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Economie / Nationale
 Finance publique, Dettes, budget de l’Etat, fiscalité, inflation, PIB et croissance
LA BOURSE DE TUNIS NE FINANCE L’ÉCONOMIE NATIONALE QU’À HAUTEUR DE
10% SELON BILEL SAHNOUN
Bilel Sahnoun, Directeur général de la Bourse de Tunis a indiqué, au micro de radio Express FM,
mercredi 23 décembre, que la place de Tunis est considérée comme celle des petites et moyennes
entreprises à l’exception du secteur bancaire et d’environ 4 grands groupes. Il a ajouté: » Nous ne
disposions pas de capitaux importants susceptibles d’attirer des investisseurs en l’occurrence
étrangers, et qui nous permettront de développer des instruments financiers intelligents et
innovants. » Bilel Sahnoun a souligné qu’il est rare qu’un investisseur étranger fasse une entrée en
Bourse et la quitte rapidement car ils sont généralement stables.
Dans le même registre, le DG de la Bourse de Tunis a expliqué qu’en ce qui concerne les
investisseurs tunisiens, ils craignent en général d’investir en bourse ou de prendre trop de risques.
Si l’on se réfère à l’exemple de l’assurance vie, qui représente l’épargne des clients des assurances,
les investir sur la place de la bourse représente une grande prise de risque. « Afin de minimiser les
risques en question, il faudrait qu’il y ait une diversité de secteurs et une panoplie de produits et de
catégories de titres qui permettent de répartir les risques » a souligné Bilel Sahnoun.
Il a expliqué que l’augmentation de la valeur de l’assurance-vie de 10 à 100 000 dinars dans la
nouvelle Loi de Finances 2021 en orientera une grande partie vers le développement du marché
financier. L’invité d’Expresso a déclaré en outre que le compte d’épargne en actions a été porté de
50 à 100 mille dinars avec un avantage fiscal de 55% de réduction d’impôt.
Dans un autre registre, le DG de la Bourse de Tunis a expliqué que les conditions économiques et
sociales ont fait croire aux gouvernements successifs que le marché financier ne s’adresse qu’à la
catégorie des investisseurs et des riches, alors que le rôle du marché financier est d’inciter
l’épargne nationale et de l’orienter vers le financement de l’économie. Il a également ajouté que le
ratio du financement boursier de l’économie est inférieur à 10%, ce qui est très faible, sachant que
ce ratio dans les marchés émergents est d’environ 30%.
https://cutt.ly/Eh0UX1Y

 Secteur agricole, industrie de transformation, ressources hydrauliques et
forêts
Tendance baissière des investissements agricoles approuvés (-18%)
Les investissements agricoles approuvés poursuivent une tendance nettement, baissière, chutant
de 18%. Et ce, entre les onze premiers mois de 2020 et de 2019, à 418,7 millions de dinars (MD).
Selon les résultats de l’investissement agricole privé publiés par l’APIA.
Le nombre d’opération d’investissements agricoles a diminué de 13,9% à 2834 opérations. Les
investissements approuvés permettront la création de 3269 emplois permanents, dont 103 dédiés
aux diplômés de l’enseignement supérieur.
Selon les activités, les investissements approuvés au cours des 11 mois 2020 sont répartis
principalement entre l’agriculture (307,2 MD, soit une baisse de -16.4 %) et les services agricoles
(43,9 MD, soit un repli de 19,7%).
D’après l’APIA, les investissements approuvés dans le secteur de la première transformation d’une
valeur de 40,2 MD ont connu une évolution de 13,9%, par rapport à la même période de 2019,
dans le cadre des orientations de l’État visant à améliorer les filières économiques et à favoriser la
création de valeur ajoutée pour les produits agricoles, afin de valoriser les excédents de
production. Ces investissements ont été dirigés vers les huileries pour une valeur de 19,8 MD. Et le
stockage frigorifique pour 6,5 MD (dans le gouvernorat de Kébili). Une opération de création liée à
la transformation biologique des pâtes, d’une valeur de 6,5 MD, a été approuvée à Sfax.
L’arboriculture fruitière a attiré 201,5 MD des investissements du secteur agricole, suivie de
l’activité avicole avec 43,3 MD.
Investissement à participation étrangère : une seule opération d’extension
En repli, 56 prêts fonciers d’une valeur de 5,6 MD ont été approuvés. Et ce, contre 70 prêts de 7,1
MD au cours de la même période en 2019. Ces prêts permettront l’intégration de 576 hectares de
terres dans le cycle économique.
https://cutt.ly/9h0U16y

