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العراق :ال توجه لتخفيض الرواتب

بغداد ـ أكثم سيف الدين

نفى البنك املركزي العراقي ،أمس الخميس ،وجود
أي تــوجــه نحو تخفيض روات ــب املــوظـفــن ،خالل
ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة ،مطمئنا املــوظ ـفــن ب ــأن رواتـبـهــم
لــن تـمــس ،معتبرا أن الحديث عــن التخفيض هــو «ترهيب»
لهذه الشريحة .ويخشى العراقيون من تكرار تجربة تأخير
وخـفــض ال ــروات ــب ،وال ـتــي لـجــأت لـهــا الـحـكــومــة الـحــالـيــة في
بداية تشكيلها ،كإجراء لتجاوز األزمــة االقتصادية التي مر
بـهــا الـبـلــد ،عـلــى إث ــر انـخـفــاض أس ـعــار الـنـفــط عــاملـيــا ،بسبب
جائحة كورونا .ويعود الحديث بشأن التخفيضات أو تأخر
دفع املرتبات مع تعثر مهمة تشكيل الحكومة الجديدة ،التي
يجب أن تـقــدم مـســودة مــوازنــة الـعــام الحالي  2022للبرملان
من أجل إقرارها .ووفقا لنائب محافظ البنك املركزي إحسان
الياسري ،فإن «البنك املركزي يستقرئ الوضع االقتصادي من
عدة زوايا ،ومنها اتجاهات املوارد النفطية ،وهناك توجهات
لـلـحـكــومــة عـلــى خلفية إص ــداره ــا ال ــورق ــة الـبـيـضــاء( ،حــزمــة
إص ــاح ــات لـحـكــومــة مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي) بـتـحـســن أدوات

السلطة املالية ومنها الجمارك والضرائب واألداء النوعي في
املوارد األخرى» ،معتبرا أن «أسعار النفط اآلن معقولة».
وأضاف« :نرفض ترهيب املوظفني بوجود تخفيض للرواتب،
ويجب أن يكون هناك اطمئنان عام» ،مشيرًا إلى أن «الحكومة
الـقــادمــة لــو تصرفت بتخطيط فــإن املــوظـفــن الــذيــن يتلقون
الرواتب وإعانات ورواتب تقاعدية من الدولة وهم أكثر من 7
ماليني يرتبط بكل شخص منهم  5أشخاص على األقل ،ومن
الصعب التفكير بالتعرض لهذه الشريحة التي تبلغ نحو 35
مليون شخص» .من جهتها ،وعدت وزارة املالية االتحادية،
أمــس ،بأنها ستشرع بتوزيع رواتــب املوظفني العاملني في
القطاع العام للشهر اعتبارا من مطلع األسبوع املقبل .وقالت
الــوزارة في بيان ،إنها «تباشر اعتبارًا من يوم األحــد القادم
بــإطــاق دفـعــات تمويل الــرواتــب ل ـل ــوزارات» .ودع ــت ،ال ــوزارة
«الـ ـ ــوزارات والـجـهــات غـيــر املــرتـبـطــة ب ــال ــوزارة كــافــة ملراجعة
الدائرة اعتبارًا من يوم األحد املقبل للبدء بإجراءات تمويل
الرواتب وفق املواعيد املحددة لكل منها».
مقابل ذلــك ،تثير تصريحات لجهات سياسية ،املخاوف من
خفض وتأخير الــرواتــب ،وتــؤكــد قــوى «اإلط ــار التنسيقي»،

أن ج ــدل تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة س ـيــؤثــر ع ـلــى روات ـ ــب املــوظ ـفــن.
وقــال النائب السابق عن تحالف «الفتح» الجناح السياسي
لــ«الـحـشــد الـشـعـبــي» فــاضــل ال ـف ـتــاوي ،إن «تــأخـيــر تشكيل
الحكومة العراقية والخالفات بشأن اختيار رئيس الــوزراء
الجديد ،والتي مازالت عالقة ،سيؤثر كثيرا على إقرار املوازنة
املالية للبالد للعام  ،»2022مؤكدا في تصريح صحافي ،أن
«املــوازنــة لن تقر قبل يوليو/حزيران املقبل ،وسيكون هناك
تأثيرات واضحة على رواتــب املوظفني واملشاريع الخدمية
واالستثمارية».
وكان وزير املالية العراقي محمد عــاوي ،قد كشف في فترة
سابقة أن بالده مهددة بتسريح آالف املوظفني خالل السنوات
العشر املقبلة ،بسبب تراجع الطلب على النفط الخام الذي
سـيـشـهــده ال ـعــالــم ،سـيـمــا وأن الـنـفــط يـعــد امل ـص ــدر الــرئـيــس
للموارد العراقية.
يشار إلى أن املوظفني العراقيني تعرضوا ألضرار كبيرة ،من
خالل قرار حكومي اتخذ سابقا بخفض قيمة الدينار العراقي
مقابل الــدوالر ،والــذي تسبب تلقائيا بخفض قيمة رواتبهم
بنسب كبيرة.

(فرانس برس)

أوروبا تسجل أعلى تضخم منذ  25عامًا
صعد معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ( 19بلدا)
إل ــى  5.0بــاملـئــة فــي ديـسـمـبــر/كــانــون األول امل ــاض ــي ،وهــي
أعلى نسبة مسجلة منذ  25عاما .وقال مكتب اإلحصاءات
األوروب ــي «يــوروسـتــات» ،أمــس ،إن معدل التضخم كــان في

لقطات

 340مليار دوالر إنفاق العرب لمواجهة كورونا
قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد
العربي عبد الرحمن بن عبد اهلل الحميدي ،خالل افتتاح
أعمال االجتماع السابع لوكالء وزارات المالية العرب ،إن
بدء تعافي االقتصاد العالمي مع اإلصالحات وحزم
الدعم العربية لمواجهة جائحة كورونا التي تجاوزت
 340مليار دوالر مع نهاية سبتمبر /أيلول  ،2021ساعد
على تعزيز فرص التعافي خالل عام .2021
وقدر صندوق النقد العربي نمو االقتصادات العربية
خالل عام  2021بنسبة  2.7بالمائة ،وبنسبة  5.2بالمائة
خالل العام الجاري ،مقارنة مع نمو متوقع لالقتصاد
العالمي يقدر بنسبة  5.9و 4.9بالمائة خالل الفترة
نفسها.

ح ــدود  4.9باملئة فــي نوفمبر /تشرين الثاني السابق له،
وانكماش بـ  0.3باملئة في ديسمبر .2020
وذكر أن نسبة التضخم املسجلة في ديسمبر  5في املائة ،هي
األعلى منذ  25عاما ،في وقت تشهد فيه سالسل اإلمدادات

السعودية تطلق شركة جديدة لتحويل القصور
لفنادق فاخرة
أطلقت السعودية ،أمس الخميس ،شركة جديدة
للضيافة لتطوير القصور وتحويلها إلى فنادق
فاخرة .وذكر بيان أصدره صندوق االستثمارات العامة
السعودي أن الشركة التي تحمل اسم مجموعة بوتيك
ستقوم بتطوير قصر الحمراء في جدة وقصر طويق
والقصر األحمر في الرياض .وستوفر تلك المواقع
 244غرفة وجناحا وفيال .وتسعى السعودية ،أكبر
مصدر للنفط في العالم ،إلى تطوير قطاع السياحة
كي يساهم بعشرة بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي
بحلول  2030في إطار خطط تنويع االقتصاد.
وسيكون تطوير القصور الثالثة مرحلة أولى.

ارتباكا عامليا .وفي االتحاد األوروبي ( 27بلدا) ،صعد معدل
التضخم السنوي إلى  5.3باملئة في ديسمبر ،من  5.2باملئة
فــي نوفمبر  ،2021و 0.3باملئة قبل سـنــة .وفـقــا للبيانات،
سجل أعلى معدل تضخم في إستونيا بنسبة  12.0باملئة.

تركيا تجني  780مليون دوالر من صادرات المعكرونة
بلغت عائدات تركيا من صادرات المعكرونة  780مليون
دوالر خالل عام  .2021تركيا ،تحتل المركز  2عالميًا
بعد إيطاليا في تصدير المعكرونة ،وصلت منتجاتها
وصدرت
خالل العام الفائت إلى أسواق  160دولة.
ّ
تركيا ،خالل العام الماضي ،مليونا و 370ألف طن من
المعكرونة ،محققة نموًا بنسبة  3بالمئة مقارنة بعام
 .2020وتصدرت البلدان األفريقية قائمة الدول األكثر
استيرادًا للمعكرونة التركية ،وذلك بواقع  731ألف طن
صادرات ،وبعائدات بلغت  379مليونا و 503آالف دوالر.
وقال عبد القادر كوالهجي أوغلو ،رئيس المجلس
اإلداري لمنتجي المعكرونة في تركيا ،إنهم يهدفون
لتحقيق عائدات تتجاوز مليار دوالر بحلول نهاية .2022

هل تخلى
المركزي التركي
عن عناده؟
مصطفى عبد السالم

أخيرا تخلى البنك املركزي التركي
عن عناده وقرر التراجع ،ولو
مؤقتا ،عن سياسة خفض سع
الفائدة ،وهي السياسة التي طبقها
تحت ضغوط شديدة من أردوغان
وحكومته ،ورغم تهاوي الليرة
وحدوث قفزات في التضخم لم
تصل إليه البالد منذ  .2002فقد
ّثبت البنك املركزي أمس ،الفائدة
عند  ،%14وبذلك يتراجع عن
موقفه التقليدي وهو مواصلة
خفض السعر ،ويستجيب أخيرا
للتحذيرات من آثار تخفيض
الفائدة املتواصل على التضخم
الذي قفز إلى  ،%36.08وأدى إلى
هبوط الليرة.
ورغم إعالن أردوغان أكثر من
مرة االستمرار في سياسة خفض
الفائدة إال أنه كان من الصعب
على البنك املركزي أن يعاند أكثر
من ذلك ويواصل تلك السياسة،
ألسباب أبرزها أن الخفوضات
السابقة في الفائدة تبعها مباشرة
تهاو في قيمة الليرة ،وقفزة في
ٍ
التضخم ،وتكالب املدخرين على
حيازة العمالت األجنبية ،والتخلي
عن العملة املحلية.
ثاني األسباب هو أن املواطن لم
يلحظ تغيرات إيجابية ترتبت على
سياسة خفض الفائدة إلى ،%14
بل العكس هو ما حدث حيث
زادت اضطرابات سوق الصرف.
وهذه االضطرابات كلفت البنك
املركزي نحو  18مليار دوالر
اضطر لضخها في سوق الصرف
خالل الفترة املاضية لتهدئة
سعر الدوالر وتلبية احتياجات
البنوك وعمالئها الدوالرية .ثالث
األسباب يتعلق بالتطورات املرتقبة
على الساحة العاملية من توقعات
باندالع اضطرابات اقتصادية
ومالية في األسواق الناشئة ،عقب
رفع املركزي األميركي الفائدة
على الدوالر وبواقع  4مرات خالل
 ،2022وهو األمر الذي سيضغط
بشدة على عمالت الدول الناشئة،
خاصة التي تتوسع في االقتراض
الخارجي مثل مصر وتركيا،
وبالتالي فإنه من الصعب على
املركزي التركي االستمرار في
سياسة خفض الفائدة في الوقت
الذي من املتوقع أن تتعرض فيه
الليرة لضغوط شديدة.
السبب الرابع يكمن في أن سياسة
االستقالل املالي واالقتصادي التي
تتبناها تركيا وتقوم على فكرة
مكافحة التضخم عبر خفض
الفائدة تصلح على املدى البعيد،
وأن اضطرابات أسواق الصرف
تحتاج إلى حلول عاجلة ملخاطرها
الشديدة على االقتصاد واملواطن،
وإذا أرادت تركيا السير في هذا
الطريق فإن عليها تبني سياسات
طويلة األجل وعلى مدى سنوات.
قرار تثبيت البنك املركزي الفائدة
أمس هو قرار حكيم ،واملطلوب منه
في الفترة املقبلة هو استعادة الثقة
في الليرة ،وهذه ال تتم عبر خفض
الفائدة ،بل عبر زيادة التدفقات
الدوالرية ،خاصة من قطاعات مثل
الصادرات والسياحة والعقارات،
واألهم طمأنة املواطن الذي بات
يمتلك مليارات الدوالرات تحت
البالطة وأطنان من الذهب.

