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اقتصاد

األسواق العاملية تلقت دعما من توقعات بشأن التيسير في بكني

التفاؤل باحتواء احلرب التجارية يصعد باليورو وعمالت السلع األولية
ارتفع اليورو والعمالت املرتبطة بالسلع
األول���ي���ة ف��ي ال��وق��ت ال���ذي حتسنت فيه
معنويات املستثمرين بفضل التفاؤل بشأن
مفاوضات التجارة األمريكية الصينية،
وهو ما شجع على بعض عمليات البيع في
الدوالر.
وبحسب «روي���ت���رز» ،تلقت األس���واق
دعما من توقعات بشأن مزيد من التيسير
في الصني ،مع ارت��ف��اع األسهم اآلسيوية
وصعود األسهم األوروبية عند الفتح.
وزاد اليورو  0.2في املائة إلى 1.1464
دوالر في الوقت ال��ذي تراجع فيه ال��دوالر
بسبب تنامي الطلب على العمالت التي
تعتبر عالية املخاطر.
وكان االنخفاض غير املتوقع في الناجت
الصناعي األملاني للشهر الثالث على التوالي
قد ضغط على اليورو.
وأك���د االن��خ��ف��اض امل��خ��اوف م��ن ح��دوث
تباطؤ وم��ن أن يتوخى البنك امل��رك��زي
األوروبي احلذر بينما يسعى إلنهاء التحفيز
في املنطقة.
وتراجع مؤشر الدوالر ،الذي يقيس أداء
العملة األمريكية مقابل سلة من ست عمالت
منافسة 0.2 ،في املائة إلى .95.753

وارتفع ال��دوالر األسترالي ،الذي يعتبر
مقياسا للمعنويات جتاه الصني 0.2 ،في
املائة إلى  0.7155دوالر أمريكي.
ويتحرك ال��دوالر األسترالي في الوقت
احلالي مبتعدا عن مستويات هي األدن��ى
تقريبا في عشر سنوات دون مستوى 0.68
دوالر الذي بلغه هذا الشهر.
وسجل اليوان الصيني ارتفاعا بـ 0.39
في املائة ،ليصل سعر الدوالر إلى 6.8283
ي��وان ،وهو أعلى مستوى للتداول منذ 13
(سبتمبر).
وارتفع سعر اليوان في الداخل بنسبة
 2.1في املائة منذ هبوطه إلى أدنى مستوى
منذ  2008في ( 31أكتوبر).
واستفاد الدوالر الكندي أيضا ،ليرتفع ما
يزيد على  0.2في املائة إلى  1.3242دوالر
كندي للدوالر األمريكي.
وصعدت الكرونة النرويجية أكثر من
 0.25في املائة ،وتقدم الدوالر النيوزيلندي
 0.6في املائة إلى  0.6760دوالر أمريكي،
ومقابل العملة اليابانية ،ارتفع الدوالر 0.1
في املائة إلى  108.85ين.
إلى ذلك ،تراجعت أسعار الذهب بعدما
عززت فرص انتهاء حرب التجارة الطويلة

ب�ين ال��ص�ين وال���والي���ات امل��ت��ح��دة الشهية
للمخاطرة مما طغى على التوقعات لتوقف
في زيادات أسعار الفائدة األمريكية.
في غضون ذلك ،سجل البالديوم مستوى
قياسيا مرتفعا عند  1340.50دوالر لألوقية
«األونصة» خالل اجللسة.
وهبط السعر ال��ف��وري للذهب  0.2في
املائة إلى  1282.75دوالر لألوقية في حني
تراجعت عقود الذهب األمريكية اآلجلة 0.2
في املائة إلى  1283.8دوالر لألوقية.
ويعتقد بنجامني لو محلل أسواق السلع
األولية لدى «فيليب فيوتشرز» ،أنه «في
امل��دى القصير ،ثمة بعض التفاؤل بهدنة
جتارية ،وهو ما سيبدد عامال يلقي بظالله
على ثقة السوق».
وأضاف أن «الذهب يواجه بعض الرياح
املعاكسة بسبب التعافي التدريجي في
األص����ول ع��ال��ي��ة امل��خ��اط��ر ،ف��ض�لا ع��ن أن
املستثمرين يأخذون في احلسبان تلميحات
التيسير النقدي م��ن مجلس االحتياطي
االحتادي «البنك املركزي األمريكي».
وص��ع��د ال��ب�لادي��وم  0.7ف��ي امل��ائ��ة في
املعامالت الفورية إل��ى  1325.49دوالر
لألوقية.

