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«المركزي» المصري يقترض مليار دوالر
القاهرة ـ العربي الجديد

أعلن البنك املركزي املصري ،عن طرح أذون خزانة
بقيمة مليار دوالر ملــدة ع ــام ،لتلبية احتياجات
الحكومة وســداد التزاماتها الخارجية من النقد
األج ـن ـب ــي ،فـيـمــا ق ــال رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى مــدبــولــي إن
تدفقات النقد األجنبي على مصر تجاوزت  163مليار دوالر
فــي الـسـنــوات الـثــاث املــاضـيــة .وق ــال «املــركــزي» على موقعه
اإللكتروني ،أمس اإلثنني ،إن «أذون الخزانة املقومة بالدوالر
مـسـتـحـقــة ال ـس ــداد ف ــي  11ف ـب ــراي ــر /ش ـبــاط  .»2020وي ـطــرح
املركزي املصري نيابة عن وزارة املالية ،أذونًا وسندات خزانة
على املؤسسات املالية املقرضة محليًا ودوليًا.
وحسب البنك املركزي فإنه باع أذون خزانة مقومة بالدوالر
ألجل عام بقيمة  1.014مليار دوالر في عطاء أمس بمتوسط
عائد  ،%3.797وستجري التسوية غــدا ،وباعت مصر أذون
خزانة دوالريــة بقيمة  854مليون دوالر بعائد  % 3.797في
عطاء مماثل في  6يناير /كانون الثاني املاضي.
وأذون ال ـخ ــزان ــة ه ــي أداة م ــن أدوات ال ــدي ــن ق ـص ـيــرة األج ــل

تصدرها الحكومة لغرض االقتراض ،وتعد بمثابة تعهد من
الحكومة بدفع مبلغ معني فــي تــاريــخ االستحقاق ،وتصدر
بفترات استحقاق تتراوح بني ثالثة أشهر وستة أشهر وعام.
وي ــأت ــي ط ــرح أذون ال ـخ ــزان ــة ،أم ــس اإلثـ ـن ــن ،ب ـعــدمــا أعـلـنــت
الحكومة ،األرب ـعــاء املــاضــي ،عــن تسلم الدفعة الخامسة من
قــرض صـنــدوق النقد الــدولــي ،بقيمة ملياري دوالر ،ليصل
إجمالي ما تسلمته إلى  10مليارات دوالر من إجمالي القرض
البالغ  12مليار دوالر واملتفق عليه نهاية عام .2016
وقفز الدين الخارجي ملصر بنسبة  %15.2إلى  93.13مليار
دوالر حتى سبتمبر/أيلول  ،2018مقابل  80.83مليار دوالر
فــي نـفــس الـشـهــر مــن  ،2017وفـقــا لـبـيــانــات املــركــزي .وتشتد
حاجة الدولة إلــى االقـتــراض نظرًا إلــى أن احتياجات الدولة
التمويلية ،استنادًا ألرقام موازنة العام املالي الجاري /2018
 2019الذي ينتهي آخر يونيو/حزيران املقبل ،تناهز 714.67
مـلـيــار جـنـيــه ( 40.6مـلـيــار دوالر) ،مـنـهــا  511.2مـلـيــارًا (29
مليار دوالر) في شكل أدوات دين محلية ،والباقي تمويالت
خارجية من إصــدار سندات وقــرض صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي ،في مؤتمر بالقاهرة،

أم ــس ،إن تــدفـقــات الـنـقــد األجـنـبــي عـلــى مـصــر ت ـجــاوزت 163
مليار دوالر في السنوات الثالث املاضية ،من دون أن يفصح
عــن طبيعة هــذه التدفقات ومـصــادرهــا .وتعتمد مصر على
االقتراض الخارجي وتدفقات األمــوال الساخنة من األجانب
على أدوات الدين لتوفير الدوالر بجانب املصادر األساسية
مثل إيــرادات قناة السويس والسياحة وتحويالت املصريني
في الخارج .وتظهر البيانات الرسمية أن نظام الرئيس عبد
الفتاح السيسي اقترض محليا ودوليا منذ وصوله للحكم
منتصف  2014حتى نهاية سبتمبر/أيلول  2018نحو 3.34
تــريـلـيــونــات جـنـيــه ( 188.7مـلـيــار دوالر) ،وه ــو مــا يـتـجــاوز
حجم القروض التراكمية التي حصلت عليها مصر في أكثر
من  50عامًا .وبالقروض التي حملها السيسي للدولة ،قفز
الدين العام إلى نحو  5.44تريليونات جنيه ( 307.3مليارات
دوالر) فــي نـهــايــة سبتمبر /أي ـلــول املــاضــي ،حـســب بيانات
البنك املــركــزي .وتتزايد التوقعات بتجاوز الــديــون املصرية
ً
املستويات املتضخمة الحالية ،ما يجعل أجياال من املصريني
رهينة مستويات متدنية من العيش ،في ظل دوران البالد في
دوامة ال تنتهي من االستدانة.

تهدد
السيول
ّ
الثروة الحيوانية
ألستراليا
أدت الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــول ال ـ ـتـ ــي
ضـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـقـ ـ ــاط ـ ـ ـعـ ـ ــة
ك ــوي ـن ــزالن ــد األس ـتــرال ـيــة
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،إل ــى
نـ ـف ــوق قـ ــرابـ ــة  300أل ــف
رأس مــن األبـقــار وإغــراق
آالف املنازل .وذكرت قناة
س ـكــاي ن ـيــوز أسـتــرالـيــا،
أم ــس ،أن خـســائــر نفوق
األب ـ ـقـ ــار ت ـص ــل إلـ ــى 300
مليون دوالر ،مشيرة إلى
أن آالف املـ ـن ــازل وورش
الـعـمــل ومـ ــزارع املــواشــي
غطتها مياه السيول.
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون فــي
تصريحات صحافية ،إن
ح ـجــم ال ـخ ـســائــر مــرشــح
ل ـ ــارتـ ـ ـف ـ ــاع مـ ـ ــع وصـ ـ ــول
مياه السيول إلى العديد
من البلدات والقرى التي
تـ ـض ــم ح ـ ــوال ـ ــي ث ـمــان ـيــة
ماليني رأس من األبقار،
م ـش ـيــريــن إلـ ــى أن نـفــوق
ال ـ  300ألــف رأس ماشية
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ف ـ ـقـ ــط ب ـم ــدي ـن ــة
تـ ــاون ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــل ف ـ ـقـ ــط ف ــي
ك ـ ــويـ ـ ـن ـ ــزالن ـ ــد ،الـ ــواق ـ ـعـ ــة
فـ ــي الـ ـس ــاح ــل ال ـش ـمــالــي
الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي ألس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا.
وت ــزي ــد ك ــارثـ ــة ال ـس ـيــول
م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوط ال ـ ـتـ ــي
يشهدها قـطــاع املاشية،
الـ ــذي ي ـعــانــي ب ــاألس ــاس
م ــن ان ـخ ـف ــاض الـقـطـعــان
إلـ ــى أدنـ ـ ــى م ـس ـت ــوى فــي
عـ ـ ـش ـ ــري ـ ــن عـ ـ ــامـ ـ ــا .وم ـ ــن
املـتــوقــع أن تتسبب هذه
األض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار فـ ـ ــي ت ـ ـهـ ــاوي
ص ـ ــادرات أس ـتــرال ـيــا من
اللحوم.

(فرانس برس)

لقطات

ارتفاع احتياطي الصين األجنبي
ارتفع احتياطي النقد األجنبي في الصين بأكثر من
المتوقع ،في يناير/كانون الثاني الماضي ،مع صعود
تقدم في محادثات التجارة
اليوان ،على أمل إحراز
ّ
الصينية األميركية ،قد يخفف الضغوط على االقتصاد
الصيني المتباطئ .وأظهرت بيانات البنك المركزي،
أمس ،أن احتياطيات الصين ارتفعت بمقدار  15.2مليار
دوالر ،في يناير/كانون الثاني ،وهي أكبر زيادة في
عام ،إلى  3.088تريليونات دوالر .يأتي ذلك بالمقارنة
مع زيادة  11مليار دوالر في ديسمبر/كانون األول.
وتوقع اقتصاديون ،في استطالع أجرته رويترز ،زيادة
 9.3مليارات دوالر.

تركيا تبني محطة مياه في فلسطين
ّ
وقعت شركة «ألكا» التركية اتفاقية لبناء محطات
تحلية المياه ومعالجتها ،أمس ،مع سلطة المياه
الفلسطينية (حكومية) .وتنص االتفاقية على بناء
وتشغيل محطة تنقية للمياه العادمة ،في محافظة
الخليل جنوب الضفة الغربية .وحسب رئيس سلطة
الطاقة الفلسطينية ،مازن غنيم ،تبلغ قيمة المشروع
مولته كل من الوكالة الفرنسية للتنمية واالتحاد
الذي ّ
األوروبي والبنك الدولي 36 ،مليون دوالر .وقال غنيم،
في حفل توقيع االتفاقية بمدينة رام اهلل وسط
الضفة الغربية ،إن قيمة عقد اإلنشاء  30مليون دوالر،
وقيمة عقد التشغيل والصيانة  6ماليين دوالر.

السودان يزيد صادرات الصمغ
أعلنت الحكومة السودانية ،أمس ،أن عائدات صادرات
الصمغ العربي ،صعدت بنسبة  3.2بالمائة في ،2018
إلى  109.477ماليين دوالر ،مقابل  106ماليين دوالر
في  .2017جاء ذلك في تقرير صادر عن مجلس
الصمغ العربي (حكومي) .وحسب التقرير ،بلغ إجمالي
صادرات الصمغ العربي  73.675طنا ،ويستأثر السودان
بـ 75في المائة من إنتاج الصمغ العربي عالميًا،
وفق أرقام رسمية .ويمتد حزام الصمغ العربي
السوداني ،في  12والية على حدود البالد المتاخمة
مع إثيوبيا وإريتريا شرقًا ،ومع دولة تشاد وأفريقيا
الوسطى غربًا.

