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تركيا: انهيار الليرة يطيح محافظ المركزي
إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

أقــال الرئيس التركي رجب طيب 
املركزي  البنك  أردوغـــان، محافظ 
مــــــــــراد أويـــــــســـــــال مــــــن مـــنـــصـــبـــه، 
ــر املــالــيــة الــســابــق نــاجــي  ــ وعــــن مــكــانــه وزيـ
الليرة  الــذي تتعرض فيه  الوقت  إقــبــال، في 
إلـــى هــبــوط قــيــاســي، بينما اعتبر  الــتــركــيــة 
مــحــلــلــون مــالــيــون أن إقـــالـــة أويـــســـال يمكن 
ــاتـــي بــنــتــائــج عــكــســيــة حـــيـــث تــضــعــف  أن تـ
السياسة  فــي  أكــبــر  بشكل  املستثمرين  ثقة 
املالية للدولة. وفي األشهر القليلة املاضية، 
تـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة إلــــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة 
قياسية مقابل العملة األميركية. وبلغ سعر 
ــدوالر إلـــى 8.52 لــيــرات فــي ساعة  ــ صـــرف الـ
متأخرة من مساء الجمعة املاضي. وخسرت 
العملة التركية قرابة 30% من قيمتها مقابل 
الدوالر هذا العام، كما يسود القلق األسواق 
ــاع الــتــضــخــم، الـــذي  ــفــ ــتـــمـــرار ارتــ بــســبــب اسـ

يبقى في خانة العشرات، ومن جراء تراجع 
إقالة  وجــاءت  األجنبية.  العملة  احتياطات 
أويــســال فــي مــرســوم رئــاســي، أمــس السبت، 
دون أن يذكر أسباب اإلقالة التي جاءت بعد 
16 شــهــرًا عــلــى تعيينه فــي املــنــصــب. وكــان 
أويصال قد تولى منصبه في يوليو/تموز 
2019 بــعــد إقـــالـــة ســلــفــه مــــراد تــشــيــن كــايــا 
التركي  الرئيس  وســط خــافــات بينه وبــن 
حول خفض معدالت الفائدة. ولطاملا عارض 
أردوغــان الفوائد املرتفعة، ومطلع األسبوع 
املاضي قال إنه يحارب »مثلثا شيطانيًا من 

معدالت فائدة وأسعار صرف وتضخم«.
ــنـــك املــــــركــــــزي، املـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي  ــبـ وفــــاجــــأ الـ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، عــنــدمــا رفـــع سعر 
الــفــائــدة الــرئــيــســي لــلــمــرة األولـــــى مـــن 2018، 
من 8.25% إلى 10.25%، بينما تصدر لجنة 
التالي  قــرارهــا  البنك  في  النقدية  السياسات 
حول معدالت الفائدة في 19 نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي الـــجـــاري. وشــمــل املـــرســـوم الــرئــاســي، 

أمـــــس، تــعــيــن إبـــراهـــيـــم شــنــل رئــيــًســا إلدارة 
ــا 

ً
االســتــراتــيــجــيــة واملــــوازنــــة بــالــرئــاســة خــلــف

ــال، كــمــا أعـــــاد وزيـــــر االقــتــصــاد  ــبــ لــنــاجــي آغــ
ــــق، نــــهــــاد زيــــبــــكــــجــــي، لــــلــــواجــــهــــة مــن  ــابـ ــ ــــسـ الـ
الــســيــاســات  بــلــجــنــة  جــديــد بتعيينه عــضــوًا 
ــال  ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة. وقــ ــاسـ ــرئـ االقـــتـــصـــاديـــة بـ
أردوغان خال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية 
ــامـــســـون شـــمـــال تـــركـــيـــا نــهــايــة  فــــي واليــــــة سـ
أكــتــوبــر /تــشــريــن األول املـــاضـــي، إن أســعــار 
أن  التضخم، مضيفا  ارتــفــاع  الــفــائــدة تسبب 
تركيا،  ارتهان  تستطع  لم  املعادية  »الجهات 
وإخــضــاعــهــا، أو تــدمــيــرهــا عــبــر االنــقــابــات.. 

ولن يستطعوا هزيمتها اقتصاديا«.
الجديد،  املــركــزي  أن محافظ  ويــرى مراقبون 
ناجي آغبال من أنصار عدم رفع سعر الفائدة 
والبحث عن أدوات مالية ونقدية أخرى ليوازن 
ســنــدات خزينة  كــطــرح  التركية،  الليرة  سعر 
وزيادة اإلنتاجية عبر التشجيع على خروج 
اإليداعات املصرفية من مخازن املصارف إلى 

األسواق واالستثمار. وهو ما يخشاه آخرون، 
ألن زيــادة املعروض النقدي وعــدم رفــع سعر 
الفائدة، سيزيدان من التضخم النقدي وغاء 
األسعار، خاصة أن الحكومة التركية، أعلنت 
قــبــل أيــــام، عــن حملة دعـــم جــديــدة للشركات 
الــصــغــيــرة ســتــزيــد مـــن كــتــلــة الــلــيــرة التركية 
بـــاألســـواق. ويضيف طـــاالس أن »هــنــاك قلق 
فــــي األســـــــــواق بــســبــب الـــتـــدخـــل املـــتـــكـــرر مــن 
السياسين في القرار االقتصادي، فاملحافظ 
املــقــال جـــاء ليخفض ســعــر الــفــائــدة، وهـــو ما 
فعله خال عام وألربع مرات متتالية أوصلت 
الشهر  قبل رفعها  إلــى نحو %8.25  الــفــائــدة 
املاضي بنحو 2% إضافية، في حن وصلت 
بنهاية فــتــرة املــحــافــظ األســبــق مـــراد تشتن 
إلــــى نــحــو %24«.  قــايــا مــنــتــصــف عــــام 2019 
ــول تــوقــعــه لــســعــر الـــلـــيـــرة، يـــقـــول أســتــاذ  ــ وحـ
املالية :« ال أستبعد أن يصل الــدوالر إلى 20 
ليرة، إال إذا لجأ املسؤولون إلى حلول جديدة 

لوقف التراجع«.