بدء عملية توحيد البنك المركزي الليبي
طرابلس ـ العربي الجديد

أع ـل ــن م ـص ــرف لـيـبـيــا امل ــرك ــزي ،أمـ ــس ،ع ــناالن ـط ــاق
الفعلي لعملية إع ــادة توحيد املـصــرف فــي مؤسسة
واح ـ ــدة ،بـعــد  7س ـن ــوات م ــن وج ــود فــرعــن ل ــه داخ ــل
البالد .وجاء ذلك في بيان صادر عن املركزي الليبي،
ال ــذي يــرأســه امل ـحــافــظ ال ـصــديــق عـمــر الـكـبـيــر ،خــال
لـقــائــه مــع نــائــب املـحــافــظ لـلـفــرع الـشــرقــي عـلــي سالم
ال ـح ـب ــري .وأورد ال ـب ـيــان أن ج ـه ــود ال ـتــوح ـيــد تــأتــي
«تتويجا للجهود املـبــذولــة إلنـجــاز املـهـمــة»؛ إذ «تم
تــوقـيــع عـقــد لـتـقــديــم خ ــدم ــات اس ـت ـشــاريــة م ــع شــركــة

للخدمات املهنية لدعم تنفيذ خريطة إعادة التوحيد
املتفق عليها» .وأوضــح أن «إعــادة التوحيد ستكون
ضمن أرب ــع مــراحــل ،سينتج عنها نـمــوذج تشغيلي
مـتـطــور لـلـمـصــرف امل ــرك ــزي امل ــوح ــد ،يـحــاكــي أفـضــل
املمارسات العاملية» .ومنذ سنوات ،بدأ انقسام داخل
مصرف ليبيا املركزي ،حيث يتولى شخصان منصب
املحافظ ،أحدهما يمارس مهامه من طرابلس (غرب)،
وه ــو الـصــديــق الـكـبـيــر ،وال ـثــانــي فــي الـبـيـضــاء وهــو
علي الـحـبــري .وفــي منتصف الـعــام املــاضــي ،أعلنت
شركة «ديلويت» اإلنكليزية عن االنتهاء من مراجعة
حسابات مصرف ليبيا املركزي بشقيه في طرابلس

والـبـيـضــاء ،تحت إش ــراف بعثة األم ــم املـتـحــدة .وأكــد
تقرير الشركة أن احتياطيات النقد األجنبي في ليبيا
لم تنخفض منذ ديسمبر /كانون األول  2014سوى
بنسبة  8في املائة.
وأوضح التقرير أن تسهيالت السحب على املكشوف
واقـتــران ذلــك بعمليات طباعة الدينار بشكل سريع
تسببت في الضغط على سعر صرف العملة املحلية،
ما أدى في النهاية إلــى هبوط قيمة الدينار الليبي
مقابل الدوالر األميركي بأكثر من  300في املائة منذ
مطلع العام .2021
وراه ـنــت األم ــم املـتـحــدة عـلــى أن تـكــون ه ــذه العملية
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ال ــرق ــاب ـي ــة خ ـط ــوة أول ـ ــى ل ـتــوح ـيــد املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي
املـنـقـســم م ـنــذ ع ــام  .2014وأح ـ ــال امل ـب ـعــوث ال ـخــاص
لألمني الـعــام ورئـيــس بعثة األمــم املتحدة للدعم في
ليبيا يان كوبيتش رسميًا التقارير النهائية الخاصة
بــاملــراج ـعــة املــال ـيــة ال ــدول ـي ــة إل ــى امل ـج ـلــس الــرئــاســي
ورئيسي فرعي مصرف ليبيا املركزي.
ودعــا التقرير إلى توحيد مصرف ليبيا املركزي في
طــرابـلــس والـبـيـضــاء ،الفـتــا إل ــى أن انـقـســام املـصــرف
يـتـسـبــب ف ــي تـعـقـيــد إم ـكــان ـيــة ال ـح ـصــول ع ـلــى الـنـقــد
ً
األجـ ـنـ ـب ــي ،وع ــرقـ ـل ــة اإلصـ ـ ـ ــاح الـ ـنـ ـق ــدي ،فـ ـض ــا عــن
تقويضه لنزاهة املصارف التجارية والرقابة عليها.
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متفرقات اقتصادية

احتياطيات ذهب السودان خارج التصنيف عربيًا
الخرطوم ـ هالة حمزة

خرجت احتياطيات البنك املركزي السوداني
من الذهب من قائمة الــدول العربية األفضل
باحتياطيات الــذهــب ،وســط انـتـقــادات حــادة
لخبراء في املجال إلهمال الحكومة هذا القطاع
امل ـهــم .ول ــم يظهر ال ـس ــودان فــي قــائـمــة ال ــدول
ال ـ ــ 15األف ـضــل عــربـيــا مــن حـيــث احـتـيــاطـيــات
الــذهــب الـصــادرة الشهر الـجــاري مــن مجلس
الــذهــب الـعــاملــي .وصنف املجلس فــي تقريره
األول للعام الحالي  2022السعودية الدولة
األول ــى عربيا مــن حيث احتياطيات الذهب
ب ـك ـم ـيــة ت ـص ــل إل ـ ــى  323.1ط ـن ــا م ــن امل ـع ــدن
ال ـن ـف ـيــس وي ـل ـي ـهــا ل ـب ـن ــان ،الـ ـج ــزائ ــر ،لـيـبـيــا،
العراق ،مصر ،الكويت ،قطر ،اإلمارات ،األردن،
ســوريــة ،امل ـغــرب ،تــونــس ،الـبـحــريــن ،وآخــرهــا
اليمن باحتياطي قدره  1.6طن.
ودفـ ــع امل ــدي ــر ال ـع ــام ال ـســابــق ل ـشــركــة املـ ــوارد
املـعــدنـيــة ،مجاهد ب ــال ،لــ«الـعــربــي الجديد»
ب ـع ــدة أس ـب ــاب ل ـخ ــروج الـ ـس ــودان م ــن قــائـمــة
احتياطيات الذهب العربية بالبنوك املركزية،
أب ــرزه ــا أن إن ـت ــاج ال ـس ــودان مــن ال ــذهــب رغــم

تحقيق

حجمه الكبير غير أن معظمه تقليدي في يد
أفراد وخارج ملكية أو سيطرة الدولة ،والتي
تجتهد في أن يكون جل مشترياته لها عبر
الدفع الفوري.
وأش ـ ـ ــار ب ـ ــال إل ـ ــى أن ع ـم ـل ـيــة شـ ـ ــراء ال ــذه ــب
كانت تتم سابقا وفــق ضوابط يضعها بنك
السودان املركزي باعتباره املشتري الوحيد،
غير أن األوضاع االقتصادية العامة التي يمر
بها السودان تسببت في عدم تمكن البنك من
شــراء كامل اإلنـتــاج ،وقصر كمية مشترياته
منه على سد حاجة عاجلة ولإلنفاق الفوري
مقابل استيراد السلع األساسية.
وقال بالل إن السياسات الحكومية الجديدة
للذهب أقرت خروج بنك السودان املركزي من
عملية شرائه إال ألغراض تكوين االحتياطي.
وأش ــار إل ــى أن ه ــذه الـسـيــاســات ألـقــت بعبء
تـمــويــل الـسـلــع عـلــى وزارة املــال ـيــة م ــا يمهد
لتمكني بنك ال ـســودان مــن بـنــاء احتياطيات
تــدريـجـيــة مــن امل ـعــدن األص ـفــر ،وره ــن تنفيذ
ال ـت ــوج ــه ب ــإح ـك ــام تـنـسـيــق س ـي ــاس ــات إن ـتــاج
وشراء وتصدير الذهب التقليدي بني جميع
أجهزة الدولة املختصة والقطاع الخاص.

وقال مسؤول بإحدى شركات تصدير إنتاج
ال ــذه ــب ،ف ـضــل عـ ــدم ذكـ ــر اسـ ـم ــه ،ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» إن السياسات التي تنتهجها الدولة
تجاه املعدن النفيس تعيق تصديره وكذلك
توفير احتياطي مـقــدر منه ببنك ال ـســودان،
فضال عن عدم قدرة الدولة على توفير النقد
املحلي الكافي لشراء كامل الكميات املنتجة
مـ ــن الـ ــذهـ ــب ل ـت ـص ــدي ــره ــا واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
عائدها بالنقد األجنبي واالحتفاظ بكميات
منه كاحتياطي ببنك السودان لتسييله حاملا
اقتضت الضرورة.
وبـلــغ احـتـيــاطــي الــذهــب فــي ال ـســودان طبقا
لـتـصــريـحــات ســابـقــة ل ـ ــوزارة امل ـع ــادن 1550
ط ـن ــا ،ف ـي ـمــا دعـ ــت ش ــرك ــة املـ ـ ـ ــوارد امل ـعــدن ـيــة
م ــؤخ ــرا ل ـض ــرورة ب ـنــاء احـتـيــاطــي ك ــاف من
ال ــذه ــب لـ ــ«الـ ـي ــوم األسـ ـ ـ ــود» ب ـح ـســب مــديــر
الشركة مبارك أردول.
وق ــال املحلل االقـتـصــادي األكــاديـمــي محمد
ال ـ ـنـ ــايـ ــر ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» إن خـ ــروج
السودان من تصنيف االحتياطيات العربية
من الذهب مؤسف ،خاصة أنه كان ينتج ما
بني  90و 100طن في العام.

