
قسمت نتائج دراسة بحثية حديثة حول » 
مناطق االستثمار في مجال الطاقة املتجددة 
ب��أوروب��ا لعام 2020«، ال��دول ال��رائ��دة في 
مجال الطاقة النظيفة إل��ى فئتني بحسب 
عدد مشاريع االستثمار األجنبي، ونسبة 
االس��ت��ث��م��ارات ف��ي مجال الطاقة إل��ى عدد 

السكان.
ودققت ال��دراس��ة، بيانات االستثمارات 
األجنبية املباشرة في قطاع الطاقة املتجددة 
بأوروبا في الفترة من 2016 إلى 2019. ثم 
قّيمت الدول التي جذبت 5 مشاريع استثمار 
أجنبي ف��ي ه��ذا ال��ق��ط��اع على األق���ل خالل 

الفترة املذكورة.
واحتلت تركيا املرتبة السابعة أوروبيا 
ف��ي قائمة تضم أكثر م��ن 20 دول��ة جذباً 
لالستثمارات في مجال الطاقة املتجددة ب�19 
مشروع استثمار أجنبي مباشر في مجال 

الطاقة املتجددة.

مركز جذب للمستثمرين
ق��ال محمد ي���اووز األم��ني ال��ع��ام لوكالة 
التنمية االق��ت��ص��ادي��ة بإزمير إن »تركيا 
اتخذت خطوات مهمة في الفترة األخيرة 
تهدف إلى حتسني مناخ االستثمار في قطاع 
الطاقة املتجددة«. وأضاف ياووز أن »زيادة 
االستثمار في إنتاج املعدات في مجال الطاقة 
مهم ج��داً لتعزيز مكانة ال��ب��الد ف��ي قطاع 

الطاقة املتجددة«.
ول��ف��ت إل���ى أن »ال��ت��ع��دي��الت اجل��دي��دة 
بخصوص دع��م االس��ت��ث��م��ارات األجنبية 
واآلليات اجلديدة للمناقصات بهدف دعم 
إنتاج املعدات احمللية بقطاع الطاقة لها أثر 
إيجابي في مجال إنتاج الطاقة واملعدات 

بالقطاع«.
وأشار ياووز إلى »سعي وكالة التنمية 
االقتصادية بإزمير إلى رفع القيمة املضافة 
لقطاع الطاقة النظيفة في البالد وتعزيز 

أثرها اإليجابي على العمالة والبيئة«.
وت��اب��ع: »أث���رت امل��م��ي��زات اللوجستية 
إلزمير وموانئها واألي��دي العاملة املؤهلة 
والصناعات الفرعية املتطورة، لتصبح 
م��رك��ًزا جل��ذب املستثمرين العاملني بهذا 

املجال، وساعدت في أن تصبح املنطقة قاعدة 
ملنتجي املعدات«.

وأكد ي��اووز أن سلسلة الدعم القوية في 
إزمير ساهمت بشكل كبير في جناح تركيا 
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال. واس��ت��ط��رد »ل��ق��د تشكلت 
سلسلة توريد كبيرة مؤلفة من كبار منتجي 
طاقة الرياح، وعدد من الشركات العاملية في 

مجال إنتاج املعدات والتكنولوجيا.
وت���اب���ع: »ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ع��دي��د من 
الشركات احمللية في املنطقة. وأردف: »من 
املهم العمل على تعزيز مكانة تركيا في 
قطاع الطاقة املتجددة؛ وذلك من خالل زيادة 
االستثمارات في ه��ذا القطاع وخاصة في 

إنتاج املعدات«.

إجنلترا األولى 
واحتلت إجنلترا مركز ال��ري��ادة عاملياً 
وأوروبيا في جذب االستثمارات األجنبية 
املباشرة في مجال الطاقة النظيفة خالل 
2019. وخ���الل تلك الفترة وص��ل حجم 
االستثمارات األجنبية ألعلى مستوى لها 
خالل آخر 8 سنوات بفضل تشجيع الدولة 

ملنتجي الطاقة املتجددة.
وتتركز االستثمارات األجنبية املباشرة 
في إنتاج الطاقة والعمليات ذات الصلة بها 
كطاقة الرياح وطاقة الكتلة احليوية في 
املقام األول. وفي هذا اإلطار فإن استراتيجية 
إجنلترا الهادفة لتأسيس إنتاج الطاقة من 
ال��ري��اح ف��ي البحار بطاقة 30 جيجاواط 
حتى عام 2030 هي استراتيجية ذات تأثير 
كبير. وتبعت إجنلترا، إسبانيا التي برزت 

باالستثمارات في الطاقة الشمسية.
وحت��ت��ل فرنسا امل��رت��ب��ة الثالثة حيث 
تستضيف استثمارات ضخمة في مجال 
إنتاج طاقة الرياح، وذل��ك نتيجة تقدميها 
الدعم الالزم لالستثمارات األجنبية في إطار 

استراتيجيات تغير املناخ.
ووفًقا للدراسة التي تقوم بقياس نسبة 
االس��ت��ث��م��ارات إل��ى معدل السكان فتحتل 
البوسنة والهرسك وفنلندا وصربيا املرتبة 
األول��ى فيها، وحتتل تركيا املرتبة ال�18 

بنسبة 0.23 في املئة.