حتسن أداء القطاع اخلاص في السعودية خالل ديسمبر
ش��ه��دت األوض���اع التجارية على مستوى القطاع
اخلاص غير املنتج للنفط في السعودية حتسنًا إضافيًا
في شهر ديسمبر ،وأفادت الشركات باستمرار منو اإلنتاج
على خلفية زيادة الطلب على السلع واخلدمات .ومع ذلك،
فقد كان التوسع أبطأ بشكل طفيف من شهر نوفمبر وأبدت
الشركات حذرًا أكبر جتاه ضم موظفني جدد.
وانخفض متوسط أسعار املنتجات للشهر اخلامس
على التوالي في آخر ستة أشهر في ظل تقارير تفيد بقوة
املنافسة وضعف الضغوط التضخمية للتكاليف .لكن
املشجع هو أن ثقة الشركات بشأن املستقبل وصلت إلى
أعلى مستوياتها في خمس سنوات.
وسجل مؤشر م��دراء املشتريات الرئيسي ()PMI
اخلاص بالسعودية التابع لبنك اإلمارات دبي الوطني -
بعد تعديله نتيجة العوامل املوسمية  -وهو مؤشر مركب
مت إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل
انخفاضا
ً
في اقتصاد القطاع اخلاص غير املنتج للنفط -
من  55.2نقطة في شهر نوفمبر (أعلى ق��راءة في 11
شهرًا) إلى  54.5نقطة في شهر ديسمبر.
وأدى تراجع املؤشر إلى جعل متوسط الربع الرابع
يتماشى مع ما هو مسجل في األشهر الثالثة التي سبقت

شهر سبتمبر ،الذي كان أعلى بكثير من املستوى السائد
خالل النصف األول من  .2018وبالرغم من تراجع منو
اإلنتاج خالل شهر ديسمبر عن مستوى شهر نوفمبر ،فقط
ظل أسرع من املتوسط املسجل خالل  2018ككل .وأشارت
الدراسة إلى أن النشاط التجاري قد ارتفع جزئيًا بسبب
قوة الطلب ،حيث أش��ارت الشركات إلى استمرار زيادة
تدفقات األعمال اجلديدة ولكن مبعدل أبطأ قليالً .وارتفع
حجم طلبات التصدير اجلديدة للشهر الثالث على التوالي
ولكن مبعدل هامشي ،مشيرة إلى أن زيادة الطلب كانت
مرتكزة على السوق احمللية .وفي حني حتسنت أوضاع
السوق األساسية ،فقد واصلت ال��دراس��ة اإلش��ارة إلى
قوة الضغوط التنافسية على مستوى القطاع اخلاص،
وقللت الشركات ،في املتوسط ،من أسعار مبيعاتها
من أجل زي��ادة املبيعات .بالرغم من أن تراجع متوسط
أسعار املنتجات في شهر ديسمبر كان طفيفًا فقط ،فقد
كان أقوى مما هو مسجل في الشهر قبل األخير من العام.
وكانت هناك ضغوط صغيرة على هوامش األرباح حيث
أفادت الشركات بوجود زيادات طفيفة في ك ٍل من أسعار
املشتريات وأج��ور املوظفني ،إال أن ضغوط التكاليف
بشكل عام كانت ضعيفة وفق املعايير التاريخية.

