
تخلى اجلنيه اإلسترليني عن بعض املكاسب 
التي حققها األسبوع املاضي على خلفية وضع 
املستثمرين في احلسبان أوضاعا مالية أكثر 
تيسيرا حت��ت ق��ي��ادة وزي��ر املالية البريطاني 
اجل��دي��د، لكنه ظ��ل ف��وق مستوى 1.30 دوالر 
بينما ال يزال مضاربون يواصلون شراء العملة 

البريطانية.
وفي األسبوع املاضي، شهد اإلسترليني أفضل 
أسابيعه في شهرين بعد اختيار ريشي سوناك 
ملنصب وزي��ر املالية عندما تنحى سلفه ساجد 
جاويد على نحو مفاجئ بينما يجري رئيس 
ال��وزراء بوريس جونسون تعديال على مجلس 

وزرائه.
لكن اجلنيه اإلسترليني فقد بعضا من تلك 
القوة، ليجري تداوله على انخفاض %0.27 عند 
1.3011 دوالر بحلول الساعة 1800 بتوقيت 
غرينتش، رغ��م أن��ه يبقى بعيدا ع��ن املستوى 

املتدني الذي بلغه مؤخرا عند 1.2873 دوالر.
وأمام العملة األوروبية تراجع اإلسترليني 

%0.3 إلى 83.24 بنس لليورو.
وذكرت صحيفة فايننشال تاميز أن سوناك 
يستعد لتيسير قواعد املالية العامة في بريطانيا 
في أول ميزانيته األولى، إذ إنه يتعرض لضغوط 

من رئاسة الوزراء لفتح صنابير اإلنفاق.

تراجعت أس��ع��ار النفط أكثر م��ن واح��د باملئة أمس  
الثالثاء، مقتدية بخسائر أس��واق امل��ال بفعل استمرار 
بواعث القلق حيال األث��ر االقتصادي لتفشي فيروس 

كورونا في الصني وتداعياته بالنسبة للطلب على اخلام.

وبحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، كان خام 
برنت عند 56.88 دوالر للبرميل، منخفضا 79 سنتا مبا 
يعادل 1.4 باملئة، في حني ن��زل اخل��ام األمريكي غرب 
تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1 باملئة ليسجل 51.48 

دوالر للبرميل.
وق��ال إدوارد مويا محلل السوق في أوان��دا ”أسعار 
النفط مازالت ُمرَهقة إذ رمبا كان متعاملو الطاقة مغرقني 
في تفاؤلهم حيال أثر فيروس كورونا على الطلب، إلى 
جانب تالشي التفاؤل ب��أن تتفق أوب���ك+ على تعميق 

تخفيضات اإلنتاج في مارس.
”التفاؤل ب��أن الصني ستشهد ع��ودة أوض��اع السفر 
والتجارة إلى طبيعتها خالل الربع القادم رمبا لم يكن في 
محله... بقية العالم يتوخى احلذر على صعيد املخاوف 
من تفشي الفيروس وه��و ما ليس في صالح توقعات 

الطلب على اخلام.“
وقالت املؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن انتاج 
النفط في البلد الواقع في شمال أفريقيا تراجع إلى 135 

ألفا و745 برميال في اليوم.
وقال البيان إن اجمالي اخلسائر الناجتة عن إغالقات 
حقول وموانئ وخطوط أنابيب النفط جتاوزت 1.6 مليار 

دوالر.
وهبط انتاج النفط في ليبيا بشكل حاد منذ الثامن عشر 
من يناير كانون الثاني بسبب قيام مجموعات موالية 
للقائد العسكري خليفة حفتر ال��ذي مقره ش��رق ليبيا 

بإغالق موانئ وحقول نفطية.
وج��ددت املؤسسة دعواتها إلى إنهاء ”اإلقفاالت غير 
املسؤولة واملخالفة للقانون ملنشآتها والسماح لها 

باستئناف عمليات االنتاج فورا“.
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كشف بندر اخلريف وزير الصناعة والثروة 
امل��ع��دن��ي��ة، ع��ن إط���الق بنك ال���ص���ادرات قريبا 
برأسمال 30 مليار ري��ال خ��الل األي��ام املقبلة، 
ليكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه 
الدولة في التنمية، مضيفا أن��ه من خ��الل بنك 
الصادرات سيتم إط��الق التجمعات الصناعية 
املختلفة كمفهوم يتم م��ن خ��الل��ه ب��ن��اء أفكار 
صناعية والعمل على تقريب املصانع العاملة في 

