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خبراء :تصاعد حرب التجارة
يهدد االقتصاد العالمي
طغى التوتر والتناف�س احلاد على
العالقة بني ال��والي��ات املتحدة
وال�صني يف ظ��ل رئا�سة دونالد
ترامب ال��ذي ي�شكل تناق�ض ًا مع
املقاربة الهادئة التي اعتمدها
الغرب حتى الآن ،ويهدد ب�إحداث
�رشوخ يف العامل ال ميكن التنب�ؤ
بها بعد ،وفق خرباء.
وقالت �ألي�س �إيكمان امل�س�ؤولة عن
�ش�ؤون ال�صني يف املعهد الفرن�سي
للعالقات الدولية «ايفري»�« :إنه
من احل��رب التجارية وحمادثات
ال�سالم يف وا�شنطن� ،إلى التوترات
يف بحر ال�صني «دخلنا يف فرتة
من التناف�س القوي والطويل الأمد
بني ال�صني والواليات املتحدة».
ب���دوره ،ر�أى براهما ت�شيالين،
الأ�ستاذ يف مركز �أبحاث ال�سيا�سات
ال��ه��ن��دي� ،أن «ه��ن��اك حت���و ًال يف
ال�سيا�سة الأمريكية �ستكون له
انعكا�سات كبرية على �أهم عالقات
ثنائية يف العامل ،و�أبعد من ذلك،
على الأم���ن ال��ع��امل��ي» .وا�ضاف
«من ريت�شارد نيك�سون �إلى باراك
�أوباما� ،ساعد الر�ؤ�ساء الأمريكيون
املتعاقبون يف ظهور ال�صني كقوة
اقت�صادية».
لكن كل �شيء يتغري مع دونالد
ت��رام��ب ،فبعد تقوي�ض النظام
املتعدد الأطراف الذي يهيمن عليه
الغرب منذ فرتة ما بعد احلرب،
�أطلق الرئي�س الأمريكي املرحلة
الثانية من �صاروخه اجليو�سيا�سي:

مواجهة ال�صني التي يزداد نفوذها
ق����وة ،مب���ا يف ذل���ك ���ش��ن ح��رب
جتارية عليها عرب فر�ض ر�سوم

جمركية مرتفعة ،اع��ت��ق��اد ًا منه
ب�أن �سيا�سة التوفيق التي اتبعها
الر�ؤ�ساء ال�سابقون �أحلق ال�رضر

اقتصاد

الدوالر استقر أمام الدينار
عند  303فلوس

ببالده .و�أكد ت�شيالين �إن التغيري
الأم�يرك��ي عميق و«�سي�ستمر �إلى
ما بعد» رئا�سة دونالد ترامب لأن
هناك «�إجماع ًا يف وا�شنطن على
�أن ال�سيا�سة ال�سابقة املتمثلة
يف التعامل البناء مثلما �أطلق
على �سيا�سة الرئي�س كلينتون مع
ال�صني ف�شلت ويجب ا�ستبدالها
عرب اعتماد نهج �أكرث ت�شددا .وقال
جان فران�سوا دي ميجليو ،رئي�س
مركز �آ�سيا الفرن�سي� ،إن ترامب
يرى �أن ان�ضمام ال�صني �إلى منظمة
التجارة العاملية يف عام 2001
كان «خط�أ مميتاً» .وا�ضاف «يف
ال�سنوات التي �سبقت عام ،2001
كان لدينا �إدارة �صينية تلعب لعبة
التمثل بالغرب ،ما حدا بالواليات
املتحدة واالحت��اد الأوروب��ي �إلى
القول :دعونا نفرت�ض ح�سن النية
لديهم ،دعونا نفتح لهم الأبواب
ومننحهم و�ضع االقت�صاد النا�شئ»
يف منظمة التجارة العاملية.
و�أ�شار �إن «ال�صني تعد هذا انت�صارا
هائال ،فمنذ ع��ام � 2001سجلت
فوائ�ض جتارية مفرطة وراكمت
احتياطيات العملة» .وحتى الآن،
ال يبدو �أن ل�سيا�سة دونالد ترامب
ع��واق��ب �سلبية هائلة بالن�سبة
للواليات املتحدة .وم��ع ذلك،
ف�إنها ال تخلو من املخاطر نظرا
لقوة ال�صني االقت�صادية والتو�سع
الكبري لنفوذها اجليو�سيا�سي
العاملي.

ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س
عند م�ستوى  303فلو�س يف حني ارتفع اليورو
�إلى  341فل�س ًا مقارنة ب�أ�سعار �رصف الأ�سبوع
املا�ضي.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية

على موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه
اال�سرتليني انخف�ض �إلى م�ستوى  0.394دينار
يف حني ارتفع الفرنك ال�سوي�رسي �إلى م�ستوى
 0.300دينار وظل الني الياباين عند م�ستوى
 0.002دينار دون تغيري.