مبيعات ال�س�ي��ارات ت�ت��راج��ع ف��ي الصني
للمرة األولى منذ أكثر من  20عام ًا

مصنع سيارات في الصني

أظهرت بيانات نُشرت أن مبيعات السيارات في الصني تراجعت في
عام  ،2018وذلك للمرة األولى في ما ال يقل عن عقدين .ونقلت وكالة
«بلومبرج» عن «رابطة سيارات الركاب» الصينية القول إن املبيعات
في أكبر سوق في العالم تراجعت إلى 7ر 22مليون العام املاضي ،ما
يشكل أول تراجع سنوي منذ عقدين .ولفتت الوكالة إلى أن استمرار
أمور مثل احلرب التجارية وتراجع األسهم الصينية قادت إلى إحجام
املشترين ،ما يضع املزيد من الضغط على صناعة تعاني بالفعل في
أنحاء العالم .ويتعرض االقتصاد ،التي تقدر قيمته بـ  12 .2تريليون
دوالر ،إلى ضغوط في ظل قيام املستهلكني في البر الرئيسي بترشيد
النفقات ،وهو ما بدا واضحا في إعالن شركة «آبل» تخفيض توقعات
إيراداتها مع تراجع الطلب على هواتف «آيفون» في الصني.
وتعد صناعة السيارات ،التي تضررت بصورة إضافية من جراء
ارتفاع شعبية خدمات النقل التشاركي ،أحد أكثر القطاعات تضررا ،ما
حمل احلكومة على إعداد تدابير حتفيزية لزيادة املبيعات .وتوقعت
مؤسسة صناعية أخرى ،هي الرابطة الصينية ملصنعي السيارات،
أن يظل السوق على نفس هذه األوضاع في  2019.وكانت قالت في
توقعاتها الصادرة في  13ديسمبر املاضي ،إنه بينما يتراجع الطلب
على السيارات التي تعمل بالبنزين ،فإن ارتفاع مبيعات السيارات
الكهربائية رمبا سيساعد السوق ككل على جتنب هبوط جديد.

موظفة في شركة خاصة

بينها « ساروت غروب» العمالقة التي طلبت مؤخر ًا حماية من الدائنني

اإلفالس يطارد طفرة عقارات تركيا والشركات متخمة بالديون
يعاني القطاع العقاري ف��ي تركيا م��ن أزم��ة
خانقة وغير مسبوقة تُهدد بإفالس أع��داد كبيرة
من املستثمرين فيه ،وذلك على الرغم من محاوالت
احلكومة التركية منذ شهور تنشيط االقتصاد
احمللي ودعم القطاع العقاري ،عبر تقدمي تسهيالت
وامتيازات ملشتري العقارات من األجانب الذين
يأتون بأموالهم من اخلارج.
وكانت احلكومة التركية اتخذت ق���رارا ً قبل
شهور يُتيح ملن يشتري عقارا ً تبلغ قيمته ربع
مليون دوالر أميركي أو أكثر أن يتقدم بطلب
احلصول على اجلنسية التركية ،هذا إلى جانب
القانون السابق ال��ذي ال ي��زال معموالً به والذي
يتيح ألي أجنبي يشتري عقارا ً في تركيا مهما
بلغت قيمته أن يحصل على اإلقامة.
وبالرغم من هذه التسهيالت والقوانني التي
حت��اول جذب املستثمرين من اخل��ارج وتشجيع
املستثمرين في الداخل ،إال أن تقريرا ً بثته وكالة
الصحافة الفرنسية باإلجنليزية ونشرته جريدة
«ديلي ميل» البريطانية ،استعرض واقعا ً مأساويا ً
للقطاع العقاري في تركيا ،مشيرا ً إلى أن «أعدادا ً
كبيرة من ال��وح��دات العقارية في البالد ال تزال
فارغة ومستثمروها مهددون باإلفالس».
وضرب التقرير الذي اطلعت عليه «العربية.
نت» مثاالً على هذه العقارات بسلسلة كبيرة من
الفلل الفارهة في إح��دى امل��دن الهادئة في شمال
غربي تركيا ال تزال بانتظار املشترين األجانب،
حيث إنها جميعاً فارغة وتشكل ما يشبه «قصص
اخليال بالنسبة للمستثمرين فيها» ،على حد
تعبير التقرير.
ويستعرض التقرير أسباباً عدة للركود الذي
يضرب القطاع العقاري حالياً ف��ي تركيا بعد

