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للمساعدة في تنفيذ مختلف مشروعاتها في الوقت المناسب

الصين تصدر سندات
بـ 671مليار دوالر في مارس

• �سندات اخلزانة بلغت  22.37مليار دوالر

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال�����س��ن��دات التي
�أ�صدرتها ال�صني يف مار�س 4.5
تريليونات ي��وان «نحو 671.6
مليار دوالر» ،وفقا لبيانات من
البنك املركزي ال�صيني.وبلغت
قيمة �إ�صدار �سندات اخلزانة 150
مليار يوان « 22.37مليار دوالر»،
يف حني بلغت قيمة �إ�صدار �سندات
احلكومات املحلية  624.5مليار
يوان « 93.15مليار دوالر» ،وفقا
لبنك ال�شعب ال�صيني.وبنهاية
م��ار���س بلغ حجم دي���ون �سوق
ال�سندات امل�ستحقة  89.1تريليون
ي���وان « 13.29مليار دوالر».
و�ست�رسع ال�صني يف �إ�صدار �سندات
احلكومات املحلية للعام احلايل
للم�ساعدة يف تنفيذ خمتلف
امل�رشوعات يف الوقت املنا�سب.
وبنهاية  ،2018بلغ ر�صيد
ديون احلكومات املحلية 18.39
تريليون يوان « 2.74مليار دوالر»

�أقل من ال�سقف الر�سمي البالغ
 21تريليون يوان « 3.13مليارات
دوالر».وق�����ال بنك ال�صادرات
وال������واردات ال�����ص��ي��ن��ي ،خالل
ال�شهر احلايل� ،إنه قدم ما يزيد
على تريليون يوان « 149مليار
دوالر» لأك�ثر من  1800م�رشوع
�ضمن مبادرة «احلزام والطريق».
وارتفعت القرو�ض القائمة من
 810م��ل��ي��ارات ي��وان يف نهاية
مار�س .2018و�أعلنت ال�صني عقد
الدورة الثانية من قمة «احلزام
والطريق» للتعاون الدويل ،يف
العا�صمة بكني خالل الفرتة من
� 25إلى � 27أبريل احلايل ،حيث
�أكد واجن يي ع�ضو جمل�س الدولة
وزي��ر اخلارجية ال�صيني� ،أن
القمة التي تعقد حتت عنوان
«التعاون بني احلزام والطريق..
ت�شكيل م�ستقبل م�شرتك �أكرث
�إ�رشاقا» حتظى ب�أهمية تاريخية.

وق��ال وزي��ر اخلارجية ال�صيني
�إن الدول التي �ستمثل يف القمة
على م�ستوى ال��ق��ادة تت�ضمن
الإم���ارات والنم�سا و�أذربيجان
وبيالرو�سيا وبروناي وكمبوديا
و���ش��ي��ل��ي وق�ب�ر����ص والت�شيك
وج��ي��ب��وت��ي وم����صر و�إثيوبيا
واليونان واملجر و�إندوني�سيا
و�إيطاليا وكازاخ�ستان وكينيا
وقرغيز�ستان والو���س وماليزيا
ومنغوليا وموزمبيق وميامنار
ونيبال وباك�ستان وبابوا نيو
غينيا وال��ف��ل��ب�ين والربتغال
ورو�سيا و�رصبيا و�سنغافورة
و�سوي�رسا وطاجيك�ستان وتايلند
و�أوزبك�ستان وفيتنام.وي�شارك يف
القمة ممثلون عن  4دول �أوروبية
ك�ب�رى ه��ي ف��رن�����س��ا و�أمل��ان��ي��ا
وبريطانيا و�إ�سبانيا ،ف�ضال
عن ممثلني من اليابان وكوريا
اجلنوبية واالحتاد الأوروبي.

