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خسائر حادة لبورصة مصر

القاهرة ـ العربي الجديد

تكبدت الـبــورصــة املـصــريــة خسائر ح ــادة ،أمس
الـثــاثــاء ،متأثرة بعمليات بيع واسـعــة مــن قبل
املـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب وال ـ ـعـ ــرب ،م ــا دفـ ــع إدارة
الـ ـس ــوق إليـ ـق ــاف ال ـ ـتـ ــداول ل ـن ـصــف س ــاع ــة ،ب ـعــد أن ت ـجــاوز
مؤشرها األوســع نطاقًا نسبة الهبوط املسموح بها ،حيث
سـيـطــر الـهـلــع عـلــى املـسـتـثـمــريــن م ــن ان ـه ـيــار قـيـمــة األسـهــم
في أســوأ أداء منذ أكثر من أربعة أشهر .وأغلقت مؤشرات
ال ـس ــوق عـلــى ه ـبــوط ج ـمــاعــي ،لـيـتــراجــع امل ــؤش ــر الــرئـيـســي
«إيجي إكس  »30بنسبة  ،%0.63وانخفض مؤشر األسهم
الصغيرة واملتوسطة «إيجي إكس  »70على تراجع نسبته
 ،%5.1ونزل مؤشر «إيجي إكس  »100األوسع نطاقا بنسبة
 ،%3.72حيث تقلصت الخسائر في نهاية التعامالت بعد
تدخل مؤسسات وصناديق استثمار محلية عبر عمليات
ش ــراء لتقليص حجم الخسائر الناجمة عــن بيع األجــانــب
وال ـعــرب .وخـســر رأس امل ــال الـســوقــي لألسهم املـقـيــدة نحو
 7.6مليارات جنيه ،بعد أن أغلق عند مستوى  633.6مليار

جنيه ،أمــس ،ليصل إجمالي خسائره على مــدار الجلسات
الـثــاث األخ ـيــرة إلــى حــوالــي  33.1مليار جنيه ( 2.1مليار
دوالر) ،حـيــث سـجـلــت ال ـســوق تــراج ـعــات خ ــال الجلستني
الـســابـقـتــن أي ـضــا .وأرج ــع محللون فــي س ــوق امل ــال تــراجــع
ال ـس ــوق إل ــى تــأث ـيــرات خ ــروج ش ــرائ ــح م ــن املـسـتـثـمــريــن من
األســواق الناشئة ومنها مصر ،خاصة في ظل عــدم وجود
محفزات جديدة لالستثمار ،الفتني إلى أن السوق األميركية
أضـحــت تـجـتــذب الـكـثـيــر مــن رؤوس األمـ ــوال الـســاخـنــة في
ظل حزمة التحفيز الضخمة التي جــرى إقــرارهــا أخيرًا من
قبل إدارة جو بايدن بقيمة  1.9تريليون دوالر ويتوقع أن
تــدفــع أس ــواق امل ــال لقفزات كبيرة .وتـعــد خسائر البورصة
املـصــريــة ،أمــس ،األب ــرز رغــم تعرضها لسلسلة مــن الهبوط
مـنــذ أك ـثــر مــن أس ـبــوعــن ،حـيــث سـجـلــت هـبــوطــا مـتــواصــا
على مــدار الجلسات الست املاضية ،فيما يتوقع محللون
احـتـمــال تــواصــل ه ــروب الـتـمــويــات مــن األسـ ــواق الناشئة
خــال الشهور املقبلة .وأظـهــرت بيانات ص ــادرة عــن معهد
التمويل الدولي أخيرا ،ومقره واشنطن ،أن حجم التدفقات
االستثمارية األجنبية التي خرجت من األسواق الناشئة في

األسبوع األخير من شهر فبراير /شباط املاضي ،يفوق تلك
التي دخلت إليها بنحو  290مليون دوالر يوميًا ،مقارنة مع
تدفقات إيجابية كانت تقدر يوميًا بنحو  395مليون دوالر
في األسابيع الثالثة األولى من الشهر املاضي.
لكن شركات عاملة في الوساطة ب ــاألوراق املالية ،نصحت
مستثمريها بالهدوء ،مشيرة إلى أن سوق األسهم املصرية
ما زالت لديها العديد من الفرص ،وستظل من االستثمارات
ال ـجــاذبــة خ ــال ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة .وف ــي مـقــابــل تــأثـيــر خ ــروج
االس ـت ـث ـم ــارات م ــن األس ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة ن ـحــو االق ـت ـص ــادات
الـكـبــرى ،ي ــرى محللون فــي س ــوق امل ــال املـصــريــة أن السبب
الــرئ ـي ـســي وراء االن ـخ ـفــاضــات ال ـك ـب ـيــرة ف ــي ال ـب ــورص ــة هو
انفجار فقاعة أسهم املضاربة التي كانت تقود السوق خالل
الفترة املاضية ،فضال عن التوسع في الشراء بالهامش في
الـســوق وال ــذي يعرف ب ـ «املــارجــن» ،مــا أدى أيضا ملزيد من
االنـخـفــاض فــي األسـعــار مــن أجــل تقليل الخسائر ،وساهم
في نــزول باقي األسهم الكبيرة في املؤشر الرئيسي في ما
يعرف بتأثير «الدومينوز» .والشراء بالهامش هو إقراض
املتعاملني في السوق لشراء أوراق مالية.

تجار ألمانيا
يخشون
تزايد اإلفالس
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ات ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد تـ ـ ـج ـ ــار
ال ـ ـت ـ ـجـ ــزئـ ــة فـ ـ ــي أمل ــانـ ـي ــا
(إت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش.دي.إي) ،إن
ق ـ ــرار ال ـح ـكــومــة تـمــديــد
إج ـ ـ ـ ــراءات الـ ـع ــزل ال ـعــام
بـسـبــب تـفـشــي ف ـيــروس
كورونا ،وإغالق املتاجر
خـ ــال ع ـي ــد ال ـف ـص ــح قــد
يدفع املزيد من الشركات
إل ـ ــى اإلفـ ـ ـ ــاس ،وي ـ ــؤدي
إل ــى نـتــائــج عكسية من
خ ـ ــال ت ـش ـج ـيــع ال ـن ــاس
على التدفق إلى املتاجر
مسبقا .وأشــار االتحاد،
وف ـ ـ ــق وك ـ ــال ـ ــة رويـ ـ ـت ـ ــرز،
إلــى أن  %54مــن متاجر
األزيـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ــواج ـ ــه خ ـطــر
اإلفـ ــاس بـعــد  100يــوم
مـ ـ ـ ــن اإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق .وب ـ ـعـ ــد
م ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات اسـ ـتـ ـم ــرت
ح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــات
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــن صـ ـ ـب ـ ــاح،
أمـ ـ ــس الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،ق ــال ــت
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارة أنـ ـغـ ـي ــا
م ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــل ،إن أملـ ــان ـ ـيـ ــا
سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدد إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـع ــزل الـ ـع ــام ح ـت ــى 18
إب ــري ــل /نـيـســان ،ودعــت
امل ــواطـ ـن ــن إل ـ ــى ال ـب ـق ــاء
فـ ــي مـ ـن ــازلـ ـه ــم وت ـق ـل ـيــل
االخ ـت ــاط ق ــدر اإلم ـكــان
ملدة خمسة أيام اعتبارا
م ـ ــن األول م ـ ــن ال ـش ـه ــر
امل ـق ـبــل .بـيـنـمــا هــاجـمــت
رابطة تجارة السيارات
األمل ــان ـي ــة (زد.دي.كـ ـ ـي ـ ــه)
تـمــديــد إج ـ ــراءات الـعــزل
العام وتشديدها.
()Getty

أخبار مختصرة

العماني
أذون خزانة لـ«المركزي» ُ
أعلن البنك المركزي العماني ،عن طرح أذون خزانة
عماني ( 395.3مليون
حكومية ،بقيمة  152مليون ريال ُ
ابتداء من اليوم األربعاء
دوالر) تستحق لمدة  91يومًا،
ً
وحتى  23يونيو /حزيران المقبل .وذكر البنك في بيان
له ،أمس ،أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء
العماني» على هذه األذون هو .%0.5
مع «المركزي ُ
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة
األجل تصدرها وزارة المالية ،لتوفير منافذ استثمارية
للبنوك التجارية المرخصة ،حيث يقوم البنك المركزي
العماني بدور مدير اإلصدار لهذه األذون.

اإلمارات تستثمر في إندونيسيا
أعلنت اإلمارات ،أمس الثالثاء ،عزمها استثمار  10مليارات
دوالر في قطاعات مختلفة بإندونيسيا .وقالت وكالة
األنباء اإلماراتية الرسمية (وام) إن هذه االستثمارات
ستتركز في قطاعات البنية التحتية والطرق والموانئ
والسياحة والزراعة .يأتي اإلعالن بعد  3أشهر من عقد
أسبوع استثماري بين البلدين ،تم التوقيع خالله على
رزمة اتفاقيات في مجاالت الموانئ ،والخدمات
اللوجستية ،والصناعات الدفاعية ،والطاقة والسياحة،
واالقتصاد .ووفق «وام» ،يبلغ حجم التبادل التجاري
الحالي بين اإلمارات وإندونيسيا  3.7مليارات دوالر سنويا.

تحسن األعمال في كوريا الجنوبية
أظهر استبيان أجرته منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،أن مؤشر ثقة األعمال في كوريا الجنوبية ارتفع
للشهر التاسع على التوالي في فبراير /شباط الماضي ،في
ظل آمال متنامية بالتعافي االقتصادي .وبلغ مؤشر
الثقة في األعمال  99.5نقطة لرابع أكبر اقتصاد في
آسيا الشهر الماضي ،ارتفاعا بـ  0.3نقطة مقارنة بالشهر
الذي سبقه ،وفقا الستبيان شمل  37دولة معظمها
دول ثرية ومتقدمة .ويرتفع مؤشر كوريا منذ يونيو/
حزيران الماضي عندما ارتفع إلى  69.6نقطة بعد تراجع
لخمسة أشهر بسبب تداعيات جائحة كورونا.

عن التطبيع
المجاني والفتور
اإلماراتي
مصطفى عبدالسالم

يوما بعد يوم تحرز دولة االحتالل
نجاحات على مستوى التطبيع
االقتصادي مع العديد من الدول
العربية ،وبعدما كان هذا النوع
من التطبيع خجوال وبطيئا في
سنوات سابقة ،ويتم من قبل
بعض الحكومات تحت جنح
الظالم باعتباره جريمة يرفضها
الشارع واألحزاب والنقابات ،باتت
الحكومات ترتكب هذه الجريمة
اآلن في وضح النهار ،دون أن
تضع في حساباتها الرأي العام،
ليس بسبب حدوث تغير في
مزاج الشعوب تجاه التطبيع مع
كيان مغتصب ودولة احتالل،
لكن ألن قوى القهر التي تمارسها
حكومات املنطقة ضد شعوبها
باتت تحول دون خروج هؤالء
الرافضني إلى الشارع للتنديد بهذه
الهرولة في التطبيع.
بل باتت تلك الحكومات القمعية
تحول دون حتى مجرد االعتراض
على ضخ مليارات تحتاجها
شعوبها بصورة ملحة في شرايني
االقتصاد اإلسرائيلي .وبعد أن
شاهدنا قبل أيام الصفقة األضخم
في تاريخ التطبيع بإعالن اإلمارات
ُ
تأسيس صندوق تضخ من خالله
 10مليارات دوالر في شرايني
اقتصاد دولة االحتالل ،وإبرام
أبوظبي مئات الصفقات لضخ
مليارات الدوالرات في كل القطاعات
داخل إسرائيل ،رأينا محطات
أخرى في قطار التطبيع املجاني
وفائق السرعة رغم املزاعم عن
وجود فتور شديد في العالقات
بني الجانبني .والالفت أن السرعة
تتم في الوقت الذي تتردد فيه تلك
املزاعم ،فقد كشف آفي سمحون
رئيس املجلس االقتصادي في
ديوان الحكومة اإلسرائيلي النقاب
يوم السبت عن أن اإلمارات ودولة
االحتالل تدرسان تدشني عدد من
مشاريع البنى التحتية الكبيرة ذات
الطابع االستراتيجي ،على رأسها
خط سكة حديد يربط اإلمارات
بميناء حيفا مرورا باألردن
والسعودية ،ويسمح بنقل البضائع
من إسرائيل إلى اإلمارات في
غضون يوم.
ومن بني املشروعات الجاري
االتفاق عليها أيضا بني الجانبني
مساهمة اإلمارات في تدشني ميناء
ً
عميق املياه في إيالت ،سيخدم كال
من إسرائيل واألردن وسيمنح دولة
االحتالل بوابة مائية في الجنوب.
تصريحات سمحون لم تتوقف عن
هذا الحد ،إذ أكد أن أبوظبي وتل
أبيب يمكن أن يتعاونا في تدشني
مشاريع في السودان ،خاصة في
الزراعة .ال يقف قطار التطبيع عند
العالقات بني اإلمارات وإسرائيل،
بل يتواصل بال توقف وبسرعة
هائلة ،فأمس أعلن املغرب عن
توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية
بني رجال األعمال املغاربة
واإلسرائيليني .وربما يتم غدا
التوقيع على مشروعات بني دول
أخرى منها السودان وموريتانيا،
خاصة أن نواكشوط كانت قريبة
من إقامة عالقات رسمية مع
إسرائيل ،مقابل الحصول على
حوافز مادية ،لكن انتهاء فترة
ترامب حال دون ذلك.