 Transport et logistique
En 2021, Tunisair se portera mieux, beaucoup mieux selon le ministre du Transport
Impactée par la crise du tourisme et par la crise sanitaire, Tunisair traverse une période difficile.
Toutefois, malgré cette situation difficile qui a marqué l’année 2020, les bonnes affaires devraient
pouvoir reprendre dès 2021.
C’est ce qu’a laissé entendre le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk en
marge de l’ouverture des Journées de l’Aviation ce mercredi 23 décembre 2020. « A l’instar des
autres compagnies aériennes, impactées par la crise sanitaire, Tunisair a été touchée en raison,
notamment des protocoles sanitaires », a-t-il déclaré.
La compagnie nationale devrait donc remonter la pente dès 2021. Elle sera capable, selon le
ministre, d’améliorer son rendement. « La réforme va commencer au niveau du règlement
intérieur de Tunisair. Nous passerons, ensuite, au renouvellement de la flotte. Enfin, nous
travaillerons sur la réduction de la dette de l’entreprise« , a-t-il encore déclaré.
https://cutt.ly/fh0U93l

 Opinion et analyse, interview, enquête, classement et étude
Qui veut la peau du secteur privé tunisien ?
Le Groupe de la Banque mondiale a publié, mardi 22 décembre 2020, sa nouvelle édition annuelle
du rapport de suivi de la situation économique de la Tunisie.
Une section « Focus Spécial » dans ce rapport s’est basée sur les résultats d’une enquête menée
auprès d’un ensemble d’entreprises tunisiennes, pour débattre des dernières données disponibles
sur leurs performances et déterminer les priorités dont il faut tenir compte pour relancer la
croissance et la productivité du secteur privé.
L’analyse a révélé qu’au cours de la période 2013 – 2019 le secteur privé s’est affaibli dans
l’ensemble. Les entreprises sont moins enclines à investir et à innover : la proportion d’entreprises
investissant dans des immobilisations est passée de 44% en 2013 à 30% en 2019 et le repli
concerne tous les secteurs. De manière similaire, la part des entreprises tunisiennes introduisant
un nouveau produit ou service a diminué de moitié, passant de 28% en 2013 à 14% en 2019.
Les entreprises sont moins tournées vers l’exportation qu’avant et le pourcentage des entreprises
exportatrices est passé de 38% en 2013 à 32% en 2019. Cela a coïncidé avec la détérioration des
indicateurs commerciaux : le nombre de jours nécessaires au dédouanement des exportations a
plus que doublé, passant de 3 jours en 2013 à 7 jours en 2019. La situation est pire pour les
importations où le nombre de jours nécessaires au dédouanement des importations est passé de 7
jours en 2013 à 16 jours en 2019.
Les entreprises sont également, d’après le rapport du Groupe de la banque mondiale, de moins en
moins productives : la croissance annuelle réelle de la productivité a été négative en 2013, de
l’ordre de -4,5% et a empiré en 2019, en tombant à -5,1%.
Sur un autre plan, un rapport du Conseil des analyses économiques (CAE) fin 2018 indique que
l’environnement dans lequel évoluent les entreprises tunisiennes est très contraignant, marqué par
de nombreuses entraves et des difficultés opérationnelles et administratives, tant au niveau de
l’investissement que de l’exploitation. Les mesures à prendre à ce sujet sont en effet connues,
l’important est le renforcement du suivi de leur mise en œuvre effective dans des délais courts.
Sous le gouvernement Mechichi, le ministre des Finances, Ali Kooli n’a pris aucune mesure pour
soutenir les entreprises privées tunisiennes composées essentiellement de PME.
https://cutt.ly/rh0U7Kw