بوتفليقة
وحكم العسكر
مصطفى عبد السالم

باألرقام ،تعد الجزائر واحدة من
أبرز الدول النفطية ،فهي تحتل
املرتبة الـ  16من حيث االحتياطي
النفطي العاملي وتملك ثاني
أكبر احتياط نفطي في أفريقيا،
وتحتل املرتبة التاسعة من حيث
احتياطيات الغاز الطبيعي ،وتقوم
ببيع كميات كبيرة من الغاز إلى
أوروبا خصوصا لفرنسا وإيطاليا
مقابل حصد مليارات الدوالرت
سنويًا ،كما تملك الجزائر ثروات
هائلة من منتجات الطاقة التي تعد
العمود الفقري القتصادها ،إضافة
المتالك موارد بشرية وسياحية
وزراعية هائلة.
لكن هذه األرقام والثروات لم
تنعكس على املواطن ،بل انعكست
فقط على النخبة الحاكمة التي
أصرت على ترشيح عبد العزيز
بوتفليقة ( 81عاما) النتخابات
الرئاسة التي ستجرى في 18
إبريل /نيسان رغم أن الرجل الذي
يتولى منصبه منذ  1999غير
قادر على الحكم ،ولم يظهر علنًا
إال نادرًا منذ أصيب بجلطة في
 2013أقعدته على كرسي متحرك.
وفي نظرة لواقع املواطن الجزائري
نجد أنه ال يختلف كثيرا عن
حال املواطن في الدول العربية
غير النفطية أو في الدول الفقيرة
شحيحة املوارد ،فالجزائر تنتشر
بها البطالة السيما بني الشباب
املتعلم ،ويتوغل بها الفقر املدقع
واألزمات املعيشية وتشهد موجات
متالحقة من ارتفاعت األسعار،
كما تشهد تهاويا في احتياطي
النقد األجنبي رغم تحسن أسعار
النفط في فترة ما قبل عام 2014
وكذا في عامي  2017و ،2018فقد
فقدت الجزائر أكثر من نصف
احتياطيها خالل السنوات الخمس
املاضية ،ومع تهاوي االحتياطي
تهاوت قيمة العملة وتوسعت
الحكومة في االقتراض ولجأت
لطباعة البنكنوت لتغطية عجز
املوازنة.
والجزائر البلد الذي كان يمتلك قبل
 6سنوات احتياطيًا أجنبيًا تجاوز
 194مليار دوالر ،إضافة إلى 173
طنا من الذهب يضم نحو 1.5
مليون عاطل من العمل ،كما بلغت
البطالة به  %11.7في سبتمبر/
أيلول  ،2018وهو معدل يفوق
مثيله في معظم الدول العربية.
واألرقام تقول إن ربع الجزائريني
فقراء ،وإن العسكر ولوبيات رجال
األعمال املقربني من السلطة هم
من يسيطرون على االقتصاد
واملشروعات االستثمارية الكبرى،
وإن حسابات الجنراالت في
بنوك فرنسا وسويسرا وغيرها
من بنوك الغرب متخمة بماليني
الدوالرات ،وإن الفساد يزكم
األنوف ،والفاسدين معروفون
باألسماء ،فالجزائريون يعرفون
باالسم كال من شكيب خليل
وعبد املومن خليفة ومحمد مزيان
وفضيحة سونطراك أكثر من
معرفتهم بأسماء الوزراء وكبار
املسؤولني.
السؤال هنا على ماذا يراهن
بوتفليقة في جولته الرئاسية
الجديدة ،رغم الفشل االقتصادي
الذي حققه طوال سنوات حكمه
التي تمتد لعشرين عاما؟

تسجل فائضًا ماليًا للشهر العاشر على التوالي
موازنة الكويت
ّ
الكويت ـ أحمد الزعبي

أظـهــرت بـيــانــات ص ــادرة عــن وزارة املــالـيــة الكويتية
أن ميزانية البالد حافظت على تسجيلها للفوائض
املالية ،للشهر العاشر على التوالي ،في العام املالي
ال ـج ــاري ،ال ــذي ب ــدأ فــي إبــريــل/نـيـســان امل ــاض ــي ،ولــم
تشهد إل ــى اآلن أي عـجــز ،بـعــد اسـتـقـطــاع احتياطي
األج ـيــال الـقــادمــة .وفــي إحصائية املتابعة الشهرية
لحسابات اإلدارة املالية للدولة للسنة املالية /2018
 ،2019سجلت امليزانية ،آخر الشهر املاضي ،فائضا
بـلــغ  1.6مـلـيــار دي ـنــار (ال ـ ــدوالر = نـحــو  0.3دي ـنــار)،

ب ـعــد اس ـت ـق ـطــاع نـسـبــة اح ـت ـيــاطــي األجـ ـي ــال الـبــالـغــة
 ،%10لينخفض  %20.7وبقيمة  415.9مليون دينار
عــن الفائض املسجل بنهاية ديسمبر/كانون األول
املاضي ،والبالغ ملياري دينار.
وأظهرت اإلحصائية املتاحة على موقع وزارة املالية،
مــواص ـلــة اإلي ـ ـ ــرادات ال ـتــي حـقـقـتـهــا ال ـكــويــت بنهاية
الـشـهــر امل ــاض ــي االرتـ ـف ــاع ،بــدعــم كـبـيــر م ــن اسـتـقــرار
أس ـعــار الـنـفــط ،خ ــال الـشـهــر امل ــاض ــي ،وه ــي املـصــدر
األساسي إليــرادات امليزانية ،مع بدء سريان اتفاقية
خفض اإلنتاج النفطي ،وفقا لالتفاق بني دول منظمة
«أوبك» واملنتجني املستقلني من خارجها بمقدار 1.2

مليون برميل يوميا مطلع الـعــام ال ـجــاري .وتسعى
العجز ورفــع معدالت
الحكومة الكويتية إلــى تقليل
ّ
النمو في مختلف القطاعات ،وتوقع صندوق النقد
ال ــدول ــي ارت ـف ــاع الـنـمــو فــي الـقـطــاعــات غـيــر النفطية
بالكويت إلى نحو  3.5في املائة في عام  ،2020من 2.5
في املائة العام املاضي ،نظرا ألن ارتفاع أسعار النفط
سيعزز اإلنفاق الرأسمالي .وقال الصندوق ،في بيان
أصدره في نهاية شهر يناير/كانون الثاني املاضي،
إن زيادة الدخل من اإليرادات النفطية واالستثمارات
ســاعــدت عـلــى تحسني امل ـيــزان املــالــي بشكل ع ــام في
 2018-2017إلــى فائض يقدر بثمانية فــي املــائــة من
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الـنــاتــج املـحـلــي اإلج ـمــالــي ،وال ــذي سيصل إل ــى نحو
 12في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي في السنة
املالية  .2019-2018وارتفعت اإليرادات بنهاية الشهر
املنصرم  %8.5إلى  17مليار دينار ،مقارنة بتسجيلها
 15.68مـلـيــار دي ـنــار بنهاية ديـسـمـبــر/كــانــون األول
املاضي ،الذي تراوحت أسعار النفط خالله بني 51.4
دوالرا للبرميل فــي بــدايــة الـشـهــر و 60.5دوالرا في
خـتــامــه .فــي املـقــابــل ،بلغت املـصــروفــات فــي امليزانية
بنهاية الشهر املــاضــي  11.56مليار دي ـنــار ،مقارنة
ب ــ 9.9مـلـيــارات ديـنــار بنهاية ديسمبر/كانون األول
املاضي ،بزيادة  ،%16.6وبقيمة  1.6مليار دينار.
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المغرب

مال وسياسة

حذر حكومي من تحرير سعر غاز الطهو

أرقام صادمة
لالقتصاد الجزائري

الرباط ـ مصطفى قماس

يؤشر الدعم املرتفع لغاز الطهو ،الذي رصده
امل ـغ ــرب ال ـع ــام امل ــاض ــي ،إل ــى صـعــوبــة تحرير
أس ـ ـعـ ــاره وب ـي ـع ــه ب ــاألسـ ـع ــار ال ـع ــامل ـي ــة دف ـعــة
واحدة ،ما يبرر التريث الذي تبديه الحكومة
بسبب تخوفها من ردود أفعال املستهلكني.
ووصـلــت مخصصات دعــم غــاز الطهو خالل
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،إل ــى  1.25م ـل ـيــار دوالر ،من
بينها مصاريف النقل ،حسب تقرير لصندوق
املـقـ ّ
ـاصــة (حـكــومــي) ،وارت ـفــع دعــم غــاز الطهو
بنسبة  %17خالل  ،2018مقارنة بالعام الذي
قبله ،والذي ّ
تحمل فيه صندوق املقاصة 1.05
مليار دوالر.
ويــوضــح تـقــريــر صـنــدوق املـقــاصــة أن أسـعــار
غ ــاز ال ـط ـهــو ،وص ـلــت إل ــى أع ـلــى مـسـتــوى لها
في سبتمبر /أيلول وأكتوبر /تشرين األول
املاضيني ،إذ تجاوزت سقف  600دوالر للطن،
قبل أن تنخفض في نوفمبر /تشرين الثاني
وديسمبر /كانون األول املاضيني.
ويشير التقرير إلى أنه ،رغم االنخفاض الذي
سجله غ ــاز «ال ـبــوتــان» فــي األسـ ــواق الــدولـيــة

تدهور العملة واالحتياطي
أبرز مؤشرات والية بوتفليقة األخيرة
في الوقت الذي أعلن
فيه الرئيس الجزائري عبد
العزيز بوتفليقة ،ترشحه
للوالية الرئاسية الخامسة،
تكشف  8أرقام رسمية
عن تدهور الوضع
االقتصادي للبالد
الجزائر ـ حمزة كحال

أعاد إعالن الرئيس الجزائري عبد
العزيز بوتفليقة ترشحه للوالية
الرئاسية املقبلة ،تسليط الضوء
مـجـ ّـددًا على األزم ــات االقـتـصــاديــة املتفاقمة
الـتــي تــواجــه ال ـبــاد ،وهــي حصيلة تراكمية
ل ــأداء الـحـكــومــي ،خ ــال الـسـنــوات املــاضـيــة.
ورغم التأكيدات الرسمية املتكررة للحكومة
ع ـلــى أن ـه ــا تـتـحـكــم ف ــي األزمـ ـ ــة امل ــال ـي ــة الـتــي
بـلـغــت ذروت ـه ــا فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة ،تكشف
بيانات رسمية حديثة عــن  8أرق ــام صادمة
ل ــاق ـت ـصــاد الـ ـج ــزائ ــري رص ــدت ـه ــا «ال ـع ــرب ــي
الجديد» .وتعكس هذه األرقام مدى الخسائر
التي ّ
تكبدتها البالد من جراء تراجع عائدات
ص ـ ــادرات ال ـن ـفــط ،وزي ـ ــادة الـعـجــز الـتـجــاري
وانخفاض االحتياطي وتهاوي قيمة العملة
املحلية ،خالل الوالية األخيرة لبوتفليقة ،ما
انعكس سلبًا على معيشة الجزائريني.
 - 1طباعة األموال

