
تراجعت أسعار النفط بعد أن أعلنت الصني 
عن رسوم جمركية انتقامية على بضائع أمريكية 
بقيمة 75 مليار دوالر، من بينها النفط اخلام، في 
تصعيد آخر للنزاع التجاري بني أكبر اقتصادين 

في العالم.
وأنهت عقود خام القياس العاملي مزيج برنت 
جلسة ال��ت��داول منخفضة 58 سنتا، أو واح��دا 

باملئة، لتبلغ عند التسوية 59.34 دوالر للبرميل.
وهبطت عقود خ��ام القياس األمريكي غرب 
تكساس الوسيط 1.18 دوالر، أو 2.1 باملئة، 

لتسجل عند التسوية 54.17 دوالر للبرميل.
وينهي اخل��ام األمريكي األس��ب��وع منخفضا 
1.3 باملئة بينما صعد برنت 1.2 باملئة على مدار 

األسبوع.

قالت وزارة املالية الصينية إن بكني ستفرض 
رسوما جمركية إضافية بنسبة خمسة باملئة على 
فول الصويا األميركي اعتبارا من أول سبتمبر 
وكذلك ستطبق رسوما إضافية بنسبة عشرة 
باملئة على القمح وال���ذرة وال��س��ورج��م )ال��ذرة 
البيضاء( من الواليات املتحدة اعتبارا من 15 

ديسمبر.
وه��ذا أح��دث إج���راء جت��اري انتقامي تتخذه 

الصني في مواجهة الواليات املتحدة.
كما ستفرض الصني رسوما جمركية إضافية 
كبيرة بنسبة عشرة باملئة على حل��وم األبقار 
وحل���وم اخل��ن��ازي��ر األمريكية اع��ت��ب��ارا م��ن أول 
سبتمبر وفقا لقائمة نشرتها الوزارة على موقعها 

اإللكتروني.
وق��ال الرئيس دون��ال��د ت��رام��ب إن ال��والي��ات 
املتحدة سُتخضع واردات صينية لرسوم جمركية 
إضافية بنسبة خمسة في املئة ردا على ما سماه 
حترك للصني بدوافع سياسية لفرض رسوم على 

صادرات أمريكية بقيمة 75 مليار دوالر.
وك��ت��ب ت��رام��ب على تويتر ”من احمل���زن أن 
اإلدارات السابقة سمحت للصني ب��أن تتملص 
حتى اآلن من جت��ارة عادلة ومتوازنة وه��و ما 
أصبح عبئا كبيرا على دافع الضرائب األمريكي... 
كرئيس للبالد فإنني لم يعد ميكنني أن اسمح لهذا 

بأن يحدث“.
وق��ال إن ال��والي��ات املتحدة ستزيد الرسوم 
اجلمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار 
دوالر إلى 30 باملئة من املعدل احلالي البالغ 25 

باملئة بدءا من أول أكتوبر.
وفي الوقت نفسه أعلن ترامب رفع الرسوم 
اجلمركية على بقية البضائع الصينية البالغ 
قيمتها 300 مليار دوالر من 10 باملئة إل��ى 15 
باملئة. وستبدأ ال��والي��ات املتحدة ف��رض تلك 
الرسوم على بعض املنتجات بدءا من أول سبتمبر 
، لكن الرسوم على حوالي نصف تلك البضائع 

تأجلت إلى اخلامس عشر من ديسمبر.
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واشنطن تنتقم عقب عزم بكني فرض رسوم على سلع أميركية

تصاعد احلرب التجارية بني الواليات املتحدة والصني

أسعار النفط تهبط وسط 
ضبابية االقتصاد العاملي 

ق������������ط������������اع امل������������ص������������ارف 
األوروب������������ي ف�����ي م���رم���ى 

نيران الديون 

قبل عدة أشهر أعلن مصرف »دويتشه بنك« األملاني 
عن خطة واسعة النطاق إلعادة الهيكلة، تضمنت حينها 