عقارات في تركيا

الطفرة التي شهدها في السابق ،مشيرا ً إلى أن
«ال��ف��وض��ى ال��ت��ي تشهدها املنطقة ،إض��اف��ة الى
الهبوط في قطاع اإلن��ش��اءات ،فضالً عن املتاعب
التي يعاني منها االقتصاد التركي بشكل عام
واملخاوف من االنكماش» ،كلها عوامل أدت إلى هذا
التراجع احلاد في القطاع العقاري ،وجعلت الكثير
من املستثمرين مهددين باإلفالس.
ويلفت التقرير إل��ى أن��ه «بعد م��دة طويلة من
النمو القوي لالقتصاد التركي ،فإنه سجل منوا ً
بنسبة  ،1.1%فقط في الربع الثالث من العام
 ،2018على أن العديد من االقتصاديني يتوقعون
أن ينزلق االقتصاد التركي نحو االنكماش خالل
العام احلالي  .»2019كما يقول التقرير إن تركيا
انزلقت إلى أزمة جديدة في شهر أغسطس املاضي،

حيث ان��ه��ارت عملتها احمللية وسجل التضخم
نسباً كبيرة تبعاً لذلك وارتفعت أسعار السلع
واملواد األساسية .وفقدت الليرة التركية أكثر من
 28%من قيمتها أمام الدوالر األميركي خالل العام
 ،2018فيما ال تزال األس��واق في حالة من الشك
والقلق حول قدرة احلكومة التركية أن تتجاوز
األزمة االقتصادية التي تعاني منها البالد.
ويقول التقرير إن سلسلة الفلل الفاخرة التي
ال جت��د م��ن يشغلها أو يشتريها وال��ت��ي أصبح
املستثمرون فيها مهددون باإلفالس تقع في وسط
مدينة «مودورنو» شمال غربي تركيا ،وهي عبارة
ع��ن  732فيال مصممة على ال��ط��راز األوروب���ي،
إضافة إلى مركز تسوق ،وهي جزء من مشروع
عمالق بدأ العمل به في العام .2014

«كرايسلر» تقترب من التوصل «أبل» و«كوالكوم»..تراشق اتهامات خطة إلنقاذ أكبر شركة طيران
هندية غارقة في الديون
و«كوك» أمام خيارات صعبة
لتسوية مع أميركا بشأن التالعب
في االنبعاثات
تقترب شركة فيات كرايسلر األمريكية لصناعة السيارات من
التوصل لتسوية مع وزارة العدل األمريكية من شأنها إنهاء قضية
استمرت عامني تتعلق بشأن ما إذا كانت الشركة باعت سيارات تعمل
بالديزل تنتهك قواعد الهواء النظيف .ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء
عن مصادر مقربة من األمر القول إن التسوية سوف تشمل عقوبة
مالية .مضيفة أن الشركة تقترب أيضا من تسوية دعوى مدنية بشأن
فضيحة التالعب بنتائج اختبارات االنبعاثات.
وكانت كرايسلر قد أعلنت في اكتوبر املاضي تخصيص 810
مليون دوالر للنفقات املتعلقة بالتحقيقات .ويتوقع أن يتم اإلعالن عن
التسوية اجلنائية هذا الشهر وسوف يتعني على كرايسلر االعتراف
بارتكاب اجلرمية .وقالت بلومبرج إنه مازال يتم العمل على التوصل
للتفاصيل النهائية للتسوية .وكانت وكالة احلماية البيئية ومجلس
املوارد الهوائية في كاليفورنيا قد اتهم في يناير  2017كرايسلر ببيع
 104ألف سيارة تعمل بالديزل تنتهك قواعد االنبعاثات في أمريكا

ت��راش��ق بالتصريحات بني
«كوالكوم» و « أبل « ،في معركة
براءة اختراع طويلة.
ك��������ان آخ������ره������ا ت���أك���ي���د
«« QUALCOMMع��ل��ى
تصريحات رئيسها التنفيذي،
بعد مقابلة تلفزيونية لتيم
كوك قال فيها إنه ليس هناك أي
مناقشات بني الشركتني لتسوية
النزاع منذ الربع الثالث من العام
املاضي.
ول��ك��ن م���ا ه���و ه���ذا ال��ن��زاع
القضائي الطويل؟ آب��ل تدعي
أم��ام احملكمة ب��أن « كوالكوم «
تفرض رسوما غير منصفة على
هواتف آيفون ،في الوقت الذي
تقول فيه «QUALCOMM
إن ممارساتها تطابق املتطلبات
القانونية وإن أب��ل ل��م تكافئ