Impact des changements climatiques sur l’économie tunisienne | Cinq ans après
l’accord de Paris : Quel est le chemin parcouru par la Tunisie ?
La Tunisie s’est assigné l’objectif de réduire de 40% l’intensité carbone à l’horizon 2030 par
rapport au niveau de référence 2010.
En signant l’accord de Paris lors de la 21e Conférence internationale sur le climat qui s’est tenue,
en 2015 à Paris, la Tunisie s’est souscrite aux efforts communs déployés à l’échelle planétaire par
194 Etats et organisations internationales pour contenir le réchauffement climatique à 2°C d’ici la
fin du siècle. Une tâche ardue à laquelle s’est engagé le monde pour pouvoir sauver les écosystèmes
de la planète. Si les avancées réalisées par les divers Etats signataires en la matière sont jugées
timorées, au vu de la recrudescence des phénomènes climatiques extrêmes, il n’en reste pas moins
que la prise de conscience de la lutte contre le changement climatique, dont témoignent les débats
qui traitent de la question environnementale et qui occupent davantage d’espace médiatique dans
le monde, constitue un acquis en soi.

Pour la Tunisie, qui figure parmi les pays les plus vulnérables aux extrêmes climatiques, il y a,
certes, un travail colossal à accomplir pour parvenir aux objectifs d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique qu’elle s’est fixés. Quels sont les objectifs de la Tunisie en matière de lutte
contre le changement climatique? Quelles sont les avancées réalisées en la matière? C’est dans
l’optique de répondre à ces questions que l’Agence française de développement (AFD) a tenu,
mardi 8 décembre, une conférence en ligne à laquelle ont pris part un nombre d’experts et de
représentants des départements ministériels de l’Environnement et de l’Agriculture, qui ont dressé
un bilan de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la politique de lutte contre le changement
climatique.
Des secteurs prioritaires
Après les mots d’introduction prononcés respectivement par l’ambassadeur de France, M. André
Parant, la ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mme Akissa
Bahri, et l’ancien ministre des Affaires locales et de l’Environnement, M. Mustapha Aroui, les
intervenants ont présenté, tour à tour, le parcours qu’a fait la Tunisie, en matière de lutte contre le
changement climatique, depuis l’accord de Paris.
Evoquant la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) que la Tunisie a élaborée en
préparation à la COP 21, le point focal national de la Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (Unfccc) au sein du ministère des Affaires locales et de l’Environnement,
Mohamed Zmerli a fait savoir que la Tunisie s’est assigné l’objectif de réduire de 40% l’intensité
carbone à l’horizon 2030 par rapport au niveau de référence 2010. Il a précisé que la CDN élaborée
a permis l’identification des secteurs prioritaires qui sont les plus vulnérables au changement
climatique, à savoir les ressources en eau, les écosystèmes, le tourisme, l’agriculture et la santé. Il a
expliqué, à cet égard, qu’outre le volet gouvernance, la Tunisie a pu faire des progrès en matière de
planification, notamment dans le secteur de l’eau à travers l’élaboration de la vision eau 2050, qui
vise à renforcer les capacités d’adaptation et de résilience du secteur de l’eau, mais aussi dans le
secteur de l’agriculture avec la construction de projets comme le Programme d’adaptation au
changement climatique de territoires ruraux (Pacctr) et le Projet de gestion intégrée des paysages
(PGIP) dans les régions les moins développées.
https://cutt.ly/qh0IwWH

مليونا تونسي يبحثون عن قروض صغيرة لتدبير أعمال بديلة
 بعدما فاقمت، بحثا ً عن تمويالت تعيدهم إلى الدورة االقتصادية،يطرق آالف التونسيين يوميا ً أبواب مؤسسات وجمعيات القرض الصغير
 إذ تظهر،جائحة فيروس كورونا الجديد أزمة البطالة وزادت موجات التسريح في القطاعات الخدمية نتيجة الغلق وتدابير الحجر الصحي
.بيانات متخصصة حاجة نحو مليوني شخص لقروض صغيرة
المسرحون من وظائفهم عن حلول فردية تعيد إدماجهم في سوق العمل عبر التمويالت الصغرى ومتناهية الصغر التي
ويبحث التونسيون
ّ
. في ظل انحسار مصادر تمويل المشاريع وتفاقم أزمة السيولة في القطاع المالي،تقدمها الجمعيات أو مؤسسات القرض الصغير
https://cutt.ly/Yh0Ie2T

