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أظــهــر اســتــطــاع، أن النمو االقــتــصــادي 
في منطقة اخلليج سيرتفع خــال العامني 
احلالي واملقبل، بدعم من برنامج االستثمار 
السعودي وإكسبو 2020 في دبــي، إال أن 
املنطقة ستظل تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط.
ورجــح استطاع لـ”رويترز” شمل آراء 
26 خبيرا اقتصاديا، وأجـــري فــي الفترة 
من 7 حتى 21 من )يناير(، منو االقتصاد 
السعودي 2 في املائة في 2020 و2.2 في 
ــان استطاع مماثل قبل ثاثة  2021. وك
أشهر قد أظهر التوقعات نفسها لعامي 2020 
و2021، لكنه توقع منوا بنسبة 0.7 في املائة 

في 2019.
واتفقت “أوبك” ومنتجون مستقلون في 
)ديسمبر( على زيادة في تخفيضات اإلنتاج، 
تضاف إلــى قيود جــرى االتــفــاق عليها في 
السابق لكبح إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، 
وستمثل نحو 1.7 في املائة من إنتاج النفط 

العاملي.
وقالت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس 

في مذكرة بحثية، إن جهود تنويع مــوارد 
االقتصاد في السعودية “تظهر مؤشرات على 

أنها حتدث أثرا”.
وقالت مونيكا مالك كبيرة االقتصاديني 
ــادة قوة  لــدى بنك أبوظبي التجاري، إن زي

القطاع غير النفطي ستساعد السعودية.
وأضافت “ينبغي أن يستفيد النمو احلقيقي 
للناجت احمللي اإلجمالي في السعودية من 
نشاط غير نفطي أقــوى مع حتقيق برنامج 
االستثمار زخما. ينبغي أن يصبح التباطؤ 
الناجم عن قطاع النفط معتدال في 2020 بعد 

خفض حاد في اإلنتاج في 2019”.
وتراجع متوسط توقعات النمو في سلطنة 
عمان، وهــي منتج صغير نسبيا للخام في 
منطقة اخلليج، بشكل كبير. ويتوقع محللون 
منوا 1 في املائة في 2019 و1.7 في املائة 
في 2020 و2.3 في املائة في 2021. وكانت 
التوقعات قبل ثاثة أشهر تفيد بنمو الناجت 
احمللي اإلجمالي للسلطنة بنسبة 1.3 في 
املائة في 2019 و3.2 في املائة في 2020 و3 

في املائة في 2021.
وقالت مايا سنوسي اخلبيرة االقتصادية 
املعنية بالشرق األوســط لدى “أوكسفورد 
إيكونوميكس”، إن زيــادة تخفيضات إنتاج 
النفط التي اتفقت عليها “أوبك” وحلفاؤها 
في كانون األول )ديسمبر(، وتوقعات بقاء 
النشاط غير النفطي ضعيفا ألقت بثقلها على 

النظرة املستقبلية لعمان.
وتوقع احملللون منوا قدره 1.7 في املائة 
في 2019 لإلمارات، نزوال من 2.2 في املائة 
في االستطاع الذي أجري قبل ثاثة أشهر. 
ولم تتغير التوقعات بالنسبة لعامي 2020 

و2021.
وعـــززت حكومتا دبــي وأبــوظــبــي، وهما 
اإلمــارتــان الرئيسيتان في الــبــاد، اإلنفاق 

لتحفيز اقتصادهما.
وأعلنت دبــي، التي ستستضيف معرض 
إكسبو 2020 خــال الــعــام اجلــــاري، عن 
ميزانية قياسية بنحو 18 مليار دوالر لهذا 
ــادة قدرها 17 في املائة على  الــعــام، في زي

أســاس ســنــوي، بينما أعلنت أبوظبي في 
2018 عن حزمة اقتصادية بقيمة 13.6 مليار 

دوالر على مدى ثاثة أعوام.
أما بالنسبة للكويت، التي قالت األسبوع 
املاضي، إنها تتوقع عجزا في امليزانية قدره 
9.2 مليار دينار )30.3 مليار دوالر( في 

