
كشف االحت���اد ال��دول��ي للنقل اجل��وي، 
، أن ش��رك��ات الطيران العاملية ق��د تكبدت 
خسائر ب�400 مليار دوالر خالل عام 2020، 
إل��ى جانب 550 مليار دوالر دي��ون تترتب 
عليها والتي لن تستطيع التخلص منها في 

السنوات القادمة.
ولفت إلى أن »أياتا« تطلق خطة إلعادة 
السفر تأمل بتطبيقها دوليا، حيث إن املطارات 
تستعد إلع���ادة ال��رح��الت حت��ت إج���راءات 
جديدة، ما يتطلب تنسيقا دوليا بني شركات 
الطيران وامل��ط��ارات واحلكومات في تبني 

إجراءات متناسقة وتفادي أحادية التطبيق.
ونوه بأن حركة السفر ستعود تدريجيا 

في الربع الثالث والرابع من العام احلالي، 
ولكن لن تعود إلى املستويات الطبيعة قبل 

عام 2023.
ول��ك��ن ح���ذر م��ن أن أي م��وج��ة ج��دي��دة 
للكورونا ستؤجل تعافي الطيران لسنوات 
ع��دي��دة، قد متتد إل��ى ع��ام 2027 – 2029. 
وناشد االحت��اد احلكومات بالتدخل لتقدمي 

املساعدات إلى شركات الطيران.
إذ إن انتعاش قطاع الطيران من تفشي 
جائحة ف��ي��روس ك��ورون��ا سيكون بطيًئا 
وسيستغرق وقتا طويال، إذ من املرجح أن 
تظل أعداد الركاب أقل من مستويات ما قبل 

الوباء حتى عام 2023 .

خ��ف��ض منتجو ال��ن��ف��ط األم��ي��رك��ي 
إنتاجهم بشدة، إذ ّقلت أعمال التنقيب 
واحل��ف��ر ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة في 
احلقول التي ال يزال النفط يتدفق من 
آبارها؛ مما أدى إلى عدم قدرة شركات 
التكسير الهيدروليكي على س��داد 
ديونها وإعالن إفالسها. وقد يستغرق 
األم���ر س��ن��وات إلع���ادة ب��ن��اء اقتصاد 

التكسير الهيدروليكي األميركي.
وتصدرت الواليات املتحدة العام 
امل��اض��ي دول العالم بإنتاج النفط 
متقدمًة بذلك على روس��ي��ا واململكة 
العربية السعودية، وقد ساهم الزيت 

الصخري في وقع اإلنتاج. 
وفي عام 2019 أصبحت الواليات 
املتحدة مصدًرا للذهب األس��ود ألول 
مرة منذ 70 عاًما، حيث عبر روبرت 
ماكنالي مستشار الطاقة السابق 
جل��ورج بوش االب��ن عن فرحته بذلك 
قائاًل: »ث��ورة التكسير قلبت أسعار 
النفط والصناعة وتدفقات التجارة 

رأساً على عقب«، بحسب »سبوتنك«.
التباطؤ املفاجئ في مبيعات النفط 
ال��ص��خ��ري ج��اء ف��ي وق��ت ك��ان يجب 
متويل اإلنفاق الهائل للبنية التحتية 
ونقص االستثمار من خ��الل تدفقات 

آبار التنقيب.

فلم يكن من املتوقع ظهور املشاكل 
حتى عام 2021، ولكن انهار الطلب 
على م���وارد الطاقة نتيجًة لتفشي 
جائحة ك��ورون��ا، وان��ه��ارت أسعار 
النفط تبًعا لذلك، فكان منتجو النفط 
الصخري األميركي أول املتضررين، 
وهم بالفعل مثقلون بالديون وبدون 

استثمار.
وأعلنت شركة بيكر هيوز، وهي 
مقدمة خدمة ملنتجي النفط والغاز، أن 
عدد مضخات النفط التي ال تزال نشطة 
في الواليات املتحدة قد تقلصت إلى 

احلد األدنى.

