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تلقت الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لكوفيد 19

أسعار النفط تقفز أكثر من دوالر
مع تباطؤ استئناف اإلنتاج األميركي
قفزت أسعار النفط ما يزيد عن
دوالر  ،إذ تلقت الدعم من تفاؤل حيال
توزيع لقاحات مضادة لكوفيد19 -
وانخفاض اإلنتاج إذ تعود اإلمدادات
األمريكية ببطء بعد طقس متجمد
في تكساس أوق��ف إنتاج اخل��ام في
األسبوع املاضي ،وفقا لـ”رويترز”.
وقالت مصادر إن منتجي النفط
الصخري في جنوب الواليات املتحدة
قد يستغرقون ما ال يقل عن أسبوعني
الستئناف إنتاج ما يزيد عن مليوني
برميل يوميا من اخلام بسبب برودة
الطقس ،إذ يتباطأ التعافي بفعل
خطوط األنابيب املتجمدة وانقطاعات
إمدادات الكهرباء.
وارتفع خام برنت  1.08دوالر أو

ما يعادل  1.7في املائة إلى 66.32
دوالر للبرميل بحلول الساعة 0437
بتوقيت جرينتش ،بعد أن بلغ في
وقت سابق املستوى املرتفع 66.79
دوالر.
وارتفع اخلام األمريكي  92سنتا
أو ما يعادل  1.5في املائة إلى 62.62
دوالر للبرميل بعد أن بلغ أعلى
مستوى في اجللسة عند  63دوالرا.
وص��ع��د اخل��ام��ان القياسيان ما
يزيد عن اثنني في املائة اليوم بعد
أن ارتفعا نحو أربعة في املائة في
اجللسة السابقة.
ورف�������ع ج����ول����دم����ان س��اك��س
كوموديتيز ريسيرش توقعه لسعر
خام برنت عشرة دوالرات للفصلني

الواليات املتحدة «أكبر مستورد»
من أملانيا في 2020

احتلت ال��والي��ات املتحدة ص��دارة ال��دول املستوردة من أملانيا،
بواردات بلغت قيمتها  103.8مليار يورو في  ،2020بحسب بيانات
رسمية .وبحسب بيانات مكتب اإلح��ص��اء الفيدرالي األمل��ان��ي،،
“انخفضت صادرات أملانيا إلى الواليات املتحدة بنسبة  12.5باملائة
في  2020مقارنة بالعام الذي سبقه ،لتصل إلى  103.8مليار يورو”.
وعلى الرغم من األزمة الصحية واالقتصادية الناجمة عن فيروس
كورونا ،حافظت الواليات املتحدة األمريكية ،على املركز األول في
قائمة أكبر سوق لصادرات أملانيا.
وحلت الصني ثانية بواردات وصلت قيمتها إلى  95.9مليار يورو،
بينما احتلت فرنسا املرتبة الثالثة بـ  91.1مليار يورو.
وبحسب البيانات الرسمية تعتبر الصني أه��م شريك جتاري
ألملانيا ،حيث جت��اوزن قيمة “التجارة السلعية” بني البلدين 212
مليار يورو في .2020
وكانت الصني الشريك التجاري اخلامس والثالثني ألملانيا في
 ،1980وارتقت إلى املرتبة  14عام  .1990وتعد الصني أهم شريك
جتاري ألملانيا منذ عام .2015

الثاني والثالث من  ،2021مشيرا
إلى توقعات بانخفاض املخزونات،
وارتفاع هوامش التكاليف الستئناف
أن��ش��ط��ة امل��ن��ب��ع ،وت��دف��ق��ات على
املضاربة .ويتوقع بنك االستثمار
أن تبلغ أس��ع��ار ب��رن��ت  70دوالرا
للبرميل ف��ي ال��رب��ع الثاني م��ن 60
دوالرا توقعها في السابق وأن تصل
إلى  75دوالرا في الربع الثالث من
 65دوالرا في السابق.
وي��ت��وق��ع م��ورج��ان ستانلي أن
ترتفع أس��ع��ار خ��ام ب��رن��ت إل��ى 70
دوالرا للبرميل ف��ي ال��رب��ع الثالث
بفضل “مؤشرات على حتسن كبير
للسوق” من بينها احتماالت طلب
أفضل.

ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا
وخاصة بني الشباب
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا
إلى  5,1%خالل األشهر الثالثة املنتهية
في ديسمبر عن نسبة  5%املسجلة في
نهاية نوفمبر ،بسبب الوباء ،حسبما
أعلن املكتب الوطني لإلحصاء.
وميثل هذا املعدل أعلى ب  1,3نقطة
مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام
السابق عندما لم يكن التأثير االقتصادي
للوباء ملموسا ً بعد.
منذ فبراير  ،2020الشهر الذي سبق
ف��رض اإلغ�لاق للمرة األول��ى للحد من
انتشار الوباء ،انخفض عدد العاملني
املسجلني مبقدار  726ألف“ ،لكن أغلب
هذا االنخفاض حدث عند بداية الوباء”،
بحسب املكتب الوطني لإلحصاء.
أش�����ار م��ك��ت��ب اإلح����ص����اء إل����ى أن
األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني
 18و  24عامًا هم أكثر املتأثرين بفقدان
ال��وظ��ائ��ف منذ ب��داي��ة ال��وب��اء .وكانت
الضربة القاصمة ،بشكل خ��اص ،من
نصيب القطاعات التي توظف الكثير
من الشباب وتضررت من التدابير مثل
املطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وبيع
التجزئة.
انخفض عدد فرص العمل الشاغرة
بني نوفمبر و يناير بنسبة  ،26%أي
إلى  559ألف مقارنة بالعام السابق،

وفي حني تشير هذه األرقام إلى حتسن
مقارنة بهذا الصيف عندما انخفضت
هذه الوظائف الشاغرة بنسبة ،60%
فإن معدل التحسن قد تباطأ في األشهر
األخيرة ،ال سيما بسبب فرض التدابير
اجلديدة في نهاية ديسمبر وإعادة فرض
اإلغالق الصارم في إنكلترا في يناير.
ارتفع عدد األشخاص الذين يتلقون
م��س��اع��دات ال��ب��ط��ال��ة أو ذوي ال��دخ��ل
املنخفض إل��ى  2,6مليون شخص في
يناير ،في إشارة إلى زيادة عدم استقرار

اجلنيه السوداني يواصل ارتفاعه في السوق السوداء
قال متعاملون إن اجلنيه السوداني ارتفع مقابل
الدوالر في السوق السوداء بعد يومني من خفض حاد
لقيمة العملة ،بينما ظل السعر الرسمي مستقرا عند
.375
وأضافوا أن الدوالر بلغ  370جنيها سودانيا مقارنة
بسعر تراوح بني  380و 385أمس االثنني.
تعد املواءمة بني أسعار السوق الرسمية والسوداء
أمرا أساسيا لنجاح خفض قيمة العملة ،وهو إصالح
يهدف إلى إخراج السودان من أزمة اقتصادية وحصوله
على إعفاء من الديون ،بحسب “رويترز” .
وقال متعاملون إن التداوالت في السوق املوازية
تباطأت إلى حد شبه توقف منذ خفض قيمة العملة في
ظل حالة من عدم اليقني إزاء كيفية إدارة احلكومة لهذه
العملية .وجلأ بعض الناس إلى البنوك لبيع دوالراتهم
ألول مرة.