من خالل تخفيض التكلفة وتوفير الوقت
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في ظل التحول المفاجئ بالسياسات النقدية

االقتصاد العالمي مهدد بالمزيد
من األزمات في الفترة المقبلة
يبدو �أن االقت�صاد العاملي مهدد باملزيد من االزمات يف
الفرتة املقبلة وذلك بعد �أن �أعلن �صندوق النقد الدويل
خف�ض توقعات منو االقت�صاد العاملي لتكون �صافرة
الإن��ذار تلك مبثابة احل��دث الأك�ثر �أهمية داخ��ل �أ�سواق
العامل يف الأ�سبوع املا�ضي .وت�أتي �صيحة التحذيرات
التي �أطلقها ال�صندوق الدويل يف ظل التحول املفاجئ يف
ال�سيا�سة النقدية وبالتزامن مع ا�ستمرار حالة عدم اليقني
ب�ش�أن االحتكاكات التجارية وال�شكوك ال�سيا�سية يف عدد
من الدول.ومن املتوقع �أن ينمو الناجت املحلي الإجمايل
العاملي بنحو  %3.3خالل العام احلايل وهي �أقل من
تقديرات يناير ال�سابقة والبالغة  %3.5و�أقل كذلك بن�سبة
 %0.4عن توقعات �أكتوبر.
وتقود االقت�صادات املتقدمة امل�سرية نحو التباط�ؤ
العاملي ،حيث قام ال�صندوق مبراجعة تقديراته لنمو تلك
االقت�صاديات باخلف�ض بنحو  %0.2عن التقرير ال�سابق،
لي�صبح من املتوقع �أن تتو�سع بن�سبة  %1.8يف عام .2019
وت�أتي كل من �أملانيا و�إيطاليا يف �صدارة الدول املتوقع �أن
أداء �ضعيف ًا يف هذا العام باالقت�صاديات املتقدمة،
ت�شهد � ً
ومع ذلك مل يكن الو�ضع �أف�ضل حا ًال داخل اململكة املتحدة
التي ال تزال خا�ضعة ل�شكوك حول ملف الربيك�ست.وكان
كل من بريطانيا وبروك�سل قد اتفقتا على �إرجاء املوعد
النهائي لإمتام عملية اخلروج حتى �أواخر �أكتوبر املقبل،
من �أجل �إتاحة الفر�صة للمملكة املتحدة لتجنب الربيك�ست
ال�صعب عرب ت�أمني �صفقة حتظى بت�أييد الربملان.
ويف �إ���ش��ارة �أخ��رى �إل��ى ال�ضعف املتوقع داخ��ل منطقة
اليورو ،يقول امل�ست�شار االقت�صادي حممد العريان �إن
�أوروبا �ستكون «حمظوظة» �إذا متكنت من ت�سجيل وترية منو
بنحو  %1يف هذا العام مع الأخذ يف االعتبار ال�صعوبات
البارزة .وبح�سب بيانات ر�سمية؛ ف�إن �صادرات �أملانيا
انخف�ضت خ�لال فرباير املا�ضي ب�أكرب وت�يرة يف عام
لتتجاوز توقعات املحللني كما انخف�ض الإنتاج ال�صناعي
ملنطقة اليورو بالفرتة نف�سها.

مجموعة العشرين تدعم إجراءات
لمواجهة التباطؤ االقتصادي
ت��دع��م جمموعة ال���دول ال�صناعية
الع�رشين اتخاذ �إج���راءات من �أجل
مواجهة التباط�ؤ االقت�صادي املحتمل
ومكافحة املخاطر املتزايدة على خلفية
عدم اليقني �إزاء ق�ضايا مثل النزاعات
التجارية.ورغم خف�ض التوقعات ،لكن
م�س�ؤو ًال ب�صندوق النقد �أبدى تفا�ؤله
ب�ش�أن تعايف اقت�صاد منطقة اليورو
بالأ�شهر املقبلة مع الإ�شارة �إلى �أن
العوامل امل�ؤقتة بالفعل ترتاجع.
وكان رئي�س البنك املركزي الأوروبي
م��اري��و دراج����ي ح���ذر م��ن املخاطر
املحيطة باقت�صاد منطقة اليورو م�شري ًا
�إل��ى �أنها ال ت��زال متيل نحو االجتاه
الهبوطي.ويرى دراجي �أن هذا االجتاه
يرجع �إلى ا�ستمرار حاالت عدم اليقني
ذات ال�صلة بالعوامل اجليو�سيا�سية
�إل��ى جانب تهديد احلمائية ونقاط
ال�ضعف داخ��ل الأ���س��واق النا�شئة.
ويف الوقت نف�سه ،ف�إن تقديرات منو
اقت�صاد الواليات املتحدة كان حمل
مراجعة �سلبية يف العام احلايل؛ وهو
ما يتما�شى مع تعليقات رئي�س بنك
االحتياطي الأ�سبق الذي يتوقع تراجع ًا
حاد ًا بالأداء االقت�صادي الأمريكي على
املدى الطويل .وترجع هذه التوقعات
ال�سلبية �إل���ى ال�ضعف االقت�صادي

