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هل يُنقل »المركزي اليمني« من عدن؟
عدن ـ فاروق الكمالي

تـــضـــاربـــت املـــعـــلـــومـــات، الـــثـــاثـــاء، 
حول انتقال البنك املركزي اليمني 
مــن عــدن. إذ كشف مــســؤول رفيع 
اليمنية  الــحــكــومــة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
تـــــدرس نــقــل املـــقـــر الـــرئـــيـــس لــلــبــنــك املـــركـــزي 
)جنوب  سيئون  مدينة  إلــى  عملياته  وإدارة 
شــــرق الــــبــــاد(، بــعــد ســيــطــرة االنــفــصــالــيــن 
الــجــنــوبــيــن املـــدعـــومـــن مـــن اإلمــــــــارات على 
ــال  ــ ــتــــة عــــــدن )جــــــنــــــوب(. وقـ الـــعـــاصـــمـــة املــــؤقــ
املسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن 
اليمني حافظ معياد  املركزي  البنك  محافظ 
 للرئيس عبد ربه منصور 

ً
قدم مقترحًا عاجا

هــادي بنقل املقر الرئيس للبنك، وأكــد أنه ال 
االنقاب  بعد  عــدن  من  أداء مهامه  يستطيع 
الذي نفذته قوات انفصالية. إال أن هذا الخبر 
جوبه بالنفي، عبر وسائل إعام محلية، مع 

تــأكــيــدات بــأن البنك بــاق فــي عــدن وسيسير 
ــيــــؤدي عمله  أعـــمـــالـــه بــشــكــل اعـــتـــيـــادي، وســ

وواجباته بشكل طبيعي.
املدعومن من  االنفصالين  قــوات  وسيطرت 
دولة اإلمارات على العاصمة اليمنية املؤقتة 
بــعــد مــعــارك اســتــمــرت ثــاثــة أيــــام، وفــرضــت 
بما  الــحــكــومــيــة  املــؤســســات  عــلــى  سيطرتها 
ــنـــك املـــــركـــــزي وقــــامــــت بـــاســـتـــبـــدال  ــبـ فـــيـــهـــا الـ
حــراســاتــهــا بــمــوالــن. وتــســبــب االنـــقـــاب في 
اليمني مرحلة جديدة من  االقتصاد  إدخــال 
حالة عدم اليقن، وأثار الشكوك حول وضع 
املـــؤســـســـات االقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة وعــلــى 
رأسها البنك املركزي وإمكانية االستمرار في 

دفع الرواتب.
وتــوقــع خــبــراء فــي االقــتــصــاد سيناريوهات 
ــقــــاب الــحــوثــيــن  مــشــابــهــة لـــلـــوضـــع بـــعـــد انــ
حسابات  تجميد  يتم  وأن   ،2014 نهاية  فــي 
ــارج بــحــكــم  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــي الـ ــ ــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

االســتــيــاء عــلــى مــؤســســاتــهــا بــالــقــوة. وقـــال 
املــــحــــلــــل االقــــــتــــــصــــــادي حـــــســـــام الـــســـعـــيـــدي 
»العربي الجديد«، إنه »إذا أعلنت الحكومة  لـ
أن البنك املركزي لم يعد يخضع لسيطرتها، 
وفي حال لم يتم التوصل لحل ما، فإن البنك 
ســيــواجــه صــعــوبــات جــمــة، وقـــد يــتــم اإلعـــان 
عـــن نــقــلــه مـــجـــددًا، ومـــع األســــف ســيــكــون من 
الدولية  واملــؤســســات  البنوك  إقــنــاع  الصعب 
الــجــديــدة للبنك«.  بــالــخــطــوات والــســيــاســات 
البنك مــرة أخرى  وأوضــح السعيدي أن نقل 
التي  الوطنية  العملة  على  سلبًا  سينعكس 
ستتدهور قيمتها أمام الدوالر، وقد يتوقف 
الــبــنــك عـــن إصـــــدار االعـــتـــمـــادات املــســتــنــديــة، 
تــدهــور كبير في  إلــى  ذلــك  وبالطبع سيقود 

قيمة العملة املحلية وفي السوق السلعية.
ــــة املــحــدقــة بــالــبــنــك املـــركـــزي إلــى  وأدت األزمـ
انتشار معلومات نقلتها وسائل إعام محلية 
ــركـــزي اليمني  عـــن تــقــديــم مــحــافــظ الــبــنــك املـ

حافظ معياد استقالته، الثاثاء. إال أنه صدر 
نفي لهذه املعلومة على لسان مصادر مقربة 
مــن مــعــيــاد، أكـــدت فيه أن »املــحــافــظ ال يمكن 
أن يقدم على مثل هــذه الخطوة في ظل هذا 
الظرف العصيب الذي تمر به بادنا«، وسط 
ــى تــجــنــيــب الــبــنــك  ــوة جــمــيــع األطـــــــراف إلــ دعـــ
من  تلحقه  ملــا  املختلفة  الــصــراعــات  املــركــزي 
ضرر بالغ على معيشة اليمنين واالستقرار 

االقتصادي على حد سواء.
وفي سبتمبر/ أيلول من العام 2016، أصدر 
الــرئــيــس هــــادي قـــــرارًا بــنــقــل املــقــر الــرئــيــســي 
للمركزي اليمني وإدارة عملياته من صنعاء 
ــمــــت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة  ــهــ إلــــــى عــــــــدن. واتــ
االنقابين الحوثين الذين سيطروا حينها 
باستنزاف  فــي صنعاء،  املــركــزي  البنك  على 
االحـــتـــيـــاطـــي األجـــنـــبـــي لــلــيــمــن، فــيــمــا رفــض 
إلى وجود  أدى  الخطوة، ما  الحوثيون هذه 

بنكن مركزين في الباد.

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر مقربة من أسرة رجل األعمال املصري، 
ــوفــي فــي مــنــزلــه بــإســبــانــيــا، فجر 

ُ
حــســن ســالــم، إنـــه ت

وقت  في  القاهرة  إلــى  جثمانه  نقل  وسيتم  الثاثاء، 
الحق لدفنه في مقبرة عائلته، كما سيتم إقامة عزاء 

له في القاهرة أو شرم الشيخ.
وكان حسن سالم، املولود عام 1933، من أقرب املقربن 
لــلــرئــيــس املـــصـــري املــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك ونجليه 
املخابرات  مع  متداخلة  أعماله  وكانت  عــاء وجمال. 
املصرية لفترات طويلة، خاصة في مجاالت السياحة 

واستكشاف الغاز واستيراده وتصديره. وكان يدير 
شركة شرق البحر املتوسط للغاز املالكة ألنبوب نقل 
الغاز بن مصر واالحتال اإلسرائيلي، والذي انتقلت 

ملكيته حاليا للمخابرات العامة.
وفـــي أعـــقـــاب ثــــورة 25 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2011، 
الــعــديــد من  فــي  الــعــامــة حسن ســالــم  النيابة  اتهمت 
التي  املتتالية  الــلــجــان  حــاولــت  كما  الــفــســاد.  قضايا 
كلت الســتــرداد األمـــوال املصرية من الــخــارج منعه 

ُ
ش

من التصرف في أمواله. وتم الحجز على أماكه في 
مصر، بما فــي ذلــك فنادقه فــي شــرم الشيخ ومحطة 
ــاك وحـــصـــصـــه فــي  ــنـ ــتـــي يــمــلــكــهــا هـ ــيــــاه الـ تــحــلــيــة املــ

تفتقر  كانت  القضايا  لكن جميع  املختلفة.  الشركات 
إلــــى األدلــــــة الـــدامـــغـــة، بــســبــب الـــتـــســـرع فـــي إعـــدادهـــا 
وتحريكها. وبحلول عام 2017، كان سالم قد حصل 
على أحكام نهائية بالبراءة في جميع القضايا التي 
ــا: اســتــغــال الــنــفــوذ فــي تصدير  اتــهــم فــيــهــا، وأبـــرزهـ
الغاز إلسرائيل، والتربح بغسيل األموال، واالستياء 
أســوان،  فــي  الطبيعية  البياضية  محمية  أرض  على 

والتهرب من الضرائب.
ودخل نظام عبد الفتاح السيسي في مفاوضات مع 
حسن سالم في عام 2015 للحصول على أكبر قدر من 
ثرواته في مصر، نظير السماح له بالعودة إلى الباد 

ورفـــع اســمــه مــن ســجــات املــاحــقــة الــدولــيــة. وتكللت 
املفاوضات بالنجاح في أغسطس/آب 2017 بتنازله 
هــو وابــنــه خــالــد وابــنــتــه مــاجــدة عــن 21 مــن أصــولــه 
والتي  جنيه،  مــلــيــارات   5.3 بقيمة  لــلــدولــة،  العقارية 
تمثل 75 فــي املــائــة مــن إجمالي ثــروتــه املعلنة داخــل 
مصر وخارجها، واملقدرة قيمتها بمبلغ 7.1 مليارات 
 147 مبلغ  على  الــحــصــول  مــن  تمكينه  مقابل  جنيه، 
مليون دوالر من سويسرا التي قررت رفع التحفظ عن 
هذا املبلغ بعد مخاطبة النائب العام املصري نظيره 
أنه  الدولة، علما  السويسري وإباغه بالتصالح مع 

كان ينفي امتاكه أي أصول في مصر.

وفاة حسين سالم... »الصندوق األسود« لفساد مبارك ونظامه

ترامب يدعو اليابان لشراء 
منتجات زراعية

ذكرت وكالة كيودو اليابانية 
 عن 

ً
لألنباء، أمس الثالثاء، نقال

مصادر حكومية يابانية وأميركية 
لم تذكر اسمها، أن الرئيس 

األميركي دونالد ترامب طلب 
مباشرة من رئيس الوزراء الياباني 
شينزو أبي شراء منتجات زراعية 

بقيمة ضخمة. وكانت صحيفة 
نيكي االقتصادية اليومية أفادت 

في وقت سابق من الشهر الجاري، 
بأن اليابان اتفقت مع الواليات 

املتحدة على استهداف إبرام اتفاق 
واسع للتجارة الثنائية بحلول 
 

ّ
سبتمبر/ أيلول، والسعي لحل

خالفات بشأن الرسوم الجمركية 
املفروضة على اللحوم وقطاع 

السيارات. وقالت كيودو، إن ترامب 
طلب من اليابان شراء منتجات 

بعينها مثل فول الصويا والقمح، 
مضيفة أن الطلب منفصل عن 
إطار عمل املحادثات التجارية 
الحالية بني واشنطن وطوكيو. 
وشرحت كيودو أن الحكومة 

اليابانية ستدرس رّدها، وأن أحد 
االقتراحات املطروحة هو شراء 
املنتجات الزراعية كدعم غذائي 

للدول األفريقية. وأضافت كيودو 
أن عمليات الشراء ستكون بقيمة 

عدة مئات املاليني من الدوالرات بما 
في ذلك تكاليف النقل.