بلغ حجم األموال التي طبعها البنك املركزي
الـجــزائــري  50مليار دوالر ،منها  40مليارا
تم إقراضها للخزينة العمومية لسد عجزها

تحقيق
عمان ـ زيد الدبيسية

أخـ ـ ـط ـ ــاء مـ ـت ــاحـ ـق ــة وق ـ ـعـ ــت ب ـهــا
حـ ـك ــوم ــة األردن ب ــرئ ــاس ــة عـمــر
الـ ـ ـ ــرزاز خ ـ ــال أق ـ ــل م ــن ش ـهــريــن،
ّ
ب ــات ــت ت ـشــكــل مـنـعـطـفــات مـهـمــة لـلـمـطــالـبــة
بإقالتها وســط حالة استياء غير مسبوقة
لدى مختلف األوساط الفاعلة التي ترى أن
هــذه الحكومة زادت مــن االحتقان الشعبي
في ظل تفاقم األزمات املعيشية.
وح ـســب م ـص ــادر بــرملــانـيــة ومـخـتـصــن في
ال ـش ــأن االق ـت ـص ــادي ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
ت ــواج ــه ال ـح ـك ــوم ــة انـ ـتـ ـق ــادات واسـ ـع ــة مـنــذ
تشكيلها في  14يونيو /حزيران من العام
املاضي ،بعد إقالة حكومة هاني امللقي على
وقع االحتجاجات ،إذ تؤكد كافة املؤشرات
ت ــدن ــي شـعـبـيــة ح ـكــومــة ع ـمــر ال ـ ـ ــرزاز لـعــدة
اع ـت ـب ــارات ،أهـمـهــا إخـفــاقـهــا حـتــى اآلن في
إدارة املـلــف االقـتـصــادي ورفعها الضرائب
وأسعار السلع.
وواج ـه ــت الـحـكــومــة خ ــال ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة
تـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــزي ـ ـدًا مـ ــن االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات مـ ــن قـبــل
امل ــواطـ ـن ــن وم ــؤسـ ـس ــات امل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي
لدرجة وصــف بعض املراقبني لها باألسوأ
منذ نحو  20عامًا.
وق ـ ـ ــال مـ ـص ــدر م ـط ـل ــع ،رفـ ـ ــض ذكـ ـ ــر اس ـم ــه،
لـ«العربي الجديد» ،إن حالة من التوتر بدأت
تطغى عـلــى أداء الـفــريــق الـحـكــومــي بسبب
االنتقادات الكبيرة للحكومة ،وخاصة بعد
اكتشاف تعيينات أشقاء النواب.
ونـ ـق ــل عـ ــن م ـق ــرب ــن مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة وجـ ــود
خالفات بني ال ــرزاز ونائبه رجائي املعشر،
على خلفية إحــراج األخير له أثناء حضور
امللك عبد الله الثاني اجتماع مجلس الوزراء
يــوم األرب ـعــاء املــاضــي ،وتوجيهه الحكومة
بإعادة النظر في قرارات التعيينات األخيرة
التي تمت غالبيتها ،بحسب ما قاله املعشر،
من دون أن تمر من خالل اللجنة املخصصة
لـ ــذلـ ــك .ك ــذل ــك ي ـ ــرى م ـخ ـت ـص ــون أن ال ـب ـي ــان
الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام
زيــارتــه إلــى األردن ،يــوم الخميس املــاضــي،
يؤكد أن اإلصــاحــات التي قامت بها خالل
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ال ـ ــذي ب ـلــغ  31م ـل ـيــار دوالر ،م ـط ـلــع الـشـهــر
ّ
الحالي ،فيما تبقت  10مليارات معلقة للعام
الـجــاري .وتــأتــي هــذه األرق ــام عكس تعهدات
الـحـكــومــة ،الـعــام قبل املــاضــي ،بــأن الخزينة
الـعـمــومـيــة ل ــن ت ـق ـتــرض أك ـثــر م ــن  11مـلـيــار
دوالر سنويًا ،وذلــك فــي ظــل تــواصــل تراجع
عائدات النفط.
وكــانــت الحكومة الـجــزائــريــة قــد تبنت ،قبل
سنة ،مجموعة من التدابير املتعلقة باللجوء
إلى ما ُيعرف بـ«التمويالت غير التقليدية»،
لـســد عـجــز امل ــوازن ــة الـعــامــة وتـحــريــك عجلة
االقـتـصــاد ،فــي ظــل الـصـعــوبــات املــالـيــة التي
ت ــواج ـه ـه ــا ال ـ ــدول ـ ــة .وحـ ـس ــب ال ـخ ـط ــة ال ـتــي
وض ـع ـت ـهــا ح ـكــومــة أح ـم ــد أوي ـح ـي ــى آن ـ ــذاك،
وصادق عليها البرملان ،يقوم البنك املركزي
بـطـبــاعــة مــا ي ـعــادل  11مـلـيــار دوالر سنويا
من الدينار الجزائري ،على مــدار  5سنوات،
يقرضها البنك للخزينة العمومية ،على أن
ُ
تسدد الديون مستقبال عند انتعاش أسعار
النفط.
 - 2فاتورة الصادرات

 10مـلـيــارات دوالر ،هــي مــا خسرته الجزائر
ف ــي ف ــات ــورة ص ـ ـ ــادرات األش ـه ــر األح ـ ــد عشر
األولــى من سنة  ،2018مقارنة بالفترة التي
تراجعت فيها أسعار النفط ،بعدما تراجعت
إل ــى  37.25م ـل ـيــار دوالر ،م ـقــابــل  47مـلـيــار
دوالر في نفس الفترة من سنة  ،2014حسب

نفاد رصيد «صندوق
ضبط إيرادات الدولة»
نهاية السنة الماضية

إحصائيات رسمية .وتراجعت أسعار النفط
مــن  115دوالرًا للبرميل فــي منتصف 2014
إلى نحو  62دوالرًا حاليًا.
 - 3العجز التجاري

 4.13مليارات دوالر قيمة العجز الذي ّ
سجله
امليزان التجاري الجزائري ،في الفترة املمتدة
من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين
الـثــانــي سـنــة  ،2018فــي ظــل ارت ـف ــاع واردات
الـ ـب ــاد فـ ــوق عـتـبــة  40م ـل ـيــار دوالر مـقــابــل
تراجع الصادرات .وحسب تقديرات رسمية،
يـسـتـقـ ّـر عـجــز مــؤشــر امل ـي ــزان ال ـت ـجــاري عند
عتبة  6مليارات دوالر خالل عام .2018

شركات نفط أجنبية تعود إلى المناطق المح ّررة
بغداد ـ علي الحسيني

 - 4مأزق الموازنة

 - 5نزيف االحتياطي

ع ـبــد ال ـعــزيــز بــوتـفـلـيـقــة ،ف ــي ظ ــل تــوقـعــات
رسـمـيــة ب ــأن يــواصــل ال ـتــراجــع فــي الــواليــة
الــرئــاسـيــة املـقـبـلــة .وحـســب رص ــد «الـعــربــي
الجديد» إلحـصــاءات البنك املــركــزي ،فقدت
الـجــزائــر أكـثــر مــن نصف احتياطها ،خالل
ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس امل ــاض ـي ــة ،إذ ب ـلــغ نحو
 194.01مليار دوالر عــام  ،2013ليتهاوى
إلـ ـ ــى نـ ـح ــو  82.12مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،ن ـهــايــة
نوفمبر/تشرين الثاني .2018

 - 6اإلنفاق العام

سينخفض اإلن ـف ــاق ال ـعــام فــي ال ـجــزائــر إلــى
حدود  8500مليار دينار ( 75مليار دوالر) في
 ،2019مقابل  8650مليار دينار ( 76.5مليار
دوالر) فــي الـعــام املــاضــيّ .
وأجـلــت الحكومة
ق ــرار خـفــض اإلن ـفــاق بشكل أكـبــر إل ــى عامي
 2020و ،2021وه ــي ال ـس ـنــة ال ـت ــي حــددتـهــا
الـحـكــومــة الـجــزائــريــة لـبـلــوغ ال ـتــوازن املــالــي.
وحسب الخبير املالي فرحات علي لـ«العربي

وقعت الحكومة األردنية في أخطاء متالحقة خالل الفترة األخيرة ،ما زاد من حدة االنتقادات
مهددة
الشعبية والبرلمانية لها ،وسط تصاعد احتقان الشارع بشكل غير مسبوق ،ما جعلها
ّ
بالرحيل رغم عمرها القصير الذي يبلغ نحو  7أشهر

حكومة
مهددة بالرحيل
ّ

أخطاء متالحقة تفاقم األزمات وتثير غضب األردنيين

%4.5

ارتفع الرقم القياسي ألسعار
المستهلك (التضخم) في
األردن بنسبة  %4.5على
أســـاس ســنــوي فــي ،2018
مقارنة بمستواه في ،2017
وفــق بيانات صـــادرة في
يناير /كانون الثاني الماضي
عـــن دائـــــرة اإلحـــصـــاءات
العامة (حكومية).
ّ

ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي لـ ــم ت ـك ــن ن ــاج ـع ــة لـتـحـســن
الوضع االقتصادي وتخفيض عجز املوازنة
والدين العام.
وقــال صـنــدوق النقد فــي بيان نشره نهاية
األسـبــوع املــاضــي ،إن األردن ما زال بحاجة
إلـ ـ ــى ت ــدعـ ـي ــم م ــال ــي ل ـت ـع ــزي ــز اإلصـ ــاحـ ــات
االقتصادية التي يقوم بها لتحسني ظروف
وإمكانيات العمل ،علمًا أن األردن ينفذ مع
الصندوق برنامجًا موسعًا لإلصالح يهدف
إلـ ــى خ ـف ــض ال ــدي ــن الـ ـع ــام وع ـج ــز امل ــوازن ــة
وزيادة التشغيل وضبط املالية العامة.
وحسب الصندوق ترتكز إصــاحــات 2019
على مسار التعزيز املالي ومواصلة تنفيذ
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات تـ ـع ــزي ــز ظـ ـ ـ ــروف الـ ـعـ ـم ــل وآفـ ـ ــاق
التوظيف ،وفي املقابل دعم هذه اإلصالحات
من مجتمع املانحني الدولي واإلقليمي .لكن
ال ـص ـن ــدوق ل ــم ي ــأت ع ـلــى ذك ــر الـتـفـصـيــات
املطلوب من الحكومة القيام بها خالل هذا
العام.
وق ــال وزي ــر املــال ـيــة ع ــز ال ــدي ــن كـنــاكــريــة في
تصريحات عقب انتهاء زيارة بعثة صندوق