صندوق النقد يتوقع ارتفاع ديون البحرين ويدعو إلصالحات مالية
لندن ـ العربي الجديد

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين العام في
الـبـحــريــن إل ــى  %155مــن الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي
فــي عــام  ،2026داعـيــا إلــى تنفيذ إصــاحــات مالية
وخ ـفــض ال ــدي ــون ال ـتــي سـجـلــت زيـ ــادة ح ــادة خــال
الـ ـع ــام امل ــاض ــي م ــع ت ـض ــرر ال ــدول ــة الـخـلـيـجـيــة من
جائحة فيروس كورونا.
كانت استجابة البحرين سريعة الحتواء الجائحة،
وأطلقت حملة تطعيمات واسعة النطاق ،لكن األزمة
أدت الن ـك ـمــاش اق ـت ـصــادي بـنـسـبــة  %5.4ف ــي ،2020

ح ـيــث ان ـك ـمــش االق ـت ـص ــاد غ ـيــر الـنـفـطــي بـنـحــو .%7
وذكر صندوق النقد ،في بيان ،في ساعة متأخرة من
ّ
مساء اإلثنني ،أن العجز املالي الكلي زاد إلى %18.2
مــن الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي ال ـعــام املــاضــي مــن %9
في  2019إذ أضر انخفاض أسعار النفط باإليرادات،
بينما ارتفع الدين العام إلى  %133من الناتج املحلي
اإلجمالي من  %102في العام السابق.
ودعـ ــا م ـســؤولــو ال ـص ـنــدوق إل ــى «إج ـ ــراء إصــاحــات
عاجلة على مستوى املالية العامة ملعالجة االختالالت
الكبيرة ،وخـفــض الــديــن ال ـعــام ،واسـتـعــادة استدامة
األوضـ ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة ال ـك ـل ـيــة ،م ــع ض ـم ــان تــوجـيــه

ال ــدع ــم ألش ــد ال ـف ـئــات ض ـع ـفــا» ،م ـش ـيــرا إل ــى ض ــرورة
«وضع خطة طموحة تتسم باملصداقية ودعم النمو
لتصحيح أوضاع املالية العامة وتنفیذها على املدى
املتوسط ،بحيث تركز على حشد اإلي ــرادات املحلية
وترشيد النفقات».
وراك ـمــت البحرين ديــونــا بسرعة فائقة منذ تراجع
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ف ــي  .2015-2014وس ــاه ــم بــرنــامــج
م ـســاعــدات مــالـيــة بـقـيـمــة ع ـشــرة م ـل ـيــارات دوالر من
حـلـفــاء خليجيني فــي ت ـفــادي الـبـحــريــن أزم ــة ائتمان
في  .2018وجــرى ربط املساعدات املالية بإصالحات
مالية ،أعلنت البحرين الشهر املــاضــي أنـهــا ال تــزال
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ملتزمة بها .وكانت وكالة أنباء البحرين ،قد نقلت
مـطـلــع مـ ــارس /آذار الـ ـج ــاري ،ع ــن وزارة املــال ـيــة ،إن
اململكة تتوقع تسجيل عجز قــدره  1.2مليار دينار
( 3.2مليارات دوالر) ،في موازنة العام الجاري.
وأشــارت الــوزارة إلى أن البحرين تستهدف ميزانية
قيمتها  3.6مليارات دينار للعام  ،2021مع إيــرادات
مـتــوقـعــة تـبـلــغ  2.4مـلـيــار دي ـن ــار .وبــالـنـسـبــة للعام
ال ـق ــادم ،ق ــدرت ال ـ ــوزارة إج ـمــالــي الـنـفـقــات عـنــد 3.57
مليارات دينار مقابل إي ــرادات إجمالية قدرها 2.46
مليار دينار ،ما ينتج عنه تراجع طفيف في العجر
إلى حوالى  1.1مليار دينار.
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عمالت

ال قاع النهيار الليرة اللبنانية ...و«منصة المركزي» بال جدوى
واصلت العملة اللبنانية
انحدارها إلى القاع إذ
تجاوز سعر الدوالر ،أمس،
 14200ليرة ،ويأتي ذلك
في وقت تحوم فيه
الشكوك حول قدرة
«منصة المركزي» على
لجم السوق السوداء
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ت ـتـ ّ
ـوجــه األنـ ـظ ــار ف ــي ل ـب ـنــان إلــى
ّ
مـ ــا ُي ـس ــج ـل ــه س ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف فــي
ال ـســوق املـ ــوازي بـعــد ق ــرار البنك
املــركــزي الـسـمــاح لـلـمـصــارف ،بــالـتــداول في
ّ
الصرافني الشرعيني وتسجيل
العمالت مثل
الـعـمـلـيــات بــالـسـعــر الحقيقي عـلــى املنصة
اإللكترونية التابعة له.
ويــأتــي ذلــك فــي الــوقــت ال ــذي سـ ّـجــل فيه سعر
صـ ــرف الـ ـ ـ ــدوالر ف ــي الـ ـس ــوق ال ـ ـسـ ــوداء أم ــس
ال ـثــاثــاء ،ق ـفــزة جــديــدة إل ــى أك ـثــر مــن 14200
لـيــرة لبنانية فــي الـتـعــامــات املـبـكــرة ،بعدما
كان انخفض إلى حدود عشرة آالف ليرة قبل
انهيار املـفــاوضــات الحكومية أول مــن أمــس،
ب ــن الــرئ ـيــس م ـي ـشــال ع ــون ورئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
املكلف سعد الحريري .ولم تترجم بعد مفاعيل
اللقاء الذي جمع حاكم مصرف لبنان (البنك
امل ــرك ــزي) ري ــاض س ــام ــة ،ومـسـتـشــار رئـيــس
الجمهورية للشؤون املالية شربل قــرداحــي،
ي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة املـ ــاضـ ــي ،وال ـ ـ ــذي أفـ ـض ــى إل ــى
اإلع ــان عــن قــراريــن ملصرف لبنان املرتبطني
بــاملـنـصــة اإللـكـتــرونـيــة وال ـس ـمــاح للمصارف
بالتداول بالعمالت مثل الصرافني الشرعيني
وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على
ّ
املستمر
املـنـصــة ،وذل ــك بـهــدف لجم االرت ـفــاع
ّ
لسعر صــرف ال ــدوالر ،علمًا أن األج ــواء التي
ّ
خرجت عن اللقاء كانت إيجابية بــأن السعر
سينخفض إلى ما دون  9آالف ليرة لبنانية.

خطوة مشكوك فيها

ّ
يـ ــرى خـ ـب ــراء اق ـت ـص ــاد أن خ ـط ــوة م ـصــرف
لبنان لــن تــؤتــي ثـمــارهــا طــاملــا أنــه ال دوالر
ُيضخ في السوق ،والطلب ما يزال يتخطى
ال ـع ــرض ب ــأش ــواط ،مـنـتـقــديــن إق ـ ــدام الـبـنــك
املــركــزي على جعل الـنــاس يشترون العملة
الخضراء الصعبة من البنك فيما ودائعهم
بــالــدوالر األمـيــركــي مـحـجــوزة وال يمكن أن
يسحبوها .ويفقد اللبنانيون الثقة بخطوة
مصرف لبنان في لجم ارتفاع سعر صرف
ال ــدوالر ،نتيجة الـتـجــارب السابقة التي لم
ت ـكــن مـشـجـعــة ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق وعـ ـج ــزت عن
تــأديـ ّـة دوره ــا امل ـن ـشــود ،وال سيما لناحية
ض ـ ـ ــخ ال ـع ـم ـل ــة ال ـص ـع ـب ــة ل ـ ـ ــدى الـ ـص ــراف ــن
وال ـت ــي س ــرع ــان م ــا ت ـحـ ّـولــت إل ــى مـلــف لــدى
الـقـضــاء اللبناني عـنــد االدعـ ــاء عـلــى حاكم
ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ري ـ ــاض س ــام ــة ،بــاإله ـمــال
الوظيفي وإس ــاءة األمــانــة فــي عملية إدارة
الـ ــدوالر امل ــدع ــوم .وأص ــدر املـكـتــب اإلعــامــي
لـلــرئــاســة اللبنانية ،ي ــوم الجمعة املــاضــي،
بيانًا كشف فيه عن اجتماع عقد بني حاكم
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ريـ ــاض س ــام ــة ومـسـتـشــار
رئـيــس الجمهورية لـلـشــؤون املــالـيــة شربل

قرداحي ،خرج منه قراران عن البنك املركزي،
األول يقضي بــإطــاق املـنـصــة اإللكترونية
َّ
تسجل عليها كل العمليات،
التابعة له حتى
وتصبح مرجعًا أساسيًا للسعر الحقيقي
لـلـســوق ،كما تضمن ق ــرارًا ثانيًا بالسماح
للمصارف بالتداول في العمالت وتسجيل
العمليات بالسعر الحقيقي على املنصة،
على أن تتابع لجنة الرقابة على املصارف
حسن سير العمل.
شح الدوالر

أصدر مصرف لبنان املركزي تعميمًا أول من
أمــس ،إلــى مؤسسات الصرافة كافة املسجلة
لديه يعلمها فيه بوجوب قيامها خــال مدة

محلل اقتصادي :أزمة
الثقة وراء أزمة السيولة
وقفزات الدوالر

ح ــده ــا األقـ ـص ــى  16إبـ ــريـ ــل /ن ـي ـس ــان املـقـبــل
باالشتراك في املنصة اإللكترونية لعمليات
الصرافة املنشأة من مصرف لبنان والتسجيل
على التطبيق اإللكتروني العائد لهذه املنصة
وااللتزام بالشروط الواردة في القرار األساسي
رق ــم  13236ف ــي  10يــون ـيــو /ح ــزي ــران 2020
وذلك تحت طائلة شطب املؤسسات املخالفة.
ويعزو حاكم مصرف لبنان في التعميم هذه
الـخـطــوة إلــى ال ـظــروف االستثنائية الحالية
التي يمر بها لبنان والتي أثــرت بشكل كبير
على سعر صرف العمالت األجنبية النقدية،
وملـ ـ ــا ي ـق ـت ـض ـيــه ت ـن ـظ ـي ــم ع ـم ـل ـي ــات الـ ـص ــراف ــة
لحماية استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.
ي ـق ــول رئ ـي ــس لـجـنــة ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى امل ـص ــارف
الـســابــق ،سمير ح ـمــود ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»
ّ
إن مـصــرف لبنان ال بــد مــن أن يـتـحـ ّـرك للجم
تــدهــور قيمة الـلـيــرة اللبنانية بآلية معينة،
ّ
ل ـكــن ال ــذه ــاب بــات ـجــاه امل ـنـ ّـصــة ف ــي ظ ــل أزم ــة
ال ـ ــدوالر وسـ ــوق ال ـق ـطــع ل ــن يـحـقــق املـعــالـجــة
املطلوبة .ويرى حمود أنه ال يجوز استخدام
ودائ ــع اللبنانيني فــي أي عملية والـتـصــرف
بـهــا لـلـخــروج مــن األزم ــة ،بــل يـجــب إعـطــاؤهــا
ألصحابها فهي ليست ملك املصارف أو البنك

