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74 إجراء تقييديا 164 في املنظمة وضعوا  األعضاء الـ 
2008 أدنى معدل شهري للقيود التجارية العاملية منذ أزمة 

سجل أعضاء منظمة التجارة العاملية أدنى متوسط شهري 
للقيود التجارية اجلديدة منذ األزمــة املالية العاملية عام 
2008، في الفترة بني منتصف تشرين األول )أكتوبر( 2016 
ومنتصف أيار )مايو( 2017، وفقا لتقرير املدير العام عن 

التطورات املتصلة بالتجارة. 
ورحــب املدير العام روبرتو أزيفدو بهذه األنباء وحث 
أعضاء املنظمة على إظهار االعتدال املستمر. وبني التقرير 
أيضا أن إجراءات تدابير تيسير التجارة كانت أعلى بكثير من 

القيود املفروضة.
وأظهر التقرير نصف السنوي، أن األعضاء الـ 164 في 
املنظمة وضعوا 74 إجراء تقييديا جديدا أمام التجارة، مبا في 
ذلك تعريفات جديدة، أو زيادة في تعريفات قائمة، وأنظمة 
جمركية، وقيود كميِّة، ليصل مجموعها إلى 11 تدبيرا جتاريا 

جديدا في الشهر تقريباً.

ل هذا الرقم انخفاضا كبيرا  لكن على الرغم من ذلك، شكَّ
عن فترة االستعراض السابقة )من منتصف تشرين األول 
)أكتوبر( 2015 إلى منتصف تشرين األول )أكتوبر( 2016(، 
عندما سجل في املتوسط 15 تدبيرا في الشهر، وهو ميثل، في 

الوقت ذاته، أدنى متوسط شهري على مدى العقد املاضي. 
وبلغت اخلطوات التقييدية التجارية ذروتها بـ 22 إجراء 
في الشهر في 2011، أي ضعف املستوى تقريبا في فترة 

التقرير األخير.
فــي الــوقــت نفسه، اتــخــذت الـــدول األعــضــاء 80 خطوة 
ملساعدة التجارة، مثل إلغاء تعريفات جمركية، أو تخفيض 
تعريفات قائمة، وتبسيط، اإلجراءات اجلمركية. وهذا يعادل 
في املتوسط أكثر من 11 تدبيرا جديدا في الشهر، وهو ثاني 
أدنى متوسط شهري منذ بدء عملية رصد اإلجراءات التجارية 

للدول األعضاء في 2008.

وخالل الفترة املُستعَرضة، فرضت القيود تأثيرا سلبيا 
على التجارة بقيمة 49 مليار دوالر، في حني فرضت تدابير 
رة للتجارة آثارا إيجابية بقيمة )183 مليار  االستيراد املُيسِّ

دوالر(، حسب ما أكده التقرير.
وخالل الفترة قيد االستعراض، أدخلت الواليات املتحدة 
قيودا جديدة تشمل رسوما جمركية مؤقتة على األخشاب 
الكندية، بعد أن وضعتها في شبهة اإلغراق، معتبرًة أسعارها 

غير عادلة.
وفي مجال انتقاد السياسة التجارية لــإدارة األمريكية 
اجلــديــدة، جــاء في التقرير أيضا أن هناك أحكاما تتعلق 
بـ “اشتر السلع األمريكية” لضمان عــدم استخدام أمــوال 
القروض احلكومية في مشاريع البنية التحتية ألنبوب النفط 
)كي ستون إكس إل(، ما لم يتم إنتاج كل الفوالذ املستخدم في 

املشروع داخل الواليات املتحدة.
ومن اخلطوات التي اتخذتها اإلدارة األمريكية في حترير 
التجارة، إلغاء قواعد اخلصوصية ذات النطاق العريض، ما 
يسمح ملقدمي خدمات اإلنترنت بتسويق بيانات املستخدمني 
دون إذن صريح من جلنة االتصاالت االحتادية األمريكية، 