تسريح أعداد كبيرة من املوظفني لديه لضغط النفقات.
وقرر عدد آخر من البنوك األوروبية خاصة في إيطاليا، 
أن يحذو حذو البنك األملاني، وبنهاية هذا العام سيقوم 
بنك »يوني كريديت« اإليطالي بإنهاء خدمات تسعة آالف 
موظف، ضمن خطة لطرد 10 في املائة من القوة العاملة 

لديه.
تعد عمليات إن��ه��اء خ��دم��ات املوظفني وتسريحهم 
امللحوظة بشكل كبير ل��دى البنوك األوروب��ي��ة الكبرى 
مؤشرا واضحا على أن صناعة املصرفية األوروبية لم 
تنتعش متاما منذ األزم��ة املالية التي ضربتها في نهاية 

عام 2008.
ويعتقد البروفيسور جيمس بريتون الرئيس السابق 
للجنة املالية التابعة لبنك إجنلترا »املركزي البريطاني« 
أن البنوك األوروبية بعكس نظيرتها األمريكية تعاني 
اختالالت حقيقية تعوقها عن النهوض وتضعها في موقف 
مالي صعب. =ويضيف أن »الواليات املتحدة تبنت في 
أعقاب األزمة املالية لعام 2008 سياسات نقدية ومالية 
كمية ضخمة ملساعدة القطاع املصرفي على النهوض من 
كبوته، وبفضل مجموعة ضخمة من التشريعات تعززت 
الرقابة على الصناعة املصرفية، في الوقت ذاته ساعدت 
احلكومة البنوك خالل األزم��ة، بضخ كميات ضخمة من 
رأس املال وبقوة في النظام املصرفي، ولهذا جنحت في 
تقليص فترة أزمة النظام البنكي األمريكي، وبالتالي فإن 
ربحية الصناعة املصرفية األمريكية تعافت خالل فترة 
زمنية مقبولة زمنيا«. وبالنسبة إلى أوروب��ا، فإن األمر 
مختلف من وجهة نظر البروفيسور بريتون، ويستدرك 
قائال »في أوروب��ا كان هناك نقص في السياسة املالية 
املوحدة، ولم يتم إطالق اآللية التنظيمية املوحدة للقطاع 
املصرفي األوروب��ي في منطقة اليورو إال في نوفمبر عام 
2014، ولم ينل تراجع املنظومة البنكية األوروبية الدعم 
واملساعدة الضرورية من السياسيني، ومن ثم تباطأت 

عملية تخفيض املديونية.

2 باملئة بعد موقف  الذهب يقفز 
الفيدرالي لتيسير السياسة النقدية

قفزت أسعار الذهب اثنني في املئة مع تفسير املستثمرين 
كلمة جيروم ب��اول رئيس مجلس االحتياطي االحت��ادي 
األمريكي في ن��دوة جاكسون ه��ول على أنها متيل نحو 
موقف تيسيري للسياسة النقدية، في حني فاقمت أحدث 
تعليقات للرئيس دونالد ترامب التوترات التجارية مع 

الصني.
وصعد الذهب في املعامالت الفورية 1.9 باملئة إلى 
1527.31 دوالر لألوقية في أواخر جلسة التداول بعدما 
وص��ل في وق��ت سابق إل��ى 1529.67 دوالر وه��و أعلى 
مستوى له منذ الثالث عشر من أغسطس آب عندما سجل 

أعلى مستوى في ست سنوات عند 1534.31 دوالر.
وارتفعت العقود األمريكية للذهب 1.9 باملئة لتبلغ عند 

التسوية 1537.60 دوالر لألوقية.
وقال بوب هابركورن كبير محللي األسواق في آر.جيه.
او فيوتشرز ”حقيقة أن��ه )ب���اول( ق��ال إن��ه��م )مجلس 
االحتياطي االحتادي( سيتصرفون بالطريقة املالئمة لدعم 
النمو هى شيء من شأنه أن يدفع أسعار الذهب للصعود. 
هم لديهم أدات��ان رئيسيتان هما تيسير الكمي أو خفض 

