
أثقلت أزمة كورونا أعمال املصدرين 
األمل����ان ف��ي أه���م أس����واق املنتجات 
األملانية، الواليات املتحدة والصني، 
بدرجات متفاوتة في العام املاضي، 

وفقا ل�”األملانية”.
وأعلن مكتب اإلحصاء االحتادي في 
مقره في مدينة فيسبادن ، أن الصادرات 
األملانية إلى الواليات املتحدة، التي 
تضررت بشدة من اجلائحة، تراجعت 
12.5 في امل��ائ��ة، إل��ى 103.8 مليار 
يورو، وهو أكبر انخفاض منذ األزمة 
املالية واالقتصادية العاملية في عام 
2009، عندما انخفضت ال��ص��ادرات 

األملانية إلى هناك 23.9 في املائة.
وبحسب البيانات، ص��درت أملانيا 
بضائع بقيمة 95.9 مليار إلى الصني 
العام املاضي، بتراجع ق��دره 0.1 في 
امل��ائ��ة، مقارنة بعام 2019، وعقب 

الركود في بداية عام 2020، ارتفعت 
صادرات السلع األملانية للصني مجددا 

في الربعني الثالث والرابع.
ي��ذك��ر أن���ه مت اك��ت��ش��اف ف��ي��روس 

ك��ورون��ا ألول م��رة ف��ي ال��ص��ني، ثاني 
أكبر اقتصاد ف��ي ال��ع��ال��م، وواجهت 
احلكومة الصينية اجلائحة بفرض 
قيود صارمة، ومتكنت من السيطرة 
عليها إلى حد كبير منذ الصيف وعادت 

األنشطة االقتصادية إلى طبيعتها.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، أع��ط��ى مجلس 
ال�����وزراء األمل��ان��ي ال��ض��وء األخ��ض��ر 
لقانون سالسل التوريد املثير للجدل 
منذ فترة طويلة بشأن إلزام الشركات 
باالمتثال حلقوق اإلنسان واملتطلبات 

البيئية.
وذكرت مصادر حكومية، أن مجلس 
ال���وزراء واف��ق خ��الل انعقاده أم��س، 
على مشروع القانون الذي اتفق عليه 
كل من هوبرتوس هايل وزير العمل، 
وجيرد مولر وزي��ر التنمية، وبيتر 

ألتماير وزير االقتصاد.

ق���ال س���ري م��ول��ي��ان��ي وزي��ر 
مالية إندونيسيا أن حكومة 
ب���الده ت��رى أن ت��س��ارع وتيرة 
ال��ت��ع��اف��ي االق��ت��ص��ادي ال��ع��ام 
اجل��اري تتماشى وال��زي��ادة في 
اس��ت��ه��الك األس���ر واالس��ت��ث��م��ار 

ومتويل الشركات.
وأض�������اف أن االق���ت���ص���اد 
اإلن��دون��ي��س��ي يظهر م��ؤش��رات 
على التحسن في الربع األول. 
وأن برنامج التطعيم الناجح 
ضد فيروس كورونا عامل في 
تغيير املسار بالنسبة لالقتصاد 

بحسب ما أوردته “بلومبيرج”.
وحت��م��ل��ت وزارة امل��ال��ي��ة 
اإلندونيسية حتى اآلن ضرائب 
الستيراد لقاحات ومعدات طبية 
بقيمة 825.3 مليار روب��ي��ة. 

وقال الوزير إن تعافي االقتصاد 
العاملي وارتفاع أسعار السلع 

سيسهمان في حتسني قطاعي 
التجارة والتصنيع.

0.8 باملئة 53 سنتا ما يعادل  العقود اآلجلة خلام برنت ارتفعت 

النفط يواصل مكاسبه مع انخفاض
مخزونات الوقود األميركية
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انهيار الصادرات إلى الواليات املتحدة وتعافيها مع الصني

اجلائحة تغير أسواق املنتجات األملانية 
إندونيسيا : مؤشرات على تعافي 

االقتصاد في الربع األول

سري مولياني
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ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية 
على التوالي أم��س  اخلميس، إذ تلقت 
الدعم من احتمال اتخاذ منتجي أوبك+ 
قرارا ضد زيادة اإلنتاج في اجتماع مهم 
يعقد في وق��ت الح��ق بجانب انخفاض 
مخزونات الوقود األمريكية، بحسب ما 