وفقا ملا ذكره التقرير.
وأدخــلــت الــصــني، التي عـــادًة مــا ُتتهم بالتسعير غير 
العادل لسلعها وتقدميها إعانات غير قانونية لقطاعاتها 
االقتصادية، قيودا جديدة، خاصة ما يتعلق بقانون أمن 
الفضاء اإللكتروني، الذي يتطلب تخزين البيانات التي يتم 
توليدها في الصني، داخل الصني. كما مت انتقادها إلصدارها 
تشريع يتعلق بإنتاج األفــالم وعرضها، ُيلزم أن تستحوذ 
األفــالم الصينية على ثلثي وقت الشاشة في دور السينما 
الصينية، مبعنى أن تعرض دور العرض الصينية ثمانية 

أفالم صينية مقابل أربعة غير صينية من كل 12 فيلما.
غير أن الصني خفَّفت من شروط املوافقة على املصارف 
اململوكة لألجانب لالستثمار في املصارف الصينية، وتوفير 
بعض اخلدمات املصرفية االستثمارية في الصني، وفقا ملا 
ذكره تقرير منظمة التجارة العاملية، املكون من 144 صفحة. 
وقال التقرير إنه في مواجهة الشكوك االقتصادية العاملية 
املستمرة، ينبغي على أعضاء املنظمة أن يسعوا إلى مواصلة 
حتسني البيئة التجارية العاملية، مبا في ذلك تنفيذ اتفاق 
املنظمة لتيسير التجارة، الذي دخل حيز النفاذ في شباط 

)فبراير( هذا العام.

أظهرت بيانات معهد اإلحصاء الوطني الروماني شعار منظمة التجارة
الصادرة امس األربعاء تباطؤ وتيرة منو اقتصاد 
رومانيا خالل الربع الثاني من العام احلالي بعد 

تسارع وتيرة النمو خالل الربع األول.
بلغ معدل منو االقتصاد خالل الربع الثاني من 
العام احلالي مقارنة بالربع األول 6ر%1 بعد وضع 
املتغيرات املوسمية في احلساب ، في حني كان 
معدل النمو ربع السنوي خالل الربع األول 8ر1% 

من إجمالي الناجت احمللي.

وبلغ معدل النمو السنوي لالقتصاد الروماني 
خالل الربع الثاني من العام احلالي 7ر%5، وهو 
نفس املعدل املسجل خــالل الربع األول، ليصبح 
معدل النمو السنوي خالل النصف األول من العام 

احلالي ككل 7ر%5 من إجمالي الناجت احمللي.
وسجل االقتصاد الروماني منوا سنويا مبعدل 
9ر%5 خالل الربع الثاني بدون حساب املتغيرات 
املوسمية، بعد منــو مبعدل 7ر%5 خــالل الربع 

األول.

تباطؤ وتيرة منو االقتصاد 
الروماني خالل الربع الثاني

البرملان الروماني

5 أسابيع بعد بيانات التضخم االسترليني ينخفض للمرة األولى في 
انخفض اجلنيه االسترليني إلــى أدنى 
مستوى في نحو خمسة أسابيع ، بعد أن 
جــاءت بيانات التضخم البريطاني لشهر 
متـــوز )يــولــيــو( املــاضــي، دون توقعات 
السوق ما يقلص التوقعات مجددا بزيادة 
أسعار الفائدة في األشهر املقبلة. وتراجع 
االسترليني دون 1.2910 دوالر للمرة 
ــــى مــنــذ 13 يــولــيــو بــعــد أن استقر  األول
التضخم في شهر يوليو عند 2.6 في املائة 
على أســـاس ســنــوي مقارنة مــع توقعات 
السوق ببلوغ التضخم 2.7 في املائة، بحلول 
الساعة 10:06 بتوقيت جرينتش. ووفقا 
ــل مؤشر فاينانشيال  لـ”رويترز”، واص
تاميز 100 البريطاني مكاسبه لفترة وجيزة 
ليبلغ أعلى مستوى في اجللسة مرتفعا 0.3 