تراجع ثقة المستثمرين 
األلمان

كشف مسح يوم الثالثاء، أن ثقة 
املستثمرين األملان تراجعت أكثر 

من املتوقع في أغسطس/ آب. 
وقال معهد زد.إي.دبليو لألبحاث، 

إن النزاعات التجارية وزيادة 
احتماالت خروج بريطانيا عن 
االتحاد األوروبي بدون اتفاق، 

أدت إلى تدهور التوقعات في أكبر 
اقتصاد أوروبي. وشرح املعهد أّن 
مسحه الشهري أظهر تراجع الثقة 

االقتصادية بني املستثمرين إلى 
-44.1 في املائة من -24.5 في املائة 

في يوليو/ تموز، وهو أدنى مستوى 
منذ ديسمبر/ كانون األول عام 

 .2011

بريطانيا: أعلى نمّو لألجور 
في 11 عامًا

تعززت قوة سوق العمل في 
بريطانيا على نحو غير متوقع 
خالل الربع الثاني، في تناقض 

حاّد مع بيانات األسبوع املاضي 
التي أظهرت انكماشًا اقتصاديًا 

خالل الفترة نفسها، مع استعداد 
البالد لالنفصال عن االتحاد 

األوروبي. وأظهرت بيانات رسمية 
أن النمّو اإلجمالي لألجور، بما في 

ذلك العالوات، زاد بمعدل سنوي 
3.7  في املائة في األشهر الثالثة 
املنتهية في يونيو/حزيران، وهو 
أعلى مستوى منذ يونيو 2008 
وارتفاعًا من 3.5  في املائة في 
مايو/ أيار املاضي. وقال مكتب 

اإلحصاءات الوطنية إنه باستبعاد 
العالوات، ارتفع نمّو األجور إلى 3.9 

في املائة من 3.6 في املائة مقارنة 
مع التوقعات في االستطالع بنمّوها 

3.8  في املائة. 

أخبار

انهيار 
بورصة 

األرجنتين

انهارت بورصة بوينس أيرس بنسبة 48 في املائة، وهي ثاني أكبر خسارة يومية منذ عام 1950، قبل أن تقلص الخسائر إلى حوالي 37,93 في املائة، وذلك 
غداة الهزيمة املدّوية للرئيس الليبرالي ماوريتسيو ماكري اإلثنن، أمام مرشح يسار الوسط البيروني ألبرتو فرنانديز في االنتخابات التمهيدية لانتخابات 
الرئاسية املقررة في تشرين األول/أكتوبر. ووصلت خسارة بعض الشركات املدرجة إلى حوالى 50 في املائة. كما خسرت عملة البيزو، حوالى 19 في املائة من 
قيمتها إذ أغلقت على 57 و30 بيزو للدوالر. وتعاني األرجنتن من الركود، ووصلت نسبة التضخم فيها إلى 22 في املائة وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. 

كما يعاني 32 في املائة من السكان من الفقر.

اقتصاد
األربعاء 14  أغسطس/ آب 2019 م  13  ذو الحجة 1440 هـ  ¶  العدد 1808  السنة الخامسة
Wednesday 14 August 2019
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

ــة  ــريــ ــزائــ ــة الــــجــ ــكــــومــ عـــــــــززت الــــحــ
حــــصــــيــــلــــة الـــــــضـــــــرائـــــــب بــــهــــدف 
تعويض ما خسرته من عائدات 
النفط والغاز طيلة السنوات األربع املاضية، 
مـــع هـــبـــوط أســـعـــار الــنــفــط إلــــى مــســتــويــات 
ــرت الــحــكــومــة لــتــحــقــيــق هــذا  ــ قــيــاســيــة. وأقــ
املــســعــى حــزمــة إجــــــراءات مـــن أجـــل إصـــاح 
التحصيل.  وكبح ضعف  الضريبي  النظام 
ــادة اإليـــــــــرادات،  نــجــحــت الـــســـلـــطـــات فــــي زيـــــ
إال أن ذلــك كــان على حــســاب اإلنــتــاجــيــة. إذ 
ترافقت زيادة الضرائب مع ارتفاع األصوات 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــن الــــقــــطــــاعــــات االقـ ــة مـ ــتـــرضـ ــعـ املـ
بــســبــب تـــزايـــد األعــــبــــاء، فـــي حـــن أحــجــمــت 
االســـتـــثـــمـــارات عـــن الــتــوســع وســــط ارتـــفـــاع 
تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل. فـــي املـــقـــابـــل، يــتــســاءل 
الخبراء عن سبب عدم ماحقة املتهربن من 
الفاعلن  الدفع بــداًل من زيــادة الجباية من 
االقــتــصــاديــن، مــع وصـــول حجم الضرائب 

غير املحّصلة إلى 115 مليار دوالر.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، اســتــفــادت خــزيــنــة الــدولــة 
الــجــزائــريــة مــن تحسن عــائــدات الــضــرائــب، 
ــائــــدات الـــعـــاديـــة )دون  حـــيـــث ارتـــفـــعـــت الــــعــ
املاضي  الــعــام  النفطية(  الجباية  احتساب 
لتصل إلى 3.510 تريليونات دينار )حوالي 
الــضــرائــب  احــتــســاب  مـــع  مــلــيــار دوالر(   30
ــتــــأخــــرة، مــحــقــقــة زيـــــــادة بــنــســبــة 10 فــي  املــ
فــي حــن تتوقع  املــائــة مقارنة بسنة 2017. 
ــــدات الـــضـــرائـــب  ــائـ ــ الـــحـــكـــومـــة أن تـــرتـــفـــع عـ
بحدود 10 في املائة هذه السنة، نتيجة رفع 
على  كالضريبة  الرئيسية  الضرائب  قيمة 

عّمان ـ زيد الدبيسية

ارتــفــع عـــدد الــتــحــركــات الــعــمــالــيــة فــي األردن 
ــــان عــدد  ــام الـــحـــالـــي، مـــع إعـ ــعـ مــنــذ مــطــلــع الـ
إغاق  عن  الخاص  القطاع  في  الشركات  من 
ــر املـــــالـــــي وتـــســـريـــح  ــثـ ــعـ ــتـ ــه بـــســـبـــب الـ ــ ــوابــ ــ أبــ
الــعــامــلــن عــلــى نــحــو مـــفـــاجـــئ، إضـــافـــة إلــى 
احــتــجــاجــات لــتــحــســن الـــظـــروف املــعــيــشــيــة. 
ــد الـــعـــمـــالـــي األردنــــــــي  ــ ــرصـ ــ وأكــــــــد رئــــيــــس املـ
»العربي  لـ أحــمــد عــوض فــي تصريح خــاص 
ــفـــاع عـــدد االحــتــجــاجــات خــال  الــجــديــد« ارتـ

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

لـــم تــتــرك طــبــاعــة فــئــات نــقــديــة كــبــيــرة أثـــرًا 
كبيرًا في االقتصاد السوداني منذ أن شرع 
البنك املركزي، في أكتوبر/تشرين األول من 
الــعــام املــاضــي، فــي تـــداول الفئات الجديدة 
بــن 100 و200 و500 جنيه  تــدّرجــت  الــتــي 

وفئة األلف جنيه التي أعلن عنها أخيرًا.
وتــأتــى خــطــوة طــبــاعــة فــئــات نــقــديــة كبيرة 
ضــمــن تــوجــه الـــدولـــة نــحــو حــلــول سريعة 
ــراجــــع قيمة  ملـــحـــاصـــرة أزمـــــة الــســيــولــة وتــ
الــجــنــيــه الــســودانــي وخــفــض الــتــضــخــم، ما 
جــعــل الــفــئــات الــصــغــيــرة بــا فـــائـــدة، إال أن 
تقليص  إلــى  لــم تجد طريقها  الحلول  تلك 

األزمات.
»العربي  لـ  املصرفي مصعب عباس،  وقــال 
الجديد« ليس هناك أثر إيجابي في البنوك 
مــن طباعة الــنــقــود، إذ مــا زالـــت تعاني من 
شح السيولة، حتى فئة املائة جنيه اختفت 
أمــا املدير األسبق لبنك  الــســودان.  من بنك 
الــنــيــلــن، عــثــمــان الـــتـــوم، فــأكــد لــــ »الــعــربــي 
الجديد« أن األثر اإليجابي لطباعة النقود 
يتركز في تقليل تكلفة الطباعة، باعتبارها 
البنوك،  على  الــعــبء  وتقلل  أساسية  ميزة 
ولكنه رأى أن املواطن السوداني يعاني من 

ضعف الــدخــل، والــذي يحتم عليه ضــرورة 
ــة الـــصـــغـــيـــرة،  ــقـــديـ ــنـ ــئـــات الـ ــفـ ــالـ ــامـــل بـ ــتـــعـ الـ
باعتبار أن األوراق النقدية الكبيرة ليست 

عملية وغير مجدية في التعامل اليومي.
ــــدد عــلــى أن الــفــئــات الــنــقــديــة الــكــبــيــرة  وشـ
بها  واالحــتــفــاظ  للمضاربة  فــرصــة  تعطي 
خارج الجهاز املصرفي، ما يحجب السيولة 
مــن الــبــنــوك وبــالــتــالــي تشجع الــنــاس على 
االحــتــفــاظ بـــاألمـــوال فـــي املـــنـــازل. وأضـــاف 
»قد يقلل ذلك السيولة في األسواق، ولكنه 
أيــضــا يــؤثــر عــلــى االقــتــصــاد الــكــلــي، لــعــدم 
تــوظــيــف خــطــوة طــبــاعــة الــنــقــود فــي خدمة 

االقتصاد الرسمي«.
واعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي عـــبـــد الــلــه 
الـــــرمـــــادي أن الـــحـــديـــث عــــن طـــبـــاعـــة فــئــات 
نقدية جديدة يزيد من حجم الكتلة ويفاقم 
ــــى أن أكــبــر  ــفــــت إلــ ــتـــضـــخـــم. ولــ مــــعــــدالت الـ
فــئــة منتجة هــم املـــزارعـــون والـــرعـــاة الــذيــن 
املصرفي  الــجــهــاز  نــطــاق  خـــارج  يتعاملون 
ويشكلون 70 فــي املــائــة مــن االقــتــصــاد. أما 
املجتمع  فــي  الــبــنــوك  مــع  الــذيــن يتعاملون 
السوداني فهم ال يتعدون 6 في املائة فقط، 
ــا تــبــقــى يــحــتــفــظــون بـــأمـــوالـــهـــم خــــارج  ــ ومـ
ــة.  وأضــــــــاف أن شــح  ــاديــ ــتــــصــ الـــــــــدورة االقــ
ــراءات التي  الــودائــع فــي البنوك سببه اإلغــ

السابقة لتوظيف ودائع  الحكومة  قدمتها 
الــجــمــهــور فـــي الـــصـــكـــوك، األمــــر الــــذي منع 
استثمارها في عمليات التمويل التنموي. 
ــار الـــرمـــادي إلـــى أنـــه عــنــدمــا ارتــفــعــت  ــ وأشـ
الشرائية  الــقــوة  تــآكــلــت  التضخم  مــعــدالت 
ــر يــســتــدعــي  ــ ــإن األمــ ــ لــلــعــمــلــة، وبـــالـــتـــالـــي فـ

الطباعة لتعويض فاقد القيمة.
واســتــبــعــد املــصــرفــي عــبــد الــرحــمــن خليل، 
في حديثه مع »العربي الجديد«، أن تؤدي 
البنوك،  فــي  »الــكــاش«  زيـــادة  إلــى  الطباعة 
حــيــث إن الــســحــب فـــي كــثــيــر مـــن األحـــيـــان 
ليس للمضاربة وإنما لشراء االحتياجات 
الضرورية للمواطن، خاصة أنها تتضاعف 
يوميا بارتفاع األسعار. وأكد على ضرورة 
باعتبار  الحالي،  املالي  التضخم  مواجهة 
أنـــــه يـــدفـــع الـــعـــمـــاء إلـــــى زيــــــــادة الــســحــب. 
ووصف التضخم املالي بالظاهرة املزعجة، 
خاصة أنه ينعكس سلبيا على االستثمار. 
دائــمــا، من  الطباعة ليست حــا  أن  واعتبر 
ــادة الثقة  ــ األفـــضـــل الــبــحــث عـــن صــيــغــة إلعـ
بإلغاء القيود املقررة على السحب اليومي.