ارتفعت أسعار النفط، إذ اختتمت العقود اآلجلة 
للخام األميركي مايو مبكاسب شهرية قياسية بدعم 
من آم��ال في أن اتفاق التجارة األميركي الصيني 

سيظل كما هو وتراجع إنتاج اخلام.

وجرت تسوية العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوسيط تسليم يوليو عند 35.49 دوالر للبرميل، إذ 

قفزت 1.78 دوالر، مبا يعادل 5.3 باملئة.
وأغلق خام برنت تسليم يوليو عند 35.33 دوالر 

للبرميل بزيادة 4 سنتات، لكن عقود أغسطس األكثر 
نشاطا أنهت اجللسة عند 37.84 دوالر للبرميل، 

بارتفاع 1.81 دوالر، أو 5 باملئة تقريبا.
وشهد كال اخلامني ارتفاعات شهرية كبيرة بسبب 
هبوط اإلنتاج العاملي وتوقعات بنمو الطلب، إذ 
تتحرك أجزاء من الواليات املتحدة، مبا في ذلك مدينة 
نيويورك، ودول أخرى في اجتاه استئناف األنشطة 

بعد إجراءات عزل عام مرتبطة بفيروس كورونا.
وسجل غرب تكساس الوسيط أكبر زيادة شهرية 
على اإلط��الق عند 88 باملئة بعد أن ج��رى تداوله 
الشهر املاضي بقيم سالبة، وسجل برنت ارتفاعا 
بنحو 40 باملئة، وهو أكبر صعود شهري منذ مارس 

.1999
وقال الرئيس األميركي، دونالد ترامب، إن إدارته 
ستبدأ في إلغاء املعاملة اخلاصة لهونغ كونغ ردا 
على خطط الصني فرض تشريع أمني جديد باإلقليم، 
لكنه لم يقل إن املرحلة األولى من اتفاق التجارة بني 

واشنطن وبكني عرضة للخطر.
وفي السياق، تراجعت أعداد حفارات النفط والغاز 
األميركية مبقدار 17 إلى مستوى منخفض قياسي 
عند 301 هذا األسبوع، بحسب بيانات من شركة 

بيكر هيوز خلدمات الطاقة تعود إلى عام 1940.
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وسعت أسعار الذهب صعودها ألكثر من 23 
دوالراً عند تسوية تعامالت اليوم اجلمعة، مع 
هبوط أس��واق األسهم، لتحقق مكاسب شهرية 

للمرة الثانية على التوالي.
واستفاد الذهب من هبوط ال��دوالر األمريكي 
وخسائر األسهم بعد بيانات أظهرت اتساع 
عجز امليزان التجاري السلعي في أبريل وتراجع 

اإلنفاق الشخصي رغم صعود قوي للدخل.
كما ساهم رف��ض ال��والي��ات املتحدة معاملة 
الصني لهوجن ه��وجن وس��ط تشريع جديد من 
شأنه تقييد الدميقراطية في املدينة، ما دفع 

املستثمرين نحو األصول اآلمنة.
ومن جانبه، أعرب رئيس الفيدرالي جيروم 
باول عن قلقه من احتمالية اندالع موجة ثانية 
لوباء ك��ورون��ا، مضيفاً أن امل��رك��زي األمريكي 
سيبدأ قريباً في إق��راض الشركات الصغيرة 

واملتوسطة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود املستقبلية 
ملعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 
1.4 باملائة ليصل إلى 1751.70 دوالر لألوقية، 

رابحاً حوالي 23.40 دوالر.
وسجل املعدن األصفر خسائر أسبوعية بنحو 
0.1 باملائة، بفعل تخفيف قيود اإلغ��الق حول 
العالم والتي تعزز آم��ال التعافي االقتصادي، 
لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 3.4 باملائة أو 

ما يوازي 57.5 دوالر.
وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن األصفر 
بنحو 1 باملائة أو ما يعادل 17 دوالرا مسجالً 

1735.38 دوالر لألوقية.
وخالل نفس التوقيت، ارتفع املؤشر الرئيسي 
للدوالر والذي يتبع أداء الورقة األمريكية مقابل 
6 عمالت رئيسية بنحو 0.1 باملائة مسجالً 
98.485 بعد أن كان متراجعاً عند 97.94 خالل 

التعامالت.