ّ
املــركــزي ،الفتًا إلــى أن مصرف لبنان سيطلق
عملية الـتــداول بالعمالت األجنبية ورقيًا أو
نقديًا ،لكن الحركة ستكون ّ
مقيدة ومحصورة
بكمية معينة مــن السيولة النقدية ،وبعض
النشاطات االقتصادية والتجارية والفردية
ّ
الحر
املحددة ،ومن غير املفيد تقييد السوق
وهـ ـ ــذا اإلجـ ـ ـ ــراء ل ــن يـ ـ ــؤدي إلـ ــى ل ـج ــم ال ـس ــوق
الـســوداء .ويشير حمود إلــى أن تحديد سعر
محاوالت البنك املركزي
ثابت للصرف يضرب
ّ
بسعر
الدوالر
ضخ
عند
حصل
تمامًا ،وهذا ما
ٍ
م ـحــدد ل ــدى ال ـصــرافــن املــرخ ـصــن م ــن خــال
املـنـصــة ال ـتــي أطـلـقـهــا م ـصــرف لـبـنــان وطـلــب
وضــع هــامــش معقول بــن البيع وال ـشــراء ،إذ
ـت يعتبر فيه
ال يمكن
تحديد السعر فــي وق ـ ٍ
ً
العرض قليال جدًا والطلب كبيرًا ،مشددًا على
ّ
أن األهم أن يوازي العرض الطلب على الدوالر
وهنا العملية األساس ونقطة الفصل.
خطوات المعالجة الحقيقية

ي ــرى رئ ـيــس لـجـنــة الــرقــابــة عـلــى امل ـصــارف
ال ـس ــاب ــق ف ــي ذلـ ــك ن ــوع ــا م ــن ال ـت ـل ـ ّـه ــي ،رغــم
ترحيبه باملنصة ،لكن املعالجة الحقيقية
لــأزمــة تكمن فــي تـحــريــك ال ـعــرض لـلــدوالر

شح السيولة

عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد األزمـ ـ ـ ـ ــة وط ـ ـ ـ ــرق املـ ـع ــالـ ـج ــة،
ي ـق ــول ك ـب ـيــر االق ـت ـص ــادي ــن ف ــي مـجـمــوعــة
بـنــك بـيـبـلــوس ،نـسـيــب غ ـبــريــل ،لــ«الـعــربــي
الجديد» ،إن هناك مشكلة شح في السيولة
والـعـمــات األجنبية بــاالقـتـصــاد اللبناني
سببها أزمة الثقة التي بدأت في أواخر عام
 2017وتــوس ـعــت تــدريـجـيــا ف ــي سبتمبر/
أيلول  2019حيث كــان التراجع الكبير في
تدفقات رؤوس األموال إلى لبنان وتوقفت
بـشـكــل شـبــه كــامــل بـعــد ق ــرار الـحـكــومــة في
مـ ـ ــارس /آذار  2020بــال ـت ـعــذر ع ــن تـســديــد
سندات «الـيــوروبــونــدز» إضافة إلــى ظهور
الـســوق املـ ــوازي ،وقــد أصبحنا الـيــوم أمــام
ن ـحــو  5أس ـع ــار ل ـل ـصــرف .وي ـش ــدد ع ـلــى أن
تشغيل االقتصاد من جديد وبشكل طبيعي
يحتاج إلــى توحيد أسـعــار الـصــرف ضمن
خطة إصالحية متكاملة وشاملة للنهوض
تضعها الحكومة الجديدة ،تتضمن إعادة
هيكلة القطاع العام ،وتصحيح االختالالت
باملالية العامة ،ومعالجة الــوضــع النقدي
واملـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــي واملـ ـعـ ـيـ ـش ــي وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـن ـم ــو
لالقتصاد اللبناني ،وإع ــادة تأهيل البنى
التحتية وغيرها من الخطوات ،إلى جانب
ض ـ ـ ــرورة ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ط ــاول ــة امل ـح ــادث ــات
م ــع ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ل ـلــوصــول إلــى
ات ـف ــاق تـمــويـلــي إص ــاح ــي م ـع ــه .ويـضـيــف
غبريل« :التوقيع على اتفاق مع الصندوق
م ــن شــأنــه أن يـعـطــي مـصــداقـيــة لـلـمـشــروع
اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــي وان ـ ـض ـ ـبـ ــاطـ ــا فـ ـ ــي ت ـط ـب ـي ـق ــه،
عـلــى أن ي ـبــدأ ال ـص ـنــدوق بـعــد  3أش ـهــر من
توقيعه بضخ السيولة ليتبع ذلك تدريجيًا
ع ـن ــد ت ـط ـب ـيــق اإلص ـ ــاح ـ ــات ب ـم ـهــل زم ـن ـيــة
ووفـ ـ ـ ــق أول ـ ـي ـ ــات م ـ ـح ـ ــددة ،وات ـ ـفـ ــاقـ ــات مــع
مـ ـص ــادر أخـ ـ ــرى م ـث ــل م ــؤس ـس ــات م ـت ـعــددة
األط ـ ـ ــراف وص ـن ــادي ــق تـنـمـيــة وف ــي مــراحــل
الحقة مع القطاع الخاص ،وبالتالي ،نحن
ـاف
بـحــاجــة لـتــدفــق رؤوس أمـ ــوال بـشـكــل كـ ٍ
إلى لبنان ،ولن يحصل ذلك من دون اتفاق
مع صندوق النقد».

ال ارتباط بالحكومة
أعلن مصرف لبنان (البنك المركزي
اللبناني) في بيان أنه «يتم تداول خبر
على وسائل التواصل االجتماعي
مفاده أن حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة لن يطلق المنصة اإللكترونية
« »Sayrafaإال بعد تشكيل الحكومة.
وأكــد البيان أن مصرف لبنان ينفي
هــذا الخبر جملة وتفصيًال .وكان
المركزي قد أصدر تعميمًا أول من
أمس إلى مؤسسات الصرافة كافة
المسجلة لديه يعلمها فيه بوجوب
قيامها خالل مدة حدها األقصى
 16إبريل /نيسان المقبل باالشتراك في
المنصة اإللكترونية.
شراكات الصرافة تتأهب لدخول المصارف حلبة تداول العمالت (جوزيف عيد/فرانس برس)

تقرير

طرابلس ـ العربي الجديد

أثـ ــارت تـســريـبــات وســائــل إع ــام ليبية حــول
ح ـجــم امل ـي ــزان ـي ــة امل ـق ـتــرحــة م ــن ق ـبــل حـكــومــة
الــوحــدة الوطنية ،جــدال واسـعــا فــي األوســاط
الليبية ،وسط تباين في اآلراء حولها.
وتحدد تلك التسريبات حجم امليزانية ،بـ 96
مـلـيــار دي ـنــار ليبي (ال ـ ــدوالر =  4.5دنــانـيــر)،
منها  33مليار دينار للمرتبات ،و 11مليارا
لـلـنـفـقــات ال ـع ــامــة ،و 22م ـل ـيــارا لـلـتـنـمـيــة ،و5
م ـل ـي ــارات لـ ـح ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ ،وأكـ ـث ــر م ــن 23
مليارا لبند الدعم الخاص باألدوية واألغذية
واملـحــروقــات .وفيما لم يحدد رئيس اللجنة

()Getty

باسكال سوريو
مصطفى قماس

أسعفت وكالة األدوية األوروبية ،رئيس أسترازينيكا،
بــاسـكــال ســوريــو ،عـنــدمــا اعـتـبــرت لـقــاح الـشــركــة آمنا
وفعاال ،غير أنه مازال في مرمى انتقادات األوروبيني
بسبب تباطؤ عمليات توريد اللقاحات امللتزم بها.
سيكون على الــرئـيــس التنفيذي ألسترازينيكا ،ذي
األصـ ـ ــول ال ـفــرن ـس ـيــة ،االس ـت ـن ـج ــاد ب ـكــل م ــا راك ـ ــم من
قــدرة على املواجهة وتدبير األزمــات من أجــل تجاوز
ال ــوض ـع ـي ــة الـ ـت ــي ت ـج ـت ــازه ــا ال ـش ــرك ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة-
السويدية ،خاصة أن مسؤولني أوروبيني يطالبونه
بكشف الحساب .لم تواجه أسترازينيكا فقط القرارات
الـقــاضـيــة بتعليق اسـتـخــدام لقاحها مــن قـبــل بـلــدان
أوروبـ ـي ــة ،رغ ــم تــأكـيــد وكــالــة ال ـ ــدواء األوروبـ ـي ــة على
ف ـعــال ـي ـتــه ،ب ــل إن ـه ــا ت ــوج ــد ه ــدف ــا النـ ـتـ ـق ــادات بسبب
ت ــأخ ــره ــا ف ــي الـ ــوفـ ــاء ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــا تـ ـج ــاه االتـ ـح ــاد
األوروب ــي القاضية بتسليم كميات اللقاحات املتفق
عـلـيـهــا .ول ــم ت ـتــردد ال ــوزي ــرة الـفــرنـسـيــة املـنـتــدبــة في
الـصـحــة ،أنـيـيــس بــانـيــي رون ــاش ــار ،فــي حــديـثـهــا عن
س ــوري ــو ،ع ـنــدمــا اع ـت ـبــرتــه م ـس ــؤوال ع ــن ال ـتــأخــر في
تسليم اللقاح لالتحاد األوروبي ،خاصة بعدما أكدت
شركته على قدرتها على توفير اللقاحات التي وعدت
ب ـهــا .عـ ــادت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام األوروبـ ـي ــة إل ــى الـنـبــش
فــي سيرة ســوريــو ،حيث أكــدت أن الــرجــل ذا األصــول
الفرنسية املــولــود بمنطقة بـيـكــاردي ،العاشق لعالم
الخيول ،اختار مسارا دراسيا قاده إلى أن يكون على
رأس شركة عقدت على لقاحاتها الكثير من اآلمال قبل
أن تصبح مثار تشكيك وتعليق في االستخدام.
لــم يستنكف ســوريــو عــن ال ــرد عـلــى االن ـت ـقــادات التي
ط ــاول ــت شــرك ـتــه م ــن ق ـبــل األوروبـ ـ ـي ـ ــن ،خ ــاص ــة فيما
يتصل بالتأخر في تسلم الطلبيات التي اتفق عليها
مــع االتـحــاد األوروب ــي .ومــن تابعوا مـســاره يعترفون
لــه بـقــدرات كبيرة على املــواجـهــة .ولــد فــي مــايــو /آيــار
 1959بمنطقة بيكاردي بفرنسا ،حصل على ديبلوم
في البيطرة ،وحــاز على ماجيستير في إدارة األعمال
م ــن امل ــدرس ــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـت ـج ــارة ،ق ـبــل أن ي ـب ــدأ م ـســارا
مـهـنـيــا خ ـبــر ف ـيــه ع ــال ــم ص ـنــاعــة الـ ـ ــدواء .ال ـت ـحــق بعد
تـخــرجــه بمختبر «روس ـي ــل أوك ـ ــاف» ف ــي ع ــام ،1986