العام املالي الذي يبدأ في األول من )أبريل(، 
فقد توقع احملللون منوا اقتصاديا 0.5 في 
املائة في 2019، في تراجع عن توقعات بنمو 

قدره 1 في املائة قبل ثاثة أشهر.
وجرى تعديل منو الناجت احمللي اإلجمالي 
الكويتي باخلفض إلــى 1.9 فــي املــائــة في 

2020 من 2.2 في املائة قبل ثاثة أشهر. لكن 
مت رفع توقعات النمو في 2021 إلى 2.6 في 

املائة من 2.3 في املائة.
ومت تعديل توقعات منو الناجت احمللي 
اإلجمالي في قطر، باخلفض إلى 0.9 في املائة 

في 2019 من 1 في املائة قبل ثاثة أشهر.

بعد الهدوء على جبهة حربه التجارية 
مع الصني، استغل الرئيس األمريكي 
ــد تــرمــب مــشــاركــتــه فــي منتدى  ــال دون
دافــوس االقــتــصــادي، ليصعد الضغط 
ــاد األوروبـــي مع تهديده من  على االحت
جديد اليوم بفرض رسوم جمركية على 

صادراته من السيارات.
وبحسب “الفرنسية”، قال الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع 
قناة “سي إن بي سي” األمريكية على 
هامش منتدى دافوس “إن التفاوض مع 
االحتاد األوروبــي أصعب من التفاوض 
مع أي أحد آخر؛ لقد استفادوا من دولتنا 

على مدى أعوام عديدة”.
ــاف ترمب “إذا لم نتوصل إلى  وأض
ــاق جتــــاري، فسأتخذ إجــــراءات،  ــف ات
وستكون عــبــارة عــن ضــرائــب مرتفعة 
جدا على سياراتهم ومنتجاتهم األخرى 

املصدرة إلى دولتنا”.
وتــابــع ترمب “أريد االنتظار حتى 
أنتهي مــن الــصــني، ال أريـــد أن أنشغل 
ــــا فــي الــوقــت نفسه،  بالصني وأوروب
واآلن انتهينا من الصني”، في إشارة إلى 
االتفاق الذي أبرمته واشنطن وبكني في 

وقت سابق من هذا الشهر.
من جهتها، أبــدت أورزوال فــون دير 
ـــن، رئــيــســة املــفــوضــيــة األوروبــيــة  الي
تفاؤلها حيال قرب إمتام اتفاقية حترير 
التجارة مــع الــواليــات املتحدة، ومنع 
فــرض عقوبات جمركية على واردات 

واشنطن من السيارات األوروبية.
وصرحت فــون ديــر اليــن، بأنه “من 
اجليد أن تكون هناك عملية مفاوضات 
ــارة إلى  مع الــواليــات املتحدة”، في إش
محادثاتها مع الرئيس األمريكي، “ألننا 
نريد أن تكون لدينا في غضون بضعة 

أسابيع اتفاقية تتمم هذه القضايا”.
غير أن فون دير الين، التي تنتمي إلى 
حزب املستشارة األملانية أجنيا ميركل 
املسيحي الدميقراطي، لم توضح إلى أي 

مدى ستكون هذه االتفاقية شاملة.
وأضافت فون دير الين أنها “حتدثت 
مع ترمب حول كيفية سير هذه العملية 
الحقا.. وخبراؤنا يجتمعون مع بعضهم 
ــى احلقائق  بعضا اآلن، ويــنــظــرون إل

ويتبادلون األرقــام، ويوجهون السؤال 
إلى اجلانبني عن العدالة”.