الذهب يواصل حصد املكاسب 
23 دوالرًا الشهرية.. ويرتفع 

والصني أميركا  بني  التوترات  تصاعد  ترقب  وسط 

88 باملئة النفط يحقق أكبر مكاسب شهرية في تاريخه بارتفاع 

بـ«19« مشروع استثمار أجنبي مباشر في القطاع 

تركيا السابعة أوروبيًا في جذب 
استثمارات الطاقة النظيفة

تعلن  الالجئني  مفوضية 
مــلــيــون  لـ343  حــاجــتــهــا 

دوالر ملواجهة كورونا

أعلنت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 
حاجتها حل��وال��ي 343 مليون دوالر أميركي 
لتلبية االحتياجات اإلضافية ملاليني الالجئني 
واألشخاص ممن وصفتهم »بالفئات األكثر ضعفا 
ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال أفريقيا«، 

الناجتة عن انتشار وباء كوفيد19- وآثاره.
وقالت املفوضية، في بيان، إن التمويل املطلوب 
ض��روري إلنقاذ األرواح، واحلماية من انتشار 
الوباء، ومواجهة تبعاته االقتصادية واالجتماعية 

على حياة األشخاص األكثر ضعفا في املنطقة.
وت��ن��وي مفوضية الالجئني مضاعفة الدعم 
املقدم لألشخاص األكثر ضعفا من بني 16 مليون 
شخص من الالجئني والنازحني داخليا والعائدين 
واألشخاص عدميي اجلنسية واملجتمعات املضيفة 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ك��م��ا سيسهم ال��ت��م��وي��ل ف��ي حت��س��ني أوض���اع 
ال��الج��ئ��ني ال��س��وري��ني ف��ي ت��رك��ي��ا، وف��ق م��ا ذكر 
بيان املفوضية. وفي سبيل تلبية االحتياجات 
االقتصادية املتزايدة، توسع مفوضية الالجئني 
نطاق مساعداتها لتشمل امل��زي��د م��ن العائالت 
الضعيفة ف��ي ع��دة دول ف��ي املنطقة مثل مصر 
واألردن وال��ع��راق ولبنان وتركيا، وه��ي ال��دول 

الرئيسة املضيفة لالجئني السوريني.
وأشارت املنظمة إلى أنه رغم أن أزمة كوفيد19- 
تعتبر أزمة صحية في املقام األول، فهي حتولت 
أيضا إل��ى أزم��ة اقتصادية، وأدت إل��ى حتديات 
تتعلق بحماية الالجئني، وتسببت ف��ي زي��ادة 
مستوى الفقر لدى األشخاص الذين يعتمدون على 

موارد قليلة أو على الهامش االقتصادي للمجتمع.

77 مليار دوالر  ديون كورونا.. 
لألسواق الناشئة

في الوقت ال��ذي استنزفت فيه خطط التحفيز التي 
أعلنتها دول األس��واق الناشئة بسبب جائحة فيروس 
كورونا املستجد، ج��زءا كبيرا من احتياطيات البنوك 
املركزية، قال صندوق النقد الدولي، إن تقديراته تشير 
إلى أن اقتصادات األسواق الناشئة جمعت ديونا بنحو 
77 مليار دوالر في أبريل ومايو، مما غير جزئياً اجتاه 
نزوح ضخم لرؤوس األموال بلغ 100 مليار دوالر في 

أعقاب تفشي فيروس كورونا.
وأبلغت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، 
مؤمترا لألمم املتحدة أن صندوق النقد قدم متويالً طارئا 
بواقع 22 مليار دوالر إلى 60 من أصل 103 دول طلبت 
املساعدة، ومنحا لتغطية ستة أشهر من مدفوعات خدمة 
الديون املستحقة له لعدد 27 دولة من األعضاء األشد 

فقرا.
وتشير توقعات سابقة ملعهد التمويل الدولي، إلى أن 
حكومات األسواق الناشئة تشهد في الوقت احلالي عجزاً 
مالياً غير مسبوق في سياق صدمة وباء »كوفيد19-« 
املستجد. وذك��ر املعهد في تقرير حديث، أن حكومات 
ال��دول الناشئة ستدير عجزاً مالياً ال مثيل له في بيئة 
تشهد انخفاض أرص���دة احلسابات اجل��اري��ة بسبب 

ضغف تدفقات رأس املال.
وعلى الرغم من أن هذا الوضع قد يستمر عبر كافة 
أنحاء اقتصادات األسواق الناشئة، لكنه سيكون أكثر 
وضوحاً في جنوب إفريقيا، والتي دخلت األزم��ة مع 
نقاط ضعف واضحة. لكن من املتوقع أن تشهد كل دولة 
حول العالم تقريباً اتساع العجز املالي في العام احلالي 
من أجل التعامل مع أزمة الصحة العاملية وأزمة النمو 

االقتصادي، لكن هذا الوضع سيكون أكثر ب��روزاً في 
األسواق الناشئة.