فقدان ثلث اإلنتاج
بحسب خدمة حتليل حديث،   تقدر 
خسارة الواليات املتحدة بثلث إجمالي 
إنتاجها في صناعة النفط الصخري، 
أدت األزمة إلى مشكلة كبيرة بالفعل 
ف��ي صناعة النفط األم��ي��رك��ي؛ إذ إن 
االستنفادة السريعة للمصادر ُتعد 
أحد أهم اآلث��ار اجلانبية لتكنولوجيا 
التكسير الهيدروليكي، وبعد فترة 
وج��ي��زة م��ن احل��ف��ر ينخفض معدل 
اإلنتاج بسرعة؛ ومن أجل التعويض 
عن خسارة اإلنتاج، كان من الضروري 

االستمرار الدائم في احلفر، وهو ما يعد 
مستحيال في بيئة السوق احلالية، مما 

أدى إلفالس شركات التطوير.
منذ بداية العام، قدمت 17 شركة 
متخصصة في التكسير الهيدروليكي 
دع��وى إف��الس مع ع��بء دي��ن إجمالي 
ق��دره 14 مليار دوالر، وتشمل هذه 
الشركات العمالقة في الصناعة مثل 
شركة وايتنج بتروليو وكاليفورنيا 

ريسورسز.
انعدام البدائل

وف���ًق���ا ل���دراس���ة أج���راه���ا ال��ب��ن��ك 
االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درال��ي ف��ي داالس، 
يحتاج منتجو النفط إل��ى ح��د أدن��ى 
للسعر يبلغ 49 دوالًرا للبرميل من 
النفط اخل��ام، حتى في املنطقة التي 
ي��ت��م اس��ت��خ��راج ال��ن��ف��ط فيها بشكل 
رخ��ي��ص نسبًيا ف��ي غ���رب تكساس 
ليكونوا قادرين على القيام بأعمال 

التجارية املربحة.
ووفقاً لنفس البنك فإن 15 باملئة 
فقط م��ن منتجي النفط بحاجة إلى 
وص���ول سعر نفط إل��ى 40 دوالراً 
للبرميل. في هذه األثناء، ال يوجد هناك 
ارتفاع قوي في األسعار ومن املتوقع 
أن يرتفع النفط األميركي إلى ما يزيد 
قليالً عن 30 دوالًرا للبرميل هذاالعام 

حتى يصل في العام املقبل إلى ما يزيد 
قليالً عن 40 دوالًرا.

ونتيجة لذلك ووفًقا للمحللني، ميكن 
أن ينخفض إنتاج النفط الصخري في 
الواليات املتحدة إلى أقل من خمسة 

ماليني برميل يومًيا. 
وخفضت أكبر 15 مضخة للنفط 
ف��ي ال��والي��ات املتحدة استثماراتها 
في تطوير مناطق جديدة بنسبة 48 
باملئة، كأحد أهم آث��ار أزم��ة كورونا، 
ومن املستحيل استعادة حجم اإلنتاج 
السابق، حتى ع��ودة منتجي النفط 
الصخري إلى املستوى السابق، حيث 
ُكتب في جريدة اقتصادية بأن »جميع 

االحتماالت ستمر.
وي��ق��ول اخل��ب��راء إن��ه��م ال ميلكون 
»أدوات كثيرة« لتجنب اخل��س��ارة، 
وق��ال خبير ال��س��وق ادوارد بيل من 
بنك اإلم���ارات دب��ي الوطني ألبحاث 
»سي إن بي سي«: »من شبه املؤكد أن 
أميركا ستفقد مكانها األول هذا العام«، 
ويضيف »أن��ه يأتي بشكل أس��رع مما 

نتوقعه جميًعا«.
أض��اف��وا: »إن وب���اء ك��ورون��ا دمر 
ص��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط«، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
االنخفاض السريع وغير املسبوق في 
أسعار البنزينوالديزل والكيروسني، 
ك��ان��ت ه��ن��اك ح��رب أس��ع��ار، وأيضا 
ال��دي��ون الضخمة على امليزانيات 

لشركات التكسير األميركية.
كما لو أن ذل��ك لم يكن كافًيا، فإن 
الشركات املثقلة بالديون ميكن أن 
تصبح ف��ري��س��ة سهلة »لالستيالء 
عليها«، ومع تعافي االقتصاد الصيني 
يتزايد اهتمام الصني بالقيم الرخيصة 
للشركات في اخلارج، حيث انخفضت 
قيمة احتياطيات النفط األميركية 
بأكثر من النصف مقارنة بالوقت الذي 
كان فيه البرميل ال يزال 60 دوالًرا، من 