في املائة. 
إلى ذلــك، هبط الذهب للجلسة الثانية ، 
بعدما أملح زعيم كوريا الشمالية كيم جوجن 
أون إلى أنه سيرجئ قرارا بإطالق صواريخ 
صوب جزيرة جوام األمريكية، وهو ما شجع 
املستثمرين على شراء األصول عالية املخاطر 

وعزز األسهم والدوالر وعائدات السندات.
ــب، الـــذي يعد مـــالذا آمنا  ــذه ــع ال ــف وارت
في أوقــات التوترات، إلى أعلى مستوياته 
في شهرين عند 1291.86 دوالر لألوقية 
)األونـــصـــة( يـــوم اجلــمــعــة املــاضــيــة، مع 

تصعيد التهديدات العسكرية بني واشنطن 
وبيوجنياجن على مدار أسبوع.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.7 
ــى 1272.96 دوالر لألوقية  فــي املــائــة إل
بحلول الساعة 11:52 بتوقيت جرينتش، 
لتبلغ خسائره منذ يــوم اجلمعة 1.4 في 

ــة للذهب  ــل املــائــة. وهــبــطــت الــعــقــود اآلج
ــات املتحدة 0.9 فــي املــائــة إلى  ــوالي فــي ال
1279.20 دوالر ألوقية. وتعرضت أسعار 
الذهب لضغوط أيضا من توقعات بزيادة 
جديدة في أسعار الفائدة األمريكية، مع 
تصريح مسؤول بارز في مجلس االحتياطي 

االحتادي )البنك املركزي األمريكي( إنه يؤيد 
زيادة الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة 
نظرا ألن ذلك يدفع عائدات السندات والدوالر 

للصعود.
ـــرى،  ــني املــعــادن النفيسة األخ ومـــن ب
انخفضت الفضة 1.1 في املائة إلى 16.84 
دوالر لألوقية، متراجعة دون املتوسط 

املتحرك في 100 و200 يوم.
ــع الــبــالتــني 0.7 فــي املــائــة إلــى  ــراج وت
958.40 دوالر لألوقية بينما هبط البالديوم 

0.5 في املائة إلى 890.97 دوالر لألوقية. 
وارتفع الــدوالر األمريكي في التعامالت 
أمــس، محققا مكاسب أمــام الــني الياباني 
والفرنك السويسري مع انحسار التوترات 
بشأن كوريا الشمالية التي دفعت رؤوس 
األموال باجتاه سويسرا واليابان األسبوع 

املاضي.
وارتفع الني والفرنك مع تصعيد واشنطن 
وبيوجنياجن التهديدات العسكرية املتبادلة 
في أعقاب فرض األمم املتحدة عقوبات على 

كوريا الشمالية قبل عشرة أيام.
وارتفع مؤشر الــدوالر 0.4 في املائة في 
املعامالت الصباحية في أوروبــا وارتفعت 
العملة االمريكية مقابل اليورو إلى 1.1738 

دوالر. وصعد الدوالر إلى 110.42 ين.

االسترليني ينخفض ألول مرة
قبع الــدوالر قرب أعلى مستوى في ثالثة أسابيع 
ــس  األربــعــاء مقابل سلة مــن العمالت املنافسة  ام
املرجحة بالتجارة في الوقت الذي عززت فيه بيانات 
مبيعات التجزئة األمريكية شهية املستثمرين 
للمخاطرة، بيد أن حالة من احلذر تنتاب األسواق في 
سعيها وراء املكاسب بسبب املخاطر اجليوسياسية 

الكامنة.
وارتفع مؤشر الــدوالر إلــى 93.86 نقطة وعزز 
ــواق  معظم املكاسب التي حققها في تـــداوالت األس
اخلارجية حني بلغ أعلى مستوى منذ 26 يوليو متوز 

عند 94.14 في اجللسة السابقة.
وقفزت مبيعات التجزئة في الــواليــات املتحدة 
0.6 باملئة في يوليو متوز لتفوق توقعات اخلبراء 
االقتصاديني بتحقيق زيـــادة بــواقــع 0.4 فــي املئة 
ولتسجل أكبر ارتفاع في سبعة أشهر في الوقت الذي 

يشتري فيه املستهلكون املزيد من السيارات ويعززون 
اإلنفاق.