الكويت ــ أحمد الزعبي

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة االقتصاد الكلي 
التابعة ملجلس الوزراء الكويتي، أن الحكومة تسعى إلى 
وقف التوظيف في الوزارات والهيئات التابعة للدولة 
خال 5 سنوات، مقابل تشجيع القطاع الخاص على 
زيادة التوظيف. وأشارت الوثيقة التي اطلعت عليها 
»العربي الجديد« إلى أن الخطة الجديدة تأتي ضمن 
بــرنــامــج اإلصـــــاح االقـــتـــصـــادي، حــيــث وضـــع مجلس 
ينتهي  املقبلة  الفترة  خــال  للتوظيف  سقفا  الــــوزراء 
فــي عــام 2025. وذكـــرت أنــه تــم تكليف ديـــوان الخدمة 

املدنية باالنتهاء من مراحل »تكويت الوظائف« خال 
5 سنوات فقط، والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات 
الحكومية من أجل تسكن الوظائف وإحال املواطنن 
الوظائف دون اإلخال  الوافدين في مختلف  بدال من 

بسير العمل في الجهات الحكومية.
الخطة  أن  الجديد«  »العربي  لـ حكومي  مصدر  وأكــد 
الحكومية تهدف إلى تشجيع املواطنن للتوجه إلى 
القطاع الخاص، فضا عن تهيئة الشركات الكويتية 
الســتــيــعــاب أكــبــر قـــدر مــن الــشــبــاب الــخــريــجــن، فيما 
سيتم تأهيل الشباب للعمل في القطاع الخاص من 
خال تنظيم دورات تدريبية. وقال املصدر إن مجلس 

ــراك الــشــيــتــان والــفــريــق  ــر املــالــيــة بــ الــــــوزراء كــلــف وزيــ
املالي  لإلصاح  طريق  خارطة  بصياغة  االقتصادي 

من معالجة االختاالت الهيكلية لاقتصاد.
وأضاف أن قانون تعديل التركيبة السكانية الذي أقره 
مجلس األمة )البرملان( خال الفترة املاضية يتضمن 
خطة لترحيل 70% من العمالة الوافدة خال السنوات 
املقبلة، من خــال البدء في العديد من اإلجـــراءات من 
بينها عـــدم تــجــديــد أذونــــات الــعــمــل ملــن تــجــاوز الــــ 60 
من عمره، والتخلص من الوافدين الذين يعملون في 
وظــائــف إداريــــة مثل )الــســكــرتــاريــة واألعــمــال اإلداريـــة 
الحكومية  الخطة  أن  واملــديــريــن واملــنــدوبــن(. وتــابــع 

تهدف إلى تعين 200 ألف كويتي في شركات القطاع 
الخاص في غضون 5 سنوات، مع استمرارها في تقديم 
الدعم للمواطنن العاملن خارج الجهات الحكومية. 
إن  الكندري  عبدالله  الكويتي  االقتصاد  أستاذ  وقــال 
جميع دول الــعــالــم الــتــي طـــورت األجــهــزة والــخــدمــات 
الحكومية، قللت أعداد املوظفن الحكومين في مقابل 
يطلق  ما  وهــو  الحديثة  التكنولوجيا  على  االعتماد 
عليه مفهوم الحكومة اإللكترونية. وأشار إلى ضرورة 
وضــــع ضـــوابـــط جـــديـــدة الســـتـــقـــدام الــعــمــالــة الـــوافـــدة 
وتقليص األعداد الكبيرة للوافدين من دون إجراءات 

ظاملة، على حد وصفه.

الكويت: خطة حكومية لزيادة التوظيف بالقطاع الخاص

تونس تتفق مع محتجين 
الستئناف إنتاج النفط

قال رئيس الحكومة التونسي 
هشام املشيشي، إن الحكومة 

توصلت إلى اتفاق مع املحتجني 
الذين أغلقوا حقول النفط في 

تطاوين جنوب تونس، مما يسمح 
باستئناف اإلنتاج. وقالت الحكومة 

إن توقف اإلنتاج على مدى أربعة 

أشهر كبد الدولة خسائر قدرها 
350 مليون دوالر، بينما تواجه 
املالية العامة وضعا حرجا مع 

تسجيل امليزانية عجزا قياسيا 
سيبلغ 12% من الناتج املحلي 

اإلجمالي في 2020. وفي صحراء 
الكامور بتطاوين حيث تعمل 

شركتا »إيني« اإليطالية و»أو أم 
في« النمساوية، أغلق املحتجون في 

يوليو/تموز محطة ضخ رئيسية، 
مما أثر على حوالي 50% من إنتاج 

النفط في الدولة. وتنتج تونس 
حوالي 44 ألف برميل فقط يوميًا، 

لكن االحتجاجات طاولت الشركات 
األجنبية. وقال املشيشي في بيان، 

وفق وكالة رويترز، أمس: »تم 
التوصل إلى حل نهائي إلشكالية 
الكامور.. سيتم استئناف النشاط 
بالنسبة للشركات العاملة بمجال 
الطاقة بشكل طبيعي انطالقا من 

السبت«. 

إيران تندد بقضايا في 
البحرين ضد مصارفها

أكد مدير دائرة املتابعات القانونية 
في املصرف املركزي اإليراني، 

مرتضى اعتباري، أن املركزي لم 
يتلق رسميًا أي إشعار قانوني 
من البحرين حول قضايا ضد 
بعض املصارف اإليرانية. وقال 

اعتباري، في تصريح أوردته وكالة 
الجمهورية اإلسالمية لإلنباء 

»ارنا«، أمس السبت إن األحكام 
الصادرة ضد بنك »املستقبل« 

اإليراني )في البحرين(، »تفتقر إلى 
الشرعية القانونية لكون القضية 

لم تمض باملراحل القانونية وبنيت 
على أساس ملفات ملفقة واتهامات 

زائفة، بحيث تتحمل الحكومة 
البحرينية تبعاتها«، مؤكدا أن 

طهران لن تتوانى في الدفاع عن 
مصالحها وحقوق رعاياها. 