المتجددة في مصر
باتت صناعة الطاقة
ّ
مهددة بالفشل لعدة أساب أبرزها فرض
ّ
رسوم جمركية وتدني أسعار بيع الكهرباء

المغرب :تحفيز النمو رهن فتح الحدود
ينتاب الحكومة
المغربية القلق من
تداعيات إغالق الحدود
وتأخر سقوط األمطار
على معدالت النمو
الرباط ـ مصطفى قماس

ال يخفي تفاؤل الحكومة املغربية بعد مائة
يـ ــوم ع ـلــى تـنـصـيـبـهــا ،ال ـق ـلــق م ــن ح ــال ــة عــدم
اليقني الناجمة عــن األزم ــة الصحية وإغــاق
الحدود ،بما في ذلك من تأثيرات على فرص
ال ـع ـمــل واألس ـ ـعـ ــار ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تــداع ـيــات
تأخر التساقطات املطرية على النمو.
وقد كثفت الحكومة املغربية في الفترة األخيرة
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـتــي ت ـح ــاول ع ـبــرهــا الـتــأكـيــد
على العناية التي توليها للبعد االجتماعي
فـ ــي ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا ،مـ ــع إب ـ ـ ـ ــراز االه ـ ـت ـ ـمـ ــام مـنــذ
توليها بالصعوبات التي يعاني منها قطاع

أزمات عديدة تحاصر قطاع الذهب (فرانس برس)

وسوء اإلدارة ،األمر الذي أدى إلى خروج أكثر
من مائة شركة من السوق ،وفي المقابل
تسعى الحكومة إلى إنقاذ الصناعة

ال ـس ـيــاحــة .جـ ــاءت تـلــك اإلع ــان ــات ف ــي سـيــاق
تقديم حصيلة مائة يوم بعد تنصيبها ،وهو
تقليد دأبــت الحكومات على السعي للكشف
فـيــه عــن بـعــض الـتــدابـيــر والـ ـق ــرارات ال ـتــي قد
تطبع مسارها ،حيث تحاول الحكومة الحالية
أن تبدو بصورة الحكومة التي تراعي الجانب
االجتماعي في سياستها .قبل يومني أعلنت
ع ــن إب ـ ــرام ات ـف ــاق م ــع االتـ ـح ــادات التعليمية،
ب ـهــدف تـســويــة بـعــض امل ـل ـفــات ال ـتــي ستكلف
مــوازنــة الــدولــة سـنــويــا  65مـلـيــون دوالر ،في
الــوقــت نـفـســه ،ال ــذي أع ـطــت انـطــاقــة بــرنــامــج
أوراش ،الذي تسعى من ورائها إلى توفير 250
ألــف فرصة عمل مؤقتة فــي العامني املقبلني.
وفي الوقت الذي أعلن رئيس الحكومة ،عزيز
أخ ـن ــوش ،عــن الـتــوجــه نـحــو إط ــاق ح ــوار مع
االتحادات العمالية الكبرى في فبراير/شباط
املـقـبــل ،ع ـمــدت إل ــى تلبية بـعــض مــن مطالب
رجــال األعمال ،حيث اتخذت قبل نهاية العام
قـ ــرارا بـضــخ  1.3مـلـيــار دوالر ف ــي خــزانـتـهــا،
وهـ ـ ــي دي ـ ـ ــون ك ــان ــت فـ ــي ذمـ ـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة ت ـجــاه
الشركات برسم الضريبة على القيمة املضافة.
واستجابت الحكومة النتظارات مهنيي قطاع

المتدهورة عبر االقتراض لتمويل مشروعات
إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح،
ويبدي مراقبون مخاوفهم من ركود

السياحة املتضرر من توقف الرحالت الجوية،
حيث كشفت عن تدابير بقية  220مليون دوالر
مــن أجــل التخفيف عــن املستثمرين والعمال
في القطاع ،الــذي يطالب الفاعلون فيه بفتح
ال ـ ـحـ ــدود .غ ـي ــر أن امل ـس ـت ـث ـمــريــن ف ــي ال ـق ـطــاع
السياحي ،عادوا بعد تلك التدابير ،إلى الدعوة
إلى فتح الحدود ،لكن االستجابة لذلك املطلب،
يــراهــا رئـيــس الحكومة أم ــرا مرتبطا بتطور
الوضعية الوبائية .كما أن اإلعالنات والتدابير
التي اتخذتها الحكومة في مائة يوم ،ال تخفي
ن ــوع ــا م ــن ال ـق ـلــق ال ـ ــذي ي ـن ـتــاب ـهــا وامل ـغ ــارب ــة،
والناتج عن تأخر التساقطات املطرية ،ما من
شــأنــه أن ينعكس عـلــى املـحــاصـيــل فــي الـعــام
الـحــالــي وف ــات ــورة واردات ال ـغ ــذاء .وم ــن شــأن

تداعيات سلبية
على االقتصاد من تأخر
سقوط األمطار

ذلك أن يربك توقعات الحكومة للعام الحالي
على مستوى النمو الذي راهنت على أن يكون
فــي ح ــدود  %3.2فــي املـحـصــول مــع متوسط
محصول حـبــوب فــي ح ــدود  7.5مــايــن طن،
بعد  10.3ماليني طن في العام املاضي.
ويـعـتـبــر االق ـت ـص ــادي ،رض ـ ــوان ال ـطــويــل ،في
حــديـثــه لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن مـعــدل النمو
االقتصادي املتوقع في العام الحالي ،يؤشر
على العودة إلى وتيرة النمو التي علق فيها
االقتصاد منذ  ،2010وهو ما يؤكد الوقوع في
فخ النمو الهش .ويشير إلــى أن معدل النمو
ال ــذي حــددتــه املـنــدوبـيــة الـســامـيــة للتخطيط
فــي  7.2فــي املــائــة فــي الـعــام املــاضــي ،ال يعدو
أن يـ ـك ــون تـ ــداركـ ــا ل ــان ـك ـم ــاش الـ ـ ــذي ش ـهــده
االقتصاد فــي عــام  .2020وفــي ظــل حالة عدم
اليقني التي تحيط بسوق الشغل جراء األزمة
الصحية ،تسعى الحكومة إلــى توفير فرص
عـمــل مــؤقـتــة لـحــوالــي  250أل ــف شـخــص ممن
فـقــدوا عملهم جــراء الجائحة ،غير أن محمد
الهاكش ،الرئيس السابق للجامعة الوطنية
ل ـل ـق ـطــاع الـ ــزراعـ ــي يـ ــرى أن ذلـ ــك س ـيــزيــد فــي
تعميق الهشاشة في سوق العمل.

مشروعات الطاقة الجديدة ،خالل المرحلة
المقبلة ،مع وجود زيادة في قدرات
التوليد من المحطات الغازية والحرارية

 3ضربات قاتلة للطاقة المـتجددة في مصر
عادل صبري

تلقت صـنــاعــة الـطــاقــة املـتـجــددة في
م ـصــر ض ــرب ــات ق ــات ـل ــة ،ب ـعــد تـنـفـيــذ
ق ــرار رئــاســي مطلع الشهر الـجــاري،
برفع التعرفة الجمركية لأللواح الشمسية من
 %5إلى  .%10وجاء تنفيذ القرار وسط حالة
مــن االض ـط ــراب ــات ،تـشـهــدهــا شــركــات الـطــاقــة
امل ـت ـجــددة وب ـخــاصــة الـشـمـسـيــة ال ـتــي تعتمد
على استيراد أغلب مكوناتها من الخارج ،في
وقت ارتفعت فيه األسعار العاملية ملكوناتها
واملـعــادن والشحن ،مع توقع استمرار زيــادة
التضخم محليا ودوليا خالل الفترة املقبلة.
جــاء الـقــرار الرئاسي كالقشة التي قــد تقصم
ظهر هذه الصناعة وفق مستثمرين في قطاع
ال ـطــاقــة امل ـت ـج ــددة ،بـعــد أن تـلـقــت عـلــى أي ــدي
املسؤولني في القطاعات الحكومية ضربات
مـتـتــالـيــة ،أدت إل ــى تــراجــع دوره ــا فــي خدمة
االقتصاد القومي .ويأتي ذلك في وقت تسعى
ال ـح ـكــومــة إلـ ــى اقـ ـت ــراض ن ـحــو م ـل ـيــار دوالر
م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،مـخـصـصــة لـتـمــويــل
مشروعات الطاقة النظيفة بـشــروط ميسرة،
وجـ ـ ــذب ال ـت ـع ــام ــل ف ــي الـ ـسـ ـن ــدات ال ـخ ـض ــراء،
موجهة لتمويل صناعات إنتاج الكهرباء من
الطاقة الشمسية والــريــاح وغيرها ،ما يعمل
على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
في الغالف الجوي.
إدارة عشوائية من الحكومة

رفع أسعار الكهرباء للمشترين ()Getty

تـتـصــرف الـحـكــومــة بطريقة عـشــوائـيــة تجاه
ص ـنــاعــة واع ـ ــدة ،يـمـكـنـهــا اس ـت ـي ـعــاب خ ـبــرات
مـحـلـيــة م ـت ـنــام ـيــة ،وت ــوف ـي ــر آالف م ــن فــرص
العمل أمام الشباب ،وتعمير املناطق النائية
واملـعــزولــة الفقيرة عــن الـخــدمــات الحكومية،
أدى دعمها في دول أخرى إلى توسيع الرقعة
الزراعية ،وتطوير الصناعات ،وحماية البيئة
مــن ال ـت ـلــوث .يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت ح ــذرت فيه
الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ف ــي ب ـيــان أصــدرتــه
الشهر املاضي ،من تخلف دول منطقة الشرق
األوس ـ ــط وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ع ــن أج ـ ــزاء أخ ــرى
مــن الـعــالــم ،فــي الـتــوســع فــي إن ـتــاج الكهرباء
م ــن مـ ـص ــادر ال ـط ــاق ــة املـ ـتـ ـج ــددة ،والـتـخـلــص
التدريجي من استخدام الوقود األحفوري.
ورفـ ـع ــت جـمـعـيــة تـنـمـيــة ال ـط ــاق ــة امل ـس ـتــدامــة
«سـ ـي ــدا» م ــذك ــرة ل ــوزي ــر ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـطــاقــة
الـجــديــدة املـصــري ،محمد شــاكــر ،طالبت فيه
ب ـض ــرورة الـعـمــل عـلــى ســرعــة إل ـغ ــاء الــرســوم
الجمركية الجديدة ،التي أقرها البرملان وأدت
إلــى زيــادة في قيمة الضريبة على املبيعات،
والـتـكـلـفــة الـكـلـيــة لـلـمـحـطــات ،بـمــا ال يـقــل عن
 %10وتـهــدد عـشــرات الـشــركــات بالتوقف عن
العملَ .
وعد َد املستثمرون املشاكل التي تعاني
منها الصناعة ،بداية من التعقيدات اإلدارية،
للحصول على تــراخـيــص مـمــارســة النشاط،
وع ــدم إتــاحــة الــوثــائــق التعاقدية للمشاريع،
مع صعوبة الحصول على تمويل من البنوك
التي تعتبر نشاطهم عالي املخاطر ،وغياب
التنسيق بــن هيئات الكهرباء املشرفة على
مــراحــل التصنيع ،وإنـتــاج الـطــاقــة ،بما يهدر
ح ـقــوق املـسـتـثـمــريــن فــي ال ـح ـصــول عـلــى حق
اإلنتاج وسداد تكاليف الشراء.
وتستهدف خطة الــدولــة فــي استراتيجيتها
املـعـلـنــة عـقــب ص ــدور ال ـقــانــون رق ــم  87لسنة
 ،2015إن ـتــاج نـحــو  %20مــن قـ ــدرات الشبكة
الكهربائية املــوحــدة ،بحلول عــام  ،2022من

الـطــاقــة امل ـت ـجــددة ،وبـخــاصــة الـشـمـسـيــة ،بما
يوازي  12ألف ميغا واط من إجمالي  60ألف
ميغا واط إجمالي القدرات املركبة حاليا ،وهو
ما لم يحدث على اإلط ــاق ،حيث لم يتجاوز
املـنـفــذ مـنـهــا حــالـيــا س ــوى  6128مـيـغــا واط،
وفقا لتصريحات وزير الكهرباء وتقرير األداء
السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر.
زيادة المكون المحلي

