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الصراعات السياسية تعّطل رواتب العراقيين
بغداد ـ سالم الجاف

ــان  ــرملــ ــبــ لـــــم يـــتـــضـــمـــن جـــــــــدول الــ
الــعــراقــي لجلسة أمـــس، االثــنــن، 
فـــقـــرة الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع 
الــذي يتيح  املــالــي«،  العجز  قانون »تمويل 
للحكومة االقتراض من أجل صرف رواتب 
املوظفن املتأخرة، ما يؤشر إلى أن الصراع 
بـــن الــحــكــومــة والـــبـــرملـــان انــعــكــس بشكل 
واضـــح عــلــى املــوظــفــن الــذيــن لــم يحصلوا 
على وعــود محّددة الستالم رواتــب الشهر 

املاضي. 
وقال عضو مجلس النواب )البرملان(، رعد 
الدهلكي، إن اللجنة املالية اجتمعت، أمس، 
الكاظمي، من  الـــوزراء مصطفى  مع رئيس 
أجـــل الــخــروج بــرؤيــة أخــيــرة بــشــأن قــانــون 
»العربي  لـ مــؤكــدا  املــالــي«،  العجز  »تــمــويــل 

الجديد«، أن البرملان ال يعرقل القانون. 
وبن أن دعم البرملان لحلول أزمة الرواتب 

ــلـــى بــــيــــاض«.  »صــــك مــــوقــــع عـ لــــن يــــكــــون بـــــ
وأشار إلى وجود توجه نحو تقنن مبالغ 
بالشكل  الحكومة  تــريــدهــا  الــتــي  الــقــروض 
الــذي يجعلها تصب في مصلحة املواطن، 
التي  وليس في خدمة األحــزاب السياسية 
لــطــاملــا اعـــتـــاش كــثــيــر مــنــهــا عــلــى مـــوازنـــة 
املسلحة  أجنحتها  »دعم  لـ العراقية  الدولة 

أو مؤسساتها السياسية«. 
ــتـــالف في  ــود اخـ ــ ولـــفـــت الــدهــلــكــي إلــــى وجـ
وجـــهـــات الــنــظــر بـــن الــحــكــومــة والـــبـــرملـــان 
ــأن الــــقــــانــــون الـــــــذي يـــتـــيـــح لــلــحــكــومــة  ــشــ بــ
االقــتــراض، موضحا أن االختالف ال يفسد 

للود قضية. 
وأشار إلى أن الجميع يريد خدمة املواطن 
ــديـــن مــن  ــيـ ــفـ ــتـ وغــــلــــق األبــــــــــــواب أمــــــــام املـــسـ
أن بعض  مؤكدا  السابقة،  الدولة  موازنات 
وتابع  املالية.  وزيــر  بإقالة  طالبوا  الــنــواب 
لعبا  يمثل  املوظفن  بــرواتــب  »التالعب  أن 
بالنار«، مبينا أن ورقة اإلصالح الحكومية 

غير قابلة للتطبيق في الوضع الحرج الذي 
تمر به البالد. 

وأضـــــــاف: »عـــلـــى رئـــيـــس الــــــــوزراء أن يعي 
خطورة األمــر، وأن يقوم بخطوات لتغيير 
مــوعــد  أن  مـــوضـــحـــا  املــــالــــيــــة«،  وزارة  فـــكـــر 
تسليم رواتب املوظفن أمر يجب أن تسأل 

عنه الحكومة. 
الــبــرملــان، أمــس،  وعــقــدت اللجنة املالية فــي 
بيان  الـــوزراء، بحسب  رئيس  اجتماعا مع 
للدائرة اإلعالمية ملجلس النواب، أكدت فيه 
العجز  »تمويل  قانون  ناقش  االجتماع  أن 

املالي« تمهيدا لتمريره في البرملان. 
ــــروع قـــانـــون  ــــشـ ــــي مـ وطـــلـــبـــت الـــحـــكـــومـــة فـ
»تــــمــــويــــل الــــعــــجــــز املــــــالــــــي« الــــســــمــــاح لــهــا 
بــاقــتــراض 41 تــريــلــيــون ديــنــار )مـــا يــعــادل 
نحو 33 مليار دوالر(، إال أن هذا املبلغ القى 
القانونية  اللجنة  داخــل  كبيرة  اعتراضات 
في البرملان، إذ أكد بعض أعضائها أن هذا 
أو  الــنــصــف  إلـــى  أن يخفض  املــبــلــغ ينبغي 

أقــل مــن ذلــك. وأول مــن أمــس، أكــدت اللجنة 
ــــرورة ضغط  املــالــيــة فـــي الـــبـــرملـــان عــلــى ضــ
ويثقل  فــيــه  مبالغا  كــونــه  االقـــتـــراض  مبلغ 
كاهل الدولة ويحمل األجيال املقبلة ديونا 
كبيرة، داعية في بيان، إلى تركيز االقتراض 
برواتب  املتمثلة  الــضــروريــة  النفقات  على 
ــــراء والــعــقــود  املــوظــفــن واملــتــقــاعــديــن واألجـ
ومستحقات  االجتماعية  الــرعــايــة  وشبكة 

الفالحن واألدوية والبطاقة التموينية. 
وشددت اللجنة على ضرورة قيام الحكومة 
تعظيم  فـــي  حقيقية  إصــالحــيــة  بــخــطــوات 
إيــــــرادات الـــدولـــة، مــثــل »تــحــديــث الــجــمــارك 
واملـــنـــافـــذ وتــجــفــيــف مــنــابــع الــفــســاد فــيــهــا، 
وجـــبـــايـــة الـــكـــهـــربـــاء وتــحــصــيــل اإليـــــــرادات 
ــاء  ــغـ الــحــكــومــيــة مــــن أجــــــور الـــخـــدمـــات وإلـ
كافة اإلعفاءات الجمركية ما عدا الصادرة 
بتحصيل  مطالبة  خاصة«،  بقوانن  منها 
شركات  على  املستحقة  الحكومية  الديون 
االتصاالت واملؤسسات العاملة في العراق.

طهران ــ العربي الجديد

تجّمع مستثمرون إيرانيون، أمس اإلثنن، أمام مقر 
استمرار سقوطها  على  احتجاجا  طــهــران،  بــورصــة 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، ومـــا وصــفــوهــا بــتــدخــالت 
الحكومة اإليــرانــيــة فــي هــذا الــســوق، وعــدم تنفيذها 
شعارات  املحتجون  ورفــع  البورصة.  بدعم  وعودها 
ضد سياسات الحكومة االقتصادية والقائمن على 
بورصة طهران. ودخل مندوبون من املتجمعن إلى 
مقر البورصة للتفاوض مع مسؤوليها ونقل مطالب 
ــتـــظـــاهـــرون الــحــكــومــة  ــــؤالء املـ املـــحـــتـــجـــن. ويـــتـــهـــم هــ

ــهـــور املــــاضــــيــــة، دعـــت  ــا، خـــــالل الـــشـ ــهـ ــأنـ ــة بـ ــيــ ــرانــ اإليــ
إلى االستثمار في بورصة طهران،  مــرارا  اإليرانين 
بــأســعــار عالية جــدا،  ببيع أسهمها  قــامــت  وبــعــدهــا 
خالل شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب املاضين، 
في  البورصة  نزيف  ذلــك  بعد  ليبدأ  قولهم،  بحسب 
اليوم،  حتى  مستمر  وهــو  املــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
ــم الــحــكــومــة وشــركــاتــهــا الــنــشــيــطــة في  مـــن دون دعــ
ــة. وخـــــالل هــــذه الـــفـــتـــرة، هــبــطــت مـــؤشـــرات  ــبـــورصـ الـ
الــبــورصــة اإليــرانــيــة مــن مــلــيــونــن و100 ألـــف نقطة 
إلى مليون و215 نقطة خالل معامالت أمس اإلثنن، 
ليخسر املستثمرون اإليرانيون نحو 70 في املائة من 

رؤوس أموالهم وأرباح جنوها سابقا خالل األشهر 
الــثــالثــة املــاضــيــة. وبــعــد اســتــمــرار ســقــوط الــبــورصــة، 
راجــــت خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة تــوقــعــات بـــأن الــوضــع 
مع  أنــه  غير  األميركية،  االنتخابات  بعد  سيتحسن 
ــــالن عـــن فـــوز املـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن،  اإلعـ
تــواصــل الــنــزيــف، مــا أصـــاب املستثمرين اإليــرانــيــن 
بإحباط شديد، دفع بعضهم إلى االحتجاج أمام مقر 

البورصة.
اإليرانية  البورصة  استمرار سقوط  البعض  ويعزو 
بعد فوز بايدن إلى تراجع كبير لقيمة الدوالر مقابل 
الــريــال اإليــرانــي، خــالل األيـــام األخــيــرة، مــن 300 ألف 

ريــال قبل االنتخابات إلــى 230 ألــف ريــال حتى أول 
من أمــس، إال أن الـــدوالر ارتفع خــالل مـــداوالت أمس، 
بنسبة 5.5 في املائة بعد زيادة الطلب عليه. ووصل 
سعر الصرف إلى 248 ألف ريــال. ُيشار إلى أنه بعد 
الجاري،  العام  اإليرانية، منذ مطلع  الحكومة  دعــوة 
البورصة،  فــي  االستثمار  إلــى  اإليــرانــيــن،  املواطنن 
شجع  ومــا  فيها.  املستثمرين  عــدد  كبير  بشكل  زاد 
املـــاليـــن مـــن اإليـــرانـــيـــن عــلــى االســتــثــمــار فــيــهــا، هو 
خالل  للمستثمرين  البورصة  حققتها  كبيرة  أربــاح 
النزيف، لكن هذه األربــاح  الشهور املاضية قبل بدء 

ذهبت سدى خالل الشهور الثالثة املاضية.

مستثمرون يحتجون على تهاوي مؤشرات بورصة طهران

فيتش تعدل النظرة 
المستقبلية للسعودية

عدلت وكالة فيتش للتصنيفات 
االئتمانية أمس االثنني، النظرة 

املستقبلية للسعودية إلى سلبية 
وعزت ذلك إلى ضعف األوضاع 

املالية وامليزان الخارجي للمملكة، 
 .›A‹ لكنها أبقت التصنيف عند

وقالت الوكالة إن اململكة، وهي 

أكبر مصدر للنفط في العالم 
وتضررت أوضاعها املالية بفعل 
جائحة فيروس كورونا وتراجع 

أسعار الخام، قد تشهد زيادة 
عجز امليزانية إلى 12.8 باملئة من 
الناتج املحلي اإلجمالي هذا العام 

من 4.5 باملئة في 2019، وهو 
ما يعكس تراجعا 33 باملئة في 

عائدات النفط وانخفاضا خمسة 
باملئة في العائدات غير النفطية 
وزيادة بنسبة واحد باملئة في 
اإلنفاق مقارنة بالعام املاضي. 