منحة قمح أميركية 
للسودان

قالت الوكالة األميركية للتنمية 
الدولية، إنها ستمنح برنامج األغذية 
العاملي 20 مليون دوالر لشراء قمح 

للسودان بهدف الحد من النقص 
في الدولة. وأعلنت الواليات املتحدة 
في أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
رفع اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية لإلرهاب، قبيل إعالن تطبيع 
العالقات بني الخرطوم واالحتالل 
درج اسم السودان 

ُ
اإلسرائيلي. وأ

على القائمة قبل 27 عاما. وأعاق 
ذلك اإلدراج أيضا املعامالت الدوالرية 
للشركات السودانية وجعل استيراد 

بعض السلع أمرا معقدا. وقالت 
الوكالة األميركية للتنمية الدولية في 
بيان صحافي، الجمعة، إن التمويل 
سُيمكن برنامج األغذية العاملي من 
توفير ما يقرب من 65.6 ألف طن 

متري من القمح للسودان. 

أخبار

الصين تتوسع 
بالتجارة 

الخارجية

الرغم من  أكتوبر/تشرين األول املاضي، على  الخارجية الصينية بنسبة 4.6% على أســاس سنوي في  التجارة  أظهرت بيانات رسمية، توسع حجم 
تداعيات جائحة فيروس كورونا على األسواق العاملية. وذكرت املصلحة العامة للجمارك، وفق وكالة شينخوا، أمس السبت، أن الصادرات قفزت بنسبة 
7.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9% من حيث القيمة باليوان. وذكرت املصلحة في بيان لها، أنه في الشهور العشرة األولى، 
بلغ إجمالي التجارة الخارجية للسلع بالصن 25.95 تريليون يوان )3.91 تريليون دوالر(، بزيادة 1.1% على أساس سنوي. وظلت رابطة دول جنوب 
شرق آسيا، أكبر شريك تجاري للصن خال هذه الفترة، يليها االتحاد األوروبي والواليات املتحدة. ولعبت الشركات الخاصة دورًا هامًا في دفع نمو 

التجارة، حيث توسعت تجارتها الخارجية بنسبة 10.5% في األشهر العشرة األولى لتشكل 46.2% من إجمالي املعامات.

اقتصاد
Sunday 8 November 2020
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اقتصاد

واشنطن ـ شريف عثمان

تـــــبـــــدو الـــــــــقـــــــــرارات االقــــتــــصــــاديــــة 
بايدن،  جو  الديمقراطي  للمرشح 
ــلـــى أعــــتــــاب الــبــيــت  ــقـــف عـ الـــــــذي يـ
األبيض، محّملة بإرث ثقيل من األعباء التي 
الرئيس دونالد ترامب، ال  فتها سياسات 

ّ
خل

سيما الخارجية، والتي أدخلت واشنطن في 
حـــروب اقــتــصــاديــة، ليس مــع الــصــن فحسب 
الـــتـــي تــتــخــوف أمـــيـــركـــا مـــن صـــعـــود نجمها 
االقتصادي بشكل أكبر، وإنما مع العديد من 
الــقــوى االقــتــصــاديــة، خــاصــة األوروبـــيـــة التي 
ظلت لعقود طويلة في تحالف تجاري وثيق 
مع الواليات املتحدة. وسيمثل فوز بايدن في 
االنتخابات فرصة ملحو بصمات ترامب، التي 
تسببت في أكبر تحّول في سياسة الواليات 
املتحدة التجارية منذ الحرب العاملية الثانية، 
بـــعـــد أن فـــــرض الـــتـــعـــريـــفـــات عـــلـــى املــنــتــجــات 
الـــواردة مــن الــصــن، ومــن أكبر حلفائه؛ كندا 
تعّهده  ومــع  ــي.  ــ األوروبـ واالتــحــاد  واملكسيك 
برأب الصدع في العالقات مع الحلفاء، ينوي 
التي فرضها  التعريفات  إلغاء  بايدن دراســة 
ترامب عليهم، من أجل تكوين جبهة موحدة 

للوقوف أمام املد االقتصادي الصيني.
ــقــــول جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، كــبــيــر مــســتــشــاري  ويــ
إعالمية  تصريحات  فــي  السياسين،  بــايــدن 
استخدامات  علينا  يملي  »املنطق  إن  مؤخرا، 

 وثباتًا ملا لدينا من أدوات، بداًل من 
ً
أكثر جدية

التهديدات والبلطجة«. وفي الوقت الذي يرث 
فيه ساكن البيت األبيض الجديد تركة مثقلة 
بتعريفات على ما يصل إلى ثلثي مشتريات 
الواليات املتحدة من الصن، وجولة أولى من 
اتــفــاق يــشــمــل تــعــهــد الــصــن بــشــراء منتجات 
بقيمة 200 مليار دوالر من الواليات املتحدة لم 
يتم تنفيذ ربعه حتى نوفمبر/تشرين الثاني 
الــشــركــات األميركية  ــاء  الــجــاري، ينصح رؤسـ
»تخفيف بعض التعريفات املفروضة  بايدن بـ
عــلــى املــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، مـــن أجــــل ضــمــان 
تعاونها في قضايا أكثر حيوية، مثل التغير 
املناخي والضغط على إيران لوقف برنامجها 
الــنــووي«. لكن يد بايدن لن تكون، وفــق نواب 
التي  التعريفات  إلــغــاء  فــي  أمــيــركــيــن، طليقة 
فــرضــهــا تــرامــب، خــاصــة أنــهــا تحظى بتأييد 
ــاء الــكــونــغــرس مـــن الــحــزب  الــعــديــد مـــن أعـــضـ

الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن.
وعـــلـــى صــلــة بــالــســيــاســة الـــتـــجـــاريـــة، يــبــدي 
ــواقــــف أكـــثـــر تــفــهــمــًا وتـــعـــاونـــًا مــع  ــايــــدن مــ بــ
ــا منظمة  ــهـ ــة، وعـــلـــى رأسـ ــيـ ــدولـ املــنــظــمــات الـ
التجارة العاملية. وبعد أن شلت إدارة ترامب 
الــعــاملــيــة عــلــى الحكم  الــتــجــارة  قـــدرة منظمة 
في النزاعات التجارية من خالل منع تعين 
قضاة االستئناف، أكد أحد مستشاري بايدن 
نــيــة األخـــيـــر إنـــهـــاء الـــحـــصـــار عــلــى املــنــظــمــة 
الدولية. وتبدو توجهات بايدن أكثر أريحية 
لــلــشــركــات واملــســتــثــمــريــن األمــيــركــيــن الــذيــن 
طــاملــا روج تــرامــب عــلــى أن ســيــاســتــه تخدم 
مصالحهم بشكل كبير. ويتعرض االقتصاد 
ــوأ فـــي تــاريــخ  ــ األمـــيـــركـــي النــكــمــاش هـــو األســ
الواليات املتحدة، فقد أظهر تقرير صادر عن 
أغسطس/ نــهــايــة  األمــيــركــيــة  الــتــجــارة  وزارة 
آب املــاضــي انــكــمــاش االقــتــصــاد، خـــالل الــربــع 
الثاني من العام الحالي، بنسبة 7.31%. كما 

