
خفضت وك��ال��ة فيتش للتصنيف 
االئتماني، توقعاتها لالقتصاد العاملي 
خالل العام اجلاري إلى انكماش قدره 
%4.6، مقارنة بتوقعاتها السابقة في 

شهر أبريل بانكماش قدره 3.9%.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة، ف��ي ت��ق��ري��ر، إن 
تخفيضها جاء نتيجة تخفيض توقعها 
بانكماش منطقة اليورو وبريطانيا 
إلى %8 العام اجل��اري، وهو ما يزيد 
ب� سالب 1 باملئة عن تقديراتها الشهر 
امل��اض��ي. وتفصيال، تتوقع فيتش 
انكماش اقتصاد منطقة اليورو ب� 8.2 
باملئة، وانكماش اقتصاد بريطانيا ب� 

7.8 باملئة العام اجلاري.

وأشارت الوكالة إلى أنها لم تعدل 
توقعاتها القتصاد الواليات املتحدة 
والصني واليابان. وتتوقع الوكالة 
انكماش اقتصاد أميركا العام اجلاري 
ب� 5.6 باملئة، فيما تتوقع منو اقتصاد 
الصني ب� 0.7 باملئة، وانكماش اقتصاد 
اليابان ب� 5 باملئة وتوقعت أن تشهد 
البرازيل وروسيا انكماشا يتراوح بني 

5 و%6 خالل العام اجلاري.
وب��ال��رغ��م م��ن ح��زم التحفيز، إال 
أن ع���ودة ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلجمالي 
ف��ي ال��والي��ات املتحدة وأوروب���ا إلى 
مستويات ما قبل كورونا قد يستغرق 
عامني أي في منتصف 2022، وفقا 

للوكالة. وكان صندوق النقد الدولي، 
قد توقع في أحدث تقاريره، أن يدفع 
وباء كوفيد19- باالقتصاد العاملي في 
��اه ركود عميق هذا العام متوقعا  اتجّ

تراجع الناجت العاملي بنسبة 3 باملئة.
وبحسب تقرير آف���اق االقتصاد 
العاملي الصادر عن الصندوق بإمكان 
االق��ت��ص��اد العاملي حتقيق انتعاش 
بنسبة 5.8 باملئة في 2021 إذا مت 
اح��ت��واء ال��ف��ي��روس وع���ادت احلركة 
االقتصادية إلى طبيعتها. ولتقريب 
ح��ج��م اخل���س���ارة ق����ال ال��ص��ن��دوق 
»خ��س��ارة االق��ت��ص��اد العاملي ت��وازي 

حجم اقتصادي أملانيا واليابان«. 

أكدت إن التعافي سيستغرق عامني

2020 4.6 باملئة انكماش باقتصاد العالم  فيتش: 

ح����ثجّ ب��ن��ك إجن���ل���ت���را امل���ص���ارف 
البريطانية على االس��ت��ع��داد لفشل 
محتمل ل��ل��م��ف��اوض��ات ب��ني االحت���اد 
األوروب����ي واململكة امل��ت��ح��دة بشأن 
التوصل التفاق تاري ملرحلة ما بعد 

بريكست.
وق�����ال ب��ن��ك إجن��ل��ت��را ف���ي ب��ي��ان 
إن »احتمال انتهاء امل��ف��اوض��ات بني 
بريطانيا واالحت��اد األوروب��ي بشأن 
ع��الق��ة ت���اري���ة مستقبلية ب��ع��دم 
اتفاق هو أحدى النتائج التي حتتاج 
املصارف البريطانية إلى االستعداد 

لها خالل األشهر املقبلة«.
وك���ان ح��اك��م بنك إنكلترا أن��درو 
بيلي قد اتصل مبديرين تنفيذيني في 
م��ص��ارف ع��دة ليطلب منهم تسريع 
استعداداتهم لسيناريو عدم التوصل 

