـج ــاري
السلعي لــدولــة قطر ،وال ــذي يمثل
الـ ـف ــرق ب ــن إج ـم ــال ــي الـ ـصـ ــادرات
وال ــواردات ،بنحو  198.9في املائة
خـ ـ ــال ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر/ك ــان ــون األول
املـ ــاضـ ــي ،ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس س ـن ــوي،
بينما سجل زيــادة بنحو  4.7في
املائة على أســاس شهري مقارنة
مع نوفمبر/تشرين الثاني .2021
وقــال جهاز التخطيط واإلحصاء
فـ ــي بـ ـي ــان ن ـق ـل ـتــه وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء
ال ـق ـطــريــة «ق ـن ــا» ،أم ــس الـخـمـيــس،
إن فائض امليزان التجاري للدولة
وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى  25.7مـ ـلـ ـي ــار ريـ ــال
( 7م ـل ـيــارات دوالر تـقــريـبــا) في
ً
ديـسـمـبــر املــاضــي مـسـجــا بذلك
ارتـفــاعــا ق ــدره  17.1مليار ريــال،
مـقــارنــة مــع ديسمبر  ،2020في
ح ــن زاد ن ـحــو  1.2م ـل ـيــار ري ــال
ً
تقريبًا مقارنة مع شهر نوفمبر
مــن الـعــام  .2021وتفيد البيانات
بأن قيمة الصادرات القطرية بلغت
 35.6مليار ري ــال قـطــري تقريبًا
في ديسمبر.

مطالب بـ«السيادة الدوائية» بعد كورونا
يطالب املستثمرون في قطاع األدويــة
ب ـت ـك ــري ــس األف ـض ـل ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـتــي
تـعـطــي األول ــوي ــة للمنتجني املحليني
في مجال تصنيع األدوية التي كشفت
الجائحة ضــرورة تشجيعها لتحقيق
الـسـيــادة الــدوائـيــة الـتــي تتطلب زيــادة
اإلنتاج املحلي وتقليل الواردات.
ويتطلع املغرب ،كما تجلى من مؤتمر
مـســاء أول مــن أم ــس ،بــالــدار البيضاء
حــول السيادة الــدوائـيــة ،إلــى مضاعفة
رقـ ــم م ـب ـي ـعــات األدويـ ـ ـ ــة ،م ــع اس ـت ـبــدال
واردات بمنتجات مصنعة محليًا في
سـيــاق تكريس الـسـيــادة الــدوائـيــة ،في
الــوقــت نفسه ال ــذي يــرنــو إلــى تشجيع
التصدير إلى القارة السمراء وأوروبا.
ذل ــك طـمــوح حـفــزتــه ل ــدى الـفــاعـلــن في
ق ـطــاع األدوي ـ ــة خ ــال ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة،
األزمة الصحية التي كشفت عن ارتهان
امل ـم ـل ـك ــة فـ ــي ج ـ ــزء مـ ــن ح ــاج ــات ـه ــا مــن
األدوية لخارج.
وال تمثل صـنــاعــة األدويـ ــة فــي املـغــرب
سوى  1.5في املائة من الناتج الداخلي
الـخــام ،حيث تراجعت مساهمتها في
السوق املحلية العشرين عامًا األخيرة
من  80في املائة إلى  45في املائة.
وذه ـب ــت رئـيـســة ال ـف ـيــدرال ـيــة الــوطـنـيــة
للصناعة الــدوائـيــة ،ملـيــاء ال ـتــازي ،إلى
أن ال ـق ـطــاع يـتـطـلــع إل ــى مـضــاعـفــة رقــم
املعامالت في أفق  2026من  1.6مليار
دوالر إلى  3.5مليارات دوالر ،وهو ما
يبقى رهينًا بــاإلنـتــاج املـحـلــي ،بما له
من تداعيات على فرص العمل.
وأكـ ـ ـ ــدت أن ـ ــه ي ـم ـك ــن ال ـف ــاع ـل ــن ال ــذي ــن
ي ـم ـث ـلــون أربـ ـع ــن ع ــام ــة ف ــي ال ـس ــوق
املغربية ،عبر تفعيل سياسة استبدال
الواردات بالتصنيع املحلي التخفيف
ع ــن ف ــات ــورة امل ـش ـتــريــات م ــن ال ـخ ــارج،
عـ ـب ــر ت ــوفـ ـي ــر أدوي ـ ـ ـ ــة م ـح ـل ـي ــا بـقـيـمــة
 310م ــاي ــن دوالر .وت ــؤك ــد ال ـت ــازي

أخبــار
العرب
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  15من
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  136مليون 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.