نشاط واحد.
وأوض����ح اخل��ري��ف أن ق��ط��اع��ي الصناعة 
والتعدين من أهم القطاعات االقتصادية التي 
تعول عليها اململكة في التنوع االقتصادي، لذلك 
ج��اء فصل قطاع الصناعة والتعدين وجعلها 
وزارة مستقلة ليؤكد اجلدية في توفير فريق 
عمل يختص ب��دع��م ه��ذي��ن القطاعني لتنويع 
مصادر الدخل وإحداث تغيير حقيقي في نوعية 

التنمية املستهدفة، وفقا ملا نقلته “االقتصادية”.
وأش��ار إل��ى أن دور ال���وزارة هو إكمال هذه 
املسيرة م��ن خ��الل احملافظة على املكتسبات 
وزي���ادة القيمة املضافة واستغالل ال��ث��روات 
الطبيعية مثل النفط والغاز واملعادن، إضافة إلى 
إدخال التقنيات احلديثة ومساعدة املستثمرين 

لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، 
تعد خيارا مناسبا للمملكة لعدة عوامل، منها أن 
التركيبة السكانية السعودية تعتمد على فئة 
الشباب، وهي ثروة حقيقية، إضافة إلى حرص 
الدولة على إيجاد ممكنات يستطيع املستثمر من 
خاللها أن يتبنى هذه التقنيات لتطوير نشاطه، 
ع��اّداً إياها من أكثر املسارات التي حتقق فيها 
اململكة التقدم ابتداء من ال��وزارة إلى الهيئات 
التابعة لها، مثل هيئة الصادرات، وهيئة مدن، 

والهيئة امللكية للجبيل وينبع وغيرها.
وتطرق الوزير إلى برنامج “ندلب” اخلاص 
ب��ال��ص��ن��اع��ة واخل���دم���ات ال��ل��وج��س��ت��ي��ة، ال��ذي 
يعد من أكبر البرامج التي أطلقت ويستهدف 
توحيد جهود القطاعات التي يخدمها البرنامج 
وه��ي الصناعة والتعدين والطاقة والقطاع 

اللوجستي.

وأش����ار إل���ى أن ال�����وزارة تعمل م��ن خ��الل 
منظومة متكاملة سواء ال��وزارة كمشرع ورسم 
السياسيات العامة للدولة في هذا القطاع، أو 
الهيئات األخ���رى كالهيئة امللكية ف��ي اجلبيل 
وينبع، و”مدن”، وهيئة الصادرات السعودية، 
والتجمعات الصناعية، مشيرا إلى أن كل هذه 
الهيئات تساعد القطاع الصناعي في حتقيق منو 

لالقتصاد.
وعلى هامش إطالق مبادرة “جتسير”، عقد 
وزير الصناعة والثروة املعدنية لقاء مفتوحا 
مع الصناعيني ورجال األعمال في املنطقة، قدم 
خالله رؤية الوزارة للنهوض بقطاعي الصناعة 
والتعدين، وحتدث أن هناك ملفات مهمة توليها 
ال��دول��ة اهتماما كبيرا وه��ي احمل��ت��وى احمللي، 
العمل، ال��ص��ادرات، الطاقة، والصناعة، فضال 
عن املبادرات التي تبنتها الوزارة لدعم التنمية 
االقتصادية ف��ي اململكة، مطالبا الصناعيني 
بأهمية تصميم احللول للتحديات التي تواجه 

قطاع الصناعة.

السعودية: تدشني بنك »الصادرات«
 بـ30 مليار ريال خالل أيام

135745 برميل في اليوم املؤسسة الوطنية: انتاج ليبيا تراجع إلى 

1 باملئة مع استمرار القلق من كورونا أسعار النفط تهبط 

اإلسترليني يتخلى عن بعض مكاسبه
 بعد قفزة قوية

قالت احلكومة اليابانية إن اقتصاد البالد انكمش مبعدل 
سنوي بلغ 6.3 في املائة خالل الربع األخير من 2019 بعد 

زيادة ضريبة االستهالك )القيمة املضافة( في البالد.
وبحسب “األملانية”، يأتي أكبر انكماش منذ الربع 
الثاني من )أبريل( إلى )يونيو( من 2014 بعد أن قامت 
حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي بزيادة ضريبة القيمة 

املضافة من 8 إلى 10 في املائة في أول )أكتوبر( املاضي.
وسجلت اليابان في الفصل الرابع من 2019 أسوأ 
انخفاض في إجمالي ناجتها الداخلي، الذي تأثر بزيادة 