��ه »أمر  التفاق. وذك��ر بنك إجنلترا أنجّ
أساسي من اختصاص بنك إنكلترا أن 
يعد النظام املالي البريطاني جلميع 
املخاطر التي قد يواجهها«. وتابع 
»عبر أداء ه��ذا ال��دور، يلتقي احلاكم 
رؤساء املصارف البريطانية في شكل 

منتظم للغاية«.
وباشر املفاوضون التجاريون من 
بريطانيا واالحت��اد األوروب��ي جولة 
رابعة من مفاوضات ما بعد بريكست 
ال��ث��الث��اء، ول��ك��ن ال أح��د ف��ي ل��ن��دن أو 
بروكسل يتوقع ح��دوث اختراق هذا 

األسبوع.
وخ��رج��ت بريطانيا م��ن التكتل 
رسمياً ف��ي 31 يناير الفائت لكنها 
ال ت���زال خ��اض��ع��ة ل��ق��واع��د االحت���اد 
األوروب����ي حتى نهاية ال��ع��ام، فيما 

يحاول اجلانبان راهنا صوغ شروط 
عالقة تارية جديدة.

وال يتوقع أن يطلب رئيس الوزراء 
البريطاني ب��وري��س ج��ون��س��ون أي 
مت��دي��د للفترة االنتقالية، م��ا يضع 
بريطانيا على مسار مغادرة السوق 
املشتركة واالحتاد اجلمركي لالحتاد 
األوروب�����ي ف��ي 31 ك��ان��ون األول/

ديسمبر املقبل.
وف��ي ح��ال ع��دم ال��ت��وص��ل التفاق 
ت��اري بحلول ذل��ك امل��وع��د، يتوقع 
اخل��ب��راء ح��دوث اض��ط��راب شديد في 
الشركات التي تعاني من وباء كوفيد-
19 الذي لم يكن أحد يتوقع حدوثه 
ح��ني ص��وت البريطانيون ملصلحة 
مغادرة االحت��اد األوروب��ي في يونيو 

.2016

بنك إجنلترا يحث املصارف البريطانية
على االستعداد لبريكست بال اتفاق

أعلنت املستشارة األملانية، أنغيال 
ميركل أن حكومتها أقرت خطة حتفيز 
اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو سيتم 
إنفاقها خالل العامني 2020 و2021 
اد األوروبي  لدعم أكبر اقتصاد في االحتجّ
في مواجهة التداعيات الكارثية التي 

تسبجّبت بها جائحة كوفيد19-.
وقالت ميركل، خالل مؤمتر صحفي 
عقب يومني من احملادثات بني احملافظني 
واالشتراكيني الدميقراطيني، الشركاء 
في االئتالف احلكومي، إنجّ »حجم خطة 
التحفيز سيكون 130 مليار ي��ورو 
للعامني 2020 و2021، بينها 120 
لها احلكومة الفيدرالية«. ملياراً ستتحمجّ

وأض��اف��ت »ل��دي��ن��ا خ��ط��ة للتحفيز 
دة  االقتصادي، خطة للمستقبل«، مؤكجّ
اضطالع أملانيا مبسؤولياتها أوروبياً 

وعاملياً.
غم من أنجّ أملانيا أقلجّ تأثراً  وعلى الرجّ
بكوفيد19- من جاراتها على صعيد 
اخلسائر البشرية مع نحو 8500 وفاة، 
إال أنجّ اقتصادها القائم بشكل كبير 
اء  ر كثيراً من جرجّ على التصدير تضرجّ

اجلائحة.
وتنصجّ اخلطة على مروحة واسعة 
من التدابير، تشمل خصوصاً خفضاً 
مؤقتاً للضريبة على القيمة املضافة، 
��ل ال���دول���ة ال��ف��ي��درال��ي��ة دي��ون  وحت��مجّ
حكومات محليجّة، وإعانات لألسر بقيمة 

300 يورو لكل طفل.
وشهدت احملادثات نقاشاً مستفيضاً 
صة  بشأن اإلعانات احلكومية املخصجّ
لدعم قطاع صناعة ال��س��ي��ارات ال��ذي 
يعاني منذ بضعة أشهر من شلل شبه 