وتابعت فيتش قائلة إن من املتوقع 
أن ينخفض صافي األصول 

األجنبية إلى 60 باملئة من الناتج 
املحلي اإلجمالي بحلول 2022 من 

نحو 72 باملئة في 2020-2019، 
بسبب إصدار ديون والسحب من 

االحتياطيات.

البحرين تتعاون مع إسرائيل 
في الخدمات الجوية

أوردت وكالة األنباء البحرينية 
الرسمية )بنا(، أمس االثنني، أن 
مجلس الوزراء في اململكة وافق 
على مذكرة تفاهم مع الحكومة 

اإلسرائيلية بشأن الخدمات 
الجوية. وحسب )بنا(، فوض 

مجلس الوزراء وزارة املواصالت 
واالتصاالت بالتوقيع على 

مذكرة التفاهم، فيما أحال إلى 
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 

والتشريعية االتفاقية النهائية 
املرتبطة بالخدمات الجوية بني 

البلدين. ولم تورد الوكالة أية 
تفاصيل إضافية بشأن مذكرة 

التفاهم أو االتفاقية النهائية، 
املتوقع املصادقة عليها بني 

البلدين، تنفيذا التفاقية تطبيع 
العالقات املوقعة في سبتمبر/ 

أيلول املاضي. 

نمو صادرات تركيا من 
الحبوب %6.8

بلغت صادرات تركيا من الحبوب 
والبقوليات والبذور الزيتية، 5.9 

مليارات دوالر، محققة نموًا 
بنسبة 6.8 باملئة، خالل األشهر 

الـ 10 األولى من العام الحالي، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 

املاضي. وبحسب بيانات أحصتها 
األناضول من اتحاد مصّدري 
منطقة وسط األناضول، فقد 

صّدرت تركيا 7.7 ماليني طن من 
الحبوب، خالل الفترة بني يناير/
كانون الثاني – أكتوبر/ تشرين 
األول 2020. وبهذا أصبح قطاع 

الحبوب والبقوليات، ثالث القطاعات 
التركية األكثر تصديرًا ملنتجاتها 
إلى الخارج. وتصدر القمح، أكثر 

املنتجات تصديرًا في هذا القطاع، 
حيث بلغت عائدات تصديرها 

798.6 مليون دوالر، خالل الفترة 
املذكورة.

لقطات

»نيكي« 
ألعلى مستوى 

في 29 عامًا

بلغ املؤشر نيكي الياباني، أمس اإلثنن، أعلى مستوى في نحو ثالثة عقود تقريبا، بعد أن فاز جو بايدن بالرئاسة األميركية، فيما قاد سهم هوندا 
موتور املكاسب بن شركات صناعة السيارات بفضل أرقام أرباح قوية. وسارع املستثمرون، الذين أحجموا عن الشراء األسبوع املاضي بسبب الضبابية 
السياسية في الواليات املتحدة، للشراء إذ يركزون على قدرة بايدن على توسعة تحفيز مالي واتخاذ تدابير لخفض انتشار كوفيد-19. وارتفع املؤشر 
نيكي 2.12 في املائة إلى 24839.84 نقطة، وهو أعلى مستوى إغالق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1991، ليربح 8.1 في املائة في الجلسات الخمس املاضية. 

وصعد املؤشر توبكس األوسع نطاقا 1.41 في املائة إلى 1681.90 نقطة، وهو مستوى لم ُيسجل منذ أواخر فبراير/ شباط.

اقتصاد

)فرانس برس(

Tuesday 10 November 2020
الثالثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  24  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2262  السنة السابعة



1011
اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

ــــس الـــــغـــــلـــــق وفــــــــرض  ــ ــاجـ ــ ــ عــــــــــاد هـ
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الـــكـــلـــي، لــيــخــيــم 
خاصة  الجزائريني،  يوميات  على 
الـــفـــقـــراء وأصـــحـــاب الــطــبــقــة الــوســطــى الــذيــن 
يتخوفون من العودة إلى غلق االقتصاد، بعد 
اعــتــراف الــحــكــومــة الــجــزائــريــة بــدخــول الــبــاد 
في ما ُيعرف بـ »املوجة الثانية« عقب ارتفاع 
مــســتــوى الـــعـــدوى وتــصــاعــد مــطــالــب نشطاء 
وأطباء بالعودة إلى الحجر الصحي الشامل.

الهشة  للطبقات  الغلق  إلــى  الــعــودة  وتعتبر 
والــعــمــال فـــي الــقــطــاعــات الـــحـــرة )بــالــيــومــيــة( 
القسرية  اإلحــالــة  بمثابة  الحرفيني،  وصــغــار 
إلى البطالة بعد أن دفعت هذه الطبقات كلفة 
بــاهــظــة مـــن جــــراء قــــرار الــغــلــق الــشــامــل الـــذي 
ــارس/ آذار  ــ طــبــقــتــه الــحــكــومــة الــســابــقــة فـــي مـ

املاضي لنحو 6 أشهٍر.
وسط العاصمة الجزائرية، وبعد قرابة ثاثة 
أشــهــٍر مــن الــعــودة إلــى نــشــاطــه، يــؤكــد عثمان 
الــبــرودي ســائــق األجـــرة لـــ »الــعــربــي الجديد« 
الذي يسعى لتأمني الحد األدنى من مصاريفه 
تعني  االقتصادي  الغلق  »عــودة  أن  اليومية، 
إطاق رصاصة الرحمة على ضعيفي الدخل 
ــاب الـــدخـــل الـــيـــومـــي، بــالــكــاد نــجــد ما  وأصـــحـ
ليست  العمل  وتيرة  الــيــوم،  تغطي مصاريف 
كــورونــا«. ويبدي  الحال قبل  كما كانت عليه 
ــاع عـــدوى  ــفـ الــــبــــرودي مـــخـــاوف أيــضــا مـــن ارتـ
ــذي يـــزيـــد مـــن انـــحـــســـار نــشــاطــه  ــ الـــفـــيـــروس الـ
ــتــــاط  ــنــــني مــــن االخــ ــواطــ بـــســـبـــب مــــخــــاوف املــ
وانتقال العدوى إلى بيوتهم، مقابل استعداده 
لتقديم مختلف أنواع التضحيات بما في ذلك 

خطر التعرض للعدوى لتأمني رزقه اليومي.
ــه »يــقــســم »الـــيـــومـــيـــة« )مــداخــيــل  ويــضــيــف أنــ
ــزء ملــصــاريــف  الـــيـــوم( عــلــى ثـــاثـــة أقـــســـاط، جــ
الــبــيــت، وقــســط ثـــان لــوقــود الــســيــارة والــجــزء 
الثالث يدخره لتسديد دينه الذي تراكم طيلة 
فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي املــنــصــرم، »الـــوضـــع ال 
لــي وحـــدي، بــل ملايني  يحتمل أي غلق ليس 

من الجزائريني، منهم من قل مدخوله ومنهم 
من انقطعت مداخيله بعد فقدان عمله«.

بالفيروس، خال  اإلصابة  وارتفعت معدالت 
األيـــام الــعــشــرة األخــيــرة بشكل الفـــت، لتنتقل 
من 121 إصابة، إلى 642 إصابة، في ما اعتبر 
مـــؤشـــرًا عــلــى حــــدوث مــوجــة ثــانــيــة، وأعــلــنــت 
وباء  تفشي  ومتابعة  لرصد  العلمية  اللجنة 
اإلجمالي  العدد  ارتفاع  الجزائر،  في  كورونا 

إلى أكثر من 60 ألف إصابة.
ولـــم تستبعد الــحــكــومــة الــجــزائــريــة فــي بيان 
صـــادر عنها فــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، 
الــلــجــوء إلـــى اتــخــاذ مــزيــد مــن تــدابــيــر الحجر 
االســـتـــهـــدافـــيـــة إذا اســتــمــر الـــوضـــع الــوبــائــي 
فــي الــتــدهــور، وكلفت الــدوائــر الــوزاريــة بمنع 
االجتماعات  أو  الــنــدوات  أو  امللتقيات  تنظيم 
ــر، يــشــكــل عــامــا مـــن عــوامــل  أو أي تــجــمــع آخــ

انتشار الوباء، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وفي نفس اليوم، قال وزير الصحة الجزائري 
عبد الــرحــمــان بــن بــوزيــد إن »الــجــزائــر دخلت 
فــي املــوجــة الــثــانــيــة مــن تفشي وبـــاء كــورونــا 
على غرار العديد من الدول في العالم، ويبقى 
قرار فرض حجر صحي شامل من صاحيات 

رئاستي الجمهورية والحكومة«.
من جانبها، طالبت وزارة الداخلية املواطنني 
ــراءات الـــوقـــائـــيـــة  ــ ــ ــاإلجـ ــ ــ ــارم بـ ــ ــــصـ بــــااللــــتــــزام الـ
والـــبـــروتـــوكـــوالت الــصــحــيــة املــفــروضــة للحد 

ــبـــاد، بــالــتــزامــن مع  ــاء فـــي الـ ــوبـ مـــن تــفــشــي الـ
االستئناف التدريجي للنشاطات االقتصادية 
واالجــتــمــاعــيــة والــتــربــويــة. وفــاقــمــت تداعيات 
كورونا معاناة عمال الجزائر، الذين يواجهون 
صعوبات معيشية منذ عــدة سنوات في ظل 
الزهيدة على  األجـــور  الــغــاء، بينما ال تقوى 
فأكثر من مليون ونصف  الضغوط.  مواجهة 
ــورًا ال يــتــعــدى  ــ املـــلـــيـــون عـــامـــل يــتــقــاضــون أجــ
متوسطها 30 ألف دينار شهريا )290 دوالرا(، 
وفــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة، الــتــي تشير إلــى أن 
نحو ثلثهم ال يتمتعون بعقود عمل نهائية، 
لتدفع عشرات  كــورونــا  بينما جــاءت جائحة 

آالف العمال نحو البطالة.
ــال بـــوســـاحـــيـــة واحــــــد مــــن الـــعـــمـــال الـــذيـــن  ــمـ كـ
اضطرهم الفيروس واسع االنتشار إلى البقاء 
ــرا، بــعــدمــا تــوقــفــت شــركــة  مـــن دون عــمــل قـــسـ
املقاوالت التي يعمل فيها، واضطر إلى العمل 
فــي أحــد املــقــاهــي لتأمني قــوت يــومــه، يــقــول لـ 
»العربي الجديد« إنه توقف عن العمل منذ 22 
مارس/آذار املاضي، »بسبب تجميد مشاريع 
الــبــنــاء بــقــرار حــكــومــي«، مضيفا أن آخــر أجر 
تقاضاه كان في ذلك الشهر بينما لم يحصل 
بعده على دينار واحــد، ما دفعه إلى البطالة 
ــادة رفـــع التجميد عــن األنشطة  إعــ إلـــى غــايــة 
التجارية، ما سمح له بالظفر بعمل في أحد 
املــقــاهــي بـــأجـــرة يــومــيــة بــــ 700 ديـــنـــار )5.42 
دوالرات( ســاعــدتــه عــلــى امــتــصــاص جـــزء من 
التمدرس  مصاريف  خاصة  بيته،  مصاريف 

