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استمرت فعالياته على مدى يومين ...وسلطوا الضوء على الحاجة لتطور القطاع

وزراء :منتدى «جيبكا» يوثق عالقات التعاون وتبني المبادرات في «البتروكيماويات»
دعا وزير النفط البحريني ال�شيخ
حممد �آل خليفة ،قطاع الكيمياويات
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
�إلى توثيق عالقات التعاون وتبني
امل��ب��ادرات الإب��داع��ي��ة ملواجهة
التحديات العاملية الراهنة.
وقال يف كلمة �ألقاها �أمام ما يزيد
على  2.100م�شارك يف املنتدى�« :أدت
النزاعات التجارية والتحديات
االقت�صادية وت�سليع املنتجات
�إلى الو�صول بقطاع الكيمياويات
�إلى مفرتق الطرق الذي نحن فيه
اليوم ,وعلينا �أن نعرتف بالدور
الرئي�سي الذي تلعبه دول جمل�س
التعاون اخلليجي يف تلبية الطلب
العاملي واال�ستفادة من �شبكتنا
الإقليمية القوية.
ك��ذل��ك علينا االه��ت��م��ام ب�أف�ضل
املمار�سات املتبعة يف خمتلف
�أنحاء العامل ،وتركيز جهودنا
على اال�ستفادة من فر�ص االبتكار
العديدة التي �سيجلبها التوجه
نحو االقت�صاد الدائري».
و�أ�ضاف وزير النفط البحريني �أن
الر�ؤية احلكيمة والقيادة التنفيذية
القوية من الأمور الأ�سا�سية لتحقيق
االق��ت�����ص��اد ال���دائ���ري والو�صول
�إل��ى م�ستويات جديدة من النمو
امل�ستدام.
ومن خالل تطبيق هذه املبادئ،
ميكن لل�رشكات و�ضع خطط فعالة
للحد من النفايات ،وزيادة �إنتاجية
املوارد وف�صل النمو عن ا�ستهالك
املوارد الطبيعية.
و�أ����ش���ار �إل����ى م��وج��ة االب��ت��ك��ار
التكنولوجي التي باتت تعرف
بـ «ال�صناعة  ، »4.0وهي الثورة
ال�صناعية الرابعة تعتمد على

• ال�شيخ حممد �آل خليفة خالل افتتاح املنتدى

التكنولوجيا الرقمية والفيزيائية.
وحث قادة القطاع على التعامل مع
التكنولوجيا بتفا�ؤل حذر ،ومتكني
القوى العاملة وقادة امل�ستقبل يف
هذا املجال ،مع االهتمام بق�ضايا
مثل الأم���ن والتميز الت�شغيلي
واملحافظة عليها يف مكانة متقدمة
.
وت�ضمنت الكلمة ال��ت��ي �ألقاها
موا�ضيع مت طرحها يف العر�ض
االفتتاحي جلل�سات اليوم الأول يف
املنتدى ،والتي قدمت ملحة عن
امل�ستقبل حثت قطاع الكيماويات
يف املنطقة على اال���س��ت��ف��ادة من
الإمكانات التي �ستمتلكها البيانات
بالإ�ضافة للفر�ص املتاحة �ضمن
التحول نحو االقت�صاد الدائري،

سعر برميل النفط الكويتي

ينخفض ليبلغ  58.53دوالراً

انخف�ض �سعر برميل النفط
ال��ك��وي��ت��ي ��� 10س��ن��ت��ات يف
ت��داوالت �أول ام�س ,ليبلغ
 58.53دوالر امريكي مقابل
 58.63دوالر ًا للربميل يف
تداوالت االثنني املا�ضي وفقا
لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية �صعد

خام القيا�س العاملي مزيج
برنت يف العقود الآجلة 1.68
دوالر ليبلغ يف الت�سوية
 60.40دوالر ًا للربميل بارتفاع
ن�سبته  ٪ 2.9وزاد خام غرب
تك�سا�س الو�سيط الأمريكي
 1.22دوالر �أو ما يعادل 2.4
 %ليبلغ يف الإغ�لاق 51.63
دوالر للربميل.

