
يتوقع معهد »إيفو« األملاني 
للبحوث االق��ت��ص��ادي��ة ارت��ف��اع 
األس��ع��ار ف��ي جت���ارة التجزئة 
بأملانيا بسبب مشكالت التوريد.

وأعلن املعهد في مقره مبدينة 
ميونخ استنادا إل��ى استطالع 
أج���راه أن 74باملئة م��ن جتار 
التجزئة شكوا من مشكالت في 
التوريد ف��ي سبتمبر املاضي، 

حسب وكالة األنباء االملانية.
وق�����ال ك�����الوس ف��ول��راب��ه 
رئيس قسم االستطالعات في 
املعهد »قد ال تكون بعض هدايا 
الكريسماس متاحة أو قد تكون 

باهظة الثمن«.
وبحسب املعهد، ف��إن هناك 
إرج���اءات في عمليات التسليم 
لدى جتار الدراجات على وجه 
اخلصوص، حيث أبلغت جميع 
الشركات التي شملها االستطالع 
في هذا القطاع عن مشكالت في 

طلباتها.

وأوض������ح ف���ول���راب���ه »ف��ي 
الوقت احلالي، هناك رم��ال في 
ت��روس اخل��دم��ات اللوجستية 
على مستوى العالم. باإلضافة 
إلى ذل��ك، زادت أسعار الشحن 

البحري بشكل كبير«.
وفي متاجر مستلزمات البناء 
)99باملئة( وم��ت��اج��ر األث���اث، 

ف��إن��ه م���ن امل��ت��وق��ع )ب��ح��س��ب 
ب��ي��ان��ات ف��ول��راب��ه( استشعار 
اآلث��ار الالحقة الرتفاع أسعار 
اخلشب ف��ي النصف األول من 
ال��ع��ام املقبل. كما توجد أيضا 
مشكالت في العديد من متاجر 
اإللكترونيات بسبب النقص في 

أشباه املوصالت والرقائق.

85 دوالرًا للبرميل برنت يقترب من 

ارتفاع أسعار النفط يوّسع الفجوة بني املستوردين واملصّدرين
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»إيفو«: مشكالت التوريد قد تتسبب 
برفع أسعار جتارة التجزئة بأملانيا 

قال معهد التمويل الدولي إن ارتفاع 
أسعار النفط يوّسع الفجوات االقتصادية 
بني املصّدرين واملستوردين للنفط في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وذكر املعهد في تقرير أن املنطقة من 
املتوقع أن تسجل منواً بنسبة 2.3باملئة 
ه��ذا ال��ع��ام و4.3باملئة ف��ي 2022 بعد 
ان��ك��م��اش م��ج��ّم��ع ف���ي ال���ن���اجت احمل��ل��ي 
اإلجمالي بنسبة 3.8باملئة ف��ي العام 

املاضي.
وأض�������اف: »ي��س��ت��م��ر االن��ت��ع��اش 
االق��ت��ص��ادي ف��ي ك��س��ب ق���وة دف���ع لكن 
التباين في آفاق االقتصاد الكلي ظهر في 
املنطقة... زادت االختالفات في األداء 
االقتصادي بني ال��دول املصّدرة والدول 
املستوردة للنفط اتساعاً«. وقال املعهد إن 
الدول املنتجة للنفط من املتوقع أن تشهد 
فوائض في ميزان املعامالت اجلارية 
تبلغ 165 مليار دوالر هذا العام و138 
ملياراً في العام القادم بعد عجز بلغ ستة 
مليارات في العام املاضي استناداً لتوقع 
سعر للنفط عند 71 دوالراً للبرميل هذا 
العام و66 دوالراً للبرميل العام املقبل. 
ومن املتوقع أن ترتفع األصول األجنبية 
العامة لدول اخلليج، منها االحتياطيات 
األجنبية وصناديق الثروات السيادية، 
ألكثر من ثالثة تريليونات دوالر بحلول 

نهاية 2022 أي ما يعادل 170باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالي.