 Santé / Situation sanitaire
 جانفي ومنع احتفاالت رأس السنة51  التمديد في حظر التجول الى:وزير الصحة
أعلن وزير الصحة فوزي مهدي أن اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد المجتمعة بصفة عاجلة قررت منع جميع احتفاالت رأس
.السنة الميالدية

" عدد الوفيات بلغ في تونس  4237حالة في شهر أكتوبر سجلنا  1430حالة بمعدل  47وفاة يوميا ،في شهر نوفمبر  1592حالة بمعدل
 47وفاة يوميا ،شهر ديسمبر  830حالة وفاة إلى حدود أمس بمعدل  40حالة يوميا.عدد الوفيات سجل تراجعا لكن بعض الجهات عرفت
تضاعفا بـ 5مرات وسنعمل باقصى جهدنا حتى ال تنهار المنظومة الصحية".
كما أعلن أن اللجنة قررت مواصلة العمل باالجراءات الوقائية ومواصلة العمل بحظر التجول من الساعة الخامسة صباحا الى الثامنة ليال
ومنع التنقل بين الواليات الى غاية يوم  15جانفي .2020
https://cutt.ly/Jh0Ite5

Economie / Internationale
Pays du Maghreb / Afrique du Nord
المغرب:
هل تجاوز األزمة؟..المغرب يسدد جزءا ً من ديونه لصندوق النقد
تعهد المغرب بتسديد جزء من تسهيالت ائتمانية بقيمة  3مليارات دوالر لصندوق النقد الدولي قريباً ،مما يشير إلى أن اقتصاد المملكة
المغربية ربما يكون قد أنهى أسوأ آثار الوباء وتحديات التدفقات المالية.
ذكر صندوق النقد الدولي اليوم األربعاء فى بيان عقب مشاوراته األخيرة في المادة الرابعة أن مراقبة ما بعد البرنامج قد ال تكون ضرورية
للمغرب بعد أن قالت البالد إنها ستعيد الشراء "قريبًا" لجزء غير محدد من خط االئتمان الذي جرى االعتماد عليه منذ أبريل ،وفقا ً لما ذكرته
وكالة "بلومبرغ" ،واطلعت عليه "العربية.نت".
ولم ترد رئيسة الخزانة في الحكومة فوزية زعبول على الفور على المكالمات التي تطلب التعليق بحسب ما أوردته "بلومبرغ" .وأفاد موقع
 ، Medias24ومقره الدار البيضاء ،أن المغرب سيعيد شراء مليار دوالر من المبلغ ،نقالً عن ما وصفه بأنه مصدر معتمد.
ويشير ذلك إلى تحول م حتمل في المغرب ،حيث تضررت مصادر العمالت األجنبية الرئيسية مثل السياحة والصادرات ،بما في ذلك األسواق
الرئيسية في أوروبا ،هذا العام .دفع هذا الوضع السلطات إلى جمع مبالغ قياسية للديون المحلية واألجنبية ،بما في ذلك سندات دولية بقيمة 3
مليارات دوالر.
وقال صندوق النقد الدولي إن التدفق المطرد للتحويالت التي يرسلها المغاربة وانخفاض الواردات ساعدا في الحفاظ على االحتياطيات
الرسمية عند "مستوى مناسب" .وتتوقع أن ينتعش الناتج المحلي اإلجمالي للبالد بنمو  %4.5العام المقبل بعد انكماش متوقع بنسبة %7.2
في عام .2020
قال ،محلل االئتمان في  ، REDD Intelligenceمارك بوهلوند ،إن حيازات العمالت األجنبية كانت عند  30.5مليار دوالر قبل بيع
المغرب لسندات دولية قياسية هذا الشهر" ،لذا فإن سداد صندوق النقد الدولي لن يكون مشكلة".
https://cutt.ly/Ch0IyXx

البنك الدولي يمول استراتيجية الجيل األخضر في المغرب
أقر البنك الدولي منح تمويالت للمغرب لدعم استراتيجية الجيل األخضر الزراعية بهدف تنمية المشاريع الصديقة للبيئة وتعزيز إسهامات
الزراعة في دفع النمو في وقت تكيف فيه الرباط تحركاتها لمواجهة التغير المناخي والمراهنة على االقتصاد األخضر.