ألبنائه الثاثة.
ويتخوف كمال بوساحية من فرض الحكومة 
لحجر صحي جزئي أو شامل، حيث يؤكد أن 
لــه ولعائلته،  مــوجــعــة  غــلــق يعني ضــربــة  أي 
فمداخيله الشهرية هوت منذ خسارته لعمله 
في قطاع البناء، وال يقدر على عيش سيناريو 

الغلق للمرة الثانية.
وكانت وزارة العمل الجزائرية قد كشفت عن 
جائحة  مــن  عامل  مليون  نصف  نحو  تضرر 
كورونا الجديد، جراء الغلق األول لاقتصاد، 
الـــــذي ألـــقـــى بــظــالــه الــســلــبــيــة عــلــى مختلف 

األنشطة االقتصادية في الدولة.
ــوزارة فـــي تــقــريــر، حــصــل »الــعــربــي  ــ ــ وقـــالـــت الـ
إنــه جــرى إحصاء  منه،  الجديد« على نسخة 
ألــف عــامــل مــن دون مــداخــيــل مالية منذ   200
ألفا  املنصرمني، و50  إلــى يوليو  مــــارس/آذار 
فقدوا عملهم نهائيا، و180 ألف عامل شهدت 

رواتبهم تأخرًا بني شهرين وثاثة أشهر.
التقرير عينة من العمال بلغ حجمها  وشمل 
نـــصـــف مـــلـــيـــون عــــامــــل فــــي الـــقـــطـــاعـــني الـــعـــام 
والـــخـــاص، مـــا يــجــعــل الــنــتــائــج نــســبــيــة، كــون 

سوق العمل يضم قرابة 10 مايني عامل.

الرباط ــ مصطفى قماس

يتخوف منتجو زيت الزيتون باملغرب من أن يجدوا صعوبات 
في املنافسة في األسواق الخارجية في العام الحالي، في ظل 

ارتفاع اإلنتاج املحلي من الزيتون في العام الحالي.
ــتـــاج الـــزيـــتـــون فـــي املـــغـــرب خــــال الــعــام  ويـــتـــوقـــع أن يــصــل إنـ
الــحــالــي إلـــى 1.6 مــلــيــون طـــن، بـــزيـــادة بــنــســبــة 14 فـــي املــائــة، 
قــيــاســا بــاملــســتــوى الـــذي بلغه فــي الــعــام املــاضــي، حــني وصــل 
إلــى 1.4 مليون طــن، بعدما وصــل فــي املــوســم الــذي قبله إلى 
1.9 مليون طن، حسب بيانات رسمية. وصرح وزير الفاحة 
والصيد البحري، عزيز أخنوش، في كلمة له بمجلس النواب، 
إلى  مــرده  الحالي،  املوسم  الزيتون في  ارتــفــاع محصول  بــأن 
شهري  فــي  اململكة  عرفتها  الــتــي  املــطــريــة  التساقطات  تأثير 
إبريل ومايو، رغم الجفاف املسجل في العام الحالي. ويترقب 
الفترة  في  املنتظرة  املطرية  التساقطات  تفضي  أن  املنتجون 
ــتـــون، ما  ــزيـ ــن الـ ــتــــاج مـ املــقــبــلــة إلــــى الــتــأثــيــر عــلــى جـــــودة اإلنــ
الزيتون،  النهائي من زيت  املحصول  إيجابا على  سينعكس 
ــادة كــمــيــات الــزيــوت  ــ عــلــى اعــتــبــار أن األمـــطـــار مـــن شــأنــهــا زيـ
إيــراداتــهــم  دعــم  املــغــاربــة على  املنتجون  ويــعــول  املستخرجة. 
الــتــي تــأتــي مــن الــســوق املــحــلــيــة، عــبــر الــتــصــديــر عــلــى اعتبار 
أنهم يتمكنون من تسويق ما بني 12 و35 ألف طن في السوق 
الخارجية، غير أن التصدير يبقى رهينا باملنافسة الخارجية.

لكن املنتجني واملــصــدريــن يــراقــبــون الــســوق مــن أجــل التعرف 
على األسعار التي ستقترح عليهم، خاصة أن موسم التصدير 

سيبدأ في شهر يناير/ كانون الثاني.
ويــعــتــبــر رئــيــس فــيــدرالــيــة مــنــتــجــي الـــزيـــتـــون ونـــائـــب رئــيــس 
الكونفدرالية املغربية للزراعة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، 
أن املنافسة اآلتية من تونس ومصر وإسبانيا وإيطاليا تكون 
من الشدة، بحيث تشكل عامل مزاحمة كبيرة للمنتج املغربي. 
التونسيون  املنتجون  يتحملها  التي  التكاليف  أن  ويوضح 
يعطيهم  مــا  املــغــاربــة،  بنظرائهم  مقارنة  الــربــع،  بحوالي  تقل 
ــك يـــصـــدق على  ــى أن ذلــ هــامــشــا تــنــافــســيــا كـــبـــيـــرا، مــشــيــرا إلــ

املنتجني املصريني، الذين يستفيدون من تكاليف تقل عن تلك 
املصريني  املنتجني  أن  إلــى  املغاربة. ويشير  بها  التي ُيخص 
يتمتعون بتكاليف على مستوى األجور ضعيفة، حيث إنها 
بالكاد تتجاوز الدوالرين في اليوم للعامل الواحد في قطاع 
املــغــرب حــوالــي 10 دوالرات في  فــي  الــزيــتــون، بينما تتجاوز 

اليوم الواحد في فترة الجني والتحويل.
وال تــقــتــصــر املــنــافــســة الـــتـــي يــواجــهــهــا املــنــتــجــون املــغــاربــة 
مــن اإليطاليني  كــذلــك  تــأتــي  بــل  التونسيني واملــصــريــني،  على 
ــذي يــخــصــهــم به  ــبــــان، الـــذيـــن يــســتــفــيــدون مـــن الـــدعـــم الــ واإلســ

االتحاد األوروبي، والذي يساعدهم على خفض تكاليفهم.
التنافسية على مستوى  القدرة على  أنه بسبب عدم  ويعتبر 
األسعار وتراجع الطلب الخارجي والداخلي في ظل الجائحة، 
الزيتون، علما  راكــم املنتجون املغاربة فائضا مهما من زيت 
ا مــن الــزيــتــون يــصــدر حيث يــجــرى تحويله إلــى زيت  أن جـــزء
زيتون في بلد مثل إسبانيا. ولم يفلح املنتجون املغاربة في 
ــــوام املــاضــيــة، وهـــو مــا يجد  تــصــديــر فــائــض اإلنـــتـــاج فــي األعـ
التي توفرها  املــســاعــدات  التكاليف، رغــم  ارتــفــاع  فــي  تفسيره 
الـــدولـــة لــلــمــصــدريــن، عــلــمــا أن املــصــدريــن اإلســـبـــان يــتــوفــرون 
ــــي، بينما يستفيد زيت  على مــســاعــدات مــن االتــحــاد األوروبـ
زيت  منتجو  وسجل  الجيدة.  سمعته  مــن  اإليطالي  الزيتون 
التصدير  املوسم األخير من أجل  الزيتون فرصا سانحة في 
إلى السوق األميركية، بعد التدابير الجمركية التي فرضتها 
الغذائية،  أميركا على االتحاد األوروبــي بالنسبة للصادرات 
مــا حــد مــن ولــوج اإلســبــان واإليطاليني لتلك الــســوق، غير أن 
حجم الصادرات املغربية إليها لم يأِت في مستوى اآلمال التي 
سلسلة  مستوى  على  الحاصل  التطور  ورغــم  عليها.  عقدت 
الزيتون واإلنتاج في األعوام األخيرة، إال أن املغرب لم يتمكن 
من أن يصبح مصدرا خالصا لزيت الزيتون قياسا بما يحققه 
منافسوه في منطقة البحر األبيض املتوسط. وما زال إنتاج 
زيـــت الــزيــتــون بــاملــغــرب دون تــوقــعــات الــبــرنــامــج املــوقــع بني 
الدولة واملنتجني، في ظل سياسة املخطط األخضر، حيث كان 

توقع بلوغه 330 ألف طن في العام الحالي، 2020.

الجزائر: شبح الغلق يخيف 
الطبقتين الهشة والوسطى

)Getty /(اإلغالق يعيد القطاعات االقتصادية إلى الجمود )بالل بنسالمGetty( توقعات بارتفاع إنتاج الزيتون في العام الحالي إلى 1.6 مليون طن

المنافسة الخارجية تعصر زيتون المغرب

الفقراء وأصحاب الطبقة 
الوسطى في الجزائر 

األكثر خوفًا من العودة 
إلى غلق االقتصاد، وما 
يترتب عليه من تداعيات 

سلبية على معيشتهم

تأجيل جزئي لرواتب 
موظفي »األونروا«

أعلن، أمس االثنني، املفوض العام لوكالة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني في الشرق األدنى )األونروا( 
فيليب الزاريني، أن الوكالة مضطرة، 

نتيجة عدم توفر األموال الكافية واملوثوقة 
من الدول املانحة في األمم املتحدة، ألن 

تؤجل جزئيًا دفع رواتب 28000 موظف 
وموظفة، بما يشمل العاملني في الرعاية 

الصحية واملعلمني، وأنها تحتاج إلى تأمني 
70 مليون دوالر أميركي لكي تتمكن 

من دفع الرواتب كاملة لشهري نوفمبر/
تشرين الثاني وديسمبر/كانون األول. 

: »على الرغم من 
ً
وصرح الزاريني قائال

جميع جهودنا لتأمني املوارد الالزمة 
التي نحتاجها لكي نستمر في تشغيل 
برامجنا اإلنسانية واإلنمائية، إال أنني 

وبأسى شديد أعلمت عاملينا، أمس، بأنه 
ال يوجد لدى األونروا موارد مالية كافية 

حتى اللحظة لدفع الرواتب كاملة لهذا 
الشهر«. 

