
قالت جمعية مصنعي وجتار السيارات في 
بريطانيا أمس  اخلميس إن إنتاج بريطانيا من 
السيارات انخفض بوتيرة سنوية 18.2 باملئة 
في أكتوبر ، إذ ال تزال جائحة فيروس كورونا 
وإج��راءات اإلغالق تؤثر على الطلب، بحسب 

ما نشرت “رويترز”.
وقالت اجلمعية إن إنتاج السيارات بلغ 
110 آالف و179 سيارة الشهر املاضي، مما 

يجعل إنتاج الشهور العشرة األولى من العام 
منخفضا مبقدار الثلث إلى 734 ألفا وثالث 

سيارات.
يترقب قطاع صناعة السيارات في بريطانيا 
أيضا وضوحا بشأن بنود التجارة مع االحتاد 
األوروب��ي أكبر أسواقه للتصدير، كما يواجه 
حظرا على بيع سيارات جديدة تعمل بالبنزين 

والديزل اعتبارا من 2030.

واص��ل��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط اخل��ام 
مكاسبها السعرية املتسعة وسجلت 
أعلى مستوى في ثمانية أشهر بفعل 
التفاؤل الواسع باللقاحات اجلديدة 
ض��د ف��ي��روس ك��ورون��ا التي أثبتت 
فاعلية وجناحا واسعا، وتستعد 
للطرح التجاري في مختلف دول 

العالم.
وق��د أسهم ف��ي دع��م االرتفاعات 
السعرية اق��ت��راب م��وع��د اجتماع 
وزراء “أوبك” اإلثنني املقبل، ويعقبه 
الثالثاء االجتماع ال���وزاري لدول 
“أوبك+” لتقييم وضع السوق في 
ضوء آمال انتعاش الطلب اجلديدة 
عقب النجاح األولي للقاحات كورونا 
املرتقبة، ويذهب أغلب التوقعات إلى 
متديد ال���وزراء تخفيضات اإلنتاج 
احلالية البالغة 7.7 مليون برميل 
يوميا للعام املقبل وحل��ني تعافي 

الطلب بشكل كامل.
ويجيء ذل��ك في الوقت ال��ذي ما 
زالت فيه أع��داد اإلصابات اجلديدة 
ف���ي ارت���ف���اع م��س��ت��م��ر خ��اص��ة في 
أوروب���ا وأمريكا مع توقع حدوث 
موجة ثالثة من الوباء بالتزامن مع 
احتفاالت األعياد والعام اجلديد، 
وفاقم من تأثير العوامل السلبية 
ارتفاع مستوى املخزونات النفطية، 

لكن السوق جتاهلت هذه العوامل 
بسبب آمال اللقاح األكثر تأثيرا.

ل�”االقتصادية”،  وي���ق���ول 
مختصون ومحللون نفطيون إن 
“تسجيل النفط أعلى مستوى له 
منذ مارس املاضي كان متوقعا بعد 
األنباء اإليجابية عن اللقاحات التي 
أدت إلى تزايد التفاؤل بأن اللقاحات 
املرتقبة ستؤدي إلى انتعاش سريع 
في الطلب العاملي على الطاقة في 

العام املقبل”.
وأوضح املختصون أن إيجابيات 
السوق حاليا انعكست على الفور 
على ارتفاع العقود اآلجلة وتسجيل 
ق��ف��زة هائلة ف��ي الطلب ل��أس��واق 
اآلسيوية خاصة مع رص��د موجة 
من املناقصات من شركات التكرير 
الصينية والهندية التي تسعى إلى 
احلصول على النفط اخل��ام لشهر 
يناير املقبل، الفتني إلى أن انتعاش 
الطلب على النفط ف��ي ع��ام 2021 

أصبح أمرا متوقعا بشكل كبير.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار، يقول ج��وران 
جيراس مساعد مدير بنك “زد إيه 
إف” ف��ي ك��روات��ي��ا “إن اللقاحات 
اجلديدة املوثوقة هي تطور إيجابي 
كبير كانت تتطلع إليه األسواق منذ 
شهور عديدة في ظل تسجيل الطلب 

مستويات تاريخية م��ن الضعف 
والتردي”، مشيرا إلى أن الصورة 
تبدلت كليا حاليا ف��ي األس���واق، 
وهناك توقعات مستقبلية للنفط 