وال��ع��ك��س صحيح بالنسبة للدول 
امل��س��ت��وردة للنفط مثل مصر واألردن 
ولبنان وامل��غ��رب وتونس وال��س��ودان، 
فالعجز املجمع ف��ي م��ي��زان املعامالت 
اجل��اري��ة سيزيد إل��ى 35 مليار دوالر 
هذا العام من 27 ملياراً في 2020، فيما 
يرجع باألساس الرتفاع تكلفة استيراد 
النفط وتراجع عائدات قطاع السياحة. 
وستمثل األص��ول األجنبية العامة في 
ال��دول املستوردة للنفط 15.5باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالي املجمع هذا العام، 
وفقاً للمعهد. وليس من املتوقع أن يعود 
قطاع السياحة، املسؤول عن نسبة كبيرة 
من الناجت احمللي اإلجمالي في هذه الدول، 
ملستوياته قبل جائحة فيروس »كورونا« 

قبل عام 2023.
وق���ال امل��ع��ه��د: »ارت���ف���اع ال��ن��م��و في 
ه��ذه ال��دول في 2022 سيكون مدفوعاً 
باالستثمارات وال��ص��ادرات. لكّن ذلك 
لن يكون كافياً خلفض معدالت البطالة 
املرتفعة التي تبلغ في املتوسط 14باملئة 
وبني الشباب 28باملئة وهو أعلى معدل 
بطالة ف��ي ال��ع��ال��م«. وارت��ف��ع��ت أسعار 
النفط، ح��ول 84 دوالراً للبرميل قرب 
أعلى مستوى في ثالث سنوات، مدعومة 

بانتعاش الطلب العاملي الذي يسهم في 
نقص الطاقة في االقتصادات الكبرى مثل 
الصني. وم��ع منو الطلب نتيجة تعافي 
االقتصادات من جائحة »كورونا«، تلتزم 
منظمة البلدان املصّدرة للبترول )أوبك( 
وحلفاؤها، وهو التحالف املعروف باسم 
»أوبك+«، بخطط لزيادة اإلنتاج تدريجياً 

بدالً من تعزيز املعروض بسرعة.
وقال ستيفن برينوك من »بي في إم« 
للسمسرة في النفط: »ستمضي )أوبك+( 
قدماً في نهجها احلذر جتاه اإلمدادات في 

فترة نهاية العام«.
وزاد خ��ام برنت سنتني إل��ى 83.67 
دوالر للبرميل بحلول الساعة 12:15 
بتوقيت غرينتش. وبلغ ي��وم االثنني 
84.60 دوالر وه��و أعلى مستوى منذ 
أكتوبر 2018 وارتفع اخل��ام األميركي 
29 سنتاً، مب��ا ي��ع��ادل 0.4باملئة، إلى 
80.81 دوالر للبرميل، بعد أن سجل 
أعلى مستوياته منذ أواخ��ر 2014 يوم 

االثنني عند 82.18 دوالر.
وقال جيفري هالي احمللل لدى »أواندا« 
للوساطة، إن عدم حدوث تغيير كبير في 
األسعار ، قد يرجع إلى أن السوق بالغت 
في الشراء فيما يبدو بناًء على املؤشرات 
الفنية قصيرة األج��ل مثل مؤشر القوة 

النسبية.