في الوقت نفسه، تكشف مؤشرات تتبع التدفقات 
الرأسمالية وبيانات صافي إص��دار السندات التابعة 
ملعهد التمويل، أن بعض األس���واق الناشئة ق��د جتد 
صعوبة في اقتراض مبالغ كبيرة من اخلارج هذا العام، 
ويعني ذلك تقليصا كبيرا في ديون الرافعة املالية في 
القطاع اخلاص بشكل غير عادي من أجل توفير احليز 

للعجز املالي.
وقبل أيام، أشار بنك »غولدمان ساكس«، في مذكرة 
بحثية، إل��ى أن��ه على دول األس���واق الناشئة دي��ون 
بالدوالر األميركي قيمتها نحو 34 مليار دوالر تستحق 

خالل االثني عشر شهرا املقبلة.
فيما تشير البيانات الرسمية إل��ى أن احتياطيات 
البنوك املركزية على مستوى العالم فقدت أكثر من 175 
مليار دوالر خالل أقل من شهرين فقط، حيث أظهرت 
حركة مؤشرات االحتياطي من النقد األجنبي في أكثر من 
50 دولة من الدول الكبرى وأيضا االقتصادات الناشئة 
والنامية، أن 30 دولة منها سجلت احتياطاتها النقدية 
نزيفا ح��ادا، منذ تفشي »جائحة« فيروس كورونا في 

العالم.
وجاءت الصني في صدارة الدول التي هوى احتياطي 
النقد لديها بنسبة كبيرةن حيث فقد أكثر من 46 مليار 
دوالر دفعة واحدة في مارس املاضي، فيما تصدرتها من 
حيث النسبة تركيا التي فقد بنكها املركزي أكثر من 15 
في املئة من االحتياطي النقدي بقيمة 19.2 مليار دوالر 

وذلك خالل شهر واحد فقط.

بعد األزم��ة املالية لعام 2008، طلبت 
اجل��ه��ات التنظيمية م��ن ال��ب��ن��وك زي��ادة 
ذخ��ي��رت��ه��ا االح��ت��ي��اط��ي��ة م��ن رأس امل��ال 
والسيولة عالية اجلودة، وعزز ذلك بشكل 

كبير مرونة النظام املالي.
ويستشهد العديد من املراقبني في الوقت 
الراهن بهذه الذخيرة املالية كحصن ضد 
اآلثار الضارة لوباء »كوفيد19-«، بحسب 
»كريستالينا جورجيفا« مديرة صندوق 

النقد الدولي.
لكن بينما يتجه العالم لركود عميق 
في عام 2020 وللتعافي اجلزئي فقط في 
2021، سيتم اختبار مرونة النظام املالي، 
لذا من الضروري وجود مراكز قوية لرأس 

املال والسيولة لدعم االئتمان اجلديد.
وتتمثل إحدى اخلطوات الالزمة لتعزيز 
االح��ت��ي��اط��ي��ات املصرفية ف��ي االحتفاظ 
باألرباح من العمليات اجلارية. وبحسب 
تقديرات صندوق النقد فإن 30 بنًكا عاملًيا 
مهًما من الناحية النظامية أنفق حوالي 
250 مليار دوالر في توزيعات األرب��اح 
وإع��ادة ش��راء األسهم العام املاضي، لكن 
هذا العام يجب أن يحتفظوا باألرباح لبناء 

رأس مال.
بالطبع، ه��ذا ل��ه آث��ار غير س��ارة على 
املساهمني مبا في ذل��ك التجزئة وصغار 
املستثمرين املؤسسيني ال��ذي��ن ق��د تكون 
أرب���اح البنوك م��ص��دًرا مهًما لهم للدخل 
املنتظم. ومع ذلك، في مواجهة االنكماش 
االق��ت��ص��ادي املفاجئ هناك حاجة قوية 
لتعزيز قاعدة رأس املال للبنوك، لألسباب 