وس ـب ــق أن ت ـل ـقــت ص ـنــاعــة ال ـط ــاق ــة ال ـجــديــدة
ضربات عقب إعــان الحكومة «استراتيجية
الـطــاقــة املـتـكــامـلــة» عــام  ،2015عـنــدمــا حــددت
ال ـ ــدور املـ ـح ــوري ل ـهــا بـ ـض ــرورة ق ـيــام الـطــاقــة
املتجددة ،بزيادة املكون املحلي من املحطات
الشمسية ،إلــى  %50و %30ملحطات الــريــاح،
إلنتاج  %20من احتياجات البالد من الطاقة
بـحـلــول ال ـعــام الـحــالــي ،تــرتـفــع إل ــى  %42عــام
 .2035ورغ ـ ــم أن ال ـق ــان ــون س ـمــح لـلـشــركــات
بالتنافس فيما بينها على إنـتــاج الكهرباء
وبيعها للجمهور ،عبر خطوط الشركة العامة
لنقل الكهرباء ،بما يساهم في خفض تكاليف
الطاقة ونظافة البيئة بنحو  9مليارات دوالر
في املتوسط سنويا ،إال أن عدم وجــود إغراء
في سعر بيع الكهرباء أمام  220شركة حصلت
ع ـل ــى ت ــرخ ـي ــص ب ــال ـع ـم ــل ،م ــن ه ـي ـئــة ال ـطــاقــة
الـجــديــدة واملـتـجــددة ،أوقــف دخــول املــزيــد من
املستثمرين في نشاط الطاقة الشمسية.
جاء ذلك على خالف ما شهدته الصني والهند
ودول جنوب شــرق آسيا ،وأميركا الالتينية
والواليات املتحدة ،وأملانيا والدول األفريقية
ج ـن ــوب ال ـص ـح ــراء م ــن ت ـط ــور ك ـب ـيــر ف ــي هــذا
املـ ـج ــال ،خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس املــاض ـيــة،
بـسـبــب ال ـت ـس ـه ـيــات ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي تمنحها
حـكــومــات هــذه ال ــدول لبناء ملـشــروعــا الطاقة
الجديدة وخاصة التمويل وتصنيع املعدات
وبيع الطاقة .فقد فاجأت الحكومة الشركات
بإلغاء اإلعفاءات الجمركية ،ورفعها إلى %10
مــؤخــرا ،مــع تطبيق ضريبة القيمة املضافة
على املعدات ،بما جعلها تتحمل مصروفات
إضافية تتراوح قيمتها ما بني  %5إلى %14
كـضــريـبــة مـشـتــريــات .وشـهــد ال ـســوق تحوال
غريبا ،حيث طلبت الحكومة من املستثمرين
عدم بيع الطاقة للغير ،إال بموافقة شركة نقل
الكهرباء الحكومية ،التي تقاعست عــن دفع
قيمة الشراء مقدما ،أو السماح للبيع لطرف

ثــالــث ،بسبب عــدم اكتمال املنظومة اإلداري ــة
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع م ـح ـطــات ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـخــاصــة.
واكــب ذلــك فــرض أسـعــار للشراء مــن محطات
ال ـطــاقــة ال ـج ــدي ــدة ،وف ـقــا ل ـشــرائــح والـكـمـيــات
املولدة منها ،تتراوح ما بني  85قرشا للمنتج
من الشركات الكبرى و 102قرش للكيلو واط
من املحطات الصغيرة .زاد األمــر س ـ ً
ـوء ا ،مع
خسارة الجنيه املصري  %50من قيمته أمام
الدوالر ،عام  2016بعد تطبيق سياسة تعويم
العملة املحلية ،بما رفع تكلفة إنتاج املحطات
إل ــى مــا يــزيــد عــن  %32وه ــي مـتــوســط نسبة
التضخم التي عمت مصر ،في فترات سابقة
أعقبت تعويم العملة املحلية ،وتسببت في
خــروج أكثر من  100شركة من ســوق اإلنتاج
دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،خـ ــال أس ــاب ـي ــع .وي ـب ـلــغ سعر
الدوالر حاليا نحو  15.7جنيهًا.
وتعمل نحو  100شركة حاليا ،مــن بــن 220
شركة تأسست عام  ،2015وتحولت أغلبها إلى
استيراد معدات الطاقة الشمسية ملشروعات
صغيرة ومتناهية الصغر ،كاملنازل واملــزارع
البعيدة عن شبكات توزيع الكهرباء ،بينما
ظلت  10شركات منها تقود تطوير الصناعة،
وه ــم األع ـضــاء الـنـشـطــاء فــي تجمع «س ـيــدا»،
الذين يخشون لقاء مصير أقرانهم.
مخاوف من الركود ومشكلة االسعار

يبدي خـبــراء فــي الطاقة مخاوفهم مــن ركــود
مـ ـش ــروع ــات ال ـط ــاق ــة الـ ـج ــدي ــدة ،ف ــي املــرح ـلــة
املقبلة ،مع وجود زيادة في قدرات التوليد من
املحطات الـغــازيــة والـحــراريــة ،تصل قدراتها
إلــى نحو  25ألــف ميغا واط ،وع ــدم إمكانية
تـ ـص ــري ــف هـ ـ ــذه الـ ـكـ ـمـ ـي ــات عـ ـب ــر ت ـص ــدي ــره ــا
ل ـل ـخ ــارج ،وإصـ ـ ــرار ال ـح ـكــومــة ع ـلــى ع ــدم رفــع
أسعار الشراء املقررة منذ عام .2015
ورغـ ـ ــم قـ ـ ــرار ال ـح ـك ــوم ــة ب ــإل ـغ ــاء دعـ ــم أس ـع ــار
ال ـطــاقــة نـهــائـيــا ع ـلــى م ــراح ــل ،تـنـتـهــي خــال
ع ــام ،ليصبح مـتــوســط الـبـيــع مــن  135قرشا
لـلـكـيـلــو واط إل ــى  145ق ــرش ــا لـلـجـمـهــور في
امل ـنــازل وامل ـحــال الـتـجــاريــة وغ ـيــرهــا ،وللبيع
على الجهد الفائق ملصانع الحديد واإلسمنت
واألل ــوم ـن ـي ــوم ،ومـسـتـخــدمــي ال ـطــاقــة بكثافة
م ــن  71ق ــرش ــا إل ــى  115ق ــرش ــا لـلـكـيـلــو واط،
وللمشترين على الجهد املتوسط سواء كانت
صناعية أو زراعـيــة أو سياحة ،من  77قرشا
إلــى  110قــروش ،بينما يصل متوسط تكلفة

اتفاقيتان للبحث عن النفط
أفاد بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أمس الخميس،
أن مصر وقعت اتفاقيتين جديدتين مع شركتي ترانس غلوب الكندية
وفــاروس انرجي للبحث عن النفط وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق
بالصحراء الشرقية والغربية .وأضاف البيان أن إجمالي االستثمارات الجديدة
يبلغ  506ماليين دوالر .ومن جانب ثان ،شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،
أمس ،ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن ،التوقيع على عدد من
اتفاقيات التعاون بين البلدين .وشملت االتفاقيات وثيقة ترتيبات بين
حكومتي مصر وكوريا الجنوبية بشأن قرض لمشروع تحديث سكك حديد
مصر – األقصر والسد العالي بقيمة  251مليون دوالر.

تكلفة كبيرة الستخدام الطاقة الشمسية في المنازل (فرانس برس)

المستثمرون يعانون
من ارتفاع التكلفة وتدني
األسعار وسوء اإلدارة

اإلنتاج في محطات الطاقة الخاصة إلى 140
قرشا ،وتضطر إلى البيع للدولة بسعر جنيه
واحد للكيلو واط في املتوسط (الجنيه = 100
قرش) .ولم تكن أسعار تعرفة الكهرباء مغرية،
لــذلــك تــوقــف ب ـعــض املـسـتـثـمــريــن ع ــن تنفيذ
مشروعات جديدة إال الشركات التي تستهلك
كل إنتاجها من الطاقة ،ملشروعاتها الذاتية،
ال ـب ـع ـيــدة ع ــن ش ـب ـكــات ال ـك ـهــربــاء الـحـكــومـيــة.
وت ـقــوم أخ ــرى بــاسـتـكـمــال تنفيذ مـشــروعــات
متفق عليها منذ سنوات ،تبلغ قدراتها نحو
 3500مـيـغــا واط ،لـتـصــل ال ـق ــدرة االجـمــالـيــة
ملـشــروعــات الـطــاقــة الـجــديــدة ،عــام  ،2023إلى
ن ـح ــو  10آالف م ـي ـغــا واط .وت ـش ـي ــر دراس ـ ــة
أع ــده ــا الــرئ ـي ـســان ال ـســاب ـقــان لـهـيـئــة الـطــاقــة
ال ـجــديــدة ،مـحـمــد الـسـبـكــي وأن ـه ــار ح ـجــازي،
تحت عنوان «أفاق الطاقة الجديدة في مصر»
إلــى أن الــدولــة يمكنها إنـتــاج نحو  %53من
الكهرباء التي تحتاجها ،من مصادر الطاقة
املـتـجــددة ،بحلول عــام  ،2030أي أكثر مــن 30
ألــف ميغا واط ،فــي حالة اعتماد السياسات
املناسبة ،منها تبسيط إج ــراءات التأسيس
أمـ ــام امل ـس ـت ـث ـمــريــن ،وإل ـ ــزام ال ـب ـنــوك بـتـمــويــل
مشروعاتها ،ووقــف تعاملهم مع صناعاتها
على أنها مشروعات عالية املخاطر ،ووصول
شبكات النقل لهذه املحطات .وتشير الدراسة
إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة ضـ ـم ــان ن ـق ــل إنـ ـت ــاج امل ـح ـطــات
الخاصة بسهولة إلى الشبكة املوحدة ،وحرية
البيع لطرف ثالث ،ورفع أسعار الشراء لتكون
التعرفة مغرية أمــام املستثمرين ،مــع توفير
أجهزة القياس (العدادات) التي تسمح بشراء
وب ـي ــع ال ـك ـه ــرب ــاء م ــن ص ـغ ــار امل ـن ـت ـج ــن ،بـمــا
يسمح بالتوسع فــي بـنــاء محطات شمسية
في املنازل واملدن الجديدة .وتعتبر مؤسسة
«أبـيـكــورب» املــالـيــة ،فــي تقرير صــدر مــؤخــرا،

ح ــول «الـطــاقــة املـتـجــددة فــي ال ـشــرق األوس ــط
وشمال أفريقيا» ،أن هذه املشروعات يمكنها
أن تجذب استثمارات بنحو  100مليار دوالر
وبـمــا يضيف نحو  57ألــف ميغا واط ،لــدول
املنطقة إذا حسنت الشروط والظروف الالزمة
لتشجيع الشركات واملستثمرين.
مهددة بالفشل
المتجددة
الطاقة
ّ
ّ
السريع