أسعار الفائدة، وكالهما سيتسبب في صعود الذهب“.
وقال باول إن االقتصاد األمريكي في ”موضع موات“ 
لكنه قدم قرائن قليلة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في 
اجتماعه القادم. بيد أنه عًدد سلسلة مخاطر اقتصادية 
وجيوسياسية يراقبها مجلس االحتياطي مشيرا إلى أنها 

مرتبطة بالصراع التجاري.
وق��ال إدوارد مويا كبير محللي ال��س��وق ف��ي أون��ادا 

”ينبغي أال نفاجأ إذا رأينا مجلس االحتياطي االحتادي 
يجري تخفيضات للفائدة مبقدار نقطة مئوية كاملة على 
مدار االثني عشر شهرا القادمة مع برنامج جديد للتيسير 

النقدي“.
وأث��ارت كلمة باول ردا غاضبا من ترامب على تويتر، 
متسائال عما إذا كان رئيس مجلس االحتياطي هو ”عدو“ 

أكبر من الرئيس الصيني شي جني بينغ.
وًص��ب ترامب أيضا ج��ام غضبه على الصني ب��أن أمر 
الشركات األمريكية بأن تدرس إغالق عملياتها في ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما دفع األسهم إلى هبوط حاد 
وأثار املزيد من التدفقات إلى الذهب باعتباره من األصول 

االستثمارية اآلمنة.
وج��اء ه��ذا بعد أن كشفت الصني النقاب ع��ن رس��وم 
جمركية انتقامية على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار 

دوالر.
وصعد الذهب حوالي 8 في املئة حتى اآلن هذا الشهر، 
وحوالي 19 في املئة منذ بداية العام وسجل رابع أسبوع 

على التوالي من املكاسب.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى، صعدت الفضة 2.6 
باملئة إلى 17.45 دوالر لألوقية بينما زاد البالتني 0.18 

باملئة إلى 858.80 دوالر لألوقية.
وهبط ال��ب��الدي��وم 1.6 باملئة إل��ى 1453.03 دوالر 
لألوقية، لكن املعدن املستخدم في أجهزة تنقية العادم 
بالسيارات سجل ثالث أسبوع على التوالي من املكاسب مع 

صعود حوالي 0.9 باملئة.

م��ع توقع عديد م��ن املختصني رك���ودا في 
االقتصاد األمريكي خالل العامني املقبلني، فإن 
العالم ال يزال يبحث في مدى إمكانية إصابة 

االقتصاد الدولي بالركود خالل الفترة املقبلة.
وعلى الرغم من أن أغلب االقتصاديني ال 
يستبعدون ح��دوث ال��رك��ود االق��ت��ص��ادي في 
الواليات املتحدة أو الصني، إال أنهم يستبعدون 
أن يؤدي ذلك فعليا إلى أزمة اقتصادية طاحنة 

على غرار عام 2008.
ومع انقالب منحنى فائدة سندات اخلزانة 
األمريكية للمرة األول���ى منذ 2007، شعر 
املستثمرون بالقلق من أن االقتصاد األمريكي، 

األكبر في العالم، رمبا يتجه صوب الركود.
وه��ن��ا يتبادر س���ؤال، أي��ن سيكون وضع 
االق��ت��ص��اد اخلليجي ف��ي أي أزم���ة مقبلة؟ 
محللون أكدوا أن االقتصاد اخلليجي معرض 
لعدوى الركود، بينما آخ��رون أش��اروا إلى أن 
اإلصالحات االقتصادية التي تنتهجها دول 
خليجية رمب��ا تخرجها م��ن دائ���رة التباطؤ 
العاملي. وقالوا »إن دول اخلليج وعلى رأسها 
السعودية، أج��رت إص��الح��ات جريئة على 
اقتصادها حتسبا حل��دوث أزم��ات اقتصادية 
عاملية ميكن أن تؤثر في حجم إيراداتها املالية 
العائدة من النفط في حال انخفضت أسعاره 

في األسواق العاملية«.
وأوض����ح ع��دن��ان ي��وس��ف، رئ��ي��س احت��اد 
املصارف في البحرين، أن دول اخلليج اجتهت 
منذ أعوام، خاصة بعد األزمة املالية العاملية في 
2008، نحو تنويع مصادرها املالية واستغالل 
مواردها األخ��رى غير النفطية، لتكون قادرة 