الشحن البحري يتحول إلى قناة للبضائع املقلدة

انتقادات للضوابط اجلمركية في االحتاد األوروبي
قالت وكالة معنية بالعالمات التجارية في
االحت���اد األوروب����ي “إن ال��ض��واب��ط اجلمركية
ملكافحة املنتجات املقلدة غير كافية ،وذل��ك في
تقرير يدعو لالنتباه إلى دور حاويات الشحن
البحري في نقل البضائع غير القانونية إلى
أوروبا”.
وب��ح��س��ب “األملانية” ،أك���د مكتب االحت���اد
األوروبي للملكية الفكرية أمس أن النقل البحري
أصبح في العقود األخيرة “قناة رئيسة لشحن
البضائع املقلدة”.
وتأتي معظم هذه الشحنات من شرق آسيا ،وال
سيما الصني وهوجن كوجن ،وكانت املنطقة مصدرا
لـ 79في املائة من القيمة اإلجمالية للحاويات التي
حتتوي على منتجات مزيفة مت ضبطها في جميع
أنحاء العالم في الفترة من عام  2014إلى .2016
وخالل الفترة نفسها ،شكلت املنتجات املقلدة
 6.8في املائة من واردات البضائع إلى االحتاد
األوروبي من دول ثالثة ،بقيمة  121مليار يورو
“ 146مليار دوالر” .وج��اءت معظم املنتجات
املقلدة عن طريق حاويات الشحن.
وقالت الوكالة التي تتخذ من إسبانيا مقرا لها
“إنه يبدو أن املنتجات املقلدة لم تكن على رأس
أول��وي��ات مسؤولي اجلمارك” ،الذين تعاملوا
معها على أنها “مخالفات جتارية وليست نشاطا
إجراميا”.
وذك��ر املكتب في تقريره أن هناك حاجة إلى

مزيد من اجلهود الستهداف املنتجات املقلدة ،على
غرار الطريقة التي يتم بها التعامل مع املخدرات
والسلع اخلطرة األخرى في املوانئ.
ولتوضيح وجهة نظره ،أشار مكتب االحتاد
األوروب��ي للملكية الفكرية إلى حاالت املنتجات
املقلدة املرتبطة بوباء ك��ورون��ا ،التي تصدرت

عناوين الصحف.
وقال كريستيان أرشامبو املدير التنفيذي في
بيان “إن القلق املتزايد بشأن مستلزمات احلماية
الشخصية واألدوي��ة املزيفة نتيجة ألزمة كوفيد
  19فتح نافذة أمام إحراز تقدم كبير في مكافحةهذه التجارة غير املشروعة”.

الدخل والفقر في البالد.
يعتبر احمل��ل��ل��ون أن ه���ذه األرق���ام
مشجعة .حيث “يعد ارت��ف��اع معدل
البطالة ( )...خطوة جديدة نحو الذروة
التي نتوقعها عند  6,5%في نهاية العام
( )2021ولكن مع توقع رف��ع القيود
املرتبطة بكوفيد ،-19من املمكن عودة
هذا النسبة إلى  4%في عام  ،”2023أي
مقترب ًة من أدنى املستويات التي كانت
عليها قبل الوباء ،وفق تقديرات مجموعة
كابيتال إيكونوميكس لألبحاث.