ويؤكد تقرير لألمم املتحدة صدر نهاية العام
املــاضــي ،أن الطاقة الشمسية استثمار ذكي،
ويعتبر األرخــص سعرا بفضل التكنولوجيا
ال ـتــي ســاهـمــت ف ــي خـفــض تـكــالـيـفـهــا بنسبة
 %83خالل السنوات العشر األخيرة ،مع ذلك
هـنــاك اتـهــام بـعــدم توظيف تلك املـمـيــزات في
ال ـس ــوق امل ـص ــري ح ـتــى اآلن .ف ـقــد ب ــن نــائــب
رئيس هيئة الطاقة النووية السابق ،على عبد
النبي ،أن مشروعات الطاقة الشمسية الكبيرة
في مصر تواجه فشال ذريعا .وأكد أن مشروع
«بنبان» إلنتاج الطاقة الشمسية غرب أسوان
جـنــوب الـبــاد ،ال ــذي تبلغ قــدرتــه  2000ميغا
واط ،بـتـمــويــل م ــن ال ـب ـنــك ال ــدول ــي وش ــرك ــات
عــربـيــة ،سيكون مصيره إلــى الـفـشــل .وأرجــع
عبد النبي ذلــك إلــى السياسة الخاطئة التي
اتـبـعــت الـحـكــومــة فــي تنفيذ امل ـش ــروع ،حيث
يـسـتـعـمــل ال ـخــايــا ال ـك ـهــروضــوئ ـيــة ،ال ـت ــي ال
تتحمل درجــات حــرارة فوق  30درجــة مئوية،
بينما يزيد متوسط درجات الحرارة باملنطقة
عن  40درجة مئوية على مدار العام .وأوضح
أن ذلك سيقلل من العمر االفتراضي للمحطة،
وسيصبح غير ذي جدوى اقتصاديا ،مفسرا
ذلــك ٬بأنه كــان األولــى أن تنفذ الحكومة هذه
املشروع في املناطق الشمالية للبالد.
ت ـع ــد ال ـح ـك ــوم ــة م ـ ـشـ ــروع «بـ ـنـ ـب ــان» أي ـق ــون ــة
مشروعات الطاقة الجديدة في مصر والــذي
أه ـل ـهــا الح ـت ــال املــرت ـبــة ال ـثــال ـثــة عــرب ـيــا بعد
اإلم ــارات والـسـعــوديــة ،فــي الطاقة الشمسية،
ومع ذلك يظهر في الوقت ذاته ،مدى التخبط
الــذي يحيط بتلك املشروعات ،والتي مازالت
تفتقر إل ــى البنية األســاسـيــة لــربــط محطات
الـطــاقــة بالشبكة امل ــوح ــدة ،والـ ــدول العربية،
وتخمة املعروض من مصادر الطاقة التقليدية
املولدة من الغاز الطبيعي والبترول.
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أخبار
تباين أداء أســواق
الخليج
أغلقت مؤشرات أسواق
األسهم الخليجية على
تـ ـب ــاي ــن ،أمـ ـ ـ ــس ،وس ــط
تقلب فــي أسـعــار النفط الـخــام،
شديدة التأثير على اقتصادات
املـنـطـقــة .وأغ ـلــق مــؤشــر الـســوق
الـسـعــوديــة عـنــد  12291نقطة،
مــرتـفـعــا بـنـسـبــة  0.25بــاملــائــة؛
وك ـ ــان أب ـ ــرز األسـ ـه ــم ال ــراب ـح ــة
«أرام ـ ـك ـ ــو» وال ـب ـن ــك ال ـس ـع ــودي
ال ـف ــرن ـس ــي ،م ــرت ـف ـع ــن بـنـسـبــة
 0.41باملائة و 3.15باملائة على
الـتــرتـيــب .وفــي اإلمـ ــارات ،صعد
مــؤشــر س ــوق أبــوظ ـبــي بنسبة
 0.8بــاملــائــة إلــى  8681.6نقطة.
وهـ ـب ــط م ــؤش ــر بـ ــورصـ ــة قـطــر
بنسبة  0.8باملائة إلــى 12512
نـقـطــة .ون ــزل املــؤشــر األول في
س ـ ــوق الـ ـك ــوي ــت ب ـن ـس ـبــة 0.14
بــاملــائــة إل ــى  8028نـقـطــة ،وقــاد
الـخـســائــر سـهــم «إي ـفــا ف ـنــادق»
و«س ـن ــام» الـعـقــاريــة .وانخفض
مؤشر بورصة مسقط بنسبة
 0.08باملائة إلى  4235.8نقطة.
ون ــزل مــؤشــر الـبـحــريــن بنسبة
 0.05باملائة إلى  1812.6نقطة.
لــبــنــان :استراتيجية
إلصالح الشراء العام
رع ـ ــى رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
اللبناني نجيب ميقاتي
أمـ ــس ال ـخ ـم ـيــس ،حفل
«إط ــاق االستراتيجية الوطنية
إلص ـ ـ ــاح الـ ـ ـش ـ ــراء الـ ـ ـع ـ ــام» فــي
ال ـس ــراي ــا ال ـح ـكــوم ـيــة بـحـضــور
مـ ــديـ ــر ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط فــي
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي س ـ ــاروج كــومــار
جــاه وسفير االتـحــاد األوروب ــي
رال ـ ــف ط ـ ــراف ونـ ــائـ ــب امل ـن ـســق
الـ ـ ـخ ـ ــاص لـ ــأمـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة فــي
ل ـب ـن ــان نـ ـج ــاة رش ـ ـ ــدي وم ـم ـثــل
ال ـس ـف ـيــرة ال ـفــرن ـس ـيــة فــرن ـســوا
دي ريـكــولـفـيــس وشـخـصـيــات
س ـي ــاس ـي ــة .وأك ـ ـ ــد م ـي ـق ــات ــي أن
«االستراتيجية الوطنية إلصالح
الشراء العام تأتي منسجمة مع
تطلعات حكومتنا اإلصالحية
التي ّ
نص عليها البيان الوزاري،
ً
وال ـتــي انبثقت أوال مــن إرادت ـنــا
الذاتية ورغبة املجتمع اللبناني
ب ـ ــاإلص ـ ــاح وتـ ـن ــاغـ ـم ــت ثــان ـيــا
م ــع تــوص ـيــات االس ـ ــرة الــدول ـيــة
الـتــي تـتــابــع عــن كـثــب املــوضــوع
وتعتبره فــي سلم اإلصــاحــات
بعد إصــاح الكهرباء وإصــاح
القضاء».
نـــــمـــــو صـــــــــــادرات
منسوجات تركيا
وص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرات
تركيا مــن املنسوجات
امل ـن ــزل ـي ــة ،إل ـ ــى أس ـ ــواق
 196دول ــة ومنطقة حــرة خالل
الـعــام الـفــائــت .وبحسب بيانات
أحصتها األناضول من اتحادات
مصدري أولوداغ في تركيا ،فإن
ع ــائ ــدات صـ ــادرات املـنـســوجــات
املنزلية ،بلغت  3مليارات و124
مليونا و 209آالف دوالر ،خالل
 .2021وب ـهــذا ت ـكــون ص ــادرات
ال ـق ـطــاع ،قــد حـقـقــت ن ـمــوا يقدر
ب ـ ـ ـ ــ 25.49ب ــامل ـئ ــة ،م ـق ــارن ــة بـعــام
 .2020وت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدرت أمل ــانـ ـي ــا
قــائـمــة الـ ــدول األك ـث ــر اس ـت ـيــرادا
للمنسوجات املـنــزلـيــة التركية،
خالل  ،2021بواقع  514مليونا
و 748ألف دوالر .وحلت الواليات
املتحدة في املركز الثاني ،بـ 412
مليونا و 852ألــف دوالر ،تلتها
بريطانيا ب ـ  160مليونا و393
ألف دوالر.
نــــزاع جــمــركــي بين
أميركا وبريطانيا
ب ــدأت الــواليــات املتحدة
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،أول مــن
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات
لتسوية نزاع بني البلدين بشأن
نزاع جمركي بدأ عام .2018
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت وزي ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
األمـ ـي ــرك ـ ـيـ ــة ج ـي ـن ــا ريـ ـم ــون ــدو
وال ـبــري ـطــان ـيــة مـ ــاري تــريـفـلـيــان
فــي ب ـيــان مـشـتــرك ،إن البلدين
«ب ــدآ مناقشات ثنائية ملعالجة
الطاقة الفائضة العاملية للصلب
واأللــومـنـيــوم ،بما فــي ذلــك التي
تـسـتــوردهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة»
من بريطانيا.
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متفرقات اقتصادية

المعادن مالذ آمن ضد التضخم وتراجع األسهم
لندن  -العربي الجديد

الطلب على التوصيل والوسائط يرفع الطلب على النحاس ()Getty

تقرير

بينما يـتـخــذ بـعــض ك ـبــار املـسـتـثـمــريــن حــول
العالم االستثمار في املعادن كمالذ آمــن ضد
زي ــادة مـعــدل التضخم وال ـتــراجــع فــي أسـعــار
األسهم بالبورصة األميركية ،ارتفعت العقود
اآلج ـ ـلـ ــة لـ ـخ ــام الـ ـح ــدي ــد فـ ــي تـ ـع ــام ــات أم ــس
ال ـخ ـم ـيــس .وقـ ــاد خ ــام ال ـحــديــد امل ـكــاســب بني
املعادن الصناعية .وسجلت أسعار النحاس
ارت ـ ـفـ ـ ً
ـاعـ ــا ب ـن ـح ــو  %70فـ ــي غـ ـض ــون ع ــام ــن،
فــي ظــل تــوق ـعــات بـعـجــز فــي ال ـعــرض بنهاية
العقد الحالي ،وهو ما ّ
يهدد مشاريع الطاقة
املتجددة والـسـيــارات الكهربائية .كما واصل
س ـعــر الـنـيـكــل ارت ـف ــاع ــه لـيـقـفــز أع ـل ــى  24ألــف
دوالر لـلـطــن لـلـمــرة األولـ ــى فــي أك ـثــر مــن عقد
زمني ،مع ارتـفــاع املـعــادن األساسية .وكانت
املـ ـص ــارف االس ـت ـث ـمــاريــة ق ــد تــوق ـعــت ح ــدوث
«دورة انتعاش قياسية» للمعادن خالل العام
ال ـج ــاري .وق ــال م ـصــرف «أت ــش أس بــي ســي»
البريطاني في تقرير إن الطلب على املعدات
الكهربائية واملوصالت يرفع أسعار النحاس،
وق ـ ــدر م ــوق ــع «س ـتــات ـي ـس ـتــا» امل ـت ـخ ـصــص في

تهدد البؤر الجيوسياسية الملتهبة في
آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق األوسط
مسار التجارة واالستثمار .ويتخوف كبار

ال ـب ـيــانــات االق ـت ـص ــادي ــة ،أن جــائ ـحــة كــورونــا
قــادت إلــى تراجع إنتاج النحاس خــال العام
 2020بنحو  %2.6إلى  20.1مليون طن متري.
وت ـت ـصــدر تـشـيـلــي إن ـت ــاج ال ـن ـحــاس ال ـعــاملــي،
إذ يقدر إنتاجها فــي الـعــام  ،2020بنحو 5.7
م ــاي ــن ط ــن مـ ـت ــري ،وت ــأت ــي ب ـع ــده ــا ال ـب ـيــرو
بــإنـتــاج  2.2مـلـيــون طــن م ـتــري .مــن جانبها،
قــالــت شــركــة «ليفر مــور بــارتـنــرز» األميركية،
إنها تعتقد أن النحاس يتجه الرتفاع قياسي
خــال الـعــام» .وفــي ذات الصدد ،يقول الخبير
ال ـ ـسـ ــويـ ــدي ،أوالف الرس ـ ـ ـ ــون فـ ــي ت ـع ـل ـي ـقــات
نشرتها «فاينانشيال تايمز»« :نحن في وسط
عاصفة أسعار السلع ،لم أر ارتفاعًا مثل هذا
من قبل» .ويتخوف العالم من مواجهة نقص
مريع في بعض املعادن الرئيسية املستخدمة
بـكـثــافــة ف ــي ال ـص ـنــاعــة وس ــط ال ـع ـجــز الـكـبـيــر
املـتــوقــع فــي اإلم ـ ــدادات مـقــارنــة بالطلب الــذي
يواصل االرتـفــاع ،خاصة في معادن رئيسية
من بينها النحاس والحديد والصلب واملعادن
ال ـنــادرة .وك ــان محافظ بنك إنكلترا املــركــزي،
أن ــدرو بيلي ،قــد عبر عــن قلقه حيال إمكانية
اسـتـمــرار الـضـغــوط التضخمية لـفـتــرة أطــول