النفط يرتفع قبيل اجتماع العشرين
 ...ونمو المعروض يكبح المكاسب
ارتفعت �أ�سعار النفط ام�س
بف�ضل حالة التفا�ؤل ب�أن
امل��ح��ادث��ات خ�لال اجتماع
جمموعة الع�رشين املقبل
قد ت�ساعد االقت�صاد العاملي
وحت�����س��ن ال���ط���ل���ب ،لكن
املكا�سب جاءت حمدودة بعد
�أن �سجلت خمزونات اخلام
الأمريكية �أعلى م�ستوياتها يف
عام .وكانت العقود الآجلة
للخام الأم�يرك��ي مرتفعة
� 20سنتا مبا يعادل % 0.4
�إلى  50.49دوالر ًا للربميل.
كانت ال�سوق ختمت اجلل�سة
ال�سابقة منخف�ضة  %2.5عند
 50.29دوالر ًا للربميل بعد
�أن �سجلت �أدنى م�ستوياتها
منذ �أوائل �أكتوبر من العام
املا�ضي.
وزاد خام القيا�س العاملي

برنت � 6سنتات �أو   0.1
%
�إلى  58.82دوالر ًا للربميل
بعد �أن نزل � %2.4أول �أم�س
�إلى  58.76دوالر ًا للربميل.
وارت��ف��ع ك�لا اخل��ام�ين �أكرث
من واح��د باملئة يف �أوائ��ل
املعامالت الآ�سيوية.
وق��ال مايكل مكارثي كبري
املحللني لدى «�سي.ام�.سي
ماركت�س»« :ر�أي��ن��ا زي��ادات
�ضخمة يف املعرو�ض وهناك
�شكوك �إزاء حالة الطلب.
ل��ك��ن ،ق��د ن��رى حت��رك��ا يف
ق�ضايا التجارة العاملية
خ�ل�ال اج��ت��م��اع جمموعة
الع�رشين الذي يبد�أ اليوم .
�أع��ت��ق��د �أن��ن��ا ن���رى بع�ض
تكوين امل��راك��ز قبيل تلك
الأحداث املحتملة الإيجابية
للطلب».

ارتفاع واردات النفط األميركية مع
استقرار اإلنتاج عند مستوى قياسي

�شهد �إنتاج الواليات املتحدة من
النفط ا�ستقرار ًا للمرة الثانية
على ال��ت��وايل خ�لال الأ�سبوع
املا�ضي ،ليظل ثابت ًا عند �أعلى
م�ستوى يف تاريخه مع زيادة
الواردات الأمريكية من اخلام.
وك�شف التقرير الأ�سبوعي لإدارة
معلومات الطاقة الأمريكية
وال�صادر اول ام�س� ،أن �إنتاج
النفط بالواليات املتحدة ا�ستقر
عند م�ستوى  11.700مليون
برميل يومي ًا خ�لال الأ�سبوع
املنتهي يف  23نوفمرب احلايل
وهي نف�س م�ستويات الأ�سبوع ال�سابق له .ويعترب الإنتاج
النفطي يف الواليات املتحدة عند هذا امل�ستوى هو الأعلى يف
تاريخه من حيث الأرقام الأ�سبوعية.
ووفق ًا للتقرير ،ف�إن �صادرات الواليات املتحدة من النفط
ارتفعت مبقدار � 473ألف برميل يومي ًا يف الأ�سبوع املا�ضي
لت�صل �إلى  2.44مليون برميل يومي ًا.
كما ارتفعت ال��واردات الأمريكية من النفط مبقدار � 608آالف
برميل يومي ًا لت�سجل يف الأ�سبوع املا�ضي م�ستوى  8.16ماليني
برميل يومي ًا.
ومع �صعود �صادرات النفط يف الواليات املتحدة خالل الأ�سبوع
املنق�ضي لكن بوترية �أقل من الواردات ،ف�إن �صايف الواردات من
اخلام �شهد زيادة قدرها � 135ألف برميل يومي ًا لت�صعد �إلى 5.72
ماليني برميل يومي ًا.
وبالن�سبة ملخزونات النفط الأمريكية ،فتوا�صل ال�صعود
للأ�سبوع العا�رش على التوايل بارتفاع قدره  3.6ماليني برميل
يف الأ�سبوع املنق�ضي لت�صل �إلى  450.5مليون برميل يف حني
هبطت خمزونات البنزين بالواليات املتحدة.
وتراجع خام «برنت» بنحو � %0.2إلى  60.11دوالر ًا للربميل
يف حني �صعد خام «ناميك�س» بن�سبة هام�شية  %0.08لي�سجل
 51.60دوالر ًا للربميل.