الرباط  -منح دعم البنك الدولي للزراعة المغربية القطاع فرصة لتعزيز استدامته ومضاعفة المشاريع الصديقة للبيئة في ظل تركيز الحكومة
المغربية على االنخراط في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي وتقليص انبعاثات الكربون.
ووافق البنك الدولي ،على تقديم  250مليون دوالر لبرنامج استراتيجية الجيل األخضر الخاص بالقطاع الزراعي المغربي ضمن عملية
مشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنم ية ،بهدف زيادة ربحية قطاع الزراعة وتعزيز استدامته وتوحيد جهود الدول في مكافحة التغير المناخي.
وأكد المدير اإلقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكو هينتشيل في تصريحات صحافية ،أن االستراتيجية تطرح تحوال جذريا في
رؤية المغرب للتنمية الزراعية باالنتقا ل من التركيز األحادي على اإلنتاج إلى بناء رأس المال البشري ،ودعم الموارد ،وخلق سالسل قيمة
مستدامة في الوسط القروي تراعي تغير المناخ.

وأكد وزير الزراعة عزيز أخنوش أن بالده حصلت على دعم من المانحين الدوليين وتمويالت بفضل الشراكات التي أبرمتها بلغت 3.5
مليار دوالر ،منها  37في المئة أموال في شكل هبات.
وفي سياق المزايا التي يتمتع بها القطاع يستفيد القطاع الزراعي المغربي من دعم حكومي ومن المساهمات المادية من طرف مؤسسات
دولية ،نظرا لما يشكله من ركيزة مهمة لالقتصاد المحلي على مستوى التنمية وخلق الوظائف.
ولجذب الشبا ب إلى الزراعة ،سيمول البرنامج ريادة األعمال ،وبرامج التدريب الموجهة لشباب القرى بمن فيهم النساء ،وذلك بغية جذب
االستثمارات الخاصة إلى قطاع المنتجات الزراعية الغذائية بإزالة العقبات التنظيمية والتمويلية للتحفيز على خلق فرص الشغل.
ووفق األرقام الرسمية ،بلغت االستثمارات الزراعية بالبالد في السنوات العشر األولى منذ إطالق المخطط األخضر حوالي  10.8مليار
دوالر ،منها  60في المئة من التمويل الخاص.
وأكد أخنوش أنه سيكون بمقدور الطبقة الوسطى الزراعية والمزارعين الشباب االعتماد على جيل جديد من النظم المبتكرة في القطاع.
وقال ديفيد تريجيه ،الخبير األول في االقتصاد الزراعي والرئيس المشارك للفريق ،إن الشباب في القرى يشكل طاقة يمكن االستفادة منها في
التنمية الزراعية ،ومن األهمية خلق فرص لهم لتعزيز التنمية لقطاع زراعي وغذائي متطور يمكنه أن يدر المزيد من فرص الشغل والرخاء
على المناطق القروية.
وأكد تريجيه ،أن البرنامج سيغرس ثقافة ريادة األعمال ،وسيزود شباب القرى باألدوات والمعارف التي تتيح لهم استخدام المزيد من
الممارسات والتقنيات المستدامة المتطورة ،ومن ثم المساهمة في خلق قطاع زراعي وغذائي أكثر قدرة على الصمود أمام تغير المناخ.
https://cutt.ly/oh0IuLk