تـــوقـــع مــكــتــب املــيــزانــيــة فـــي الـــكـــونـــغـــرس، في 
الــجــاري، أن  وقــت ســابــق مــن سبتمبر/أيلول 
 3.3 بقيمة  عجزًا  الفيدرالية  امليزانية  تسجل 
املــالــيــة 2020،  الــســنــة  فـــي  تــريــلــيــونــات دوالر 
الجاري،  سبتمبر/أيلول   30 في  تنتهي  التي 
أي أكثر من ثالثة أضعاف العجز املسجل في 
2019، مــشــيــرا إلـــى أن »هـــذه الـــزيـــادة هــي في 
الناجم  االقــتــصــادي  الغالب نتاج االضــطــراب 

عن جائحة كورونا«.
وخــالل تعامالت أســبــوع االنــتــخــابــات، الــذي 
األولــى  اللحظة  منذ  متقدمًا  بــايــدن  فيه  بــدا 
ــــرات األســـهـــم  ــــؤشـ عـــلـــى مـــنـــافـــســـه، شـــهـــدت مـ
ــبــــوع لـــهـــا مـــنـــذ شــهــر  ــة أفـــضـــل أســ ــيـ ــيـــركـ األمـ
إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، حــيــث ارتــفــع خالله 
مؤشر »اس آند بي 500« بنسبة 7.3%، وربح 
مؤشر ناسداك 9%، واقتربت مكاسب مؤشر 
داو جونز الصناعي من 7%. وشهد األسبوع 
لــت فــيــه بــصــورة رســمــيــة للمرة  الــــذي تــضــاء
األولــى فرص بقاء ترامب في البيت األبيض 
ألربــــع ســنــوات قـــادمـــة، أفــضــل نــســبــة ارتــفــاع 
انــتــخــابــات  بـــي 500« مــنــذ  آنــــد  ملـــؤشـــر »اس 
الديمقراطي  املــرشــح  طــريــق  لكن   .1932 عــام 
األميركي، ليس  املواطن  تأييد  للحفاظ على 
مــعــبــدا بــشــكــل كـــامـــل، إذ يـــواجـــه الــعــديــد من 
التحديات الثقيلة، ال سيما ما يتعلق بكلفة 
ــقــــاذ االقـــتـــصـــاد مــن  اإلنــــفــــاق عـــلـــى حـــزمـــة إنــ

تداعيات جائحة كورونا.
الــتــي وعــد بإقرارها  وتستمد حــزمــة بــايــدن، 
في أقرب وقت ممكن حال وصوله إلى البيت 
ــيــــض، مــالمــحــهــا مـــن قـــانـــون مــســاعــدات  األبــ
ــادي  ــتـــصـ ــا والـــتـــخـــفـــيـــف واألمـــــــن االقـ ــ ــــورونـ كـ
املعروف باسم CARES ACT، الذي تم إقراره 
ــر الــربــع األول مــن الــعــام الـــجـــاري، بعد  أواخــ
اجتياح الوباء للبالد، حيث تشمل مدفوعات 
كـــانـــت  لـــلـــمـــواطـــنـــن، وإن  ــبــــاشــــرة  مــ نـــقـــديـــة 
تم  عما  قيمتها  زيـــادة  إلــى  تشير  التوقعات 
املــرة السابقة، باإلضافة إلى  تخصيصه في 
التي  البطالة  تعويضات  زيــادة مخصصات 

تتيحها الواليات للعاطلن.
أمـــا مــا يــمــيــز بــايــدن فــي حــزمــة اإلنـــقـــاذ فهو 
الــعــديــد مـــن الــنــقــاط الــتــي عــارضــهــا تــرامــب، 
ــم  ــهـ ــابـ ــالــــســــمــــاح ملـــــن أصـ ــتـــص بــ والـــــتـــــي تـــخـ
ــازات مدفوعة  إجـ على  بالحصول  الــفــيــروس 

طهران ــ العربي الجديد

ــــالل الــشــهــريــن  كـــانـــت األســــــــواق اإليــــرانــــيــــة خـ
انتظار  األخيرين في حالة تيه مستمرة، في 
مــع استمرار  األمــيــركــيــة،  االنــتــخــابــات  نتائج 
ــرات االقـــتـــصـــاديـــة، ومــواصــلــة  تـــراجـــع املــــؤشــ
إلــى مستويات  الــريــال اإليــرانــي نزيفه الحاد 
قــيــاســيــة، عــلــى خلفية الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة 
الخانقة التي اشتدت حدتها خالل األيام التي 
ــراء االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة، بعد  ــ ســبــقــت إجـ
فــرض واشنطن إجــــراءات حظر جــديــدة على 
البنوك والقطاعن املالي والنفطي في إيران. 
غير أن هذه األسواق، ومع ظهور أولى نتائج 
االنتخابات األميركية فجر الخميس املاضي، 
وتقدم الرئيس األميركي دونالد ترامب فيها، 
بــــدأت تــتــراجــع بــشــكــل ســريــع ومــلــفــت للنظر 
املزيد من قيمتها،  اإليرانية  العملة  وخسرت 
لتهبط أمــام الــدوالر األميركي إلــى نحو 300 
ألــف ريــال مــجــددًا فــي غضون ســاعــات قليلة، 
ــوات  ــ ــــرز األصــ لــكــنــهــا مــــع مـــواصـــلـــة عــمــلــيــة فـ
وخــصــوصــا أصــــوات الــبــريــد، وتــقــدم املــرشــح 
تغيرت  تــرامــب،  على  بايدن  الديمقراطي جو 