وذلك بهدف زيادة الكفاءة وتعزيز
االبتكارات اجلديدة.
وك����ان م���ن ب�ي�ن امل��ت��ح��دث�ين يف
املنتدى ،يو�سف البنيان ،نائب
رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي ل�رشكة «�سابك» ورئي�س
جمل�س �إدارة االحت���اد اخلليجي
والكيماويات
للبرتوكيماويات
«ج��ي��ب��ك��ا» ال����ذي �أل��ق��ى الكلمة
الرتحيبية وقال فيها« :لقد �أ�صبحت
ال��ت��ح��دي��ات العاملية املتعلقة
بالتحول حقيقة واقعة .ومن �أجل
تلبية متطلبات هذه التحديات،
يتعني على اجلهات الفاعلة يف قطاع
الكيماويات الإقليمي والعاملي
ت��رك��ي��ز ج��ه��وده��ا ع��ل��ى حت�سني
قائمتها من امل�شاريع ،وتعزيز

• يو�سف البنيان متحدثا

التناف�سية ،واتخاذ التدابري التي
ت�ضمن حتقيق النمو.
وللمحافظة على مكانة يف �سل�سلة
القيمة التحويلية ه��ذه ،يجب
�أن نتعاون مع ًا من خالل �إن�شاء
ال�رشاكات الق ّيمة واملربحة .كما
�أن التعاون م��ع ��شرك��ات النفط
العاملية و�رشكات النفط الوطنية
يف �أم��ري��ك��ا ال�شمالية و�آ�سيا،
واال�ستثمار يف البحث والتطوير،
وال��رق��م��ن��ة وحت�����س�ين العالقات
مع العمالء� ،سي�سهم يف تعزيز
حجم العمل والقيمة الناجتة عنه
جلميع الأطراف املعنية ومن دون
هذه الإجراءات الهيكلية لن نكون
قادرين على التناف�س مع ال�رشكات
العاملية ال��ك�برى� ،سواء كانت

�شهرية �أو حديثة على ال�ساحة «.
ومت��ث��ل الهند واح���دة م��ن �أ��سرع
الأ�سواق منو ًا يف العامل يف جمال
التكرير واملنتجات الكيماوية،
وك���ان راج��اف��ي��ن��درا راو ،وزي��ر
الكيماويات والبرتوكيماويات يف
الهند من بني ال�شخ�صيات البارزة
التي ح�رضت املنتدى وتناول
يف الكلمة التي �ألقاها مو�ضوع
«تنفيذ التحول واال�ستثمار يف
النمو» ،حيث قدم نظرة عاملية
و�سلط ال�ضوء على الق�ضايا التي
يحتاجها القطاع ،بدء ًا من الفر�ص
ال�صناعية العاملية يف الهند،
وانتهاء ب�آفاق النمو الإقليمية
ً
والتغريات الأ�سا�سية �ضمن خيارات
العمالء.

