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«النفط « يتخلى عن مكاسبه« ..برنت» عند  64.3دوالر ًا

«جازبروم» :الطلب على اخلام قد يعود ملستويات ما قبل األزمة أوائل 2022
قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة
ج��ازب��روم نفط الروسية إن الطلب العاملي على
اخلام يظهر اجتاهات إيجابية وقد يعود ملستويات
ما قبل أزمة فيروس كورونا في أوائل العام املقبل،
وفقا لـ”رويترز”.
وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي
أن املنتجني واملستهلكني راض��ون عن أسعار نفط
تتراوح بني  45و 60دوالرا للبرميل مشيرا إلى أنه
من الصعب اإلبقاء على األسعار فوق  60دوالرا.
وجرى تداول خام برنت حول  65دوالرا للبرميل.
وق��ال ديوكوف إن جازبروم نفط ستواصل دفع
توزيعات أرباح مؤقتة.
وم��ح��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط م��ك��اس��ب حققتها في
التعامالت املبكرة بعد أن بلغ برنت مستوى
مرتفعا جديدا في  13شهرا متخطيا  65دوالرا
للبرميل إذ شهدت األس��واق عمليات شراء جديدة
بفعل مخاوف من أن الطقس البارد املفاجئ في
تكساس قد يعطل إنتاج اخلام األمريكي أليام أو
رمبا ألسابيع ،وفقا لـ”رويترز”.
وانخفض خ��ام برنت ثالثة سنتات مسجال
 64.31دوالر للبرميل بحلول الساعة 1046
بتوقيت جرينتش ،بعد أن ك��ان ق��د وص��ل إلى
 65.52دوالر في وقت سابق من اجللسة وهو أعلى
مستوياته منذ  20يناير .2020
وهبطت العقود اآلج��ل��ة خل��ام غ��رب تكساس
الوسيط األمريكي أربعة سنتات إلى  61.10دوالر
للبرميل بعد أن كانت قد بلغت في وق��ت سابق
 62.26دوالر للبرميل وهو أعلى مستوياتها منذ
الثامن من يناير .2020
واس��ت��م��رت م��وج��ة ال��ب��رد ال��ق��ارس ف��ي والي��ة

تكساس األمريكية لليوم السادس اليوم مع معاناة
أكبر والية أمريكية منتجة للطاقة من تعطل كبير
في أنشطة التكرير وإغالقات لعمليات إنتاج النفط
والغاز والتي وصلت آثارها للمكسيك املجاورة.
وتسبب ذلك في توقف نحو أربعة ماليني برميل
يوميا من طاقة التكرير ونحو مليون برميل يوميا
من إنتاج النفط.
وق��ال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع
األولية لدى إس.إي.بي “التوقف املؤقت سيساهم
ف��ي تسريع وت��ي��رة انخفاض م��خ��زون��ات النفط
األمريكية صوب متوسط اخلمس سنوات بوتيرة
أسرع من املتوقع”.
كما تلقت األس��ع��ار دعما م��ن سحب أكبر من
املتوقع في مخزونات اخلام األمريكية.
وأظهرت بيانات من معهد البترول األمريكي أن
مخزونات اخلام األمريكية انخفضت  5.8مليون
برميل في األسبوع املنتهي في  12فبراير إلى نحو
 468مليون برميل مقارنة مع توقعات احملللني
بانخفاض  2.4مليون برميل.
ومن املقرر نشر بيانات مخزونات النفط من
إدارة معلومات الطاقة األمريكية في وقت الحق
اليوم ،متأخرة ملدة يوم بعد عطلة يوم االثنني.
وتلقى ارتفاع سعر النفط في األشهر األخيرة
الدعم أيضا من شح اإلم��دادات العاملية ،ما يرجع
بدرجة كبيرة إلى تخفيضات اإلنتاج التي تقوم بها
منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون
حلفاء في مجموعة أوبك +التي تضم روسيا.
وقالت مصادر بأوبك +لـ”رويترز” إن منتجي
املجموعة سيخففون القيود على اإلم��دادات على
األرجح بعد أبريل نظرا لتعافي األسعار.