فــــي حــــن قـــــال االقــــتــــصــــادي آدم إبـــراهـــيـــم 
لـ«العربي الجديد« إن الدولة لجأت مرغمة 
ــن حـــذف  ــ إلــــــى خــــيــــار الـــطـــبـــاعـــة كـــبـــديـــل عـ
األصفار، كما حدث حينما تم حذف ثاثة 

أصفار من فئة األلف جنيه سابقا، إال أنها 
كـــانـــت تــجــربــة ســلــبــيــة عــلــى أرض الـــواقـــع 
أنــه كلما  املــطــلــوب منها. ورأى  ولــم تحقق 
التزوير  نسبة  زادت  الــورقــة  قيمة  ارتفعت 
ــال ضــعــف الــعــامــات الــتــأمــيــنــيــة، ما  فـــي حـ
يــمــثــل تــهــديــدًا لــاقــتــصــاد. ولــفــت إبــراهــيــم 
الــنــقــدي حتى  الــتــداول  إلــى أن دورة  النظر 
الطبيعي، حيث  إلــى وضعها  تعد  لــم  اآلن 
إن تغذية البنك املركزي وتوريدات العماء 
مـــا زالــــت ضــعــيــفــة، مـــا يــقــلــل فــرصــة إعــــادة 
ودعا  املصرفية.  املنظومة  في  العماء  ثقة 
ــدوالر في  إلـــى إزالــــة الــفــجــوة بــن ســعــري الــ
»الـــكـــاش« و»الــشــيــك«، فـــإذا لــم تــعــالــج هــذه 
الظواهر فلن تحل مشاكل البنوك حتى لو 

تمت طباعة نقود بفئات كبيرة.
ــام  ــعـ ــك الــــــســــــودان املــــــركــــــزي، الـ ــنـ وشـــــــرع بـ
املــاضــي، فــي طباعة ورقــة جــديــدة مــن فئة 
الخمسن جنيها، لحماية العملة وتحقيق 
اســتــقــرار فــي ســعــر صــرفــهــا، ولــكــنــه أبقى 
عــلــى ســـريـــان فــئــة الـــــ 50 جــنــيــهــا الــقــديــمــة 
أن  إال  الــســوق.  ليتم سحبها تدريجيا من 
البنك وضع خطة أخرى بتعديل التركيبة 
ــاء بــعــض الــفــئــات  ــغــ الــفــئــويــة لــلــعــمــلــة وإلــ
وفق  املــصــرفــي،  الجهاز  فــي  الثقة  لتعزيز 

بيانات صادرة عنه.

األرباح بـ 10 في املائة وعلى القيمة املضافة 
مــن 17 فــي املــائــة إلـــى 19 فــي املــائــة ومـــن 7 
في املائة إلى 9 في املائة على املواد األولية 

واملواد الزراعية وأعاف املواشي.

زيادة العائدات
ودفعت األزمة املالية التي تمر بها الجزائر 
الحكومة في السنوات األخيرة، إلى التعويل 
على البند الضريبي لزيادة حجم العائدات 
التسجيل  إدخــال نظام  العامة، حيث شكل 
املعلوماتي لكل البيانات املتعلقة بالرسوم 
الضريبية نقطة تحول في األداء الجبائي. 
التوسعية  الضريبية  السياسة  هــذه  أن  إال 
بـــــدأت تــقــلــق املــســتــثــمــريــن والـــخـــبـــراء على 
السواء، الذين يتخوفون من ضغط إضافي 
على املستثمرين واملتعاملن االقتصادين. 
هؤالء بدأت أصواتهم تعلو تذمرًا وسخطا 
ــاتـــورة الـــضـــرائـــب، وتــأثــيــرهــا  ــاع فـ ــفـ مـــن ارتـ

السلبي على أنشطتهم.
ويـــقـــول رئـــيـــس الــكــونــفــدرالــيــة الــجــزائــريــة 
ألربـــاب العمل أحــمــد نــايــت عبد الــعــزيــز إن 
ــارس الــــيــــوم فــي  ــمــ »الـــضـــغـــط الـــضـــريـــبـــي املــ
ــبـــح رهـــيـــبـــا وال يــشــجــع عــلــى  الـــجـــزائـــر أصـ

الــنــصــف األول مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي. وأضــــاف 
أن االحــتــجــاجــات تــمــثــلــت بـــاالعـــتـــراض على 
قــرارات فصل جماعية تعرض لها العاملون 
ــركـــات وأخــــــرى لــلــمــطــالــبــة  فـــي عــــدد مـــن الـــشـ
العمل.  وبيئة  املعيشية  األوضــــاع  بتحسن 
العمالية  االحــتــجــاجــات  تــواصــل  أن  وتــوقــع 
ارتفاعها خال الفترة املقبلة وذلك مع توجه 
العاملن  مــن  عــدد  لتسريح  الشركات  بعض 
لديها. وقــال إن املــرصــد العمالي أوصــى في 
ــــرورة تـــعـــديـــل نــصــوص  ــــضـ تـــقـــريـــر ســـابـــق بـ
قانون العمل املتعلقة بمفهوم النزاع العمالي 
وآلـــيـــات تــســويــة الــنــزاعــات الــعــمــالــيــة، والــتــي 
أثبتت فشلها الذريع في إيجاد حلول عادلة.

ــوي لـــاحـــتـــجـــاجـــات  ــنــ ــســ وكــــــــان الــــتــــقــــريــــر الــ
تـــــراجـــــع  أظــــــهــــــر   2018 لــــــعــــــام  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
العمالية خال عام 2018 عما  االحتجاجات 
كانت عليه في عام 2017 بنسبة 11 في املائة، 
إذ تم تنفيذ 203 احتجاجات مقارنة مع 229 

احتجاجا لعام 2017.
ــد مـــديـــر املــــرصــــد الـــعـــمـــالـــي أن  ــ ــــي حــــن أكـ وفـ
ــــت ضعيفة  زالـ مـــا  فـــي 2019  الــعــمــل  ــــروط  شـ
ــــت واســـعـــة،  واالنـــتـــهـــاكـــات الــعــمــالــيــة مــــا زالــ
العمل  بــاســم وزارة  الــرســمــي  املــتــحــدث  قـــال 
محمد الخطيب، إن الوزارة تتابع باستمرار 
االحـــتـــجـــاجـــات وتــــحــــاول حــلــهــا بــمــا يحقق 

الضريبي  االقتطاع  بــات  حيث  االستثمار، 
يـــقـــارب 27 فـــي املـــائـــة وهــــو رقــــم أعـــلـــى من 
املــســجــل فـــي دول الــــجــــوار مــثــل تـــونـــس أو 
ــغــــرب، مـــا يـــؤثـــر عــلــى تــنــافــســيــة الــســوق  املــ

الجزائرية«. 
وأضاف عبد العزيز في تصريح لـ »العربي 
الــجــديــد« أنـــه »دائــمــا وفـــي ســيــاق املــقــارنــة، 
تــقــدر الــضــريــبــة عــلــى األربـــــاح فــي الــجــزائــر 
ــة، فــــي حــــن تــبــلــغ فــي  ــ ــائـ ــ ــي املـ بــنــحــو 30 فــ
موريتانيا 25 فــي املــائــة و20 فــي املــائــة في 
املضافة  القيمة  على  الضريبة  أمــا  املــغــرب، 
فارتفعت من 17 إلى 19 في املائة، والرسوم 

الجمركية ارتفعت إلى 25 في املائة«.
ويـــــرى رئـــيـــس كـــونـــفـــدرالـــيـــة أربــــــاب الــعــمــل 
أن »هــــذا الــضــغــط الــضــريــبــي أصــبــح  ينفر 

االســتــثــمــار فــي الـــبـــاد، ودفــــع بــالــكــثــيــر من 
التوجه  رجــال األعمال وأصحاب املهن إلى 
نـــحـــو تـــونـــس أو املــــغــــرب إلقــــامــــة مــشــاريــع 
الضريبي  التوسع  زاد  بعدما  استثمارية، 
ــدة الــركــود  الــــذي تــمــارســه الــحــكــومــة مـــن حـ

االقتصادي«.
من جانبه يعلق الخبير االقتصادي فارس 
مسدور بالقول إنه »هناك قاعدة اقتصادية 
فــرنــســيــة تـــقـــول: كــثــيــر مـــن الــضــرائــب تقتل 
الضرائب، أي أن فرض الكثير من الضرائب 
ســيــقــلــص مــــن الــتــحــصــيــل بـــســـبـــب عــــزوف 
املــســتــثــمــريــن والـــقـــطـــاعـــات اإلنـــتـــاجـــيـــة عن 
العمل«. ويضيف املتحدث نفسه لـ »العربي 
ــاع قــيــمــة الـــضـــرائـــب لم  ــفــ الـــجـــديـــد« أن »ارتــ
ينعكس كما يجب على حصيلة إيراداتها، 
ــا، فــالــكــثــيــر  ــهـ ــعـ ــن دفـ ــــزوف عــ ــعـ ــ الـ ــن  وزاد مــ
مـــن املــســتــثــمــريــن أصـــبـــح يــتــهــرب مـــن دفــع 
الــضــرائــب ألنــهــا تكلفه بــن 30 إلـــى 45 في 
املائة من أرباحه السنوية، أي أن املستثمر 
أصــــبــــح يــــــرى نـــفـــســـه أنــــــه يـــعـــمـــل 8 أشـــهـــر 

لصالحه و4 أشهر لخزينة الدولة«.
العدالة  أن »غياب  الجزائري  الخبير  ويــرى 
 آخـــــــر يــعــيــق 

ً
ــا ــ ــامــ ــ ــح عــ ــ ــبـ ــ ــبــــيــــة أصـ الــــضــــريــ

ــيـــث يـــضـــطـــر الـــكـــثـــيـــر إلـــى  املـــســـتـــثـــمـــريـــن حـ
دفـــع الــضــرائــب فــي وقــتــهــا، فــي حــن يوجد 
ــــون الــضــريــبــيــة  ــــديـ ــال بــلــغــت الـ ــمــ رجــــــال أعــ
بل  الدنانير،  من  املليارات  عليهم  املتراكمة 

ويتحصلون على قروض مصرفية«.
ويــبــقــى الــحــل فــي نــظــر مــســدور فــي إحـــداث 
تــوازن بن ما تريد الحكومة الوصول إليه 
من رفع في التحصيل الضريبي، وهو أمر 
مـــشـــروع بــالــنــظــر لــلــظــروف الــتــي تعيشها 

الجزائر، وبن دعم االستثمار.