ب�����راءات االخ���ت���راع اخل��اص��ة
بها بشكل منصف ،وتتهم أبل
بتسليم أسرارها التجارية إلى
منافستها شركة إنتل.
ف�����وز ص���غ���ي���ر ح��ق��ق��ت��ه «
 « QUALCOMMفي بعض
س��اح��ات امل��ع��رك��ة م��ث��ل الصني
وأملانيا .في حني بدأت أبل بدفع
ال��ث��م��ن ،ح��ي��ث مت إي��ق��اف بيع
هواتف آيفون  7وآيفون  8في
متاجرها اخلاصة في أملانيا.
ع��ل��ى ك��ل ح����ال ،أب���ل ليست
ب��ح��اج��ة ل��ل��م��زي��د م��ن األسئلة
الوجدانية .فالشركة تستعد
مل��رح��ل��ة ص��ع��ب��ة ،ح��ي��ث قامت
بخفض توقعاتها لعوائد ربعها
املالي األول من نطاق  93و89
مليار دوالر إلى  84مليار دوالر،
أي خفض بحوالي .8%

ن��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة «م��ي��ن��ت» ،عن
م��ص��ادر مطلعة أن مقرضي «جت
ايروايز» املثقلة بالديون ،اقترحوا
خطة قيمتها  900مليون دوالر
النتشال الشركة من عثرتها.
وتفاقمت في  2018األزمة املالية
التي تعاني منها أكبر شركة طيران
هندية غير اق��ت��ص��ادي��ة ،م��ن حيث
احلصة السوقية ،ف��ي ظ��ل ارتفاع
أس���ع���ار ال��ن��ف��ط وح����رب األس��ع��ار
احمل��ت��دم��ة ب�ين ش��رك��ات ال��ط��ي��ران
الهندية .وق��ال التقرير إن مؤجري
ال��ش��رك��ة وم��وردي��ه��ا اط��ل��ع��وا على
اخلطة خ�لال اجتماع برئاسة بنك
الدولة الهندي ،حضره كبار مديري
شركة الطيران ومنهم رئيس مجلس
إدارت���ه���ا ن��اري��ش ج��وي��ال ،وممثل
لشركة االحت���اد للطيران .ونقلت
الصحيفة ع��ن م��ص��ادر قولها إنه

م��ن امل��رج��ح أن ي��ض��خ «ج��وي��ال»
و»االحت��اد» معاً  450مليون دوالر
في شركة الطيران ،عقب إعادة بنوك
هندية هيكلة دين بقيمة مماثلة.
وإذا وافق جميع املساهمني على
اخل��ط��ة ستنخفض حصة ناريش
جويال عن مستواها الراهن البالغ
 .51%وقالت مصادر لـ»رويترز» إن
«جت ايروايز» جتري محادثات مع
«االحتاد للطيران» التي متلك حصة
فيها لضخ مزيد من السيولة ،لكن
أي أم��وال ستكون مرهونة بتخلي
مؤسس الشركة جويال عن سيطرته
على الشركة .وفي األسبوع املاضي،
قالت «ج��ت اي��رواي��ز» إنها تخلفت
عن س��داد دين الحت��اد بنوك هندية،
مم��ا ح���دا ب��وك��ال��ة آي.س���ي.آر.اي���ه
للتصنيفات االئتمانية إل��ى خفض
تصنيف الشركة.

ع �ق��وب��ات «ع� ��دم اإلخ �ط ��ار»
ت�ث�ي��ر غ�ض��ب ال ��دول النامية
في منظمة التجارة