يستفيد من نحو 70
في المائة من إجمالي
مخصصات الدعم

العراق

 31مليار دوالر حجم العجز ّ
املقدر للخزينة
الـعـمــومـيــة ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،عـنــد نـهــايــة السنة
املالية  ،2018وذلك بعدما استهلت الخزينة
السنة املاضية بتسجيل عجز مالي قياسي
غير مسبوق ،بنهاية فبراير/شباط املاضي،
ب ـلــغ ن ـحــو  1.4تــري ـل ـيــون دي ـن ــار ( 14مـلـيــار
دوالر) ،مقابل  413مليار دينار ( 4.5مليارات
دوالر) بنهاية نفس الشهر مــن سنة 2014
(قـبــل انـخـفــاض إيـ ــرادات الـنـفــط) ،أي بــزيــادة
بلغت نسبتها  250باملائة.
واصـ ـل ــت اح ـت ـي ــاط ــات ال ـن ـق ــد األج ـن ـب ــي فــي
الجزائر تهاويها ،لتصل إلــى  82.12مليار
دوالر ،نهاية نوفمبر/تشرين الثاني ،2018
م ـقــابــل  97.33م ـل ـيــار دوالر ن ـهــايــة ،2017
أي خ ـ ـسـ ــارة ت ـ ـعـ ــادل  15.21م ـل ـي ــار دوالر
فــي غ ـضــون  11ش ـه ـرًا ،حـســب أرقـ ــام البنك
امل ـ ــرك ـ ــزي الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري .وش ـ ـهـ ــد اح ـت ـي ــاط ــي
ً
الـ ـنـ ـق ــد األجـ ـنـ ـب ــي ن ــزف ــا م ـ ـتـ ــواصـ ــا ،خ ــال
الــواليــة األخ ـيــرة لعهد الــرئـيــس الـجــزائــري

في الشهرين األخيرين من العام املاضي ،كي
يستقر في حدود  383دوالرًا للطن الواحد ،إال
أن متوسط السعر على مدى عام كامل ارتفع
 .%11ويؤكد الخبير املغربي في الطاقة عمر
ال ـف ـطــواكــي ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن أي ق ــرار
يرمي إلــى خفض الدعم الحكومي أو تحرير
أسـ ـع ــار غـ ــاز ال ـط ـه ــو ،سـيـنـعـكــس س ـل ـبــا على
األسر املغربية ،وخاصة في ظل التقلبات التي
تعرفها السوق الدولية.
ومــن جانبه ،يتصور خبير املالية العمومية
محمد الرهج ،في حديثه لـ«العربي الجديد»،
أن رفع الدعم عن ّ
مواد مثل غاز الطهو ،سيؤثر
على الطبقة املتوسطة ،وخاصة في ظل عدم

تحسني قدرتها الشرائية في األعوام األخيرة.
وصـ ـ ّـرح رئ ـيــس الـحـكــومــة الـســابــق عـبــد اإللــه
بنكيران أخـيـرًا ،بأنه كــان يريد تحرير سعر
غــاز الطهو ،إال أن جهات في الدولة عارضت
ذلــك ،خوفًا مــن االضـطــراب االجتماعي .وقــال
إنـ ــه كـ ــان يـ ــرى بـ ــأن ت ـح ــري ــر س ـع ــر ال ـب ـنــزيــن،
ّ
سـيـمــكــن ال ــدول ــة مــن تــوفـيــر مـلـيــار دوالر من
أمــوال الدعم ،في نفس الوقت الــذي ستتمكن
فيه من توفير صفيحة غاز لكل أسرة معوزة
مجانًا في الشهر.
ّ
ويــرى أن تعطل سلم األجــور في املـغــرب ،نال
من القدرة الشرائية لألسر ،مشيرًا إلى املأزق
ال ــذي دخ ــل فـيــه ال ـح ــوار االج ـت ـمــاعــي ،بعدما
لــم تفض املـفــاوضــات إلــى الــزيــادة فــي األجــور
وتحسني الدخل.
وب ـع ــد ت ـح ــري ــر أسـ ـع ــار ال ـب ـن ــزي ــن وال ـ ـسـ ــوالر،
أض ـحــى غ ــاز الـطـهــو يستفيد مــن نـحــو %70
مــن إجمالي مخصصات الــدعــم ،الــذي يوفره
صـنــدوق املـقـ ّ
ـاصــة الـحـكــومــي ،حسب بيانات
ّ
ســاب ـقــة ل ـ ـلـ ــوزارة امل ـك ـل ـفــة ب ــال ـش ــؤون ال ـعــامــة
والحكامة ،لدى رئيس الحكومة الحالي سعد
الدين العثماني.

النقد الدولي إن الحكومة لن ترفع الضرائب
خالل العام الجاري.
ووف ـق ــا الس ـت ـطــاع أج ـ ــراه مــركــز ال ــدراس ــات
االستراتيجية فــي الجامعة األردن ـيــة عقب
م ـ ــرور  100يـ ــوم ع ـلــى تـشـكـيـلــة ال ـح ـكــومــة،
فــإن  %66مــن العينة الوطنية التي شملها
االستطالع ترى أن األمور تسير في االتجاه

التوتر بدأ يطغى على
أداء المسؤولين بسبب
الحادة
االنتقادات
ّ
تعهدات من وزير المالية
بعدم رفع الضرائب
خالل العام الجاري

الخاطئ ،فيما أظهرت دراسات استطالعية
أخــرى تدني شعبية الحكومة بشكل كبير
بسبب سياساتها االقتصادية.
نــائــب رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء األس ـب ــق وال ـبــرملــانــي
ل ـع ــدة دورات ف ــي مـجـلــس الـ ـن ــواب م ـمــدوح
العبادي قال إن الحكومة لم تقدم للمواطنني
األردنيني الذين يمرون بظروف اقتصادية
ً
صعبة حلوال عملية للمشكالت التراكمية
ال ـتــي يـعـيـشــونـهــا ،مـثــل زيـ ــادة نـســب الفقر
والبطالة ،واقتصرت حلولها على التنظير
ب ــال ـع ـق ــد االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـج ــدي ــد ومـ ـش ــروع
النهضة والدولة املدنية واملصفوفات وبركة
الببسي التي ما زالت مليئة بمياه األمطار
ولم يتغير عليها شيء.
وأش ــار الـعـبــادي إلــى أن حــادثــة التعيينات
األخ ـيــرة ألشـقــاء ال ـنــواب ومــا تبعها تؤشر
إل ــى حـجــم الـتـخـبــط فــي اإلدارة الحكومية،
إذ يجرى اتخاذ قرار والتراجع عنه أو عدم
القدرة على تبريره أو تأكيد صحته من عدم
صحته .ومن جانبه ،قال الناشط في مجال
حماية املستهلك سهم العبادي إن الحكومة

تراجع المؤشرات
االقتصادية انعكس
سلبًا على معيشة
الجزائريين
(بالل بنسالم)Getty/

ال ـج ــدي ــد» ،ف ــإن «ق ـ ــرار ال ـتــوســع ف ــي اإلن ـف ــاق
الــذي سلكته حكومة أويحيى ،كــان معاكسًا
لالستراتيجية التي رسمتها حكومة سلفه
عبد املالك سالل ،والتي باشرت في سياسة
خفض اإلنفاق ملواجهة توسع عجز امليزانية
مـنــذ  ،2015ول ـكــن ي ـبــدو أن ه ــذا الـتــوجــه لن
ً
يـسـتـمــر ط ــوي ــا م ــع قـ ــرار ح ـكــومــة أويـحـيــى
العودة إلى سياسة ترشيد اإلنفاق والتمسك
باالنضباط املالي».

وقعت في عدة أخطاء في ما يخص الجوانب
االقتصادية ،من بينها إعالن إعفاء حوالي
 60سـلـعــة م ــن ضــريـبــة املـبـيـعــات لتخفيف
األعباء عن كاهل املواطنني.
وب ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ف ـ ــي ح ــديـ ـث ــه لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» أن األمــر عاد بنتائج عكسية على
الحكومة ،عندما اتضح أن عــددا كبيرا من
تلك السلع ال يصنع أو يستورد من الخارج،
وب ـعــض امل ـ ــواد ع ـب ــارة ع ــن ح ـي ــوان ــات ،مثل
ـاع وســاحــف وغ ـيــرهــا ،مــا أث ــار سخرية
أفـ ـ ٍ
املواطنني.
وقال إن من أخطاء الحكومة األخيرة واقعة
تعيينات الفئات القيادية الـتــي قــامــت بها
الحكومة ،ومنها تعود إلــى أشـقــاء أعضاء
في مجلس النواب ،وكذلك عدم صحة إعفاء
العراق ألكثر من  300سلعة لدخول العراق
من دون رســوم جمركية ،إذ إن حوالي 200
ً
منها ال يصنع في األردن أصال.
وت ـع ــان ــي ال ـ ـصـ ــادرات األردنـ ـي ــة م ــن عـقـبــات
عــديــدة أدت إل ــى تــراجـعـهــا خ ــال الـسـنــوات
األخـ ـي ــرة ،أب ــرزه ــا االض ـط ــراب ــات اإلقـلـيـمـيــة
ال ـت ــي أدت إل ــى إغـ ــاق الـ ـح ــدود م ــع ك ــل من
العراق وسورية لفترات طويلة.
ومــن جانبه ،قــال الخبير االقتصادي مازن
مرجي لـ«العربي الجديد» إن األداء الحكومي
يشير إلــى حالة واضحة من التخبط تؤثر
عـلــى الــوضــع االق ـت ـصــادي بشكل ع ــام ،وقــد
بـ ــات م ـط ـلــب اس ـت ـق ــال ــة أو إق ــال ــة ال ـح ـكــومــة
مـحـقــا ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت .وأض ـ ــاف أن ضعف
األداء ال ـح ـكــومــي تـمـثــل بـمـخــالـفــة امل ـب ــادئ
األساسية التي أكدت الحكومة أنها ستلتزم
بـهــا ،وفــي مقدمتها الـعــدالــة وامل ـســاواة بني
املواطنني وتعزيز سيادة القانون ،وهذا لم
يحدث في التعيينات األخـيــرة .وأشــار إلى
أن الحكومة ال يوجد لديها كما هو واضح
أيضًا برنامج لتطوير الوضع االقتصادي،
كالعمل على جــذب االستثمارات وتحسني
بيئة األعمال ،بل إن سياساتها قائمة على
فرض الضرائب وما صدر عن صندوق النقد
الــدولــي في ختام مراجعته ألداء االقتصاد
األردنــي ال يبعث على التفاؤل .ومــا يعكس
عدم استقرار الحكومة الحالية إجراء الرزاز
ً
ت ـعــديــا عـلــى حـكــومـتــه ف ــي شـهــر أكـتــوبــر/
تشرين األول املاضي ،أي بعد نحو  4أشهر
فقط من تسلمها مهامها ،غادر بموجبه 10
وزراء ،ودخل سبعة جدد ،كما تم دمج ست
وزارات.
وقـ ــال ال ـنــائــب ف ــي ال ـب ــرمل ــان األردنـ ـ ــي جـمــال
قـمــوه لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن مـلــف الطاقة
وارتـفــاع أسـعــار الكهرباء مــن أكثر املسائل