تباطؤ نشاط املصانع
األميركية في فبراير

تباطأ نشاط املصانع بالواليات
املتحدة في أوائ��ل فبراير ،إذ أث��ر على
األرج��ح عجز عاملي في رقائق أشباه
امل��وص�لات على اإلن��ت��اج ف��ي مصانع
ال��س��ي��ارات ،ف��ي ح�ين ارتفعت أسعار
املدخالت والسلع املصنعة ،وهو ما قد
يؤجج املخاوف من منو كبير للتضخم
ه��ذا العام ،وفقا لـ”رويترز” .وقالت
شركة البيانات آي.إت���ش.إس ماركت
إن ال��ق��راءة األول��ي��ة ملؤشرها ملديري
املشتريات الذي يرصد قطاع الصناعات
التحويلية األمريكي هبطت إلى 58.5
في النصف األول من الشهر اجل��اري

من ق��راءة نهائية عند  59.2في يناير.
وألقيت بالالئمة أيضا على الظروف
اجل��وي��ة القاسية ف��ي مناطق كبيرة
بالواليات املتحدة .وتتماشى البيانات
مع توقعات االقتصاديني ،فيما تشير
أي ق��راءة ف��وق مستوى اخلمسني إلى
منو في قطاع الصناعات التحويلية
الذي يشكل  11.9في املائة من االقتصاد
األمريكي .تلقت الصناعات التحويلية
دعما بعد أن جعلت جائحة كوفيد19 -
األمريكيني يالزمون املنازل ،مما حول
الطلب من اخلدمات مثل السفر اجلوي
واإلقامة بالفنادق إلى السلع املنزلية.

ثالث اقتصادات «اليورو» يعلق اآلمال
إلطالق إعادة إعمار جديدة
طلب م��اري��و دراج���ي ،رئ��ي��س احلكومة
اإليطالي اجلديد  ،ثقة مجلس النواب غداة
نيله بأغلبية ساحقة ثقة مجلس الشيوخ،
حيث ب��ات يحظى بتوافق واس��ع م��ن أجل
إع��ادة بناء البالد املتضررة من ج��راء أزمة
صحية واقتصادية ،إذ تعلق عليه كل اآلمال
لتحريك العجلة االقتصادية في ثالث اقتصاد
في منطقة اليورو.
وحصل دراج��ي على  262صوتا مؤيدا
مقابل  40م��ع��ارض��ا ،فيما امتنع نائبان
عن التصويت ،مثبتا بذلك حجم أغلبيته
البرملانية ،وف��ق��ا لـ”الفرنسية” .ويأتي
تصويت مجلس النواب على الثقة كخطوة
نهائية قبل أن حتصل احلكومة اجلديدة على
الشرعية التامة.
ودع��ا دراج��ي أم��ام مجلس الشيوخ إلى
إعادة بناء البالد املتضررة بشدة من انتشار
ال��ف��ي��روس واع���دا “مبكافحة ال��وب��اء بكل
الوسائل”.
ويتولى دراج��ي الرئيس السابق للبنك

أوكوجنو إيويال:
شل حركة منظمة
التجارة ليس صائب ًا

أرباح البنك املركزي األوروبي
تتراجع خالل 2020
_ أوكوجنو إيويال

أعلن البنك املركزي األوروبي تراجع
أرب��اح��ه خ�لال العام املاضي إل��ى 1.6
مليار ي��ورو مقابل حوالي  2.4مليار
يورو خالل العام السابق.
جاء تراجع أرب��اح البنك الذي يدير
السياسة النقدية ملنطقة اليورو بشكل
أساسي بسبب خفض صافي الفائدة
على أص��ول��ه م��ن احتياطيات النقد
األجنبي واألوراق املالية التي ميتلكها
ألغراض تتعلق بالسياسة النقدية.
وانخفض صافي أرباح الفائدة على
أص��ول البنك خالل  2020إلى 2.017
مليار يورو مقابل  2.686مليار يورو
خ�لال  .2019ي��ذك��ر أن أرب���اح البنك
املركزي األوروب��ي ت��وزع على البنوك
املركزية الوطنية للدول األعضاء في
منطقة اليورو وعددها  19دولة.
وقرر مجلس محافظي البنك توزيع

اجلزء األكبر من األرب��اح وق��دره 1.26
مليار ي���ورو على ال��ب��ن��وك املركزية
األعضاء يوم  29يناير في حني سيتم
توزيع اجلزء اآلخر وقدره  383مليون
يورو غدا اجلمعة.
يذكر أن البنك امل��رك��زي األوروب��ي
يشتري على م��دى السنوات األخيرة
سندات حكومات وشركات كجزء من
برنامج حتفيز االقتصاد ملواجهة معدل
التضخم املنخفض في منطقة اليورو
ودعم النمو االقتصادي.
وملواجهة تداعيات جائحة فيروس
ك��ورون��ا املستجد ق��رر البنك املركزي
األوروب����ي امل��وج��ود م��ق��ره ف��ي مدينة
فرانكفورت األملانية إط�لاق برنامج
لشراء سندات بعدة مليارات من اليورو
حت��ت اس��م ب��رن��ام��ج ال��ش��راء ال��ط��ارئ
ملواجهة اجلائحة.