على امتصاص تأثيرات األزمات االقتصادية.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد البنعلي، 
أستاذ املالية واالقتصاد في جامعة امللك فهد 
للبترول وامل��ع��ادن، أن دول العالم ستعمل 
على م��واج��ه��ة ال��رك��ود االق��ت��ص��ادي العاملي 
سواء عن طريق الدعم احلكومي، أو تخفيض 
سعر الفائدة، فأمريكا أعلنت نيتها تخفيض 
الضرائب على الوظائف، كما أن »الفيدرالي 
األمريكي« رغم أنه جهة مستقلة، لكنه سيضطر 
حتت الضغوط إل��ى تخفيض سعر الفائدة، 
وكذلك البنك املركزي األمريكي سيعمل على 
اتباع خطة قوية ملكافحة التباطؤ االقتصادي 
في أوروب���ا. ب���دوره، ق��ال حجاج بوخضور، 
اقتصادي كويتي، »إن تأثير الركود االقتصادي 
العاملي في دول اخلليج سيكون من محور 
محدد يتمثل في احل��رب العاملية بني الصني 
وأمريكا، بحكم أن دول اخلليج لديها عالقات 
جتارية متنامية مع طرفي النزاع التجاري، 
وهذا الركود املتوقع يختلف في طبيعته عن 
األزم���ات املالية العاملية األخ��رى بسبب هذا 

الصراع التجاري«.
من جهته، لفت أسامة مؤمن، مستشار في 
مجال االستثمارات، إلى أن دول اخلليج تعد 
منظومة اقتصادية مؤثرة في االقتصاد العاملي 
ككل، خصوصا السعودية التي تعد عضوا 
مؤثرا في مجموعة العشرين، وبالتالي فإن 
حدوث ركود اقتصادي؛ الذي يتوقع أن يكون 
منبعه من أمريكا؛ ستعم آث��اره جميع دول 
العالم وسيؤثر في اقتصاداتها بشكل كبير، إال 

أن اململكة قد تستطيع مواجهة هذا الركود.

االقتصاد اخلليجي معرض 
لعدوى الركود العاملي

ق��ال وزي��ر امل��ال اللبناني لرويترز إن لبنان ملتزم 
باإلصالحات االقتصادية وسيتغلب على أزمته، وذلك 
بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها االئتماني للبالد إلى 
)CCC( بينما أكدت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها 

.)B-/B( عند
وأض��اف علي حسن اخلليل أن تقارير التصنيفات 
”تذكير للبنان بأن عمل احلكومة ليس ترفا بل ضرورة 

قصوى في املرحلة القادمة“.
وقال ”التصنيف يصف األمور كما نعرفها ونعمل على 
معاجلتها من خالل اإلصالحات الهيكلية التي بدأنا بها 

وسنزيد وتيرتها“.
ويواجه لبنان أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم 
والذي يبلغ 150 في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي كما 
يعاني بطئا في النمو االقتصادي منذ سنوات. وتواجه 
األوض���اع املالية احلكومية ،ال��ت��ي تعاني م��ن الفساد 
واإلهدار، ضغوطا بسبب تضخم القطاع العام وتكاليف 

خدمة الديون ودعم شركة الكهرباء احلكومية.
وحذر زعماء لبنانيون من حدوث أزمة مالية إذا لم يتم 

إجراء إصالحات. وتزايد احلافز لتطبيق إصالحات بسبب 
بطء تدفق الودائع للقطاع املصرفي الذي يعد مصدرا مهما 

لتمويل الدولة.