إيجابية للغاية على املدى الطويل.
وأوض��ح أن أسعار النفط اخلام 
كسبت أكثر من 25 في املائة، خالل 
الشهر اجلاري بسبب انتعاش آفاق 
ال��س��وق وت��ب��دل معنويات التجار 
واملستثمرين، الفتا إلى أن تقارير 
لبنك “أوف أمريكا” الدولي ترجح 
احتمالية أن يصل سعر خام برنت 
إلى 60 دوالرا للبرميل بحلول صيف 

عام 2021.
من جانبه، يقول أندريه يانييف 
احمللل البلغاري والباحث في شؤون 
الطاقة، “إن أنظار السوق تتركز 
حاليا ص��وب اجتماعي “أوبك” 
وحلفائها يومي اإلثنني والثالثاء 
املقبلني ملناقشة سياسة اإلنتاج 
وال��ت��واف��ق ع��ل��ى م��س��ت��وى خفض 
اإلن��ت��اج ف��ي ب��داي��ة ال��ع��ام املقبل”، 
م��ش��ي��را إل���ى أن جميع اإلش����ارات 
ال��ص��ادرة ع��ن كبار املنتجني تفيد 
بأن خطوة “أوبك+” ستكون داعمة 
الستعادة توازن السوق، ومبا يعزز 
استمرار مسيرة املكاسب السعرية 

الراهنة.

تفاؤل بانتعاش الطلب بعد لقاحات كورونا
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الدوالر ينخفض وسط 
حتذيرات مبزيد من التراجع

تراجع ال��دوالر أمس  اخلميس، إذ دفعت بيانات اقتصادية 
أمريكية سلبية والتفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا 
املستثمرين إلى اإلقبال على العمالت األكثر مخاطرة املرتبطة 
بالسلع األولية العاملية واألسواق الناشئة، بحسب ما نشرت 

“رويترز”.
وجرى تداول اجلنيه اإلسترليني بالقرب من أعلى مستوى 
في أكثر من شهرين مقابل ال��دوالر، فيما يترقب املستثمرون 
تفاصيل احملادثات التجارية بني بريطانيا واالحتاد األوروبي 
هذا األسبوع. وسجل الدوالر 1.1926 مقابل اليورو مقتربا من 

أقل مستوى في أكثر من أسبوعني.
وج��رى ت��داول اإلسترليني مقابل 1.3387 دوالر، وهو ما 
يقترب من أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر أيلول. وسجل 

اإلسترليني 89.06 مقابل اليورو.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدوالر مقابل الني الياباني وجرى 
تداوله عند 104.31 ين. واقترب مؤشر الدوالر الذي يقيس أداء 
العملة األمريكية مقابل سلة من ست عمالت من أدنى مستوى 

في أكثر من شهرين.
وساد الفتور معامالت ال��دوالر، إذ تغلق األس��واق في وقت 
الحق لعطلة عيد الشكر. وانخفضت بيتكوين، العملة املشفرة 
األكثر رواجا، إلى 17.895 دوالر بعد محاولة فاشلة في جتاوز 

أعلى مستوياتها عند 19.666 دوالر في ديسمبر 2017.

»النقد العربي«: تريثوا
في رفع الفائدة لدعم 

التعافي االقتصادي
أص��در صندوق النقد العربي “املبادئ اإلرش��ادي��ة حول 
استراتيجيات املصارف املركزية لدعم التعافي االقتصادي في 

مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا املستجد”.
وبحسب وكالة “وام”، تضمنت املبادئ اإلرشادية مجموعة 
من التوصيات املتعلقة بسياسة املصارف املركزية وتعزيز 
منظومة إدارة األزم���ات، حيث تؤكد أهمية االستعداد املبكر 
للجنة إدارة األزمات أو جلنة االستقرار املالي داخل املصارف 
املركزية والتحضير املبكر ملرحلة ما بعد األزمة، من خالل وضع 
استراتيجية ملرحلة ما بعد األزمة احلالية، إضافة إلى التأكيد 
على استمرار إج��راءات الدعم االقتصادي لفترة مناسبة في 

مرحلة االنتعاش، ذلك لضمان تدفق السيولة إلى االقتصاد.
وأوض��ح��ت أن جن��اح اإلج����راءات املتخذة يتأثر بتوقيت 
تخفيفها أو سحبها، إذ تدعو املبادئ إلى عدم سحب حزم الدعم 
بشكل مبكر، ألن ذلك قد يؤدي إلى تراجع حجم االئتمان املطلوب 
لدعم قطاعي الشركات واألس��ر، في حني أن التأخر كذلك في 