صندوق النقد :الوضع المالي للمغرب متدهور مع هبوط إيرادات الضرائب
قال صندوق النقد الدولي ،إن تدهورا طرأ على الوضع المالي في المغرب خالل العام الجاري ،نتيجة هبوط اإليرادات الضريبية ،الناجمة
عن تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأصدر صندوق النقد الدولي ،األربعاء ،بيانا في أعقاب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع المغرب ،حصلت األناضول على نسخة منه.
وذكر أن عجز الحساب الجاري صعد في العام  2020بسبب انخفاض عائدات السياحة ،التي توقفت بشكل شبه كامل منذ مارس /آذار
الماضي ،بفعل تداعيات تفشي جائحة كورونا.
إال أن مرونة التحويالت وانخفاض الواردات ،احتوت احتياجات التمويل الخارجي للمغرب ،وظلت االحتياطيات الدولية أعلى بشكل مريح
من مستويات العام الماضي.
وأصدر المغرب هذا العام سندات دولية في مرتين قيمتهما مليار يورو وثالثة مليارات دوالر على التوالي ،ليرتفع احتياطي النقد األجنبي إلى
 322مليار درهم ( 36مليار دوالر) بحلول ديسمبر الجاري.
ووفق التقرير "نجت البنوك حتى اآلن من الركود بشكل جيد نسبيا ،واستمر االئتمان في الزيادة خالل  ،2020مما يعكس االستجابة القوية
للبنك المركزي ،والتي أدت إلى تحسين ظروف السيولة وخفض أسعار الفائدة".
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي ،انخفاض نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى  7.2بالمئة في  ،2020وأن ينتعش العام المقبل إلى 4.5
بالمئة ،حيث تتضاءل آثار الجفاف والوباء وتظل السياسة النقدية والمالية مالئمة.
وتضرر المغرب بشدة من الوباء العالمي ،وعانى من جفاف شديد أثر على القطاع الزراعي الذي يشكل أزيد من  14بالمئة من الناتج المحلي
اإلجمالي.
وتابع البيان" :ساعدت االستجابة السريعة للسلطات المغربية في احتواء تداعيات الوباء؛ ومع ذلك ،تباطأ النشاط االقتصادي بشكل حاد في
النصف األول  2020بسبب التأثير المشترك لألزمة الصحية والجفاف".
وبسبب الجائحة والجفاف ،ارتفعت معدالت البطالة إلى  12.7بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري ،صعودا من  9.4بالمئة على أساس
سنوي ،ودفع التضخم إلى االنكماش.
https://cutt.ly/7h0Ioca

مصر:
كيف تأثرت استثمارات الحكومة المصرية بجائحة كورونا؟
كشفت بيانات رسمية ،أن االستثمارات الحكومية المصرية المنفذة خالل الربع األول من عام  ،2021 / 2020بلغت نحو  40مليار جنيه
بنسبة نمو بلغ  ،%60منها  28.4مليار جني ه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت  ،%29وبما يشكل  %71من جملة
االستثمارات.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية المصرية ،الدكتورة هالة السعيد ،إن الهيكل القطاعي لتلك االستثمارات ،تضمن قطاعات
اإلسكان ،والتعليم قبل الجامعي ،والجامعي ،والتنمية المحلية ،والنقل ،والصحة ،والري ،وعددا ً من القطاعات األخرى.
وأكدت على تسارع معدالت التنفيذ في قطاعات بناء اإلنسان ،حيث سجلت معدالت نمو االستثمارات الحكومية في قطاع التعليم الجامعي
 ،%116وفي التعليم قبل الجامعي  ،%88وفي الصحة  ،%84وذلك مقارنة بالمعدالت التي سجلتها هذه القطاعات خالل العام الماضي.
وفيما يتعلق بنمو االقتصاد المصري خالل الربع األول من العام المالي  ،2021 / 2020أشارت الوزيرة إلى التباطؤ في معدل النمو خالل
هذه الفترة ،حيث انخفض المعدل إلى  ،%0.7متأثرا ً بتباطؤ العديد من األنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما
مقارنة بالربع األول من العام المالي .2020 / 2019
وأكدت أن اإلجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي ،وتقليل الخسائر ،وأنه بدون تلك اإلجراءات كان من المتوقع
أن ينكمش االقتصاد بنحو %.1.2
وأضافت أنه فى حا لة حساب معدل النمو بدون قطاع السياحة ،فسوف يرتفع معدل النمو ليسجل  %2.7خالل الربع األول ،حيث إن قطاع
السياحة ي ُعد من أكثر القطاعات المتضررة من األزمة ،والذي انكمش بنحو  ،%66جراء جائحة فيروس كورونا.
https://cutt.ly/Gh0Ipi4