لكن رغم البيانات القوية، تظل توقعات أسعار 
الفائدة دون تغيير بوجه عام، مع توقع األسواق أن 
يرفع مجلس االحتياطي االحتــادي )البنك املركزي 
األمريكي( أسعار الفائدة مرة واحــدة خالل االثني 

عشر شهرا املقبلة بحسب أداة تابعة لسي.إم.إي.
وشجع انحسار املــخــاوف بشأن نشوب صراع 
مسلح بني الواليات املتحدة وكوريا الشمالية أيضا 
املستثمرين على إعادة شراء األصول عالية املخاطر 
التي باعوها األســبــوع املاضي مع تصاعد احلرب 

الكالمية بني البلدين.
واستقر اليورو عند 1.1734 دوالر بعد أن هبط 
إلى 1.1687 دوالر في تعامالت األسواق اخلارجية 

وهو أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو متوز.

3 أسابيع الدوالر قرب أعلى مستوى في 

الدوالر يعود إلى االرتفاع

»أير برلني« تشهر إفالسها .. و»لوفتهانزا« تطمح بشرائها

قالت شركة الطيران األملانية “أير برلني” ، إنها بدأت إجــراءات 
إشهار إفالسها بعدما أبلغتها املساهمة الرئيسية فيها، مجموعة 

“االحتاد” للطيران، بأنها “لن تقدم لها أي دعم مالي إضافي”.
وأكــد البيان أن احلكومة ولوفتهانزا وشركاء آخرين يدعمون 
“أير برلني” في جهودها إلعادة الهيكلة، مبينا أن طائراتها ستواصل 

رحالتها، وفقا لـ”الفرنسية”.
وقالت الشركة في بيان إلزامي للبورصة إنه وفي ضوء إعالن 
شركة طيران االحتاد اإلماراتية التوقف عن تقدمي دعم مالي للشركة 

“فإن استمرار وجود الشركة لن يكون مجديا”.
ــدت أنها تقدمت بناء على ذلــك بطلب لبدء إجـــراءات إشهار  وأك
اإلفالس لدى احملكمة االبتدائية املعنية بحي برلني شارلوتنبورج 

في برلني.
من جهتها، عبرت مجموعة “االحتاد للطيران” التي تتخذ من 
أبوظبي مقرا لها عن “عميق أسفها” بعدما تلقت “إخطارا من طيران 
برلني يفيد بتقدم األخيرة بطلب وضعها حتت احلراسة القضائية 

نتيجًة للتدهور املتسارع في األداء التجاري للشركة األملانية”.
وبعدما أكد أن “االحتاد للطيران” وفــرت “دعماً مكثفاً للشركة 
ملواجهة حتديات السيولة السابقة ودعمها في جهود إعادة الهيكلة 
وذلك على مدار السنوات الست املاضية”، قال متحدث رسمي باسم 
املجموعة في بيان إنه في ظل هذه الظروف الراهنة وباعتبار املجموعة 

مساهم بحصص أقلية” فإنه “ال ميكنها تقدمي املزيد من التمويالت”.

من جهتها ذكرت الشركة األملانية املنافسة “لوفتهانزا” في بيان 
أنها جتري مفاوضات مع “اير برلني” من أجل “شراء نشاطات” 

الشركة التي تواجه صعوبات “ما سيسمح بتوظيف عاملني فيها”.
بدورها، أكــدت وزيــرة االقتصاد األملانية بيرجيته تسيبريز أن 
حركة تشغيل الطيران لدى شركة إير برلني األملانية التي أشهرت 
إفالسها ال تزال مؤمنة ملدة ثالثة أشهر تقريبا من خالل قرض بقيمة 

150 مليون يورو من احلكومة االحتادية، بحسب “األملانية”.
ــه عبرت الــوزيــرة العضو باحلزب االشتراكي  وفــي الوقت ذات
الدميقراطي عن تفاؤلها بنجاح عملية االستحواذ على أجزاء من ثاني 
أكبر شركة طيران أملانية من قبل شركة لوفتهانزا خالل األشهر املقبلة.