ال ــذي انــدمــج مــع «هــوشــت» ،الـتــي أضـحــى مــديــرا عاما
لـهــا ،ثــم «ســانــوفــي» و«روش» ،الـتــي تــولــي أمــر فرعها
«بيوتيك» بالواليات املتحدة األميركية ،قبل أن يحط
ال ــرح ــال ب ــ«أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا» .اكـتـســب خ ـبــرة كـبـيــرة في
مجال تخصصه ،تنقل بني مجموعات صناعة الــدواء
الفرنسية واألملانية والسويسرية والبريطانية ،وعاش
بأستراليا ونيوزيلندا والـيــابــان والــواليــات املتحدة،
قبل أن يتولى أمر أسترازينيكا قبل عشرة أعوام.
يــوصــف س ــوري ــو ،ال ـبــالــغ م ــن الـعـمــر  61عــامــا بــأنــه ال
يتهرب من مواجهة الصعوبات التي تعترض سبيله.
ت ـلــك خ ـص ـلــة اكـتـسـبـهــا م ــن ال ــوس ــط امل ـت ــواض ــع ال ــذي
يـنـحــدر مـنــه ،حـيــث يــؤكــد أن ــه فــي ذل ــك الــوســط يتعلم
املـ ــرء أن ي ــداف ــع ع ــن نـفـســه وج ـمــاع ـتــه .ع ـنــدمــا الـتـحــق
بأسترازينيكا ،كانت في وضعية مالية سيئة ،حيث
عمد إلــى إلـغــاء اآلالف مــن فــرص الـعـمــل ،واالستثمار
فــي البحث والتطوير والتركيز على أن ــواع السرطان
وأم ــراض القلب واألم ــراض التنفسية .نجح الفرنسي
الـحــامــل للجنسبة األسـتــرالـيــة ،حـيــث تعيش أســرتــه،
قـبــل سبعة أعـ ــوام فــي ت ـفــادي ع ــرض عـمــومــي للشراء
قدمته «فايزر» األميركية ،وصعدت قيمة املختبر الذي
يتولى أمــره في البورصة من  40مليار يــورو إلى 110
مـلـيــارات ي ــورو .استطاعت شركته اق ـتــراح لـقــاح ضد
كــوف ـيــد 19-بـتـعــاون مــع جــامـعــة أوك ـس ـفــورد ،وأبــرمــت
معها اللجنة األوروبية عقدا ينصب على طلبية بـ400
مليون جرعة ،غير أنها لم تنهِ تسليم الجزء األول منه،
ما جعل سوريو هدفا لتساؤالت برملانيني أوروبيني
حول تفضيل شركته لتوريد اللقاح للمملكة املتحدة
وسبب التأخر في اإلنتاج بأوروبا .هو يؤكد أنه سبق
لشركته أن وقعت عقدا مع اململكة املتحدة قبل االتحاد
األوروبي ،مشددا على أن األولى كانت رصدت عشرات
املــايــن مــن الجنيهات مــن أجــل تطوير اللقاح ،عازيا
التأخر في اإلنـتــاج لتفاوت في اإلنـجــاز على مستوى
املصانع .خالل االستماع إليه من قبل البرملان األوروبي
ف ــي ف ـب ــراي ــر /ش ـب ــاط امل ــاض ــي حـ ــول تـسـلـيــم طـلـبـيــات
االتـ ـح ــاد م ــن ال ـل ـق ــاح ،خــاط ـب ـتــه نــائ ـبــة تـمـثــل الـيـســار
األوروبــي املوحد« :السيد سوريو ،أنت قطعة صابون
صغيرة منفلتة» ،في إشــارة إلــى مواجهته لتساؤالت
النواب األوروبية.

سورية

ليبيا :مخاوف من تداعيات «الميزانية الباهظة»
استحقاقات كبيرة تواجه
الحكومة الليبية فيما
يخص الميزانية الموحدة
التي تؤكد التسريبات أنها
تبلغ نحو  96مليار دينار،
في ظل ما تعانيه البالد
من أزمة مالية خانقة

ملواجهة ارتفاع الطلب عليه ،وضخ العملة
ال ـص ـع ـب ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،وإض ـ ـ ـفـ ـ ــاء خ ـط ــاب
س ـي ــاس ــي م ـس ـت ـق ـ ّـر ومـ ــريـ ــح وم ــالـ ـي ــة عــامــة
ت ـســاعــد ع ـلــى اس ـت ـق ــرار س ـعــر الـ ـص ــرف .من
جهته ،يعتبر الخبير االقـتـصــادي باتريك
ّ
مــارديـنــي أن هـنــاك غـمــوضــا وع ــدم وضــوح
في خطوة مصرف لبنان وتحديدًا لناحية
أي س ـع ــر س ـي ـع ـت ـمــد ف ــي امل ـن ـص ــة .وي ـش ــرح
مــارديـنــي ،لـ«العربي الـجــديــد» ،أنــه إذا كان
ّ
سـعــر ال ـص ــرف أق ــل م ــن الـسـعــر املـعـتـمــد في
الـســوق امل ــوازي فلن تــؤدي املنصة أي دور،
بــاعـتـبــار أن ال ـنــاس سـيـبـقــون يـلـجــأون إلــى
الـ ـس ــوق ال ـ ـسـ ــوداء ل ـي ـح ـص ـلــوا ع ـل ــى ص ــرف
أعلى ألموالهم الدوالرية ،علمًا أنها ستلقى
ً
تهافتًا مــن الــذيــن يملكون أمـ ــواال بالعملة
الــوطـنـيــة وي ــري ــدون تحويلها إل ــى ال ــدوالر.
ويضيف« :إذا قـ ّـرر مصرف لبنان أن يضخ
ال ــدوالر بنفسه فــي املنصة عندها سنكون
أم ــام اس ـت ـنــزاف الحـتـيــاطــي م ـصــرف لبنان
ومـ ّـس بــأمــوال املــودعــن» .أمــا إذا كــان سعر
الـصــرف املـحــدد فــي املنصة التابعة للبنك
املركزي يعادل أو ُي َّ
حدد تبعًا ألرقام السوق
السوداء ،يقول مارديني« ،فعندها ستكون
املـنـصــة إي ـجــاب ـيــة ،إذ ب ـهــذه الـطــريـقــة نــزيــد
عــدد الــاعـبــن فــي الـســوق امل ــوازي أو سوق
القطع ونــدخــل إليها املـصــارف والصرافني
ّ
الشرعيني ،ما من شأنه أن يخفف التقلبات
الحادة في سعر الصرف وإمكانية التالعب
بالسوق ،لكن هذا ال يعني أن سعر الصرف
سينخفض ،بل اتجاهه سيبقى تصاعديًا».

بروفايل

يــســعــى الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة
«أســتــرازيــنــيــكــا» ،بــاســكــال ســوريــو،
إلى االستنجاد بكل ما راكم من قدرة
عــلــى الــمــواجــهــة وتــدبــيــر األزمـــات
من أجل تجاوز أزمــة شركته التي لم
تلتزم بتوريد كميات اللقاح ضد كورونا
المتفق عليها

املالية بمجلس ال ـنــواب ،عمر تنتوش ،حجم
امل ـي ــزان ـي ــة ،ي ــؤك ــد أن امل ـ ـشـ ــاورات ب ــن أع ـضــاء
اللجنة املالية ال تزال مستمرة حتى اآلن.
وقــال تنتوش في حديث ل ـ «العربي الجديد»
إن امل ـشــاورات الجارية حــول مقترح امليزانية
ت ـ ـهـ ــدف ل ــدراسـ ـتـ ـه ــا قـ ـب ــل إح ــالـ ـتـ ـه ــا ملـجـلــس
ال ـ ـنـ ــواب الع ـت ـم ــاده ــا أو إع ــادتـ ـه ــا لـلـحـكــومــة
إلجــراء تعديالت عليها .وأشــار تنتوش إلى
أن امل ـ ـشـ ــاورات ال ـحــال ـيــة تـتـخـلـلـهــا ات ـص ــاالت
بــال ـج ـهــات املـعـنـيــة بــامل ـيــزان ـيــة امل ـق ـتــرحــة لهم
ملـعــرفــة أس ـبــاب ط ــرح ه ــذه األرق ـ ــام خصوصا
وأنها أول ميزانية موحدة للبالد منذ سنوات،
مـشــددا على حــرص لجنته على أن تتناسب
املـيــزانـيــة مــع أهـ ــداف الـحـكــومــة خ ــال الـفـتــرة
املقبلة لتلبية عدة استحقاقات واإلصالحات
ال ــازم ــة لــاق ـت ـصــاد ومـعـيـشــة امل ــواط ــن .لكن
عـضــو مـجـلــس الـ ـن ــواب ،عـبــد ال ـس ــام نصية،
يرى ،خالل تغريدة على تويتر ،أن اإلصالحات
التي تسعى لها الحكومة كتوحيد املؤسسات
واإلع ـ ـ ـ ـ ــداد ل ــان ـت ـخ ــاب ــات وت ـح ـس ــن ال ــوض ــع
املـعـيـشــي لـلـمــواطــن «ال تـحـتــاج إل ــى ميزانية
بـ ــاه ـ ـظـ ــة» ،م ـط ــال ـب ــا الـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ــ«م ــواجـ ـه ــة
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد» .وه ـ ــو م ـط ـلــب مـ ـل ــح ،وف ـ ــق أس ـت ــاذ
االقـتـصــاد بــالـجــامـعــات الليبية ،عـبــد الـســام
زي ــدان ،مشيرا إلــى أن مطلب مواجهة الفساد

يتوجب قبله االطالع على األسس والضوابط
التي بنت الحكومة عليها مقترحها للميزانية.
ويـبــدو أول التحديات أمــام مقترح امليزانية،
بحسب زيـ ــدان ،فــي جــانــب ق ــدرة ال ــدول ــة على
توفير اإليــرادات .وقــال« :ال نعرف هل وضعت
الحكومة فــي الحسبان حجم إي ــرادات البالد
أســاســا ملـقـتــرحـهــا» .وملــواجـهــة ه ــذا التحدي
يؤكد زيدان أن الحكومة من املفترض أن تتبنى
مـشــاريــع لتنمية اإليـ ـ ــرادات وفـقــا لحساسية
الـظــروف التي تمر بها البالد وتركة األزمــات
املتراكمة تزامنا مع ضوابط احترازية تمنع
تسرب منظومة الفساد املتوغلة في مؤسسات
الدولة مـجــددا .وبمزيد من التوضيح يشير
زيدان إلى أن اعتماد مقترح الحكومة املعتمد
على م ــوارد النفط قــد يــواجــه صـعــوبــات رفع
الـتـجـمـيــد الـ ــذي فــرض ـتــه املــؤس ـســة الــوطـنـيــة
للنفط على حساباتها .وق ــال« :حتى اآلن لم
يـتــدفــق أي ش ــيء للبنك امل ــرك ــزي ال ــذي يجب
عليه انتظار قرارات دولية بشأن عودة تدفق
اإلي ـ ـ ــرادات م ــن ح ـســابــات املــؤس ـســة الــوطـنـيــة
لـلـنـفــط امل ـج ـمــدة وح ـتــى بـعــد رف ــع الـتـجـمـيــد،
فأغلب اإلي ــرادات ستذهب لتغطية مصاريف
تـشـغـيــل ال ـح ـق ــول الـنـفـطـيــة وسـ ـ ــداد ديــون ـهــا
املـسـتـحـقــة ل ـل ـشــركــات األج ـن ـب ـيــة ال ـع ــام ــة في
ل ـي ـب ـيــا» .وف ــي مــواج ـهــة ه ــذا ال ـت ـحــدي تـبــدو

االستحقاقات كبيرة أمــام الحكومة ملواجهة
مـلـفــات شــائـكــة تـعـهــد بحلحلتها مـثــل أزم ــة
الـكـهــربــاء وإع ــادة تأهيل الـقـطــاعــات املتصلة
بـحـيــاة املــواطــن كالصحة واملـ ــواد األســاسـيــة
ول ـقــاحــات ك ــورون ــا وتــأجـيــل الـقـطــاع األم ـنــي.
لكنه في ذات الوقت يرى أن توسيع الحكومة
لتشكيلتها ال ــوزاري ــة ك ــان م ــن ب ــن أهــدافـهــا

توقعات
بارتفاع
التضخم
في حالة
إقرار
ميزانية
ضخمة
(فرانس
برس)

مضاعفة سعر الدوالر لحواالت المنظمات
فصل عــدد من القطاعات واملؤسسات بهدف
عــدم تـضــارب املـهــام والـصــاحـيــات وبالتالي
تــوزيــع املـيــزانـيــة وف ــق بـنــودهــا بـشـكــل ييسر
تــوجـيـهـهــا ومــراق ـب ـت ـهــا .لـكــن زيـ ــدان فــي ذات
الوقت يعبر عن مخاوفه من ارتفاع مستوى
التضخم وخروجه عن السيطرة في حال إقرار
امليزانية بهذا الحجم ،وفق التسريبات.