خفض ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي م��ن توقعاته 
لتحقيق انتعاش لالقتصاد العاملي بعد عام من 
الركود بسبب وباء فيروس كورونا. وفي تقريره 
الصادر عن آف��اق االقتصاد العاملي ال��ذي ص��در ، 
توقع صندوق النقد من��واً عاملياً بنسبة 5.9 في 
املائة، انخفاضاً من توقعاته السابقة في يوليو 
امل��اض��ي ب��ال��وص��ول إل��ى من��و 6 ف��ي امل��ائ��ة خالل 
العام احلالي. وتوقع صندوق النقد الدولي منواً 
بنسبة 4.9 في املائة في عام 2022، دون تغيير 
عن توقعاته لشهر يوليو. ويقول االقتصاديون 
إن التعافي االقتصادي العاملي مستمر، لكن الزخم 
ضعيف متعثر بسبب اضطرابات سالسل التوريد، 

وزيادة التضخم في كثير من البلدان.
وأشار التقرير إلى أن اقتصادات الدول املتقدمة 
ستشهد منواً يصل إلى 5.2 في املائة، بينما تصل 
معدالت النمو في البلدان النامية منخفضة الدخل 
إلى 3 في املائة، مشيراً إلى أن االختالفات الكبيرة 
ف��ي اآلف���اق االقتصادية ل��دول العالم تثير قلقاً 
متزايداً. وتوقع صندوق النقد أن يعوض إجمالي 
الناجت من االق��ت��ص��ادات املتقدمة اخلسائر التي 
تكبدتها خ��الل ال��وب��اء بحلول ع��ام 2022، وأن 
يتجاوز مسار النمو قبل الوباء بحلول عام 2024. 
وميثل االرتفاع بنسبة 5.9 في املائة في الناجت 
العاملي املتوقع في توقعات صندوق النقد الدولي 
مكاسب كبيرة، بعد انخفاض بنسبة 3.1 في املائة 
في اإلنتاج بسبب الوباء العام املاضي. ويعكس 
انخفاض توقعات االنتعاش العاملي استمرار 
اضطرابات سالسل التوريد في البلدان الصناعية، 
إضافة إلى التفاوت الكبير في معدالت التطعيم ضد 

الوباء بني الدول الغنية والفقيرة.
وتوقع التقرير منواً أكثر إشراقاً للبلدان املصدرة 

للنفط، وأشار إلى منو إجمالي بنسبة 4.1 في املائة 
خالل عام 2021 وعام 2022 على التوالي ملنطقة 
ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال أفريقيا، ارت��ف��اع��اً من 

التقديرات في عام 2020 التي بلغت 2.8 في املائة.
وأبدي التقرير حتسناً كبيراً في توقعات النمو 
االقتصادي للمملكة العربية السعودية، ودول 
مجلس التعاون اخلليجي بشكل ع��ام. وبلغت 
تقديرات النمو ل��دول مجلس التعاون اخلليجي 
2.1 في املائة لعام 2021، و3.68 لعام 2022. 
وتتصدر اململكة توقعات النمو ل��دول مجلس 
التعاون، بنسبة منو تبلغ 2.8 في املائة خالل العام 
احلالي، و4.8 في املائة في عام 2022، بينما ينمو 
الناجت احمللي اإلجمالي لإلمارات بنسبة 2.2 لعام 

2021، و3 في املائة لعام 2022.
وق��در التقرير ارت��ف��اع��اً ف��ي األس��ع��ار العاملية 
للنفط، وتوقع أن يصل إلى 65.7 دوالر للبرميل 
ف��ي ع��ام 2021؛ أي أعلي بنسبة 59 ف��ي املائة 
م��ن متوسط األس��ع��ار ف��ي ع��ام 2020. وتوقع 
احملللون أنه مع استمرار أسعار النفط في االرتفاع، 
فستستمر املالية العامة للبلدان املصدرة للنفط 
في حتسن، إلى جانب أرصدة حساباتها اجلارية، 
وأرصدة املالية العامة، وصافي األصول األجنبية 
ال��ع��ام��ة. كما يعد االستثمار األج��ن��ب��ي املباشر 
القناة الرئيسية لتدفقات رأس امل��ال، خاصة إلى 
السعودية واإلمارات. ويحذر التقرير من الضغوط 
التضخمية اآلخذة في االرتفاع، حيث من املتوقع 
أن يبلغ معدل التضخم 2 في املائة العام احلالي، 
و2.2 في املائة لعام 2022، لدول مجلس التعاون 
اخلليجي ككل. وتوقع التقرير منواً ملصر بلغ 3.3 
في املائة خ��الل ع��ام 2021، ومن��واً يبلع 5.2 في 

املائة خالل عام 2022.