التهرب وضعف الجباية
ــتــــي عـــجـــزت  ــقــــاط الــــــســــــوداء الــ ــنــ ــــن الــ ــــن بـ مـ
الحكومة الجزائرية عن إزالتها هي ضعف 
إذ خــســرت منظومة  الــضــريــبــيــة.  الــجــبــايــة 
الــذي  أمــــام »الــتــهــرب«  الــضــرائــب معركتها 
بــــات ســمــة الــعــمــل االقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 

واملهني في الجزائر.
وبقيت أرقــام الضرائب غير املحصلة ورقة 
ضــغــط فـــي يـــد املــعــارضــة الــســيــاســيــة الــتــي 
ــه الـــحـــكـــومـــة عـــنـــد كــل  ــ تــســتــعــمــلــهــا فــــي وجـ
زيــادة في أسعار املــواد االستهاكية، حيث 
تطالبها بتحصيل الديون الضريبية لدعم 

الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة عـــوض الــتــوجــه لــرفــع 
األسعار.

الضريبية  بــالــديــون  املتعلقة  ــام  ــ األرقـ آخـــر 
غير املحصلة هي التي كشف عنها مجلس 
املحاسبة في تقريره حول تسيير ميزانية 
تــريــلــيــون ديــنــار )115  ســنــة 2018، هــو 12 
التحصيل«  »بــواقــي  بعنوان  دوالر(  مليار 
منها أكثر من 8 تريليونات دينار كـ »بواقي 
تحصيل الــغــرامــات الــقــضــائــيــة« وأكــثــر من 
4 تــريــلــيــونــات ديـــنـــار كــــ »بـــواقـــي تحصيل 

الحقوق من الضرائب والرسوم«. 
وتضاف إلى هذه الضرائب غير املحصلة، 
بـ  املجلس  ناتجة عما أسماه  أخــرى  مبالغ 
»ضعف الجهد الضريبي« حيث لم تتمكن 
ما  معاينة  مــن   2018 الــضــرائــب سنة  إدارة 
مليار دوالر(  )قرابة  دينار  تريليون  قيمته 
منها  املائة  في   70 الضريبية،  الحقوق  من 
املتبقية  املائة  في  و30   2018 بسنة  تتعلق 

تتعلق بالسنوات املاضية.
التي  املبالغ  ويقسم مجلس املحاسبة هذه 
األول  قسمن،  إلــى  بعد  تحصيلها  يتم  لــم 
يمثل »الضرائب صعبة التحصيل« وتتمثل 
ــون الــشــركــات املــحــلــيــة واألشـــخـــاص  فـــي ديــ
أماكا  يتركوا  أن  دون  والغائبن  املتوفن 
قابلة للحجز والتسويات. أما القسم الثاني 
ــابـــل لــلــتــحــصــيــل«  ــذه املـــبـــالـــغ فــهــو »قـ مـــن هــ
الــضــرائــب  إدارة  املــحــاســبــة  ويــتــهــم مجلس 
ـــ »الــتــقــصــيــر فـــي تــحــصــيــل الـــضـــرائـــب عن  بـ
طــريــق الــــجــــداول« مــقــارنــة بــتــلــك الــضــرائــب 
املقتطعة مــن املــصــدر. وقــال تقرير املجلس 
إن الضرائب املحصلة عن طريق الجداول لم 
إيــرادات  املائة من مجموعة  تتعد 2.92 في 
املــائــة من  فــي  املــيــزانــيــة ســنــة 2015 و4.69 

مجموع املوارد العادية. 
ورغــم حجم الضرائب غير املحصلة، إال أن 
عائدات الضرائب شكلت سنة 2018، 60 في 
املائة من مجموع إيــرادات امليزانية، حسب 

تقرير مجلس املحاسبة الجزائري.
ويـــــرى الـــنـــائـــب عـــن حــــزب الـــعـــمـــال )يـــســـار( 
رمضان تاعزيبت، أن »الحكومة تثبت مرة 
أخرى فشلها في مجال تحصيل الضرائب 
ومــعــاقــبــة املــتــهــربــن مــن رجـــال األعـــمـــال. إذ 
ال يــعــقــل أن تــفــشــل الــحــكــومــة فـــي أي دولـــة 
بالعالم في تحصيل مبلغ يفوق 100 مليار 
عز  في  الضريبي،  التهرب  قيمة  هي  دوالر 
األزمــة املالية، في حن تذهب لفرض مزيد 
مــــن الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــعـــمـــال واملـــواطـــنـــن 
البسطاء التي تقتطع مباشرة من رواتبهم 

أو عبر فواتير الكهرباء والغاز«.
أن »قضايا  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  ويضيف 
الــفــســاد املــفــتــوحــة الـــيـــوم، ومـــا تــرتــب عنها 
من سجن لرجال أعمال ووزراء، كشفت ملاذا 
ارتــفــعــت الــضــرائــب غــيــر املــحــصــلــة، بفضل 
االمتيازات املمنوحة لشركات رجال األعمال 
وعـــائـــات الـــــــوزراء. كـــان بــإمــكــان الــحــكــومــة 
الــضــرائــب غير  املــائــة مــن  فــي  تحصيل 50 
املــحــصــلــة، عــــوض الــتــوجــه نــحــو الــتــمــويــل 
غير التقليدي للخزينة العمومية من البنك 

املركزي ما أدى إلى ارتفاع التضخم«.
وفي املقابل، يعتبر الخبير املصرفي واإلطار 
السابق في وزارة املالية، رياض بوراس، أن 
وهــي  تحصيلها  يستحيل  الـــديـــون  ــذه  »هــ
منذ  املالية  اإلدارة  وتقارير  حسابات  تمأل 

أكثر من 13 سنة«.
ويــلــفــت بـــــوراس لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى 
أن »أغـــلـــب الــــديــــون الــضــريــبــيــة هـــي ديـــون 
لــدى املــصــارف، منها املفلسة كما هــو حال 
»الخليفة بنك« و»بي سي يا«، يضاف إلى 
كل هذا ضعف املنظومة الضريبية واآلليات 
القانونية التي تسمح لها بتحصيل الديون 

كما هو الحال في الدول املتقدمة«.

مــصــالــح الــعــامــلــن وأصـــحـــاب الــعــمــال على 
أســاس مــن الــحــوار والــتــفــاوض. وأضـــاف في 
»العربي الجديد« أن قانون العمل  تصريح لـ
العمال  التعسفي بحق  الفصل  عالج حــاالت 
ومـــن ذلـــك ضــمــان حــصــولــهــم عــلــى حقوقهم 
كــامــلــة والــضــغــط عــلــى الـــشـــركـــات إلعــادتــهــم 
إلــــى عــمــلــهــم. ولـــفـــت عــــوض إلــــى أن الــبــطــالــة 
بــن صــفــوف الــشــبــاب دفــعــت بكثيرين منهم 
لتنظيم وقفات احتجاجية وتنظيم مسيرات 
مـــن مــحــافــظــاتــهــم بــاتــجــاه الــعــاصــمــة عــمــان 
ــر املـــاضـــيـــة لــلــمــطــالــبــة بــتــوفــيــر  ــهـ خــــال األشـ
ــــال تـــقـــاريـــر الـــرصـــد  ــــن خـ ــــرص الـــعـــمـــل. ومـ فـ
التي قام بها املرصد العمالي لاحتجاجات 
قامت  فقد   2019 للعام  األردن  فــي  العمالية 
ثـــاث شـــركـــات تــعــمــل فـــي الــعــاصــمــة بــإغــاق 
أبــوابــهــا دون اخــطــار املــوظــفــن بــذلــك. كذلك 
طالبت النقابة العامة للعاملن في الكهرباء 
الكهرباء  شركة  لــدى  بالتدخل  العمل  وزارة 
املــركــزيــة ملــنــع ‘نــهــاء خــدمــات 200 عــامــل في 
العقبة  في محافظة  الحرارية  العقبة  محطة 

وبعض االدارات في املفرق وعمان.
ــدد مــجــلــس نـــقـــابـــة املــعــلــمــن األردنــــيــــن  ــ وجــ
ــادة نــســبــة عــــاوة  ــزيــ مــطــالــبــتــه لــلــحــكــومــة بــ
املعلمن  نــقــابــة  وأصــــدرت  للمعملن.  املــهــنــة 
ــراءات  بــيــانــا مــؤخــرا لــوحــت فــيــه بــاتــخــاذ إجــ

تصعيدية خال شهر أيلول/ سبتمبر القادم 
فــي حـــال عـــدم إقــــرار الـــعـــاوة. ونــفــد عــشــرات 
العاملن على نظام العقود في شركة مناجم 
الــفــوســفــات األردنـــيـــة وقــفــة احتجاجية أمــام 
مقر الشركة للمطالبة بتثبيتهم. ونفذ املئات 
مــن ســائــقــي شــركــات الــنــقــل عــبــر التطبيقات 
الذكية، اعتصاما أمام وزارة النقل احتجاجا 

ــدم االســـتـــجـــابـــة ملــطــالــبــهــم املــتــمــثــلــة  ــ عـــلـــى عـ
بــمــنــحــهــم تـــصـــاريـــح عـــمـــل. وطـــالـــب املــرصــد 
الــعــمــالــي بــتــعــديــل نـــصـــوص نـــظـــام الــخــدمــة 
العام  الــقــطــاع  فــي  للعاملن  ليسمح  املــدنــيــة 
بــتــأســيــس نــقــابــاتــهــم بــحــريــة وبـــمـــا يضمن 
التعديات  فــي  عليها  املــنــصــوص  حقوقهم 

الدستورية التي جرت في عام 2011.

الخزينة ضغط ضريبي في الجزائر وتهّرب يرهق 

انعكاس طباعة النقود على اقتصاد السودانتزايد االحتجاجات األردنية ضّد الصرف التعسفي

مخاوف من تأثير الضرائب على االستثمارات )فاروق بطيش/ فرانس برس(

تتزايد األعباء الضريبية 
في الجزائر لتعويض 

تراجع اإليرادات النفطية، 
إال أن هذه اآللية تنعكس 

على اإلنتاجية، وتزيد 
السخط ضد المتهربين

شهد األردن خالل األشهر 
السبعة األولى من 

عام 2019، احتجاجات 
عمالية في العديد من 
القطاعات االقتصادية 

وذلك للمطالبة بتحسين 
األوضاع المعيشية أو 
لالعتراض على التسريح

الكويت تخفض أسعار 
نفطها

خفضت مؤسسة البترول الكويتية 
أسعار البيع الرسمية لخامني 

رئيسيني تبيعهما إلى آسيا في 
سبتمبر/ أيلول. وقال مصدر 

لوكالة رويترز الثالثاء، إن املؤسسة 
حددت سعر خام مزيج التصدير 
الكويتي في سبتمبر عند دوالر 

واحد للبرميل فوق متوسط األسعار 
املعروضة لخامي دبي وعمان 

بانخفاض 40 سنتا مقارنة مع 
الشهر السابق. كما أضاف أن 

مؤسسة البترول الكويتية خفضت 
سعر البيع الرسمي للخام الخفيف 
املمتاز الكويتي لشهر سبتمبر إلى 
آسيا إلى 1.60 دوالر للبرميل فوق 
متوسط األسعار املعروضة لخامي 

دبي وعمان، بانخفاض 90 سنتا 
عن الشهر السابق. ويأتي خفض 

الكويت لألسعار بعد أن قلصت 
السعودية أسعارها الرسمية للبيع 

في سبتمبر إلى آسيا في وقت 
سابق من الشهر الحالي.