42000 دوالر إلى 20000 دوالر.
وُيخشى ح���دوث غ��زو اقتصادي 
صيني، حيث مت اإلع��الن رسمًيا في 
والي��ة تكساس ب��أن احتمال سيطرة 
ال��دول املعادية على شركات النفط 
الصخري في تكساس والتي تعاني 
من مشاكل ميثل مشكلة خطيرة لألمن 

القومي. 
وتسعى حكومة الواليات املتحدة 
إل��ى إي��ج��اد وسيلة ف��ي كيفية منع 
املستثمرين الصينيني م��ن الدخول 
لالستثمار في هذه الشركات مباشرة، 
ولكن صائدي الفرص من املستثمرين 
الصينيني لهم طرقهم اخل��اص��ة في 

الوصول إلى أهدافهم.
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ف��ت��ح��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط اخل����ام تعامالتها 
األسبوعية، أم��س اإلثنني، على استقرار قرب 
أعلى مستوياتها ف��ي ثالثة ش��ه��ور، مدفوعة 
بظهور مؤشرات زي��ادة الطلب وفتح تدريجي 
القتصادات عاملية بعد تعليق نتيجة جائحة 

كورونا.
وص��ع��دت أس��ع��ار النفط أم���س، إل��ى أعلى 
مستوى منذ ت���داوالت 9 م���ارس امل��اض��ي، في 
انتظار اجتماع ملنظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوب���ك( يعقد ف��ي 9 يونيو اجل���اري، يتخلله 

اجتماع لتحالف )أوبك+(.
وتراجعت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
مزيج برنت تسليم أغسطس ، بنسبة طفيفة 
بلغت 0.03 باملئة أو سنتا واح��دا إلى 37.83 

دوالرا للبرميل.
كما تراجعت العقود اآلجلة للخام األمريكي 
غ��رب تكساس الوسيط تسليم يوليو بنسبة 
0.06 باملئة أو سنتني اثنني إلى 35.47 دوالرا 

للبرميل.
وب��دأ تنفيذ اتفاق حتالف )أوب��ك+( بخفض 
اإلنتاج مبقدار 9.7 ماليني برميل يوميا، يظهر 
على األسواق العاملية التي سجلت تراجعات في 
مخزونات اخلام العاملية، كانت راكمتها خالل 
أبريل امل��اض��ي، مع هبوط سعر برميل برنت 

ملتوسط 15 دوالرا للبرميل.
على اجلانب األخ��ر، كشفت وكالة أمريكية، 
أمس االثنني، أن منظمة »أوبك+« تدرس إمكانية 

متديد خفض إنتاج النفط لفترة متتد ما بني شهر 
إلى ثالثة أشهر إضافية.

وذك��رت الوكالة نقال عن مصادر خاصة أن 
املنظمة النفطية »أوب��ك+« تبحث مسألة متديد 
مدة اتفاق خفض إنتاج النفط«. وأوضح املصدر 
أن الوضع في سوق النفط يتغير بسرعة، ويتم 

إعطاء األفضلية التخاذ تدابير قصيرة األجل.
وفي ظل انهيار الطلب على النفط بسبب وباء 
فيروس كورونا، اتفقت الدول األعضاء في صفقة 
»أوب��ك +«، في 12 نيسان املاضي، على خفض 
إنتاج النفط مبقدار 9.7 مليون برميل يوميا، في 
أيار/مايو - يونيو، ومبقدار 7.7 مليون برميل 
في النصف الثاني من العام احلالي، ومبقدار 
5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية نيسان/ 

أبريل 2022.
وت��أت��ي التخفيضات ب��امل��ق��ارن��ة م��ع إنتاج 
تشرين األول/أكتوبر 2018، كقاعدة مرجعية 
لعملية اخلفض، ولكن روسيا واململكة العربية 
السعودية أخذتا على عاتقهما 11 مليون برميل 
يوميا، قياسا مع الكل هناك انخفاض بنسبة 23 
في املئة و18 في املئة و14 في املئة على التوالي. 
ومن املتوقع أن يتيح هذا االجتماع فرصة أكبر 

للمناورة لتغيير حدود اإلنتاج احلالية.
وكان وزير الطاقة اجلزائري، محمد عرقاب، 
ال��ذي يتولى الرئاسة ال��دوري��ة، قد اقترح عقد 
االجتماع في الرابع من يونيو وليس في املوعد 

املقرر يومي 9 و10 منه.