السعودية تتصدر خليجيًا وسط زيادة التقديرات

»النقد الدولي« يتوقع انخفاضًا 
طفيفًا في النمو العاملي

املجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي

»املركزي« الكوري اجلنوبي 
يبقي على سعر الفائدة

أبقى البنك املركزي الكوري اجلنوبي على سعر 
الفائدة الرئيسية عند مستواه القائم، كما كان متوقعا.

وق��رر مجلس السياسة النقدية ف��ي بنك كوريا 
املركزي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 
75. 0باملئة بعد أن ك��ان قد رفعه خ��الل أغسطس 
املاضي مبقدار ربع نقطة مئوية من 5. 0باملئة وكانت 
الزيادة األولى منذ أكتوبر 2018، وذلك حسبما نشرت 

وكالة األنباء االملانية.
وأش���ارت وك��ال��ة »ي��ون��ه��اب« الكورية اجلنوبية 
لألنباء إلى أن أغسطس املاضي شهد نهاية 15 شهًرا 
من أسعار الفائدة املنخفضة القياسية حيث يتعافى 
االقتصاد الكوري اجلنوبي من جائحة فيروس كورونا 

املستجد.
وكان البنك املركزي قد خفض سعر الفائدة خالل 
الفترة من مارس إلى مايو 2020 مبقدار 75. 0 نقطة 
مئوية إل��ى 5. 0باملئة لدعم االقتصاد املتضرر من 

اجلائحة.
وج���اء جتميد أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة م��ع ت��ب��اط��ؤ زخ��م 
االنتعاش االقتصادي وسط االرتفاع األخير في حاالت 
كوفيد.-19وال تزال الصادرات قوية، مدفوعة بالطلب 
القوي على الرقائق والسيارات. لكن عدم اليقني بشأن 
انتعاش اإلنفاق اخلاص زاد حيث ظل عدد اإلصابات 

ية بالفيروس فوق 1000 ألكثر من ثالثة أشهر.
ومنت الصادرات، التي متثل نصف االقتصاد بنسبة 
7. 16باملئة سنويا خالل سبتمبر املاضي لتواصل 

منوها للشهر احلادي عشر على التوالي.
كما أبقى بنك كوريا املركزي توقعاته للنمو في 
عام 2021 لكوريا عند 4باملئة على الرغم من عودة 
ظهور حاالت كورونا؛ حيث قال إنه من غير املرجح 
أن تؤثر زيادة اإلصابات بشكل كبير على االنتعاش 

االقتصادي.

في الوقت الذي أعلنت فيه دول االحتاد األوروبي 
دراسة سبل للتحوط من زيادات حادة في أسعار 
الطاقة، قال مسؤول روس��ي،  ، إن شركة الطاقة 
الروسية العمالقة »غ��ازب��روم« ب��دأت استخدام 
مخزوناتها لضخ مزيد من الغاز الطبيعي في شبكة 

خطوط األنابيب لكبح ارتفاع األسعار.
وق��ف��زت أس��ع��ار الكهرباء وال��غ��از ف��ي أوروب��ا 
هذا العام إلى مستويات قياسية، وسط شح في 
إمدادات الغاز تصادم مع طلب قوي في اقتصادات 

تتعافى من وباء »كوفيد19«.
ورف����ض س��ي��رغ��ي ري���اب���ك���وف، ن��ائ��ب وزي���ر 
اخلارجية الروسي، في مقابلة مع »هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي سي(« أي تلميح إلى أن موسكو 
متنع الغاز عن السوق األوروب��ي��ة، التي شهدت 
ارتفاعاً كبيراً في أسعار الكهرباء والغاز هذا العام، 
فيما تعجز اإلمدادات الشحيحة من الغاز عن تلبية 
الطلب القوي في االقتصادات التي تتعافى من وباء 