الرسوم على االستهالك، بحسب “الفرنسية”.
ويبدو الركود )بعد فصلني متتاليني من تراجع إجمالي 
الناجت الداخلي( مرجحا بسبب االنعكاسات، التي ما زال 

يصعب معرفة حجمها لوباء كورونا.
ومقارنة باألشهر الثالثة السابقة، انخفض إجمالي 
الناجت الداخلي 1.6 في املائة بني )أكتوبر( وكانون 
األول )ديسمبر( من العام املاضي بعدما أدت زيادة رسم 

القيمة املضافة على معظم السلع واخلدمات، إلى احلد من 
االستهالك.وبالوتيرة السنوية، يعادل التراجع في الفصل 
الرابع من 2019 انخفاضا نسبته 6.3 في املائة في إجمالي 

الناجت الداخلي، حسبما أوضحت احلكومة.
وملجمل عام 2019، بلغت نسبة النمو 0.7 في املائة، 
وهو رقم ميكن أن يخضع للمراجعة في وقت الحق مثل 

أرقام الفصل الرابع.
وان��خ��ف��ض اس��ت��ه��الك األس���ر امل��س��ؤول ال��رئ��ي��س عن 
التراجع وسجل في نهاية العام املاضي 3 في املائة خالل 
الفصل. وقام عديد من املستهلكني بشراء اجلزء األكبر من 
حاجياتهم قبل زيادة رسم القيمة املضافة، لذلك سجل هذا 

التراجع في وقت الحق.
وواج���ه اليابانيون أيضا م��رور ع��دد م��ن األعاصير 
العنيفة، التي أدت إلى سقوط قتلى، وأثرت في التجارة، 
في الوقت نفسه، يشكل فيروس كورونا املستجد تهديدا 

كبيرا.

االقتصاد الياباني يواجه خطر الركود
5 أعوام  بعد أسوأ تراجع للناجت في 

أكد فريد بلحاج - نائب رئيس مجموعة البنك الدولي 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا - أن احملادثات جارية 
مع احلكومة اللبنانية اجلديدة إلعادة توجيه املليار دوالر 
التي هي في عهدة احلكومة إلى قطاعات أخرى هي بحاجة 

إليها اليوم.
وأش���ار بلحاج ف��ي ح��دي��ث ل�”العربية” إل��ى أن أهم 
اإلصالحات املطلوبة في لبنان تشمل قطاع الكهرباء، الذي 
ميكن توجيه نصف املبلغ هذا إليه مشدداً على ضرورة إشراك 

اجلهات املانحة األخرى في دعم لبنان.
وأضاف “مستعدون لدعم لبنان، لكن عليه أن يدعم نفسه 
جلذب اجلهات املانحة، وأن تطبيق اإلصالحات سيشجع 
اجل��ه��ات املانحة على دع��م لبنان. اإلص��الح��ات السريعة 
مطلوبة في الكهرباء واالتصاالت والتغطية االجتماعية، 
وأن التفاعل اإليجابي مع صندوق النقد سيعيد الثقة للجهات 

املانحة واألسواق”.
وق��ال مصدر مطلع إن فريقا من خبراء صندوق النقد 
الدولي سيبدأ مشاورات مع احلكومة اللبنانية في بيروت 
يوم اخلميس، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه البلد املثقل 
بالديون إلى مساعدة من الصندوق في التعامل مع أزمة 
مالية كبيرة.وطلب لبنان رسميا مساعدة فنية من صندوق 
النقد الدولي األسبوع املاضي. من جهته، أوضح الصندوق أن 
لبنان طلب مشورة ملساعدته في تنفيذ إصالحات الستعادة 

االستقرار والنمو، وأنه لم يطلب أي مساعدة مالية.
ولم يكشف املصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن زيارة 

فريق خبراء الصندوق.
يذكر أن األزمة املالية األسوأ من أي مما حتمله لبنان في 
سنوات حربه األهلية بني عامي 1975 و1990، قد بلغت 

أوجها العام املاضي، إذ أدى تباطؤ تدفقات رؤوس األموال 
ألزمة سيولة وتفجرت احتجاجات مناهضة للنخب احلاكمة.