تتولى جن��وزي أوكوجنو-إيويال مقاليد
منظمة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة ف��ي األول من
(م���ارس) ،وتأمل أن تبث روح��ا جديدة في
منظمة ضعيفة ،عليها أن تعود إلى تبني هدف
حتسني معيشة الناس وتعزيز وصول الدول
الفقيرة إلى لقاحات كوفيد .19 -
ووفقا لـ”الفرنسية” ،قالت جن��وزي في
مقابلة صحافية “ ،أعتقد أن منظمة التجارة
العاملية أهم من أن يتم إبطاؤها وشل حركتها
وتركها حتتضر ،هذا ليس صائبا”.
وأكدت أن أهدافها الفورية هي ضمان إنتاج
اللقاحات وتوزيعها في جميع أنحاء العالم
وليس فقط في الدول الغنية ،وكذلك مقاومة
النزعة احلمائية التي تضخمت مع الوباء،
بحيث ميكن للتجارة احل��رة أن تسهم في
االنتعاش االقتصادي.
وعُ ينت جنوزي رسميا وستتولى في بداية
(مارس) إدارة مؤسسة أوهنتها إدارة دونالد
ترمب التي جاهرت مبعاداتها لها ،وعاقت
عمل هيئة تسوية املنازعات التابعة لها .وفي
خضم مرحلة صعبة ،استقال سلفها روبرتو
أزيفيدو قبل عام من انتهاء واليته.
واعترض ترمب العام املاضي على تعيني
الدكتورة جن��وزي مديرة عامة ،والرئيس
األمريكي جو بايدن هو الذي حلحل املوقف
ب��إع�لان دع��م��ه ال��ق��وي لترشيح ال��وزي��رة
النيجيرية السابقة.
وعدت الدكتورة جنوزي ببث نفحة جديدة
من احلياة في منظمة التجارة العاملية التي
ابتعدت ،حسب قولها ،عن هدفها املتمثل في
املساعدة على حتسني ال��ظ��روف املعيشية
للبشر ،على أن تولي في البدء عنايتها لتوزيع
اللقاحات املضادة لكوفيد .19 -

ماريو دراجي

املركزي األوروبي البالغ من العمر  73عاما
رئاسة احلكومة خلفا جلوزيبي كونتي،
ال��ذي اضطر لالستقالة بعد انهيار ائتالفه

احلكومي ،فيما تشارف إيطاليا على جتاوز
عتبة  100ألف وفاة بالوباء بعد أن سجلت
 2020تراجعا كبيرا في إجمالي الناجت
ال��داخ��ل��ي ،ه��و م��ن ب�ين األع��ل��ى ف��ي منطقة
اليورو ،بلغ  8,9في املائة.
وشدد على أن “الواجب األساسي ،الذي
ندعو إليه جميعا وأنا في املقام األول بصفتي
رئيس املجلس ،هو محاربة الوباء بشتى
الوسائل وإن��ق��اذ أرواح مواطنينا” ،فيما
تلقى أق��ل من  1,3مليون إيطالي من أصل
عدد السكان البالغ  60مليونا اللقاح ضد
كوفيد.19 -
وقال دراجي “بعدما حصلنا على الكميات
الالزمة من اللقاحات ،التحدي األول أمامنا
هو توزيعها بسرعة وفعالية” .ودعا أيضا
إلى “احتاد أوروب��ي أكثر تكامال تنتج عنه
ميزانية عامة مشتركة وقادر على دعم الدول
األعضاء خالل فترات الركود” ،مشددا في
الوقت نفسه على “عدم التراجع عن خيار
اليورو”.

اإلسترليني يتجاوز
عتبة  1.4دوالر
جتاوز اجلنيه االسترليني العتبة الرمزية
البالغة  1.40دوالر  ،مدفوعا منذ بداية العام
بحملة تطعيم سريعة في اململكة املتحدة
وباتفاق التجارة ال��ذي أب��رم نهاية العام
ب�ين بريطانيا واالحت����اد األوروب����ي ،وفقا
لـ”الفرنسية” .وسجلت العملة البريطانية
قرابة الساعة  09,30ت غ  1.4008في مقابل
الدوالر ،وهو مستوى لم تصل إليه منذ نهاية
أبريل  .2018وقال ستيفن إينيس احمللل في
شركة “أكسي”“ ،لم تكن هناك معلومات
ال��ي��وم لشرح األداء املتفوق للجنيه ،لكن
املعطيات بقيت كما كانت منذ بداية العام :لم
تسجل عواقب وخيمة خلروج بريطانيا من
االحتاد األوروبي فيما حملة اللقاحات جترى
مرض في نهاية
ٍ
بوتيرة سريعة وسجل منو
العام .”2020
ومنذ  24ديسمبر وإبرام اتفاق التجارة في
اللحظة األخيرة ،ارتفع اجلنيه بنسبة 3.7
في املائة في مقابل الدوالر و 4.1في املائة في
مقابل اليورو.
وقال لي هاردمان احمللل لدى “إم يو إف
جي”“ ،هذه عتبة مهمة ألنها أعلى مستوى
للجنيه االسترليني منذ االستفتاء على خروج
بريطانيا من االحتاد األوروبي” .