املعادلة وبدأت قيمتها ترتفع. 
وواصـــــــــل الـــــريـــــال تـــحـــســـنـــه خــــــالل الـــيـــومـــن 
املاضين، رغــم إغــالق األســـواق يــوم الجمعة 
ــران، إلــــى أن اســـتـــعـــاد نــحــو 16% من  ــ ــ فـــي إيـ
قيمته، بعد تــراجــع سعر صــرف الـــدوالر من 
300 ألــف ريــال صباح الخميس املاضي إلى 
نحو 258 ألف ريال، أمس السبت في السوق 
الحر. كما أن محال الصرافة التابعة للبنوك 
الــحــكــومــيــة نــزلــت بــالــســعــر إلـــى حــوالــي 245 
ألــف ريــال، بمقدار 18500 ريــال باملقارنة مع 
الريال  أن  الخبراء  الخميس. ويتوقع  أسعار 
سيواصل تحسنه خالل األيــام املقبلة وسط 

تــوقــعــات بـــأن يــنــزل ســعــر الــصــرف إلـــى نحو 
200 ألف ريال. وكان لتحسن الريال اإليراني 
تــأثــيــر كــبــيــر أيــضــا عــلــى أســـعـــار الـــذهـــب في 
إلى  الذهبي  املسكوك  سعر  ليتراجع  إيـــران، 
أقل من 130 مليون ريال، وذلك بعدما ارتفع 
إلــى نحو 160 مليونًا.  الفترة األخيرة  خــالل 
ورغــم أن األســواق اإليرانية، تفاعلت سريعا 
وتحسنت  األميركية  االنتخابات  نتائج  مع 
العملة الوطنية سريعا، لكن مراقبن وخبراء 
يرون أن هذا التحسن هو من اآلثار النفسية 
ــايــــدن فــــي ظــل  الـــعـــاجـــلـــة الرتــــفــــاع حـــظـــوظ بــ
توجهاته املغايرة لترامب، وأن تحسن الريال 
سيبقى مــوقــتــا مــا لــم يــتــم إســـنـــاده بــعــوامــل 
أو  العقوبات  اقتصادية متينة مثل تخفيف 

إلغائها. 
إال أن إلغاء العقوبات أو تخفيفها مستبعد 
ــــق املــــراقــــبــــن، وهـــو  ــدى الـــقـــريـــب، وفـ ــ عـــلـــى املــ
طهران  بــن  املــفــاوضــات  باستئناف  مرتبط 
وواشنطن، وما إذا كان الطرفان سيتوصالن 
إلـــى حـــل للقضايا  بــــدأت فــعــال،  خــاللــهــا، إن 
إلنهاء  الطريق  يمهد  بشكل  بينهما  العالقة 
استراتيجية الضغوط االقتصادية القصوى 
ــيـــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد  الـــتـــي دشـــنـــهـــا الـــرئـ
تــرامــب، بــعــد انــســحــابــه مــن االتــفــاق الــنــووي 

عام 2018.  
مفاصل  كافة  األميركية  العقوبات  وطــاولــت 
ــادرات  ــة، بــمــا فــيــهــا الــــصــ ــاديـ ــتـــصـ إيــــــران االقـ
مع  واملصرفية  املالية  وتعامالتها  النفطية 
الـــخـــارج، لــتــواجــه شــحــًا كــبــيــرًا فــي مــواردهــا 
الــريــال  مــا تسبب بسقوط  األجــنــبــي،  بالنقد 
ــيـــة خــــــالل الـــعـــامـــن  ــيـــاسـ إلــــــى مـــســـتـــويـــات قـ
املـــاضـــيـــن، بــنــســبــة 800% مــنــذ االنــســحــاب 
األميركي من االتفاق النووي. وكان الرئيس 
اإليراني حسن روحاني، قد كشف، في وقت 
 الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة املــفــروضــة 

ّ
ســابــق، أن

ــــالده، خــفــضــت 200 مــلــيــار دوالر من  بـ عــلــى 
إيراداتها، قائال: »نواجه في الوقت الحاضر 
أسوأ أنواع الحظر« األميركي. وفاقم انتشار 
كورونا الواسع في إيران منذ فبراير/شباط 
تواجهها،  التي  االقتصادية  األزمــة  املــاضــي، 
نــتــيــجــة الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة وســــوء األداء 
ــتــــصــــادي لــلــحــكــومــة اإليــــرانــــيــــة، لـــتـــودع  االقــ
البالد عامها املالي السابق، في العشرين من 
بنسبة  سالب  اقتصادي  بنمو  مــــارس/آذار، 
إعالن  بحسب   %41.2 بلغ  وبتضخم   ،%7.2

البنك املركزي اإليراني.  
ووضــعــت هـــذه األزمــــة الــحــكــومــة أمــــام عجز 
كبير فــي املـــوازنـــة اإليــرانــيــة لــلــعــام الــحــالــي، 
ليصل إلى نحو 35% من حجم املوازنة البالغ 
أكثر من 500 تريليون ريال. وطيلة العامن 
ــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة  ــعـ املــــاضــــيــــن، نــتــيــجــة الـ
والــــــتــــــزام الـــــــــدول بـــهـــا رغــــــم رفــــــض الــكــثــيــر 
منها لــهــذه الــعــقــوبــات، لــم تتمكن إيـــران من 
تصدير نفطها »ولو قطرة واحــدة« بالطرق 
الــرســمــيــة، بحسب نــائــب الــرئــيــس اإليــرانــي، 
لــم تتوان  بــاقــر نوبخت، لكن طــهــران  محمد 
عـــن االلـــتـــفـــاف عــلــى الـــعـــقـــوبـــات األمــيــركــيــة، 
ــال الــســيــاســة األمــيــركــيــة  وتــمــكــنــت مـــن إفـــشـ
كشفت  حيث  النفطية،  صــادراتــهــا  لتصفير 
ــتــــرز« يـــوم 28 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  وكـــالـــة »رويــ
املـــاضـــي عـــن قـــفـــزة مــلــحــوظــة فـــي صـــــادرات 
الــنــفــط اإليـــرانـــيـــة خـــالل هـــذا الــشــهــر، والــتــي 
قدرتها بناء على بيانات من »تانكر تراكرز« 
ــريـــن، بـــن 400 ألــــف إلــــى 1.5  وشــركــتــن أخـ
واملكثفات،  الــخــام  مــن  يوميا  برميل  مليون 
األمــر الــذي يظهر قــدرة طهران على اإلفــالت 

من قبضة الحظر األميركي املشدد.  
وقــال روحــانــي في خطاب متلفز، أمــس »لقد 
واجه شعبنا اإلرهــاب االقتصادي على مدى 
ــيـــة، وأظـــهـــر مــقــاومــة  األعـــــــوام الـــثـــالثـــة املـــاضـ
وصبرا ال مثيل لهما. وأبدى أمله في أن »يدرك 
أولئك الذين يفرضون العقوبات، أن مسارهم 
أهدافهم بأي  كــان خاطئا، وأنهم لن يحققوا 
شكل مــن األشــكــال«. وســبــق لبايدن أن أبــدى 
خالل حملته االنتخابية، نيته خوض »مسار 
مـــوثـــوق بـــه لــلــعــودة إلـــى الــدبــلــومــاســيــة« مع 
إيران في حال فوزه بالرئاسة، وإمكان العودة 

لالتفاق النووي معها.