ورأت فون دير الين أنه من املهم أن 
ــى أنه  ــات، مشيرة إل ــادث تتواصل احمل
مت االتــفــاق على هــذا، وإال “فلن يخرج 
أحــد بشيء إذا دخلنا في نــزاع جتاري 
يستمر على مدار شهور”، وأكدت وزيرة 
الــدفــاع األملانية السابقة “ولذلك فمن 
الذكاء التفاوض اآلن وبحث احلقائق 
مــع بعضنا بعضا وإمتـــام املفاوضات 

والتوقيع”.
وهــددت الواليات املتحدة األمريكية 
بفرض ضرائب على واردات السيارات 
األوروبــيــة ردا على فــرض أي ضرائب 
رقمية أوروبية، قبل ساعات من إجراء 

مباحثات فــي “دافوس” حــول كيفية 
ضمان دفــع شركات اإلنترنت الكبرى 

حصة عادلة من الضرائب.
وحــذر ستيفن منشن وزيــر اخلزانة 
ــاش فــي املــنــتــدى  ــق ــي خـــال ن ــك ــري األم
االقــتــصــادي العاملي فــي دافـــوس “إذا 
ــرض ضرائب  كــانــت هــنــاك رغــبــة فــي ف
بصورة تعسفية على شركاتنا الرقمية، 
ـــرض ضـــرائـــب بــصــورة  ــدرس ف ــن ــس ف

تعسفية على شركات السيارات”.
وأشار منشن إلى أن أمريكا تشارك في 
مباحثات في منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية لوضع قواعد دولية جديدة 
بشأن فــرض الضرائب على اخلدمات 
اإللكترونية، لكنه حــذر من أن ذلــك قد 

يستغرق وقتا.
وأضـــــاف قــبــل ســـاعـــات مـــن لقائه 
برونو لومير وزير االقتصاد الفرنسي 
وأجنيل جوريا أمني عام منظمة التعاون 
االقتصادي “قضايا الضرائب العاملية 
معقدة للغاية، ومناقشتها تستغرق وقتا 

طويا”.
وكــانــت فرنسا وأملــانــيــا أعربتا عن 
رغبتهما في وضع قواعد جديدة بحلول 
نهاية هذا العام، وهددت أمريكا فرنسا 
بالفعل بفرض رسوم على منتجات مثل 
اجلنب، ردا على ما طرحته باريس العام 
املاضي بشأن فــرض ضريبة بنسبة 3 
في املائة على إجمالي األعمال احمللية 

لشركات اإلنترنت الكبرى.

رسوم جمركية على السيارات مقابل ضرائب اإلنترنت

أميركا تطلق معركة جتارية ضد األوروبيني
قالت وزارة املالية اليابانية 
ــس إن واردات  ــي ــم أمــــس اخل
الباد من النفط اخلــام التي مت 
التخليص اجلمركي لها ارتفعت 
2.4 باملئة في ديسمبر باملقارنة 
مــع مستواها فــي نفس الشهر 

قبل عام.
وأظهرت البيانات األولية أن 
اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط 
اخلام في العالم، استوردت 3.4 
مليون برميل يوميا من النفط 

اخلام الشهر املاضي.
ــادرات اليابان  وتراجعت ص
للشهر الثالث عشر على التوالي 
في ديسمبر متضررة بشحنات 
سيارات وآالت البناء والتعدين 
املتجهة إلــى الــواليــات املتحدة، 
مما يشير إلى أن ضعف الطلب 
اخلارجي سيظل يؤثر ملدة أطول 
على األرجح في االقتصاد املعتمد 

على التجارة.
وانخفاض الــصــادرات الذي 
بلغت نسبته 6.3 باملئة على 
أســاس سنوي أســوأ من تراجع 
قــدره 4.2 باملئة توقعه خبراء 
اقتصاد في استطاع لرويترز. 
وأظهرت بيانات وزارة املالية 
أنــه أعقب نــزوال معدال بنسبة 
7.9 باملئة على أساس سنوي في 

الشهر السابق.