و�ضمت قائمة �أبرز املتحدثني يف
منتدى ه��ذا ال��ع��ام �أم�ين نا�رص،
ال��رئ��ي�����س وامل���دي���ر التنفيذي
ل�رشكة �أرامكو ال�سعودية ،م�صبح
الكعبي ،الرئي�س التنفيذي لقطاع
البرتول والبرتوكيماويات ل�رشكة
مبادلة ،مطلق املري�شد ،الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة الت�صنيع الوطنية
ال�سعودية ،والر�ؤ�ساء التنفيذيني
العامليني يف جمال الكيماويات
ومارك ال�شيري ،الرئي�س واملدير
التنفيذي ل�رشكة �شريفون فيلب�س
للكيماويات ،جيم فيتريليغ،
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة داو
كيميكال ،ودانييل فرياري ،الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة فري�سايل.
فيما �ضمت ق��ائ��م��ة املتحدثني

الرئي�سيني يف اليوم الثاين من
الفعالية كل من مورات �سومنيز،
املدير الإداري ،رئي�س مركز الثورة
ال�صناعية الرابعة ،وفرناندو
غوميز  ،رئي�س ق�سم الكيمياء
و�صناعة املواد املتقدمة ،وكالهما
من املنتدى االقت�صادي العاملي،
وق��د �سلطا ال�ضوء على �أهمية
الثورة ال�صناعية الرابعة .يف حني
ناق�ش الدكتور عابد ال�سعدون،
وكيل ال��وزارة ل�ش�ؤون ال�رشكات
بوزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة
املعدنية يف اململكة العربية
ال�سعودية ،برنامج التطوير
ال�صناعي واللوجي�ستيات الوطني
يف اململكة.
وخ�لال الفعالية التي ا�ستمرت
على مدى يومني �أكد املتحدثون
ع��ل��ى �أرق�����ام ال��ن��م��و ال��ق��وي��ة،
و�سلطوا ال�ضوء على احلاجة �إلى
التطور داخل قطاع الكيمياويات
م��ع الأخ����ذ يف االع��ت��ب��ار ظهور
تكنولوجيات وف��ئ��ات منتجات
جديدة ،والتح�سينات الالفتة يف
الإمكانيات.
كما �أع���ادوا ت�أكيد �أهمية �ضمان
التزام القطاع جتاه اقت�صاد دائري،
ي�شكل ج��زء ًا ال يتجز�أ من توفري
القيمة االقت�صادية و�إيجاد الوظائف
والتخفيف من الأثر البيئي.
وت�ضمن ج���دول �أع��م��ال املنتدى
فعاليات مميزة �أخرى مبا يف ذلك
ندوة حول االقت�صاد الدائري و�أربع
دورات رئي�سية خم�ص�صة للرقمنة؛
الأم��ن من القر�صنة االلكرتونية؛
امل��ر�أة يف ال�صناعة ،وال�صناعة
الكيمياوية العاملية يف ع�رص
احلمائية.

قطر تفتتح أربع مناطق لوجستية للتخزين
بـ 2.6مليار ريال
قال را�شد الكعبي الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
املناطق االقت�صادية� ،إن كلفة تطوير وبناء
مناطق ومرافق للتخزين واخلدمات اللوج�ست ّية
الأرب��ع املفتتحة بلغ  2.6مليار ريال «718.3
مليون دوالر» ،الف��ت� ًا �إل��ى �أن��ه مت��ت تر�سية
امل�رشوعات الأربع على  4مطورين من القطاع
اخلا�ص املحلي عام .2015
و�أ���ض��اف � ،أن منطقة بو�صلبة بلغت قيمة
اال�ستثمار فيها  685مليون ريال ،فيما بلغت
قيمة اال�ستثمار يف منطقة بوف�سيلة  728مليون
ري��ال ،و 615مليون ريال قيمة اال�ستثمار يف