أخبــار
العالم

المغرب

الرباط ـ مصطفى قماس
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أن الـفــاعـلــن املـغــاربــة ي ـتــوافــرون على
حوالى نصف قدراتهم اإلنتاجية الذي
يمكن تسخيره من أجل زيادة اإلنتاج،
بهدف توفير األدويــة للسوق املحلية
والتصدير.
تــذهــب املــديــرة الـعــامــة لـشــركــة األدوي ــة
«فــارمــا  ،»5مــريــم لحلو الـفـيــالــي ،إلى
أن امل ـغ ــرب ي ـتــوافــر ع ـلــى خ ـبــرة كـبـيــرة
فــي مـجــال األدوي ــة ،حيث يحتل املركز
ال ـثــانــي ف ــي ال ـق ــارة األفــري ـق ـيــة ،غـيــر أن
التصدير يبقى دون التطلعات.
وسجلت أن الصادرات ال تتعدى  10في
املائة ،ما يدفع ملياء التازي بدورها إلى
التأكيد أنــه يمكن رفــع ال ـص ــادرات من
 110ماليني دوالر إلى  1.1مليار دوالر
في العشرة أعوام املقبلة.
واعتبرت الفياللي أنه من أجل تحقيق
ه ـ ــدف الـ ـسـ ـي ــادة الـ ــدوائ ـ ـيـ ــة ،ي ـف ـتــرض
الـتــوجــه نحو تكريس مـبــدأ األفضلية
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى إعـ ـط ــاء
األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ل ـل ـم ـن ـت ـج ــن املـ ـح ـلـ ـي ــن فــي
الصفقات العمومية.
وت ـ ـ ــرى أنـ ـ ــه رغـ ـ ــم ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـت ـك ــال ـي ــف،
مثل تلك ذات الصلة بــالـطــاقــة ،يعتبر
الـقـطــاع تنافسيًا ،إذ رغ ــم ع ــدم تفعيل
األفـ ـضـ ـلـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر،
يستطيع الـفــاعـلــون فــي الـقـطــاع الـفــوز
ب ـح ــوال ــى ن ـص ــف ال ـص ـف ـق ــات بــامل ـغــرب
وحتى في الخارج في مواجهة الهنود
والصينيني.
وأكدت أنه يجب ،في ظل قدرة الصناعة
املحلية عـلــى ول ــوج ال ـســوق األفريقية
وال ـ ـس ـ ــوق األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،تـ ـس ــري ــع مـنــح
التراخيص لعرض األدويــة في السوق
وإنجاز دراســات استراتيجية من أجل
فتح أسواق جديدة ودعم الترويج على
الصعيد الدولي.
وي ـت ـص ــور ال ـف ــاع ـل ــون ف ــي ال ـق ـط ــاع أنــه
ي ـم ـك ــن ع ـب ــر ت ـش ـج ـيــع قـ ـط ــاع األدوي ـ ـ ــة
باملغرب والتوجه نحو التصدير أكثر،
توفير العملة الصعبة التي تبذل من

أج ــل اسـتـيــراد بـعــض األدويـ ــة وإتــاحــة
فرص عمل جديدة.
وم ــن جــان ـب ــه ،أك ــد املـ ـس ــؤول بـمــديــريــة
األدويـ ـ ـ ــة وال ـص ـي ــدل ــة بـ ـ ـ ــوزارة الـصـحــة
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــايـ ـ ــة االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ـي ـ ــة ،ن ــاج ــم
باسماعيل أن األزم ــة الصحية أبــرزت
أه ـم ـي ــة ت ـك ــري ــس الـ ـسـ ـي ــادة ال ـص ـح ـيــة
والتوافر على صناعة أدوية قوية.
وأشار إلى أن كوفيد أبرز أهمية صناعة
األدوية باملغرب ،في الوقت نفسه ،الذي
كشفت عن االرتهان للخارج ،ما فرض
وض ــع رؤي ــة ج ــدي ــدة م ــن أج ــل الـتــوافــر
على صناعة دوائية ومنتجات الصحة
تتيح السيادة الصحية.
وشدد على أن السياسة الدوائية يجب
أن تتوافر على منتجات أضحت تعد
استراتيجية وحيوية للمغرب ،حيث
إن ه ــذا ال ـتــوجــه يـتـيــح أعـ ــادة تصنيع
امل ـ ـغـ ــرب فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال وال ــوط ـن ـي ــة
االقتصادية.
وأكـ ـ ــد أن ال ـس ـيــاس ـيــة ال ــدوائـ ـي ــة ال ـتــي
تنهجها الــدولــة فــي الـسـيــاق الـجــديــد،
ت ـق ــوم ع ـلــى تـشـجـيــع اإلنـ ـت ــاج املـحـلــي،
وإن ـ ـجـ ــاز االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ـت ــي ت ــراع ــي
الحاجيات الوطنية ،وتشجيع إنتاج
األدوي ـ ـ ــة الـجـنـيـســة م ــع ال ـح ــرص على
إدخال تكنولوجيات صناعية جديدة.
ويشار إلى أن املغرب دخل في تحالف
مع الصني من أجل تعبئة اللقاحات في
مــرحـلــة أول ــى لــاسـتـجــابــة للحاجيات
املستعجلة قـبــل االن ـت ـقــال إل ــى مرحلة
التصنيع الــذي يــراد منه أن يجعل من
اململكة منصة عاملية لتوفير ذلك النوع
من اللقاحات.
وتـ ـ ـ ـ ــرى وزارة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة والـ ـحـ ـم ــاي ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،أن ال ـس ـي ــادة الـلـقــاحـيــة
املناسبة على مخاطر نــدرة اللقاحات
والخطر املتمثل بظهور أوبئة جديدة،
تـ ـن ــدرج ض ـمــن خــري ـطــة ط ــري ــق تـهــدف
إل ــى ضـمــان الـحــاجــات املستعجلة من
لقاحات كوفيد على املدى القريب.