العراق سيزيل عقبات 
دخول الشركات السعودية
تعهدت الحكومة العراقية، بإزالة العقبات 

أمام دخول الشركات االستثمارية 
السعودية إلى البالد. جاء ذلك في 

اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي مع أعضاء املجلس التنسيقي 
العراقي السعودي في العاصمة بغداد، 

أول من أمس، ملناقشة الخطط التنفيذية 
لالتفاقيات املوقعة بني البلدين، وفق بيان 
صادر عن الحكومة العراقية. وأفاد البيان 

بأن الكاظمي لفت إلى الفرص االستثمارية 
املتاحة أمام الشركات السعودية، مشيرا 

إلى »سعي الحكومة إلى تذليل كل العقبات 
أمام الشركات التي ترغب في االستثمار 

في العراق«. كما أوضح »أهمية تفعيل 
بعض املشاريع املشتركة بني البلدين، 

ضمن إطار الجامعة العربية، فضال عن 
تطوير العمل في السوق النفطية«. 

وكان العراق والسعودية، شكال لجنة 
خاصة بني البلدين في يوليو/تموز 

املاضي، بهدف بحث امللفات االقتصادية 
واالستثمارية. واألحد، بدأ وفد سعودي 

برئاسة وزير البيئة عبد الرحمن الفضلي، 
زيارة للعراق، يضم وزراء الصناعة بندر 

بن إبراهيم الخريف، والنقل، ومؤسسة 
النقد العربي السعودية، وهيئة التجارة 

الخارجية.

جمارك بكين تعفي الشركات 
من غرامات متأخرة

أعفت جمارك بكني الشركات من غرامات 
متأخرة بقيمة نحو ستة ماليني يوان 
)حوالي 907800 دوالر أميركي( من 

أجل تخفيف الصعوبات املالية خالل وباء 
كوفيد-19 في عام 2020، وفق ما أظهرت 
بيانات من جمارك بكني. وخالل النصف 

األول من هذا العام، واجهت الشركات 
الصينية صعوبات في التشغيل ودوران 

رأس املال نتيجة تأثرها بالوباء.
ولتخفيف الضغوط على الشركات، طرحت 

جمارك بكني سياسة تسمح للشركات 
بتأخير دفع الضرائب لثالثة أشهر مع 

اإلعفاء من الغرامة املتأخرة ذات الصلة. 
وحسب وكالة األنباء الصينية )شينخوا(، 

تعاطت جمارك بكني مع أكثر من 200 
مليون يوان من املدفوعات الضريبية 

املتأخرة للشركات حتى اآلن هذا العام، 
بحسب البيانات.

تعاون اقتصادي 
بين إيران وأفغانستان

أكد وزير الطاقة اإليراني، رضا أردكانيان، 
خالل لقائه مع ممثلة األمم املتحدة الخاصة 

في أفغانستان، ديبورا ليونز، أن تعزيز 
التعاون االقتصادي بني البلدين هو أحد 
أهم متطلبات تحقيق التنمية املستدامة 

واألمن اإلقليمي. ولدى لقائه ممثلة األمم 
املتحدة الخاصة في أفغانستان ورئيسة 

بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إلى 
أفغانستان )UNAMA(، ديبورا ليونز، 

أشار أردكانيان إلى احتياجات هذا البلد، 
والطاقات االقتصادية والخبرة املتوفرة لدى 

إيران للمساعدة على تحقيق التقدم في 
املجاالت العلمية والصناعية واالقتصادية 

في أفغانستان، في إطار منظمات األمم 
املتحدة. وأكد وزير الطاقة بصفته رئيس 

لجنة التعاون االقتصادي املشتركة بني 
إيران وأفغانستان، على تطوير التعاون بني 

البلدين.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

200
قالت وزارة العمل الجزائرية 
ألف   200 إحصاء  جرى  إنه 
مداخيل  دون  من  عامل 
إلى  مـــارس/آذار  منذ  مالية 
المنصرمين،  تموز  يوليو/ 
عملهم  فقدوا  ألفًا  و50 
عامل  ــف  أل و180  نهائيًا، 
بين  تأخرًا  رواتبهم  شهدت 

شهرين وثالثة أشهر.

تقارير عربية

تجارةاقتصاد الناس

ــون،  ــ ــيــ ــ ــ ــال مـــتـــعـــامـــلـــون أوروب ــ قــ
املـــؤســـســـة  إن  االثـــــنـــــني،  أمــــــس 
في  الــخــارجــيــة  للتجارة  الــعــامــة 
سورية طرحت مناقصة عاملية 
لـــشـــراء 25 ألـــف طـــن مـــن األرز 
األبيض. وأضافت أن املناقصة 
ديسمبر/ من  الثاني  في  غلق 

ُ
ت

املــقــبــل. وحــســب  األول  كـــانـــون 
أرزا  املــنــاقــصــة  رويـــتـــرز، تطلب 
أبــيــض قــصــيــر الــحــبــة، صينيا 
غــلــقــت مناقصة 

ُ
وأ أو مــصــريــا. 

ألفا و400  منفصلة لشراء 39 
فــي  األبـــــيـــــض  األرز  مـــــن  طـــــن 
ــثــانــي.  ال نــوفــمــبــر/تــشــريــن   23
ــتــــورد الـــنـــظـــام الــــســــوري  ويــــســ
معظم االحتياجات الغذائية من 
الــخــارج، وســط تــدهــور اإلنــتــاج 
الزراعي، في ظل تواصل الحرب 
ــا الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى  ــهــ ــاتــ ــيــ ــداعــ وتــ
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات. ويــعــانــي 
الـــســـوريـــون مـــن مـــوجـــات غــالء 
الغذائية  السلع  متتالية ملختلف 

الضرورية.

مناقصة 
سورية 

لشراء األرز
عدن ـ محمد راجح

اختطاف  فيه عملية  الــذي تستمر  الوقت  في 
وعزل جزيرة سقطرى اليمنية االستراتيجية 
الــتــوالــي، تشير عديد  عــلــى  الــخــامــس  للشهر 
املــــــصــــــادر إلـــــــى تــــمــــدد عـــمـــلـــيـــات االســــتــــيــــاء 
والنهب والتجريف التي تطاول أهم مواقعها 

وثرواتها الطبيعية والسياحية والسمكية.
الجنوبي  االنتقالي  املجلس  سلطات  وتحكم 
بدعم إماراتي السيطرة على الجزيرة اليمنية 
التي تعد محل أطماع واسعة من قبل تحالف 
الحرب في اليمن، وذلــك بعد استيائها على 
ــتـــي تــعــد  مـــؤســـســـات الــــدولــــة فــــي الـــجـــزيـــرة الـ
املــحــافــظــة رقـــم 22 فــي الــيــمــن، وإغــاقــهــا أمــام 
الصيادين  وتشريد  املنافذ  كافة  من  أبنائها 
ــز الــصــيــد  ــ ــراكـ ــ ــاف عـــمـــل مـــؤســـســـات ومـ ــ ــقـ ــ وإيـ

العاملة في الجزيرة. الهيئة العامة للمصائد 
السمكية في محافظة أرخبيل سقطرى كانت 
الخصوص،  بهذا  لها  اجتماع  فــي  قــد كشفت 
عــــن تـــنـــام كــبــيــر لــعــمــلــيــات الـــنـــهـــب والــصــيــد 
إذ  السمكية،  الــثــروة  يــجــرف  الـــذي  العشوائي 
وجهت دعوة في هذا الصدد إلى تفعيل دور 
العشوائي  الصيد  لوقف  والتفتيش  الــرقــابــة 

ــارج الــجــزيــرة  ــ مـــن قــبــل ســفــن وقــــــوارب مـــن خـ
أضرت بالقطاع السمكي.

وطــــالــــب اجــــتــــمــــاع لــلــهــيــئــة بــالــتــنــســيــق بــني 
بما فيها حرس  األمنية والعسكرية  األجهزة 
الـــشـــواطـــئ وخـــفـــر الـــســـواحـــل لــضــبــط الــســفــن 
ــارج  ــن خــ ــة مــ ــادمــ ــقــ ــوارب األجـــنـــبـــيـــة والــ ــ ــقــ ــ ــ وال
سقطرى واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها.

ــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة عــامــلــة فـــي الــقــطــاع  ــ وأفــ
اليمنية  الــجــزيــرة  بــأن  فــي سقطرى،  السمكي 
تــعــرضــت لــغــزو واســـع خـــال األشــهــر القليلة 
ــة لــلــســفــن األجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي ال يــعــرف  ــيـ املـــاضـ
باستمرار  اليمنية  املــيــاه  وتــدخــل  مــصــدرهــا 
اقتحام صيادين  إلــى  مــريــب. إضــافــة  وبشكل 
ــداد كــبــيــرة، كــمــا تــحــدثــت هــذه  ــأعـ لــلــجــزيــرة بـ
»العربي الجديد«، ومن ثم الخروج  املصادر لـ
ظــل تسهيل جهات  فــي  البحرية  املــنــافــذ  عبر 

وتشكيات  إمــاراتــيــة  أنــهــا  يعتقد  عــســكــريــة، 
الجنوبي  االنــتــقــالــي  للمجلس  تــابــعــة  أخـــرى 
فــي سواحل  وتتمركز  أبــوظــبــي  تدعمه  الـــذي 
وشــواطــئ الــجــزيــرة وبــعــض املــواقــع واملــرافــق 

األخرى في الجزيرة اليمنية. 
وتــتــهــم الــســلــطــات املــحــلــيــة فـــي ســقــطــرى تلك 
السفن والقوارب التي يقدر عددها بالعشرات، 
من  والتهرب  للجزيرة  املحلية  املـــوارد  بنهب 
دفع العائدات املقررة للدولة، خصوصا لسفن 
الصيد التي تدخل املياه اليمنية حول أرخبيل 
سقطرى، وما تقوم به من صيد غير مشروع 

يهدد الحياة البحرية في املنطقة بشكل عام.
وشكل استياء حلفاء اإلمارات على الجزيرة 
ــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق  الــيــمــنــيــة عــقــبــة رئـــيـــســـيـــة فــ
الرياض املبرم بني الحكومة اليمنية واملجلس 
القوات  أثر سيطرة  الجنوبي، على  االنتقالي 
أبوظبي  تدعمها  التي  العسكرية  واملجاميع 
على املؤسسات واملرافق الحكومية وتقويض 