نشرت “رويترز”.
وأضافت العقود اآلجلة خلام برنت 
53 سنتا أو ما يعادل 0.8 باملئة إلى 
64.60 دوالر للبرميل، بعد أن ارتفعت 
ما يزيد عن اثنني باملئة أمس األربعاء. 
ورب��ح��ت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خل���ام غ��رب 
تكساس الوسيط األمريكي 46 سنتا أو 
ما يعادل 0.8 باملئة إلى 61.74 دوالر 

للبرميل.
وقالت ثالثة مصادر في أوبك+ التي 
تضم منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( وحلفاءها لرويترز إن املجموعة 
ت��درس متديد تخفيضات اإلنتاج حتى 
أبريل نيسان بدال من زيادة اإلنتاج، إذ 
أن التعافي في الطلب على النفط ما زال 

هشا بسبب أزمة فيروس كورونا.
وكانت السوق تتوقع أن تخفف أوبك 
تخفيضات اإلن��ت��اج بنحو 500 ألف 
برميل يوميا اعتبارا من أبريل نيسان 
وأن ُتنهي السعودية، أكبر منتج في 
أوب���ك، خفضا طوعيا إلنتاجها ق��دره 

مليون برميل يوميا إضافية.

وق���ال جيفري ه��ال��ي كبير محللي 
السوق لدى أوان��دا املعني مبنطقة آسيا 
واحمليط ال��ه��ادي “قدم تقرير رويترز 

نتيجة مزدوجة الجتماع “.
وق���ال محللو سيتي إن اس��ت��م��رار 

تعافي أسعار النفط اخل��ام بدأ يكشف 
اخلالفات بني دول أوبك+، لكنهم توقعوا 
أن تتوصل املجموعة إلى تسوية بشأن 
زيادة اسمية في اإلنتاج قدرها 500 ألف 

برميل يوميا.

ويتوقع البنك أن ُتبقي السعودية 
على خفضها الطوعي اإلضافي البالغ 
994 ألف برميل يوميا، وأن تبقى على 
حصتها من اإلنتاج عند 8.256 مليون 

برميل يوميا.

ق��ال محاميان ميثالن شركة جي.بي جلوبال 
أباك لتجارة النفط إن احملكمة العليا في سنغافورة 
وافقت على منحها جتميدا ألقساط الديون ملدة ستة 
أشهر مما ميهد الطريق لشركتها األم إلعادة هيكلة 

ديون تتجاوز قيمتها مليار دوالر بحسب رويترز.
ج��ي.ب��ي أب��اك ه��ي وح��دة سنغافورة التابعة 
جلي.بي جلوبال، وهي شركة عاملية لتجارة النفط 
والتزويد بوقود السفن مقرها اإلم��ارات ومتخلفة 
عن سداد ديون في ظل اتهامات بأن موظفيها قاموا 

بتداوالت يشوبها االحتيال.
وسيمنع التجميد دائني جي.بي أباك من اتخاذ 
إجراءات قانونية فردية وسيسمح لها باستئناف 
جهود إع��ادة الهيكلة ال سيما بيع أص��ول تكرير 

وتخزين النفط اململوكة جلي.بي جلوبال.
تدين وحدة سنغافورة بأكثر من 464 مليون 
دوالر ألكبر 20 دائنا من مقرضيها الذين لم يتلقوا 
أي ضمانات في حني تدين شركتها األم بديون 

إجمالية تزيد على 1.2 مليار دوالر.

وتقدمت ج��ي.ب��ي أب��اك بطلب جتميد أقساط 
الديون في أوائل فبراير شباط بعدما حصلت شركة 
إك��وات��وري��ال م��اري��ن فيول ماجنمنت سرفيسيز 
احمل���دودة ف��ي سنغافورة لتوريد وق��ود السفن 
على حكم يسمح لها مب��ص��ادرة مكتب جي.بي 
ف��ي سنغافورة الس��ت��رداد مستحقات بأكثر من 
700 ألف دوالر. وقال دانيال تان وموسى لني، 
املستشاران القانونيان جلي.بي أباك والشريكان 
لدى مكتب شوك لني أند بوك للمحاماة، لرويترز إن 
احملكمة العليا أصدرت أمرا أيضا يوم الثالثاء مينع 

مصادرة املكتب.
وخططت جي.بي أباك لبيع املكتب جلمع 8.5 
مليون دوالر سنغافوري )6.4 مليون دوالر( في 

إطار خطتها إلعادة الهيكلة.
وقال احملاميان إن حكم احملكمة يقضي بسداد 
نحو مليون دوالر سنغافوري )752 ألف دوالر( 
من ثمن بيع املكتب للمحكمة لتوزيعها على الدائنني 

عند املوافقة على خطة إعادة هيكلة الشركة.