عدنان عبد الرزاق

كشفت مصادر في سورية ،أمس الثالثاء ،أن
مصرف سورية املركزي رفع سعر الحواالت
الـ ــواردة مــن ال ـخــارج بالقطع األجـنـبــي ،من
 1250إلى  2500ليرة سورية للدوالر الواحد،
ً
مبينة نقال عــن مـســؤول باملصرف ،أن رفع
السعر يشمل املنظمات والجهات الدولية،
مـ ــن دون أي ت ـغ ـي ـيــر ع ـل ــى س ـع ــر ال ـص ــرف
الرسمي للدوالر الذي يحدده مركزي دمشق
ب ــ 1250ليرة سورية لـلــدوالر الــواحــد لباقي
الـتـحــويــات وامل ـعــامــات .وتـشـيــر امل ـصــادر،
فــي وســائــل إع ــام مـحـلـيــة ،إل ــى أن شــركــات
الصيرفة ستلتزم ببيع حصيلة مشترياتها
الـ ـ ــواردة م ــن ه ــذه الـ ـح ــواالت إل ــى امل ـصــارف
املــرخ ـصــة خ ــال ي ــوم عـمــل واح ـ ــد ،وبسعر
الـ ـص ــرف املـ ـح ــدد ب ـت ــاري ــخ ق ـي ــام ــه بـعـمـلـيــة
ال ـشــراء مضافًا إلـيــه هــامــش مــالــي .ويعتبر
املحلل املــالــي مــن دمـشــق ،علي الـشــامــي ،أن
خطوة املركزي «ناقصة» ألن قرار رفع سعر
الـحــواالت ،لم يطاول األم ــوال التي يرسلها
املغتربون لذويهم ،وهــي كتلة التحويالت
الكبرى ،بل اقتصر القرار على حواالت األمم
املتحدة والسفارات والقنصليات والبعثات
الدبلوماسية واملـنـظـمــات الــدولـيــة .كما أن

الـ ـق ــرار بـ ــرأي ال ـشــامــي «ب ـع ـيــد ع ــن ال ــواق ــع»
ألن س ـعــر صـ ــرف ال ـ ـ ــدوالر بــدم ـشــق ال ـي ــوم،
ب ــن  4300و 4500ل ـي ــرة ،بـمـعـنــى أن ــه يــزيــد
عــن سعر املــركــزي الجديد ،بأكثر مــن 2000
ليرة لـلــدوالر .ويضيف املحلل الـســوري أن
«ت ـع ـنــت» ن ـظــام األس ــد بـتـسـعـيــر ال ـح ــواالت
بــأقــل مــن ال ـســوق ،إنـمــا يـفـ ّـوت على سورية
القطع األجنبي املقدر بنحو مليوني دوالر
يــوم ـيــا ح ـتــى ع ــام  ،2019إذ أصـ ــدر رئـيــس
الـنـظــام ال ـس ــوري ،بـشــار األس ــد ،مرسومني
ّ
واللذين
رقــم « 3و »4مطلع الـعــام املــاضــي،
جـ ّـرمــا الـتـعــامــل بــأي عملة أجـنـبـيــة ،مــا زاد
من مخاوف املحولني أو ألزمهم بالتحويل
عبر الشركات املرخصة التي تسلم بالعملة
امل ـح ـل ـيــة ح ـت ــى اآلن ،وب ـس ـع ــر  1250ل ـيــرة
لـلــدوالر حيث لم يشمل قــرار املــركــزي أمس
أس ـع ــار الـ ـح ــواالت م ــن األشـ ـخ ــاص .وي ـبـ ّـن
املـ ـتـ ـح ــدث ع ـب ــر ات ـ ـصـ ــال ه ــات ـف ــي أن سـعــر
ال ـح ــواالت ب ـقـ ّـي  435ل ـيــرة ل ـل ــدوالر رسميا
حتى ديسمبر /كانون األول  ،2019رغم أن
سعر ال ــدوالر بالسوق كــان  950ليرة ،ومن
ثم رفع سعر دوالر الحواالت الخارجية في
يونيو /حزيران من العام املاضي إلى 1250
ليرة وكان السعر بالسوق بنحو  2900ليرة
للدوالر «األسـعــار دائمًا باملصرف املركزي

بنحو نـصــف الـسـعــر الحقيقي بــالـســوق».
وتشير مصادر من دمشق ،طلبت عدم ذكر
أسمائها ،لـ«العربي الجديد» أن التشديد
واملــاح ـقــة األم ـن ـيــة عـلــى ش ــرك ــات ومـكــاتــب
ال ـص ـيــرفــة وع ـصــا امل ــرس ــوم  3الـ ــذي ي ـجـ ّـرم
بــالـسـجــن ك ــل م ــن يـتـعــامــل بـ ــالـ ــدوالر ،دفــع
املغتربني للتحويل عبر شركات في لبنان
أو األردن ،وأحيانًا في تركيا ،حتى ال يخسر
ذووه ــم نصف قيمة التحويل عبر اإلل ــزام
بتسليم الحوالة بالسعر الرسمي للدوالر،
إذ ال أحــد يقبل أن يضيع عليه نحو %50
من قيمة الحوالة حيث يتم إرسال الحواالت
بــالـعـمــات الـعــاملـيــة ل ــدول ال ـج ــوار ،وم ــن ثم
تحويلها بالليرة إلى سورية.
وتــؤكــد املـصــادر أن «التشديد األمـنــي على
أشده هذه الفترة ،خاصة بسوقي الحريقة
واملــرجــة بــدمـشــق ،ويـتــم إي ـصــال ال ـحــواالت
الـخــارجـيــة بـشـكــل شـخـصــي بـعــد االت ـصــال
بصاحب العالقة لكن الوضع خطر وسبق
للنظام الـشـهــر املــاضــي أن اعـتـقــل صــرافــن
ومــوظ ـفــي مـكــاتــب الـتـحــويــل خ ــال تسليم
الحواالت ،بل واقتحم منازل بدمشق وحلب
ب ـح ـثــا ع ــن ال ـع ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة» ،بـحـســب
املـ ـص ــادر .ويـعـتـبــر االق ـت ـص ــادي ال ـس ــوري،
حسني جميل ،أن حصر التحويل بالشركات

املرخصة وبسعر املصرف املركزي ،كان من
أسباب تراجع سعر صرف الليرة ،ألنه زاد
من خلل تــوازن العرض النقدي باألسواق،
بــل تستفيد الـ ــدول امل ـج ــاورة مــن الـعـمــات
األجـنـبـيــة ،امل ـقــدرة بنحو  60مـلـيــون دوالر
شهريًا ،وبالتالي يــزداد عــرض الليرة ،ألن
الحواالت تدخل سورية من األردن ولبنان
بــالـعـمـلــة امل ـح ـل ـيــة .وف ــي ج ــواب ــه ع ــن س ــؤال
ح ــول أس ـب ــاب ع ــدم رف ــع ن ـظــام األس ــد سعر
الحواالت الخارجية ليصل ملستويات سعر
ال ـس ــوق ،يـقــول جـمـيــل لــ«ال ـعــربــي الـجــديــد«
إن فعل النظام ذلك فسيضطر لرفع السعر
الــرس ـمــي أي ـضــا وي ـع ـتــرف بــالـتــالــي بنسبة
التضخم الحقيقية وربما تنهار الليرة ،لذا
يحاول النظام ضبط السعر بقوة القانون
والــرقــابــة األمـنـيــة ،بعد فقدانه الـقــدرة على
التدخل عبر جلسات أسبوعية ملوازنة سعر
الصرف بني السوق الهامشية والرسمية.
ويـ ــدفـ ــع ال ـ ـسـ ــوريـ ــون ال ـث ـم ــن األك ـ ـبـ ــر جـ ــراء
ه ــذه ال ـس ـيــاســة ،بـحـســب رأي االق ـت ـصــادي
السوري ،ألن التحويالت ومساعدة األبناء
من الـخــارج ،كانت أهــم عوامل سد الفجوة
الكبيرة بني الدخل الذي ال يزيد عن  60ألف
ليرة ،واإلنفاق الذي يتجاوز  750ألف ليرة
لألسرة شهريًا ،حسب أحدث الدراسات.
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أخبار
بورصة دبي تشهد أول
اكتتاب منذ 2017
أعلنت شركة النجم الثالثي للنقليات
(خاصة) ،أمس ،طرح أسهمها
لالكتتاب العام في سوق دبي املالي،
في أول اكتتاب عام منذ أواخر
 .2017وقالت الشركة ،في بيان،
إن حجم الطرح يمثل  24باملئة
من إجمالي رأس املال ،بحصيلة
متوقعة بني  120مليونا إلى 160
مليون دوالر .وتوقعت الشركة،
إدراج األسهم في سوق دبي املالي
بحلول أبريل/نيسان املقبل« ،على
أن يكون اإلدراج رهنا بأوضاع
السوق والحصول على املوافقات
التنظيمية ذات الصلة» .وتابع البيان:
«سيتم إتاحة الطرح للمستثمرين
املؤهلني ضمن شروط السوق؛
وسيتم تخصيص  5باملئة من
الطرح لعرضها على جهاز اإلمارات
لالستثمار (الصندوق السيادي
الوحيد للحكومة االتحادية في
اإلمارات).
المغرب وإسرائيل
يوقعان اتفاقية
شراكة
أعلن املغرب توقيع اتفاقية شراكة
استراتيجية بني رجال األعمال
املغاربة واإلسرائيليني العاملني
بالقطاع الخاص ،لتعزيز العالقات
االقتصادية والتجارية .جاء ذلك
خالل لقاء افتراضي ،حسب وكالة
األنباء املغربية .ووقع االتفاقية عن
الجانب املغربي ،شكيب لعلج ،رئيس
االتحاد العام ملقاوالت املغرب (رجال
األعمال) ،وعن الجانب اإلسرائيلي
كل من رئيس هيئة املشغلني وأرباب
األعمال ،رون تومر ،ورئيس اتحاد
غرف التجارة ،يوريل لني.
شحنة غاز جزائري
إلى تركيا
تستقبل تركيا السبت املقبل،
سفينة قادمة من الجزائر ،تحمل
على متنها شحنة غاز طبيعي
مسال .وتبني من بيانات نظام تتبع
السفن الدولية ،أمس ،أن السفينة «
 »Berge Arzewانطلقت من ميناء

«أرزيو» غربي الجزائر إلى تركيا
في  22مارس /آذار الجاري .وتبلغ
سعة السفينة اإلجمالية  138ألفا
و 89مترا مكعبا من الغاز املسال.
ومن املقرر أن ترسو السفينة في
ميناء «علي آغا» بوالية إزمير غربي
تركيا ،بحسب البيانات .جدير
بالذكر أن السفينة تحمل علم جزر
البهاما ،وأنه تم بناؤها عام .2004