أزمة تجارية بين طوكيو 
وسيول

ردت اليابان على كوريا الجنوبية 
الثالثاء، بعدما تحدثت األخيرة عن 

خطط إللغاء وضع التصدير امليسر 
املمنوح لطوكيو، حيث قال وزير 

الصناعة الياباني إن سيول فشلت 
في تفسير السبب وراء أحدث 

خطوة في نزاع تجاري متصاعد 
بني البلدين. وأملحت كوريا الجنوبية 

االثنني إلى خطط بشأن استبعاد 
اليابان من قائمة الدول التي تحظى 

بوضع تصدير ميسر اعتبارا 
من سبتمبر/أيلول، مشيرة إلى 

مشكالت تتعلق بإجراءات ضوابط 
التصدير. وقال وزير الصناعة 

الياباني هيروشيجي سيكو إن 
سيول عجزت عن توضيح كيفية 

عدم التزام اليابان باإلجراءات 
العاملية لضوابط التصدير. وكتب 
سيكو على تويتر »منذ البداية، ال 
يتضح تماما األساس الذي يمكن 

لكوريا الجنوبية أن تستند إليه في 
القول بأن إجراءات اليابان املتعلقة 
بضوابط التصدير ال تمتثل لنظام 

ضوابط التصدير«.

إضراب سائقي الصهاريج 
في البرتغال

دعت الحكومة االشتراكية البرتغالية 
سائقي صهاريج نقل املحروقات 

للعودة إلى العمل، بعد إعالنهم 
اإلضراب املفتوح الذي يهدد بإغراق 

البالد في أزمة وقود في ذروة العطلة 
الصيفية. وعقب اجتماع وزاري 

طارئ مساء اإلثنني قال املتحدث 
باسم الحكومة تياغو أنطونيس 

»لم يكن هناك من حل آخر«. وجاء 
اإلعالن إثر إعالن الحكومة »حال 

طوارئ على صعيد الطاقة«، بعدما 
بدأت محطات املحروقات تنفد من 

مخزوناتها، على الرغم من قيام 
الشرطة بمواكبة صهاريج الوقود 

املحّملة بإمدادات إضافية. واعتبرت 
نقابات سائقي الشاحنات خطوة 

الحكومة »اعتداء خطيرا« على الحق 
في اإلضراب، وأكدت تلبية الحد 

األدنى من االحتياجات. وفي نيسان/
ذ سائقو الصهاريج إضرابا 

ّ
أبريل نف

استمر أربعة أيام أوقفوه بعد إقرار 
زيادة على رواتبهم. وهم يطالبون 

حاليا بزيادات جديدة للعامني 2021 
و2022.

سنغافورة تحظر تجارة 
العاج 

قالت حكومة سنغافورة إنها 
ستحظر تجارة العاج املحلية 

اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2021 
لتغلق الباب أمام سوق مهمة ألنياب 
األفيال التي يتم اصطيادها بشكل 
غير مشروع. وتسبب الطلب على 
العاج من دول آسيوية مثل الصني 

وفيتنام، حيث يتحول العاج إلى حلي 
وأدوات للزينة، بارتفاع وتيرة الصيد 
غير القانوني في أفريقيا. وحظرت 
تجارة العاج الدولية منذ عام 1990 

بموجب معاهدة حظر االتجار 
الدولي في الحيوانات والنباتات 

املعرضة لخطر االنقراض التي وقعت 
عليها معظم الدول.

أخبار مالية عامة

مصارفنقابات

بروفايل

برونو لومير
واشنطن ـ شريف عثمان

ــــارس/ آذار املـــاضـــي، قـــدم بـــرونـــو لــومــيــر، وزيـــر  فـــي مـ
االقــتــصــاد واملــالــيــة الــفــرنــســي، مــشــروع قــانــون يفرض 
ضــريــبــة جــــديــــدة، بــنــســبــة 3% عــلــى صـــافـــي مــبــيــعــات 
شركات التكنولوجيا الرقمية، التي تتجاوز إيراداتها 
مليون   25 أو  العالم،  يــورو على مستوى  مليون   750
ــــره الــشــهــر  ــــذي أقـ ــــورو فـــي فــرنــســا، وهــــو املـــشـــروع الـ يـ
املاضي مجلس الشيوخ الفرنسي، بعدما وافقت عليه 
األميركية،  اإلدارة  حفيظة  ليثير  الوطنية،  الجمعية 
الذي  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  رأسها  وعلى 
الفرنسية  بالضريبة  املشمولة  الشركات  قائمة  تضم 
مجموعة مــن أهـــم وأكــبــر الــشــركــات فــي بــــاده، وعلى 

رأسها غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون. 
ــه  لـــم يــعــبــأ الـــوزيـــر الــرأســمــالــي بتكليف تـــرامـــب إدارتــ
بالتحقيق في األمر، قبل القيام برد فعل، فقد كان كل 
ما يعنيه هو الوقوف في وجه األطر التنظيمية التي 
تــســمــح لــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــاقــة بالتضخم 
ــم أنــه  ــدم الــخــضــوع ألي ســيــطــرة. ورغــ ــــدود، وعــ بـــا حـ
يعرف أنها املرة األولى في تاريخ العاقات األميركية 
الفرنسية التي تقوم فيها الواليات املتحدة بمثل هذا 
 إن باريس 

ً
اإلجــــراء، وجــه لومير كــامــه لترامب قــائــا

الخاصة  الضرائب  قوانن  ذات سيادة، وستعد  دولــة 
بها.  وكــان لومير قد فشل في الحصول على موافقة 
االتـــحـــاد األوروبـــــي عــلــى تطبيق الــضــريــبــة فــي دولـــه، 
فقرر أن يبدأ بباده، وتوقع جمع الحكومة الفرنسية 
مــا يــقــرب مــن نــصــف مــلــيــار يــــورو هـــذا الــعــام مــن تلك 
الجديدة  الضريبة  أن  إلــى  لومير  وأشـــار  الضريبية. 
ليست مجرد فكرة مجنونة من بعض الدول األوروبية، 
الشركات  »مــؤقــت« مع نموذج عمل  تفاعل  وإنما هي 
الجديدة، وسيتم إلغاؤها حال توصل منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية إلى اتفاق يمكن االعتماد عليه. 

ــد مــن أقــوى  وال تــعــد هـــذه املــواجــهــة الــجــريــئــة مــع واحـ
للقرارات  اتخاذًا  وأكثرهم  عامليا،  األميركين  الرؤساء 
الــعــدوانــيــة تــجــاه الــــدول املــنــاوئــة والحليفة عــلــى حــٍد 
سواء، هي األولى من نوعها، فوزير االقتصاد واملالية 
الــذي تم تكليفه باملنصب قبل عامن فقط،  الفرنسي، 

ــا فــور  ــهـــات الـــتـــي بـــدأهـ لـــديـــه ســجــل حـــافـــل مـــن املـــواجـ
تقوم  اقتصادية  أجندة  لومير  ولــدى  توليه منصبه.  
بـــاألســـاس عــلــى مــبــدأ حــريــة األســـــواق، وظــهــرت أولــى 
عــامــاتــهــا فـــي مــطــالــبــتــه بــخــصــخــصــة مــكــاتــب الــعــمــل 
الفرنسية، وإنهاء نظام إعانات البطالة، ووضع سقف 
ــوزارة،  ــ لــبــرامــج الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة. وبــعــد تــولــيــه الـ
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  لسياسات  لومير  انحاز 
مــــاكــــرون الـــهـــادفـــة لــتــخــفــيــف قــبــضــة الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
االقتصاد، والقضاء على الروتن، وهو يشرف حاليا 
الفرنسية،  املطارات  الرامية لخصخصة  الجهود  على 

كما العديد من الشركات األخرى اململوكة للدولة. 
التي نشأ  البيئة  ولم تكن توجهات لومير غريبة عن 
فيها، حيث كان أبــوه مسؤواًل كبيرًا في شركة النفط 
الفرنسية »تــوتــال«، وكــانــت أمــه مــديــرة لــعــدة مــدارس 
كاثوليكية خاصة، منها مدرسة »ليسيه سان لوي دي 
جونزاج«، التي درس فيها لومير حتى نهاية املرحلة 
الفرنسي  واألدب  اللغة  لومير  درس  بعدها  الثانوية. 
فــي جــامــعــة الــســوربــون، والــتــحــق بـــ«مــدرســة املعلمن 
ذات   ،EcolE NormalE SupEriEurE الــعــلــيــا« 
أن يتخرج من »معهد  العالية في فرنسا، قبل  املكانة 
أهم وأقوى  الــذي يعد  السياسية«،  للدراسات  باريس 
كليات الدراسات العليا في العلوم السياسية واإلدارة، 
ــا. كــمــا درس لــومــيــر فــي »املــدرســة  ــ فــي فــرنــســا وأوروبــ
الوطنية لإلدارة ENa«، التي تخرج منها معظم الذين 
وصلوا إلى املناصب السياسية العليا في فرنسا في 

السنوات األخيرة.
وملجرد ظهور أسماء تلك الكليات واملعاهد في السيرة 
ــه، كــانــت فـــرص لــومــيــر كــبــيــرة في  الــذاتــيــة الــخــاصــة بـ
الحكومة،  والهيئات  الــــوزارات  مــن  بالعديد  االلتحاق 
ليعمل مستشارًا في العديد منها، مثل وزارة الخارجية 
الــوزراء،  الداخلية، ورئاسة  الدولية، ووزارة  والتنمية 
قبل أن يتم انتخابه لعضوية البرملان في 2007. وفي 
2008، ثــم تعيينه وزيـــرًا لــلــدولــة لــلــشــؤون األوروبــيــة، 

فوزيرًا للزراعة والثروة السمكية في 2009.
اليمينية  لومير  ميول  ظهرت   ،2016 انتخابات  وفــي 
املهاجرين،  املتحفظة، حن اتخذ موقفا صارما تجاه 

وكل ما يخص قضايا الهوية الوطنية.

ارتفعت العائدات 
الضريبية 10% في 2018 

إلى 30 مليار دوالر

االقتصاد  ــر  وزيـ لــومــيــر،  ــو  ــرون ب ــه  واجـ
األميركي  الرئيس  الفرنسي،  والمالية 
برسوم  يتعلق  ما  في  ترامب،  دونالد 
شركات التكنولوجيا، وكان كل ما يعنيه 
هو الوقوف في وجه األطر التنظيمية 
التكنولوجيا  لــشــركــات  تسمح  ــتــي  ال

العمالقة بالتضخم بال حدود

الجزائرية  العمومية  الخزينة  تعاني 
يضاف  دوالر،  مليار  بـ30  ُقدر  عجزا 
لسنة  العامة  الــمــوازنــة  عجز  إليه 
مليار  بـــ17  الحكومة  قّدرته   2019
فسيصل  التجاري  العجز  أما  دوالر، 
إلى 16 مليار دوالر في نهاية 2019. 
من  الجزائر  احتياطات  كانت  كــذا، 
دوالر  مليار   194 األجنبية  العمالت 
أن  الحكومة  وتتوقع   .2013 في 
مليار   62 عند  االحتياطات  تستقر 
إلى  تتراجع  ثم   ،2019 نهاية  دوالر 
لتصل   ،2020 في  دوالر  مليار   47.8

إلى 33.8 مليار دوالر في عام 2021.