سنغافورة توافق على جتميد أقساط 
ديون جي.بي جلوبال أباك

نفت جمعية مصارف لبنان، 
مسؤوليتها عن االرت��ف��اع غير 
املسبوق في سعر صرف الدوالر 

مقابل العملة احمللية )الليرة(.
وق��ال��ت اجلمعية ف��ي بيان، 
إنها “تنفي جملة وتفصيال كل 
ما مت تداوله في األيام املاضية، 
عن دور للمصارف في ارتفاع 
سعر صرف ال��دوالر في السوق 

السوداء”.
وأم��ر الرئيس ميشال عون، 
بفتح حتقيق في أسباب انهيار 
الليرة، حيث بلغ سعر صرف 
ال��دوالر 10.05 آالف ليرة منذ 
الثالثاء، ألول م��رة في تاريخ 

البالد.
وشهدت عدة مدن احتجاجات 
إث���ر ت��ده��ور ال��ع��م��ل��ة، وح��ال��ة 
االرتباك التي تشهدها البنوك 

بعد انتهاء مهلة رف��ع رؤوس 
أم��وال��ه��ا، احمل���ددة بتاريخ 28 

فبراير املاضي.
واعتبرت جمعية املصارف، 

أن “السيطرة ع��ل��ى ان��ف��الت 
ال���دوالر ف��ي ال��س��وق ال��س��وداء، 
ره��ن بتطورات سياسية تعيد 
الثقة إلى اللبنانيني، وباعتماد 

سياسات احتوائية من مختلف 
السلطات املعنية بالسيطرة 
ع��ل��ى ع��ج��وزات ل��ب��ن��ان املالية 

اخلارجية”.
وع��زت أسباب ارتفاع سعر 
ص����رف ال������دوالر ف���ي ال��س��وق 
ال����س����وداء، إل���ى “الضبابية 
السياسية ف��ي ال��ب��الد ف��ي ظل 
التخبط السياسي والتجاذبات 
واملناكفات ف��ي غياب أي جهد 
جدي وحقيقي لتأليف احلكومة، 
بعد م��رور 7 أشهر من استقالة 

احلكومة السابقة”.
وم��ن أس��ب��اب ارت��ف��اع سعر 
ص���رف ال�����دوالر أي��ض��ا، وفقا 
غير  “االستيراد  للجمعية، 
امل���دع���وم م��ن م��ص��رف ل��ب��ن��ان، 
والذي تقدر قيمته مبا ال يقل عن 

5 مليارات دوالر سنويا”.

املصارف اللبنانية  تنفي مسؤوليتها
عن ارتفاع سعر الدوالر

وزير املالية البريطاني 
يخفض توقعات النمو

2021 4 باملئة في  إلى 

ريشي سوناك

خفض وزي��ر املالية البريطاني ريشي س��ون��اك، توقعاته 
لنمو اقتصاد بالده إلى 4 باملئة في 2021، مقابل 5.5 باملئة في 
توقعات سابقة. جاء ذلك في كلمة لوزير املالية البريطاني، حول 

املوازنة أمام مجلس العموم )البرملان(.
وسجل االقتصاد البريطاني انكماشا بنسبة 10 باملئة في 
2020، في أسوأ أداء القتصاد اململكة املتحدة منذ احلرب العاملية 

الثانية.
وق��ال س��ون��اك أم��ام ال��ب��رمل��ان، إن��ه يتوقع ع��ودة االقتصاد 
البريطاني إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا، في منتصف عام 

.2022
وجاءت توقعات الوزير، أقل تفاؤالً من تلك التي أعلنها في 
نوفمبر املاضي، قبل أن تفرض السلطات إغالقا جديدا في يناير ، 

في مواجهة تفشي ساللة جديدة من الفيروس، أسرع انتشارا.
وبحسب سوناك، يتوقع أن تقترض بريطانيا هذا العام 234 
مليار جنيه استرليني )312 مليار دوالر(، أو ما يعادل 10.3 

باملئة من إجمالي الناجت احمللي.
وقال إن احلكومة البريطانية اقترضت “مبلغا قياسيا بلغ 
355 مليار جنيه استرليني )473 مليار دوالر(، أو ما يعادل 17 

باملئة من الدخل القومي البريطاني” في 2020.
وتوقع الوزير البريطاني تراجع نسبة االقتراض لتصل إلى 

4.5 باملئة من إجمالي الناجت احمللي خالل 2022.