رواتب األسرى
المح ّررين الفلسطينيين
تصرف نقدًا
قال رئيس هيئة شؤون األسرى
واملحررين (حكومية) قدري أبو
بكر ،أمس ،إن رواتب األسرى
املحررين الشهرية ،ستصرف
اعتبارا من مارس/آذار الجاري
بعيدا عن البنوك العاملة في
السوق املحلية .وأبلغ أبو بكر،
مراسل األناضول في تصريحات
خاصة عبر الهاتف ،أن بنك البريد
(مؤسسة حكومية غير مصرفية)
سيتولى صرف رواتب األسرى
املحررين اعتبارا من مستحقات
الشهر الجاري .وانتهت في 31
ديسمبر/كانون أول املاضي مهلة
حددتها إسرائيل للبنوك العاملة
في السوق املحلية لوقف تعامالتها
مع األسرى املحررين مصرفيا،
وغلق حساباتهم املصرفية نهائيا.
وأغلقت البنوك العاملة في البالد،
حسابات األسرى املحررين بحلول
نهاية 2020؛ لتجنب التهديدات
اإلسرائيلية .ونتيجة لذلك ،صرفت
الحكومة الفلسطينية ،نهاية
العام املاضي 3 ،رواتب لألسرى
املحررين عن شهور ديسمبر
 2020حتى فبراير/شباط .2021
وسيكون صرف رواتب املحررين
هذا الشهر (نقدا) من خالل بنك
البريد« ،إلى حني تركيب أجهزة
صراف آلية وإصدار بطاقات
للمستفيدين».
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رؤية

اقتصاد الناس
ضمن خطة ضخمة لتجديد البنى التحتية والتأسيس لـ«أميركا الحديثة»،
يخطط الرئيس جوزيف بايدن لضخ  3تريليونات دوالر جديدة في
االقتصاد األميركي .وتعد الواليات المتحدة متراجعة مقارنة بالدول
المنافسة ،خاصة الصين ،في معدل اإلنفاق على البنى التحتية

الليرة التركية والجنيه
المصري وإدارة األزمات
شريف عثمان

تحديث
الواليات المتحدة

بايدن يخصص  3تريليونات
دوالر لمشروعات البنية التحتية
موسى مهدي

يدرس الرئيس األميركي ،جوزيف
بايدن ،تنفيذ خطة إنفاق ضخمة
ج ــدي ــدة ف ــي االق ـت ـص ــاد األم ـيــركــي
بـ ـقـ ـيـ ـم ــة  3تـ ــري ـ ـل ـ ـيـ ــونـ ــات دوالر ت ـخ ـصــص
ملشروعات البنية التحتية.
وحـســب وكــالــة بلومبيرغ ومـصــادر أميركية
أخــرى ،فقد تم بالفعل تقديم الخطة للرئيس
بــايــدن مــن قبل مستشاريه ويتجه لعرضها
في مؤتمره الصحافي غدًا الخميس .وتتناول
خطة اإلنـفــاق الجديدة االستثمار في الطرق
والـ ـكـ ـب ــاري وامل ـ ــوان ـ ــئ وامل ـ ـط ـ ــارات وش ـب ـكــات
الكهرباء واإلنـتــرنــت ،التي يــرى اقتصاديون
أن ـهــا أح ــد أك ـبــر ال ـعــوامــل ال ـتــي تـعــرقــل النمو
االقـتـصــادي السريع وتــؤخــر كفاءته وقدرته
التنافسية.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» ،فإن خطة
البنية التحتية تنقسم إلى شقني ،الشق األول
ي ـت ـن ــاول ت ـحــديــث وص ـي ــان ــة ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة
التقليدية؛ املطارات والطرق والكباري .والشق
الـثــانــي يـعــالــج قـضــايــا الـجــامـعــات والتعليم
والـتــدريــب والتأهيل ضمن إط ــار رفــع دخــول
الطبقة الوسطى وتوسيعها .وتصب الخطة
ف ــي ت ـعــزيــز االن ـت ـع ــاش األم ـي ــرك ــي وت ـحــديــث
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وتــأهـيـلـهــا لـلـحـفــاظ على
موقعها القيادي في العالم.
يــذكــر أن البنية التحتية األمـيــركـيــة لــم تحظ
بــالـتـحــديــث خ ــال ال ـع ـقــود األخـ ـي ــرة ،مـقــارنــة
بالبنى التحتية الحديثة في الصني ،وبالتالي
فهي بحاجة إلى استثمارات كبيرة وعاجلة.
وي ـ ــرى خـ ـب ــراء ف ــي ت ـح ـل ـيــل بـصـحـيـفــة «وول
سـتــريــت ج ــورن ــال» ،أن إدارة بــايــدن ستوفر
التمويل للخطة الجديدة عبر رفــع الضرائب
على األثــريــاء وإص ــدار الـسـنــدات ومقترحات
أخــرى خاصة بالشراكة بني القطاع الخاص
والحكومة.
ل ـكــن ف ــي امل ـق ــاب ــل ،فـ ــإن ال ـخ ـطــة رب ـم ــا سـتـجــد
مـ ـع ــارض ــة مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ال ــذي ــن
يرفضون التوسع في العجز بامليزانية ورفع
الدين العام األميركي.
يذكر أن الــديــن الـعــام األميركي ارتـفــع بنسبة
 %25خــال الـعــام املــاضــي إلــى  21.8تريليون
دوالر .ويـقــدر حجم االقـتـصــاد األمـيــركــي في
ن ـهــايــة ال ـع ــام  2020بـنـحــو  20.93تــريـلـيــون
دوالر ،وف ـق ــا ل ـب ـيــانــات ال ــوك ــال ــة ال ـف ـيــدرال ـيــة
األميركية للتحليل االقتصادي.
ول ـك ــن م ـس ـت ـش ــاري بـ ــايـ ــدن ،وح ـس ــب تـحـلـيــل
«وول ستريت جورنال» أمس الثالثاء ،يرون
أن الخطة تستحق اإلجــازة والتنفيذ من قبل
الكونغرس والبيت األبيض ،رغم أنها سترفع
م ــن ال ــدي ــن الـ ـع ــام األم ـي ــرك ــي ألن ـه ــا بـبـســاطــة
ستدعم االنتعاش ولفترة طويلة وستزيد من
عدد الوظائف الجديدة وترفع من كفاءة األداء
االقتصادي بالبالد وتخلق وفورات للشركات
األميركية.
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،ي ـ ــرى الـ ـب ــروفـ ـس ــور ه ـنــري
بـتــروسـكــاي مــن جامعة دي ــوك األمـيــركـيــة في
تحليل نشر مقتطفات منه «مجلس العالقات
الخارجية» األميركي ،أن زحام الطرق وتعطل
الحركة يكلفان االقتصاد األميركي نحو 120
مليار دوالر سنويًا .ويقدر خبراء في البنى
الـتـحـتـيــة ف ــي ذات ال ـت ـح ـل ـيــل ،أن م ـشــروعــات
ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة ف ــي أم ـي ــرك ــا ب ـحــاجــة مــاســة
السـتـثـمــارات عــاجـلــة تـقــدر بنحو تريليوني
دوالر خ ــال الـسـنــوات الـخـمــس املقبلة حتى
العام .2025
ويـقـتــرح الـكــونـغــرس األمـيــركــي مجموعة من
ال ـخ ـطــط إلص ـ ــاح م ـش ــاري ــع ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة
وت ـحــدي ـث ـهــا ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة .م ــن بني
هذه املشروعات ،إنشاء بنك فيدرالي لتمويل
مشاريع البنى التحتية ،وتأسيس مشروعات
م ـش ـتــركــة ب ــن ال ـح ـك ــوم ــة والـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
ت ـخ ـت ــص ب ــال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة ،وذل ـ ـ ــك إض ــاف ــة
إل ــى زي ــادة الـتـمــويــل الـحـكــومــي مــن املـيــزانـيــة
الـفــدرالـيــة .وي ـبــدو أن خـطــة بــايــدن ستتناول
ج ـم ـيــع هـ ــذه امل ـق ـت ــرح ــات ف ــي خ ـطــة الـتـمــويــل
املقترحة البالغة  3تريليونات دوالر.
ويـ ــرى ال ـب ــروف ـس ــور ه ـن ــري ب ـت ــروس ـك ــاي ،في
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القضاء على البطالة بأميركا

قالت وزيرة الخزانة األميركية ،جانيت يلين (الصورة) ،في التصريحات
المعدة مسبقًا أمام مجلس النواب األميركي ،إن اقتصاد الواليات
المتحدة سيتمكن من تحقيق
نمو ،وربما بلوغ مرحلة العمالة
الكاملة في العام المقبل بدعم
من التحفيزات المالية التي أقرها
الرئيس ،جو بايدن .وقالت يلين:
«أثق بأن األفراد سيتجاوزون هذا
الوباء ،وأنه سيكون هناك اقتصاد
متنام ،وعـــودة إلــى التوظيف
ٍ
ً
وفقا
الكامل في العام المقبل»،
لشبكة «سي إن بي سي».

جو بايدن يتجه لتحديث الطرق وشبكات الكهرباء واإلنترنت ()Getty

التعليقات الـتــي نـشــرهــا «مـجـلــس الـعــاقــات
الخارجية» األميركي ،أن املـطــارات األميركية
تعاني مــن االخـتـنــاق ومجموعة مــن املشاكل
ال ـلــوج ـس ـت ـيــة ال ـت ــي ت ـعــرقــل ح ــرك ــة الـسـيــاحــة
األميركية الداخلية والخارجية التي تجلب
لالقتصاد األمـيــركــي مـئــات املـلـيــارات سنويًا
وتــوظــف نـحــو  1.4مـلـيــون أم ـيــركــي يــرفــدون
املـ ـي ــزانـ ـي ــة الـ ـف ــدرالـ ـي ــة ب ــالـ ـض ــرائ ــب .وي ـق ــول
ب ـتــروس ـكــاي ،إن أع ـط ــال واخ ـت ـن ــاق امل ـط ــارات
تـكـلــف االق ـت ـصــاد األم ـيــركــي خـســائــر سنوية
تقدر بنحو  35مليار دوالر.
وفي ذات التحليل ،يرى خبراء أن اإلنفاق على
تجديد وتحديث البنى التحتية سيقلل كلف
املواصالت ويزيد من كفاءة االقتصاد ويرفع
م ــن ق ــدرت ــه الـتـنــافـسـيــة ع ـلــى املـ ــدى ال ـطــويــل.

وتـ ـق ــول م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـش ــرك ــات ف ــي ح ــوار
«ال ــدائ ــرة املـسـتــديــرة» ال ــذي خصص ملناقشة
قضايا البنى التحتية فــي الـعــام املــاضــي ،إن
استثمار واح ــد فــي املــائــة مــن الـنــاتــج املحلي
األم ـيــركــي فــي الـبـنــى التحتية سـيــرفــع حجم
االق ـت ـصــاد األم ـيــركــي بـنـحــو  83مـلـيــار دوالر
سنويًا ويخلق  1.7مليون وظيفة جديدة.
وتعد الواليات املتحدة من بني الدول املتخلفة
نسبيًا في اإلنفاق على البنى التحتية ،مقارنة
بإنفاق الدول والكتل املنافسة لها في أوروبا
وآسيا ،خاصة الصني .إذ يقدر حجم اإلنفاق
ع ـلــى ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة ف ــي الـكـتـلــة األوروبـ ـي ــة
بنحو  %5سنويًا من إجمالي الناتج املحلي
ال ـ ــذي ت ـق ــدر ب ـي ــان ــات «ي ــوروسـ ـت ــات» حجمه
بنحو  18.292تريليون دوالر في العام 2019

بريطانيا :غرامة على السفر
للسياحة

لندن ـ العربي الجديد

تستعد اململكة املتحدة للتصويت على
م ـش ــروع ق ــان ــون ي ـق ـتــرح ف ــرض غــرامــة
بقيمة  5000إسترليني ( 6884دوالرًا)
على األشخاص الذين سيسافرون جوًا
للخارج بدون عذر مقبول .ومن املتوقع
بدء تفعيل القانون في حالة إقراره في
 29مـ ـ ــارس/آذار ال ـج ــاري ،إذ إن قضاء
العطالت خــارج بريطانيا محظور في
الوقت الحالي ،وذلك وفقًا لتصريحات
نقلتها قـنــاة «سـكــاي نـيــوز» عــن وزيــر
ال ـص ـحــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ،م ــات هــان ـكــوك.
وعـلــى الــرغــم مــن أن الـقــوانــن الجديدة
املتعلقة بالقيود على الرحالت من غير
امل ـتــوقــع ل ـهــا أن تـنـتـهــي ق ـبــل الـثــاثــن
مــن يونيو /حــزيــران املقبل ،قــال وزيــر