Continent africain / Afrique subsaharienne
1.15مليار دوالر من البنك الدولي لـ«تعزيز الصمود» في الساحل األفريقي
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة  1.15مليار دوالر أميركي في دولتي بوركينا فاسو وتشاد بمنطقة الساحل األفريقي من أجل  3مشاريع
لتعزيز قدرة دول هذه المنطقة على الصمود في ظل تفاقم الوضع اإلنساني واالقتصادي بسبب فيروس «كورونا».
وتهدف المشاريع الجديدة إلى تسريع االنتعاش االقتصادي وتحسين فرص الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية ونوعيتها في بوركينا
فاسو وتشاد ،ويهدف أحد هذه المشروعات ،والذي يحمل عنوان «الوقاية والمرونة» ،وتبلغ قيمته  700مليون دوالر ،إلى دعم بوركينا فاسو
في مبادراتها الهادفة إلى معالجة المخاطر وتفاقم أعمال العنف في البالد.
وأشار البنك إلى أن هذا المشروع يعقبه ثا ٍن لدعم لميزانية الطوارئ بقيمة  100مليون دوالر من أجل استجابة الحكومة البوركينية لوباء
«كوفيد  »19 -في سياق أزمة أمنية وإنسانية مزدوجة ...ومن المنتظر أن يساعد هذا التمويل ،الذي يتضمن قرضا ً ومنحة ،في الحد من
تأثير فيروس «كورونا» على األسر وإرساء األساس للتعافي االقتصادي المرن من تداعيات الفيروس.
أما المشروع الثالث ،بقيمة  350مليون دوالر ،وهو «مشروع التنمية اإلقليمية الطارئة والمرونة» ،فيهدف إلى تحسين قدرة المجتمعات في
بوركينافاسو وتشاد على الوصول إلى البنية األساسية والخدمات االجتماعية التي يفتقر إليها بعض المناطق المتضررة بالصراع والمناطق
المعرضة للخطر.
ّ
ووفقا ً للبنك الدولي ،فإن هذا المشروع سالف الذكر سيرفع موارد ما يقرب من  325ألف امرأة ( %30منهن مشردات داخلياً) ،وتمكين
 650ألف شخص من االستفادة من خدمات اجتماعية أفضل في البلدين.
وأشار البنك إلى أنه يطمح إلى «تعزيز وتنسيق جهود التنمية واالستقرار التي تبذلها دول الساحل الخمس ،ودعمها ماليا ً بفضل الزيادة غير
المسبوقة في الموارد المتاحة لهذه المنطقة ،والتي تبلغ  8.5مليار دوالر مقدَّمة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي».
https://cutt.ly/hh0IpVt

«موانئ دبي» تنشئ مينا ًء جديدا ً في السنغال بمليار دوالر
قالت «موانئ دبي العالمية» ،إنها و ّقعت اتفاقية مع حكومة السنغال من أجل إنشاء ميناء بحري في المياه العميقة بمنطقة «ندايان» ،حيث
أعلنت أن «موانئ دبي العالمية  -داكار» تستثمر  837مليون دوالر في المرحلة األولى من المشروع ،وفي المرحلة الثانية  290مليون
دوالر.
وأوضحت أن المشروع الجديد يقع بالقرب من مطار «بليز دياغني الدولي» ،بينما يبعد عن الميناء الرئيسي نحو  50كيلومتراً ،مشيرا ً إلى
أن الميناء الجديد سيعزز الدور الذي تلعبه داكار كمركز لوجيستي رئيسي وبوابة لغرب وشمال غربي أفريقيا ،وسيدعم تحقيق خطط التنمية
االقتصادية الطموحة للسنغال التي أطلقها الرئيس ماكي سال وهي «خطة السنغال الصاعدة».
وبحسب وكالة أنباء اإلمارات (وام) ،يشمل عقد امتياز «موانئ دبي العالمية» الخاص بميناء داكار خطة إلنشاء محطة حاويات جديدة إلى
جانب محطة الحاويات الرئيسية القائمة في ميناء داكار ،ولكن بعد المشاورات التي أُجريت بين الرئيس ماكي سال وسلطان أحمد بن سليّم،
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» ،توصل الطرفان إلى أنه من األفضل تنفيذ مشروع أكبر وأكثر
طموحا ً بإنشاء ميناء جديد بالكامل خارج المدينة؛ وذلك من أجل دعم مسيرة التنمية االقتصادية في السنغال.
https://cutt.ly/zh0Isqt