التي تؤزم عالقة الشارع بالحكومة ،إذ تتم
م ــن ح ــن إل ــى آخ ــر زيـ ــادة أس ـع ــار الـكـهــربــاء
وقيمة الفواتير بدون أسباب مبررة.
وأشـ ـ ــار أي ـض ــا إلـ ــى عـ ــدم ص ـحــة ق ـ ــرار وقــف
ترخيص أعمال جديدة في مشاريع الطاقة
املتجددة والذي يعد من القطاعات الناجحة
ف ــي األردن ويـ ـع ــول ع ـل ـيــه ك ـث ـي ـرًا لـتـطــويــر
الــوضــع االق ـت ـصــادي وتـصــديــر الـطــاقــة إلــى
دول مـجــاورة مثل الـعــراق وســوريــة ومصر
والسعودية.
وك ــان ــت الـحـكــومــة ق ــد أقـ ـ ّـرت قــانــونــا جــديـدًا
ّ
تضمن رفــع الضريبة على
لضريبة الدخل
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـق ـطــاعــات وإخـ ـض ــاع شــرائــح
إضافية من املواطنني لضريبة الدخل.
تفاقم األزمات
المعيشية
لألردنيين
()Getty

كـ ـش ــف م ـ ـصـ ــدر م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي وزارة ال ـن ـفــط
الـعــراقـيــة ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ع ــودة شركات
نفطية أجنبية ،لتطوير الحقول في املناطق
املـحــررة ،بينما زادت القوات األمنية بدورها
من إجراءاتها لتأمني املشاريع.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أحالت عددا
مــن الـحـقــول النفطية وال ـغــازيــة إل ــى شــركــات
ّ
أجنبية لغرض زيادة إنتاجها ،لكن الشركات
ان ـس ـح ـبــت م ــن امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي س ـي ـطــر عليها
تنظيم «داعش» خالل السنوات الفائتة.
وقال املسؤول العراقي ،الذي رفض ذكر اسمه،
ّ
إن «بعض الشركات النفطية األجنبية ،التي
كانت قــد فــازت بتطوير حقول النفط والغاز
قبيل اجتياح داعــش للعراق عــام  2014بدأت
ال ـع ــودة إل ــى الـعـمــل ف ــي تـطــويــر أعـمــالـهــا في
ال ـح ـق ــول ال ـن ـف ـط ـيــة وال ـ ـغـ ــازيـ ــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى
ّ
أن امل ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة سـتـشـهــد عـ ــودة شــركــات
نفطية أخ ــرى إلــى املـنــاطــق امل ـحــررة .وأوضــح
ّ
أن «املـشــاريــع التي توقف العمل بها فــي تلك
املـنــاطــق سـتـعــود مــن جــديــد ،كحقل عـكــاز في
محافظة األنبار ،الذي كان قد أحيل إلى شركة
ك ــوك ــاز ال ـك ــوري ــة وت ــوق ــف ال ـع ـمــل ف ـيــه بسبب
سيطرة داعش عليه قبل أربع سنوات» .وأكد

مساع حكومية لزيادة إنتاج النفط
ٍ
(حمد الربيعي/فرانس برس)

ّ
أن «نـحــو أرب ــع شــركــات ع ــادت إلــى العمل في
املوصل وصالح الدين ،لتطوير حقول نفطية،
ّ
وأن شــركــة بــي بــي البريطانية هــي األخ ــرى،
سـتـقــوم بتنفيذ أعـمــالـهــا فــي ح ـقــول كــركــوك
النفطية العمالقة» .وشـ ّـددت القوات األمنية
إجــراءاتـهــا التأمينية للمشاريع النفطية في
امل ـنــاطــق املـ ـح ـ ّـررة ،ب ـهــدف تـشـجـيــع الـشــركــات
على العودة إليها.
وأكـ ــد عـضــو مـجـلــس مـحــافـظــة األن ـب ــار كــريــم

ّ
هـ ــال ،أن «ح ـقــل ع ـكــاز لـلـغــاز سـيــوفــر فــرص
عمل كثيرة ألبناء املحافظة ،كما سيوفر مادة
الغاز لجميع املحافظات العراقية ،وسيصدر
كميات كبيرة منه إلى الدول املجاورة».
ول ــم يـقـتـصــر دخـ ــول ال ـشــركــات الـنـفـطـيــة إلــى
املناطق املحررة فحسب ،بل شمل مشاريع في
جنوبي الـبــاد .وأكــد ،محافظ ذي قــار يحيى
الـ ـن ــاص ــري« ،قـ ـ ــرب دخـ ـ ــول إحـ ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
ال ــروس ـي ــة لـتـطــويــر ح ـقــل نـفـطــي ب ـطــاقــة 150
ألــف بــرمـيــل يــومـيــا ،وال ــذي تـصــل مخزوناته
إلى مليار برميل من النفط الخام» .وأوضح،
ّ
أن «امل ـحــاف ـظــة تــولــي أهـمـيــة كـبـيــرة لتطوير
الـقـطــاع النفطي فيها ،عبر حقولها األربـعــة
ال ـتــي يـصــل إنـتــاجـهــا الـحــالــي إل ــى نـحــو 250
أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا» .مــن جـهـتــه ،ق ــال الخبير
النفطي العراقي حسني الجميلي في تصريح
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن «ت ـح ـســن األوضـ ــاع
األم ـن ـيــة ف ــي ع ـمــوم ال ـب ــاد وخ ــاص ــة املـنــاطــق
ّ
املحررة في كركوك واألنبار ونينوى سيسهم
بعودة املزيد من الشركات النفطية التي فازت
في جوالت التراخيص السابقة».
ّ
وأشار إلى أن «عودة الشركات ستكون بداية
ّ
مبشرة لتعزيز االقتصاد العراقي ،الذي تكبد
خ ـســائــر بــاه ـظــة ع ـقــب س ـي ـطــرة داع ـ ــش على
مناطق واسعة من البالد».

اإلجراءات التقشفية ترفع األسعار
أرج ــع الـبـنــك املــركــزي األردن ـ ــي ،ارت ـفــاع الـتـضـخــم إل ــى اإلج ـ ــراءات التي
اتخذتها الحكومة خــال الـعــام املــاضــي ،وســط تــوقـعــات بــأن تواصل
األسعار الصعود ،ما يزيد من تراجع القدرات الشرائية للمواطنني.
وأشار البنك املركزي في تقرير حديث ،إلى أن هذه اإلجــراءات ما تزال
تؤثر بشكل مباشر في مستوى أسعار السلع والخدمات .وأوضح أن
أبرز القرارات الحكومية تمثلت في تحریر أسعار الخبز ورفع الضریبة
العامة على املبیعات ،مؤكدًا أن ارتفاع أسعار النفط في األسواق العاملیة
ساهم أيضًا فــي زي ــادة األسـعــار املحلیة .وحسب البيانات الرسمية،

ال ـصــادرة أول مــن أم ــس ،،جــاء ارت ـفــاع التضخم الـعــام املــاضــي نتيجة
صعود أسعار مجموعات النقل والحبوب ومنتجاتها ،والتبغ والسجائر،
واإليجارات ،والوقود واإلنارة .ووفق بيانات البنك املركزي ،فإن من أبرز
املجموعات املكونة ملــؤشــر أسـعــار املستهلكني ،الـتــي شـهــدت ارتفاعا
خالل الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني
 ،2018هي «الحبوب ومنتجاتها» التي زادت أسعارها بنسبة ،%20.8
باملقارنة مع تراجع نسبته  %0.2خالل الفترة املماثلة من  ،2017وذلك
نتیجة قرار تحریر أسعار الخبز مطلع العام املاضي.
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رؤية

تحقيق
اقترح أكثر من مرشح ديمقراطي ،إجراء زيادات كبرى على ضرائب
األثرياء لحل أزمة المديونية األميركية التي بلغت  22ترليون دوالر ،وتفوق
خدمتها أكثر من نصف ترليون دوالر ،وفق اإلحصائيات الصادرة عن
مكتب الميزانية في الكونغرس

بيزوس من بين
المتأثرين بالضريبة
المقترحة ()Getty

زادت ثروات المليارديرات
بنسبة  12في المائة
العام الماضي

ديمقراطيون
يقترحون رفعها
لحل األزمة المالية
في أميركا

لندن ــ العربي الجديد

ك ــورت ـي ــز ،وك ــام ــاال ه ــاري ــس ،ورب ـم ــا بـيــرنــي
ساندرز ،املعروف بمواقفه اليسارية.
وحسب وسائل إعالم أميركية ،اقترح معظم
املرشحني إجــراء زيــادات كبرى على ضرائب
األثرياء ،لحل أزمة املديونية األميركية التي

تباطؤ اقتصاد بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية أمس االثنين ،أن اقتصاد بريطانيا تباطأ كما هو
متوقع في آخر ثالثة أشهر من العام الماضي ليسجل النمو في عام
 2018أقــل مستوى له في ست
ســنــوات .وهبط الناتج المحلي
اإلجــمــالــي فــي الــربــع األخــيــر من
العام الماضي إلى معدل فصلي
بلغ  % 0.2مــن  %0.6فــي الربع
السابق .ويتفق ذلك مع متوسط
التوقعات في استطالع أجرته
رويترز آلراء خبراء اقتصاد ،ولكنه
أقل قليًال من تقديرات بنك إنكلترا
المركزي في األسبوع الماضي.