مفوض االحتاد األوروبي 
للوظائف : قد حتدث أزمة 

اجتماعية بعد اجلائحة

نيكوالس شميت

 حذر نيكوالس شميت مفوض االحت��اد األوروب��ي للوظائف 
واحلقوق االجتماعية من أزمة اجتماعية محتملة بعد جائحة 

كورونا.
وأشار في مقابلة مع )د ب ا( إلى أنه على الرغم من عدم وجود 
زيادة كبيرة في أرقام البطالة حتى اآلن إال أن اآلفاق بالنسبة 
للشباب على وجه اخلصوص ليست وردي��ة. وأضاف أن هناك 
حاجة إلى وضع سياسة لضمان عدم االنزالق إلى أزمة اجتماعية 

جديدة بعد الوباء.
ومن املقرر أن يقدم شميت خطة عمل ألوروبا أكثر اجتماعية 
مع نائب رئيس املفوضية األوروبية فالديس دومبروفسكيس. 
وتهدف اخلطة إل��ى ضمان تنفيذ ما يسمى بركيزة احلقوق 
االجتماعية التي أطلقتها املفوضية األوروب��ي��ة في 2017 في 

أوروبا.
وتسعى املبادرة إلى تقدمي حقوق اجتماعية جديدة وحتسني 
احلقوق االجتماعية احلالية للناس في جميع أنحاء أوروب��ا 
وتعمل مبثابة بوصلة االحتاد األوروب��ي لتحقيق ظروف عمل 

ومعيشة أفضل في التكتل.
كما تشتمل املبادرة على مبادئ مختلفة بشأن احلد األدنى من 
املعايير املشتركة، مبا في ذلك األجور العادلة واملساعدة في حالة 

البطالة والرعاية الصحية أو الرعاية طويلة األجل.

حصة كوريا اجلنوبية من سوق السيارات 
7.5 باملئة تستقر عند 

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت استمرار 
حصة كوريا اجلنوبية من سوق السيارات 
العاملية خالل 2020 عند مستوى 7.5 في 
املائة دون تغيير عن مستواها في 2019 في 
ظل ضعف أداء السيارات الكورية اجلنوبية 

في الصني بشكل خاص.
وبحسب بيانات احتاد مصنعي السيارات 

الكوري اجلنوبي شكلت مبيعات السيارات 
الكورية اجلنوبية خالل العام املاضي 7.5 
في املائة من إجمالي مبيعات السيارات في 
أمريكا والصني وأوروبا وغيرها من األسواق 
الرئيسية اخلارجية وهي نفس النسبة في 

العام السابق.
وأش��ارت “بلومبيرج” إل��ى أن استمرار 

حصة كوريا من السوق العاملية جاء على 
خلفية تراجع مبيعات السيارات الكورية 
اجلنوبية في الصني بأكثر من 30 في املائة 
رغ��م املبيعات القوية للسيارات الكورية 
اجلنوبية الكهربائية وال��ف��اره��ة م��ن فئة 
السيارات متعددة األغ��راض ذات التجهيز 

الرياضي )إس يو في( على مستوى العالم.

ارتفاع وتيرة منو قطاع اخلدمات في الهند 
ارتفعت وتيرة منو النشاط االقتصادي لقطاع 
اخلدمات في الهند الشهر املاضي إلى أعلى مستوى 
لها منذ عام تقريبا، بفضل حتسن مؤشر الطلبيات 
اجلديدة والتفاؤل ببدء توزيع اللقاحات املضادة 

لفيروس كورونا املستجد، وفقا ل��”بلومبيرج”.

وأظهر تقرير اقتصادي نشرته مؤسسة “آي.
إت���ش.إس ماركيت” لالستشارات االقتصادية 
ارت��ف��اع مؤشر “آي.إتش.إس ماركيت” ملديري 
مشتريات قطاع اخلدمات في الهند خالل الشهر 
املاضي إلى 55.3 نقطة، مقابل 52.8 نقطة خالل 

)يناير( املاضي.
يذكر أن قراءة املؤشر أكثر من 50 نقطة تشير 
إل��ى من��و النشاط االق��ت��ص��ادي للقطاع، ف��ي حني 
تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. 
وأش��ارت وكالة بلومبيرج لألنباء إل��ى أن قطاع 

اخلدمات ميثل أكثر من 50 في املائة، من إجمالي 
الناجت احمللي للهند، ولذلك ف��إن أح��دث بيانات 
القطاع متثل مؤشرا إيجابيا بالنسبة إلى آفاق منو 
االقتصاد الهندي خالل الربع األخير من العام املالي 

الذي ينتهي يوم 31 )مارس( احلالي.