منطقة �أم �شهرين  ،1بالإ�ضافة �إلى  600مليون
ريال اال�ستثمار يف منطقة �أم �شهرين .2
مناطق-املطور وامل�شغّ ل
ي�أتي ذلك خالل افتتاح
ّ
الرئي�سي للمناطق ال�صناعية واللوج�ستية
ومناطق التخزين بقطر -تطوير وبناء �أربع
مناطق ومرافق للتخزين واخلدمات اللوج�ست ّية
ب�إ�رشاف اللجنة الفنية لتحفيز وم�شاركة القطاع
اخلا�ص يف م�رشوعات التنمية االقت�صادية� ،أول
من �أم�س.
ي�شار �إل��ى �أن ال�رشكة ق��د دع��ت ع��ام 2014
امل��ط��وري��ن يف ق��ط��اع ال��ت��خ��زي��ن واخل��دم��ات

للتقدم بعرو�ض تطوير امل�رشوع،
اللوج�ستية
ّ
والذي ي�شمل بناء  4مناطق خم�ص�صة للتخزين
واخلدمات اللوج�ستية .وبعد ا�ستكمال درا�سة
العرو�ض املقدمة ،مت منح عقود امل�رشوعات
للمطورين على �أ�سا�س البناء والت�شغيل ونقل
امللك ّية.
وكانت مناطق قد �أعلنت يف نوفمرب احلايل،
�أنها �ستطرح مطلع ال�شهر املقبل م�رشوعاتها
امل�ستقبلية ،والتي تت�ضمن طرح � ٍ
أرا�ض جديدة
يف مناطق ج��ري ال�سمر ،وال��وك��رة ،وبركة
العوامر� ،أمام امل�ستثمرين.

• را�شد الكعبي

عقود النفط الصينية فشلت في تدشين مؤشر جديد لألسعار بخالف «برنت» و «نايمكس»
منذ �أن �أطلقت بور�صة �شنغهاي
ت��داول عقودها الآجلة للنفط يف
مار�سو كان العامل يتطلع لتجربة
طبيعية لإثبات ما �إذا كان ميكن �أن
ين�ضم م�ؤ�رش جديد �إلى عقود خامي
«ب��رن��ت» و «ناميك�س» لتحديد
الأ�سعار يف الأ���س��واق العاملية،
وقد �أت��اح تراجع الأ�سعار بنحو
 %29على م��دار ال�شهرين احلايل
وامل��ا���ض��ي ه��ذه ال��ف��ر���ص��ة ،لكن
النتائج مل ترتق �إلى التوقعات.
ومنذ �أوائ��ل �أكتوبر ب��د�أت �أ�سعار
النفط يف االنخفا�ض بعد �أ�شهر
من االرت��ف��اع ه��ذا العام ،وميكن
تربير ذلك ب�ضخ كل من ال�سعودية
ورو�سيا والواليات املتحدة املزيد
من النفط لتعوي�ض النق�ص املتوقع
يف �إمدادات �إيران نتيجة العقوبات
الأم��ري��ك��ي��ة وان��ه��ي��ار الإن���ت���اج
الفنزويلي .ولكن الإعفاءات غري
املتوقعة التي �سمحت بها وا�شنطن
لعدد من م�ستوردي النفط الإيراين
�أربكت هذه احل�سابات ،ما �أدى �إلى
زيادة املعرو�ض ،يف الوقت الذي
ب��د�أ فيه الطلب على البنزين يف
ال�ضعف.
ومع ذلك ،ف�إن الطريقة الأكرث دقة
لتحليل �أداء عقود النفط ال�صينية،
ه��ي تعقب ال��ت��غ�يرات املتعلقة
باخلام متو�سط احلم�ضية ،وهو
�صنف به �شوائب من الكربيت يتم
�إنتاجه ب�شكل �أ�سا�سي يف رو�سيا