تراجع الربح التشغيلي
لـ«إل جي لإللكترونيات»
قالت شركة إل جي لإللكترونيات أمس
الخميس ،إن أرباحها التشغيلية تراجعت
بنسبة  %21في الربع الرابع مقارنة بعام
ماض ،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  677.7مليار وون
( 563مليون 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  %20.7على 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
 30.1في املائة على أساس سنوي لتبلغ
 4.52تريليونات يوان (حوالى  715مليار
دوالر) في عام  .2021وحققت الشركات
اململوكة للدولة  75.55تريليون يوان من
عائداتها التشغيلية العام املاضي ،بزيادة
 18.5في املائة على أساس سنوي ،بحسب
البيانات .وارتفع إجمالي أرباح الشركات
اململوكة للدولة املدارة مركزيًا في الصني
بنسبة  27في املائة عن العام األسبق ،ليصل
إلى  2.86تريليون يوان ،فيما بلغت إيراداتها
التشغيلية  41.73تريليون يوان تقريبًا،
بزيادة  17.7في املائة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أنه في عام  ،2021سجلت
الشركات املحلية اململوكة للدولة في الصني
نموًا قويًا في أرباحها وعائداتها املجمعة.
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رؤية

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

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

أشار الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغـ ـ ـ ــان ،ن ـهــايــة ع ــام  2021إلــى
أن ب ـ ــاده تـمـتـلــك م ــا يـ ـع ــادل 115
مـلـيــار دوالر مــن احـتـيــاطــي الـنـقــد األجـنـبــي،
خ ـ ـ ــال وص ـ ـ ــف م ـ ــا تـ ـتـ ـع ــرض ل ـ ــه ب ـ ـ ـ ــاده مــن
«ح ــرب اق ـت ـصــاديــة» وتــأك ـيــده أن تــركـيــا غير
مدينة لصندوق النقد الــدولــي ،بــل ال تجري
مـحــادثــات معه ،ردًا على مــا قيل خــال شهر
ديـسـمـبــر /كــانــون األول ،عــن احـتـمــال لجوء
البالد إلى الصندوق وقت هوى سعر الصرف
إلى نحو  18ليرة مقابل الدوالر.
ول ـك ــن ح ـج ــم االح ـت ـي ــاط ــي األج ـن ـب ــي ت ــراج ــع
مـجــددًا ،كما يؤكد مختصون ،بعدما لجأت
تــرك ـيــا إل ــى ال ـت ــدخ ــل امل ـب ــاش ــر ب ــال ـس ــوق عبر

مساع للسيطرة
على هبوط سعر
العملة وخفض
معدل التضخم

تساؤالت عن
تبعات تدخل البنك
المركزي

بـيــع الـ ــدوالر مــن احـتـيــاطــاتـهــا لــوقــف تــراجــع
سعر الصرف .بل ال تزال حكومة أنقرة ،برأي
البعض ،تعتمد على دوالر املصرف املركزي
لتوازن العرض مع الطلب املتزايد بالسوق،
مـسـتــدلــن ع ـلــى ذلـ ــك ،ب ـث ـبــات س ـعــر ال ـصــرف

أدوات لمنع تقلبات الليرة

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

عـلــى نـحــو  13.5ل ـيــرة ل ـل ــدوالر ال ــواح ــد .بــذا،
تتزايد املخاوف على االحتياطي من التبديد.
وي ـع ـت ـبــر عـ ــدد م ــن ال ـخ ـب ــراء أن أهـ ــم أهـ ــداف
الـحـمـلــة ض ــد عـمـلـتـهــم خ ــال ال ـع ــام املــاضــي
(وقــت تراجعت مقابل الــدوالر من  7.4ليرات
إلى أكثر من  13ليرة) ،كان دفع الحكومة إلى
اس ـت ـخــدام االح ـت ـيــاطــي ،وبــال ـتــالــي ،إضـعــاف
مــوقــف تركيا االقـتـصــادي وربـمــا السياسي.
فهل انجرت تركيا إلى ساحة املضاربني؟
يرى أستاذ النقد مسلم طاالس خالل حديثه
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» أنــه مــع تــراجــع املــوارد
وال ـق ـط ــع األج ـن ـب ــي ب ـس ـبــب هـ ـب ــوط ع ــائ ــدات
الـسـيــاحــة وال ـت ـصــديــر واالس ـت ـث ـم ــار ،خــاصــة
خــال عــام كــورونــا ومــا ت ــاه ،مــن حــق تركيا
وأي دول ــة بالعالم أن تستخدم االحتياطي
األجنبي في مصرفها املركزي ،ألن من أهداف
االحتياطي ،حماية سعر العملة ،فما قامت به
تركيا ،وفقًا لطاالس ،مشروع ومتعارف عليه
عامليا وإن كان ربما الحل األسهل.
ً
ولكن ،يستدرك طاالس قائال «علينا أن نتفق
ً
عـلــى أم ــر أوال ،هــل سـعــر الـعـمـلــة الرخيصة
ك ــان هــدفــا تــركـيــا ل ــزي ــادة الـ ـص ــادرات أم ال؟
ألن ــه إن ك ــان هــدفــا ضـمــن الـسـيــاســة الـعــامــة
الـتــوسـعـيــة ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى جــانــب زي ــادة
ال ـص ــادرات الـصـعــود بنسبة الـنـمــو خاصة
ق ـب ــل االن ـت ـخ ــاب ــات الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل ،فــال ـس ــؤال
ملـ ــاذا تــدخ ـلــت ال ــدول ــة ف ــي ال ـس ــوق وخ ـســرت
املليارات؟» .ويضيف« :أما إن لم تكن العملة
ال ــرخ ـي ـص ــة ه ــدف ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا لـلـحـكــومــة
ال ـت ــرك ـي ــة ،ف ـتــدخ ـل ـهــا ك ـم ــا ق ـل ـنــا اق ـت ـص ــادي