ــي مــيــنــامــي  ــش ــي ــاك ـــــال ت وق
كبير احملللني االقتصاديني في 
معهد نورينتشوكني لألبحاث 
إن التعجل فــي شحنات قبيل 
عطات السنة القمرية اجلديدة 
رمبــا ساعد فــي تخفيف تباطؤ 

الصادرات الشهر املاضي.
وأضاف ”ليس من املرجح أن 
تسهم الشحنات كمحرك رئيسي 
للنمو هذا العام بسبب التباطؤ 
االقتصادي في الواليات املتحدة 

والصني“.
وعلى أســاس املنطقة، زادت 
الـــصـــادرات إلـــى الــصــني، أكبر 
شريك جتــاري لليابان، بنسبة 
0.8 باملئة في العام املنتهي في 
ديسمبر ، مدفوعة بالطلب على 

معدات صنع الرقائق اإللكترونية 
والسيارات والباستيك. وهي 
أول زيـــادة سنوية منذ عشرة 

أشهر.
وأظهرت بيانات وزارة املالية 
تراجع الصادرات إلى الواليات 
املتحدة، ثاني أكبر شريك جتاري 
للباد، بنسبة 14.9 باملئة على 
أساس سنوي في ديسمبر ، في 
انخفاض للشهر اخلامس على 
التوالي، بفعل السيارات وقطع 

غيارها ومحركات الطائرات.
وأفـــادت البيانات أيضا بأن 
الصادرات إلى آسيا، التي متثل 
أكثر من نصف إجمالي شحنات 
الــيــابــان، نزلت 3.6 باملئة في 

العام املنتهي في ديسمبر.

ارتفاع حجم واردات اليابان من النفط اخلام 
باملئة في ديسمبر  2.4

املنطقة ستظل تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط

اقتصادات اخلليج مرشحة لنمو أكبر بدعم القطاع غير النفطي السعودي

أكد تقرير البنك الدولي عن التنمية أن 
أفغانستان تشهد حالة من الغموض بسبب 
الــوضــع السياسي املتغير وآفـــاق السام 
غير الواضحة، وهي جميعا عوامل لها آثار 
جوهرية فــي اقتصادها، مشيرا إلــى أنها 

تواجه بحرا من الغموض.
وال تزال نتائج االنتخابات الرئاسية، التي 
أجريت في )سبتمبر( غير معروفة، وليس 
هناك ما يشير إلى ما إذا كانت املفاوضات بني 
الواليات املتحدة وحركة طالبان ستؤدي إلى 

تراجع األعمال العدائية في الباد.
وبحسب “األملانية”، ووفقا لتقديرات 
البنك، سجل االقتصاد األفغاني منوا 2.9 
في املائة في 2019، وذلــك بفضل انتعاش 
القطاع الــزراعــي بعد اجلفاف الشديد في 
2018، ومع ذلك، وفقا للبنك، فقد تفاقم الفقر 

في أفغانستان 2019.
في ذات الوقت يشير املانحون الرئيسون 
ــى نــوايــاهــم لتقليل الــدعــم بشكل كبير،  إل
وقــال هنري كيرالي مندوب البنك الدولي 

في الدولة: “حتتاج أفغانستان إلى زيادة 
ــات لتحقيق منــو أســرع  ــاح وتــيــرة اإلص
ضروري لتحسني مستويات معيشة شعبها 
واحلــد من الفقر”.ووفقا للبنك، ميكن أن 
ينمو االقتصاد 3.3 في املائة في 2020، 
لكن هذا سيتطلب تراجعا مستمرا للجفاف، 
وتعافي القطاع اخلاص، وحسم االنتخابات 
الــرئــاســيــة.وذكــر توبياس هــاك، اخلبير 
االقتصادي في البنك الدولي، أن أفغانستان 
ستحتاج إلى مزيد من املساعدات اخلارجية 
فــي األعــــوام املقبلة، مــع خفضها بشكل 
تدريجي فقط.ومع اقتراب انتهاء تعهدات 
املــعــونــة فــي نهاية 2020، أشـــار بعض 
املانحني بالفعل إلى أنهم يخططون خلفض 

مساعداتهم بشكل كبير.
ووفقا لتقرير البنك الدولي، يتم متويل 
75 في املائة من النفقات العامة األفغانية 
من املنح الدولية، ولبناء الثقة، طلب البنك 
الدولي من احلكومة األفغانية حتسني بيئة 

األعمال وتعزيز جهود مكافحة الفساد.