صندوق النقد :اجلائحة
تهدد بتوسيع فجوات
الثروة في أوروبا
ق��ال صندوق النقد ال��دول��ي “إن جائحة
كوفيد  19 -من املرجح أن توسع فجوات
ال��ث��روة ف��ي أوروب���ا م��ا ل��م يساعد صانعو
ال��س��ي��اس��ات ع��ل��ى إن��ه��اء األزم����ة الصحية
على مستوى العالم ودع���م االق��ت��ص��ادات
حتى ينتهي ال��وب��اء ،واالستثمار في جعل
االقتصادات صديقة للبيئة”.
وف����ي خ��ط��اب أم����ام م��ؤمت��ر ل��ل��ب��رمل��ان
األوروب��ي  ،أش��ادت كريستالينا جورجييفا
امل��دي��رة التنفيذية لصندوق النقد الدولي
بحكومات االحت��اد األوروب���ي ،لتقدميها ما
يزيد على ثالثة تريليونات يورو من الدعم
املالي للشركات واألس��ر ،مبا يشمل برامج
لالحتفاظ بالوظائف ساعدت أكثر من 54
مليون عامل.
وقالت “لكن الطريق إل��ى التعافي غير
مستو ،بسبب االختالف في األوض��اع التي
ميكن البدء منها ،وف��ي الهيكل االقتصادي
والقدرة على االستجابة ،ما يتسبب في منو
التفاوتات عبر الدول وداخلها”.
وأض��اف��ت أن��ه “في االحت���اد األوروب���ي،
ال��ذي يضم  27دول��ة ،تقلصت اقتصادات
ال��دول التي تعد وجهات سياحية تقليدية
مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا مبا يزيد
على تسعة في املائة في عام  2020مقارنة
مبتوسطانكماش  6.4في املائة في أنحاء
الكتلة”.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي،
فإنه بحلول نهاية  2022سيكون نصيب
الفرد من الدخل في وس��ط وش��رق أوروب��ا
أقل  3.8في املائة من توقعات ما قبل األزمة،
مقارنة بتراجع  1.3في املائة فقط لدول
االحتاد األوروبي ذات االقتصادات املتقدمة.
وح���ذر خ��ب��راء اق��ت��ص��ادي��ون م��ن أن مثل
هذا االختالف سيجعل اإلدارة االقتصادية
لالحتاد األوروب���ي ،مبا في ذل��ك السياسة
النقدية للبنك امل��رك��زي األوروب����ي أكثر
صعوبة ،وسيزيد من مخاطر األزم��ات في
املستقبل.
واف��ق االحت���اد األوروب���ي ال��ع��ام املاضي
على اق��ت��راض مشترك بقيمة  750مليار
يورو وإنفاقها من خالل منح وقروض على
اإلصالحات واالستثمار األخضر والرقمي
الذي من شأنه أن يعزز النمو احملتمل ملن هم
أكثر عرضة خلطر التخلف عن الركب.
وقالت جورجييفا “إن تنسيق مثل هذا
االستثمار األخضر والرقمي هو أهم إجراء في
األجل الطويل”.

«املركزي السعودي»
يتوقع مواصلة التضخم
ارتفاعه بالربع األول
توقع البنك املركزي السعودي ،استمرار ارتفاع معدل
التضخم السنوي في البالد خ�لال الربع األول من ،2021
نتيجة رفع ضريبة األثر احلسابي لرفع ضريبة القيمة املضافة
من  5إلى  15باملئة اعتبارا من النصف الثاني .2020
واعتبارا من يوليو املاضي بدأت السعودية رفع ضريبة
القيمة املضافة من  5باملئة إلى  15باملئة ملواجهة انخفاض
أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
وحسب تقرير حديث ، ،ال يتوقع البنك أن يشهد التضخم
تغيرا ملحوظا مقارنة بالربع الرابع .2020
وكان التضخم السنوي قد ارتفع  5.6باملئة في الربع الرابع
من العام املاضي.
وتشير توقعات البنك الدولي ملؤشر أسعار السلع العاملية
األساسية ،إل��ى ضغوط تضخمية لبعض القطاعات لعام
 ،2021منها ارتفاع الطاقة  7.8باملئة واألسمدة  1.5باملئة.
وبحسب التقرير ،تشير توقعات صندوق النقد الدولي
مل��ؤش��ر أس��ع��ار السلع األس��اس��ي��ة إل��ى انخفاض الضغوط
التضخمية لعام .2018

يلني تهون من شأن ارتفاع
مستويات الدين جراء «التحفيز»