وم ـ ـشـ ــروع» .وي ـتــابــع ط ـ ــاالس« :ل ـكــن تظهر
أس ـئ ـل ــة أخ ـ ــرى ك ـث ـي ــرة ،ت ـت ـع ـلــق بــالـسـيــاســة
االق ـت ـصــاديــة ال ـعــامــة ال ـتــي تــدلــل عـلــى نهج
ال ـتــوســع امل ــال ــي وال ـن ـق ــدي لـتـحـقـيــق نـتــائــج
وأرق ـ ــام مــرتـفـعــة .كـمــا أن الـتــركـيــز عـلــى رقــم
صـ ــادرات قـيــاســي بقيمة  225مـلـيــار دوالر
ال ـع ــام امل ــاض ــي ك ـنــا نـ ــراه ه ــدف ــا رئ ـي ـســا إلــى

ج ــان ــب نـسـبــة ال ـن ـمــو املــرت ـف ـعــة ،م ــا يـعـيــدنــا
إلى السؤال حول تعمد تركيا الوصول إلى
س ـعــر عـمـلــة رخـ ـي ــص» .وحـ ــول أث ــر تــراجــع
حـجــم االحـتـيــاطــي عـلــى االقـتـصــاد وال ـقــرار
التركي ،يؤكد طاالس أن االقتصاد التركي
ّ
ومتنوع ،وهذه حقيقة رغم املبالغات
قوي
أحيانًا وعــدم تسمية األشياء بمسمياتها،

دول تزيد اإلنتاجية بخفض أيام العمل
يخوض عدد من
الدول تجربة لزيادة
إنتاجية الموظفين،
تقوم على خفض
أسبوع العمل إلى أربعة
أيام ،وتستند التجارب
إلى نجاحات سابقة
لندن ـ كاتيا يوسف

 30شركة في بريطانيا تشارك في التجربة ()Getty

ب ـ ــدأت امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة ت ـجــربــة ج ــدي ــدة هــذا
الـشـهــر ،تـقـضــي بــالـعـمــل مل ــدة أرب ـعــة أي ــام في
ً
األسـ ـ ـب ـ ــوع ب ـ ـ ــدال مـ ــن خ ـم ـس ــة ،بـ ـه ــدف زي ـ ــادة
اإلنتاجية .وتستمر هذه التجربة التي تشارك
فـيـهــا  30شــركــة عـلــى األق ــل مل ــدة سـتــة أشـهــر،
وتـطــالــب املــوظـفــن بــاالل ـتــزام بــالـحـفــاظ على
إن ـتــاج ـيــة ال ت ـقــل ع ــن  100ف ــي امل ــائ ــة ،مـقــابــل
الحصول على يوم إجازة إضافي ومن دون أي
تخفيض في األجور .ويعني أسبوع عمل ملدة
أربعة أيام ،تنقل أقل ما قد يقلل من انبعاثات
اململكة املتحدة بما يصل إلى 127
الكربون في ً
مليون طن ،وفقا ملنظمة بيئية بالتفورم لندن
و«حملة  4أيام في األسبوع».
ّ
وي ـق ــول الـنـشـطــاء إن امل ــزاي ــا ال تـقـتـصــر على
سـحــب  27مـلـيــون س ـيــارة مـ ًـن الـطــريــق خــال
ّ
يصرون أيضا على أن الوقت
ساعة الذروة ،بل
اإلضــافــي خــارج العمل يمكن أن يوفر الوقت
ً
بيئيا ،على سبيل
التـخــاذ خـيــارات إيجابية
ً
املثال ،القيام برحالت ً
سيرا على األقــدام بدال
مــن الـسـيــارة .إلــى جــانــب مجموعة كاملة من
الفوائد املزعومة ومعالجة البطالة والصحة
والــرفــاهـيــة وحـتــى أزمــة املـنــاخ .فالعمل أليــام
أقل ،يمنح املوظفني وقتًا أطول مع عائالتهم
وفترة جيدة للتعافي قبل العودة إلى العمل

بعد  11عام ثورة :
اقتصاد مصر للمجهول
عبد الحافظ الصاوي

االحتياطي
األجنبي التركي
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق
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وإجــازات مرضية أقل .ويؤدي أسبوع العمل
األقـصــر إلــى تقليل الطاقة املطلوبة لتشغيل
أمــاكــن ال ـع ـمــل .فـفــي ع ــام  ،2007م ــددت واليــة
يوتا األميركية ساعات العمل من اإلثنني إلى
الخميس حتى ال يعمل الناس أيــام الجمعة.
في األشهر العشرة األولــى من هــذه الخطوة،
وفرت الوالية ما ال يقل عن  1.8مليون دوالر من
ّ
فواتير الطاقة .ويرى خبراء أن قطاع خدمات
ال ـص ـحــة الــوط ـن ـيــة ي ـجــب أن يـعـتـمــد أس ـبــوع
عمل مدته أربـعــة أيــام ملعالجة اإلره ــاق الــذي
يؤدي إلى استقالة املوظفني فيه أو تقاعدهم
ً
مبكرا ،حيث يؤثر نقص العمالة على العديد
مــن قـطــاعــات االق ـت ـصــاد الـبــريـطــانــي .ويظهر
اس ـت ـطــاع رأي حــديــث لـشــركــة «ٍ»Survation
ّ
العضو في مجلس االقتراع البريطاني ،أن 64
في املائة من الناس في جميع أنحاء اململكة
امل ـت ـحــدة ي ــؤي ــدون ف ـكــرة الـعـمــل ألرب ـع ــة أي ــام،
بينما يعارضها  13في املائة فقط.
ف ـفــي ع ــام  ،2019ق ــال ح ــزب ال ـع ـمــال إن ــه كــان
من املمكن تقديم  32ساعة عمل بــدوام كامل
في األسـبــوع من دون خسارة في األجــور في
غضون  10سنوات ،وهي الفكرة التي هاجمها
حزب املحافظني ،الــذي قال إنها ستؤدي إلى
«شل خدمات الصحة الوطنية».
وبعد مرور عامني ّ
جربت حكومات وشركات
في بلدان مثل أيسلندا واليابان ونيوزيلندا
وإسـبــانـيــا الـعـمــل مل ــدة أرب ـعــة أيـ ــام ،وشـهــدت
ً
ط ـ ـفـ ــرات فـ ــي اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة فـ ـض ــا عـ ــن تـحـســن
الصحة العقلية .كما لوحظ أحيانًا عدد أيام
مــرضـيــة أق ــل .وبـحـســب االسـتـطــاع يــريــد ما