تام.
وي���ب���دو أنجّ احل����زب االش��ت��راك��ي 
ال��دمي��ق��راط��ي، ال���ذي ي��ع��ارض تقدمي 
إعانات للسيارات غير املراعية للبيئة 
،كسب املعركة إذ تقرجّر حصر اإلعانات 

بالسيارات الكهربائية.
وش��م��ل��ت اخل��ط��ة م��ض��اع��ف��ة قيمة 
صة لشراء  اإلعانات احلكومية املخصجّ
السيارات الكهربائية بحيث ستبلغ 

6000 يورو عن كلجّ سيارة.
وت��ض��اف خطة التحفيز إل��ى خطة 
ضخمة تبلغ أل��ف مليار ي��ورو أق��رجّت 
ف��ي م��ارس ف��ي ذروة اجلائحة تلحظ 
مساعدات للشركات وقروضاً مضمونة 

مبليارات اليورو.
وفي حني واص��ل معدجّل البطالة في 
اًل 6.3  أملانيا ارتفاعه في مايو مسججّ
باملئة ما دفع الشركات إلى تقدمي أكثر 
من 11 مليون طلب استفادة من إعانات 
البطالة اجلزئية ملوظفيها اعتباراً من 
م��ارس، ق��رجّرت احلكومة مجدداً تأكيد 
دعمها للشركات التي تواجه صعوبات.

وق���ال���ت م��ي��رك��ل دف���اع���اً ع���ن ه��ذه 
املساعدات »إنها تظهر كم أنجّ )االقتصاد( 
مبجمله هشجّ وكم من الضروري النجاح 

في حتفيزه حلماية الوظائف«.

أعلن وزراء مالية دول مجموعة 
السبع، التزامهم بتخفيف أعباء ديون 
الدول الفقيرة، لفترة قد تتجاوز نهاية 

.2020
وح��ث ال���وزراء في بيان مشترك، 
الدائنني الرسميني من خارج املجموعة، 
على االنضمام إلى مبادرتهم بتخفيف 
ع��بء ال��دي��ون عن ال��دول األش��د فقرا، 
وتعزيز اإلفصاح عن بيانات الدين 

العام.
وق��ال ال��وزراء في بيانهم: »يتعني 
على جميع الدائنني من القطاعني العام 
أو اخل���اص، ات��خ��اذ ق���رارات إق��راض 

مسؤولة مبا يتماشى مع التوجيهات 
املتعلقة بالقدرة على حتمل الديون«.

وأورد البيان أن مجموعة السبع، 
»تتطلع إلى متابعة من دائني القطاع 
اخل���اص«، بعد أن أص��درت مؤسسة 
التمويل الدولية، األسبوع املاضي، 
مخططا ملشاركة ال��دول السبع، في 

جهود تخفيف أعباء الديون.
وزاد: »ي��رح��ب ال����وزراء بقيادة 
مؤسسة التمويل الدولية، وينشدون 
تقدما سريعا على صعيد عمل أداة 
حلفظ بيانات قروض القطاع اخلاص 

للدول املنخفضة الدخل«.

وكانت مجموعة العشرين أعلنت 
في أبريل املاضي، عن مبادرة لتاجيل 
دي��ون ال���دول الفقيرة مل��ا بعد نهاية 
2020. وقالت املجموعة، في ختام 
اجتماع افتراضي عقدته في 29 مايو 
، إنها تلقت طلبات تأجيل سداد ديون 
من 36 دول��ة، ما ميكن هذه ال��دول من 
حترير 14 مليار دوالر، الستخدامها 

في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وتضم مجموعة ال��دول الصناعية 
الكبرى السبع، ال��والي��ات املتحدة، 
وأمل��ان��ي��ا، وف��رن��س��ا، وب��ري��ط��ان��ي��ا، 

واليابان، وإيطاليا، وكندا
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أعباء ديون الدول األشد فقرًا
2020 قد متتد ملا بعد 