عمل السلطات املحلية في املحافظة.
في السياق، قال لطف الحدب، وهو من سكان 
الـــجـــزيـــرة وعـــضـــو فـــي الــجــمــعــيــة الــتــعــاونــيــة 
من  ممارسته  تتم  ما  إن  بالجزيرة،  السمكية 
إجراءات واالستياء على أهم املرافق واملواقع 
ليس فقط السواحل ومراكز الصيد السمكية 
والطبيعية  االقــتــصــاديــة  املــواقــع  بــل مختلف 
والخدمية، أدى إلى تشرد كثير من الصيادين 
الحدب  وملــح  العمل.  عن  وتوقفهم  والعاملني 
»العربي الجديد«، إلى أن من يقف  في حديث لـ
فــي وجــه هــذا التجريف واالســتــيــاء والنهب 
إذ  واملاحقات،  والتهجير  لاعتقال  يتعرض 
الجزيرة  أبناء  من  الصيادين  عشرات  أصبح 
يــســتــطــيــعــون مــمــارســة عملهم  مــشــرديــن وال 
املــعــتــاد فــي مــراكــز ومــواقــع الــصــيــد الرسمية 
املحددة في املياه اليمنية.  وحسب إحصائية 
رســمــيــة اطــلــعــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
فــقــد وصــــل عــــدد الـــصـــيـــاديـــن والـــعـــامـــلـــني في 
ــن تــــأثــــروا أو فـــقـــدوا  ــذيــ ــاع الــســمــكــي الــ ــطـ ــقـ الـ
مــصــادر دخــلــهــم جـــراء الــحــرب والــقــصــف إلــى 
ألفا  ألـــف صــيــاد و102 مــوظــف و21  نــحــو 30 
مـــن األيــــــدي الــعــامــلــة املـــســـاعـــدة. كــمــا تسبب 
متوسط  نسبة  تدني  فــي  القطاع  هــذا  تضرر 

االستهاك من األسماك سنويا للفرد الواحد 
كان  حيث   ،%80 بنسبة  اليمن  مستوى  على 
مــتــوســط مـــا يــحــصــل عــلــيــه الـــفـــرد حـــوالـــي 14 
كــلــغ ســنــويــا، بــســبــب الــتــأثــيــرات الــنــاتــجــة عن 
اســتــهــداف الــقــطــاع الــســمــكــي، حــســب بــيــانــات 
رســمــيــة. وتــشــهــد األســـــواق الــيــمــنــيــة ارتــفــاعــا 
كبيرا في أسعار األسماك مع تراجع عمليات 
اإلنتاج والتصدير والصعوبات التي فرضتها 
الـــحـــرب فـــي نــقــل األســـمـــاك مـــن مـــراكـــز الصيد 
املحافظات  بقية  إلــى  الساحلية  املــنــاطــق  فــي 
واملــنــاطــق الــيــمــنــيــة. وال يــتــوقــف مــا تتعرض 
لــه سقطرى عند هــذا الحد بــل يــطــاول جميع 
املـــواقـــع االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاحــيــة لــلــجــزيــرة 
املتنوعة  ــوارد  واملــ بــالــثــروات  الغنية  اليمنية 
ــع الــســيــاحــيــة والــنــبــاتــات  ــواقــ ــعـــددة واملــ ــتـ واملـ
ــاك، مثل  ــمـ ــــادرة مـــن األسـ ــادرة وأصـــنـــاف نـ ــنـ الـ
ـــروخ، الـــــــذي تـــســـتـــهـــدفـــه شــــركــــات صــيــد  ــشـــ ــ الــ
إمــــاراتــــيــــة فــــي مـــوســـم اصــــطــــيــــاده. ويــتــحــدث 
بن مسلم، وهــو من  فهد  االجتماعي  الناشط 
املعيشية  األزمـــات  عــن عديد  سكان سقطرى، 
ــاة ســـكـــان الــــجــــزيــــرة مــن  ــانـ ــعـ الـــتـــي فـــاقـــمـــت مـ
والغاز  والــديــزل  البنزين  املعروض من  نقص 
ــفــــاع مــضــاعــف فـــي أســـعـــارهـــا،  وبـــالـــتـــالـــي ارتــ
إضـــافـــة إلــــى غــــاء واســـــع فـــي أســـعـــار الــســلــع 
اعــتــاد سكان  والــتــي  الــغــذائــيــة واالستهاكية 
الجزيرة أن تكون مستقرة ومتوفرة ومتاحة 
ويرى  املعيشية.  احتياجاتهم  تلبي  بكميات 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديثه  بــن مسلم 
القطاع  كبير على  أثـــرت بشكل  الــوقــود  أزمـــة 
ــرى  ــ ــ خـ

َ
ــــات ا ــاعـ ــ ــــطـ ــي فـــــي ســــقــــطــــرى وقـ ــ ــ ــزراعـ ــ ــ الـ

ــادي عــامــلــة فــاقــمــت مــعــانــاتــهــم  ــ تــســتــوعــب أيــ
بــشــكــل كــبــيــر. وتــشــهــد ســقــطــرى احــتــجــاجــات 
مـــتـــواصـــلـــة مــــن قـــبـــل مــواطــنــيــهــا عـــلـــى تــــردي 
األوضاع في الجزيرة والعبث الذي يطاولها، 
في حني يطالب محتجون من أبناء سقطرى 
ــع الـــــراهـــــن الـــــــذي يــفــاقــم  ــلـــوضـ ــد لـ ــ بــــوضــــع حـ
مــعــانــاتــهــم املــعــيــشــيــة. بــــــدوره، يــــرى الــبــاحــث 
ــبـــد الـــــوهـــــاب الـــشـــرجـــبـــي، أن  االقــــتــــصــــادي عـ
ــا يـــجـــري فــــي ســـقـــطـــرى كـــــان مــتــوقــعــا مــنــذ  مــ
اختطافها وعزلها وإغاقها من جميع املنافذ 

وخضوعها لسيطرة حلفاء اإلمارات.
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)Getty( اتهامات لإلمارات بتخريب الثروة السمكية في الجزيرة

الكويت ــ أحمد الزعبي

ذكــــــر تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــتــوســط راتــب 
املواطن الكويتي في القطاع الحكومي 
ارتفع بنسبة 20 باملائة خال السنوات 
الخمس املاضية، فيما بلغ خال العام 
آالف دوالر   5 مــــن  ــقـــرب  يـ مــــا  ــاري  ــجــ الــ
ــاوالت  ــحـ ــم مـ ــ ــك رغـ ــ ــأتــــي ذلـ ــا. ويــ شـــهـــريـ
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة مــعــالــجــة األزمــــة 
تداعيات  بسبب  تفاقمت  الــتــي  املــالــيــة 
ــلــــى االقــــتــــصــــاد،  ــة كــــــورونــــــا عــ ــائــــحــ جــ

ومساعيها إلصاح امليزانية.
ــه إدارة  ــدتـ وتــضــمــن الــتــقــريــر الـــــذي أعـ
االقتصاد الكلي التابعة ملجلس الوزراء 
الكويتي، أن إجمالي قيمة بند الرواتب 
فـــي املــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة فـــي عــام 
2015 كان 33.8 مليار دوالر، فيما ارتفع 

إلى 40 مليار دوالر في عام 2020.
راتــب  متوسط  أن  إلــى  التقرير  وأشـــار 
املـــواطـــن الــكــويــتــي فـــي عــــام 2015 كــان 
املتوسط  هــذا  قفز  فيما  دوالر،  آالف   4
خال السنوات الخمس املاضية ليصل 
أن  عـــن  كــشــف  كــمــا  آالف دوالر،   5 إلــــى 
ــب املــــواطــــن الـــكـــويـــتـــي فــــي الــقــطــاع  ــ راتــ
الــــخــــاص يـــزيـــد عــــن راتــــــب نـــظـــيـــره فــي 

القطاع الحكومي.
وبـــلـــغ مــتــوســط راتـــــب الــكــويــتــي الـــذي 
يعمل في شركات القطاع الخاص بعد 
الــذي  الوطنية  العمالة  دعــم  احــتــســاب 
تقدمه الــحــكــومــة، مــا يــقــرب مــن 7 آالف 

دوالر، حسب بيانات رسمية.
على جــانــب آخـــر، أكــد مــســؤول كويتي 
»العربي الجديد«، أن الحكومة تسعى  لـ
امليزانية  في  البنود  كافة  تقليص  إلــى 
من أجل معالجة العجز املتفاقم بسبب 
أزمـــــــة كــــــورونــــــا، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن بــنــد 
الــــرواتــــب هـــو أكــبــر بــنــد فـــي املــيــزانــيــة، 
حيث بلغ ما يقرب من 40 مليار دوالر 
في ميزانية العام الجاري 2020/ 2021.

وأشــار املصدر الــذي رفــض ذكــر اسمه، 

أن الـــحـــكـــومـــة تـــســـتـــهـــدف خـــفـــض بــنــد 
الرواتب في امليزانية بنسبة 25 باملائة 
ليصل إلـــى 30 مــلــيــارا فــقــط، الفــتــا إلــى 
ألـــف  أكـــثـــر مــــن 14  ــدمــــات  ــاء خــ ــهــ أن إنــ
وافــــد يــعــمــلــون فـــي مــخــتــلــف الــــــوزارات 
والهيئات الحكومية سيقلص امليزانية 

بنسبة 10 باملائة.
املـــــصـــــدر أن إجــــمــــالــــي رواتـــــــب  وأكـــــــــد 
القطاعات  الذين يعملون في  الوافدين 
الحكومية بلغ ما يقرب من 4 مليارات 
الوافد  راتــب  بلغ متوسط  فيما  دوالر، 
في القطاع الحكومي ما يقرب من 2500 

دوالر.
الــحــكــومــة تستهدف وقــف  أن  وأوضــــح 
الــتــعــيــيــنــات فـــي الـــــــــوزارات والــهــيــئــات 
ما  عــام 2025، وهــو  الحكومية بحلول 
ســيــخــفــض بــنــد الــــرواتــــب الـــــذي يمثل 
عــبــئــا عــلــى املــيــزانــيــة، فــيــمــا شـــدد على 
أن إصــــاح املــيــزانــيــة لـــن يــقــتــصــر على 
تقليص بند الرواتب فقط، حيث ستبدأ 
الـــحـــكـــومـــة فــــي إجـــــــــراءات أخـــــــرى، مــثــل 
تقليص الدعم وزيــادة الرسوم وفرض 
شهر  بحلول  املــضــافــة  القيمة  ضريبة 

إبريل/ نيسان 2021.
مـــن جــانــبــه، قــــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــى، لـ ــ ــوسـ ــ ــلـــي املـ الـــكـــويـــتـــي عـ
امليزانية  الرواتب في  إن بند  الجديد«، 
الــعــامــة لــلــدولــة تــضــخــم بـــصـــورة غير 
ــنــــوات املـــاضـــيـــة،  مـــســـبـــوقـــة خـــــال الــــســ
مــشــددا على ضـــرورة عــدم املبالغة في 
مــنــح املـــزايـــا لــلــمــواطــنــني فــي ظــل عجز 
الــــدولــــة عـــن تــوفــيــر الــســيــولــة الــكــافــيــة 

لإلنفاق على البنود األخرى.
ــا املـــوســـى الــحــكــومــة إلــــى إصـــاح  ــ ودعـ
ــام بـــمـــا فــيــهــا بــنــد  ــ املـــيـــزانـــيـــة بــشــكــل عـ
ــــع ضـــــــــرورة وضــــــع آلـــيـــات  الــــــرواتــــــب مـ
القطاع  في  املواطنني  لرواتب  واضحة 
الحكومي، محذرا من أنه في ظل النمو 
املتوقع للتضخم، فقد تضررت شريحة 
كبيرة من املواطنني الذين حصلوا على 
الراتب الحكومي ولن  قــروض بضمان 