• �أزمات اقت�صادية هزت العامل

ديون الشركات المرتفعة تقلق
صندوق النقد الدولي

املنت�رش يف جميع �أنحاء العامل وعلى
وجه التحديد من جانب �أوروبا ،ف�ض ًال
عن �أعباء الربامج احلكومية الأمريكية
املتنامية؛ وفق ًا لـ «�آالن غرين�سبان».
لكن على النقي�ض ،ف�إن هناك فريق ًا
�آخر يتوقع �أن ي�ستمر منو االقت�صاد
الأم�يرك��ي لعدة �سنوات ق��ادم��ة كما
ق��ام م��ؤي��دون للفكرة نف�سها بخف�ض
احتماالت تعر�ض الواليات املتحدة
لركود اقت�صادي �إلى .%10يف حني �أن
الو�ضع كان �أقل وط�أة داخل الأ�سواق
النا�شئة ،حيث مت تقلي�ص توقعات
النمو يف العام احلايل باالقت�صاديات
النامية والأ���س��واق النا�شئة بنحو
 %0.1لتكون .%4.4ومع ذل��ك تظل
ال�برازي��ل واملك�سيك �أك�ثر املناطق
عر�ضة لل�ضعف ،مع خف�ض توقعات
النمو فيهما بنحو  %0.4و%0.5
على الرتتيب.ويعني كل ما �سبق �أن
االقت�صاد العاملي يواجه حالي ًا ما قد
ي�سمى بـ «حلظة حا�سمة» بفعل �ضعف
التو�سع االقت�صادي الناجم عن ت�صعيد
التوترات التجارية وت�شديد الأو�ضاع
االئتمانية لل�صني وظروف ال�سيا�سة
امل��ال��ي��ة باالقت�صاديات املتقدمة
�إلى جانب �ضغط االقت�صاد الكلي يف
الأرجنتني وتركيا.

متثل دي��ون ال�رشكات العاملية الآخ��ذة يف
االرتفاع م�صدر ًا �آخر للقلق بالن�سبة ل�صندوق
النقد الدويل ،وذلك يف حالة حدوث �صدمة
اقت�صادية كما ح��ذر م��ن م�ستويات الدين
العام حلكومات العامل.وجنب ًا �إلى جنب مع
املفاو�ضات احلالية على قدم و�ساق بني �أكرب
اقت�صادين حول العامل «الواليات املتحدة
وال�صني» يف م�سعى �إلى التخل�ص من التوترات
التجارية بينهما؛ ف�إن خالف ًا �آخر بني بروك�سل
ووا�شنطن بات وا�ضح ًا يف الأيام الأخرية.
وهددت الواليات املتحدة بفر�ض تعريفات
جمركية على �سلع �أوروبية يف فاتورة قيمتها
 11مليار دوالر على خلفية دع��م بروك�سل
ل�رشكة الطريان �إيربا�ص؛ وه��و ما يحتمل
�أن يتم مقابلته با�ستهداف االحتاد الأوروبي
ملنتجات �أمريكية بقيمة مماثلة تقريب ًا.
ومع ا�ستمرار الديون العامة يف ال�صعود؛ ف�إن
تقرير املراقب املايل ال�صادر عن �صندوق
النقد يقدم رو�شتة للدول من �أجل اال�ستعداد ًا
ل�ل�أزم��ة املقبلة من بينها حتويل الإنفاق
وحت�سني ال�سيا�سات ال�رضيبية .وعلى الرغم
من القلق املتزايد ب�ش�أن الأو�ضاع االقت�صادية،
�إال �أن النفط متكن من ح�صد مكا�سب �أ�سبوعية
للمرة ال�ساد�سة على التوايل يف ظل خماوف
نق�ص الإمدادات �إلى جانب �إعالن تقرير �أوبك
و�إنتاج النفط الأمريكي ومن�صات التنقيب عن
اخلام بالواليات املتحدة.