ش��دد وزراء مالية دول مجموعة 
السبع على التزامهم بتخفيف رسمي 
ألعباء الديون الثنائية للدول األكثر 
فقراً حتى نهاية العام، ورمب��ا لفترة 
أط��ول بينما تتعامل تلك ال���دول مع 

جائحة فيروس كورونا.
وف��ي ب��ي��ان مشترك، ن��اش��د وزراء 
مالية مجموعة السبع جميع الدائنني 
الرسميني االنضمام إلى املبادرة ودعوا 
إلى تعزيز اإلفصاح عن بيانات الدين 
ال��ع��ام وق��ال��وا إن��ه يتعني على جميع 
الدائنني، من القطاع العام أو اخلاص، 
ات��خ��اذ ق���رارات إق���راض مسؤولة مبا 
يتماشى م��ع ال��ت��وج��ي��ه��ات املتعلقة 

بالقدرة على حتمل الديون.
وف����ي إش������ارة ف��ي��م��ا ي���ب���دو إل��ى 
ممارسات ذكرت تقارير أنها ُتستخدم 
بواسطة الصني، وه��ي دائ��ن رئيسي 
للدول املنخفضة ال��دخ��ل، ق��ال وزراء 
االقتصادات األكثر تقدما في العالم 
أيضا إنه يتعني على الدائنني اإلفصاح 
بشكل كامل عن بنود الدين العام واحلد 
من استخدام شروط سرية، مبا في ذلك 

للشركات اململوكة للدولة.

واستقطبت مبادرة لتخفيف أعباء 
الديون حتى نهاية 2020 من مجموعة 
العشرين لالقتصادات الكبرى ونادي 
باريس للدائنني الرسميني طلبات من 

نصف الدول املؤهلة فقط حتى اآلن.
وش��دد بيان مجموعة السبع على 
أهمية التمويل اخل���اص الستدامة 
التنمية، وقال إنه يتطلع إلى متابعة من 
دائني القطاع اخلاص بعد أن أصدرت 
مؤسسة التمويل الدولية األسبوع 
املاضي مخططا ملشاركتهم في جهود 

تخفيف أعباء الديون.
وق��ال وزراء مجموعة السبع إنهم 
ي��رح��ب��ون ب��ق��ي��ادة مؤسسة التمويل 
الدولية وينشدون تقدما سريعا على 
صعيد عمل أداة حلفظ بيانات قروض 
ال��ق��ط��اع اخل���اص ل��ل��دول املنخفضة 

الدخل.
وفي بيان منفصل، قال وزير اخلزانة 
األميركي ستيفن منوتشني إن املجموعة 
اتفقت على مواصلة االجتماع بشكل 
دوري ملناقشة القضايا االقتصادية 
الشائكة في الوقت الذي يعملون فيه 

على إعادة اقتصاداتهم للتعافي.

أملانيا تواجه تداعيات كورونا 
»الكارثية« بـ130 مليار يورو

أنغيال ميركل

2020 لفترة قد تتجاوز نهاية 

مجموعة السبع تؤكد التزامها بتخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة
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أعلنت منظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوب����ك( ان سعر سلة 
خاماتها ارت��ف��ع ب��واق��ع دوالر 
و27 سنتا ليستقر عند 34.95 
دوالر ل��ل��ب��رم��ي��ل م��ق��ارن��ة ب 
33.68  دوالر للبرميل يوم 

االثنني املاضي.
وق��ال��ت ن��ش��رة وك��ال��ة انباء 
)أوبك( ان املعدل السنوي لسعر 
ال��س��ل��ة ل��ل��ع��ام امل��اض��ي سجل 
52.43 دوالر للبرميل. وكانت 
)أوب����ك( وح��ل��ف��اؤه��ا م��ن كبار 
منتجي النفط مبا في ذلك روسيا 
ضمن مجموعة )اوبك+( اتفقوا 
على خفض اإلنتاج 9.7 مليون 
برميل يوميا أي م��ا ميثل 10 
باملئة من إنتاج النفط العاملي 
خالل شهري مايو ويونيو في 
م��ح��اول��ة ل��دع��م االس��ع��ار التي 
تأثرت كثيرا بفعل النقص احلاد 
في الطلب العاملي على النفط 
بفعل تفشي جائحة )كورونا 