قرب رحيل ترامب:الحرب الجمركية
الريال اإليراني يتحسن %16

تآكل سريع لالحتياطي النقدي وضغوط كبيرة بسبب كورونا

يمثل احتمال وصول 
جو بايدن، المرشح 
الديمقراطي للبيت 

األبيض، فرصة لمحو 
بصمات الرئيس دونالد 
ترامب، الذي بات قريبًا 
إلى المغادرة، السيما 

على صعيد السياسات 
االقتصادية الخارجية

تحسنت قيمة العملة 
اإليرانية في اليومين 

الماضيين على ضوء 
مؤشرات احتمال فوز جو 

بايدن بالرئاسة األميركية

مال وسياسة

15.6
النقد  احــتــيــاطــي  ــع  ــراج ت
بنحو  الجزائر  لدى  األجنبي 
في  دوالر  ــار  ــي ــل م  15.6
ــة ونــصــف  ــن أقــــل مـــن س
بحلول  استقر  حيث  السنة، 
 57 عند  الماضي  أغسطس 
تتوقع  بينما  دوالر،  مليار 
ما  إلى  يهبط  أن  الحكومة 

دون 40 مليار دوالر

تحقيق

الدين الحكومي يصل 
إلى أعلى مستوياته عند 

27 تريليون دوالر

صادرات النفط 
تشكل 96% من إيرادات 

الدولة

الحكومة تتوقع تراجع 
االحتياطي إلى 51.6 مليار 

دوالر بنهاية 2020

األسواق اإليرانية 
تتفاعل سريعًا مع نتائج 

االنتخابات األميركية

الجزائر ـ حمزة كحال

كشفت آخر األرقام الصادرة عن 
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة عـــن تــآكــل 
مـــتـــســـارع الحــتــيــاطــي الـــصـــرف، 
فاق توقعات الحكومة، فبالرغم من تقاطع 
العديد  املركزي في  الحكومة والبنك  أرقام 
مـــن املـــــرات وفــــي مــنــاســبــات كــثــيــرة، إال أن 
البيانات تجتمع في واقــٍع واحد وهو  جل 
تبخر سريع الحتياطي الجزائر من العملة 

الصعبة.
ويــتــضــح مـــن خـــالل األرقـــــام األخـــيـــرة الــتــي 
كشف عنها الرئيس الجزائري، عبد املجيد 
الــذي يعد  البالد  أن تآكل احتياطي  تبون، 
خرج  الخارجية،  للتجارة  الوحيد  املــمــول 
ــلـــطـــات، بــســبــب تـــواصـــل  عــــن ســـيـــطـــرة الـــسـ
ــول جــائــحــة  ــ ــائـــدات الــنــفــط، ودخـ تـــهـــاوي عـ
كــورونــا على خط األزمــة، حيث أثــرت على 
إلى  للجوء  بالحكومة  ودفــعــت  االقــتــصــاد، 
اإلنفاق  ارتفاع  الصرف ملواجهة  احتياطي 

العام.
وتــراجــع احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي بنحو 
15.6 مليار دوالر في أقل من سنة ونصف 
أغسطس/آب  بحلول  استقر  حيث  السنة، 
بلغ  بينما  دوالر،  مــلــيــار   57 عــنــد  املــاضــي 
 72.6 حــوالــي   2019 إبريل/نيسان  بنهاية 
مــلــيــار دوالر، فــي حــن ســجــل نــهــايــة 2018 
الــحــكــومــة  وتـــتـــوقـــع  ــارا.  ــيـ ــلـ مـ  79.88 نـــحـــو 
دوالر  مليار   51.6 إلــى  االحتياطي  تــراجــع 
بــنــهــايــة الــعــام الـــجـــاري، وإلــــى مــا دون 40 

مليار دوالر بنهاية العام املقبل.
ــراء«، تــحــرص  ــمــ ــحــ ورغـــــم هــــذه األرقـــــــام »الــ
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة فــــي كــــل مـــــرة عــلــى 
ــفــــاؤل«، حــيــث تــتــوقــع أن  ــتــ ــة عــمــر »الــ ــالـ إطـ
يــرفــع احــتــيــاطــي الــعــمــلــة بــعــد ســنــة 2022 
ــار الـــنـــفـــط، الـــتـــي تــشــكــل  ــعـ بــعــد ارتــــفــــاع أسـ
96 فــي املــائــة مــن مداخيل الــبــالد واملــصــدر 

األساسي الحتياطي البالد من النقد.
املالي، جمال  الخبير  ذلــك، يستغرب  وإلــى 
نور الدين، على أي أساس تبني الحكومة 
الجزائرية توقعاتها وترفع في كل مرة من 
سقف طموحاتها في ما يتعلق باحتياطي 

العملة الصعبة، حيث يقول في  البالد من 
حديث لـ »العربي الجديد« إن »االحتياطي 
نسبة  ضــعــف  خلفه  كــبــيــرا  ضغطا  يعيش 
مـــــردوديـــــة الــــجــــزء املــــوظــــف كـــســـنـــدات فــي 
ــــدات ســيــاديــة  ــنـ ــ ــة وسـ ــيـ ــركـ ــيـ الـــخـــزيـــنـــة األمـ
أسعار  تقلبات  إليها  تــضــاف  ــا،  أوروبــ فــي 
ــــل هـــذا  الــــصــــرف بـــعـــد تــــدهــــور الـــديـــنـــار وكـ
التي  النفط  عائدات  انهيار  تواصل  مقابل 