البنك الدولي: االقتصاد األفغاني يواجه بحرًا من الغموض

ذكرت صحيفة ذا ديلي ستار 
أن وزيــر املــال اللبناني غــازي 
وزني قال أمس اخلميس إن باده 
تتطلع لتدبير قروض ميسرة من 
املانحني الدوليني تــتــراوح بني 
أربعة وخمسة مليارات دوالر 
لتمويل مشتريات القمح والوقود 

واألدوية.
ــذي تولى  وأضـــاف وزنـــي، ال
منصبه فــي حكومة جــديــدة مت 
تشكيلها ، أن التمويل يهدف 
لتغطية احتياجات الباد ملدة 

عام واحد.

5 مليارات  وزني: بيروت ستسعى لقروض تبلغ 
دوالر لشراء القمح والوقود واألدوية

غازي وزني

على  ينافس  حتالف  ضمن  الروسية  نوفاتك 
عقد لتطوير حقول بحرية في لبنان

قـــررت نــوفــاتــك أكــبــر شركة 
منتجة للغاز الطبيعي املسال في 
روسيا زيادة نسبة التوزيعات 
النقدية بنهاية الــربــع الثاني 
وفقا ملا نقلته وكالة إنترفاكس 
الروسية لألنباء عــن الرئيس 
التنفيذي ليونيد ميخيلسون يوم 

اخلميس.
ــركــة ســتــرفــع  ــش ـــــدت ال وأك
ــاز الطبيعي  ــغ ــن ال إنــتــاجــهــا م
ــدل يـــتـــراوح بــني 2-1.5  ــع مب
باملئة في 2020 وفقا ملا ُنقل عن 

الرئيس التنفيذي.
ــدة  ــوح نــوفــاتــك ســتــدشــن ال
ــي محطة  ــة لــإلنــتــاج ف ــع ــراب ال
يامال للغاز الطبيعي املسال في 
النصف األول من 2020 وفقا ملا 

أوردته إنترفاكس.
الرئيس التنفيذي لنوفاتك 
يقول إن الشركة سترفع الطاقة 
اإلنتاجية ملجمع أوست-لوجا 

ــن من  ــدار ثــاثــة مــايــني ط ــق مب
مكثفات الــغــاز وستدشنه في 
2022 وفقا ملا نقلته إنترفاكس 

عن الرئيس التنفيذي.
نــوفــاتــك ســتــنــافــس ضمن 
حتالف على عقد لتطوير حقول 
بحرية في لبنان بحسب ما نقلته 
وكالة تاس لألنباء عن الرئيس 

التنفيذي للشركة.
وستتخذ قرارا بشأن التمويل 
اخلارجي ملشروع الغاز الطبيعي 
املسال2- بالقطب الشمالي 
بحلول نهاية الــعــام وتخطط 
ــني تسعة  ــا يــتــراوح ب جلــمــع م
و11 مليار دوالر تقريبا وفقا ملا 
نقلته وكالة اإلعام الروسية عن 

الرئيس التنفيذي للشركة.

ليونيد ميخيلسون

»دافوس« .. موجة دفاع عن املناخ تغمر الشركات العاملية
يبدو أن جميع أضواء اإلشــارات في منتدى دافوس 
الــعــاملــي لاقتصاد أصبحت مضبوطة على اللون 
األخضر، حيث تعتزم النخبة العاملية لاقتصاد الدفع 

مستقبا باجتاه حماية املناخ.
وبحسب “األملانية”، فإنه ال يكاد يكون هناك رئيس 
شركة كبيرة حضر املنتدى إال وظهر وكــأنــه داعــم 
للنظرة التقدمية إزاء املناخ، وال مدير شركة، إال وأبرز 
خال مشاركته في املنتدى فرص النماذج االستثمارية 