قالت جانيت يلني وزي��رة اخلزانة األمريكية “إن احلكم
على جن��اح خطة الرئيس ج��و ب��اي��دن التحفيزية سيكون
مب��دى السرعة التي ستعيد بها االقتصاد إل��ى مستويات
البطالة السابقة على اجلائحة ،واستعادة الوظائف في قطاع
اخلدمات”.
ومتحدثة في ندوة عبر اإلنترنت ،هونت يلني أيضا من شأن
ارتفاع مستويات الدين العام التي ستنتج عن خطة بايدن
لتعافي الواليات املتحدة البالغة  1.9تريليون دوالر التي
يناقشها الكوجنرس حاليا.
وبحسب “رويترز” ،قالت “إنه بسبب انخفاض أسعار
الفائدة ،فإن مدفوعات الفائدة األمريكية كحصة في الناجت
احمللي اإلجمالي عند مستويات .”2007
ويبلغ املستوى احلالي للبطالة في الواليات املتحدة 6.3
في املائة مقارنة بـ 3.5في املائة قبل اجلائحة ،وهو مستوى
يعده كثيرون توظيفا كامال من الناحية الفعلية .لكن يلني قالت
“إنه مع خروج أربعة ماليني شخص من قوة العمل بسبب
مسؤوليات رعاية األطفال أثناء جائحة كوفيد  19 -فإن املعدل
الفعلي للبطالة قريب من  10في املائة”.
وأضافت “النجاح بالنسبة إلي هو إذا ما كنا سنعود إلى
مستويات البطالة السابقة على اجلائحة ونرى إعادة توظيف
أولئك الذين فقدوا وظائفهم في قطاع اخلدمات على وجه
اخلصوص ..سأعد هذا أيضا مقياسا للنجاح” .وذكرت يلني أنه
إذا فشلت احلكومة االحتادية في إنفاق األموال الالزمة إلعادة
االقتصاد سريعا إلى املسار ،فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي
في سالمة املالية العامة للواليات املتحدة ،مشيرة إلى التعافي
البطيء والطويل من األزمة املالية .2009-2008
وأظهر تقرير اقتصادي مستقل صدر أمس ارتفاع املؤشر
الرئيس لقياس أداء النشاط االقتصادي في الواليات املتحدة
خالل (يناير) املاضي ،بأعلى من التوقعات ،وهو ما يشير إلى
احتمال حتسن االقتصاد األمريكي تدريجيا خالل النصف األول
من العام احلالي .وذكر معهد “كونفرانس بورد” االقتصادي
األمريكي املستقل أن املؤشر الرئيس ألداء النشاط االقتصادي
األمريكي ارتفع الشهر املاضي بنسبة  0.5في املائة بعد ارتفاعه
بنسبة  0.4في املائة خالل (ديسمبر) املاضي ،وفقا للبيانات
املعدلة ،في حني كان احملللون يتوقعون ارتفاع املؤشر خالل
الشهر املاضي بنسبة  0.3في املائة ،وهي نسبة الزيادة نفسها
في الشهر السابق ،وفقا للبيانات األولية ،بحسب “األملانية”.

إندونيسيا  :زيادة ميزانية
التحفيز لعام 2021
إلى  50مليار دوالر
قال سري إن��دراوات��ي وزي��ر املالية اإلندونيسي إن أحدث
تقدير للسلطات بشأن ميزانية التحفيز اخلاصة بعام 2021
هو  699.43تريليون روبية ( 50مليار دوالر).
وذكرت “بلومبيرج” أن املبلغ اجلديد ميثل زيادة قدرها 21
في املائة عن املبلغ الذي مت تخصيصه في  2020وهو 579.8
تريليون روبية.
ومن املقرر أن يشهد قطاع الصحة أكبر زيادة بنسبة 178
في املائة وبواقع  176.3تريليون روبية بينما تركز احلكومة
على احلوافز لضمان توفير اللقاح املضاد لفيروس كورونا
املستجد بصورة مجانية وسريعة .ويتوقع وزير املالية منو
إجمالي الناجت احمللي لعام  2021بنسبة تتراوح بني  4.5و
 5.3في املائة.