أوبك+« تدرس متديد تخفيض اإلنتاج  لفترة معينة

أسعار النفط مستقرة قرب 
3 شهور أعلى مستوياتها في 

شركات النفط الصخري األميركي تعاني.. 
14 مليار دوالر وديونها 

أميركا تبيع ممتلكاتها
 في هونغ كونغ

بدأت احلكومة األمريكية ببيع ممتلكاتها في إحدى املناطق املرموقة في 
هونغ كونغ وسط توترات بني واشنطن وبكني.

تقدر قيمة املمتلكات األمريكية بينها أراض وقصور في منطقة شوسون 
هيل في جزيرة اجلزء اجلنوبي من هونغ كونغ، بنحو 1.3 مليار دوالر. 
وأشار املنشور، أن وزارة اخلارجية األمريكية استحوذت على املمتلكات في 

عام 1948.
وقال ممثل لوزارة اخلارجية األمريكية في رسالة إلكترونية، إن احلكومة 
األمريكية تبيع ممتلكاتها في أحد األحياء األكثر رخ��اء في هونغ كونغ.
وأض��اف املمثل »إن مكتب املتخصص ببيع وش��راء املباني في اخل��ارج في 
وزارة اخلارجية )األمريكية( يراجع بانتظام احليازات العقارية اخلارجية 

حلكومة الواليات املتحدة كجزء من برنامجها العاملي إلعادة االستثمار«.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة خارجية اململكة املتحدة وأستراليا وكندا 
وال��والي��ات املتحدة في بيان مشترك، أن ق��رار سلطات جمهورية الصني 
الشعبية بوضع قانون لألمن القومي لهونغ كونغ يتعارض مع أحكام إعالن 

احلكم الذاتي للمنطقة الذي وقعته بريطانيا والصني.
وأق��ر املجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية 
الرئيسية في البالد، يوم اخلميس املاضي، مشروع القانون املدني، وللمرة 

األولى في تاريخ جمهورية الصني الشعبية، وفقا لنتائج التصويت.

منت أنشطة املصانع في الصني بوتيرة 
أبطأ في مايو لكن قوة الدفع في قطاعي 
اخلدمات والتشييد تسارعت، مما يشير 
لتعاف غير متناسق في ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم مع استئناف الشركات أعمالها 

عقب إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وتباطأت الصناعات التحويلية للشهر 
الثاني على التوالي رغم تعافي األنشطة 
م��ن م��س��ت��وي��ات متدنية غ��ي��ر مسبوقة 
سجلتها في فبراير شباط حني فرضت 
احلكومة قيودا صارمة على السفر وقواعد 
ع��زل وعلقت العمل باملصانع للحد من 

انتشار املرض.
وت��ف��ي��د ب��ي��ان��ات مكتب اإلح��ص��اءات 
ال��وط��ن��ي أن م��ؤش��ر أس���ع���ار م��دي��ري 
املشتريات الرسمي في القطاع الصناعي 
ن��زل إل��ى 50.6 ف��ي م��اي��و م��ن 50.8 في 
أبريل ، لكنه يظل فوق مستوى 50 نقطة 

الفاصل بني النمو واالنكماش مقارنة مع 
الشهر السابق. وتوقع احملللون قراءة عند 

51 نقطة.
وسجلت طلبيات التصدير تراجعا 
للشهر اخل��ام��س على ال��ت��وال��ي، وسجل 
مؤشرها الفرعي 35.3 في مايو، بانخفاض 
كبير عن مستوى 50 نقطة، إذ نالت جائحة 

كورونا من الطلب العاملي.
وأظهر املسح أن املصانع قلصت عدد 
العاملني للمرة األول���ى منذ استئناف 
أنشطتها. ونزل املؤشر الفرعي لذلك إلى 
49.4 من 50.2 في أبريل ، حسبما أظهره 
امل��س��ح. وف��ي م��اي��و، ن��زل م��ؤش��ر أسعار 
مديري املشتريات للشركات املتوسطة 
والصغيرة إل��ى 48.8 من 50.8، بينما 
أعلنت الشركات الكبيرة توسعا أسرع 

لألنشطة.
وف��ي عالمة مشجعة، حتسن مؤشر 
يقيس إجمالي طلبيات التوريد اجلديدة 
إلى 50.9 من 50.2 في ابريل ، مما قد ينبئ 
بتسارع وشيك في الطلب احمللي. وزادت 
الطلبيات اجل��دي��دة لقطاع التشييد إلى 
58، مقارنة مع 53.2 في الشهر السابق، 
وس��رع��ت ال��ش��رك��ات ف��ي القطاع وتيرة 
التوظيف أيضا. وارتفع مؤشر مديري 
املشتريات الرسمي لقطاع اخلدمات إلى 
53.6 في مايو من 53.2 في ابريل، في 
عالمة أيضا على ما قد يكون حتسنا بطيئا 

في ثقة الشركات بالقطاع واملستهلكني.