شكل 96 في املائة من مداخيل البالد«.
ُ
ت

ــن جـــانـــبـــه، يـــــرى وزيــــــر املـــالـــيـــة الــســابــق  مــ
في  بن خالفة،  )2015-2017(، عبدالرحمان 
حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن »تــراجــع 
ــيـــاطـــي الــــبــــالد مــــن الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة  ــتـ احـ
قريبا وال  أمــرا  بــات  مليار دوالر   50 تحت 
الذي يؤثر  التراجع  يجب استبعاده، وهو 
تضررت   ،

ً
وبــدايــة االقتصاد.  على  مباشرة 

الجزائر  اضطرت  التي  الخارجية  التجارة 
التي  الواردات  لتقليص فاتورة  ملراجعتها 
كانت تكلف خزينة الدولة 50 مليار دوالر 

سنويا. 
وهـــــــو األمــــــــر الــــــــذي يـــتـــطـــلـــب ضـــــخ أمـــــــوال 

الــعــمــومــيــة لتغطية  الــخــزيــنــة  فـــي  ســنــويــا 
الــعــجــز الــتــجــاري الــخــارجــي، كــمــا ستتأثر 
ســوق الــصــرف عــاجــال أيــضــا بسبب نقص 
الــســيــولــة مـــن الــعــمــلــة األجــنــبــيــة مـــن جهة 
ــن جــهــة  ــ ــزام ومـ ــلـــحـ ــد الـــحـــكـــومـــة لـ جــــــراء شــ
أخرى نقص االحتياطي سيؤثر على قيمة 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة الـــديـــنـــار الــتــي ستخسر 

ارتفاع  إلى  ما سيؤدي  قيمتها،  من  مزيدا 
وتيرة التضخم في البالد الذي ارتفع من 3 
في املائة حسب توقعات الحكومة إلى 4.5 

في املائة أخيرا، حسب بن خالفة.
تــزال حبيسة عائدات  أن »الجزائر ال  وبما 
النفط التي تشكل أساسا عصب االقتصاد 
الــداخــلــي، بـــدأت املــخــاوف تــرتــفــع مــن عجز 
املستوردة،  حاجياتها  تأمن  عن  الجزائر 
فــي ظــل عــجــزهــا عــن االنــتــقــال مــن اقتصاد 
ريــعــي إلـــى اقــتــصــاٍد مــنــتــج«، وفـــق الخبير 

الجزائري.
وفـــي الــســيــاق، يــقــول املــحــلــل االقــتــصــادي، 
فـــارس مـــســـدور، إن »احــتــيــاطــي الــبــالد من 
الــصــعــبــة بــحــجــمــه اآلن ال يــغــطــي  الــعــمــلــة 
فبعملية  الــــــــواردات،  مـــن  شـــهـــرًا   16 ســــوى 
حــســابــيــة نــجــد أن الـــجـــزائـــر مــضــطــرة الــى 
ســحــب 20 مــلــيــار دوالر لــســد الــعــجــز الــذي 
إليها  تضاف  العمومية،  الخزينة  تسجله 
47 مليار دوالر معدل ما تستورده الجزائر 

سنويا«.
وأضــــاف الــخــبــيــر الـــجـــزائـــري فـــي حــديــث لـ 

»تــأمــن االحتياطي  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
للواردات ملدة 16 شهرا يعد اقتصاديا أمرا 
مــريــحــا مــقــارنــة بــــدول أخــــرى فـــي الـــجـــوار، 
لكن املشكل يطرح في أن الجزائر ال تتحكم 
أسعار  رفــع  يمكنها  ال  في مصيرها حيث 

النفط وال يمكنها التحكم في وارداتها«.
الــتــآكــل الــســريــع الحــتــيــاطــي الــجــزائــري من 
التصنيف  على  أيضا  أثر  الصعبة  العملة 
االئـــتـــمـــانـــي لـــلـــبـــالد، ألن احــتــيــاطــي الــنــقــد 
األجـــنـــبـــي يــبــقــى مــقــيــاســا مــهــمــا يــمــكــن أن 
للبلد  االئتمانية  الجدارة  مستوى  يعكس 

وقدرته على سداد ديونه الخارجية.
املــالــي، سيد  الخبير  يــقــول  الــســيــاق،  وفــي 
كثيرا  تراجعت  »الجزائر  إن  مقدم،  أحمد 
فـــي الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي الـــعـــاملـــي، بــعــد 
انــهــيــار احــتــيــاطــهــا مــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
»وكالة  تصنيف  في  الجزائر  تراجعت  إذ 
ــأمــــن الـــــــصـــــــادرات« الـــفـــرنـــســـيـــة  ــان تــ ــمــ ضــ
»أيه  االئتماني  التصنيف  من  »كوفاس«، 
وكالة  ضت 

ّ
وقبلها خف  ،»-4 »أيه  إلى   »+4

ــة، تــصــنــيــفــهــا  ــيــ ــدولــ ــيـــرمـــس« الــ ــيـــرهـ ــولـ »يـ
ــلـــى ســلــم  ــلـــجـــزائـــر إلـــــى درجــــــة »ســــــي« عـ لـ
مـــن ســبــع درجــــات يــنــتــهــي بــالــفــئــة »دي«، 
»ضـــعـــف اإلصــــالحــــات  ــا بــــ ــ ــرارهـ ــ ـــلـــة قـ

ّ
مـــعـــل

الدخل  مصادر  تنويع  وقلة  االقتصادية، 
واإلنتاج«.