وحت���اول احلكومة اآلن وض��ع ماليتها العامة في 
م��س��ار أك��ث��ر ثباتا بخفض العجز ف��ي م��وازن��ة 2019 
وخطة إلصالح قطاع الكهرباء الذي تديره الدولة والذي 
يستنزف امل��وارد بينما يعاني اللبنانيون من انقطاع 

الكهرباء بشكل يومي.
وقالت فيتش إن خفض التصنيف االئتماني للبنان 
يعكس تصاعد الضغوط على من��وذج التمويل للبنان 

ومخاطر متزايدة على قدرة احلكومة على خدمة ديونها.
وأض��اف��ت أن لبنان يحتاج تدفقات كبيرة ل��رؤوس 
أموال لتغطية العجز الكبير في كل من املوازنة واحلساب 
اجل���اري. وق��ال وزي��ر امل��ال إن��ه سيتم التعامل مع هذه 
التقارير بشكل مسؤول وأبدى ثقته من متكن لبنان من 

اخلروج من هذه األزمة. 
وأك���دت وك��ال��ة س��ت��ان��درد ان��د ب��ورز تصنيف لبنان 
االئتماني عند )B-/B( وقالت إن التوقعات ما زالت 
سلبية. وقال التقرير إنه يتوقع حتقيق لبنان تقدما بشأن 
اإلصالحات لتحسني ثقة املستثمرين في ضوء ضعف 

تدفق العملة األجنبية.

لإلصالحات لبنان  حاجة  تؤكد  االئتمانية  التصنيفات  اخلليل: 

 علي اخلليل

جتاري اتفاق  إبرام  تريد  بريطانيا 
مناسبة بشروط  املتحدة  الواليات  مع   

ق����ال����ت م��ت��ح��دث��ة 
بريطانية قبل اجتماع 
ب��ني رئ��ي��س ال����وزراء 
ب���وري���س ج��ون��س��ون 
وال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي 
دون���ال���د ت���رام���ب إن 
بريطانيا تريد التوصل 
الت���ف���اق جت�����اري مع 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
بسرعة بعد اخل��روج 
من االحت��اد األوروب��ي 
ولكن يجب أن تكون 
ال����ش����روط م��ن��اس��ب��ة 

للجانبني.
وس�����ي�����ت�����وج�����ه 
جونسون الذي لم مير 
سوى شهر على توليه 
منصبه إل���ى منتجع 
ب��ي��اري��ت��س الساحلي 

الفرنسي حلضور اجتماع قمة ملجموعة السبع حيث سيتم رصد كل 
حتركاته ملعرفة كيف سيوفق وضع بريطانيا بني االحتاد األوروبي 
والواليات املتحدة عقب خروج بريطانيا من االحتاد األوروب��ي في 

31 أكتوبر.
وسيلتقي جونسون مع ترامب إلج��راء محادثات من املتوقع أن 
تكون إيجابية بشأن التجارة وخروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
باإلضافة إلى موضوعات دولية ال يوجد تطابق في وجهات نظر 
البلدين بشأنها مثل روسيا واالتفاق النووي اإليراني والسياسية 

التجارية بشأن الصني.

بوريس جونسون

جتاري اتفاق  إلطار  تتوصالن  وأميركا  اليابان 
 قالت صحيفة نيكي التجارية اليابانية 
إن ال��والي��ات املتحدة واليابان توصلتا 
إلى اإلطار العام التفاق جتاري مع إبقاء 
ال��والي��ات املتحدة للتعريفات اجلمركية 
على السيارات اليابانية ولكن مع خفض 
طوكيو للتعريفات على حل��وم األبقار 

واخلنازير الواردة من الواليات املتحدة.
وأضافت الصحيفة أن املمثل التجاري 
األم��ري��ك��ي روب����رت الي��ت��ه��اي��زر ووزي���ر 
االقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي 

ت��وص��ال ل��الت��ف��اق ف��ي واش��ن��ط��ن وسيتم 
إعالنه خالل اجتماع من املتوقع أن يعقد 
ب��ني ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون��ال��د ترامب 
ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على 
هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في 

بياريتس بفرنسا.
ويأتي هذا التقرير بعد فترة وجيزة من 
إب��الغ موتيجي الصحفيني في واشنطن 
إن��ه والي��ت��زر حققا ”تقدما كبيرا“ في 

روبرت اليتهايزرمحادثاتهما.