مؤشرات اقتصادية 
مقلقة

األربعاء 14  أغسطس/ آب 2019 م  13  ذو الحجة 1440 هـ  ¶  العدد 1808  السنة الخامسة
Wednesday 14 August 2019
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ــــال أزمــــــة املــــــال الـــعـــاملـــيـــة الــتــي  خـ
ضــــربــــت أســـــــــواق املــــــــال الـــعـــاملـــيـــة 
وأفــــــلــــــســــــت فــــيــــهــــا الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الــــشــــركــــات، تـــدخـــلـــت الـــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة عــبــر 
مـــا يــســمــى بــآلــيــة »الــتــحــفــيــز الـــكـــمـــي«، وهــي 
آلـــيـــة قــائــمــة عــلــى ضـــخ أمــــــوال مــجــانــيــة في 
املصارف التجارية وشراء السندات الفاسدة 
لـــــدى الــــشــــركــــات الـــرئـــيـــســـيـــة. وقـــــد ســاهــمــت 
مجلس  ذها 

ّ
نف الــتــي  النقدية  السياسة  هــذه 

االحتياط الفدرالي »البنك املركزي األميركي« 
فــي إنــقــاذ االقــتــصــاد األمــيــركــي مــن الــكــســاد، 
ــارف مـــركـــزيـــة أخــــــرى آلــيــة  كـــمـــا نـــفـــذت مــــصــ
»الفائدة السالبة«، ومن بينها البنك املركزي 
األوروبي. وهذه اآللية تستهدف دفع البنوك 

التجارية إلى زيادة حجم إقراضها لألعمال 
الــســالــبــة تعني أنها  الــفــائــدة  الــتــجــاريــة، ألن 
ستدفع للبنك املركزي عن أية أموال تضعها 
فــي حسابها فــي الــبــنــك املـــركـــزي. وبــالــتــالــي، 
البنوك على  األوروبـــي  املــركــزي  البنك  يجبر 

االستثمار في األسهم والسندات واإلقراض. 
عــبــر هـــذه اآللـــيـــات، نجحت الــبــنــوك املــركــزيــة 
ــــاس الــســريــعــة وســط  ــقـــاف دورة اإلفــ فـــي إيـ
الــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى، ولـــكـــنـــهـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد لــم 
االقتصاديات  من  العديد  إنعاش  في  تنجح 
العاملية. كما عاقبت سياسة الفائدة السالبة 
املدخرين وأصحاب املعاشات، ألنها ببساطة 
عليها  يحصلون  التي  العوائد  مــن  خفضت 

من حسابات ادخاراتهم.
وبـــالـــتـــالـــي، يـــتـــســـاءل اقـــتـــصـــاديـــون عــمــا إذا 
ناجحة  ستكون  السياسات  هــذه  مثل  كانت 
فــي املستقبل، فــي حــال حـــدوث ركـــود عميق 
في اقتصاديات رئيسية مثل منطقة اليورو، 
وعما إذا كانت البنوك املركزية ستحتاج إلى 

آليات تحفيز كمي أخرى؟ 
االقـــتـــصـــادي أريــــك لــونــغــرمــان، مــديــر شــركــة 
»أم آنـــد جــي بــرودنــشــيــال« فــي لــنــدن، يقول 
فــــي مـــقـــال كــتــبــه فــــي صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال 
وحدها  الكمي  التحفيز  سياسة  إن  تايمز«، 
االقتصادات في حال  لن تكون كافية إلنقاذ 
ــرى أن  ــ ــرة. ويــ ــ ــ ــــذه املـ ــود عــمــيــق هـ ــ ــــدوث ركــ حــ
الــبــنــوك املــركــزيــة يــجــب أن تــذهــب إلـــى أبعد 
من شراء السندات وتحفيز الشركات، وربما 
تضطر إلــى ضــخ أمـــوال مباشرة فــي جيوب 

املستهلكني.
ويقول لونغرمان »في املاضي كانت البنوك 
املركزية تحدد سعر صرف العمات عبر آلية 
سعر الفائدة، ولكن في املستقبل ربما سيكون 
ــا أكــبــر مــن ذلـــك، وربــمــا ستضطر إلــى  دورهــ
توزيع النقود على املواطنني، حتى تتمكن من 

مخاطر الركود

البنك المركزي 
األميركي يخوض 

صراعًا مع إدارة 
الرئيس ترامب 

)Getty(

ال يستبعد اقتصاديون أن تضطر بعض البنوك المركزية إلى ضخ أموال 
مباشرة في جيوب المواطنين في حال وقوع أزمة مالية أو حدوث 
ركود اقتصادي عميق. ويرى االقتصادي فرانسيس كوبوال، أن سياسات 
الفائدة السالبة وحدها أو تحفيز الشركات قد ال تكون كافية لإلنقاذ

اليوان الصيني بات 
يسبب أكبر المخاطر 
بالنسبة للمستثمرين

بكين تعتقد أن سعر اليوان 
الحالي معقول رغم 

هروب المستثمرين منه

زيادة أسعار المستهلكين 
في أميركا وسط استبعاد 
التراجع عن خفض الفائدة

توقعات باتساع 
أدوار البنوك 

المركزية لتحفيز 
االقتصاد

)Getty( ظلت العملة اليابانية قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر)Getty( هواوي من بين الشركات األكثر تضررًا بالحظر األميركي
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تــهــافــت املــســتــثــمــرون أمــــس الـــثـــاثـــاء، على 
شــراء عمات »املــاذ اآلمــن« وسط املخاوف 
مــن تكبد خــســائــر فــي ســـوق الــصــرف التي 
باتت شديدة الحساسية للتصريحات التي 
تصدر في بكني وتغريدات الرئيس دونالد 
ترامب. وارتفعت جاذبية الني الياباني في 
الــهــاربــني من  لــدى كــبــار املستثمرين  آســيــا 

العملة الصينية. 
ــرز، ظــلــت الــعــمــلــة الــيــابــانــيــة  ــتــ  وحـــســـب رويــ
قـــرب أعــلــى مــســتــوى فــي ســبــعــة أشــهــر أمــس 
الثاثاء، وارتفع الدوالر األميركي وسط قلق 
املــســتــثــمــريــن بــســبــب الـــحـــرب الــتــجــاريــة بني 
املتحدة واحتجاجات في  والــواليــات  الصني 
هونغ كونغ وانهيار البيزو األرجنتيني مما 
يدفعهم للسعي إلــى املـــاذات اآلمــنــة. وتلقى 
الــني دعمًا جــديــدًا مــن تنامي االضــطــراب في 
هونغ كونغ ونتائج مفاجئة لانتخابات في 
الباد  تراجع عملة  إلــى  أدى  األرجنتني مما 
العملة  البيزو واألسهم والسندات. والمست 
لــلــدوالر  يــنــات  مــســتــوى 105.05  الــيــابــانــيــة 
يــوم  االثــنــني، وهــو أعلى مستوى في سبعة 
أوائـــل 2018  وأقـــوى مستوياتها منذ  أشــهــر 
في  سجلته  وجيزة  لفترة  انهيار  باستثناء 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي. وزاد مــؤشــر الـــدوالر، 
الــعــمــلــة األمــيــركــيــة مقابل  أداء  يــتــتــبــع  الــــذي 

حظرت أميركا على هيئات حكومية التعامل 
مع خمس شركات صينية من بينها هواوي. 
وحسب ما ذكرت رويترز، طبقت إدارة الرئيس 
قــرار حظر الهيئات  تــرامــب  األميركي دونــالــد 
الحكومية األميركية، وهي وزارة الدفاع وإدارة 
الــخــدمــات الــعــامــة و»نـــاســـا« شــــراء املنتجات 
إلى  باإلضافة  الشركات،  هــذه  من  والخدمات 
العقود  تجديد  أو  تمديد  عليها  يحظر  ذلــك 
ــم تــحــصــل عـــلـــى اســـتـــثـــنـــاء. ويــســتــهــدف  ــا لــ مــ
الحظر عماق االتصاالت الصيني »هواوي« 
يـــطـــاول شــركــات  تـــي إي«، كــمــا  وشـــركـــة »زي 
وإنــتــاج  بالفيديو  املــراقــبــة  مــجــال  فــي  تنشط 
معدات االتصاالت السلكية والاسلكية وهي 
»هيكفيجن« و»هيترا« و»داهوا تكنولوجي«. 
ويمكن لرؤساء ومديري املؤسسات األميركية 
عـــدم التقيد بالحظر مـــرة واحــــدة كــل عــامــني، 
لكن سيتعني عليهم تفسير قــرار الشراء أمام 

الكونغرس األميركي.
ــق، حـــظـــر الـــرئـــيـــس تـــرامـــب،  ــابــ وفـــــي وقـــــت ســ

ضمنها  ومـــن  األمــيــركــيــة،  التكنولوجيا  بــيــع 
ــائـــق، لــشــركــة »هـــــــواوي« دون الــحــصــول  الـــرقـ
على إذن مسبق من وزارة التجارة األميركية، 
ــواوي«  ــ حــيــث تــتــهــم الــســلــطــات األمــيــركــيــة »هـ
بـــالـــتـــجـــســـس.  والحــــــظ مـــراقـــبـــون أن الـــحـــرب 
الـــتـــجـــاريـــة تــتــفــاعــل وتـــــــزداد خــســائــرهــا يــوم 
ــدرت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ أن  ــوم، حــيــث قــ بــعــد يــ
تتواصل خسائر سوق املــال. وفتحت األسهم 
ــــس، مــقــتــديــة  ــ األمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى انـــخـــفـــاض أمـ
املخاطر،  العالية  األصـــول  عــن  بــعــزوف عاملي 
في الوقت الذي يكابد فيه املستثمرون تأجج 

توترات جيوسياسية ومخاوف بشان حدوث 
ركود بسبب الحرب التجارية الطويلة األمد. 
الــلــون األحــمــر على معظم مــؤشــرات  وسيطر 

أسواق املال الرئيسية في آسيا وأوروبا. 
فــي  املـــســـتـــهـــلـــكـــني  أســـــعـــــار  زادت  ــك  ــ ــ ذلـ ــى  ــ ــ إلـ
الـــواليـــات املــتــحــدة بصفة عــامــة فــي يوليو/
تـــمـــوز، لــكــن الـــزيـــادة فـــي الــتــضــخــم لـــن تغير 
ــأن  ــلـــى األرجــــــــح تــــوقــــعــــات بـ ــر عـ بـــشـــكـــل يــــذكــ
املركزي  )البنك  االتــحــادي  االحتياط  مجلس 
األميركي( سيخفض سعر الفائدة مجددا في 
الشهر املقبل في ظل تفاقم توترات تجارية. 
مؤشرها  إن  األميركية  العمل  وزارة  وقــالــت 
ألسعار املستهلكني زاد 0.3 باملئة في الشهر 
لتكلفة منتجات  بـــزيـــادات  مــدعــومــًا  املــاضــي 
وزاد  األخـــرى.  السلع  مــن  ومجموعة  الطاقة 
مؤشر أسعار املستهلكني 0.1 باملئة لشهرين 
ــنـــي عــشــر شـــهـــرا حتى  مــتــعــاقــبــني. وفــــي االثـ
املستهلكني  أسعار  مؤشر  زاد  يوليو/تموز 
1.8 باملئة بعد ارتفاعه 1.6 باملئة في يونيو/
حــزيــران. وتــوقــع خــبــراء اقــتــصــاد استطلعت 
ــار  ــعــ ــر أســ ــ ــؤشـ ــ رويـــــــتـــــــرز آراءهـــــــــــــم زيـــــــــــادة مـ
وأن  يوليو/تموز  في  باملئة   0.3 املستهلكني 