ــن يـــكـــون تــمــويــل الــــــــواردات وســــد عجز  ولــ
ــيـــة، الـــضـــغـــط الـــوحـــيـــد  ــنـــة الـــعـــمـــومـ الـــخـــزيـ
فدوامة  النقد،  احتياطي  منه  يعاني  الــذي 
في  الجزائر  التي دخلتها  املركب«  »العجز 
»احتياطي  مــن  األخــيــرة، جعلت  الــســنــوات 
ــان«، كــمــا تسميه الــحــكــومــة، املـــالذ كل  ــ األمـ
مــــرة ملــواجــهــة أي طـــــارئ، وســـتـــزيـــده أزمـــة 
، مـــن جــــراء تــركــهــا مــخــلــفــات 

ً
ــدة ــ كـــورونـــا حـ

ثقيلة على االقتصاد.
»العربي  ويقول الخبير املالي نبيل جمعة لـ
الجزائري  الصرف  »احتياطي  إن  الجديد« 
العجز  جعل  مسبوق،  غير  ضغطًا  يعيش 
املــركــب مــنــه مـــالذ الــحــكــومــة، فــي ظــل وقــف 
بعد  الحالية،  السنة  مطلع  النقود  طباعة 
يـــعـــادل  مــــا  و2018   2017 ســنــتــي  طــبــعــهــا 
الخزينة  فــي  تــم ضــخــهــا  مــلــيــار دوالر،   60
مثال  الحكومة  تتوقع  وحاليا  العمومية، 
ــــدر 

ُ
ــة الـــســـنـــة الـــقـــادمـــة ق ــ ــوازنـ ــ ــزا فــــي املـ عـــجـ

مليار   14 إليها  يضاف  دوالر،  مليار  بـــ20 
دوالر أقــرتــهــا الــحــكــومــة إلحـــيـــاء الــبــرامــج 
دون  مــن  كــورونــا،  جــائــحــة  بسبب  املعطلة 
أن ننسى أن الحكومة قررت في سبتمبر/

أيلول املاضي سحب ما بن 25 و26 مليار 
االقـــتـــصـــاد  إنــــعــــاش  لــتــمــويــل خـــطـــة  دوالر 

التي اعتمدها الرئيس عبد املجيد تبون«. 
بأكثر  ارتفع  »الضغط  أن  جمعة  ويضيف 
من 200% على احتياطي الصرف، وينتظر 
أن يــــــزداد مــطــلــع الــســنــة الـــقـــادمـــة، مــقــابــل 
تــراجــع عــائــدات الــنــفــط إلـــى الــنــصــف خــالل 
الــعــام الــجــاري، بسبب تــهــاوي الــصــادرات 
الــنــفــطــيــة وتـــواصـــل انــهــيــار أســعــار الــخــام، 
وال نرى أي بديل في يد الحكومة ملواجهة 

ارتفاع اإلنفاق العام«.
ويــتــوقــع أن »تــكــون االســتــدانــة الــخــارجــيــة 
املشاريع  لتمويل  األقــل  على  الجزائر  مالذ 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــضـــخـــمـــة وتـــخـــفـــيـــف الـــعـــبء 
ــنــــهــــا عــلــى  ــنــــة الـــعـــمـــومـــيـــة ومــ  عـــــن الــــخــــزيــ

احتياطي الصرف«. أزمة الجزائر 
المالية تتصاعد

بيانات  أمرًا قريبًا، حسب  الصعبة تحت 50 مليار دوالر  العملة  الجزائر من  احتياطي  تراجع  بات 
تواجه صعوبات بسبب  التي  للدولة،  المالية  األزمة  بتفاقم  اقتصاد، ما يهّدد  رسمية وخبراء 

تداعيات جائحة فيروس كورونا وتراجع عائدات النفط
توسيع قائمة السلع الخاضعة للرسوم اإلضافية

الــتــي تعيشها الــجــزائــر وتــســارع تــآكــل احتياطي  ــة املالية  دفــعــت األزمـ
النقد األجنبي، الحكومة إلى تشديد القيود على الــواردات لكبح فاتورة 
االستيراد. وكشف وزيــر التجارة كمال رزيــق، خالل لقاء مع أعضاء 
لجنة املالية وامليزانية في املجلس الشعبي الوطني )البرملان(، عن توسيع 
منتج،  لتشمل 2600  املؤقت،  اإلضافي  للرسم  الخاضعة  املــواد  قائمة 
بعدما كانت تضم سابقًا 998 منتجًا، وفق مصادر برملانية. وشرعت 
الحكومة منذ مايو/ أيار املاضي، بإعادة النظر في القائمة، التي ينتظر 
بعد  املقبلة  الفترة  خــالل  تبون  املجيد  عبد  الرئيس  عليها  يصّدق  أن 

إقرار الحكومة لها. وكانت الحكومة قد فرضت في موازنة العام الجاري 
2020، رسومًا جمركية تحت مسمى »الرسم الجمركي الوقائي املؤقت« 
على استيراد السلع املنتجة محليًا، يــراوح بني 20% إلى 200%، في 
محاولة للحّد من فاتورة الواردات ملواجهة تآكل احتياطي النقد األجنبي 
للدولة التي تعاني من تراجع اإليرادات، في ظل تداعيات جائحة فيروس 
كورونا وهبوط عائدات تصدير النفط. بينما لجأ املستوردون وتّجار 
الجملة إلى رفع أسعار العديد من املنتجات بنسبة كبيرة، مبررين ذلك 

بضمان تحقيق أرباح معقولة بعد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.

للواليات،  املقدمة  املساعدات  وزيـــادة  األجــر، 
بما يسمح بإعفاء املواطنن من دفع تكاليف 
إجراء اختبار الكشف عن الفيروس، وعالجه 
فــي حــالــة اإلصــابــة، وأيــضــًا تكلفة الحصول 

على املصل عند التوصل إليه.
كما يدخل بــايــدن البيت األبــيــض فــي لحظة 
وصـــل فيها الــديــن الــحــكــومــي األمــيــركــي إلــى 

ــاوزًا 27 تــريــلــيــون  ــتـــجـ ــلـــى مــســتــويــاتــه، مـ أعـ
للدولة  العامة  املوازنة  عجز  وتجاوز  دوالر، 
العام املالي املنتهي في آخر سبتمبر/أيلول 
املاضي 3 تريليونات دوالر، رغم أنه كان عند 

إعداد املوازنة ال يتجاوز تريليون دوالر.
إلقــرار  والديمقراطين  بايدن  تحّمس  ومــع 
حزمة إنقاذ ضخمة، يتوقع املراقبون ارتفاع 

عــجــز املـــوازنـــة، وبــالــتــالــي الــديــن األمــيــركــي، 
بما يقرب من تريليوني دوالر إضافية، قبل 
آخر سبتمبر/أيلول  املالي في  العام  نهاية 
ما سيفعله  ليروا  الجميع  وينتظر  الــقــادم. 
بايدن، الذي قال في أحد تصريحاته سابقا 
»ال تقل لي قيمتك، ولكن أرني ميزانيتك أقل 

لك ما هي قيمتك«.

بايدن يتعهد 
بإعادة االنتعاش 
إلى االقتصاد 
)Getty(
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