ــداد أقــســاطــهــم. وكــانــت  يــســتــطــيــعــوا ســ
أزمــة سيولة خال  قــد شهدت  الكويت 
األشهر املاضية، حيث أكد وزير املالية 
الــكــويــتــي بــــراك الــشــيــتــان أن الــســيــولــة 
حتى  الــرواتــب  لتغطية  تكفي  املتوفرة 
الجاري  الثاني  شهر نوفمبر/ تشرين 
بــســبــب اســتــمــرار انــخــفــاض اإليـــــرادات 

املالية نتيجة انخفاض أسعار النفط.
كما قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ 
صباح الخالد الصباح إنه ليست لدى 
الــرواتــب خال  لــدفــع  الحكومة سيولة 
األشـــهـــر املــقــبــلــة، مـــشـــددا عــلــى أهــمــيــة 
إقرار قانون الدين العام حتى ال تتجه 
الحكومة إلى تسييل أصول الدولة في 

الخارج.
بــــــــــــدوره، أكـــــــد الــــبــــاحــــث االقــــتــــصــــادي 
ــتـــي عـــــــادل الـــفـــهـــيـــد أن الـــوضـــع  ــكـــويـ الـ
ــــذي اعـــتـــاد على  املــعــيــشــي لــلــمــواطــن الـ
الرفاهية لن يتحمل الضغوط الحالية 
والتضخم الناجم عن تداعيات فيروس 
كورونا أو املساس براتبه بأي شكل من 
األشـــكـــال، خــصــوصــا فــي ظــل الــدعــوات 
الرواتب  بخفض  تطالب  التي  األخيرة 

تحت شعارات إصاح امليزانية.
ــــال اتــــصــــال هــاتــفــي  ــال الـــفـــهـــيـــد، خـ ــ وقــ
الــزيــادة غير  إن  الجديد«،  »العربي  مع 
ــارات  ــ ــجـ ــ املـــســـبـــوقـــة فــــي األســــعــــار واإليـ
الشهرية ذات القيمة املرتفعة فضا عن 
املواطن  تجعل  مختلفة،  شهرية  أعباء 
ــــب فــــي هـــذه  ــرواتـ ــ ال يــتــحــمــل خـــفـــض الـ

املرحلة.
وأضـــاف أن البعض ينظر إلــى ارتــفــاع 
قيمة راتب املواطن وال يدرك أن تكاليف 
مرتفعة  الكويت  فــي  املعيشية  الحياة 
لــلــغــايــة، مــشــيــرا إلـــى أن املـــواطـــن لــديــه 
كــبــيــرة تستنزف  احــتــيــاجــات شــهــريــة 

راتبه.
وتــعــانــي الــكــويــت مــن هــبــوط كبير في 
اإليــرادات املالية في ظل تراجع أسعار 
النفط عامليا وتداعيات جائحة كورونا 

على مختلف القطاعات االقتصادية.

أجورمال وسياسة

سفن وقوارب من 
خارج الجزيرة تدخل 

للشواطئ بدون رقابة

Tuesday 10 November 2020 Tuesday 10 November 2020
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موسى مهدي

ــدأ  ــ ــ ــر بـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ وســـــــــــــط ارتـــــــــــيـــــــــــاح كــ
ــهـــم فــي  ــعـــامـــاتـ املــــســــتــــثــــمــــرون تـ
أسواق املال العاملية أمس االثنني، 
للبورصات  الرئيسية  املــؤشــرات  لبست  إذ 
حلة خــضــراء، ولــكــن قــد تــكــون أســـواق املــال 
الــنــاشــئــة األكــثــر ارتــيــاحــا، إذ كــســب مؤشر 
نــســبــة  الـــنـــاشـــئـــة  لــــأســــواق  أس«  ســــي  »أم 
1.3%، وهــو أعلى معدل له منذ عــام 2018. 
الناشئة  العمات  ارتفع سعر صــرف  كذلك 
مقابل الدوالر في معظم دول آسيا وأميركا 
ــواق املــنــطــقــة الــعــربــيــة، لكن  ــ الــاتــيــنــيــة وأسـ
تتعرض لضغط  كانت  التي  الـــدول  عمات 
الرئيس ترامب  تجاري كبير من قبل إدارة 
حصدت أكبر املكاسب، وعلى رأسها البيزو 

املكسيكي. 
ــة إلـــى  ــ ــرونـ ــ وتـــتـــوقـــع املـــكـــســـيـــك أن تــــعــــود املـ
عاقاتها التجارية مع أميركا، في ظل اإلدارة 
األمــيــركــيــة، خــافــا لــلــتــوتــرات الــتــي شابتها 
على عهد الرئيس تــرامــب.  وتــوقــع مصرف 
األميركي  االستثماري  ستانلي«  »مــورغــان 

ــل الــعــمــات  ــرة لــلــعــمــاء، أن تـــواصـ ــذكـ فـــي مـ
بايدن  انتخاب جو  استفادتها من  الناشئة 
إلى  زبائنه  ودعــا  املتحدة،  للواليات  رئيسا 

املــراهــنــة على الــيــوان. وتــراجــع سعر صرف 
الدوالر إلى أقل مستوى له في 10 أسابيع في 
تعامات منتصف الظهيرة في لندن، حسب 
ــرز. وتــشــيــر بـــيـــانـــات نــشــرة  ــتــ مــــؤشــــرات رويــ
»مورنينغ ستار« األميركية إلى أن األسواق 
الناشئة عانت من هروب االستثمارات خال 
الـــعـــام الــــجــــاري، إذ هــــرب مــنــهــا نــحــو  25.8 
مــلــيــار دوالر مـــن  صــنــاديــق األســهــم ونحو 
السندات.  مــن صناديق  دوالر  مــلــيــارات   9.2
لــكــن مـــع تـــواصـــل الــتــوقــعــات حـــول اكــتــســاح 
الرئاسية  لانتخابات  الديمقراطي  الحزب 
فـــي أمـــيـــركـــا، بــــدأ املــســتــثــمــرون رحــلــة عـــودة 
التدفقات  لشراء األصــول الخطرة، وارتفعت 
ــّدر  ــقـ األجـــنـــبـــيـــة فــــي األســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة. ويـ
األسبوع  تقرير  فــي  الــدولــي  التمويل  معهد 
ت 

ّ
خ

ُ
ض دوالر  مليار   17.9 نحو  أن  املــاضــي، 

أكتوبر/  خــال شهر  الناشئة  األســــواق  فــي 
تشرين األول املاضي. 

االستثماري  املحلل  قــال  الــشــأن،  ذات  وفــي 
فــي  ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ أســــــتــــــاذ  آش،  ــوثــــي  ــمــ ــيــ تــ
جــامــعــة مــانــشــســتــر الــبــريــطــانــيــة »إن فــتــرة 
رئــاســة تــرامــب لــم تكن جــيــدة بالنسبة إلى 
ــتـــجـــارة الــعــاملــيــة بــســبــب الــســيــاســة  نــمــو الـ
الحمائية«. ومن املتوقع أن تشهد األسواق 
الــدوالريــة  الــنــاشــئــة عـــودة قــويــة للتدفقات 
مـــن قــبــل املــــصــــارف األمــيــركــيــة وصــنــاديــق 

عهد بايدن

صالة تداول 
في بورصة 

)Getty( تايوان
في أول يوم تعامل بأسواق المال بعد إعالن جو بايدن رئيسًا للواليات 
المتحدة،  ارتفعت مؤشرات األسواق العالمية، وتراجع الدوالر مقابل 
ارتفاعاته،  أكبر  المكسيكي  البيزو  وحقق  الناشئة،  العمالت  معظم 

احتفاًال بخسارة ترامب

حزمة التحفيز وتراكم 
السيولة ستدفع 

المصارف نحو أصول 
االقتصادات الناشئة

محافظ المركزي 
الجديد آغبال يعد 

باستخدام جميع األدوات 
النقدية لدعم الليرة

الصادرات الفرنسية تفقد 
تنافسيتها في أفريقيا 
لمصلحة الصين وروسيا

األسواق 
الناشئة والبيزو 

المكسيكي 
أكبر 

المستفيدين

)Getty( محل صرافة في سوق إسطنبول)Getty( جائحة كورونا تجبر مقاهي باريس على إغالق أبوابها

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

انــعــكــســت الــتــغــيــرات فــي تــركــيــا، أمـــس األول، 
عــلــى ســعــر صــــرف الــلــيــرة الـــتـــي تـــهـــاوت هــذا 
العام لتخسر أكثر من 30% من قيمتها، فما 
ــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي مــحــافــظ املــصــرف  ــ إن أقـ
ــر املــالــيــة  ــ ــراد أويــــصــــال وعــــني وزيـ ــ املــــركــــزي مـ
ــر املــــال  ــ ــّدم وزيــ ــقــ ــال، وتــ ــبــ ــق، نـــاجـــي آغــ ــبــ األســ
لــيــل األحــــد، حتى  الــبــيــرق باستقالته  بــــراءت 
اإلثنني  لتفتتح أمس  الليرة بالتحسن،  بدأت 
عن   %0.2836 بنسبة  متحسنة   ،8.228 على 
إقفال األحد وتستمر في التحسن لتقترب من 
بنسبة  مرتفعة  الواحد  للدوالر  ليرات   8.097
التي  لــلــقــرارات  ــواق  األســ وتــتــرقــب   .%1.6916
ســتــصــدرهــا لجنة الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي 19 

نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويـــــــرى أســــتــــاذ املـــالـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة بـــاشـــاك 
تغيير  أن  شعبو،  فـــراس  بإسطنبول،  شهير 
املسؤولني، وزير املال ومحافظ املركزي، يدل 
عــلــى تــغــيــيــر الــســيــاســة املــالــيــة والــنــقــديــة في 
تركيا، وهو ما تلقفه السوق املنتظر، خاصة 
بعد صمت املركزي ألكثر من شهر، واقتصار 
بالتصريحات  الصرف  سعر  تراجع  معالجة 
ــان  ــة كـ ــريـ ــظـ الـــســـيـــاســـيـــة وخــــطــــط وبـــــرامـــــج نـ

يطرحها وزير املال املستقيل، براءت البيرق.
»الــعــربــي الــجــديــد« مــا إن  ويــضــيــف شــعــبــو لـــ
السوق واملستثمرون، بعد تصريحات  أحس 