»كوفيد19«.
وق��ال ريابكوف لبرنامج »ه���ارد ت��وك« على 

»بي بي سي«: »ندعم أمن الطاقة في أوروبا. نريد 
أن نتعاون... ب��دأت )غ��ازب��روم( في الواقع ضخ 
احتياطاتها في خطوط األنابيب لتحقيق االستقرار 

في السوق«.
وقالت وكالة »إنترفاكس« لألنباء، نقاًل عن 
بيانات من »جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز 
في أوروب��ا« إن شركة »غ��ازب��روم« ضخت الغاز 
من منشأة تخزين في هايداخ بالنمسا ليوم واحد 
في 7 أكتوبر احلالي بعد ارت��ف��اع أسعار الغاز 
إل��ى مستوى قياسي. وق��ال ري��اب��ك��وف: »نعمل 
بروية وه��دوء من أج��ل حتقيق االستقرار. ليس 
م��ن مصلحتنا زي���ادة امل��ت��اع��ب«. وينظر االحت��اد 
األوروبي في خيار لشراء مشترك للغاز الطبيعي 
للدول األعضاء، وستنشر املفوضية األوروبية هذا 
األسبوع »صندوق أدوات« إلج��راءات ميكن لدول 
االحت��اد األوروب��ي أن تتخذها للرد على االرتفاع 
احلاد في أسعار الطاقة، في استجابة لدعوات من 
بعض الدول إلى رد من االحتاد على أسعار قياسية 

مرتفعة للغاز والكهرباء.

روسيا تضخ مزيدًا من الغاز ألوروبا
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قفزت التجارة اخلارجية للصني 22.7 
باملئة للشهور التسعة املاضية م��ن العام 
اجل���اري، وس��ط حتسن الطلب العاملي على 
االس��ت��ه��الك، وتعافي االق��ت��ص��اد احمل��ل��ي في 

البالد، أسرع من باقي االقتصادات.
وقالت اإلدارة العامة للجمارك، إن التجارة 
اخل��ارج��ي��ة سجلت خ��الل ال��ف��ت��رة امل��ذك��ورة 
28.33 تريليون ي��وان )4.39 تريليونات 

دوالر(، بنمو 22.7 باملئة على أساس سنوي.
وذكرت، في بيان، أن قطاع الصادرات منا 
بنسبة 22.7 باملئة على أساس سنوي خالل 
الفترة، إلى 15.55 تريليون ي��وان )2.396 

تريليون دوالر(.
في املقابل، ارتفعت قيمة ال��واردات خالل 
الشهور التسعة األول��ى من العام اجل��اري 
بنسبة 22.6 باملئة إلى 12.78 تريليون يوان 
)1.96 تريليون دوالر(. وبلغ فائض امليزان 
التجاري للصني )الفرق بني قيمة الصادرات 
وال��واردات(، نحو 427 مليار دوالر، بزيادة 

15 باملئة على أساس سنوي.
ومقارنة بالفترة نفسها من 2019، منا 
إجمالي التجارة اخلارجية بنسبة 23.4 
باملئة، والصادرات 24.5 باملئة والواردات 22 

باملئة، ما يؤشر على تسارع النمو التجاري.