وت��ف��رض ال��ب��ن��وك ق��ي��ودا على سحب األم����وال ومتنع 
التحويالت إلى اخل��ارج وتشهد الليرة اللبنانية تراجعا، 
فيما ترتفع األسعار وتقلص الشركات الوظائف أو تخفض 
األجور.ويتعني على لبنان البت سريعا في كيفية التعامل مع 
مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، مبا في ذلك 
سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دوالر تستحق في التاسع من 
مارس. ويعادل الدين العام في لبنان نحو %150 من الناجت 
احمللي اإلجمالي.وفي هذا السياق، قالت مديرة صندوق النقد 
الدولي كريستالينا جورجيفا، متحدثة في دبي، أمس األحد، 

إن لبنان بحاجة إلصالحات هيكلية عاجلة وعميقة.
وأض��اف��ت أن ال��ص��ن��دوق سيرسل فريقا فنيا صغيرا 
“ليعطي توصية تشخيصية بخصوص ما ميكن اتخاذه من 

إجراءات”، لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان.
وحتى مع كون املساعدة التي يطلبها لبنان من صندوق 
النقد ال��دول��ي فنية، أش��ارت تصريحات نسبت إل��ى نبيه 
بري رئيس مجلس النواب )البرملان( األسبوع املاضي إلى 

معارضة البالد لبرنامج كامل من الصندوق.
وتشير تقديرات البنك الدولي، الذي يتوقع بالفعل ركودا 

ضئيال في 2019، بأن الركود سيصبح اآلن أكبر.

يبدأ محادثات مع لبنان غدًا اخلميس

»البنك الدولي«: نصف مليار دوالر للكهرباء في بيروت

بندر اخلريف

فريد بلحاج
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2020 لالقتصاد العاملي »التجارة العاملية«: توقعات متشائمة أوائل 
وضعت منظمة التجارة العاملية توقعات متشائمة 
ملؤشر التجارة حول العالم خالل الربع األول من العام 
اجلاري، بسبب تفشي فيروس “كورونا اجلديد”، وأثره 

على حركة التجارة بني القارات اخلمس.
وقالت املنظمة في بيان، إن منو جت��ارة البضائع 
العاملية سيبقى ضعيفا في أوائل 2020، وفقا ملقياس 
جتارة السلع التابع لها، والبالغ 95.5، وأقل من 96.6 
املسجل في نوفمبر املاضي، وبعيد عن القيمة األساسية 

البالغة 100.
ويوفر مؤشر منظمة التجارة، معلومات حول املسار 
احلالي لتجارة البضائع العاملية، لكنه لم يتضمن في 
النسخة الصادرة اليوم تبعات الفيروس، “لكن األكيد 

أن كورونا سيضعف آفاق التجارة بشكل أكبر”.
و”كورونا” عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير 
أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس اجلديد هو 

العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة؛ وينتشر حاليا 
في الصني حيث مركز اكتشافه عامليا.

وفي وقت سابق اإلثنني، أعلنت السلطات الصينية، 
ارتفاع حاالت الوفاة جراء فيروس كورونا اجلديد، إلى 

1771، وإصابة 70 ألفا و548 شخصا.
وزاد التقرير: “قراءة املقياس األخير ال تقدم أي 
مؤشر على االنتعاش.. في ال��واق��ع، قد ينخفض   منو 
التجارة سنويا في الربع األول 2020، على الرغم من 
أن اإلحصاءات الرسمية للتأكيد على ذلك لن تتاح إال في 
يونيو املقبل”.ويعزى االنخفاض منذ نوفمبر املاضي، 
إلى انخفاضات إضافية في مؤشرات شحن احلاويات 
)94.8(، واملواد اخلام الزراعية )90.9(، فيما مؤشرات 
طلبات التصدير )98.5( والشحن اجل��وي )94.6( 
واملكونات اإللكترونية )92.8( كلها أدن��ى من خط 

األساس.

يرى جابريل فيلبرماير رئيس معهد كيل األملاني 
لالقتصاد العاملي، أن االت��ف��اق التجاري ال��ذي دخل 
حيز التنفيذ أخيرا بني الواليات املتحدة والصني يضر 

“بأملانيا على وجه اخلصوص”.
وبحسب “األملانية”، توقع فيلبرماير أن تتسبب 
االتفاقات التجارية في تراجع ال��ص��ادرات األملانية 
للصني العام املقبل مبقدار 4.5 مليار دوالر، مشيرا إلى 
أن أكثر القطاعات التي ستشهد تراجعا هي صناعة 
السيارات والطائرات واآلالت. وذك��ر فيلبرماير أن 
تقديرات املعهد تشير أيضا إلى أن مزارعي الصويا في 
البرازيل سيتضررون بصورة أكبر، حيث ستتراجع 
صادراتهم للصني العام املقبل مبقدار خمسة مليارات 
دوالر. وأشار فيلبرماير إلى أن الصينيني ألزموا أنفسهم 
في االتفاق التجاري باستيراد بضائع أمريكية بقيمة 
نحو 200 مليار ي��ورو، وبالتالي فإنها ستتخلى عن 