بلغت  22ترليون دوالر ،وتفوق خدمتها أكثر
من نصف ترليون دوالر ،وفق اإلحصائيات
الصادرة عن مكتب امليزانية في الكونغرس
األمـيــركــي .املــرشـحــة الديمقراطية اليزابيث
وارن ترى ،في لقاء مع تلفزيون «بلومبيرغ»،
أن حــل األزم ــة املــالـيــة الـتــي تعيشها أميركا
حاليًا يكمن في زيادة الضريبة بنسبة %2.0
على األثرياء الذين يملكون  50مليون دوالر
فأكثر ،وعلى من يملكون مليار دوالر فأكثر،
بنسبة  .%3.0وحـســب وارن ،ف ــإن مـثــل هــذه
الضريبة ستقلل الـفـجــوة فــي الــدخــول التي
تعاني منها أميركا حاليًا ،وفي ذات الوقت
ستقلل مــن الــديــن ال ـعــام .وتسعى املرشحة
الديمقراطية وارن ،عبر فرض هذه الضريبة،
إلــى امتصاص الغضب الجماهيري وكسب
الـ ـش ــارع األم ـي ــرك ــي ال ـســاخــط ع ـلــى ال ـقــانــون
الضريبي الجديد الذي أقره الرئيس ترامب،
فــي نـهــايــة عــام  2017وتــم مــن خــالــه خفض
الضرائب على الشركات.
وحسب إحصائيات قائمة مجلة «فورتشن»
لألغنياء ،فــإن نحو  75ألــف مواطن أميركي
يملكون ثروات تفوق  50مليون دوالر فأكثر،
وه ــو مــا يـعـنــي أن ه ــؤالء س ـيـتــأثــرون سلبًا
بهذه الضريبة املقترحة.
ويـ ــرى خـبـيــر ال ـض ــرائ ــب األم ـي ــرك ــي انـتــونــي
ديفيس ،في تعليقات في هذا الصدد نشرها
موقع «زيرو هيدج» ،أن مقترح املرشحة وارن
سيرفع دخل الخزانة األميركية من الضرائب
بنحو  2.75تريليون دوالر ،خالل  10سنوات.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت امل ــرش ـح ــة ال ـك ـس ـنــدريــا

أوكاسيو كورتيز ،وحسب ما نقلت صحيفة
«ذا غارديان» البريطانية ،أنها تقترح فرض
ضريبة بنسبة  %70على الدخول التي تبلغ
 10ماليني دوالر أو أكثر .وأثــارت مقترحات
ال ـضــري ـبــة ع ـلــى األثـ ــريـ ــاء ف ــي أم ـي ــرك ــا حنق
اليمني الجمهوري على كورتيز ،التي ُوصفت

بــأن ـهــا تـنـتـمــي إل ــى ح ــزب اش ـت ــراك ــي ولـيــس
ح ــزب الــوســط الــدي ـم ـقــراطــي .وك ــان الــرئـيــس
تــرامــب قــد أش ــار إلــى ذلــك فــي خـطــاب «حالة
االت ـح ــاد» ال ــذي أل ـقــاه قـبــل أيـ ــام .والـضــريـبــة
على الثروة ليست فكرة جديدة لحل األزمات
املــالـيــة وعـجــز امل ــوازن ــات الـعــامــة ل ـلــدول ،فقد

«روس نفط» تحذر من التعاون مع «أوبك»
حذر رئيس شركة النفط
الروسية «روس نفط»
إيغور سيتشين ،من
تداعيات اتفاق «أوبك،»+
الذي أبرمته دول نفطية
مستقلة بقيادة روسيا
مع «أوبك»
موسكو ـ العربي الجديد

بوتين وسيتشين في أحد لقاءاتهما ()Getty

وسط مخاوف واسعة ومتعددة من تداعيات
حدوث تعاون دائم مع منظمة «أوبك» ،دعت
املنتظر
لــه الــريــاض فــي ال ـعــام املــاضــي وم ــن
ّ
أن تتم مناقشته خالل الشهر الجاري ،حذر
رئـيــس شــركــة النفط الــروسـيــة «روس نفط»
إيغور سيتشني ،من تداعيات اتفاق «أوبك،»+
الـ ــذي أبــرم ـتــه دول نـفـطـيــة مـسـتـقـلــة بـقـيــادة
روسـيــا مــع «أوبـ ــك» ،على حصة روسـيــا في
سوق النفط العاملية.
واعتبر رئيس كبرى شركات النفط الروسية،
أن خـفــض إن ـتــاج ال ـخــام مــن ال ــدول املـشــاركــة
فــي االت ـفــاق خلق ظــروفــا مــواتـيــة للمنتجني
األميركيني للتمدد في سوق النفط العاملية،
وب ــات يـشـكــل ت ـهــدي ـدًا اسـتــراتـيـجـيــا لتنمية
صناعة النفط في روسيا .وجاءت تحذيرات
سـيـتـشــن ف ــي رس ــال ــة وج ـه ـهــا إل ــى الــرئـيــس
الــروســي فالديمير بــوتــن ،نهاية ديسمبر/
كــانــون األول امل ــاض ــي ،لـكــن م ـصــادر مطلعة
كشفت لصحيفة «فـيــدومــوسـتــي» الروسية
عن تفاصيلها أمس اإلثنني.
وذكـ ـ ــرت ال ـص ـح ـي ـفــة ،أن سـيـتـشــن أب ـل ــغ في
رسالته بوتني ،بــأن حصة روسيا في سوق
ال ـن ـفــط ال ـعــامل ـيــة تــراج ـعــت م ــن  %16.3الـتــي
سجلتها في  1990إلى  %12في  ،2018إذ إن

انتخابات «الغضب
األوروبي»
موسى مهدي

ضريبة الثروة

تتأرجح السياسات االقتصادية
امل ـق ـت ــرح ــة ل ـح ــل أزمـ ـ ـ ــات ال ــدي ــون
العامة والتزايد املستمر بالفجوة
اليمني
فــي ال ــدخ ــول فــي أمـيــركــا بــن أق ـصــى ّ
وأقـصــى الـيـســار ،ففي الــوقــت ال ــذي يخفض
ف ـيــه ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ال ـ ــذي يمثل
الـحــزب الجمهوري ،الضرائب على األثــريــاء
والـ ـش ــرك ــات ،ب ـح ـجــة أن ذلـ ــك س ـي ـع ـمــل عـلــى
زيـ ـ ـ ــادة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات وي ـن ـع ــش االق ـت ـص ــاد
والوظائف في البالد ،يقترح مرشحو الحزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي امل ـح ـت ـم ـلــون ف ــي االن ـت ـخــابــات
الــرئــاسـيــة األمـيــركـيــة املقبلة فــي ع ــام ،2020
زيادة الضرائب على األثرياء والثروة.
ويــاحــظ مــراقـبــون أن املــرشـحــن املحتملني
معظمهم ينتمون للتيار اليساري ،إذ منهم
ال ـي ــزاب ـي ــث وارن ،وال ـك ـس ـن ــدري ــا أوك ــاس ـي ــو
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املستهلكني بدأوا يستخدمون أنواعًا جديدة
من النفط مبتعدين عن الخام الروسي .كذلك
شــدد سيتشني ،بحسب الصحيفة ،على أن
ال ـشــركــات الــروس ـيــة ف ــي ظ ــل ه ــذه ال ـظ ــروف،
قــد تـسـجــل خـســائــر ال ت ـعــوض فــي حصتها
بهذه السوق الحيوية ،مشيرًا إلى أن منتجي
ال ـن ـفــط ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة رف ـع ــوا حجم
إنتاجهم بشكل كبير ّبسبب انخفاض العبء
الضريبي ووجود محفزات استثمارية.
وتـتـخــوف ال ـشــركــات الــروس ـيــة ،مــن احـتـمــال
أن ي ـك ــون أي ات ـف ــاق ت ـج ــاري ي ـتــم ب ــن بكني
وواشنطن ،على حساب حصتها في السوق
ال ـص ـي ـن ـيــة .وك ــان ــت ال ـح ـكــومــة الـصـيـنـيــة قد
ع ــرض ــت ع ـلــى أم ـي ــرك ــا زيـ ـ ــادة واردات ـ ـهـ ــا من
النفط الصخري األميركي ،بمعدل يصل إلى
مليوني برميل يوميًا .ومن ثم  ،فهي ال تريد
أن تصبح جــزءًا مــن اتـفــاق دائــم مــع «أوب ــك»،
يقيد حركتها في السوق الصينية.
لـكــن هـنــالــك م ـخ ــاوف أخـ ــرى وم ـه ـمــة ،يشير
إل ـي ـهــا مـحـلـلــون روس ف ــي ص ـنــاعــة ال ـطــاقــة،
وت ـت ـم ـثــل ف ــي اح ـت ـم ــال ت ـحــريــك ال ـكــون ـغــرس
ل ـق ــان ــون م ـعــاق ـبــة االحـ ـتـ ـك ــار امل ــوج ـه ــة نـحــو
«أوبــك» ،وأوضــح مصدر على درايــة بفحوى
رسالة سيتشني لصحيفة «فيدوموستي» ،أن
حجم األعباء الضريبية من رسوم وضرائب
وغ ـي ــره ــا ع ـلــى امل ـن ـت ـجــن األم ـي ــرك ـي ــن يبلغ
 ،%35فيما يـتـجــاوز ه ــذا امل ـعــدل ال ـ ــ %80في
روسيا .واتفقت دول منتجة للنفط من داخل
مـنـظـمــة «أوب ـ ــك» وخــارج ـهــا ب ـق ـيــادة روسـيــا

شركات الطاقة
الروسية قلقة على
حصتها في السوق
الصينية

لـجــأت إلـيـهــا دول فــي م ــرات عــديــدة ولكنها
أثبتت عدم جدواها ،ومن بني  12دولة كانت
ّ
تطبق هذه الضريبة حتى عام  ،1992هنالك
ثماني دول ألغتها ،وتطبقها حاليًا  4دول
ف ـق ــط ،ع ـل ــى رأسـ ـه ــا الـ ـس ــوي ــد ،ال ـت ــي ت ـفــرض
ضــريـبــة بنسبة  %70عـلــى دخ ــول األغـنـيــاء.