تقنيات الذكاء االصطناعي ترفع إنتاجية الشركات
وتخفض تكاليفها

يعاين بع�ض املقيمني العاملني
يف م��زارع �أمريكية من م�شكلة
يف �إر�سال �أم��وال نظر ًا لكونهم
مهاجرين غ�ير موثقني ،كما
�أن فكرة �إر�سال �أم��وال من دولة
لأخرى �أمر بالغ التكلفة ،ولكن
ت��ق��ري��ر ًا «حت���دث ع��ن �أن هذه
اخلطوة �ست�صبح �أ�سهل من ذي
قبل كما �أن تكلفتها �صارت �أقل.
ويتوقع البنك ال��دويل ارتفاع
حت��وي�لات ال��ع��م��ال الأج��ان��ب
لدولهم النامية �إلى  550مليار
دوالر ه��ذا ال��ع��ام – وه��و ما
ي��ت��ج��اوز ح��ج��م اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة ،وبدعم من
التجارة الإلكرتونية� ،ست�صل
التحويالت العابرة للحدود
من و�إلى الأفراد وال�رشكات �إلى
ع�رشة تريليونات دوالر �سنوياً.

وحتاول بع�ض �رشكات «فينتك»
خف�ض الر�سوم الباهظة على
عمليات حت��وي��ل الأم����وال عرب
احل��دود ،فالكثري من املحللني
يت�ساءلون� :إنه عامل «�سكايب»
وتطبيقات الرتا�سل الفوري،
مل���اذا ال ت��ك��ون الأم����وال كذلك
�أي�ضا؟ ومن �أج��ل �إر�سال �أموال
عرب احل��دود ،ت�ستخدم البنوك
ح�سابات متوافقة يتم فتحها
ب�ين بع�ضها ،وذل��ك م��ن خالل
نظام «�سويفت» الذي ي�ستخدمه
� 11أل��ف م�رصف حول العامل،
وي�شبه الأم���ر �إر���س��ال بيانات
�أ�شخا�ص واحل�سابات كما توجد
تعقيدات بني البنوك عندما ال
توجد ات�صاالت مبا�رشة بينها،
ويت�سبب ذلك يف ت�أخر �إر�سال
الأموال ف�ض ً
ال عن زيادة الر�سوم

نتيجة �سل�سلة م��ن الطلبات،
وت�صبح العملية �أكرث تعقيداً.
وحتتاج البنوك الدولية للتحقق
م��ن خ�لال معايري و�إج����راءات
م�رصفية من �أن تلقي و�إر�سال �أموال
ال يخالف قواعد غ�سيل الأموال،
وهو ما فر�ض قيود ًا على عمليات
�إر�سال املال عرب احل��دود .ويف
�ضوء هذه التعقيدات ،رمبا يكون
احلل يف �رشكات التكنولوجيا
املالية «فينتك» لتوفري الوقت
والر�سوم وتي�سري التعقيدات
التي حتيط بعمليات حتويل
الأموال ،واجتهت بع�ض ال�رشكات
م��ن بينها «»TransferWise
خلدمة ال�رشكات ال�صغرية التي
تتجاهلها البنوك لتتيح لها
ٍ
ثوان
�إر�سال وا�ستقبال �أموال يف
معدودة.