سحبها قد يزيد من املخاطر النظامية في القطاع املالي.
كما أكدت املبادئ اإلرشادية على ضرورة التطبيق املتدرج 
ألدوات السياسة االحترازية الكلية التي مت تخفيفها أو حتريرها 
خالل األزمة احلالية، إضافة إلى أهمية استمرار تبني سياسة 
نقدية تيسيرية لترسيخ التعافي االقتصادي، ما يعني التريث 
في رف��ع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لفترة 
زمنية مناسبة، على أن يكون الرفع متدرجا بشكل متناسق 
مع التغيرات احلاصلة على أدوات السياسة املالية والسياسة 
االحترازية الكلية. وأكدت املبادئ ضرورة التنسيق والتعاون 
بني السياستني النقدية واملالية والسياسة االحترازية الكلية، 
وأن تدعم السياستان النقدية واملالية والسياسة االحترازية 

والكلية بعضهما بعضا.

ألتماير: أمتنى فتح متاجر 
التجزئة االملانية يوم األحد 

دعا بيتر ألتماير وزير االقتصاد األملاني للسماح بشكل أكبر 
بفتح املتاجر للبيع في أي��ام األح��د خالل العام القادم في ظل 
تراجع املبيعات لدى كثير من جتار التجزئة خالل أزمة تفشي 

فيروس كورونا املستجد “كوفيد”.
وق��ال ألتماير لصحيفة “بيلد” األملانية “أمتنى أن ميكن 
مجددا من خالل فتح املتاجر للبيع في أيام األحد خالل العام 
القادم تعويض ما مت تكبده من خسائر في املبيعات هذا العام”. 
وأضاف أنه طلب من جميع احلكومات احمللية للواليات التعامل 

مع أوقات فتح املتاجر بشكل مرن قدر اإلمكان.
وصرح ألتماير بأنه يرى أن احلفاظ على استقرار جتارة 
التجزئة يعد “مهمة وطنية”وقال “وسط امل��دن هو نتيجة 
لعملية تاريخية. تطورت املخابز ومحالت البقالة الصغيرة 
واملكتبات ومحالت التحف على مدى فترة طويلة من الزمن 
وجعلت وسط مدننا أماكن تالقي ومواقع جذب للعديد من 
الناس”. وكان احلزب الدميقراطي احلر ناشد الواليات توفير 
إمكانية في قوانني إغ��الق احمل��الت للسماح ملتاجر التجزئة 

بالفتح في أيام األحد.

أع��ل��ن ري��ش��ي س��ون��اك وزي��ر 
املالية البريطاني، أن اململكة 
امل��ت��ح��دة مت��ر بفترة “طوارئ 
اقتصادية” وستواجه انخفاضا 
غير مسبوق في إجمالي ناجتها 
ال��داخ��ل��ي 11.3 ف��ي امل��ائ��ة في 
2020 بسبب تبعات انتشار 

فيروس كورونا املستجد.
ووفقا ل�”الفرنسية”، وحسب 
تقديرات رسمية كشف وزي��ر 
املالية في خطاب في البرملان، 
عن أن النمو سينتعش 5.5 في 
امل��ائ��ة، العام املقبل ليصل إلى 
6.6 في املائة، في 2022، غير أن 
االقتصاد لن يعود إلى مستوياته 
السابقة لأزمة الصحية إال في 

نهاية 2022.
وق��ال ال��وزي��ر ع��ارض��ا خطة 
إنفاق واسعة النطاق، إن “وضع 
الطوارئ الصحية ال يزال قائما، 
ووض��ع ال��ط��وارئ االقتصادية 
ال ي��زال في بداياته، وبالتالي، 
فإن أولويتنا اآلنية هي حلماية 
األرواح واملستويات املعيشية”.

وتابع أن األضرار االقتصادية 
ستستمر على األرجح على املدى 
البعيد، وستضعف االقتصاد 
ألع���وام ع��دي��دة. واس��ت��ن��ادا إلى 
ت��وق��ع��ات م��ك��ت��ب م��س��ؤول��ي��ة 
امليزانية، ف��إن نسبة البطالة 
ستصل إل��ى حدها األقصى في 
الفصل الثاني من 2021 مسجلة 

7.5 في املائة.
وتشير األرق��ام اجلديدة إلى 
زي��ادة هائلة في عجز امليزانية 
العامة، ال��ذي ق��د ي��ق��ارب 400 
مليار جنيه استرليني لفترة 
ف���ي حني   ،2021  - 2020
يتخطى الدين ألفي مليار جنيه 

استرليني.