املستجد - كوفيد 19(.
وسجلت أسعار النفط العاملية 

انتعاشة طفيفة بفضل وجود 
م��ؤش��رات واضحة على وجود 
ال��ت��زام بتخفيضات ف��ي إنتاج 

)اوب����ك+( وال��رف��ع التدريجي 
لعمليات اإلغالق حول العالم من 
املزيد من الدول االمر الذي ساهم 

ف��ي تعافي الطلب على اخل��ام 
و التأثير بشكل إيجابي على 

أسعار النفط.

اخلالف حول مستويات االلتزام يضغط على أسعار النفط

سعر سلة خامات »أوبك« يستقر
34.95 دوالر للبرميل عند 

تراجعت مخزونات اخلام 
في ال��والي��ات املتحدة، مبقدار 
2.1 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل خ��الل 
األس���ب���وع امل���اض���ي املنتهي 

بتاريخ 29 مايو املاضي.
وق��ال��ت إدارة معلومات 
الطاقة األمريكية في بيان، إن 
مخزونات اخلام في الواليات 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ج��اري��ة استقرت 
عند 532.3 مليون برميل. 
وتزيد مخزونات النفط اخلام 
األميركية بنسبة 12 باملئة عن 
متوسط السنوات اخلمس لهذا 

الوقت من العام.
وح���س���ب ال���ت���ق���ري���ر، بلغ 
متوسط مدخالت مصفاة النفط 
اخل���ام 13.3 م��ل��ي��ون برميل 
يوميا خالل األسبوع املاضي، 
وهو ما يزيد مبقدار 316 ألف 
ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا ع��ن متوسط 

األسبوع السابق له.
وبلغ متوسط واردات النفط 
اخلام 6.2 ماليني برميل يوميا 
األس��ب��وع امل��اض��ي، بانخفاض 

م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا عن 
األسبوع السابق له.

وف��ي وق��ت سابق، ارتفعت 
أسعار النفط ليتجاوز مزيج 

خ��ام ب��رن��ت ح��اج��ز 40 دوالر 
ألول مرة في 3 أشهر، مدفوعة 
بتسارع إجراءات فتح االقتصاد 
في مختلف دول العالم، لكنها 

عادت إلى الهبوط بفعل شكوك 
ح���ول إم��ك��ان��ي��ة ع��ق��د اجتماع 
ل���«أوب��ك« وحلفائها في إطار 

»أوبك+«.

532.3 مليون برميل استقرت عند 

تراجع مخزونات اخلام األميركية 
2.1 مليون برميل األسبوع املاضي

احلكومة قادت كفاًحا ناجًحا في كافة املجاالت ضد انتشار كورونا

نائب أردوغان: تركيا ستصبح 
قوة إنتاج عاملية بديلة

ق��ال نائب الرئيس 
التركي ف��ؤاد أوقطاي، 
إن تركيا ستصبح قوة 
إنتاج عاملية بديلة في 
»ال���وض���ع الطبيعي 
اجل��دي��د«، بعد جائحة 

كورونا.
وأوض����ح أوق��ط��اي 
خالل اجتماع جلمعية 
ال��ص��ن��اع��ي��ني ورج���ال 
األع����م����ال األت�������راك، 
ع��ب��ر تقنية الفيديو 
كونفيرانس، األربعاء، 
أن احل��ك��وم��ة كافحت 
ال���وب���اء م��ن��ذ ال��ب��داي��ة 
واتخذت خطوات عودة 

احلياة لطبيعتها وخطط ما بعد ك��ورون��ا على ض��وء طلبات 
واحتياجات كافة فئات املجتمع.