قال البنك املركزي الفرنسي، أمس االثنني، إن 
النشاط االقتصادي في الباد يشهد تراجعا 
بــنــســبــة 12 بــاملــئــة هــــذا الــشــهــر عـــن مــســتــواه 
الطبيعي بعد دخول الباد في إجراءات عزل 
عام للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك 
الحكومة  وفرضت  العام.  هــذا  الثانية  للمرة 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  اإلغــــــاق الـــجـــديـــد فـــي 30 أكـ
األول، لكبح ارتفاع حاالت اإلصابة الجديدة 
بــالــفــيــروس، لــكــن الــقــيــود  تــعــد أقـــل صــرامــة 
من املرة األولــى. وفرنسا ثاني أكبر اقتصاد 
الــيــورو بعد أملانيا ويــقــدر حجم  فــي منطقة 
اقتصادها بنحو 2.6 تريليون دوالر، حسب 
تــقــديــرات الــعــام الــجــاري، 2020. وقـــال البنك 
املركزي الفرنسي إنه من املتوقع أن ينخفض 
الــنــشــاط االقــتــصــادي  بنسبة 12 بــاملــئــة عن 
أسوأ  لذلك، وهو  نتيجة  العادية  املستويات 
أكتوبر/ تشرين  باملئة في  أربعة  من تراجع 
األول املـــاضـــي، لــكــنــه أفــضــل مـــن خـــســـارة 31 
باملئة شهدها في إبريل/ نيسان خال أحد 

أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا. 
وقال محافظ البنك املركزي فرانسوا فيلوروا 
دو جالو، لراديو »آر.تــي إل« الفرنسي: »قبل 
املوجة الثانية كنا نعتقد أننا سنشهد ركودًا 
أقل بقليل من تسعة باملئة، لكننا اآلن نتوقع 
أن يكون بني تسعة وعشرة باملئة لعام 2020 
الفرنسي  املركزي  بأكمله«. ويتوقع املصرف 
 
ً
ــات الـــتـــي تــتــطــلــب تــعــامــا ــدمـ أن تـــكـــون الـــخـ
مباشرًا مــع العماء هــي األكــثــر تــضــررًا، وأن 
يتراجع النشاط بنسبة  40 باملئة في قطاعات 
الجملة والتجزئة والنقل والفنادق واملطاعم. 

ويــعــانــي االقــتــصــاد الــفــرنــســي مــنــذ ســنــوات 
مــن ضعف النمو االقــتــصــادي، وهــو مــن بني 
االقتصادات األوروبية التي لم تتعاف تماما 
من أزمة ديون اليورو، كما أنه خسر واحدة 
من أهــم مكوناته إلــى جانب الصناعة خال 
العام الــجــاري، وهــي السياحة التي عــادة ما 
تــرفــع حجم اإلنــفــاق فــي الــخــدمــات واملتاجر 
الفرنسية. وتنعش السياحة الفرنسية، التي 
تحت ضربات جائحة  العام  بداية  منذ  تئن 
كورونا، قطاعات مهمة، مثل الفنادق وحركة 
ــاعــــم والــــخــــدمــــات الـــخـــاصـــة  الـــتـــســـوق واملــــطــ
بــالــتــنــقــل وإيــــجــــارات الـــعـــقـــارات. كــمــا تعاني 
الصادرات الفرنسية في الوقت الراهن كذلك 

من حملة املقاطعة العربية للمنتجات. 
وتعتمد الصادرات الفرنسية بدرجة رئيسية 
التي استوردت  على دول االتحاد األوروبــي 
نحو 52% من الصادرات الفرنسية في العام 
داخــل  فرنسا  أن حصة  غير   ،2019 املــاضــي، 
االتـــحـــاد تــراجــعــت نــســبــيــا، بــســبــب املنافسة 
الــشــرســة الــتــي تجدها مــن هــولــنــدا وأملــانــيــا. 
ــا مــــن الـــســـوق  ــرنـــسـ ــة فـ ــا تــــراجــــعــــت حـــصـ ــمـ كـ
العاملي بنسبة 2.8% خال العقدين املاضيني 
الصينية  للمنتجات  القوي  الصعود  بسبب 
فـــي أســـــواق أوروبـــــــا، وكـــذلـــك بــســبــب ضعف 

تنافسية السلع الفرنسية.
املـــســـتـــوردة للمنتجات  الـــــدول  تــرتــيــب  وفـــي 
الفرنسية، تعد أملانيا أكبر مستورد ثم تليها 
ثم  إيطاليا،  ثم  األميركية،  املتحدة  الــواليــات 
الـــدول وحدها  إســبــانــيــا، ثــم بلجيكا، وهـــذه 
استوردت نحو 44.6% من السلع الفرنسية. 
ــة، ســجــلــت  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ ـــب الــــبــــيــــانــــات الــ ـــســ وحــ
ــادرات الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى أفـــريـــقـــيـــا أكــبــر  ــ ــــصــ الــ
الــتــراجــعــات بــســبــب املــنــافــســة الــتــي تــجــدهــا 
مــنــذ ســـنـــوات مـــن الــصــني وروســـيـــا. وحــســب 
الفرنسية  السلع  حصة  تراجعت  الــبــيــانــات، 
تـــســـتـــورده  ــا  ــن مـــجـــمـــوع مــ بــنــســبــة 5.6% مــ

أفريقيا من السلع.
)العربي الجديد، رويترز(

ثمة خطة  أن  آغــبــال،  ناجي  الجديد،  املحافظ 
ووعـــــودا خـــال اجــتــمــاع املـــركـــزي بــعــد عشرة 
أيـــــام، حــتــى انــتــعــشــت الــلــيــرة وزاد األمــــل في 
رائــع خال  فرأينا مستوى تحسن  األســــواق، 
أمــس اإلثــنــني وعــلــى نحو مستمر. وحـــول ما 
الجديد  املركزي  محافظ  يستخدمه  أن  يمكن 
ــرارات خـــال االجــتــمــاع  مــن أدوات نــقــديــة أو قــ
املــرتــقــب فـــي 19 الــــجــــاري، يــشــيــر شــعــبــو إلــى 
طــرح سندات  كثيرة، منها  خــيــارات  أن هناك 
وســـيـــكـــون عــلــيــهــا إقـــبـــال إن اســتــمــر تــحــّســن 
سعر الصرف، أو ربما يقرر التشدد في منح 
القروض بعد التسهيات التي رأيناها خال 
ذروة كورونا والتي زادت من معروض الليرة 
في األسواق. ولكن أستاذ املالية شعبو يقول 
إنه »ال يتوقع رفع سعر الفائدة أو رفعه بشكل 
كبير، ألن توجهات املحافظ الجديد متناغمة 
مــــع األهـــــــــداف الـــتـــركـــيـــة الـــعـــامـــة الــــتــــي يــعــبــر 
الرئيس  مقدمتهم  وفـــي  الــســيــاســيــون،  عنها 
أردوغـــــــان«. ويـــبـــنّي املــتــحــدث أن هـــدف تركيا 
العام هو زيادة اإلنتاج والصادرات وتوجيه 
املــــدخــــرات نــحــو االقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي، وهــو 
لتخرج  الـــفـــائـــدة،  ــض ســعــر 

ّ
تــخــف مـــا يجعلها 

املدخرات من صناديق املصارف إلى األسواق 
واإلنتاج، حتى تتمكن تركيا من تحقيق نسبة 
أستاذ  ويــقــول   .%5 بنسبة  املستهدفة  النمو 
لــدى تركيا  املالية شعبو: توجد طــرق كثيرة 
لرفع سعر الليرة. منها التنسيق مع املصارف 
أموالها  لتستثمر  وتقديم طمأنة وضمانات، 
بالقطع األجنبي في السوق التركية، ومعروف 

ــارج، وقـــت ذاك  ــخـ الـ فـــي  بــعــضــهــا يستثمر  أن 
ستنتعش الليرة كثيرًا. وكان محافظ املصرف 
املركزي التركي الجديد، ناجي آغبال، قد أكد 
خــال أول بــيــان لــه »عــلــى مــواصــلــة استخدام 
مع  تماشيا  النقدية  السياسة  أدوات  جميع 
الــهــدف الرئيسي الســتــقــرار األســعــار«، مبينا 
املــركــزي  للبنك  الرئيسية  األهــــداف  »إن  أمــس 
األسعار،  استقرار  على  والحفاظ  ضمان  هي 
وتــمــاشــيــا مـــع الـــهـــدف الــرئــيــســي سنستخدم 
جميع أدوات السياسة بشكل حاسم«، مؤكدًا 
فــي الــوقــت نــفــســه عــلــى »تــعــزيــز االتـــصـــال في 
الشفافية  مبادئ  إطــار  في  النقدية،  السياسة 

واملساءلة والقدرة على التنبؤ«.
من جانبه، يرى أستاذ االقتصاد في جامعة 
أن  الجاسم،  الناصر  عبد  التركية،  مــارديــن 
الـــخـــيـــارات أمــــام مــحــافــظ املـــصـــرف املــركــزي 
أداة سعر  لم يستخدم  إن  الجديد محدودة 
أن 10.25% هو سعر مرتفع  الفائدة، مبررًا 
العالم،  كما  تعيش،  تركيا  لكن  عــام،  بشكل 
ــة كــــورونــــا وتــــراجــــع اإلنـــتـــاج  ــ ارتــــــــدادات أزمـ
الجاسم،  بـــرأي  لـــذا،  والــســيــاحــة.  والتصدير 
ال ضير من رفــع سعر الفائدة مع إجــراءات 
نــقــديــة وحــتــى مــالــيــة أخــــرى، لــبــث الطمأنة 
ــواق وكــســر تــهــاوي الــلــيــرة، مشيرًا  فــي األســ
إلى ضرورة »التناغم بني رفع سعر الفائدة 
ــة فــي الــســوق، ســواء عبر  وضــخ كتل دوالريـ
املصارف  أو حتى  تركيا  أو حلفاء  املــركــزي 
الــخــاصــة، فليس مــن مــخــاطــر- بـــرأيـــه- على 
االحــتــيــاطــي األجــنــبــي بــاملــصــرف املـــركـــزي، 
وإن تراجع بنسبة 30% هذا العام. ويتوقع 
الــــجــــاســــم أن تــتــحــســن جـــمـــيـــع املـــعـــطـــيـــات، 
بعد زوال آثــار وبــاء كــورونــا، إذ تأثرت أهم 
مـــولـــدات الــقــطــع األجــنــبــي فــي تــركــيــا، وهــي 
ــــادرات، وزاد خــلــل املــيــزان  الــســيــاحــة والـــــصـ
الـــتـــجـــاري وتـــراكـــمـــت اســتــحــقــاقــات الـــديـــون 
الــوبــاء،  الــخــارجــيــة، ولــكــن بعد زوال نتائج 
ــادرات الــتــركــيــة والــســيــاحــة،  ــ ــــصـ ســتــعــود الـ

وبالتالي ستتحسن الليرة.