2020 11.3 باملئة خالل  انخفاض غير مسبوق للناجت بـ 

طوارئ اقتصادية في بريطانيا 

ريشي سوناك

م��ه��دت م��ع��دالت النمو املرتفعة 
لالقتصاد الياباني ب��ني منتصف 
اخلمسينيات وأوائ���ل الستينيات 
الطريق للعصر الذهبي لالقتصاد 
طوال ستينيات وسبعينيات القرن 
ال�20، وفي ذلك الوقت كان منوذج 
التنمية الياباني ي��درس باعتباره 
رائ��دا لدولة ال متتلك من امل��وارد إال 
القليل، خرجت مدمرة ومحطمة من 
غمار حرب انتهت بقصفها بقنبلتني 

ذريتني.
وجنحت اليابان على الرغم مما 
واجهته، في إع��ادة بناء نفسها في 
غضون أع���وام م��ع��دودة، وسريعا 
ب��ات��ت ت��ه��دي��دا حقيقيا ملنافسيها، 
بحيث ُع���د األم���ر وك��أن��ه��ا تسعى 
إلحلاق الهزمية بهم خاصة الواليات 
املتحدة، في ميدان االقتصاد، انتقاما 
ملا تعرضت له من هزمية مذلة في 

ساحة الوغى.
وال تزال اليابان ثالث أقوى قوى 
اقتصادية في العالم، وعلى الرغم من 
أن التجربة الصينية خطفت األضواء 
من اجلميع مبا في ذلك من التجربة 
اليابانية، ف��إن األم��ر ل��م يقف عند 
ح��دود خفوت الضوء عن التجربة 
اليابانية، بل األخطر أن االقتصاد 
الياباني مي��ر منذ أع���وام بأوضاع 
عسيرة، وجاء للتغلب عليها جتربة 

عديد م��ن احل��ل��ول والسبل، فما إن 
ينجح بعضها وتبدأ معدالت النمو 
في الصعود، إال ويعود االقتصاد إلى 
املربع األول، فتتراجع معدالت النمو 

وتصل أحيانا إلى الصفر.
وفي عصر كورونا حيث االقتصاد 
العاملي مير بواحد من أسوأ عهوده، 
رمبا يجد ق��ادة اليابان م��الذا بإلقاء 
املسؤولية على الفيروس القاتل، 

في أزم��ة طالت اجلميع ول��م ترحم 
أح��دا، وم��ن ثم فاليابان وتراجعها 
االقتصادي لن يكونا استثناء في 
ذلك، إال أن املؤشرات تؤكد أن مستقبل 
االقتصاد الياباني واع��د وال سيما 
كونه يستعيد بريقه من جديد لكن 
بهدوء، مع توقعات بارتفاع الناجت 

احمللي 3.3 في املائة بحلول 2022.
وض��خ��ت احل��ك��وم��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة 

تريليونات الدوالرات في شكل حوافز 
مالية إلن��ع��اش االقتصاد وحتفيز 
النمو، رغم ذلك أعلن البنك املركزي 
الياباني في منتصف هذا العام أن 
االقتصاد الياباني سينكمش بنسبة 
4.7 في املائة بحلول شهر مارس 
م��ن ال��ع��ام املقبل، م��ح��ذرا م��ن مغبة 
عدم اليقني االقتصادي العاملي على 

األوضاع االقتصادية في اليابان.

ضعف سوق العمل يفاقم االقتصاد الياباني يستعيد بريقه بهدوء بعد تداعيات اجلائحة
أزمة البطالة األميركية 

سجل ع��دد طالبي تعويض البطالة 
في الواليات املتحدة ارتفاعا كبيرا خالل 
أسبوع، بسبب القيود التي فرضت على 
النشاط االق��ت��ص��ادي للحد م��ن انتشار 
فيروس كورونا املستجد، حسب أرق��ام 

نشرتها وزارة العمل األمريكية.
ووفقا ل�”رويترز”، مت تسجيل 778 
أل���ف ش��خ��ص كعاطلني ع��ن ال��ع��م��ل بني 
15 و21 )نوفمبر(، بزيادة 30 ألفا عن 
األس��ب��وع ال��ذي سبقه، وع��دل��ت ال���وزارة 
أرقامها فيه ب��زي��ادة، ليبلغ العدد 748 
ألفا، وك��ان العدد ارتفع بسبب تسريح 
العمال املرتبط بهذه القيود على النشاط 