تستفيد الدول من خالل
خفض التلوث وتقليص
استهالك الطاقة

كما أن االحتياطي النقدي الحالي ،ال يزال
كبيرا جدًا .ولكن ،يختم طاالس« ،لنتفق أن
لـيــس كــل مــا يـجــري فــي تــركـيــا هــو مــؤامــرة
خ ــارج ـي ــة ،ألن ذلـ ــك ي ـع ـفــي امل ـس ــؤول ــن من
ت ـح ـمــل وزر قـ ــرارات ـ ـهـ ــم ،وهـ ـن ــا أشـ ـي ــر إل ــى
ال ـت ــدخ ــل ال ـس ـيــاســي ب ــال ـق ــرار االق ـت ـص ــادي
والنقدي والذي كان له السبب األهم بتراجع

الثقة ،وبالتالي تراجع سعر صرف الليرة».
بـ ــدوره ،يــؤكــد الـبــاحــث االق ـت ـصــادي محمد
كامل ديميريل لـ«العربي الجديد» أن تراجع
احتياطي تركيا من العمالت األجنبية بعد
خ ـمــس ج ـل ـســات تــدخــل ف ــي ال ـس ــوق نـهــايــة
العام املاضي ،هو نهج غير متبع في البالد،
وآخر مرة لجأت إليه تركيا على نحو محدد

ومؤقت ،كان عام  .2014ويتابع أنه في عام
 2021بعد الـتــراجــع املستمر بسعر الليرة
التي فقدت نحو  45فــي املــائــة مــن قيمتها،
اضطرت تركيا للجوء إلى هذا الحل لوقف
نزيف العملة ،خاصة أن التراجع كــان يلي
قرارات لجنة السياسات باملصرف املركزي
بتخفيض سعر الفائدة.
وي ـض ـي ــف دي ـم ـي ــري ــل« :ك ــان ــت األول ـ ــوي ـ ــة فــي
الخطط التركية ،االبـتـعــاد عــن سعر الفائدة
املرتفع وإن كــانــت لــه تكاليف ،ألن الحكومة
أص ــرت عـلــى تخفيض سـعــر ال ـفــائــدة بهدف
ت ـح ـق ـيــق الـ ـه ــدف االقـ ـتـ ـص ــادي امل ـع ـل ــن خ ــال
ع ــام  ،2023س ــواء نـسـبــة الـنـمــو أو التضخم
وال ـ ـب ـ ـطـ ــالـ ــة ،بـ ـع ــد إخ ـ ـ ـ ـ ــراج اإليـ ـ ـ ــداعـ ـ ـ ــات مــن
خــزائــن امل ـص ــارف إل ــى الـقـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة
والخدمية».
ويقدر ديميريل حجم التدخل «املعلن» بنحو
 9مليارات دوالر ،ولكن ربما هناك تدخالت
أو طــرائــق لــم تعلنها الـحـكــومــة ،كــان هدفها
«تلقني املضاربني درسًا» وزيادة ثقة السوق
واملتعاملني بالليرة التركية.
بيد أن وزير املالية التركي ،نور الدين النبطي
وخ ــال تـصــريـحــات صحافية مــؤخ ـرًا ،أشــار
إل ــى تــراجــع االحـتـيــاطــي األجـنـبــي باملصرف
املركزي بنحو  18مليار دوالر.
ويؤكد أستاذ املالية بجامعة باشاك شهير
بإسطنبول ،فراس شعبو لـ«العربي الجديد»
أن تـ ــدخـ ــل امل ـ ـصـ ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي «اقـ ـتـ ـص ــادي
وسـلـيــم» خــاصــة خ ــال األزمـ ــة ال ـتــي عصفت
بالليرة ،ولـكــن الــركــون إلــى هــذا الـحــل يشكل
مخاطر تـنــذر بتبديد االحتياطي األجنبي،
ألن املضاربات لم تنته ،وال بد من استخدام
أدوات ن ـق ــدي ــة وم ــالـ ـي ــة م ـت ـن ــوع ــة ،لـلـحـفــاظ
على سعر ال ـصــرف ،مــن دون مخاطر تبديد
االحتياطي أو ترك أمراض اقتصادية أخرى،
بمقدمتها التضخم الذي زاد عن  36في املائة
والتوقعات أن يتعدى  40في املائة هذا العام.
وفـ ــي ح ــن ال يـسـتـبـعــد ش ـع ـبــو اس ـت ـهــداف
االقتصاد والعملة التركية ،مــن مضاربني
بالداخل ودول ومـصــارف ،بــل ومؤسسات
الـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي ب ــال ـخ ــارج ،ي ــرى أن
تركيا احتاطت ولم تبالغ بالتدخل املباشر،
وع ــرف ــت ك ـي ــف ت ـم ــرر ع ــاص ـف ــة امل ـض ــارب ــات
خ ـ ــال ال ــرب ــع األخـ ـي ــر م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
واملؤشرات اليوم تدل على تحسن باألرقام
وال ـن ـس ــب ،وب ــال ـت ــال ــي اس ـت ـق ــرار أو تــذبــذب
بسيط بسعر الليرة التركية.