أنشطة املصانع بالصني تتراجع مع ضعف الطلب

2020 في الربع الثاني من 

االقتصاد العاملي يفقد أكثر 
300 مليون وظيفة من 

أعلنت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية 
ألوروب���ا الشرقية وآس��ي��ا الوسطى، أولغا 
كواليفا، أن أكثر من 300 مليون وظيفة، بدوام 
كامل، قد يفقدها االقتصاد العاملي بسبب وباء 
فيروس »كورونا« في الربع الثاني من عام 

.2020
وقالت كواليفا: »بلغ إجمالي خسارة وقت 
العمل في االقتصاد العاملي 10.7 في املئة. 
وبعبارات أكثر فهماً، ف��إن ه��ذا يعادل 305 
ماليني وظيفة ب��دوام كامل، أي 305 ماليني 
عامل متفرغ في غضون أسبوع عمل مدته 48 

ساعة«.
وش���ددت كواليفا على أن »ه���ذا ال يعني 
ف��ق��دان الوظائف جلميع األش��خ��اص البالغ 
عددهم 305 ماليني شخص، بل إن بعضهم 
سيخسرون بالفعل وظ��ائ��ف��ه��م، وآخ���رون 

سيغادرون لبعض الوقت ولكنهم سيبقون 
على وظائفهم«. وأضافت »تقول تقديراتنا أن 

هذه أسوأ أزمة بعد احلرب«.
يذكر أن ال��رك��ود االق��ت��ص��ادي ال��ن��اجت عن 
اإلجراءات التقييدية التي فرضتها غالبية دول 
العالم من أجل كبح انتشار فيروس كورونا 
املستجد قد أدى إلى إيقاف العمل في الكثير من 
املؤسسات واملرافق احليوية، وفقد كثيرون 
نتيجة لذلك أماكن عملهم، وأعلنت العديد من 

الدول فقدان الكثير من مواطنيها وظائفهم.
وعلى سبيل املثال فقد االقتصاد األمريكي 
20.5 مليون وظيفة في أبريل/نيسان، وهو 
أكبر انخفاض في الوظائف منذ الكساد الكبير 
واإلش���ارة األكثر قسوة بشأن الكيفية التي 
تعصف بها جائحة فيروس كورونا املستجد 

بأكبر اقتصاد في العالم.

االحتاد الدولي للنقل اجلوي: تعافي 
2027 الطيران قد ميتد إلى عام 

ستانرد أند بورز: عدد املسافرين عبر 
55 باملئة هذا العام املطارات سيتراجع 

انتعاش ق��ط��اع ال��ط��ي��ران م��ن تفشي 
جائحة فيروس كورونا سيكون بطيًئا 
وسيستغرق وقتا طويال، إذ من املرجح 
أن تظل أعداد الركاب أقل من مستويات ما 
قبل الوباء حتى عام 2023 ، وفًقا لشركة 

ستاندرد اند بورز للتصنيفات.
وت��وق��ع��ت س��ت��ان��درد ان���د ب����ورز أن 
ع��دد املسافرين العامليني عبر املطارات 
سيتراجع بنسبة 55 باملئة هذا العام، 
وهو مايعني هبوطا أكبر بكثير مما كان 

متوقًعا في السابق.
وأوضحت أن االنتعاش سيعتمد على 

عوامل تشمل كيفية تخفيف احلكومات 
لقيود السفر، واستعداد الناس للطيران 
م��رة أخ��رى وم��دى ال��ض��رر االقتصادي 

الناجم عن كورونا.
وحذرت ستاندرد اند بورز للتصنيفات 
م��ن امل��زي��د م��ن اخل��ف��ض ف��ي تصنيف 
املطارات في األشهر القليلة القادمة علما 
أنها خفضت تصنيف 11 م��ط��ارا حتى 
اآلن، مشيرة إلى أن إيرادات الطيران متثل 
50 باملئة من إيرادات املطارات فيما متثل 
إي���رادات التجزئة النصف اآلخ��ر وهي 

األخرى تأثرت بشكل كبير.
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