التجارة اخلارجية للصني تقفز 
22.7 باملئة في تسعة شهور

تراجع البطالة وارتفاع عدد 
الوظائف الشاغرة في بريطانيا

تراجعت معدالت البطالة في بريطانيا مع إعادة فتح االقتصاد، لكن 
الوظائف الشاغرة سجلت ارتفاعا قياسيا قبل توقف برنامج البطالة 

اجلزئية احلكومي، حسبما أظهرت بيانات.
ومعدالت البطالة، أو جزء من اليد العاملة العاطلة عن العمل، 
تراجعت لتسجل 4.5 في املئة باألشهر الثالثة املنتهية بأغسطس، 
حسبما ق��ال املكتب الوطني لإلحصاء في بيان، كما ذك��رت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويقارن ذلك مع نسبة بلغت 4.6 في املئة باألشهر الثالثة املنتهية 
بيوليو ، لكن املعدل ال يزال أعلى ب�0.5 نقطة مئوية عن مستويات مع 

قبل الوباء.
وق��ال مدير االح��ص��اءات االقتصادية في مكتب اإلحصاء داري��ن 
مورغان إن »سوق الوظائف استمر في التعافي من تداعيات فيروس 
كورونا«. غير أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى قرابة 1.2 مليون 

وظيفة في سبتمبر ما يعكس نقصا مستمرا في اليد العاملة.
ويعاني االقتصاد من نقص في اليد العاملة وخصوصا في قطاع 
الشحن البري، ما يتسبب مبشكلة إمدادات ونقص السلع في املتاجر 

وأزمة وقود.
لكن مكتب اإلحصاء قال أيضا إن عدد املوظفني املدرجني على قوائم 
الرواتب في اململكة املتحدة ارتفع بواقع 207.000 في سبتمبر ليصل 
إلى 29.2 مليون هو األعلى على اإلطالق. والرقم أعلى بواقع 122 ألفا 

مقارنة بعددهم في فترة ما قبل اجلائحة في فبراير 2020.

تركيا: ارتفاع مبيعات الشقق 
25.8 باملئة في سبتمبر لألجانب 

ارتفعت نسبة مبيعات الشقق السكنية لألجانب في تركيا، 25.8 
باملئة في سبتمبر املاضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2020. جاء ذلك 
في تقرير صادر عن هيئة اإلحصاء التركية بخصوص مبيعات الشقق 
في سبتمبر. وبلغ عدد الشقق التي اشتراها األجانب في سبتمبر 6 
آالف و630، محطما الرقم القياسي السابق املسجل في أكتوبر 2018 
بواقع 6 آالف و276. ووصلت نسبة مشتريات األجانب إلى 4.5 باملئة 

من إجمالي مبيعات الشقق في تركيا.
وج��اءت إسطنبول في املركز األول من حيث إقبال األجانب على 
شراء الشقق فيها بواقع ألفني و995، تليها أنطاليا ب�1358، ثم أنقرة 
408. كما حققت مبيعات الشقق إلى األجانب منذ مطلع العام اجلاري 
وحتى سبتمبر زيادة بنسبة 43.2 باملئة، مقارنة بالفترة نفسها من 

2020، بواقع 37 ألفا و479.
وحّل اإليرانيون أوال في شراء الشقق بتركيا في سبتمبر، ب�1323 

شقة، تالهم العراقيون ب�990، ثم الروس ب�540.

فرنسا تتهم »نستلة« باالحتكار
اتهمت هيئة حماية املنافسة ومكافحة 
االح��ت��ك��ار ف��ي ف��رن��س��ا 14 احت����اداً جت��اري��اً 
و101 شركة وبينها ف��روع لشركة نستلة 
السويسرية في فرنسا، فرضت قيوداً على 
املنافسة في مجاالت أخ��رى، ومنها االتفاق 
على إزالة مادة » بيسفينول إيه » الكيميائية 

الصناعية من العبوات املعدنية في فرنسا.

وأش��ارت وكالة بلومبرغ لألنباء إل��ى أن 
اإلدع��اءات ضد فروع نستلة في فرنسا تشير 
إلى »دور ضئيل« في هذه املمارسات، مضيفة 
أنه ال ميكن تقدير التأثيرات املالية احملتملة 

لهذه االتهامات على الشركة.
من ناحيتها قالت نستلة إنها »ترفض بقوة« 

هذه االتهامات وستفندها متاماً.