ً
وفي فرنسا مثال أثار فرض ضريبة نسبتها
ً
 %75على الثروة في العام ،جدال واسعًا ،أكثر
مما أدخلته من أموال إلى خزينة الدولة التي
تعاني من عجز .وقد أصبحت الضريبة التي
توصف بأنها «مساهمة استثنائية تعبيرًا
عــن التضامن» ،وعــد بها الرئيس الفرنسي

ال ـس ــاب ــق ف ــرانـ ـس ــوا ه ــوالن ــد خ ـ ــال الـحـمـلــة
االنتخابية في  2012وأقر تعديالت بها بعد
ّ
انتخابه ،مثار تهكم على فشله.
وتـفـيــد ت ـقــديــرات الـحـكــومــة الـفــرنـسـيــة الـتــي
ن ـشــرت ـهــا وك ــال ــة ف ــران ــس ب ــرس وق ـت ـه ــا ،بــأن
ضــري ـبــة ال ـ ـ ــ %75ال ـتــي أق ــره ــا ه ــوالن ــد ّ
درت،
خ ــال سـنـتــن ،أك ـثــر م ــن  400مـلـيــون ي ــورو،
وهــو مبلغ ضئيل باملقارنة مع العجز الذي
تواجهه فرنسا البالغ مليارات اليورو .وفي
املقابل ،فإن هذه الضريبة أسهمت في إجبار
الـعــديــد مــن األث ــري ــاء عـلــى الـهـجــرة إل ــى دول
مجاورة ،من بينها بلجيكا وبريطانيا ،حيث
هاجر امللياردير برنار آرنو ،وهو أغنى رجل
ّ
في فرنسا ،إلى بلجيكا ،وتخلى عن الجواز
الفرنسي .كما هاجر املمثل جيرار ديبارديو،
وه ــو أح ــد أش ـه ــر ال ـف ـنــانــن ال ـفــرن ـس ـيــن في
العالم ،بسبب ّ
تذمره من مصلحة الضرائب
إلى موسكو ،ساخطًا من أخذ  %85من دخله
وطلب الجنسية الروسية.
وبــال ـتــالــي ،ف ــإن م ـحــاولــة ح ــل أزم ـ ــات مــالـيــة
متراكمة ومعقدة تسببت فيها السياسات
امل ــال ـي ــة امل ـت ــوال ـي ــة ع ـبــر ال ـض ــرائ ــب أو إعـ ــادة
ت ــوزي ــع الـ ـ ـث ـ ــروة ،عـ ـ ــادة م ــا تـ ـك ــون مـحـفــوفــة
باملخاطر ،حسب خبراء مال وإدارة الثروات.
ً
ففي أميركا مثال ساهمت سياسة «التيسير
ـادة ث ــروات مــن يملكون ،فيما
الكمي» فــي زي ـ ّ
أف ـ ـقـ ــرت مـ ــن يـ ـ ــدخـ ـ ــرون ،ح ـي ــث إنـ ـه ــا مـنـحــت
ً
الـشــركــات وأص ـحــاب ال ـثــروة أم ــواال مجانية
وبفائدة شبه صفرية .كما يالحظ أن النظام
األم ـيــركــي ُب ـنــي عـلــى ال ـعــائــات الـثــريــة التي
لديها أدوات وحيل قانونية لتفادي دفع مثل
ه ــذه ال ـضــرائــب املـقـتــرحــة مــن قـبــل مرشحي
الـ ـح ــزب ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي .وف ـ ــي ذات الـ ـص ــدد،
ت ـت ــزاي ــد ال ـف ـج ــوات امل ــال ـي ــة ب ــن م ــن يـمـلـكــون
ومــن ال يملكون في الغرب وتتفاعل لتخلق
احتجاجات وثورات ،مثل ما يحث حاليًا في
فرنسا تحت مسمى «السترات الصفراء».
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،ق ــال ــت امل ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة
لــ«أوكـسـفــام إنـتــرنــاشــونــال» ويـنــي بيانيما،
ف ــي ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن امل ـن ـظ ـمــة ع ـلــى هــامــش
داف ــوس ،إن «الـهــوة التي تتسع بني األثرياء
والفقراء تنعكس على مكافحة الفقر وتضر
باالقتصاد وتؤجج الغضب في العالم».
وزادت ثـ ــروات امل ـل ـيــارديــرات بنسبة  12في
امل ــائ ــة ال ـع ــام امل ــاض ــي ،أو بـقـيـمــة  2.5مـلـيــار
دوالر في اليوم ،في حني أن  3.8مليارات فقير
يشكلون نصف البشرية ،تراجعت دخولهم
بنسبة  ،%11وفق تقرير أوكسفام.

مهددة
ألمانيا 100 :ألف وظيفة
ّ
والسعودية ،أبرز منتجني للخام في العالم،
على خفض إنتاجها من الذهب األسود منذ
عام  ،2017لخلق توازن بني العرض والطلب
ودعم األسعار املتهاوية ،ومنذ ذاك الوقت تم
تمديد االتفاق مرتني.
وفي إطار االتفاق ،يجب على روسيا تقليص
إنتاجها بحلول مايو املقبل بنسبة  ،%2إلى
 11.2مليون برميل يوميًا ،وفي الشهر نفسه
يتعني على ال ــدول املـشــاركــة فــي االت ـفــاق ،أن
تقرر ما إذا سيتم تمديده حتى نهاية .2019
وتقاربت مصالح روسيا والسعودية جزئيًا،
خالل األعــوام املاضية ،بسبب تدخل موسكو
ف ــي س ــوري ــة وب ـس ـب ــب ال ـض ـغ ــوط امل ــالـ ـي ــة ،إذ
تعاني كلتاهما مــن انخفاض أسـعــار النفط
الخام ،ما ُي ِّ
عرض أمنهما املالي للخطرُ .وهذا
ه ــو س ـبــب اس ـت ـمــرار االت ـف ــاق األص ـل ــي امل ـبــرم
بــن الرئيس فالديمير بــوتــن واملـلــك سلمان
في سبتمبر /أيلول من عام  ،2016الــذي كان
يهدف إلى إبقاء سعر البرميل فوق  50دوالرًا.
وف ــي ش ـهــر م ــاي ــو /أي ـ ــار ،مـ ـ َّـدد وزيـ ــر الـطــاقــة
الــروســي ألكسندر َنوفاك ونظيره السعودي
خالد الفالح ،االتفاق ملدة تسعة أشهر أخرى
اجتماع ُع ِقد في العاصمة الصينية
في أثناء
ٍ
بكني .وكشفت زيارة امللك سلمان عن إمكانية
استمرار اتفاق «أوبك  »+حتى نهاية عام .2018
وتواجه شركات الطاقة الروسية الحكومية
تـشــديــد الـعـقــوبــات األوروبـ ـي ــة واألمـيــركـيــة،
َّ
الـتــي عــززهــا الـكــونـغــرس األمـيــركــي مــؤخـرًا،
وال تــريــد ه ــذه الـشــركــات أن ت ــرى املــزيــد من
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،وخــاصــة أن الرئيس
األميركي دونالد ترامب حانق على موسكو
الـتــي تسعى لعرقلة خطته لتغيير النظام
ف ــي ف ـنــزويــا .يــذكــر أن ال ـشــركــات الــروسـيــة
عــانــت خ ــال س ـن ــوات ال ـن ـفــط الــرخ ـيــص من
الـسـبــاق عـلــى الـحـصــص النفطية ،وخــاصــة
من قبل شركة أرامكو التي تمكنت من منح
حسومات للشركات الصينية وغزت بعض
دول أوروبا الشرقية.

برلين ـ العربي الجديد

أظـهــرت دراس ــة حديثة فــي أملــانـيــا ،أن خــروج
بريطانيا مــن االت ـحــاد األوروب ــي (بريكست)
بشكل غير منظم ،أي دون اتفاق مع بروكسل،
من شأنه أن يهدد وظائف أكثر من  100ألف
شخص في أملانيا.
وكشفت صحيفة «فيلت إم زونتاغ» األملانية
األسبوعية في عددها الصادر هذا األسبوع،
بعضًا مــن نتائج دراس ــة ش ــارك فــي إجرائها
كــل مــن معهد «اليـبـنـيـتــس» األملــانــي ألبـحــاث
االقتصاد وجامعة «مارتن  -لوثر» في مدينة
هاله ،شرقي أملانيا تفاصيل التحذيرات عبر
تناول تأثير «بريكست» على سوق العمل في
أملانيا .وقال أوليفر هولتمولر ،أحد القائمني
على الــدراســة ،للصحيفة األملانية إن «تأثير
ح ــدوث الـخــروج غير املنظم لبريطانيا على
إج ـمــالــي ال ـع ـمــالــة ل ــن ي ـكــون ك ـب ـي ـرًا ع ـلــى هــذا
الـنـحــو فــي أي دول ــة أخ ــرى مثلما هــو الـحــال
فــي أملــانـيــا» .يـشــار إلــى أنــه مــن املمكن أن يتم

بي إم دبليو ستكون األكثر تأثّرًا ()Getty

فــرض رســوم جمركية على ص ــادارات أملانيا
إلــى بريطانيا مــن جــديــد بعد ح ــدوث خــروج
من دون اتفاق.
وأضــاف هولتمولر أن حساب املحاكاة التي
ق ـ ــام ب ـه ــا ال ـع ـل ـم ــاء ف ــي ال ـ ــدراس ـ ــة ش ـم ــل فـقــط
الـتــأثـيــرات الـتــي يمكن أن تــرجــع إل ــى انهيار
الصادرات الناتج عن خروج بريطانيا.
وأظهرت الدراسة أن قطاع السيارات سيكون
األك ـثــر تــأث ـرًا مــن تــراجــع ال ـص ــادرات األملــانـيــة
إلى بريطانيا ،ولذلك فإن كثيرًا من الوظائف
ف ــي م ــوق ــع ش ــرك ــة «ف ــول ـك ــس ف ــاغ ــن» بـمــديـنــة
فــولـفـسـبــورغ ومــوقــع شــركــة «ب ــي إم دابـلـيــو»