االقتصادي.
وق��ال��ت ن��ان��س��ي ف��ان��دن ه��وت��ني من 
مجموعة “أكسفورد إيكونوميكس” في 
م��ذك��رة “إن اخل��ط��ر يكمن ف��ي استمرار 
ال���زي���ادة م��ع ارت���ف���اع ح���االت اإلص��اب��ة 
بفيروس كورونا إل��ى أعلى مستوى له 

على اإلطالق”.
وتشير الزيادة املستمرة في عدد طالبي 
إعانات البطالة إلى ضعف سوق العمل 
في مواجهة انتشار كوفيد - 19 مجددا. 
وارتفع العدد اإلجمالي للمستفيدين من 
تعويض البطالة أو أي شكل من املساعدات 
في بداية )نوفمبر( إلى نحو 20.5 مليون 

شخص.
 

االقتصاد التركي 
يستعد ألعوام صعبة 

ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ي��ب��دأ ال��ع��ال��م فيه 
االستعداد النتقال جو بايدن إلى البيت 
األبيض، يتحرك الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بسرعة، ألن الشواهد تشير 
إلى أنه من املتوقع أن يكون التعامل مع 
األوضاع في األعوام األربعة املقبلة أكثر 

صعوبة من السابقة.
وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرج” 
في تقرير لها حول ما تتوقعه تركيا في 
املستقبل ف��ي عهد ب��اي��دن، ف��إن الرئيس 
التركي ومستشاريه على دراي���ة تامة 
بشخصية ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي 
السابق، لكن هذا ليس بالضرورة ميزة 
بالنظر إلى العقوبات األمريكية اجلاهزة 
ضد تركيا، وحال دون فرضها حتى اآلن 

رونالد ترمب.
وعندما غ��ادر بايدن منصبه في عام 
2017 ك��ان ق��د أش��رف على انهيار في 
العالقات مع تركيا من الشراكة الوثيقة 

إلى انعدام الثقة املتبادل.

االحتاد األوروبي: ال نريد »بريكست« على حساب السوق املوحدة
أّكدت رئيسة املفوضية األوروبية 
أورس���وال ف��ون دي��ر الي��ني أن اتفاقاً 
جت���اري���اً م��ح��ت��م��الً مل��رح��ل��ة م��ا بعد 
بريكست ب��ني االحت����اد األوروب����ي 
وبريطانيا يجب أال يؤثر على تكامل 

السوق املوحدة”.
وبحسب “الفرنسية” قالت فون 
دير اليني أمام النواب األوروبيني في 
وقت صارت املفاوضات في مرحلتها 
األخيرة، “سنفعل كل ما في وسعنا 
للتوصل إلى اتفاق. نحن مستعّدون 

إلثبات حسنا االبتكاري”.
وأضافت “لكننا لسنا مستعدين 
لتعريض تكامل سوقنا امل��وّح��دة 
للخطر”، خصوصاً احترام معاييرها 
البيئية واالجتماعية وامل��ال��ي��ة أو 

املساعدات احلكومية.
وش�����ّددت ف���ون دي���ر الي���ني على 
ض���رورة وض��ع آل��ي��ات ف��ي االت��ف��اق 

املستقبلي في حال انحرف االحتاد 
األوروب���ي أو بريطانيا م��ع الوقت 

عن املعايير املشتركة املتفق عليها. 
وقالت “الثقة جيدة، لكن القانون 

أفضل”.
وتطالب بروكسل بآلية تسمح 
لها باتخاذ تدابير مضادة فورية 
وأح��ادي��ة اجل��ان��ب ف��ي ح��ال حصل 
تغيير مفاجئ للمعايير من جانب أحد 
الطرفني لتجّنب حصول أي منافسة 
غير عادلة، األمر الذي ترفضه اململكة 

املتحدة.
وذّك��رت ف��ون دي��ر الي��ني ب��أن هذه 
الضمانات ف��ي م��ا يخص املنافسة 
العادلة هي إحدى النقاط الثالث التي 
تعرقل املفاوضات، باإلضافة إلى 
مسألة وصول األوروبيني إلى املياه 
البريطانية وتسوية اخلالفات في 

االتفاق املقبل.

أورسوال فون دير