منتجات من دول أخرى كانت تفضل االستيراد منها.
وقال، “جتلب هذه االتفاقية من ناحية مساوئ لباقي 

الشركاء التجاريني للصني، الذين ستحل املنتجات 
األمريكية محل منتجاتهم، وسيفقدون نصيبا كبيرا في 

السوق الصينية”.
وبحسب التقديرات، فإن أملانيا ستكون األكثر تضررا 
على املستوى الدولي من االتفاق الصيني - األمريكي 
في قطاع الصناعات التحويلية، ومن املتوقع أن تتراجع 
صادراتها إلى الصني بحلول عام 2021 مبقدار 4.3 
مليار يورو، وذلك في سيناريو يخلو من حرب جتارية 
ومن هذا االتفاق التجاري األول��ي. وتشير التقديرات 
إل��ى أن ه��ذا سيصيب على وج��ه اخلصوص قطاعات 

الطائرات والسيارات واآلالت.
ويرى فيلبرماير أن هذه االتفاقية مثيرة للقلق من 
عدة نواٍح، مضيفا “الواليات املتحدة تستفيد منها على 
نحو منفرد، بينما تخسر الصني ودول الطرف الثالث. 
هذه االتفاقية تنتهك بوضوح قواعد منظمة التجارة 
العاملية وتترك عديدا من األسئلة دون إجابات، مثل ماذا 

سيحدث إذا لم تف الصني بالتزامات االستيراد”.

جراء االتفاق األميركي - الصيني

4.5 مليار دوالر الصادرات األملانية مهددة بالتراجع 

مجموعة اليورو: تأثير وباء كورونا 
على النمو األوروبي »مؤقت«

توقع رئيس مجموعة ال��ي��ورو، ماريو سينتانو، أن 
يكون تأثير انتشار فيروس كورونا املستجد “مؤقتاً” على 
النمو األوروبي.وقال سينتانو، عند وصوله إلى بروكسل 
حلضور اجتماع وزراء مالية دول املجموعة ال�19 “نراقب 

الوضع ونتوقع تأثيرا مؤقتا”.
لكن وزير املال اإليطالي روبرتو غالتييري قال “نلتزم 
احلذر في تقديراتنا”، مبررا هذا املوقف بعدم معرفة ما 
إذا كان تأثير الوباء على اقتصاد الصني “سيقتصر على 

بضعة أعشار من إجمالي الناجت الداخلي” أو سيكون أكبر 
من ذلك.وأوضح غالتييري أنه في املرحلة األولى سيكون 

التأثير محدودا جدا على أوروبا.
وكانت املفوضية األوروبية رأت في تقديراتها ل�2020 
و2021 للنمو اخلميس أن الوباء “ميكن أن يؤثر على 
النشاط” في منطقة اليورو على غرار الشكوك املرتبطة 
ببريكست واخل��الف��ات التجارية.لكن املفوضية أبقت 

تقديراتها لنمو منطقة اليورو %1.2 في 2020 و2021.

جابريل فيلبرماير

األسهم األوروبية تنخفض وحتذير »أبل« ينال من قطاع التكنولوجيا
انخفضت األسهم األوروبية أمس الثالثاء بعدما نال حتذير من أبل بشأن اإلي��رادات من قطاع 

التكنولوجيا، مبا يبرز تأثير تفشي فيروس كورونا على الطلب واإلمدادات عامليا.
وهبط املؤشر ستوكس 600 األوروب��ي 0.8 باملئة بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش 
بعدما أغلق على مستوى قياسي مرتفع إثر استحداث الصني إجراءات حتفيز جديدة لتخفيف األثر 

االقتصادي للفيروس.
لكن حتذير أبل من أنها لن حتقق توقعات املبيعات لربع السنة املنتهي في مارس بسبب الفيروس 

إلى جانب أنباء عن تعاف أقل من املتوقع مبصانع الشركة في الصني قوض التفاؤل سريعا.
ونزلت أسهم أبل املدرجة في فرانكفورت أكثر من ستة باملئة بينما فقد سهم اس.تي ميكرو-

إلكترونيكس أربعة باملئة وديالوج ألشباه املوصالت 4.9 باملئة.
وهبط املؤشر داكس األملاني الغني بأسهم شركات التكنولوجيا 0.9 باملئة، بينما فقد املؤشر 

الفرعي األوروبي لقطاع التكنولوجيا 1.5 باملئة.