مبيعات السيارات ستتأثر
بخروج غير منظم
لبريطانيا من أوروبا

بمنطقة «دينغوفينغ  -الن ــداو» فــي بافاريا
السفلى ،جنوبي أملانيا ،ستكون مهددة.
وح ـ ـسـ ــب ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة أي ـ ـضـ ــا ف ـ ـ ــإن كـ ـثـ ـيـ ـرًا مــن
امل ــوظ ـف ــن ف ــي م ـق ــاط ـع ــة بــوب ـل ـي ـن ـغــن ب ــوالي ــة
«ب ــادن  -فــورتـمـبــرغ» ،جنوبي أملــانـيــا ،والتي
يــوجــد بها مثال شــركــات تقنية مثل «آي بي
إم» و«سيمنس» وشــركــات صناعة سـيــارات،
سيشعرون بالخوف على وظائفهم.
وأشارت الدراسة إلى احتمال مواجهة مخاطر
مماثلة أيضًا في بعض مناطق واليــة شمال
الراين  -فيستفاليا ،غربي أملانيا ،حيث تتخذ
كـثـيــر مــن ال ـشــركــات مـتــوسـطــة ال ـح ـجــم ،الـتــي
تعمل في صفقات خارجية ،مقار لها.
وم ــن املـتــوقــع أن يـضـعــف بــريـكـســت مبيعات
السيارات األملانية ،لكن ليس بشكل قوي ،كما
يعتبر فرديناند دودنهوفر ،خبير القطاع من
جامعة دويسبورغ ـ إسني.
وقـ ـ ـ ــال دودنـ ـ ـه ـ ــوف «ف ـ ــي ح ـ ــال ت ـ ــراج ـ ــع ب ـيــع
ال ـس ـي ــارات ف ــي بــريـطــانـيــا بـنـسـبــة  ،%20فــإن
ه ــذا لــن يــؤثــر كـثـيـرًا عـلــى صـنــاعــة الـسـيــارات
األمل ــانـ ـي ــة» .ويـ ـب ــدو أن ش ــرك ــة ب ــي إم دبـلـيــو
ستتأثر بشكل قوي بـ» بريكست غير منظم»
مقارنة بشركات السيارات األملانية األخــرى،
ألن الـ ـش ــرك ــة ت ــدي ــر م ـص ـن ـعــا ف ــي بــري ـطــان ـيــا
ل ـس ـيــارة «م ـي ـنــي» ،كـمــا ل ــدى ال ـشــركــة مصنع
محركات بالقرب من برمنغهام .وقد تحصل
مشاكل في التزود باملواد بني القارة األوروبية
وبــريـطــانـيــا .وإل ــى جــانــب هــذا يــوجــد مفعول
إي ـجــابــي ،كـمــا ي ـقــول دودن ـه ــوف ــر :أي أن ــه في
حــال تــراجــع قيمة الجنيه اإلسترليني ،فإنه
منخفضة
باإلمكان إنتاج سيارات بتكاليف ُ
مقارنة مع منطقة اليورو ـ ما عدا إذا فرضت
رسوم جمركية عالية .وعلى صعيد املصارف،
فــإن الـبـنــوك غير األوروب ـي ــة الـتــي لها مقرها
فــي لندن وتــديــر أعمالها مــن هناك فــي باقي
دول االتحاد األوروبي لن تقدر على فعل ذلك.
ومن بني هذه البنوك مصرفا «دويتشه بانك»
و«كوميرتس بانك» األملانيان.

تدخل أوروبــا خالل انتخابات البرملان األوروبــي التي ستجرى
فــي مــايــو /أي ــار املـقـبــل ،نفقًا مظلمًا ،ربـمــا يـتــزايــد فيه أعضاء
األحزاب الشعبوية واليمينية املتطرفة في البرملان الذي يفترض
فيه أن يعمل على تقوية وحدة أوروبا وليس تفتيتها .ومن غير
ً
املعروف كيف سيجيز برملان رافــض أصــا للوحدة األوروبية
ومنطقة اليورو وحتى العملة الواحدة وفتح الحدود بني الدول،
على املساهمة في بناء أوروبــا الحديثة التي ينادي بها زعماء،
مـثــل املـسـتـشــارة األملــان ـيــة أنـغـيــا مـيــركــل والــرئ ـيــس الفرنسي
إيمانويل ماكرون.
ويالحظ أن األحزاب الشعبوية تنمو بمعدل مخيف في أوروبا
وس ــط ت ــراج ــع شعبية األح ـ ــزاب الـتـقـلـيــديــة وأزم ـ ــات سياسية
واجتماعية ومالية إلــى جانب أزمــة الهجرة ،التي أصبحت من
أهم القضايا التي تكسب التيارات املتطرفة شعبيتها في البلدان
األوروبية.
وتستفيد هذه األحــزاب الشعبوية من أزمات املال التي ضربت
أوروبــا خالل العقدين املاضي والحالي ،حيث عانت أوروبــا من
أزمــة املــال العاملية في العام  .2007ثم ضربتها أزمــة املصارف
في العام  .2011وكادت تفلس بالعديد من دولها ،خاصة دول
الجنوب الضعيفة .وال تزال دول مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا
تجاهد للخروج من الركود االقتصادي والبطالة.
ومع قرب انتخابات البرملان األوروبــي بدأت األحــزاب الشعبوية
االصطفاف ووضع أجندتها ،لخوض االنتخابات وهزيمة النخب
األوروبية في منازلة قد تنتهي بتفجير مجموعة من األزمات.
وع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ف ــإن ح ــزب الـبــديــل فــي أملــان ـيــا ،وض ــع في
برنامجه االنتخابي ،ضرورة أن تخرج أملانيا من منطقة اليورو.
وف ــي ح ــال خ ــروج االقـتـصــاد األملــانــي مــن منطقة ال ـي ــورو ،فــإن
منطقة اليورو ستنتهي عمليًا كـ «كتلة مالية نقدية اقتصادية»،
وذل ــك ببساطة ألن الــوحــدة األوروب ـي ــة ،فــي الــواقــعُ ،بنيت حول
االقتصاد األملاني ،كما تأسست الوحدة النقدية على ركيزة قوة
املارك األملاني.
وعلى الرغم من أن حزب البديل األملاني ،حزب حديث ،تأسس
في العام  ،2013إال أنــه نــال العديد من املقاعد في االنتخابات
األملانية التي جرت على مقاعد «البندنستاغ» أو البرملان األملاني
فــي بــرلــن .ويـعــارض حــزب البديل أي دور دفــاعــي ألملانيا في
أوروبا أو حتى املشاركة في السياسات الخارجية ألوروبا.
وفي فرنسا تطالب رئيسة حزب «الجبهة الوطنية» ،مارين لوبني،
التي تقود الحركة اليمينية املتطرفة بخروج فرنسا من االتحاد
األوروبي وعودة بالدها إلى العملة الوطنية «الفرنك الفرنسي».
وفرنسا من أهــم الــدول في االتـحــاد األوروب ــي ومنطقة اليورو.
واقتصادها هو ثاني أكبر اقتصاد بعد أملانيا .وتمكنت الجبهة
الوطنية من الحصول على  %25من املقاعد الفرنسية في البرملان
األوروبي خالل انتخابات  .2014كما تدعو كذلك إلى إلغاء حرية
حركة البشر والبضائع بــن ال ــدول األوروب ـيــة .أمــا فــي إيطاليا،
فإن حركة «فايف ستار» ،أصبحت القوة الرئيسية في البرملان
اإليطالي ،وهي اآلن جزء من الحكم .وفي بريطانيا هنالك أزمة
بريكست التي تدخل االقتصاد البريطاني في مرحلة من التباطؤ
وتهدد بقتل االنتعاش الذي كان يميز بريطانيا عن بقية الدول
الصناعية .وفي آخر التقارير التي صدرت الشهر املاضي ،فإن
شركة «أيرنست آند يونغ» للحسابات ،ذكرت أن حوالي ترليون
دوالر هاجرت من بريطانيا منذ استفتاء بريكست .وبالتالي
هنالك قائمة طويلة من اإلحباطات االقتصادية التي تسبب فيها
الفشل السياسي للنخب السياسية في أوروبا وساهمت بشكل
مباشر في صعود التيارات الشعبوية واليمينية املتطرفة ،التي
تعمل على تفتيت أوروبا.
وســط هــذه الـضــربــات تترنح اقـتـصــادات أوروبـ ــا ،ومـنــذ حلول
النصف الثاني من العام املاضي تتوالى املؤشرات السلبية في
منطقة اليورو التي ينشرها موقع «يورو ستات» في بروكسل،
وهو راصد البيانات االقتصادية لدول االتحاد األوروبي.
وحسب صحيفة «ديلي أكسبرس» البريطانية ،توقع محللون
اق ـت ـصــاديــون ،أن ينخفض مـعــدل الـنـمــو االق ـت ـصــادي بمنطقة
ال ـيــورو إل ــى أق ــل مــن  ،%1.6مـقــارنــة بــالـتــوقـعــات الـســابـقــة التي
وضعت له  .%1.9وهذا املعدل يقل كثيرًا عن معدل النمو الذي
حققته منطقة الـيــورو في العام  2017والبالغ  .%2.4ونسبت
صحيفة «ديلي أكسبرس» إلى االقتصادي األوروبــي كالوس
فيستافن قوله إن هنالك مخاوف من عودة اقتصادات منطقة
اليورو إلى الركود خالل العام الجاري.
وترفع هــذه التوقعات املتدنية للنمو االقتصادي من مخاطر
تكرار أزمة املال التي مرت بها املنطقة في العام  ،2011وكادت
أن تفلس العديد منها ،لوال قوة االقتصاد األملاني وحزم اإلنقاذ
التي قدمتها دول االتـحــاد األوروب ــي بمساعدة صندوق النقد
الدولي لكل من اليونان وأيرلندا وقبرص.
وكــان البنك املــركــزي األوروب ــي قــد دعــا دول االتـحــاد األوروب ــي
للحرص اإلنفاقي وحــذر من أزمــة مالية بمنطقة اليورو .ولكن
أزمــات مثل احتجاجات «السترات الصفراء» التي التــزال تزرع
الرعب في باريس وضواحيها تهدد االقتصاد الفرنسي ،كما أن
اإلنفاق الكبير في امليزانية اإليطالية يرفع من العجز في امليزانية
ً
فوق املستوى املطلوب في أوروبا .كما أن دوال مثل بولندا باتت
تتحالف مــع تــرامــب ضــد بـعــض ال ــدول األوروب ـي ــة مـثــل أملــانـيــا.
وبالتالي فإن أوروبــا تدخل نفقًا مظلمًا خالل هذه االنتخابات
البرملانية التي يتخوف صناع املال في أوروبا واملستثمرون أن
تكون نقطة بداية لتفتيت أوروبا.
وف ــي م ـحــاولــة لــدعــم االق ـت ـصــاد وس ــط م ـخــاوف الـتـفـكــك ،أنفق
البنك املركزي حتى اآلن حوالى  2.5ترليون دوالر في برنامج
ش ـ ــراء ال ـس ـن ــدات ال ـس ـي ــادي ــة ف ــي إي ـطــال ـيــا وال ـع ــدي ــد م ــن الـ ــدول
الضعيفة فــي منطقة ال ـي ــورو .ويـتـخــوف «امل ــرك ــزي األوروبـ ــي»
من هروب املستثمرين من مزادات السندات السيادية بأوروبا،
وســط اإلحصائيات االقتصادية السلبية ال ـصــادرة عــن النمو
االقتصادي .كما أظهرت بيانات املفوضية األوروبية ،الصادرة
الشهر املاضي ،تدهورًا ملحوظًا في الثقة في اقتصاد منطقة
اليورو وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر /كانون األول املاضي.
الصادرة الشهر املاضي ،تدهورًا ملحوظًا في الثقة في اقتصاد
منطقة اليورو وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر /كانون األول
املاضي.