ت��درس الهند وجنوب إفريقيا و 23دول��ة من املجموعة اإلفريقية
تقدمي مذكرة مشتركة إلى منظمة التجارة العاملية تعترض فيها على
مقترح تقدمت به الواليات املتحدة ودول صناعية متقدمة يُلزم الدول
األعضاء بزيادة متويلها للمنظمة إذا قدمت دعما أو زادت من دعم قائم
للزراعة أو الصناعة احملليتني دون إبالغ املنظمة .وتذهب املذكرة إلى
فرض أشكال أخرى من العقوبات على الدول التي تتخلف أو تتأخر عن
تقدمي إخطاراتها للمنظمة في موعدها احملدد حول الدعم واملعونات التي
تقدمها ملؤسساتها .وعلمت «االقتصادية» من البعثة التجارية الهندية
أن مجموعة منتخبة من ال��دول النامية جت��ري حاليا مناقشات حول
مضمون املذكرة ولغتها قبل تقدميها إلى مجلس التجارة في السلع الذي
تلقى املقترح املتعلق بالعقوبات .وقال عضو في الوفد التجاري الهندي
«إن املقترح األمريكي املدعوم أوروبيا ،أثار ردود فعل من عديد من الدول
النامية اعتراضا على ما تضمنه من عقوبات وأحكام مرهقة» ،لكنه رفض
أن يُسمي بعض هذه الدول .وكانت مجموعة من أعضاء منظمة التجارة
على رأسها الواليات املتحدة ،واالحت��اد األوروب��ي ،واليابان قد عمَّمت
في (نوفمبر) املاضي ،رسالة تقترح أن يعتمد املجلس العام حزمة من
«اإلج���راءات لتعزيز الشفافية ،وتقوية مستلزمات اإلخطار مبوجب
اتفاقات املنظمة» .ويحدد االقتراح سلسلة من العقوبات يمُ كن أن تطبق
على الدول التي تتخلف عن تقدمي إخطاراتها للمنظمة في موعدها احملدد
حول الدعم واملعونات التي تقدمها ملؤسساتها .ورغم أن الرسالة لم تس ّم
العقوبات «عقوبات» ،بل أطلقت عليها مسمى «تدابير إدارية» ،إال أنها أنه
توصف بأن نكهتها نكهة «عقوبات» ،وإذا مت تطبيق هذه التدابير فسيكون
أمرا محدثا في تاريخ منظمة التجارة وسلفها «جات».
ومبوجب االقتراح ،فإن األعضاء الذين يتخلفون عن تقدمي التزاماتهم
باإلخطارات في موعدها احملدد «يلزمون» بتقدمي تفسير للتأخير إلى
اللجنة املعنية في كل سنة ،واإلطار الزمني املتوقع لتقدمي اإلخطار ،وذلك
بهدف احلد من أي تأخير في الشفافية.
وبعد انقضاء السنة األولى التي تنتهي فيها مهلة اإلخطار ،تفقد الدولة
املعنية احلق في «ترؤس الهيئات في املنظمة» ،إلى جانب تقدمي إجابات
عن األسئلة املطروحة في استعراضات السياسة التجارية.

م �ع��دل ال �ب �ط��ال��ة ف ��ي «م�ن�ط�ق��ة
اليورو» إلى أدنى مستوياته

سجل معدل البطالة في منطقة اليورو أدنى مستوى له منذ عشر
سنوات وبلغ  7.9باملئة في نوفمبر املاضي ،بحسب ما اعلن مكتب
االحصاءات األوروبي (يوروستات).
وتعد ه��ذه النسبة أفضل من تلك التي توقعها احملللون الذين
استطلع أراءه��م مركز «فاكتسيت» للخدمات املالية وق��دروا النسبة
بنحو  8.1باملئة.
وعدل مكتب اإلحصاء األوروبي ،من جهة ثانية ،النسبة التي أعلنها
عن أكتوبر الى  8باملئة بعدما أعلن نسبة  8.1في نوفمبر.
واستمر معدل البطالة في منطقة اليورو باإلنخفاض منذ أن
جت��اوزت نسبته في سبتمبر عتبة  10باملئة ،لكنه يبقى أعلى من
املعدل الوسطي الذي سبق األزمة املالية بني عامي  2007و 2008حني
استقر على  7.5باملئة .
وبني الدول التسع عشرة التي تعتمد اليورو ،سجلت أدنى نسبة
للبطالة في نوفمبر في أملانيا مبعدل  3.3باملئة وفي هولندا بنسبة
 3.5باملئة .وسجلت اليونان أعلى نسبة ،بحسب اخر اإلحصاءات،
بلغت  18.6باملئة في سبتمبر فيما بلغت النسبة في إسبانيا 14.7
باملئة .كما انخفضت نسبة البطالة بني الشباب في منطقة اليورو في
نوفمبر إلى  16،9باملئة مقابل  17،1باملئة في أكتوبر.
وأستقر معدل البطالة ،في دول اإلحتاد األوروبي ال  ،28عند 6،7
باملئة في نوفمبر.