وشدد أوقطاي على أن احلكومة قادت كفاًحا ناجًحا في كافة 
املجاالت ضد انتشار الفيروس بفضل التدابير التي اتخذتها 

والسياسات التي طبقتها بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشار إلى أن وباء كورونا، خلق أزمة عاملية لالقتصادات لم 
يسبق حدوثها، والقيود التي أعلنتها الدول شكلت عامل ضغط 

كبير على األنشطة االقتصادية.
وأضاف:« على الرغم من توقعات الركود العاملي طويلة األمد 
الواردة في التقرير املعد من قبل املنتدى االقتصادي العاملي حول 
توقعات مخاطر الوباء، متيزت تركيا إيجابًيا عن العديد من 
البلدان من خالل البنية التحتية لالنضباط املالي، وإدارة األزمات 

الفاعلة، وصناعتها املستمرة«.
وبني أن الدخل القومي لتركيا ارتفع بنسبة 4.5 باملئة سنوًيا 
خ��الل الربع األول من العام احلالي، وأنها األفضل من��وا بني 
دول االحت��اد األوروب��ي ومجموعة العشرين ومنظمة التعاون 

االقتصادية والتنمية.

فؤاد أوقطاي

قالت مديرة صندوق 
النقد الدولي كريستالينا 
جورجيفا، إن اقتصاديات 
170 دولة آخذة بالتقلص 
بسبب جائحة فيروس 
كورونا املستجد )كوفيد-
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وقالت جورجيفا في 
ورقة مالحظات للمنتدى 
االق���ت���ص���ادي ال��ع��امل��ي، 
»ستنهي 170 دول��ة هذا 
العام باقتصاد أصغر مما 
كان عليه في بداية العام.. 
نتوقع أنه سيكون املزيد 
م��ن ال��دي��ون وع��ج��وزات 
أكبر واملزيد من البطالة«.

ولفتت إلى »الضخ الهائل للحوافز املالية ملساعدة البلدان 
على التعامل مع األزمة واستعادة النمو«، مؤكدة ضرورة »أن 
يؤدي )التحفيز املالي( إلى عالم أكثر اخضرارا وذكاء وعدالً في 
املستقبل«. وتضررت غالبية دول العالم من التبعات االقتصادية 
واالجتماعية والصحية لتفشي فيروس ك��ورون��ا، دف��ع نسبة 
منها إلى تقدمي حوافز مالية لألفراد والقطاعات املتضررة إلنقاذ 

اقتصاداتها.
وحثت مديرة صندوق النقد حكومات العالم، على دعم النمو 
املنخفض للكربون وال��ق��ادر على التكيف مع امل��ن��اخ، وحتفيز 

االستثمارات اخلاصة في هذا املجال.
وزادت: »ميكن أن ت��ؤدي العديد من ه��ذه االستثمارات إلى 
انتعاش غني بالوظائف.. نحن حريصون بشكل خ��اص على 
االستفادة من انخفاض أسعار النفط التي نراها اليوم، إللغاء 
ال��دع��م ال��ض��ار وت��ق��دمي سعر ال��ك��رب��ون ال���ذي سيعمل كحافز 

لالستثمارات املستقبلية«.
وأعلنت أن ل��دى صندوق النقد ال��دول��ي »ق��درة مالية تبلغ 

تريليون دوالر، ومشاركة هائلة في جانب السياسات«.
وفي وقت سابق، األربعاء، قال منظمو »املنتدى االقتصادي 
العاملي« إن ال��دورة القادمة للمنتدى، التي ستقام حتت شعار 
»إعادة الضبط الكبرى« في يناير 2021، ستركز على موضوعات 
من بينها أوجه اخللل االجتماعي وغياب املساواة التي كشفتها 

أزمة جائحة كورونا.

مع حلول نهاية العام بسبب جائحة فيروس كورونا

»النقد الدولي« يتوقع 
170 دولة تقلص اقتصاد 

كريستالينا جورجيفا


