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المعاصرة فإنه تتبع توجھات االقتصاد والتعرف على السياسات والقرارات التي تؤثر 
  .فيه تصبح ضرورية لتقييم االنجاز

 
الكتاب في ستة فصول، يتحدث الفصل األول عن التدخالت االقتصادية العالمية حيث 

لتصحيح، واألزمة بين العالمية والوطنية، والتخاصية الوطنية يشير إلى آليات ا
واإلبداع، والتجارة الدولية، والقروض واتفاقية التجارة الدولية، واالستثمار وسعر 
الفائدة، والعولمة والنظام االقتصادي العالمي، واألصول الوطنية، والمؤسسات والناس 

كنولوجية الوطنية، واألموال العربية واألرانب، والشريك االستراتيجي والخبرات الت
والمشاريع، واالستثمار وتدويل البحث والتطوير، والعقارات واألسھم والمستقبل، 

  .وأسواق األوراق، واالرتباط بالدوالر، وجدولة القروض
 

أما الفصل الثاني فيتحدث عن تجارب األمم ومنھا: الحريري والرؤية االقتصادية، 
القمة الثانية، ونھوض الدول  –المنطقة العربية، وأزمة الجنوب والتغيرات المناخية و

إيرلندا نموذجاً، والنمور اآلسيوية، واألردن واليونان، والمرض األرجنتيني  –الصغيرة 
وإمكانية النھوض، والتجربة األندونيسية، وكوستاريكا ... والديمقراطية االقتصادية، 

الثالث قراءة في االقتصاد الوطني والنھوض ) والتنمية. وفي الفصل 11ومجموعة الـ (
االقتصادي بين العاصمة والمراكز واألداء االقتصادي في المحافظات والشفافية 
والمسؤولية الوطنية واالستثمار. أما الفصل الرابع فيتحدث عن  الصناعة والطاقة 

  .والزراعة واألخطار المحدقة والميزان التجاري وأزمة الطاقة
 

الخامس يشير الكتاب إلى المرافق االقتصادية وتطوير المؤسسات وفي الفصل 
االقتصادية واالنتاج واالندماج في االقتصاد العالمي وقطاع السياحة واالنشاءات وأزمة 
األسعار والغالء والحركة العمرانية واإلسكان والرؤية المستقبلية. وفي فصل الكتاب 

طاع الزراعي والبرامج والمشاريع السادس ھناك قراءة عن الزراعة وتصنيع الق
والتغيرات المناخية وثروة الغابات وانفلونزا الطيور. الكتاب يشكل إضافة نوعية عن 

 .الحالة االقتصادية الوطنية سواء في اإلطار المحلي أو العربي أو الدولي
 

 
 