واستبعدت الوزيرة األملانية أن تتحمل احلكومة االحتادية قروضا 
لشركة أير برلني جلعل عملية االستحواذ ممكنة.

وردا على ســؤال عما إذا كانت احلكومة ستوفر قروضا أخرى 
لشركة أير برلني قالت الوزيرة إنه سيتم البت في هذه القضية عندما 

يحني أوانها.
وأكدت شركة طيران أير برلني األملانية عقب تقدمها بطلب إلشهار 

إفالسها أن جميع تذاكرها التي مت حجزها ال تزال سارية.
وقالت الشركة على موقعها اإللكتروني أمس، إن جداول رحالتها لم 
تتغير، موضحة أن جميع رحالت “أير برلني” وشركة نيكي اململوكة 
للشركة ستنفذ وفق اخلطة. وبينت الشركة أن جميع الرحالت املعلنة 

في جدول الشركة ال تزال قابلة للحجز.

أير برلني تعلن افالسها

اعلنت احلكومة البريطانية 
انها تنوي التفاوض بشان اقامة 
“احتاد جــمــركــي مؤقت” مع 
ــروج  االحتــــاد االوروبـــــي بــعــد خ
البالد من التكتل، عشية نشر اولى 
مقترحاتها املفصلة بشان مستقبل 

الشراكة بني لندن وبروكسل.
وتقول بريطانيا ان عضويتها 
فــي االحتـــاد اجلمركي االوروبـــي 
التي تسمح بنقل البضائع بدون 
رســــوم جــمــركــيــة ستنتهي كما 
وعضويتها في السوق االوروبية 
املشتركة بخروجها من التكتل في 

اذار/مارس 2019.
واعلنت وزارة بريكست انها 
تتطلع الى التوصل التفاق بشأن 
“تطبيق مؤقت” من اجــل توفير 
جو من االستقرار لقطاع االعمال 
والسماح بوضع ركائز االجراءات 

اجلمركية اجلديدة.
واعلنت احلكومة البريطانية 
في بيان ان “اقامة احتاد جمركي 
مؤقت بني اململكة املتحدة واالحتاد 
ــي يشكل احــدى املقاربات  االوروب

املمكنة”.
وحــذر خبراء من ان التفاوض 
بــشــان اتــفــاق جتـــاري جــديــد بني 
اململكة املتحدة واالحتاد االوروبي 
ــدا قبل خــروج  سيكون صعبا ج
بريطانيا من التكتل، ال سيما وان 
بروكسل ترفض حتى الساعة بدء 

محادثات جتارية.
ويقول االحتــاد االوروبـــي انه 
يجب التوصل الــى إطــار لالتفاق 
يتناول ثالثة مواضيع اساسية 
هي التسوية املالية البريطانية 

)كلفة خروج بريطانيا من االحتاد 
االوروبـــــي(، وحــقــوق املغتربني 
ـــي بــريــطــانــيــا  ـــــني ف ـــــي )االوروب
والــبــريــطــانــيــني فـــي االحتــــاد 
االوروبي( كما ومسألة احلدود بني 
ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا 

وجمهورية ايرلندا.
ومن املقرر ان تنشر بريطانيا 
مقترحاتها بالنسبة الــى مسألة 
احلدود االربعاء، قبل انعقاد جولة 
ثالثة من مفاوضات بريكست في 

بروكسل نهاية الشهر اجلاري.
ويــرى مسؤولون بريطانيون 
ان مسألة احلــدود مرتبطة بشكل 

وثيق مبسألة اجلمارك.
وبعد بريكست ستكون احلدود 
االيرلندية احلدود البرية الوحيدة 

بني بريطانيا واالحتاد االوروبي.
وتسود مخاوف من ان تؤدي 
ــادة تفعيل نقاط التفتيش الى  اع
االخالل بالتوازن الهش للسالم في 