أميركا ُتجري تقييم ًا فني ًا
المعدلة
لـ«بوينغ  737ماكس»
ّ
جتري �إدارة الطريان الفيدرالية الأمريكية اعتبار ًا
من � 29أبريل احلايل تقييم ًا فني ًا مب�شاركة مم ّثلني
عن � 9سلطات طريان �أجنبية للتعديالت التي �أدخلتها
بوينغ على طائرتها من طراز ماك�س .737وقالت
الهيئة املنظمة حلركة املالحة اجلوية يف الواليات
املتّحدة � ّإن هذا التقييم الفني �سيقود �إلى مراجعة
يتم على �أ�سا�سها �إ�صدار ترخي�ص لنظام
�شاملة
ّ
التحكّ م الآيل بالطائرة �أثناء الطريان.وهذا النظام
املجهزة به طائرات بوينغ من طراز  737ماك�س
ّ
يحمله خرباء م�س�ؤولية كارثتني جويتني �أوقعتا يف
ّ
غ�ضون � 4أ�شهر  346قتي ً
ال و� ّأدتا �إلى منع حتليق هذه

الطائرات منذ �أكرث من �شهر.وبح�سب �إدارة الطريان
الفيدرالية الأمريكية ف�إن خرباءها �سيجتمعون مع
نظرائهم يف �سلطات الطريان الأجنبية  9اعتبار ًا من
� 29أبريل احلايل لإجراء هذه املراجعة التي يفرت�ض
�أن ت�ستغرق  90يوم ًا.
و�أو�ضحت الإدارة �أنّ ��ه خالل هذه الفرتة �سيجري
اخلرباء تقييم ًا ملختلف جوانب نظام التحكّ م الآيل
بالطائرة �أثناء الطريان ،مبا يف ذلك ت�صميم النظام
وتفاعل الطيارين معه ،وذلك لتحديد مدى توافقه
مع اللوائح املعمول بها و�إدخال حت�سينات عليه �إذا
ما تبينّ �أنّ ها �رضورية.

يعمل ال��ذك��اء اال�صطناعي على
تغيري الطريقة التي اعتاد الب�رش
العي�ش والعمل وف ًقا لها ،وميثل
التعلم الآيل فر�صة لتحويل العامل
برمته ،وهو ما يدفع ال�رشكات
للإ�رساع يف تبني تقنيات الذكاء
اال�صطناعي التي �ست�ساعدهم
على زي���ادة الإنتاجية وخف�ض
ال��ت��ك��ال��ي��ف ،وخل�صت درا���س��ة
ا�ستق�صائية حديثة �أجرتها �رشكة
الأبحاث «جارترن» و�شملت كبار
م�س�ؤويل املعلومات يف ال�رشكات
حول العامل� ،أن ما يربو على
 %90منهم يخططون ال�ستخدام
الذكاء اال�صطناعي يف �أعمالهم
بطريقة ما خالل ال�سنوات الثالث
املقبلة.
ومن امل�ؤكد �أن الذكاء اال�صطناعي
�سوف يت�سبب يف تدمري بع�ض
الوظائف مع تعلم الآالت كيفية
القيام باملهام التي اعتاد الب�رش
على فعلها ،لكن من املتوقع � ً
أي�ضا
�أن يخلق جمموعة من الوظائف
اجل��دي��دة للعمالة من �أ�صحاب
املهارات والتعليم.لكن ال�س�ؤال
الآن ،هل ميكن لهذه الوظائف
اجلديدة تعوي�ض ما �سيخ�رسه
ال�سوق من فر�ص عمل خالل العقد
املقبل؟

بع�ض اخلرباء ي�شككون يف ذلك،
ويقولون �إن التاريخ برهن على
�أن الثورات التكنولوجية جترب
الكثريين على العمل ب�أجور
منخف�ضة �أو تخلق بطالة على
املدى الق�صري .يرى �آخ��رون �أن
خم��اوف امل�شككني مبالغ فيها
وغ�ير منطقية ،وي��ق��ول��ون �إن
دائما �إلى
الت�شغيل الآيل ي��ؤدي
ً
زي��ادة الإنتاجية ،وه��ذا بدوره
يخف�ض الأ�سعار �أو يرفع الأجور،
مما ي�ؤدي يف النهاية �إلى املزيد
من الإنفاق واال�ستثمار الذي يولد