أعلى فائدة لقروض الرهن العقاري بأميركا في  20شهرًا
ً
متوقعا من قبل بفعل ارتفاع تكاليف
مما كان
الـ ـط ــاق ــة .وأخـ ـب ــر ب ـي ـلــي امل ـش ــرع ــن ف ــي لـجـنــة
الخزانة بمجلس العموم البريطاني األربعاء،
أن األسواق املالية أصبحت تتوقع أن تستغرق
ً
أس ـع ــار ال ـطــاقــة وق ــت ــا أطـ ــول لــان ـخ ـفــاض ،ما
ي ـهــدد بـمــزيــد م ــن ض ـغــوط األس ـع ــار وارت ـف ــاع
م ـعــدل الـتـضـخــم .أم ــا عــن وض ــع س ــوق العمل
ـدرو بيلي أن التوظيف
البريطاني ،أوضــح أنـ ً
والبطالة يشهدان تحسنا ،وهــذا يعد السبب
الرئيسي لتصويت أغلبية أعضاء البنك لرفع
ال ـفــائــدة الـشـهــر امل ــاض ــي .وح ــذر مـحــافــظ بنك
إنكلترا من أن تسارع التضخم في البالد يمكن
أن يلحق الضرر بالطلب والوظائف ،ما يؤدي
ً
مشددا على
في النهاية إلى كبح نمو األسعار،
أن البنك املركزي سيتخذ ما يلزم من إجراءات
لــدعــم االق ـت ـصــاد الـبــريـطــانــي .وتــأتــي شـهــادة
م ـح ــاف ــظ املـ ــركـ ــزي ب ـع ــد س ــاع ــات م ــن ص ــدور
بيانات التضخم البريطاني ،والـتــي أظهرت
ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار املـسـتـهـلـكــن خ ــال ديـسـمـبــر
املــاضــي إلــى أعـلــى مستوى منذ مــا يـقــرب من
ً 30
عاما ،إذ سجلت  %5.4على أساس سنوي،
وهو أعلى مستوى منذ مارس .1992

المستثمرين على أموالهم التي وضعوها
في األصول الروسية واألوروبية من تداعيات
الحشود العسكرية الروسية على الحدود

التوترات تهدد االستثمار العالمي

نيويورك ـ شريف عثمان

ما زالت أصداء إعالن بنك االحتياط الفيدرالي
«البنك املركزي األميركي» عن توجهاته إلنهاء
سـيــاســات التيسير الـكـمــي ،وم ــن ثــم ب ــدء رفــع
ُ
م ـعــدالت ال ـفــائــدة عـلــى أم ــوال ــه ،تـسـمــع فــي كل
جوانب االقتصاد األميركي ،لتستمر معدالت
على قــروض الــرهــن العقاري
الـفــائــدة املطبقة ً
في االرتفاع ،مسجلة أعلى مستوياتها في ما
يقرب من عشرين شهرًا .ومع الخسائر التي
ضربت ،ومــا زالــت ،أســواق األسهم والسندات
األمـيــركـيــة خ ــال الـشـهــريــن املــاض ـيــن ،والـتــي
تصاعدت وتيرتها منذ بداية العام الجديد،
ارتفعت الفائدة املطبقة على قروض الثالثني

األوكرانية ،كما تهدد أزمة تايوان التجارة
واالستثمار في منطقة آسيا وربما ترفع من
التوتر التجاري بين واشنطن وبكين
 600مليار دوالر ،ولكنها تمثل حلقة الربط
الرئيسية في استراتيجية الهيمنة األميركية
على آسيا ومحاصرة التمدد الصيني .كما
أن أي تخل عن تايوان سيعني أن واشنطن
ستتخلى عــن حلفائها الـكـبــار مثل اليابان
وك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي حـ ــال ح ـ ــدوث ن ــزاع
مسلح.
مــن الـنــاحـيــة الـتـجــاريــة ف ــإن تــايــوان تـعــد من
املمرات الرئيسية للتجارة التي تمر عبر بحر
الـصــن إلــى الـيــابــان ،وبــالـتــالــي فــإن أي غزو
صيني لتايوان وحرمانها من حقوق الحكم
الذاتي الذي تتمتع به حاليًا سيعني أن بكني
ستكون قادرة على خنق التجارة اليابانية.
وترى الحكومة الصينية أن تايوان جزء من
الصني ،وبالتالي ال ينبغي أن تعامل كدولة.
وت ـعــامــل بـكــن ت ــاي ــوان ضـمــن اسـتــراتـيـجـيــة
«الـصــن ال ــواح ــدة» .وبالتالي يــرى محللون
ف ــي مـجـلــة «ذا دب ـل ــوم ــات» ال ـت ــي ت ـص ــدر في
س ـن ـغــافــورة أن الـ ـن ــزاع األم ـي ــرك ــي الـصـيـنــي
على تــايــوان يعد من أكبر مـهــددات التجارة
واالستثمار في آسيا.
وي ــرى محللون أن املـخــاطــر الجيوسياسية

لندن ـ موسى مهدي

وسـ ـ ــط ع ــال ــم مـ ـضـ ـط ــرب تـ ـس ــوده
ال ـن ــزاع ــات الـعـسـكــريــة وال ـح ــروب
األه ـ ـل ـ ـيـ ــة ون ـ ـ ـظـ ـ ــام ع ـ ــامل ـ ــي هـ ــش،
تـتــزايــد م ـخــاوف املستثمرين عـلــى أمــوالـهــم
خالل العام الجاري  .2022ويرى محللون أن
هنالك ثالثة مخاطر جيوسياسية رئيسية
تقلق املستثمرين خالل العام الجاري ،وهذه
املخاطر هي تعثر مفاوضات امللف النووي
اإلي ــران ــي وت ــزاي ــد م ـخــاوف ح ــدوث مــواجـهــة
عسكرية بني الواليات املتحدة وإيران.
أمـ ــا ال ـخ ـط ــر الـ ـث ــان ــي ،ف ـه ــو أزم ـ ــة أوك ــرانـ ـي ــا،
ال ـت ــي ت ـه ــدد ال ـح ـشــود ال ـع ـس ـكــريــة الــروس ـيــة
عـلــى حــدودهــا ب ـغــزوهــا .وه ــذه األزم ــة تزيد
مــن مـخــاطــر املـسـتـثـمــريــن فــي روس ـيــا ودول
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ك ـم ــا تـ ـه ــدد اس ـت ـق ــرار
امل ـصــارف األوروب ـي ــة وصـنــاديــق االستثمار
ال ـ ـتـ ــي وض ـ ـعـ ــت اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ف ـ ــي األسـ ـه ــم
والسندات الروسية.
وح ـت ــى اآلن أدت هـ ــذه األزمـ ـ ــة إلـ ــى خ ـســارة
املستثمرين فــي الـســوق الــروســي نحو 100
مليار دوالر وفقًا لبيانات نشرتها صحيفة
« مــوسـكــو تــايـمــز» ي ــوم األرب ـع ــاء .وف ــي حــال
تـصــاعــد الـتــوتــر وت ـحــول الــوضــع العسكري
السائل وتحول التهديد إلى غزو ألوكرانيا،
فإن البيت األبيض سيفرض عقوبات صارمة
عـلــى روس ـيــا وف ـقــا للمتحدثة بــاســم البيت
األب ـيــض م ـســاء ال ـث ــاث ــاء .وت ـتــركــز مـخــاوف
املستثمرين على الخسائر املتوقعة في أصول
ال ــدي ــن ال ــروس ــي وتــداع ـيــات ـهــا ع ـلــى الـبـنــوك
التجارية في أوروبا ،خاصة مصارف النمسا
وفرنسا وإيطاليا األكـثــر إقــراضــا للشركات
الروسية .أما الخطر الجيوسياسي الثالث،
فهو احتمال غزو الصني لتايوان ،وبالتالي
تهديد البيئة االستثمارية في كامل منطقة
آسيا ،خاصة اليابان ودول النمو اآلسيوية.
وفي حال حدوث مثل هذا الغزو من املحتمل
أن ي ـق ــود ت ـل ـقــائ ـيــا إلـ ــى ت ــوت ــر ع ـس ـكــري بــن
أميركا والصني ،وربما إلى حظر شبه شامل
لالستثمار وحركة األموال الصينية.
وعـلــى الــرغــم مــن أن تــايــوان جــزيــرة صغيرة
ولـيـســت مـهـمــة ت ـجــاريــا بــالـنـسـبــة لـلــواليــات
املـتـحــدة ويـقــدر حجمها االقـتـصــادي بنحو

تسببت توقعات رفع
معدالت الفائدة في
استمرار تكالب المشترين
على شراء العقارات

ع ــام ــا ب ـن ـحــو م ــائ ــة ن ـق ـطــة أس ـ ـ ــاس ،أو واح ــد
باملائة ،مقارنة بمستوياتها عند بداية العام
املاضي ،مسجلة  %3.75لدى أغلب املقرضني
م ــن ال ـب ـن ــوك والـ ـش ــرك ــات ال ـت ــي ت ـق ــدم ق ــروض
الرهن العقاري .وارتفعت الفوائد املطبقة على
تلك الـقــروض نتيجة الرتـفــاع عــوائــد سندات
ال ـخ ــزان ــة ،وت ـح ــدي ـدًا س ـن ــدات ال ـع ـشــر س ـنــوات
الـتــي تلعب ال ــدور األكـبــر فــي تحديد الفوائد
املطبقة عليها ،والتي وصل العائد عليها في
تـعــامــات األرب ـع ــاء إل ــى  %1.90لـلـمــرة األول ــى
م ـن ــذ ظ ـه ــور وانـ ـتـ ـش ــار الـ ــوبـ ــاء ف ــي األراض ـ ــي
األميركية .وبينما يلعب الطلب على السندات
املضمونة بالرهن الـعـقــاري دورًا فــي تحديد
الـ ـف ــوائ ــد امل ـط ـب ـقــة ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــروض ال ـج ــدي ــدة،
كــان واضـحــا تأثير تقليص البنك الفيدرالي
ملشترياته من األســواق من تلك السندات على
ارتفاع العائد عليها ألعلى مستوياته منذ ما
يقرب من عامني .وأكــد ماثيو غراهام ،محلل
أس ــواق السندات ،أن ما تشهده تلك األســواق
م ــن «درام ـ ــا» م ـع ــدالت ال ـفــائــدة وال ـعــائــد على
مدار األسابيع الثالثة املاضية ليس إال نتيجة
لتغير واضــح في سياسات البنك الفيدرالي،