ايرلندا الشمالية.
ومتنع عضوية بريطانية في 
االحتــاد اجلمركي االوروبــي لندن 
من ابرام اتفاقيات جتارية خاصة 

بها، فيما اعلنت احلكومة الثالثاء 
ان متتعها بتلك احلرية ضروري 

ملشاريعها بعد بريكست.
وقــالــت احلكومة انها “خالل 
الفترة املؤقتة التي سيتم التفاوض 
بشأنها مــع بــروكــســل، ستسعى 
ــى الــتــفــاوض بشان  بريطانيا ال
ــة جــريــئــة حــول  ــاري ــات جت ــالق ع

العالم”.
واضــــاف الــبــيــان “هدفنا هو 
التوصل الــى عالقات جتارية مع 
االحتاد االوروبي تكون بأسلس ما 
ميكن الى جانب القدرة على ابرام 

اتفاقيات جتارية حول العالم”.
في املقابل قال النائب العمالي 
ـــارض كــريــس لــيــســلــي من  ـــع امل
مجموعة “بريطانيا املفتوحة” ان 

االقتراح هو مجرد احالم وامنيات.
ــرب من  وقـــال ليسلي “انه ض
ــال ان نــدعــي بــانــه ميكننا  ــي اخل
التوصل الى عالقات جتارية تكون 
بأسلس ما ميكن مع اكبر شركائنا 
في وقت تصر احلكومة البريطانية 
على اخــراج بريطانيا من االحتاد 

اجلمركي”.

بريطانيا تريد »احتادا جمركيا مؤقتا« بعد بريكست

مـــــســـــتـــــوى قــــيــــاســــي 
مـــــــرتـــــــفـــــــع جـــــديـــــد 
لديون األميركيني

سجلت ديـــون األمــريــكــيــني مستوى 
قياسيا مرتفعا جديدا في الربع الثاني 
من العام بعد أن جتاوزت في وقت سابق 
مــن السنة ذروة مــا قبل األزمـــة املالية 
وذلك بفعل زيادات متواضعة في الرهون 
العقارية وقـــروض الــســيــارات وديــون 
بطاقات االئــتــمــان بينما قفزت حــاالت 

التأخر عن السداد.
ـــاد تقرير نــشــره بنك نيويورك  وأف
االحتياطي االحتــادي اليوم الثالثاء أن 
إجمالي ديون األسر األمريكية بلغ 12.84 
تريليون دوالر في األشهر الثالثة حتى 
يونيو حزيران بزيادة 552 مليار دوالر 

عنه قبل عام.
وبلغت نسبة إجمالي الديون املتأخر 
في سدادها 4.8 باملئة، دون تغيير عن 
الربع السابق. لكن التأخر في سداد ديون 
بطاقات االئتمان “زاد على نحو ملحوظ” 

حسبما قال بنك نيويورك االحتياطي.
ــــــدرو هــــوفــــاوت اخلــبــيــر  ـــــال أن وق
االقتصادي بالبنك في التقرير إن تخفيف 
ــراض سمح للمقترضني من  معايير اإلق
ذوي اجلــــدارة االئتمانية املنخفضة 

باستخراج بطاقات ائتمان.
ــي لتخلفات  ــال وقـــال “الوضع احل
الــســداد في بطاقات االئتمان قد يكون 
مؤشرا مبكرا على اجتاه عام في املستقبل 
وسنراقب عن كثب الدرجة التي ميكن 
أن تكون بها هذه الزيادة نذيرا مبزيد من 

اإلعسار املالي للمستهلكني.”
وبــلــغــت الـــرهـــون الــعــقــاريــة 8.69 
تريليون دوالر في الربع الثاني مرتفعة 
329 مليار دوالر عنها قبل عام حسبما 
ذكر التقرير. وبلغت قروض الطلبة 1.34 
تريليون دوالر بزيادة 85 مليار دوالر 
وقروض شراء السيارات 1.19 تريليون 

دوالر بارتفاع قدره 55 مليار دوالر.

بريطانيا تطلب احتاد بعد بريكست