ف��ر���ص عمل ج��دي��دة .وك��م��ا يف
الثورات التكنولوجية ال�سابقة،
م��ن املحتمل �أن تدمر الثورة
املقبلة ل��ل��ذك��اء اال�صطناعي
وظائف �أك�ثر مما �ست�ضيفه على
امل��دى الق�صري ،ال��ذي قد ميتد
لعدة �سنوات وف ًقا القت�صاديني،
وف ًقا لـ «ك��ارل بنديكت فراي»
ال���زم���ي���ل ب���وح���دة الأب���ح���اث
وال�سيا�سات االجتماعية بجامعة
�أك�سفورد .على �سبيل املثال ،من
املتوقع �أمتتة  %47من الوظائف
يف �أم�يرك��ا بف�ضل تقدم الذكاء

اال�صطناعي ،ورغم �أن املخاوف
ب�ش�أن البطالة التكنولوجية
وا�سعة النطاق مبالغ فيها،
تظل هناك �أ�سباب وجيهة للقلق
ب�ش�أنها على املدى الق�صري .وهي
حقيقة �أن الروبوتات قللت من
فر�ص العمل ت�شري �إل��ى �أن منو
الإنتاجية وح��ده قد يكون غري
كاف لتعوي�ض خ�سائر الوظائف
املرتبطة ب��الأمت��ت��ة ،و�سيكون
على الباحثني عن فر�ص جديدة
االعتماد على وظائف كانت �سب ًبا
يف ظهور الذكاء اال�صطناعي.

التكنولوجيا الجديدة تساهم في زيادة االستثمارات
ت�شري التقارير �إلى �أن تقنيات الذكاء اال�صطناعي �ستن�شئ مهنا
جديدة ال ميكن تخيلها يف الوقت الراهن ،لكن من املحتمل �أن
تكون وظائف عالية املهارة ،وقد ال يتمكن العديد من العمال
الذين �سيفقدون وظائفهم الأ�صلية ممار�ستها �أو االنتقال �إلى
الأماكن التي �ستظهر بها .ولهذه الأ�سباب يقول «فراي» :ميكن �أن
يتوقع الب�رش ت�سبب تقنيات الذكاء اال�صطناعي يف تدمري وظائف
�أكرث مما �ست�ضيفه يف البداية؛ هذه هي القاعدة الأ�سا�سية ولي�ست
ا�ستثناء .يرى «روبرت �أتيكن�سون» رئي�س مركز �أبحاث العلوم
والتكنولوجيا «تكنولوجي �آند �إنوفجن فاوند�شن»� ،أن تقنيات
الذكاء اال�صطناعي �ستزيد من الإنفاق واال�ستثمارات مبا يقود

�إلى �إ�ضافة املزيد من الوظائف ،ويقول �إنه ال داعي للذعر جتاه
النتائج املحتملة.
ومل تت�سبب عملية الأمتتة التي يدفعها الذكاء اال�صطناعي �أو الآالت
املدعومة باحلوا�سيب ،يف خ�سارة �صافية للوظائف حتى الآن ولن
تفعل ،بل �ستقود �إلى زيادة الإنتاجية التي يرتتب عليها خف�ض
الأ�سعار وزيادة الأجور ،وبالتايل املزيد من اال�ستثمار والإنفاق
الذي يخلق وظائف جديدة .وخالل طفرة تكنولوجيا املعلومات
يف الفرتة بني عامي  1997و ،2015كان منو الإنتاجية يف 15
دولة �أوروبية موج ًبا وتبعه ارتفاع �ساعات العمل ،يف �إ�شارة �إلى
�أن قوة الإنتاجية ت�أتي م�صحوبة ب�إ�ضافة املزيد من الوظائف.