التالية.
يتماشى ب��ن��اء احتياطيات أق���وى مع 
مجموعة اإلج�����راءات امل��ت��خ��ذة لتحقيق 

االس��ت��ق��رار ف��ي االق��ت��ص��اد، ح��ي��ث تقوم 
احل��ك��وم��ات بتطبيق إج������راءات مالية 
بتريليونات ال������دوالرات، مب��ا ف��ي ذل��ك 
التمويل الذي يوفر الدعم للمقترضني الذين 

يستخدمون القروض املصرفية.
وابتكرت البنوك املركزية وقدمت دعماً 
استثنائياً للسيولة ملجموعة واسعة 
م��ن األس����واق، وم���ارس م��راق��ب��و البنوك 
)البنوك املركزية( املرونة إلى أقصى حد 
ممكن من خالل تشجيع البنوك على إعادة 
هيكلة سداد القروض، وتخفيف املتطلبات 
التنظيمية، وال��س��م��اح للبنوك بسحب 

احتياطياتها بشكل مؤقت.
وتتوافق مصالح مساهمي البنك مع 
مصالح املشرفني والعمالء، وسيستفيد 
جميع أصحاب املصلحة في نهاية املطاف 
إذا حافظت البنوك على رأس املال بدالً من 

دفعها للمساهمني أثناء الوباء.

وتعني حماية قوة القطاع املصرفي في 
الوقت احلالي أنه مبجرد أن يبدأ التعافي 
ميكن للمساهمني ت��وق��ع احل��ص��ول على 
عوائد كبيرة - وف��ي ال��واق��ع، كلما زادت 
األرب��اح احملتفظ بها اآلن، زادت العوائد 
النهائية. ومت بالفعل االعتراف باحلاجة 
إلى احلفاظ على رأس املال ويجب أن تكون 
على نطاق أوسع، وهو ما حدث في بعض 
ال��دول التي ق��ررت البنوك فيها طواعية 
تعليق مدفوعات املساهمني وعمليات إعادة 

الشراء بشكل جماعي.
في حاالت أخرى، كان على املراقبني دفع 
البنوك نحو ذلك، حيث طلب بنك إجنلترا 
من البنوك تعليق خطط دف��ع توزيعات 
وامل��ك��اف��آت النقدية للمدراء التنفيذيني، 
مشيًرا إلى أنه مستعد الستخدام سلطاته 
اإلش��راف��ي��ة ف��ي ح��ال مت رف��ض ذل��ك، وفي 
النهاية امتثلت البنوك. وفي البرازيل، كان 

على املشرفني استخدام سلطتهم لتعليق 
العوائد بطريقة جماعية.

القرارات اجلماعية مهمة، والبنوك التي 
تتخذ إج���راءات مبفردها ميكن أن يعاقب 
عليها املستثمرون الذين يفشلون في فهم 
احلاجة إلى تقييد العوائد، لذلك يجب أن 
تغطي ال��ق��رارات جميع البنوك - س��واء 
كانت مملوكة للدولة أو خاصة، جتارية أو 

استثمارية.
ل��ك��ن ال مي��ك��ن ألي ب��ن��ك أن يفعل ذل��ك 
مب��ف��رده، وإذا ل��م تكن اإلرادة اجلماعية 
للبنوك م��وج��ودة، فيجب على املراقبني 

اتخاذ القرار نيابة عنهم.
في الوقت احلالي، يستخدم املشرفون 
في العديد من ال��دول اختبارات التحمل 
لتحديد ما إذا ك��ان ينبغي تقييد العوائد 
ومقدار هذا اخلفض، هذه االختبارات التي 
بدأها صندوق النقد الدولي منذ أكثر من 20 
عاًما حتدد حجم رأس املال اإلضافي الالزم 
إلبقاء البنوك مرنة في مواجهة األزم��ة، 
وهي دليل حيوي يساعد اآلن على اجتياز 

فترة غير مألوفة.
لقد حان الوقت لتحديث هذه االختبارات 
لتأخذ في االعتبار االحتمالية املتزايدة 
لسيناريوهات اقتصادية أكثر سلبية 
ناجمة ع��ن ال��وب��اء. ول��ض��م��ان االت��س��اق 
العاملي، فإن التنسيق الدولي هو مفتاح 
احل��ل، وميكن أن يساعد ص��ن��دوق النقد 

ومجلس االستقرار املالي في حتقيق ذلك.
ال تزال ذكريات األزمة العاملية األخيرة 
باقية، يبذل القطاع العام ما في وسعه 
للمساعدة في منع ح��دوث أزم��ة مصرفية 
أخرى مجدداً، واملساهمون لديهم مصلحة 

والتزام للقيام بنفس الشيء.
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