يرتفع 1.7 باملئة على أساس سنوي.
وبــاســتــبــعــاد املـــكـــونـــات املــتــقــلــبــة مـــن الــطــاقــة 
ارتفع  بعدما  باملئة   0.3 املؤشر  زاد  والــغــذاء، 
بنفس الــنــســبــة فــي يــونــيــو/حــزيــران. وتــعــزز 
ُيــطــلــق عــلــيــه مــؤشــر أســـعـــار املستهلكني  مـــا 
ــــي أســـعـــار  ــن زيــــــــــادات فـ ــ ــم مـ ــدعــ األســـــاســـــي بــ
ــران والــــرعــــايــــة  ــيــ ـــطــ املــــنــــســــوجــــات وتـــــذاكـــــر الـ
الــصــحــيــة واألثـــــاث املــنــزلــي. ويــظــل التضخم 
مــعــتــداًل عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
التي فرضتها الواليات املتحدة على واردات 
صينية نظرا ألن معظم تلك الرسوم مفروض 
عــلــى ســلــع رأســـمـــالـــيـــة. لــكــن ذلــــك قـــد يتغير 
بعدما أعلن الرئيس ترامب في الشهر املاضي 
عن فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة باملئة 
على واردات صينية قيمتها 300 مليار دوالر.
)العربي الجديد(  

سلة من ست عمات، 0.2 باملئة إلى 97.563. 
وتراجع اليورو 0.2 باملئة إلى 1.1196 دوالر. 
ــات الــتــضــخــم  ــانـ ــيـ ــن بـ ولـــكـــنـــه لـــــم  يــســتــفــد مــ
األملاني التي جاءت متماشية مع التوقعات. 
كــمــا هــبــط الــجــنــيــه االســتــرلــيــنــي 0.2 بــاملــئــة 
 1.2015 مــســتــوى  قــــرب  دوالر   1.2052 إلــــى 
دوالر الـــذي المــســه يـــوم االثــنــني، وهـــو أدنــى 
مــســتــويــاتــه فـــي أكــثــر مـــن عــامــني مـــع هيمنة 
االتحاد  عن  بريطانيا  انفصال  من  املخاوف 

األوروبي دون اتفاق على التداوالت.
كبيرة  مسؤولة  قالت  الــيــوان،  صعيد  وعلى 
فــي بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي )الــبــنــك املــركــزي( 
لرويترز أمس الثاثاء، إن اليوان عند مستوى 
مناسب حاليًا، وإن االضــطــراب الــذي سجله 
ارتــفــاعــًا وانــخــفــاضــًا لــن يتسبب بــالــضــرورة 
في تدفقات غير منظمة لرأس املال. وتراجع 
اليوان بنحو 2.4 باملئة منذ تهديد الرئيس 
الجاري  الشهر  في  ترامب  دونــالــد  األميركي 
بــفــرض املـــزيـــد مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
سلع صينية، اعتبارًا من األول من سبتمبر/
أيلول، على الرغم من وجود مؤشرات على أن 
الصني تحاول السيطرة على هذا االنخفاض.
وقـــالـــت تــشــو جـــون رئــيــســة اإلدارة الــدولــيــة 
ــــزي فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع رويـــتـــرز  ــركـ ــ بـــالـــبـــنـــك املـ
»املستوى الحالي لسعر صرف اليوان يتفق 
على نحو مائم مع أسس االقتصاد الصيني 
والــعــرض والطلب في الــســوق«. وأضــافــت أن 
الصني »مصدومة« من تحرك وزارة الخزانة 
األمــيــركــيــة فـــي األســـبـــوع املـــاضـــي لتصنيف 
بكني على أنها متاعب بالعملة، بعد ساعات 

مــن ســمــاح الــصــني لــلــيــوان بــاالنــخــفــاض عن 
في  مستوياته  ألدنـــى  رئيسي  دعــم  مستوى 

أكثر من عشر سنوات.
لكن تشو أكدت أن الصني قادرة على »التعامل 
مع جميع السيناريوهات« الناجمة عن إقدام 
واشنطن في اآلونة األخيرة على تصنيف بكني 
فــي األمــد  إنــه  بأنها تتاعب بالعملة. وقــالــت 
دورًا  الخارجية  الــصــدمــات  ستلعب  القصير، 
أيضا بالتأثير على تحركات اليوان. وأضافت 
»على الرغم من هذا، طاملا يتحرك اليوان على 
العرض والطلب في  إلــى  نحو منظم استنادًا 
الــســوق، فـــإن مــثــل هـــذه الــتــحــركــات فــي أي من 
االتــجــاهــني ال تعني بــالــضــرورة تــدفــقــات غير 
ــارت إلــى أن الــيــوان  ــال«. وأشــ منظمة لـــرأس املــ
ســـيـــظـــل مـــدعـــومـــًا مــــن األســـــــس االقـــتـــصـــاديـــة 
القوية للصني واستقرار معدل الدين واحتواء 
املــخــاطــر املــالــيــة واالحــتــيــاطــيــات الــكــافــيــة من 
النقد األجنبي وفوارق مواتية ألسعار الفائدة 
بــني الــصــني واالقــتــصــادات الكبيرة. وأضــافــت 
أنــه »فــي األجــل املتوسط والطويل، لدينا ثقة 

كاملة في اليوان كعملة قوية«.
وتأتي هذه التصريحات الصينية في وقت 
ــتـــشـــاؤم حــــول مــســتــقــبــل حل  يـــســـود فــيــه الـ
النزاع التجاري بني واشنطن وبكني. حيث 
»غولدمان  األمــيــركــي  االستثمار  بنك  حــذر 
ــاد  ــتــــصــ ســـــاكـــــس غـــــــــــروب« مــــــن ركـــــــــود االقــ
األمــيــركــي. وقـــال الــبــنــك إنـــه ال يــتــوقــع إبـــرام 
صــفــقــة تــجــاريــة بـــني بــكــني وواشــنــطــن قبل 
االنتخابات الرئاسية في الواليات املتحدة 
فـــي الـــعـــام 2020. وخــفــض الــبــنــك تــوقــعــاتــه 
الرابع  الربع  في  األميركي  االقتصاد  لنمو 
إلــى %1.8،  الجاري بنسبة %0.2  العام  من 
ــركـــات  وســــــط تــــوقــــعــــات بــــــأن تـــخـــفـــض الـــشـ
اإلنـــفـــاق واالســـتـــثـــمـــارات وســــط حــالــة عــدم 
االقــتــصــاديــني بمصرف  كبير  وقـــال  اليقني. 
»غــولــدمــان ســاكــس«، جـــان هــاتــزيــوس، في 
ــد، إن املـــخـــاوف  ــ ــوم األحــ مـــذكـــرة لــلــعــمــاء يــ

تتزايد من ركود االقتصاد األميركي. 

أميركا: حظر على 5 شركات صينيةتهافت استثماري على شراء الين والفرنك السويسري

إنعاش الدورة االقتصادية عبر تعزيز القوة 
سياسة  أن  ويـــرى  للمستهلكني«.  الــشــرائــيــة 
العديد  جّربتها  التي  السالبة  الفائدة  نسبة 
مــن الــبــنــوك املــركــزيــة لــم تنجح إال بمستوى 
مــحــدود فــي إنــعــاش االقــتــصــاديــات العاملية، 
بسبب العديد من العوامل التي تغذي الركود 

ــــدول مــنــطــقــة الـــيـــورو وســويــســرا  بـــني هـــذه الـ
واليابان والدول االسكندنافية.

ــتــــصــــادي فــرانــســيــس  ــه، يـــــرى االقــ ــبـ ــانـ مــــن جـ
كوبوال، في كتاب جديد تحت عنوان »مسألة 
الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي لـــلـــنـــاس«، أن الـــبـــنـــوك فــي 
املــواطــنــني،  تحفيز  إلـــى  ستضطر  املستقبل 

التجارية  الحرب  رأسها  وعلى  االقتصادي، 
الشرسة بني بكني وواشنطن، واالضطرابات 
ــد مــن  ــديــ ــعــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــشـــل الــ
ــــدول الــنــاشــئــة. ويــاحــظ  االقـــتـــصـــادات فـــي الـ
أن الــعــديــد مــن الــــدول الــتــي تــعــانــي مصاعب 
من  فائدة سالبة،  تتبنى حاليًا نسبة  مالية 

إضــافــة إلــى تحفيز الــشــركــات. ويـــرى أن ذلك 
ربما سيتم عبر وضع أموال بشكل إلكتروني 
تمليكهم  عــبــر  أو  الــبــنــكــيــة  الــحــســابــات  فـــي 
أســهــمــا فــي الــشــركــات. ويــقــول فــي كــتــابــه إن 
الــبــنــك املـــركـــزي األســتــرالــي قــد ســبــق أن نفذ 
ــام 2008 ونــجــح  ــذه الــســيــاســة فـــي عــ مــثــل هــ

في الخروج من أزمة املــال. كما يشير إلى أن 
املركزية  املصارف  التشيكي من بني  املركزي 
الــــتــــي أبـــــــدت الـــرغـــبـــة فــــي تــنــفــيــذ مـــثـــل هـــذه 
السياسة في حال حدوث أزمة مالية جديدة 

أو حدوث ركود عميق.
وتــثــار هــذه االحــتــمــاالت فــي وقــت ينذر فيه 
ــال والـــصـــرف الــعــاملــيــة  ــــواق املــ اضـــطـــراب أسـ
االستثمار  أدوات  من  املستثمرين  وهــروب 
ي البنوك 

ّ
الخطرة إلى املــاذات اآلمنة، بتبن

املــركــزيــة العاملية جــولــة جــديــدة مــن خفض 
الـــفـــائـــدة وســـيـــاســـات الــتــيــســيــر الــكــمــي. وال 
ــيـــة مــــن بــيــنــهــا  ــيـــركـ تــســتــبــعــد مــــصــــارف أمـ
مــــصــــرف »جــــــي بـــــي مــــــورغــــــان« ومـــصـــرف 
»ميريل لينش« أن يلجأ مصرف االحتياط 
الفدرالي في الربع األخير من العام الجاري 
إلـــى خــفــض الــفــائــدة بــنــســبــة قـــد تــصــل إلــى 
واحد في املائة، أو ربما العودة إلى برنامج 
شراء السندات الخطرة من الشركات، مثلما 

فعل أثناء أزمة املال العاملية.
ــة بــــني واشــنــطــن  ــاريـ ــتـــجـ ــرب الـ ــحــ وتـــلـــعـــب الــ
إلــى حــرب عمات دورًا  التي تحولت  وبكني 
رئــيــســيــًا فـــي اضــــطــــراب األســـــــواق الــعــاملــيــة، 
حيث يــتــواصــل تــدهــور سعر صــرف العملة 
الصينية مقابل الــدوالر، وسط هــروب كبير 
السندات  لشراء  الصينية  األسهم  من ســوق 
ألجـــــل 10 ســــنــــوات الــــتــــي انـــخـــفـــض ريــعــهــا 
وألول مرة إلى أدنى مستوى منذ عام 2016. 
ويشير مصرف »سوستيه جنرال« الفرنسي 
فــــي تـــعـــلـــيـــقـــات نــقــلــتــهــا وكــــالــــة بــلــومــبــيــرغ 
أمــس الــثــاثــاء، إلــى أن الــيــوان الصيني بات 
للمستثمرين  بالنسبة  املخاطر  أكبر  يسبب 
ــه يــتــأرجــح  فـــي الـــســـوق الــصــيــنــيــة، حــيــث إنــ
ــًا، في  ــبـــوطـ بــمــســتــويــات حـــــادة صـــعـــودًا وهـ
إعان  األميركية  الخزانة  وزارة  قــرار  أعقاب 

الصني »دولة متاعبة بالعملة«.
وفـــي ســويــســرا الــتــي تــواجــه هجمة تدفقات 
يرتفع سعر صرف  العالم،  أثــريــاء  مالية من 
ــدد تــبــعــًا لــذلــك  ــهــ الـــفـــرنـــك بـــمـــعـــدل كــبــيــر ويــ
السويسرية، يتوقع مصرف »يو  الــصــادرات 
بي أس« السويسري، أن يلجأ البنك املركزي 
السويسري إلى خفض نسبة الفائدة السالبة 
العالم من مستوياتها  األدنــى في  التي تعد 
سبتمبر/ نهاية  فــي   0.75- البالغة  الحالية 

أيلول املقبل.
وبالتالي، فإن هناك الكثير من نذر التشاؤم 
الــتــي تــهــدد بـــدخـــول الــعــالــم فـــي دورة ركـــود 
عــمــيــق، وربــمــا تضطر الــبــنــوك املــركــزيــة إلــى 

ابتداع سياسات نقدية جديدة.