االستثمار بمنطقة
الشرق األوسط
ينتظر استقرار البيئة
الجيوسياسية

تدفع املستثمرين نحو تحريك استثماراتهم
من األصــول الخطرة مثل األسهم والسندات
في األســواق الناشئة إلى املــاذات اآلمنة في
األسـ ــواق األم ـيــرك ـيــة ،وبــالـتــالــي ي ــرى خـبــراء
فــي شــركــة تدقيق الـحـســابــات البريطانية «
أيرنست أن يونغ» في تقرير حول تداعيات
التوتر السياسي على االستثمار والتجارة،
أن التنافس بني الدول الرئيسية التي يعتمد
عليها اسـتـقــرار الـنـظــام الـعــاملــي تحولت من
التعاون إلى التنافس الشرس .وهــذه الدول
ح ـســب «أرنـ ـس ــت آنـ ــد ي ــون ــغ» ه ــي ال ــوالي ــات
املتحدة وأوروبا والصني.
والحظ التقرير أن تدهور العالقات التجارية
بني الصني وأوروبا ،وبني الصني والواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة رب ـ ـمـ ــا ي ـ ـكـ ــون م ـ ــن ب ـ ــن املـ ـ ـه ـ ــددات
الجيوسياسية خــال ال ـعــام ال ـجــاري .ولكن
الحـ ــظ خـ ـب ــراء أن ت ــوج ــه ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
فــاديـمـيــر بــوتــن نـحــو ال ـتــوســع الـجـغــرافــي
وزي ــادة نـفــوذ ب ــاده بــات مــن مـصــادر القلق
الرئيسية للمستثمرين في أوروبا.
من جانبه الحظ تحليل باملنتدى االقتصادي
العاملي ،أن عالم املال والتجارة يعاني كذلك
م ــن الـ ـن ــزاع ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة واالضـ ـط ــراب ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة والـ ـح ــروب األه ـل ـي ــة ف ــي منطقة
ال ـشــرق األوسـ ــط الـتــي تـعــد مــن بــن املـنــاطــق
االستراتيجية فــي مــد الـعــالــم بــالـطــاقــة ،كما
أنها تضم ممرات التجارة الحيوية بالعالم.
وحسب التحليل فإن منطقة الشرق األوسط
ربـ ـم ــا لـ ــن ت ـت ـم ـكــن مـ ــن ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي
وتتمكن من جذب االستثمارات ما لم تنجح
في بناء بيئة جيوسياسية مستقرة.

خسائر قوية في عوائد االستثمار
قال مؤسس شركة بيانكو ريسيرش للتحليل االقتصادي والمالي ،جيم بيانكو،
إن العديد من فئات األصول قد تشهد خسائر قوية ،مع اتجاه مجلس
االحتياط الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بشكل قوي هذا العام .وذكر في
مقابلة مع «بلومبيرغ» ،أن االرتفاع المفاجئ في عوائد السندات األميركية
هذا العام كان بمثابة خطوة هائلة وخسارة قوية في إجمالي عوائد
االستثمار .واعتبر أنه في حين أن معدالت الفائدة المرتفعة تضر باألصول
المالية ،فإن تعهد الفيدرالي بوقف برنامج شراء السندات سيوجه ضربة
حقيقية لهذه األصول .وأضاف« :التشديد الكمي يضر بأسواق المخاطرة
مثل سوقي األسهم وسندات الشركات.
بوتين متهم بتهديد االستقرار في أوروبا ()Getty

يعيد ماليين األميركيين
ترتيب أوراقهم فيما
يخص المسكن الجديد
بالتوجه نحو رفع أكثر عنفًا ملعدالت الفائدة،
مــؤك ـدًا أن ــه رغ ــم ع ــدم ص ــدور تـصــريـحــات من
مسؤولي البنك من يومي الثالثاء واألربعاء،
إال أن «األسواق ما زالت تستوعب تصريحات
يوم الجمعة» ،التي أكدت اقتراب رفع معدالت
الـفــائــدة أكثر مما توقع كـثـيــرون ،مضيفًا أنه
«ضــاعــف مــن تــأثـيــرهــا حــالــة مــن الـهـلــع وعــدم
التيقن من العتمة التي تسيطر على األسواق
هذا األسبوع ،انتظارًا لتصريحات جديدة من
الـبـنــك الـفـيــدرالــي يـتــوقــع ص ــدوره ــا األسـبــوع
القادم» .وتسبب ارتفاع الفائدة املطبقة على
ق ــروض الــرهــن الـعـقــاري فــي ف ـقــدان املقرضني
جزءًا كبيرًا من املكاسب التي تأتي من نشاط
إعادة التمويل ،والتي تختفي عادة مع توجه

مـعــدالت الـفــائــدة لــارتـفــاع .وفــي أح ــدث مسح
أس ـبــوعــي ،أظ ـهــرت بـيــانــات جمعية مقرضي
الرهن العقاري تراجع طلبات إعــادة التمويل
بـنـحــو  %50م ــن مـسـتــواهــا ف ــي نـفــس الـفـتــرة
من العام املنتهي ،كما انخفضت بنسبة %3
خالل األسبوع املاضي مقارنة باألسبوع الذي
سـبـقــه .وف ــي نـفــس ال ـس ـيــاق ،تــراج ـعــت حصة
إع ـ ــادة ال ـت ـمــويــل م ــن ب ــن األن ـش ـطــة املــرتـبـطــة
ب ـق ــروض ال ــره ــن ال ـع ـق ــاري األسـ ـب ــوع املــاضــي
لتسجل  %60.3من إجمالي الطلبات املقدمة،
مقارنة بنسبة  %64.1في األسبوع الذي سبقه.
وان ـت ـع ـشــت ط ـل ـبــات إع ـ ــادة ال ـت ـمــويــل ب ـصــورة
كبيرة خــال الـعــام املــاضــي مــع تسجيل أكثر
من  12مستوى قياسيا (في انخفاضه) جديدا
ملعدالت الفائدة على قــروض الرهن العقاري،
كما استقرت أسعار املنازل الجديدة والقائمة
عند أعلى مستوياتها على اإلطالق .وبحسبة
بسيطة يمكن اسـتـنـتــاج أن م ـعــدالت الـفــائــدة
الجديدة تسببت في ارتـفــاع القسط الشهري
الذي يدفعه املقترض لشراء مسكن بمتوسط
سعر املنزل الحالي ،والذي يدور حول  350ألف
دوالر ،بما يقرب من  125دوالرا.

الصين تستأنف استيراد
النفط اإليراني

اسـ ـت ــأنـ ـف ــت ال ـ ـصـ ــن اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ال ـن ـف ــط
اإلي ـ ــران ـ ــي رغ ـ ــم ال ـع ـق ــوب ــات األم ـيــرك ـيــة
املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى ط ـ ـهـ ــران ،ف ـق ــد أعـلـنــت
بـكــن ،الخميس ،عــن أول واردات ـه ــا من
النفط اإليراني خالل عام ،وذلك بحسب
ب ـي ــان ــات ص ـ ــدرت ع ــن الـ ـجـ ـم ــارك .فـيـمــا
أظ ـهــرت الـبـيــانــات احـتـفــاظ الـسـعــوديــة
بصدارة إمــدادات النفط إلى الصني في
العام  ،2021في مقابل تراجع اإلمدادات
الروسية ،وسط الفجوة بني البلدين في
واحد من أكبر األسواق طلبًا للنفط.
وبحسب «رويترز» ،فقد أظهرت بيانات
ّ
اإلدارة الـعــامــة الصينية لـلـجـمــارك أن
ال ـب ــاد اسـ ـت ــوردت  260.3أل ــف ط ــن من
الـنـفــط اإلي ــران ــي فــي ديـسـمـبــر /كــانــون
األول امل ــاض ــي .وكـ ــان آخ ــر م ــا سجلته
اإلدارة مــن تــدفــق للنفط اإلي ــران ــي إلــى
ال ـب ــاد ف ــي دي ـس ـم ـبــر  2020وب ـل ــغ 520
ألــف طــن .ولــم يعرف على الـفــور أي من
ال ـش ــرك ــات جـلـبــت أحـ ــدث ش ـح ـنــة ،الـتــي
تـ ـع ــادل ك ـم ـيــة ال ـن ـفــط ال ـت ــي ت ـت ـســع لها
واحــدة من ناقالت الخام الكبيرة جدًا،
وال أي ميناء تم تفريغ الشحنة فيه.
وبـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة غ ـ ـيـ ــر رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،تـ ـ ـج ـ ــاوزت
واردات الصني من النفط اإليراني 500
ألـ ــف بــرم ـيــل يــوم ـيــا ف ــي امل ـت ــوس ــط بني
أغسطس /آب وأكتوبر /تشرين األول،
ّ
إذ اعتبر املـشـتــرون أن مـيــزة الحصول
عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــام ب ــأسـ ـع ــار زه ـ ـيـ ــدة ت ـف ــوق
مخاطر انتهاك العقوبات األميركية.
ّ
وي ـقــول مـتـعــامـلــون إن ال ـخــام اإليــرانــي

ُيـصــدر للصني على أنــه نفط مــن ُعمان
واإلمــارات وماليزيا لتفادي العقوبات،
ما يقلص اإلمدادات من البرازيل وغرب
أفريقيا .وتفيد بيانات شحن وتقديرات
ّ
متعاملني بأن الواردات من إيران شكلت
نحو  %6من واردات الصني من النفط
ال ـخ ــام .فــي امل ـقــابــل ،ارتـفـعــت الـ ــواردات
النفطية الصينية من السعودية %3.1
في العام املاضي مقارنة بـ ،2020وزادت
حصتها إلى  %17من إجمالي الواردات
الصينية ،وف ــق وكــالــة روي ـت ــرز .وتفيد
الـبـيــانــات ال ـص ــادرة عــن اإلدارة العامة
ّ
للجمارك ،الخميس ،بأن الصني اشترت
 87.58مليون طن من الخام من اململكة،
بما يـعــادل  1.75مليون برميل يوميًا،
مقابل  84.92مليون طن في  2020عندما
حــازت السعودية على حصة  %16من
السوق الصينية .وجاءت زيادة الحصة
السوقية ألكبر مصدر للنفط في منظمة
«أوبـ ــك» ،مــع تـعــزيــز املـبـيـعــات لشركات
ال ـت ـكــريــر الــوط ـن ـيــة وزيـ ـ ــادة ال ـط ـلــب من
شركات تكرير خاصة .وجــاءت روسيا
فــي املــركــز الـثــانــي ،موسعة الفجوة مع
السعودية ،إذ انكمشت إمداداتها %4.7
إلــى  79.65مليون طــن ،أو  1.59مليون
بــرم ـيــل يــوم ـيــا ،ت ـحــت وطـ ــأة انـخـفــاض
الـطـلــب مــن شــركــات الـتـكــريــر الصينية
امل ـس ـت ـق ـلــة .واح ـت ـل ــت ش ـح ـن ــات ال ـع ــراق
امل ــرت ـب ــة ال ـثــال ـثــة وت ــراج ـع ــت  %10إلــى
 54.13مليون طــن .كانت «روي ـتــرز» قد
ّ
أفادت بأن شحنات من إيران وفنزويال
ّ
وردت للصني على أن مصدرها عمان
وماليزيا بسبب العقوبات األميركية.