«نورد ستريم  »2في الكماشة
يقرب من  50في املائة من الجمهور البريطاني
ً
صباحا
إلـغــاء فـتــرة العمل األسبوعية مــن 9
حـتــى  5م ـسـ ً
ـاء .وم ــن بــن أول ـئــك الــذيــن كــانــوا
يــؤيــدون إلـغــاء هــذا ال ــدوام ،قــال  42فــي املائة
إنـهــم يــريــدون ســاعــات عـمــل أق ــل وأيــامــا أقــل.
يتبع ذلــك  38في املائة ممن يريدون ساعات
عمل أقل وأيامًا أكثر ،وهو ما يمكن أن يجمع
بني العمل املرن والعمل بدوام جزئي.
وت ـج ــري أيــرل ـنــدا وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وكـنــدا
وأسـ ـت ــرالـ ـي ــا ون ـي ــوزي ـل ـن ــدا ت ـ ـجـ ــارب م ـمــاث ـلــة
للمملكة املتحدة ،فيما حققت أيسلندا نجاحا
باهرا في أكبر تجربة لهذا املفهوم في العالم
بــن عــامــي  2015و .2019وق ــال الـبــاحـثــون إن
اإلنتاجية ظلت كما هي أو أفضل في غالبية
أماكن العمل وإن ما يقرب من  86في املائة من
إجمالي السكان العاملني في أيسلندا انتقلوا
اآلن إمــا إلــى العمل لساعات أقــل أو اكتسبوا
الحق في تقصير ساعات عملهم.
في السياق قال ويل سترونغ ،مدير األبحاث
في شركة «أوتونومي» لألبحاث االقتصادية
ّ
إن هــذه الــدراســة فــي أيسلندا تظهر أن أكبر
تجربة على اإلطــاق في العالم ألسبوع عمل
القطاع العام حققت بكل املقاييس
أقصر في ً
ً
نجاحا ساحقا .وهو ما يظهر أن القطاع العام
ً
مهيأ ليكون رائدا في أسابيع العمل األقصر.
ويمكن للحكومات األخرى تعلم الدروس».
وك ــان ــت ش ــرك ــة «م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» ق ــد ب ــدأت
اسـتـخــدام أسـبــوع العمل ملــدة أربـعــة أي ــام في
ال ـي ــاب ــان ف ــي ع ــام  ،2019وج ـ ــاءت اإلنـتــاجـيــة
أف ـضــل بـكـثـيــر ،حـيــث ارت ـف ـعــت املـبـيـعــات لكل
موظف بنسبة  40في املائة مقارنة بعام .2018
ّأمــا إسبانيا فبدأت تجربة العمل ملــدة أربعة
األسبوع في إبريل/نيسان من العام
أيام في
ً
امل ــاض ــي .ووف ــق ــا لـتـقــريــر ص ــادر عــن صحيفة
ذا غ ــاردي ــان ،سـتـسـتـمــر الـتـجــربــة عـلــى مــدى
ثالث سنوات مع تخصيص  50مليون يورو
ملساعدة الشركات على تقليل ساعات العمل
بأقل قدر من املخاطر.

برلين ـ شادي عاكوم

تسعى شركة «نورد ستريم إي جي» املشغلة
لخط الغاز الروسي نحو أملانيا إلــى تذليل
العقبات املتواصلة ،وذلك مع إعالن تأسيس
ال ـشــركــة الـفــرعـيــة املـطـلــوبــة لـلـحـصــول على
ت ــراخ ـي ــص ت ـش ـغ ـيــل خ ــط األن ــابـ ـي ــب «نـ ــورد
ستريم  »2عمال بمتطلبات القوانني األملانية.
إال أن املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ن ـي ــد ب ــراي ــس أكـ ــد أن ال ـخ ــط لــن
يمضي قدما إذا غزت موسكو أوكرانيا.
وقــد أعلنت الشركة الــروسـيــة األم مـحــدودة
املـســؤولـيــة لـنـقــل ال ـغــاز «غ ــاز ف ــور ي ــوروب»
ع ــن إطـ ــاق شــركــة فــرع ـيــة ف ــي أمل ــان ـي ــا ،وأن ــه
تم تعيني راينهارد أونتيد مديرا تنفيذيا،
والذي يمتلك الخبرة وعمل في إدارة العديد
من شركات الطاقة ،و«أن الجهود ستنصب
اآلن على تلبية متطلبات استيفاء املطالب
ال ـخــاصــة بــاسـتـئـنــاف إج ـ ـ ــراءات الـتـصــديــق

على املشروع الــذي تم إنجاز العمل فيه في
سبتمبر /أي ـلــول مــن ال ـعــام  .»2021وذك ــرت
الشركة في بيانها أن الشركة ستمتلك الجزء
األمل ــا ّن ــي مــن خــط األنــاب ـيــب ن ــورد سـتــريــم 2
وتشغله ،وهذا سيشمل القسم البالغ طوله
 54كـيـلــومـتــرا فــي امل ـيــاه اإلقـلـيـمـيــة األملــانـيــة
ومحطة التفريغ فــي مدينة لــوبـمــن .إال أن
عملية التصديق على تشغيل خط األنابيب
ستبقى معلقة حـتــى يـتــم االنـتـهــاء مــن نقل
األص ـ ــول الــرئـيـسـيــة واملـ ـ ــوارد الـبـشــريــة إلــى
الشركة التابعة ،وبعدها ستكون السلطات