الصحة ،مات هانكوك ،إنه من املحتمل
ال ـس ـم ــاح ب ــال ـع ـط ــات ال ـخ ــارج ـي ــة قـبــل
ذلــك الـتــاريــخ ،بحسب «سـكــاي نـيــوز».
وأوضـ ــح هــان ـكــوك أن أق ــرب مــوعــد من
املمكن السماح فيه بالسفر إلى الخارج
سـيـكــون ف ــي ال ـســابــع عـشــر م ــن مــايــو/
أيــار .وحذر رئيس الــوزراء البريطاني،
ب ـ ــوري ـ ــس ج ـ ــونـ ـ ـس ـ ــون ،ي ـ ـ ــوم اإلث ـ ـنـ ــن،
م ــن أن امل ــوج ــة ال ـث ــال ـث ــة م ــن إص ــاب ــات
«ك ــورون ــا» ال ـتــي تـجـتــاح أوروبـ ــا ربما
تـ ـك ــون فـ ــي ط ــري ـق ـه ــا إل ـ ــى ب ــري ـط ــان ـي ــا.
وترغب بريطانيا في االحتفاظ بنسبة
اإلصابات املنخفضة بفيروس «كوفيد
 »19التي قدرتها وزارة الصحة بنحو
 5.342آالف إصابة يوم االثنني .وبلغت
فــي املـتــوســط الـيــومــي خ ــال األس ـبــوع
املاضي نحو  4.301آالف إصابة.

إجراءات صارمة تقيد عمل المطاعم والمقاهي في لندن ()Getty

ال ـس ــاب ــق ل ـجــائ ـحــة ك ــورون ــا .وه ـ ــذا يـعـنــي أن
أوروبا تنفق أكثر من  900مليار دوالر سنويًا
ع ـل ــى ت ـجــدي ــد وت ـح ــدي ــث م ـش ــروع ــات ال ـط ــرق
والكباري واملطارات .بينما تنفق الصني التي
لــديـهــا بـنــى تـحـتـيــة حــديـثــة اكـتـمــل معظمها
خ ــال ال ـع ـقــد امل ــاض ــي ،ن ـحــو  %8م ــن الـنــاتــج
املحلي اإلجـمــالــي ال ــذي يـقــدره البنك الــدولــي
بنحو  14.28تريليون دوالر في العام ،2019
أي أنها تنفق سنويًا أكثر من  1.12تريليون
دوالر .وف ــي امل ـقــابــل ،ف ــإن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
تنفق نحو  %4فقط من إجمالي الناتج املحلي
على البنى التحتية .لكن خبراء يــرون أن من
عــوامــل تخلف البنية التحتية فــي أميركا أن
الحكومة الفيدرالية تترك عمليات الصيانة
والتحديث لحكومات الــواليــات التي عــادة ال

البنية التحتية األميركية
لم تحظ بالتحديث خالل
العقود األخيرة
تمنحها أولــويــة فــي التمويل .وت ــرى منظمة
«ص ــن راي ـ ــز» ،وه ــي مـنـظـمــة مــدنـيــة أمـيــركـيــة
دعـمــت بـقــوة الحملة الــرئــاسـيــة لـجــو بــايــدن،
أن مبلغ  3تــريـلـيــونــات ربـمــا لــن يـكــون كافيًا
ملعالجة املشاكل العويصة التي تعاني منها
البنى التحتية فــي الــواليــات املتحدة ،وربما
تـحـتــاج إل ــى أك ـثــر م ــن ه ــذا امل ـب ـلــغ .ونصحت

توقعات بتراجع
سعر الذهب

رئـيـســة املـنـظـمــة ،أل ــن سـيـلــز ،الــرئـيــس بــايــدن
بـعــدم االلـتـفــات للمعارضة الـتــي يـجــدهــا من
قـبــل ن ــواب ال ـحــزب الـجـمـهــوري بالكونغرس
ألنهم يخططون لطرح خطة موازية لخطته.
ولكن يعتقد جمهوريون أن الخطة لــن تجد
م ـع ــارض ــة ت ــذك ــر ف ــي م ـج ـل ـســي ال ـك ــون ـغ ــرس،
ألن ال ـع ــدي ــد م ــن ن ـ ــواب الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري
لــديـهــم قـنــاعــة ب ـض ــرورة زيـ ــادة اإلن ـف ــاق على
الـبـنــى التحتية فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة .وكــان
اإلنـفــاق على البنى التحتية مــن بــن الخطط
الرئيسية التي طرحها الرئيس الجمهوري
الـســابــق دون ــال ــد تــرامــب وســاهـمــت فــي فــوزه
باالنتخابات الرئاسية في العام .2016
وم ــن املـتــوقــع وف ــي حــال تـمــريــر خـطــة الثالثة
تريليونات دوالر من قبل املشرعني ،أن تدفع

تعويم العمالت ...هل يحل أزمات كورونا؟
وس ــط تــداع ـيــات جــائـحــة ك ــورون ــا وارت ـف ــاع
الــدوالر ،تبحث دول العالم عن حلول مالية
ونقدية للتعافي والتكيف مع األزمــة ،منها
«تعويم العملة الوطنية» ،الــذي يحمل بني
طـيــاتــه إيـجــابـيــات وسـلـبـيــات فــي آن واح ــد.
وع ـ ــادة ت ـل ـجــأ ال ـ ــدول إلـ ــى س ـيــاســة تـعــويــم
ع ـم ـل ـت ـه ــا ،فـ ــي ح ــال ــة اضـ ـ ـط ـ ــراب األوض ـ ـ ــاع
املالية واالقتصادية ،وتزايد املضاربات في
سوق النقد األجنبي وفقدان البنك املركزي
الـسـيـطــرة عـلـيــه .وتــؤثــر ه ــذه االض ـطــرابــات
على أداء ميزان املدفوعات للدولة ،وتتسبب

متجر ذهب في فيتنام ()Getty

ارتفع سعر الذهب في تعامالت متقلبة
أمــس الـثــاثــاء ،بفضل تــراجــع عــائــدات
سندات الخزانة األميركية ،بينما حد
ص ـع ــود الـ ـ ــدوالر م ــن م ـكــاســب امل ـعــدن
األص ـف ــر ق ـبــل اإلدالء ب ـش ـه ــادة رئـيــس
مـجـلــس االح ـت ـيــاط ال ـف ـيــدرالــي (الـبـنــك
امل ـ ــرك ـ ــزي األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي) ،ج ـ ـيـ ــروم بـ ــاول
ووزي ـ ـ ــرة ال ـخ ــزان ــة جــان ـيــت ي ـلــن أم ــام
الكونغرس .وكسب الذهب في السوق
الفورية نسبة  0.1باملائة ،مرتفعًا إلى
 1739.66دوالرًا لــأوق ـيــة (األون ـص ــة)
فــي الـتـعــامــات الـصـبــاحـيــة فــي لـنــدن.
واستقر الــذهــب فــي العقود األميركية
اآلجلة عند  1738.70دوالرًا.
وقـ ــال روس ن ــورم ــان امل ـح ـلــل املستقل
ل ــروي ـت ــرز« :ي ـب ــدو أن ال ـس ــوق تـعــانــي،
ال سـيـمــا عـنــد مـسـتــوى  1745دوالرًا،

م ـت ــوق ـع ــا ح ـ ـ ــدوث هـ ـب ــوط فـ ــي أس ـع ــار
الذهب «بسبب قوة ال ــدوالر» .وأضاف
أن ــه «بــال ـن ـظــر لـلـمـسـتـقـبــل ،ف ــإن مـســار
سعر الــذهــب سيكون مــرهــونــا بمعدل
التضخم األميركي في النصف الثاني
من العام» .يذكر أن الدوالر ارتفع أمس
ال ـث ــاث ــاء ،بـنـسـبــة  0.4بــاملــائــة ،وع ــادة
مــا يــزيــد ارت ـفــاع ال ــدوالر تكلفة املعدن
األصفر لحاملي العمالت األخرى رغم
تــراجــع عــائــد الـسـنــدات األمـيــركـيــة كما
ي ـق ـلــص الـ ـ ـ ــدوالر م ــن ج ــاذب ـي ــة ال ــذه ــب
بـسـبــب ال ـعــائــد .ويـتــرقــب املستثمرون
ش ـهــادة ب ــاول ويـلــن أم ــام الـكــونـغــرس
للتعرف على مسار النمو االقتصادي
ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وت ــوجـ ـه ــات
الفائدة والتضخم.
(العربي الجديد ،رويترز)

االنتعاش االقـتـصــادي األميركي للنمو فوق
م ـعــدل ال ـتــوق ـعــات الـحــالـيــة ال ـتــي أع ـلــن عنها
مجلس االحـتـيــاط ال ـفــدرالــي «الـبـنــك املــركــزي
األميركي» في تقريره األربعاء واملقدرة بنحو
 %6.4خالل العام الجاري.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد سـ ــوق املـ ـ ــال األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــإن
خبراء يــرون أن ضخ هــذا الحجم الضخم من
االستثمارات في االقتصاد ،سيعني ارتفاعًا
قياسيًا فــي مــؤشــرات ســوق امل ــال األمـيــركـيــة.
يذكر أن سوق «وول ستريت» ارتفعت بنحو
 13.1تريليون دوالر في العام املاضي.
وي ـت ــوق ــع اق ـت ـص ــادي ــون أن ت ــرف ــع ال ـخ ـطــة من
القوة الشرائية في الــواليــات املتحدة ،وترفع
مــن حـجــم الـسـيــولــة فــي امل ـصــارف األمـيــركـيــة،
وب ــالـ ـت ــال ــي ربـ ـم ــا ت ـخ ـل ــق دورة جـ ــديـ ــدة مــن

االن ـت ـعــاش الـحـقـيـقــي ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة.
وت ـت ــوف ــر لـ ــدى املـ ـص ــارف األم ـي ــرك ـي ــة سـيــولــة
كبيرة للتمويل في الوقت الراهن.
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـص ـ ــدد ،يـ ـ ــرى مـ ـص ــرف «جـ ـ ــي بــي
مـ ــورغـ ــان» ،أن ال ـب ـنــوك ال ـت ـجــاريــة األمـيــركـيــة
غارقة في السيولة ،ولديها احتياطات نقدية
تقدر بنحو  3.2تريليونات دوالر .كما يشير
إل ــى أن اإلي ــداع ــات فــي الـحـســابــات املصرفية
ارت ـف ـع ــت بـنـسـبــة  %35خـ ــال ال ــرب ــع األخ ـيــر
م ــن الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،م ـق ــارن ــة بـمـسـتــويــاتـهــا
فــي الــربــع األخ ـيــر مــن ع ــام  .2019وم ــن املـقــدر
أن ت ــرت ـف ــع اإلي ـ ــداع ـ ــات الـ ـج ــدي ــدة م ــع ص ــرف
العائالت األميركية لشيكات حزمة التحفيز
األمـيــركــي البالغة  1.9تريليون دوالر وضخ
 3تريليونات أخرى في االقتصاد األميركي.