يواصل اليوان تعزيز
مكانته العالمية عبر
الشراكات الواسعة
التي تنفذها الصين
مع الكتل الكبرى في
آسيا وأوروبا

بكين ـ العربي الجديد

أعــاد الـيــوان الصيني تأكيد مكانته كإحدى
أكـ ـث ــر الـ ـعـ ـم ــات شـ ـي ـ ً
ـوع ــا ل ـل ـم ــدف ــوع ــات عـبــر
الحدود حول العالم ،إذ احتل املركز الرابع في
قائمة أكثر العمالت استخدامًا في املعامالت
املالية ً
عامليا ً ألول مرة منذ أغسطس/آب العام
 .2015ووف ــق ــا لـبـيــانــات جمعية االت ـصــاالت
املالية العاملية بني البنوك التي نقلتها وكالة
«بلومبيرغ» ،ارتـفــع نـشــاط العملة الصينية
بـصــورة ملحوظة ،إذ اسـتـحــوذت على %2.7
م ــن ال ـح ـصــة الـســوق ـيــة لـل ـمــدفــوعــات الـعــاملـيــة
مقابل  %40.5للدوالر في الشهر املاضي.
وش ـهــد ال ـي ــوان ارت ـفـ ً
ـاعــا م ـط ـ ً
ـردا فــي شعبيته

كـعـمـلــة دول ـي ــة ف ــي ال ـع ـقــد امل ــاض ــي ،وكـشـفــت
ب ـي ــان ــات ع ــن أن ال ـص ـن ــادي ــق ال ـعــامل ـيــة ع ــززت
حيازاتها مــن الـسـنــدات الحكومية الصينية
إل ــى مـسـتــوى قـيــاســي خ ــال شـهــر ديسمبر/
كانون األول املاضي.
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،ج ــاءت عـمـلــة ال ـي ــورو في
املركز الثاني بقائمة أكثر العمالت استخدامًا
في املدفوعات خالل الشهر األخير من ،2021
إذ بلغت حصتها السوقية  ،%36.65فيما جاء
اإلسـتــرلـيـنــي فــي املــركــز الـثــالــث عـنــد ،%5.89
أم ــا ال ــن الـيــابــانــي فـحــل فــي املــركــز الـخــامــس
عند  .%2.58وتعمل الحكومة الصينية على
ت ـعــزيــز م ـكــانــة الـ ـي ــوان ال ـعــامل ـيــة ع ـبــر إص ــدار
ال ـي ــوان الــرق ـمــي وتـيـسـيــر الـسـيــاســة الـنـقــديــة

ل ـل ـش ــرك ــات وامل ـ ـصـ ــارف ال ـص ـي ـن ـي ــة .ف ــي ه ــذا
الشأن خفض البنك املركزي الصيني معدالت
إقــراض رئيسية تؤثر على قــروض الشركات
ً
مجددا أمس الخميس ،وسط مخاوف
واألسر
بشأن التباطؤ االقتصادي .وقرر بنك الشعب

ضخامة االقتصاد
الصيني واإلقراض الدولي
يدعمان اليوان

الـصـيـنــي خ ـفــض م ـع ــدل اإلقـ ـ ــراض الــرئـيـســي
ألجــل عــام بمقدار  10نقاط أســاس مــن %3.8
إلى  ،%3.7كما خفض معدل اإلقراض لخمسة
أع ـ ـ ــوام ،الـ ـ ــذي ي ــؤث ــر ع ـل ــى مـ ـع ــدالت ال ــره ــون
العقارية ،بخمس نقاط أساس من  %4.65إلى
 ،%4.6وذلك للمرة األولى منذ إبريل /نيسان
ال ـعــام  ،2020وذل ــك بـعــدمــا خـفــض الـبـنــك في
بــدايــة هــذا األس ـبــوع تكاليف االق ـتــراض على
ال ـقــروض متوسطة امل ــدى لـلـمــرة األول ــى منذ
إبريل /نيسان .2020
وح ـس ـب ـم ــا ذك ـ ــرت قـ ـن ــاة «س ـ ــي إن بـ ــي س ــي»
األميركية ،يــرى «شــن يــو» كبير اقتصاديي
الصني لدى شركة «كابيتال إيكونومكس» أن
ً
ً
حاليًا،
الرهون العقارية ستكون أرخص قليال

مما يساعد في دعم الطلب على اإلسكان.
وك ــان بنك الشعب الصيني (البنك املــركــزي)
قد أعلن في أكتوبر /تشرين األول املاضي أن
اسـتـخــدام الرنمينبي (ال ـيــوان) عبر الـحــدود،
بما في ذلك عمليات الدفع والتحصيل ،ارتفع
بنسبة قياسية بلغت  44.3باملائة على أساس
سنوي إلى  28.39تريليون يوان (حوالى 4.4
تريليونات دوالر) في عام .2020
وقال البنك إن الصني تعتزم توسيع استخدام
عملتها ،الرنمينبي (الـيــوان) ،في املدفوعات
عبر الحدود ،في مسعى لدفع تدويل عملتها
ال ــوط ـن ـي ــة .وأوض ـ ـ ــح ال ـب ـن ــك ف ــي تـ ـق ــري ــره ،أن
توقيع اتفاقية الشراكة االقتصادية اإلقليمية
الشاملة في منطقة آسيا-الباسيفيك ،ستعزز

العقارات السعودية
ارتـفــع الــرقــم القياسي
ألسـعــار الـعـقــارات في
السعودية خالل الربع
الرابع من  2021بنسبة %0.9
مقارنة بنفس الفترة من العام
املاضي .ووفق بيانات صادرة
عــن الـهـيـئــة الـعــامــة لــإحـصــاء،
سجل الرقم القياسي ألسعار
ال ـع ـق ــارات ارت ـف ــاع ــا إل ــى 81.3
نقطة خالل الربع الرابع 2021
وف ـق ــا لـ ًسـنــة األس ـ ــاس ،2014
م ـق ــارن ــة بـ ـ  80.6نـقـطــة خــال
الفترة املقبلة من .2020
العمالت المشفرة
ارتفعت عملة بيتكوين
الرقمية خالل تعامالت
الخميس لتتداول قرب
 42أل ــف دوالر ،وف ــق بـيــانــات
«كوين باس ،كما ارتفعت ثاني
أكبر العمالت االفتراضية من
حيث القيمة السوقية اإليثريوم
 %0.37إل ـ ــى  3121دوالرا،
وصـعــدت الريبل  %0.28عند
 74.25سنتا .وذك ــرت مــزودة
البيانات «جالسنود» أن نحو
 5.7ماليني وحدة من بيتكوين
ً
حاليا تتداول بأقل من أسعار
شرائها.

نيكي الياباني
ارتفع «نيكي» الياباني
من أدنــى مستوى في
 5أش ـ ـهـ ــر ف ـ ــي ن ـهــايــة
تعامالت الخميس ،بعد صدور
بيانات اقتصادية ،ومع تعافي
سهم «سوني» .وارتفع السهم
 %5.8إل ــى  13.135أل ــف يــن،
بعدما تــراجــع األرب ـعــاء بأكبر
وت ـ ـيـ ــرة ي ــومـ ـي ــة مـ ـن ــذ ،2008
بـ ـع ــدم ــا أعـ ـلـ ـن ــت م ـنــاف ـس ـت ـهــا
«مايكروسوفت» صفقة بقيمة
 69مـلـيــار دوالر لــاسـتـحــواذ
على شركة األلعاب «أكتيفيجن
بليزارد».
سعر النيكل
واص ـ ــل س ـعــر الـنـيـكــل
ارت ـ ـف ـ ــاع ـ ــه ال ـخ ـم ـي ــس
ل ـي ـق ـفــز أعـ ـل ــى م ــن 24
ألــف دوالر للطن للمرة األولــى
فــي أك ـثــر مــن عـقــد زم ـنــي ،مع
ارتـ ـ ـف ـ ــاع املـ ـ ـع ـ ــادن األس ــاسـ ـي ــة
ف ــي ظ ــل ج ـه ــود ال ـص ــن لــدعــم
االقتصاد .وقفز سعر النيكل
بعدما ارتفع  %4.9األربعاء مع
خـفــض بـنــك الـشـعــب الصيني
ملعدالت إقراض ،وتعهد بمزيد
مــن التيسير لدعم االقتصاد.
وف ــي ت ـعــامــات بــورصــة لـنــدن
للمعادن الخميس ارتفع النيكل
 %4إلــى  24.080دوالرا ،وهو
املستوى األعلى منذ أغسطس
.2011
خام الحديد
ارتفعت العقود اآلجلة
ل ـ ـ ـخـ ـ ــام ال ـ ـح ـ ــدي ـ ــد ف ــي
تعامالت الخميس مع
تعهد الصني بدعم االقتصاد،
مــا عــزز التفاؤل بشأن الطلب
عـلــى امل ـع ــدن .وخ ــال ت ــداوالت
أم ــس ،ارتـفـعــت الـعـقــود اآلجـلــة
لـ ـخ ــام الـ ـح ــدي ــد امل ـ ـتـ ــداولـ ــة فــي
سنغافورة  %0.7إلى 131.50
دوالرا للطن ،وفق «بلومبيرغ».

اليوان يحتل المرتبة الرابعة في التسويات الدولية
اليوان عامليًا ،ومن ثم طرح املزيد من الفرص
الستخدام الرنمينبي في األنشطة التجارية
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة .وي ــدع ــم ح ـج ــم االق ـت ـص ــاد
الـصـيـنــي ال ـبــالــغ  13.5تــريـلـيــون دوالر وفـقــا
ل ـت ـق ــدي ــرات ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ف ــي ن ـهــايــة ال ـعــام
امل ــاض ــي والـ ـتـ ـم ــدد الـ ـتـ ـج ــاري ال ـص ـي ـنــي عـبــر
مبادرة « الحزام والطريق» ،زيــادة استخدام
اليوان في التسويات التجارية العاملية ،كما
أن ال ـصــن أص ـب ـحــت م ــن ال ـ ــدول الـنـشـطــة في
تـقــديــم ال ـق ــروض ل ـل ــدول الـنــامـيــة خــاصــة في
أفــريـقـيــا وآس ـيــا ومـنـطـقــة أمـيــركــا الجنوبية.
وتـســاهــم ه ــذه ال ـقــروض الـتــي تـقــدم بالعملة
الصينية في استخدام اليوان كعملة وسيطة
في الدفع والتسويات التجارية.

مؤشرات
األسواق

الذهب
استقر سعر التسليم
ال ـفــوري لـلــذهــب خــال
ت ـ ـعـ ــامـ ــات ال ـخ ـم ـي ــس
ق ـ ـ ـ ــرب أع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ف ــي
شهرين ،وسط توقف الحركة
الـبـيـعـيــة ف ــي أسـ ــواق الـسـنــدات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة وه ـ ـبـ ــوط األس ـه ــم
فــي وول سـتــريــت .فيما زادت
العقود اآلجـلــة للفضة تسليم
م ـ ـ ــارس ب ـن ـح ــو  %0.12عـنــد
 24.26دوالرا لــأوق ـيــة .وقــال
الرئيس األميركي ،جو بايدن،
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،إن الـ ــوقـ ــت أص ـبــح
مـ ـن ــاس ـ ًـب ــا ل ـ ـبـ ــدء االح ـت ـي ــاط ــي
الـفـيــدرالــي إع ــادة ضبط الدعم
الذي يقدمه لالقتصاد.
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