الشركة أنشأت فرعًا
ألمانيًا وفق المتطلبات
القانونية

تشغيل الخط يحتاج إلى خطوات إضافية (بيتر كوفاليف)Getty /

األملــان ـيــة الـنــاظـمــة قـ ــادرة عـلــى الـتـحـقــق من
م ـس ـت ـن ــدات الـ ـش ــرك ــة ال ـف ــرع ـي ــة ل ـل ـت ــأك ــد مــن
قانونيتها.
لكن برايس قال في حديث تلفزيوني« :أريد
أن أك ــون واض ـ ًـح ــا لـلـغــايــة ،إذا غ ــزت روسـيــا
أوكرانيا بطريقة أو بأخرى ،فلن يتحرك نورد
ستريم  2إلى األمام .لن أخوض في التفاصيل.
سنعمل مع أملانيا لضمان عدم املضي ً
قدما».
وم ـش ــروع ال ـطــاقــة األك ـثــر إثـ ــارة لـلـخــاف في
أوروبا ،نورد ستريم  2مصمم ملضاعفة كمية
الغاز املتدفق من روسيا مباشرة إلى أملانيا،
ً
متجاوزا دولة العبور التقليدية أوكرانيا.
وواج ـ ـ ــه امل ـ ـشـ ــروع م ـق ــاوم ــة داخ ـ ــل االت ـح ــاد
األوروبـ ــي ،وك ــذا مــن قبل الــواليــات املتحدة
وكــذلــك أوكــرانـيــا على أس ــاس 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
روسيا ورقة الغاز لتقوية نفوذها الدولي،
ف ـي ـمــا أص ـب ـح ــت احـ ـتـ ـم ــاالت غ ـ ــزو مــوس ـكــو
ألوكــران ـيــا جــديــة ،فــي مـقــابــل تـهــديــدهــا من
قبل أميركا وأوروب ــا وبريطانيا بعقوبات
واسعة النطاق.
وكــانــت وكــالــة الشبكات الفيدرالية األملانية
أوق ـفــت عملية الـتـصــديــق عـلــى تشغيل خط
«ن ــوردس ـت ــري ــم  »2خـ ــال نــوف ـم ـبــر /تـشــريــن
الثاني املاضي ،وأشارت الى أن مشغل شبكة
نقل الغاز يجب أن يخضع للقانون األملاني
عبر إنـشــاء شركة محلية ،ال سيما وأن مقر
«ن ــورد ستريم  2إي جــي» مــوجــود فــي إقليم
تسوغ السويسري .وتم إطــاق بناء مشروع
أنابيب الغاز نورد ستريم  2في العام ،2018
بتكلفة وصلت إلى  10مليارات يورو ،ويقوم
عـلــى نـقــل ح ــوال ــي  55مـلـيــار مـتــر مـكـعــب من
الغاز من روسيا إلى أملانيا كل عام .وبحسب
الـشــركــة املشغلة يمكن أن ي ــزود املـشــروع 26
مليون أسرة بالغاز.

«مصر دولــة متقدمة» ،هكذا كــان حلم الشباب وكــل مــن شــارك في
ُ
ثورة يناير  ،2011لذلك كثرت مشاركات الجميع حول كيف تنهض
مصر من دولة نامية ،إلى مصاف الدول الصاعدة ثم املتقدمة .لكن بعد
االنقالب العسكري في يوليو  ،2013ومرور ً 11
عاما على ثورة يناير،
أصبح الوضع االقتصادي واالجتماعي بمصر أســوأ مما كان عليه
قبل الثورة ،على الرغم من الفرص االقتصادية التي حصل عليها نظام
ً
السيسي ،من مساعدات خارجية ومنح وقــروض .وبــدل من توجيه
هذه املساعدات والقروض لرفع إنتاجية قطاعي الصناعة والزراعة،
تم تبديد هذا املــوارد ،في توسعة قناة السويس ،بال ضــرورة ،وكذلك
الـخــروج ملـشــروعــات الـكـبــاري واألن ـفــاق وال ـطــرق ،دون حاجة تنموية
ُمـلـحــة .فالبنية األســاسـيــة يتم إنـشــاؤهــا أو التوسع فيه ،فــي ضوء
التخطيط العمراني ،وإال تحولت مشروعات البنية األساسية إلى عبء
على كاهل االقتصاد .وكمثال وحيد فقط على سوء إدارة املــوارد،
معاناة الحكومة اآلن ،من التزاماتها تجاه شركة سيمنس األملانية ،التي
نفذت محطات للكهرباء ،من خالل قروض بنحو  10مليارات 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 ً
محليا.
ثمار ُمرة