الصديقة للبيئة.
وتعهد أكثر من 140 رئيس شركة كبيرة في مبادرة 
للمنتدى، باالتفاق على مقياس موحد لاستثمارات في 

أشكال االستثمار املستدمي.
وستشارك الشركات األربـــع الكبرى للمحاسبة 
واملراجعة االقتصادية، وهي شركة ديلويت وشركة 

EY وشركة KPMG، وشركة PwC في هذه املبادرة.
وقال بريان موينيهان رئيس املصرف األمريكي “بنك 
أوف أمريكا”: “نريد كرؤساء شركات أن نوفر قيما 
بعيدة املدى ملساهمينا، وذلك من خال توفير عائدات 
مستقرة وتوفير منوذج استثماري مستدمي، يخاطب 

أهدافا مجتمعية بعيدة املدى”.
وتعتزم شركة باك روك، أكبر مدير لألصول في 
العالم، التي لها أسهم في نحو 2500 شركة، حث هذه 

الشركات على إعطاء األولوية لاستثمارات اخلضراء.
وأوضح فيليب هيلدبراند نائب رئيس الشركة، في 
تصريح للقناة األولــى بالتلفزيون األملاني: “نريد أن 
نؤكد أن املخاطر املناخية هي أيضا مخاطر استثمارية”.

وأشار هيلدبراند إلى أن الكوارث الطبيعية متثل هي 

األخرى خطرا على االستثمار، وهو ما يجعل الشركات 
تعدل مناذجها االستثمارية.

ويبدو األمر متاما، وكأن النخبة االقتصادية املجتمعة 
في دافوس استبقت تدخا أكبر من جانب صناع القرار 

السياسي.
وحسب ريتش نوزوم، رئيس استشاري االستثمار 
لكبار العماء لدى شركة ميرسر للخدمات االستشارية، 
فإن االستثمارات في الفحم والنفط واألسلحة والتبغ 
أصبحت مكروهة بالنسبة لكثيرين، رغم احتمال ارتفاع 
عائداتها، “حيث أصبحنا نرى هذا الضغط على مستوى 

العالم”.ويؤكد مارك هيفيل، مدير إدارة الثروات العاملية 
لدى مجموعة “يو بي إس” أن العقوبات، التي تتعرض 
لها الشركات تنعكس بسبب سلوكياتها اخلاطئة، بشكل 

مباشر على قيمة الشركة.
أمــا أوليفر بيته، رئيس شركة أليانس األملانية 
ــى، التي يأخذ  للتأمني، فيرى أن “هذه هي املــرة األول
فيها االقتصاد بزمام املبادرة، في حني حتبو احلكومات 
وراءه”، مضيفا: “نحن نناقش دائما خططا للتخلي 
عن الفحم، ولكننا نناقش موعد اخلــروج فقط وليس 

اخلطوات الضرورية الواجب اتخاذها”.

الذهب ينخفض مع ترقب األسواق قرار املركزي األوروبي
تراجعت أسعار الذهب أمــس  اخلميس حيث 
يترقب املستثمرون احلذرون قرارا بشأن السياسة 
النقدية من البنك املركزي األوروبي في وقت الحق 
يوم اخلميس على الرغم من أن األسعار تلقت بعض 
الدعم بفعل مخاوف تتعلق بانتشار فيروس في 

الصني.
وبحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش، 

انخفض الذهب في املعامات الفورية 0.1 باملئة 
إلى 1557.37 دوالر لألوقية )األونصة( فيما ظلت 
العقود األمريكية اآلجلة للذهب دون تغيير عند 
1557 دوالرا لألوقية.وستتخذ منظمة الصحة 
العاملية قرارا بشأن إعان حالة طوارئ عاملية بعد 
تأكد إصابة أكثر من 500 شخص ووفــاة 17 في 
تفش لسالة جديدة من فيروس كورونا في الصني.