أكبر تراجع للنشاط االقتصادي الفرنسيارتفاع كبير لقيمة الليرة التركية

اإلدارة  ظــــل  فــــي  واملــــعــــاشــــات  االســـتـــثـــمـــار 
الجديدة. وتتوافر لدى املصارف األميركية 
تــرلــيــونــات دوالر  ر بنحو 3.7  تــقــدَّ ســيــولــة 
عائدًا  استثمارية تحقق  قنوات  تبحث عن 
كــبــيــرًا لــهــا فـــي وقــــت تــنــخــفــض فــيــه نسبة 
الــفــائــدة تحت الصفر فــي أوروبــــا، وتـــراوح 
بـــني 0.25 وصـــفـــر فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة. 

الــخــطــرة الـــتـــي تــحــقــق عـــوائـــد مــرتــفــعــة في 
ــواق الــنــاشــئــة، خــاصــة فــي آســيــا التي  ــ األسـ
تحقق نجاحات أكبر في محاصرة جائحة 
الناشئة األخرى  كورونا مقارنة باألسواق 
في أميركا الجنوبية. في هذا الشأن، يقول 
تشارلز روبرتسون، كبير االقتصاديني في 
إن  األميركي،  كابيتال  رينيسنس  صندوق 

أن  يعني  الفائدة  من  الضئيل  املعدل  وهــذا 
املكنوزة  األمــوال  لهذه  االستثماري  العائد 
فــي الــحــســابــات املــصــرفــيــة ســيــكــون متدنيا 
جــدًا فــي أوروبـــا وأميركا خــال مــا بقي من 
الـــعـــام وحــتــى مــنــتــصــف الـــعـــام املــقــبــل على 
ــك مــن  ــ ــالـــي، ســـيـــرفـــع ذلـ ــقـــديـــر. وبـــالـــتـ ــل تـ ــ أقـ
األصــول  في  األميركية  االستثمارات  معدل 

في  أفضل  الناشئة سيكون  األســـواق  »أداء 
ظــل إدارة جــو بـــايـــدن«. ويـــرى االقــتــصــادي 
روبـــرتـــســـون أن فــــوز الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
مالية  تحفيز  حزمة  سيطلق  باالنتخابات 
ضــخــمــة إلنــــقــــاذ االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي مــن 
تداعيات جائحة كورونا. وفي ذات الصدد، 
يقّدر مصرف »غولدمان ساكس« األميركي 

 حزمة التحفيز املالي التي ستقّرها 
ّ

أن ال تقل
إدارة بايدن عن ترليوني دوالر، وقد تقّر في 
بــدايــة يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي مــبــاشــرة بعد 

تنصيب الرئيس الجديد بايدن. 
ــذه الـــحـــزمـــة مــن  ــ ــع هـ ــرفـ ــن املـــتـــوقـــع أن تـ ــ ومـ
جاذبية أسواق املال الناشئة، ألنها سترفع 
من حجم السيولة لدى املصارف األميركية، 
وبالتالي ستزيد من التدفقات. وهنالك شبه 
اتــفــاق بــني خــبــراء املــال على أن فــوز الحزب 
الــديــمــقــراطــي سيعمل عــلــى إضــعــاف سعر 
صرف الدوالر أكثر من مستوياته الحالية، 
كذلك سيحافظ على سعر الفائدة املنخفض 
على الدوالر لفترة أطول، وبالتالي ستنتهي 
معاناة العمات الناشئة من الدوالر القوي، 
وســيــدفــع املـــصـــارف األمــيــركــيــة نــحــو شــراء 
ســنــدات الــديــن الــتــي ترتفع عــوائــدهــا خال 
كــذلــك سيغري سعر صرف  املقبلة.  الــفــتــرة 
الــعــمــات الــنــاشــئــة املــرتــفــع مــقــابــل الــــدوالر، 
املستثمرين األميركيني بشراء األصــول في 
األســواق  بعض  لكن  الناشئة.  االقتصادات 
قــد ال تستفيد مــن خــســارة ترامب  الناشئة 
بــســبــب االســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســيــة للحزب 
الديمقراطي، ومن بني هذه األسواق روسيا 
ــــل وربــــمــــا تـــركـــيـــا. وال يــســتــبــعــد  ــــرازيـ ــبـ ــ والـ
على  بكني  بايدن  إدارة  تساوم  أن  محللون 
الــعــاقــات وتــشــتــرط عليها خفض  تحسني 

العاقات التجارية مع موسكو. 
 

ّ
ســتــغــض بـــايـــدن  إدارة  أن  الــبــعــض  ويـــــرى 

ــــود الــــتــــجــــاريــــة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــعــــض الـ ـــن بــ ـــرف عـــ ــطـــ الــــ
املفروضة على الصني، إذا وافقت الحكومة 
التجارية  عاقاتها  تقليص  على  الصينية 
ــة والــعــســكــريــة مـــع مــوســكــو،  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
واتخذت موقفا أكثر برودة من ذي قبل تجاه 
الديمقراطي  الــحــزب  أن  روســيــا. ومــعــروف 

شديد العداء ملوسكو. 
ولكن في كل األحــوال، تشير قــراءات خبراء 
بايدن  إدارة  أن  إلــى  دولــيــة  استراتيجيات 
ستكون مرنة أكثر في تعاملها مع الصني، 
وهــو ما سيفيد األســواق اآلسيوية عموما 
الــتــي كــانــت تــتــهــّيــب الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة 
ــرامـــب. ويــاحــظ  فـــي عــهــد إدارة الــرئــيــس تـ
أن أســهــم الــتــقــنــيــة األمــيــركــيــة الــتــي تتاجر 
ــع آســـيـــا ســجــلــت ارتـــفـــاعـــا مــلــحــوظــا بعد  مـ
تــرجــيــح فـــوز بــايــدن فــي االنــتــخــابــات خــال 
ــــو مــــا يـــؤشـــر عــلــى  تـــعـــامـــات الـــجـــمـــعـــة، وهـ
بني  املستقبلية  العاقات  فــي  أفضل  مسار 

بكني وواشنطن.

بداية  في  األميركية  البورصة  في  الطيران  شركات  أسهم  ارتفعت 
التعامالت بالسوق األميركي، مع أنباء إيجابية حول اللقاح المرتقب 
شأن  ومــن  ــا«.  ــورون »ك لفيروس 
العزلة  يفّك  أن  اللقاح  هذا  نجاح 
عــودة  فــي  ويساهم  الــدولــيــة 
مرة  للتحليق  الــطــيــران  شــركــات 
أخرى دون كوابح. وحسب بيانات 
لقناة »سي أن بي سي« األميركية، 
قفز سهم »أميركان إيرالينز« بنحو 
 ،%18 بنسبة  إيرالينز  ودلتا   %25
فيما صعد سهم »يونايتد إيرالينز« 

بنسبة %20.

ارتفاع أسهم شركات الطيران

تقرير

تحسنت الليرة التركية في 
أسواق الصرف، أمس 

االثنين، بنسبة %0.2836، 
مستفيدة من تصريحات 

محافظ المركزي الجديد 
واستقالة وزير المالية

Tuesday 10 November 2020 Tuesday 10 November 2020
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في  فروعه  في  640 وظيفة  إلغاء  الفرنسي  أعلن مصرف »سوسييتيه جنرال« 
املـــدن واملــقــاطــعــات الفرنسية. وتــركــزت اإللــغــاءات فــي فــرعــه الــخــاص بالتمويل 
ُيَعّد من أهم البنوك الفرنسية،  واالستثمار. وسبق لهذا املصرف الكبير، الذي 
أن أخطر باضطراره إلى تقليص تكاليف نشاطاته بما قيمته 450 مليون يورو 
بحلول عامي 2023/2022 من أجل رفع مستوى العائد الربحي على نشاطاته. 
تتخذها  التي  التقشفية  السياسة  في سياق  املــذكــورة  الوظائف  إلغاء  ويدخل 
املــصــارف ملــواجــهــة تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا فــي وقـــت يعيش فــيــه االقــتــصــاد 
الفرنسي أكبر تراجع في النمو. ويذكر أن السياسة التقشفية أجبرت املصرف 

على خفض التكاليف وتقليص فروعه العاملية وعدد العاملني فيها.

ارتــفــعــت أربـــاح سلسلة مــاكــدونــالــدز الفصلية خــال الــربــع الــثــالــث مــن العام 
الــجــاري، فيما تــراجــعــت اإليـــــرادات، لكن بــأقــل مــن تــوقــعــات املحللني. وقالت 
أرباحا بقيمة 1.76 مليار دوالر )2.35 دوالر  إنها سجلت  الشركة األميركية 
للسهم( مقارنة بمستوى 1.61 مليار دوالر )2.11 دوالر للسهم( خال الفترة 
نفسها من العام املاضي. وبلغ نصيب السهم من األرباح املعدلة 2.22 دوالر، 
ــرادات  ــ وهـــو مــســتــوى أعــلــى مـــن الــتــوقــعــات عــنــد 1.91 دوالر. وانــخــفــضــت إيـ
تموز وحتى  يوليو/  من  الفترة  في  دوالر  مليارات   5.42 إلــى  »ماكدونالدز« 
 ،2019 من  نفسها  الفترة  خــال  دوالر  مليارات   5.50 مقابل  أيلول  سبتمبر/ 
ومقابل توقعات تراجعها عند 5.40 مليارات دوالر. وتعهدت الشركة بزيادة 
أنــهــا ستواصل  لــلــســهــم. وأوضـــحـــت  إلـــى 1.29 دوالر  ــــاح %3  تــوزيــعــات األربـ
الــقــيــود فــي األســــواق املختلفة مــع اســتــمــرار جائحة »كــورونــا«،  التعامل مــع 
أسواقها  فــي بعض  الطعام  لقاعات  اإللــزامــي  اإلغـــاق  فــي  الجديدة  والقيود 

الدولية مثل فرنسا وأملانيا وبريطانيا وكندا.

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان أمس االثنني، إن الطلب في باده على 
الوقود تعافى تقريبا وعاد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وإن الهند 
ستشهد أسرع نمو الستهاك الطاقة بني جميع االقتصادات الكبيرة في العقود 
املقبلة. وذكر الوزير الهندي في مؤتمر للنفط أن املبيعات املحلية للبنزين وزيت 
الهند، زادت في أكتوبر/ تشرين األول ملستوياتها قبل  الغاز وغــاز الطهو في 
العالم وسط تزايد  الهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في  عــام. وتعد 

عدد السكان والطبقة الوسطى. 
وتابع برادان أن حصة الهند من استهاك الطاقة عامليا سترتفع من سبعة باملئة 

حاليا إلى 12 باملئة في 2050.

أخبار في صور

سوسييتيه جنرال يقلّص وظائفه

زيادة أرباح ماكدونالدز 

تعافي الطلب على النفط 
في الهند 

)getty( فرع لمصرف سوسييته جنرال في باريس

)getty( مطعم ماكدونالدز في أوكرانيا

)Getty( محطة وقود في منطقة البنقال في الهند