كورونا ضرب االقتصاد الهندي بعنف ()Getty

في اتساع حجم العجز التجاري ،وسط تأثر
ال ـص ــادرات وانـكـمــاش االسـتـثـمــار األجنبي
ال ــواف ــد ،بـسـبــب ت ــراج ــع الـثـقــة ف ــي مستقبل
االق ـت ـصــاد .وح ــررت دول ع ــدة ،مـثــل الصني
وال ـه ـنــد وال ـب ــرازي ــل واألرج ـن ـت ــن ومــالـيــزيــا
ومـصــر واملـغــرب وال ـعــراق وال ـس ــودان ،سعر
ص ــرف عـمــاتـهــا خ ــال ال ـس ـنــوات والـعـقــود
املــاض ـيــة .لـكــن ه ــذه ال ـت ـجــارب ل ــم يحالفها
الـ ـنـ ـج ــاح ب ـن ـس ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،إال فـ ــي ال ـص ــن
والهند ،بفضل الـصــادرات املرتفعة وتدني
أس ـعــار املـنـتـجــات املـحـلـيــة ،مــا ع ــزز اإلقـبــال

عليها خارجيًا ومحليًا .ويعرف «التعويم»
بالسعر الـعــائــم أو امل ـحــرر لـصــرف العملة،
وهـ ـ ــو إح ـ ـ ــدى األدوات الـ ـت ــي ت ـل ـج ــأ إل ـي ـهــا
إدارة الـسـيــاســة الـنـقــديــة بــالـبـنــوك املــركــزيــة
ح ــول ال ـعــالــم لــدعــم األن ـش ـطــة االق ـت ـصــاديــة.
ويستهدف «الـتـعــويــم» تــرك البنك املــركــزي
سعر صرف عملة ما ،ومعادلتها مع عمالت
أخرى ،ويتحدد سعر الصرف وفقًا للعرض
وال ـط ـل ــب ف ــي الـ ـس ــوق ال ـن ـق ــدي ــة .وتـخـتـلــف
سياسات الحكومات حيال تعويم عمالتها،
تـبـعــا ملـسـتــوى ت ـحــرر اقـتـصــادهــا الــوطـنــي،
أو قــوة تجارتها الــدولـيــة ،وك ـفــاءة اإلنـتــاج
املـحـلــي .وتـتـعــرض أس ـعــار ص ــرف العمالت
الـعــائـمــة لتقلبات بــاسـتـمــرار ،مــع أي تغير
ي ـش ـه ــده الـ ـع ــرض وال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـع ـمــات
األجـنـبـيــة ،حتى أنـهــا يمكن أن تتغير عدة
مــرات في اليوم الــواحــد .ويتضمن التعويم
نــوعــن ،األول «الـتـعــويــم الـحــر» يشمل ترك
الـبـنــك امل ــرك ــزي سـعــر ص ــرف الـعـمـلــة يتغير
وي ـت ـحــدد بـحــريــة م ــع ال ــزم ــن ،بـحـســب قــوى
الـســوق والـعــرض والـطـلــب .وفــي هــذا النوع
من التعويم يقتصر تدخل البنوك املركزية
على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف،
وليس الحد من ذلك التغير .ويعد التعويم
الحر ،املفضل للدول الرأسمالية الصناعية
املتقدمة فــي التعاطي مــع عمالتها ،بفضل
قــوة ميزانها التجاري والــدعــم الــذي تقدمه
االق ـت ـصــادات لـلـعـمــات ،وتـسـتـهــدف خفض
الـ ـ ـ ــواردات أو زي ـ ــادة ال ـ ـصـ ــادرات الـسـلـعـيــة.
أمــا النوع الثاني ،فهو «التعويم امل ــدار» أو
«املوجه» ويعني ترك سعر الصرف يتحدد
وف ـق ــا ل ـل ـعــرض وال ـط ـل ــب ،م ــع ت ــدخ ــل الـبـنــك
املركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا
السعر مقابل بقية العمالت.
(العربي الجديد ،األناضول)

على الرغم من الخالفات السياسية واإليديولوجية الواضحة بني
البلدين ،تتشابه إلــى حـ ٍـد كبير الحالة االقتصادية التي ّ
تمر بها
كل من تركيا ومصر ،وبصورة خاصة خالل السنوات الخمس
األخـيــرة ،إال أن تعامالت النظامني مــع األزم ــات املتشابهة جــاءت
مختلفة تمامًا ،وساهم في توسيع الفجوة بينها اختالف الخبرات
االقتصادية التاريخية التي مـ ّـر بها البلدان في العصر الحديث،
تمامًا كما كان الحال في الشأن السياسي.
ومع األخذ في االعتبار أن االقتصاد التركي حاليًا ،سواء بقيمة
الناتج املحلي اإلجمالي االسمية ،أو تلك التي تأخذ القوة الشرائية
للعملة وتكلفة املعيشة فــي الحسبان ،يماثل ضعف االقتصاد
املـصــري تقريبًا ،يــرى كثير مــن املحللني أن البلدين يـعــدان من
االقتصادات الواعدة ،التي يمكن لها بإدارة جيدة وتخطيط سليم
أن تصبح من أكبر اقتصادات العالم.
ويعاني البلدان عجزًا مزمنًا في امليزان التجاري ،وهو ما وضع
عـمـلـتـيـهـمــا ت ـحــت ض ـغــوط ك ـب ـيــرة ع ـلــى ف ـت ــرات م ـت ـقــاربــة خــال
العقود األخـيــرة .ويعتمد البلدان في أغلب األحيان على إيــرادات
العملة األجنبية من السياحة ال ــواردة إليهما ،لتعويض جــزء من
عجز امليزان التجاري ،مع األخذ في االعتبار أن ما حصلت عليه
تركيا خالل العقد األخير من إيرادات السياحة يمثل تقريبًا ثالثة
أضعاف ما تمكنت مصر من جمعه خالل نفس الفترة.
وتستورد تركيا ما تزيد قيمته عن قيمة صادراتها بنحو 30
مليار دوالر ،بينما يرتفع ذلك العجز إلى ما يقرب من  50مليار
دوالر في الحالة املصرية ،ويزداد وزنه لو أخذنا حجم االقتصادين
في االعتبار.
وبعد أن ضرب وبــاء كوفيد 19-العالم ،وتسبب في أوامــر إغالق
واسعة النطاق ،خسر البلدان نسبة كبيرة من إيــرادات السياحة
الواردة إليهما ،فلم تتحصل تركيا إال على  12مليار دوالر خالل
عــام  ،2020مـقــارنــة بأكثر مــن  34مليار دوالر جمعتها خالل
العام السابق .أما مصر ،التي حققت إيرادات تتجاوز  12.5مليار
دوالر من السياحة في عام  ،2019فلم يدخل خزانتها أكثر من 3
مليارات دوالر في أحسن التقديرات خالل العام املاضي.
تتنافس الدولتان في كثير من األحـيــان على اجـتــذاب رأس املال
األجنبي لالستثمار في أدوات الدين التي تصدراها ،سواء بالعملة
املحلية أو األجنبية ،وفي أغلب الفترات تحتل إحداهما املركز األول
في قائمة أعلى فوائد مدفوعة ،بينما تحتفظ األخــرى بمركزها
ضمن أعلى خمس دول في العالم.
وبالفعل ،لعبت األمــوال الساخنة الــواردة إلــى البلدين دورًا كبيرًا
في توفير حماية مؤقتة لعملتيهما ،بينما جعلتهما على صفيح
ساخن عند تعرض االقـتـصــاد العاملي ألي صــدمــات تؤثر على
تحركات رأس املال املخاطر ،ومن ثم هروب األمــوال من األسواق
الناشئة .وخ ــال األســابـيــع األخ ـيــرة ،تـعــرض اقـتـصــادا الــدولـتــن،
وعملتاهما ،لـضـغــوط كـبـيــرة ،بـعــد ارت ـفــاع م ـعــدالت الـعــائــد على
سندات الخزانة األميركية ،رغم تأكيد مجلس االحتياط الفيدرالي
«البنك املركزي األميركي» عــدم وجــود نية لرفع معدالت الفائدة
على أمواله ،قبل نهاية عام .2023
ويعد فــارق سعر الفائدة بني الــدوالر وعملة كال البلدين املحرك
األساسي لألموال الساخنة التي تستثمر في أدوات الدين املحلية
ً
فيهما ،وهو ما دعا محلال مرموقًا لألسواق ،هو روبني بروكس،
كبير االقـتـصــاديــن بمؤسسة التمويل الــدولــي ،لتحذيرهما من
هروب األمــوال منهما مع االرتفاع في عوائد السندات األميركية،
وم ــؤك ـدًا عـلــى ضـ ــرورة رفـعـهـمــا مل ـع ــدالت ال ـفــائــدة لــديـهـمــا ،وإال
تعرضت عملتاهما لخسائر كبيرة.
ومــع كــل التشابهات السابقة ،وبسبب عمق /سطحية التجارب
العملية لواضعي السياسات االقتصادية فــي البلدين ،اختلفت
سياساتهما خــال الـسـنــوات األخ ـيــرة ،فعمدت تركيا إلــى منح
الليرة حرية كاملة للتحرك وفقًا ملحددات العرض والطلب ،واكتفى
البنك املركزي املصري بإعالن تحرير سعر الصرف ،بينما كانت
أسعار العملة املحلية تتحدد يوميًا من خالل اتصاالت تليفونية
بني مسؤوليه ومسؤولي أذرعه في السوق ،وعلى رأسها البنوك
املـمـلــوكــة للحكومة املـصــريــة ،وبـغــض الـنـظــر عــن حـجــم املطلوب
وامل ـعــروض مــن الـ ــدوالر ،أو حجم الـفـجــوات فــي امل ـيــزان التجاري
والحساب الجاري في البالد ،والتي كانت سلبية ،أي تعاني عجزًا،
خالل أغلب فترات السنوات املاضية.
اختالف السياسات أدى إلى تباين النتائج لدى الدولتني ،فارتفعت
العملة املصرية بنسبة  %12تقريبًا خالل العامني األخيرين ،بدعم
من البنك املركزي الذي اعتمد على القروض الخارجية في تنفيذ
سياسته الخاصة بتحديد سعر عملته مقابل ال ــدوالر ،فتسبب
ارتفاع قيمة العملة (الــزائــف) في زيــادة الدين الخارجي املصري
بنسبة تقترب من  %40خالل الفترة.
أمــا العملة التركية ،الـتــي كــانــت ظروفها مطابقة لـظــروف العملة
املصرية ،فقد تسببت سياسة سعر الصرف الحر التي اتبعها
البنك املــركــزي التركي فــي خسارتها  %40تقريبًا مــن قيمتها
خالل نفس الفترة ،قبل أن يتسبب تغيير محافظ البنك املركزي
التركي ناجي أغبال نهاية األسبوع املاضي ،مع ما صاحبه من
مـضــاربــات متعمدة مــن بعض املتربصني بالعملة الـتــركـيــة ،في
فقدان العملة  %15إضافية من قيمتها ،بني عشية وضحاها.
تشير تصريحات محافظ البنك املركزي التركي الجديد إلى عدم
وجود نية لديه للتسرع بإلغاء قرار رفع الفائدة الذي تم اتخاذه من
املحافظ املعزول قبل أيــام ،رغم ما هو معروف عنه من تفضيل
للفوائد املنخفضة.
وفــي تعامالت أول أيــام األسـبــوع ،اسـتــردت الليرة التركية جــزءًا
غير قليل مما فقدته من قيمتها ،وفي تقديري ،ستسترد املزيد
خالل األيام املقبلة ،وال يبدو أنها ستضطر في املستقبل القريب
لالستعانة بالقروض الخارجية ،التي انخفضت خــال العامني
املاضيني بنسبة تقدر بحوالي .%5
لم تحسم مــدارس السياسات النقدية املختلفة أفضلية سياسة
سعر الصرف الحر عن املدار أو العكس ،لكن هناك قضية أخرى
ً
أكثر شموال وأقــدم ،تم حسمها ،وال يختلف عليها حاليًا اثنان،
وهــي أن الـعــرض والـطـلــب مــن أي سلعة ،أو عملة بالتأكيد ،هما
األفضل في تحديد سعرها ،وأن أي تدخالت في تحديد السعر
بـعـيـدًا عـنـهـمــا ،لــن يـنـتــج عـنـهــا إال تــأجـيــل ال ــوص ــول إل ــى السعر
الحقيقي ،مع إضافة الكثير من التكاليف التي يتم تحملها خالل
فترة التأجيل ،التي وإن طالت ،فال بد أن يكون لها من نهاية.