• �أحجام تداول العقود يف بور�صة �شنغهاي كانت مثرية للإعجاب

وبلدان ال�رشق الأو�سط.
ومن بني  2.09مليون برميل �إ�ضافية
�ضخها العامل يوم ًيا خالل �شهر
�أكتوبر مقارنة مب�ستوى يونيو جاء
� 300ألف برميل فقط من الواليات
املتحدة ،من اخلام اخلفيف احللو
امل�ستخرج من حقول تك�سا�س التي
تراجع �إنتاجها يف وقت �سابق من
العام.
وجاء نحو � 557ألف برميل �إ�ضايف
من ال�سعودية ورو�سيا ،فيما جاءت
�أكرب �رشيحة ،والتي ي�صل حجمها

�إل��ى � 770أل��ف برميل من �أع�ضاء
�آخرين يف منظمة البلدان امل�صدرة
للنفط «�أوبك».
ونقطة الرتويج الأ�سا�سية لعقود
النفط املقومة باليوان ال�صيني
التي �أطلقتها بور�صة �شنغهاي
للطاقة ،هي �أنها �ستتعقب اخلام
املتو�سط احلام�ض ،والذي تتزايد
م�شرتيات امل�صايف الآ�سيوية منه،
لكن �إذا كان اخلام اخلفيف احللو،
واملتو�سط احلام�ض ،يتحوالن ح ًقا
�إلى �سوقني منف�صلني ،ف�إن حركة

الأ�سعار يف الأ�شهر القليلة املا�ضية
ال تبدو منطقية �إلى حد كبري.
وعلى �سبيل املثال ،يف الأ�شهر
الأول��ى من العام احل��ايل ،توقع
اجلميع ت���داول ع��ق��ود �شنغهاي
بعالوة عن �سعر خامي «برنت»
و «ناميك�س» ،وذلك بف�ضل الكبح
املفرط لإم��دادات اخلام املتو�سط
احلام�ض من قبل «�أوبك» و «رو�سيا»،
والإن��ت��اج ال��زائ��د للخام اخلفيف
احللو يف الواليات املتحدة .و يف
الأ�شهر القليلة املا�ضية ،انهارت

هذه القاعدة واجتهت الأمور نحو
مزيد من التكاف�ؤ ،حيث �سمحت
«�أوب���ك» ورو�سيا بتدفق املزيد
من اخل��ام ،وما حدث كان عك�س
امل��ت��وق��ع ،ف��خ�لال معظم العام
احل��ايل مت ت�سعري «برنت» �أعلى
خام «�شنغهاي» ،لكن الفرق حتول
ل�صالح الأخ�ي�ر خ�لال ال�شهرين
ارتفاعا
املا�ضيني اللذين �شهدا
ً
يف �إمداداته ،بيد �أنه رمبا يرجع
هذا التحول �إلى حقيقة �أن �إنتاج
اخلام القيا�سي بلغ ذروته وبد�أ يف
االنخفا�ض.
ويف حني �أن �أحجام تداول العقود
يف بور�صة �شنغهاي كانت مثرية
للإعجاب ،وتتجه للتفوق على
«برنت» �إال �أن ه��ذا يعد طبيع ًيا
يف بلد يتعط�ش فيه املتداولون
لتجارة ال�سلع الأ�سا�سية ،والذي
�شهد خ�لال جل�سة واح��دة تداول
ع��ق��ود ت��ع��ادل نحو ن�صف حجم
حم�صول التفاح يف العامل.
ولكن بالنظر �إلى العقود املعلقة
يرا ،فرغم
تختلف ال�����ص��ورة ك��ث� ً
ال��ن�����ش��اط ال��ك��ب�ير يف بور�صة
�شنغهاي ،مل ت�شهد �أي فرتة قيام
عدد كبري من املتداولني برهانات
طويلة الأجل ب�ش�أن �أ�سعار النفط
م�ستخدمني ال��ع��ق��ود املقومة
باليوان ،وهو �أمر ما مل يتبدل،
ف�سيظل �سوق النفط ال�صيني جمرد
حدث جانبي.