ساكس«  »غولدمان  مصرف  استبعد 
واشنطن  بين  التجاري  النزاع  تسوية 
ــات الــرئــاســيــة  ــتــخــاب وبــكــيــن قــبــل االن
األميركية المقبلة في نوفمبر/ تشرين 
الرئيس األميركي  الثاني المقبل. وكان 
الرئيس  دونالد ترامب قد فّسر رفض 
الصيني شي جين بينغ شراء المنتجات 
ــي مسعى  يــصــّب ف ــأنــه  ب ــة  ــي ــزراع ال
وتوقع  االنتخابية.  حملته  إلفساد 
تخفض  أن  ــس«  ــاك س ــان  ــدم ــول »غ
اإلنفاق واالستثمارات وسط  الشركات 

حالة عدم اليقين.

استبعاد حل النزاع التجاري

تقرير

ظلت العملة اليابانية 
قرب أعلى مستوى في 

سبعة أشهر أمس الثالثاء، 
مستفيدة من قلق 

المستثمرين من تطورات 
الحرب التجارية

رؤية

شريف عثمان

بــعــد شــهــور طــويــلــة، بـــدا فــيــهــا االقــتــصــاد األمــيــركــي املنتعش 
املتباطئة  االقتصادات  من  آمنة، وسط محيط  منعزلة  كجزيرة 
حول العالم، وعلى وقع تصاعد املواجهات في الحرب التجارية 
بني الواليات املتحدة والصني، شهدت أسواق األسهم والسندات 
األميركية، على مدار األيام األخيرة، تحوالت كبيرة، األمر الذي 
الــذي يدفعها لالرتفاع، بعد  الوقود  إلى توقع نفاد  البعض  دفع 

أكثر من عشر سنوات من االنتعاش.  
الرئيس األميركي دونالد ترامب عن خيبة أمله  وبعد أن أعــرب 
الــفــدرالــي، إلعــالن األخــيــر تخفيض معدالت  فــي بنك االحتياط 
الفائدة بخمٍس وعشرين نقطة أساس فقط، وإعــالن جيرومي 
لــدورة جديدة من  التخفيض ليس بداية  البنك، أن  بــاول، رئيس 
التيسير، وإنــمــا مــجــرد خــطــوة وقــائــيــة، ثــم اتــخــاذ تــرامــب قــرار 
ببدء فرض تعريفات جديدة على ما قيمته 300 مليار دوالر 
الشهر  إضافية من واردات بــالده من الصني اعتبارًا من بداية 
القادم، شهدت أسواق األسهم األميركية موجات بيعية، تسببت 
في انخفاض أسعار األسهم خالل األسبوع قبل املاضي بأكبر 

نسبة انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الحالي 2019. 
انتقامية،  إجـــراءات  اتــخــاذ  نيتها  بــإعــالن  الصني  أن ردت  وبعد 
على  للصني  األمــيــركــيــة تصنيفها  الــخــزانــة  وزارة  إعـــالن  ومـــع 
األسهم  مــؤشــرات  تتالعب بسعر عملتها، واصــلــت  دولـــة  أنــهــا 
األســبــوع  تــعــامــالت  ــام  أيـ أول  انخفاضها  الرئيسية  األمــيــركــيــة 
بــي خــســارة بنسبة %2.98،  آنــد  املــاضــي، ليسجل مؤشر اس 
ويخسر مؤشر ناسداك 3.47%، بينما يكتفى مؤشر داو جونز 
الصناعي بخسارة 2.90%، رغم تعويض بعض الخسائر قبل 
نهاية التعامالت، وليشهد أول أيام األسبوع أكبر خسارة يومية 
العديد من  استعادة  ورغــم  العام.  بداية  منذ  األميركية  لألسهم 
األسهم نسبة كبيرة من خسائرها خالل تعامالت األيام التالية 
من األسبوع، إال أن هناك شعورًا عامًا من عدم االرتياح يمكن 
مالحظته من خالل التعامل املباشر مع املستثمرين وأصحاب 

الشركات على حٍد سواء. 
وبعد أيام قليلة من تداوالٍت كانت فيها أسعار األسهم األميركية 
قرب أعلى مستويات لها على اإلطالق، كان واضحًا أن الحرب 
التجارية بني البلدين، كما تأثيراتها السلبية على االقتصاديني 
األكــبــر فــي الــعــالــم، والــعــديــد مــن االقــتــصــادات األخــــرى، متقدمة 

وناشئة ونامية، مازالت في تصاعد. 
امــتــد ليشمل  ــواق األســهــم، وإنــمــا  التعثر على أسـ ولــم يقتصر 
عند  آمنًا  مــالذًا  البعض  يراها  التي  األميركية،  الخزانة  سندات 
تــدهــور أســعــار األســـهـــم. وبــعــد أن شــهــدت األســابــيــع املــاضــيــة 
انخفاضات كبيرة فيها، استمرت عوائد السندات في االنخفاض 
في تعامالت األسبوع املاضي، حيث انخفض العائد على سندات 
العشر سنوات املعيارية لتسعة أيام متتالية، ليصل إلى %1.71، 
الحكومة  له منذ عــام 2016، بينما مازالت  أدنــى مستوى  وهــو 
األميركية تدفع 2% لحامل الورقة ذات الشهور الثالثة، في أكبر 

انقالب ملنحنى العائد منذ األزمة املالية العاملية.
ويعتبر كثير من املحللني أن انقالب منحنى العائد، أي أن يكون 
عائد الفترات األطول أقل من نظيره للفترات األقصر، هو أكبر 
دليل، حتى اآلن، على اقتراب االقتصاد األميركي من الدخول في 
ركود، حيث لم تشهد الواليات املتحدة ركودًا خالل نصف القرن 

األخير، إال وسبقه انقالب منحنى العائد. 
ــب لــلــتــطــورات  ــراقـ ويــضــاعــف مـــن مـــخـــاوف املــســتــثــمــريــن أن املـ
االقتصادية خالل الفترة التي مضت من حكم الرئيس ترامب، 
حوالي 32 شهرًا، يدرك أن اإلدارة، التي اعتبرت ارتفاع مؤشرات 
األسهم أهم أمــارات نجاح السياسات االقتصادية املتبعة، ربما 
تكون قد أذهبت أغلب ما كان بحوزتها من أدوات حفز سوق 
ــواق، مــن أكبر  ــ األســهــم. وبــعــد أن نــفــد الــوقــود الـــذي حـــرك األسـ
إصالح ضريبي في عقود، كما زيادة اإلنفاق الحكومي، ال يبدو 
بالكثير  مــازال يحتفظ  إدارة ترامب  الفريق االقتصادي في  أن 
الـــذي يمكن أن يــقــدمــه بنك  الــدعــم  فــي جعبته. ومـــع مــحــدوديــة 
االحتياط الفدرالي، الذي لم يبق لديه إال اثنان باملائة مما يمكن 
اتفاق بني  أمواله، أصبح هناك شبه  الفائدة على  تخفيضه من 
املحللني على أن تصحيحًا كبيرًا ربما يضرب أســواق األسهم 
القادمة، وهو ما يبذل فريق ترامب حاليًا جهودًا  الفترة  خالل 
مــا بعد  إلــى  أقــل تقدير تأجيله  أو على  أجــل منعه،  مــن  حثيثة 

انتهاء انتخابات 2020.
التي  املــهــمــة،  الــقــادمــان بالعديد مــن األحــــداث  الــشــهــران  ويحفل 
األميركي، ومن  االقتصاد  تأثيرات كبيرة على  لها  يكون  ربما 
التعريفات  بــدء تطبيق  وبــخــالف  األميركية.  األســهــم  ثــم ســوق 
الجديدة على املنتجات الصينية الواردة للواليات املتحدة، اعتبارًا 
من األول من سبتمبر / أيلول، يجتمع البنك املركزي األوروبي 
في الثاني عشر من نفس الشهر، وتشير التوقعات إلى إقدامه 
على خفض معدالت الفائدة على اليورو، وربما استخدام املزيد 

من أدوات التيسير الكمي. 
بــعــد ذلـــك، وتــحــديــدًا فــي الــثــامــن عــشــر مــن نــفــس الــشــهــر، يحل 
يزيد  أن  ُيتوقع  والــذي  األميركي،  الفدرالي  البنك  اجتماع  موعد 
لدفعه  تسبقه،  التي  الفترة  في  من ضغوطه  األميركي  الرئيس 
إلى خفض معدالت الفائدة، بأكثر من الربع باملائة التي قررها 

الشهر املاضي. 
ومع انتصاف أكتوبر / تشرين األول، يبدأ موسم اإلعــالن عن 
نتائج أعمال الربع الثالث للشركات األميركية، وهو ما يتوقع أن 
 إلــى آخر 

ً
يكون لــه تأثيرات كبيرة على ســوق األســهــم، وصـــوال

الشهر، وهو املوعد املقرر إلتمام الخروج الفعلي لبريطانيا من 
االتحاد األوروبي، حتى وإن بال اتفاق. 

وبخالف كل ما سبق، يرى بعض الخبثاء أن اإلدارة األميركية 
التي  بالصورة  الصني،  مع  التجارية  املفاوضات  بتعثر  سعيدة 
يقسو  »تــرامــب  نوعية  مــن  الــجــرائــد  عناوين  باستمرار  تسمح 
الصني«،  تــنــازالت من  الصينيني«، و»تــرامــب يحصل على  على 
االنتخابية،  ترامب  نظر حملة  يدعم، من وجهة  قد  الــذي  األمــر 
ــادة انــتــخــابــه، بــواســطــة الــنــاخــب األمــيــركــي املــتــوســط.  فـــرص إعــ
آخــر،  احتمال جانبا  لكل  أن  تــدرك  الحملة  إن كانت  أعــرف  وال 
أن يأتي بنتائج عكسية تمامًا، وأن مؤشرات االقتصاد  يمكنه 
واألسهم األميركية لو أعطت أسوأ نتائجها في اللحظة الحاسمة 
لالنتخابات، فإن الثمن قد يكون أكبر مما توقعوا، ولن يتوقف 

عند خسارة االنتخابات الرئاسية.

األسهم األميركية ... 
إلى أين؟
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