ارت ـف ـع ــت حـصـيـلــة ال ـض ــرائ ــب م ــن  305م ـل ـي ــارات جـنـيــه ف ــي عــام
 ،2015/2014إلــى مستهدف فــي  2022/2021بنحو  983مليار
جنيه ،وكذلك ارتفعت الــديــون املحلية من  1.8تريليون جنيه عام
ً
 2015/2014إلى  4.7تريليونات في  ،2021وأيضا الدين الخارجي
ارتفع من  48مليار دوالر في  2014إلى  137مليار دوالر في .2021
ومع ذلك زاد الفقر ،ليصل إلى  %29.8من السكان ،ويذهب البنك
الدولي إلى أن  %60من املجتمع املصري إما فقراء ،أو معرضون
للفقر ،بسبب تقليص الدعم بصورة كبيرة ،ورفــع أسعار السلع
والـخــدمــات الحكومية .كما تغيب الـخــدمــات الـضــروريــة للسكان،
فهناك  %64من سكان الريف بمصر ال يحصلون على خدمات
الصرف الصحي اآلم ــن .أمــا عن التعليم ،فهو ال يحظى باهتمام
السلطة في مصر ،والتي عبر عنها السيسي بمقولته «يعمل إيه
التعليم في وطن ضايع» ،كما صرح نائب وزير التعليم في مجلس
ال ـنــواب ،بــأن مصر لديها عجز فــي املعلمني يبلغ  320ألــف معلم،
وعجز بالفصول الدراسية يصل إلى  250ألف فصل ،ومع ذلك نرى
اإلنفاق غير الرشيد للحكومة من مواكب املوميات أو طريق الكباش،
أو مؤتمرات الشباب.
األزمة التمويلية

تأتي األزمــة التمويلية ملصر من مصدرين أساسيني ،األول عجز
املوازنة العامة للدولة ،والبالغ  475.5مليار جنيه بموازنة 2022/2021
(ما يعادل  30.1مليار دوالر) ،ولذلك تضطر الحكومة لتدبير هذا
العجز من االقتراض املحلي بنحو  18مليار دوالر ،وكذلك اللجوء
لالقتراض الخارجي بنحو  12مليار دوالر .واملصدر الثاني لألزمة
التمويلية ،هو عجز ميزان تجارة السلع والـخــدمــات ،حيث تشير
بيانات عام  2021/2020إلى وجود عجز بقيمة  582مليار جنيه
(ما يعادل  36.9مليار دوالر) ،ولن يكون هناك عالج لهذا العجز إال
بزيادة مصر إلنتاجها من كافة السلع والخدمات ،وبما يؤدي إلى
ً
زيادة نسبة االكتفاء الذاتي ،فضل عن التوجه للتصدير .ومعالجة
الحكومة لألزمة التمويلية تأتي في إطار شديد التقليدية ،بلجوئها
لتدوير القروض ،أو استهالك القروض الجديدة بالقروض القديمة،
ولــذلــك تـبـعــاتــه ،مــن حــرمــان األج ـيــال الـحــالـيــة مــن تــوفـيــر الـخــدمــات
بشكل جيد ،وتحميل األجيال القادمة أعباء الديون الحالية.
زيادة معدالت الفساد

أتى ترتيب مصر في املرتبة  117من بني  180دولــة ،وذلــك وفق
بيانات مؤشر مــدركــات الفساد ملنظمة الشفافية الــدولـيــة ،لعام
 ،2020وكــانــت مـصــر تحتل املــرتـبــة  106ع ــام  .2019ورصــد
تـقــريــر ملنظمة الـشـفــافـيــة ،ع ــدة م ـمــارســات تتسم بــالـفـســاد من
قبل مصر في القروض التي حصلت عليها ،من صندوق النقد
الدولي ،ملواجهة جائحة كورونا ،منها :أن النظام املصري تعمد
إضعاف القضاء ،ودللوا على ذلك بقيام نظام السيسي بتعديل
قانوني يسمح له بعزل رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات ،وذلك
مــن أجــل اإلطــاحــة باملستشار هشام جنينة .واملخالفة الثانية،
أن حكومة مصر طلبت من صندوق النقد تأجيل نشر بيانات
القرض والتقرير الخاص بها لعدة أشهر ،بينما املتعارف عليه
أن يتم النشر خــال أيــام بعد تقديم الـقــرض ،ولــم تقم الحكومة
املصرية بنشر البيانات الكافية لبيان كيف تصرفت في األموال
الـتــي حصلت عليها مــن صـنــدوق الـنـقــد .واملـخــالـفــة الثالثة التي
رصدها تقرير منظمة الشفافية ،أن ما يقوم به النظام املصري
من قمع وانتقام ،يحول دون مشاركة الصحافيني والسياسيني
ً
وأخيرا
من أن يقوموا بنشر ممارسات الفساد أو الحديث عنها.
وليس أخـيـ ًـرا ،فممارسات السيسي في كثير من إدارة وإسناد
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
 2.5مليار جنيه إلــى الـحــاج سعيد (مـقــاول مـصــري) بتعليمات
شفاهية ،دون اعتبار ألنظمة املراجعة واملراقبة.
التخلف التكنولوجي

م ـع ـلــوم أن صـ ـ ــادرات الـتـكـنــولــوجـيــة امل ـت ـقــدمــة مل ـصــر ،ع ــام 2020
بلغت  343مليون دوالر فقط ال غـيــر ،وذل ــك حسب أرق ــام قاعدة
بيانات البنك الــدولــي ،علما بــأن ص ــادرات مصر السلعية في عام
 2021/2020كانت بحدود  28.6مليار دوالر ،منها  8.5مليارات
صــادرات بترولية .ويتضح من تواضع الصادرات السلعية ملصر،
غياب القيمة املضافة العالية ،إذ إن غالبية صادرات مصر السلعية
ً
مــن امل ــواد الـخــام ،والسلع التقليدية ،فضل عــن أن مصر إلــى اآلن
عاجزة عن إنتاج خطوط اإلنتاج ملصانعها ،ويتم استيرادها وقطع
غيارها ،من الخارج .وإن كان من الضروري القول بأن مصر لديها
كـفــاءات علمية ،ولـكــن اإلرادة السياسية غائبة عــن توظيفها ،وال
ترغب في التطوير واالستفادة منها ،وهــو ما يشجع على هجرة
العلماء إلى الخارج.