مع تزايد التوترات التجارية

«صندوق النقد» يحذر :االقتصاد العالمي يتباطأ بأكثر من التوقعات
حذر �صندوق النقد ال��دويل من تباط�ؤ النمو
االقت�صادي العاملي ب�أكرث من املتوقع قبل �شهر
فقط ،مع تزايد التوترات التجارية.
وقال �صندوق النقد الدويل يف تقرير اول ام�س
ً
خا�صة
�إن هناك ت�شديد ًا يف الأو�ضاع املالية
يف الأ���س��واق النا�شئة ،يف حني �أن التوترات
التجارية ال تزال متزايدة.
و�أو�ضح التقرير« :البيانات الأخرية ت�شري �إلى
تباط�ؤ الزخم يف االقت�صاد العاملي �أكرث مما
كان متوقع ًا ،وهو ما ظهر يف تباط�ؤ مفاجئ
لالقت�صادات النا�شئة ويف منطقة اليورو،
بالإ�ضافة �إلى �أن الربيك�ست بدون �صفقة قد يثري
تراجع ًا �إ�ضافي ًا للثقة.
ومنذ �أن خف�ض �صندوق النقد توقعات للنمو
االقت�صادي العاملي يف � 9أكتوبر املا�ضي،
تراجعت الأ�سهم العاملية ب�شكل حاد ب�سبب

املخاوف من �أن ارتفاع معدالت الفائدة واحلرب
التجارية بني الواليات املتحدة وال�صني من
املمكن �أن تُ قو�ض النمو.
وي�أتي تقرير �صندوق النقد قبل قمة زعماء
جمموعة الع�رشين هذا الأ�سبوع يف الأرجنتني،
خا�صة مع ترقب امل�ستثمرين اجتماع الرئي�س
الأمريكي مع نظريه ال�صيني.
ومن جانبها قالت «كري�ستني الج��ارد» رئي�س
�صندوق النقد �إن االقت�صاد العاملي قد �شهد
تو�سع ًا كبري ًا بامل�ستويات التاريخية ،ولكنها
�أ�شارت �إلى �أن االقت�صاد يواجه يف الوقت الراهن
خماطر كبرية.
و�أ�ضافت الجارد �أن ارتفاع احلواجز التجارية
ي�رض كافة الأط���راف ،لذلك من ال�رضوري،
�أن تبتعد جميع الدول عن احلواجز التجارية
اجلديدة.

وحثت الجارد الدول على خف�ض الإنفاق على
قدر امل�ستطاع حتى يكون لديها جمال �أكرب
للمواجهة �إذا ما �ضعف االقت�صاد.
و�أ�شارت �إلى �أن البنوك املركزية يتعني عليها �أن
م�سارا تدريج ًيا جي ًدا يعتمد على البيانات
تتخذ
ً
يف زيادة معدالت الفائدة.
وخ�صت الجارد العديد من الدول ب�أنها قادرة
على فعل امل��زي��د لتعزيز النمو وتخفيف
ً
قائلة« :ت�ستطيع �أملانيا
االختالالت التجارية،
�أن ت�ستخدم فائ�ض موازنتها لزيادة النمو ،يف
حني �أن الواليات املتحدة ميكن �أن تخف�ض عجز
موازنتها وميكن لل�صني �أي�ض ًا �أن مت�ضي قدم ًا يف
�إعادة التوازن االقت�صادي.
وت��زاي��دت ال��ت��وت��رات ال��ت��ج��اري��ة يف الفرتة
الأخرية مع تهديد الواليات املتحدة مبزيد من
التعريفات �ضد ال�سلع ال�صينية.

• كري�ستني الجارد