Asie / Extrême-Orient
الصين تتأهب لتخفيضات جمركية بداية 0205
قالت وزارة المالية الصينية ،األربعاء ،إن البالد ستخفض رسوم االستيراد على  883سلعة بدءا ً من  1يناير (كانون الثاني) المقبل ،منها
بعض معدات الطيران ومنتجات الورق واألخشاب.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها اإللكتروني إنها ستخفض أيضا ً رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات؛ بدءا من  1يوليو
(تموز) المقبل .وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على  850سلعة منذ  1يناير .2020
وفي سياق منفصل ،قال الخبير االقتصادي األميركي الشهير ومؤلف الكتب األكثر مبيعاً ،جيفري ساكس ،إن نموذج التنمية الجديد للصين
الذي «تعزز فيه األسواق المحلية واألجنبية بعضها بعضا ً» ينم عن موقف صحيح.
وصرح ساكس ،مدير «مركز التنمية المستدامة» بجامعة كولومبيا ،لوكالة أنباء «شينخوا» ،بأن «برنامج الحكومة صحيح عند الحديث عن
نهج متوازن تعزز فيه األسواق المحلية واألجنبية بعضها بعضاً .هذا موقف صحيح».
وقال ساكس ،وهو أيضا ً مستشار كبير لدى األمم المتحدة ،إن « الصين تحتاج إلى مواصلة االنفتاح على العالم ،بما في ذلك ببرامج مهمة مثل
(مبادرة الحزام والطريق) ،مع تعزيز النمو المحلي لتحسين سبل عيش المواطنين وظروفهم المعيشية».
وجاءت تصريحات ساكس بعد قيام الحكومة الصينية بتحديد األولويات االقتصادية للعام المقبل في «مؤتمر العمل االقتصادي المركزي
الرئيسي» ،الذي عقد من يوم األربعاء إلى الجمعة في بكين.
وفي عام  ،2021ستتخذ الدولة خطوة أولى قوية في بناء نموذج التنمية الجديد الذي تعزز فيه األسواق المحلية واألجنبية بعضها بعضاً ،مع
السوق المحلية بوصفه دعامة أساسية.
وأشار ساكس إلى أن الصين نجحت في كبح جماح جائحة «كوفيد »19واستعادة النمو االقتصادي ،واصفا ً ذلك بأنه «إنجاز رائع» .وأضاف:
« لقد حققت بالفعل الهدف الوطني المتمثل في إنهاء الفقر المدقع عام  2020رغم تفشي الوباء».
وقال الخبير االقتصادي إنه يأمل في عام  2021أن تسهم الصين عالميا ً في إنهاء الوباء من خالل توفير لقاحات آمنة وفعالة للدول النامية،
ودعم البلدان بمعدات االختبار ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من اللوازم .وأشار إلى أن السبيل للمضي قدما ً أمام جميع البلدان هو
«االقتصاد األخضر والرقمي»  ،ونشر الجيل الخامس ،والطاقة المتجددة ،والسيارات الكهربائية ،والذكاء الصناعي ،والخدمات اإللكترونية،
لصالح االستدامة البيئية ،واالندماج االجتماعي ،وتحسين ظروف الحياة.
وقال ساكس« :الصين في وضع جيد للمساعدة في قيادة هذا الجهد .تقدم الصين في التقنيات الخضراء والرقمية ليس مفيدا ً للصين فحسب؛
ولكن للعالم بأسره ،مثل التخفيضات الكبيرة في تكاليف الطاقة المتجددة والجيل الخامس».
https://cutt.ly/6h0IsMh