املفوضية األوروبية تطالب بسياسة جتارية أكثر حزم ًا
اقترحت املفوضية األوروب��ي��ة في ورقة
سياسية نشرت ض��رورة تغيير السياسة
التجارية ل�لاحت��اد األوروب����ي إل��ى “حكم
ذاتي استراتيجي” وأن يكون االحت��اد أكثر
حزما على الصعيد التجاري الدولي .وقال
فالديس دومبروفسكيس املفوض التجاري
إن مراجعة السياسة التجارية ستكون
وثيقة مرجعية للسنوات املقبلة.
وأضاف “االحتاد األوروبي يعيد التفكير
في دور التجارة والسياسة التجارية في
عالم يتسم باملزيد من الصراع اجليوسياسي
واالضطراب االقتصادي” .وركزت املفوضية
وه��ي ال��ذراع التنفيذية لالحتاد األوروب��ي
بشكل خاص على ما تعتبره دعم غير عادل
مثل الدعم الصيني الكثيف للشركات وهو
ما يؤدي إلى تشويه املنافسة في حني ال يتم
احترام االتفاقيات التجارية.
وق��ال��ت امل��ف��وض��ي��ة ف��ي ب��ي��ان “االحتاد
األوروب�����ي سيتبنى منهجا أك��ث��ر حزما
ف��ي تطبيق وتنفيذ اتفاقياته التجارية
ومحاربة التجارة غير العادلة والتعامل مع
موضوعات االستدامة” .وقال مسؤول في

االحتاد األوروبي إنه لتعزيز موقف االحتاد
في العالم ستقدم املفوضية اقتراحا بإقرار
أداة ملقاومة اإلكراه بنهاية العام احلالي.
وستتيح هذه األداة لالحتاد التعامل مع
التهديدات التجارية القادمة من دول حتاول

إجبار االحت��اد على عدم إص��دار تشريعات
في مجاالت معينة مثل ضريبة التعامالت
الرقمية .في الوقت نفسه اعترفت املفوضية
بأن آفاق السياسة التجارية اجلديدة تعتمد
على التعددية.

 127مليار دوالر مبيعات متاجر التجزئة في الصني
وجه املستهلكون الصينيون أغلب إنفاقهم
خ�لال م��وس��م عطلة رأس السنة القمرية
األسبوع املاضي إلى املطاعم واملبيعات عبر
اإلنترنت ،واألفالم أيضا ،حيث جعلت القيود
املفروضة على السفر بسبب جائحة فيروس
ك��ورون��ا املستجد من الصعب على العديد
منهم القيام برحالتهم السنوية إلى مسقط
رأسهم.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الصينية
ال��ص��ادرة بلغت مبيعات متاجر التجزئة
الرئيسية واملطاعم خ�لال أسبوع العطلة
 821مليار يوان ( 127مليار دوالر) بزيادة
نسبتها  4.9في املائة فقط عن الفترة نفسها
من عام  2019ونسبتها  28.7في املائة عن
الفترة نفسها من العام املاضي والتي كانت
تشهد إغالقا اقتصاديا شامال بسبب تفشي
فيروس كورونا املستجد.
وذكرت وكالة بلومبرج لألنباء أن حتسن
اإلن��ف��اق االستهالكي خ�لال موسم العطلة
يعزز تعافي االقتصاد الصيني في مرحلة ما

بعد اجلائحة .وفي نفس الوقت ،جاء معدل
منو اإلنفاق االستهالكي خالل العام احلالي
أقل كثيرا من متوسط معدل النمو السنوي
قبل اجلائحة وكان حوالي  10في املائة.
وأضافت بلومبرج أن املتاجر الرئيسية
التي تتابعها وزارة التجارة موجودة بشكل

أساسي في امل��دن الكبرى وأنها استفادت
خ�لال موسم رأس السنة القمرية احلالي
من القيود على السفر والتي منعت ماليني
املقيمني في هذه املدن من العودة إلى قراهم
وبلداتهم في مختلف األقاليم الصينية كما
اعتادوا في مثل هذا التوقيت من كل عام.