رغم قرصنة إحدى منصات التداول العالمية

العمالت المشفرة قفزت

ألعلى مستوى في  8أشهر

ترامب حذر الصين من إرجاء االتفاق التجاري
إلى 2020

ح�ض الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،ال�صني على �إبرام اتفاق
جت��اري مع ب�لاده الآن ،حُم��ذر ًا �إياها من �أن الو�ضع �سيكون
«�أ�سو�أ بكثري» �إذا ما ا�ستمرت املفاو�ضات التجارية خالل واليته
الرئا�سية الثانية املحتملة.
وقال ترامب «�أعتقد �أن ال�صني �شعرت ب�أنها تعر�ضت ل�رضبة مربحة
يف املفاو�ضات الأخرية� ،إلى درجة �أنها قد تنتظر االنتخابات
�سيحالفها احلظ ويتحقق
املقبلة ،يف  ،2020لكي ترى ما �إذا كان ُ
فوزٌ «للحزب» الدميقراطي ،ويف هذه احلالة� ،ستُ وا�صل �رسقة
الواليات املتحدة بـ 500مليار دوالر يف ال�سنة».
و�أ�ضاف «امل�شكلة الوحيدة هي �أنهم «ال�صينيني» يعلمون �أنني
�س�أفوز ،واالتفاق �سوف ُي�صبح �أ�سو�أ بكثري بالن�سبة لهم �إذا كان ال
بد من التفاو�ض ب�ش�أنه خالل واليتي الثانية� .سيكون من احلكمة
بالن�سبة لهم �أن يت�رصفوا الآن ،ولكن «يف االنتظار» �أحب جمع

ر�سوم جمركية كبرية!» .ويخ�ضع �أكرث من  250مليار دوالر من
الواردات ال�صينية لر�سوم جمركية عقابية ،رفعت من � 10إلى
 %25على ما ي�ساوي  200مليار دوالر من الب�ضائع ال�صينية.
و�أمر ترامب ب�إطالق الإجراءات التي ت�سمح بفر�ض ر�سوم جمركية
على ما تبقى من ال��واردات ال�صينية وقيمته  300مليار دوالر.
و�إذا تقرر تنفيذه ،فلن ي�صبح ه��ذا الرفع اجلديد للر�سوم
اجلمركية فاع ً
ال �إال بعد ب�ضعة �أ�شهر ،لكن التهديد به ي�ساعد على
ت�شديد اخلناق على ال�صني يف املفاو�ضات التجارية احلالية.
وهذه ال�رضائب اجلديدة حتت�سب على امل�ستوردين الأمريكيني
للب�ضائع ال�صينية ولي�س على امل�صدر ال�صيني ،وتدخل قيمتها
�ضمن �أ�سعار البيع اخلا�صة بهم .وبذلك ،جتد الطبقة الو�سطى
الأمريكية نف�سها �أمام خطر دفع �أ�سعار �أعلى مقابل �سلع اال�ستهالك
احلايل.

«اآلسيوي لالستثمار» جمع  2.5مليار دوالر
من سندات ألجل  5سنوات
ك�شف البنك الآ�سيوي لال�ستثمار
يف البنية التحتية « »AIIBعن
ت�سعري �أول �سند عاملي له وجمعت
ال�سندات ملدة � 5سنوات  2.5مليار
دوالر �ستدفع �أول��وي��ات البنك يف
اال�ستثمار يف البنية التحتية
امل�ستدامة وتطوير االت�صال عرب
احل����دود ،وت�شجيع اال�ستثمار
البيئي واالجتماعي واال�ستثمار يف
احلوكمة يف �آ�سيا النا�شئة.وقال
البنك� :إن ت�سعري هذا ال�سند يعد
�أح��دث الإجن��ازات املهمة للبنك،
ال��ذي مل يكمل حتى عامه الرابع
من الت�شغيل .ويف الوقت نف�سه،
�أ�صدرت �ستاندرد �آند بورز وموديز
وفيت�ش جميعها ت�صنيفات «»AAA
لل�سندات االفتتاحية .و�أ�شاد تريي
دي لوجنيمار ،املدير املايل الأول
للبنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية

التحتية ،بت�سعري ال�سند باعتباره
«عالمة بارزة لل�سوق» ،م�ضيفًا �أن
ال�سند يعك�س طلب امل�ستثمرين
على ال�صعيد العاملي لال�ستثمارات
امل�ستدامة عالية اجلودة.وقال
دي لوجنيمار« :لقد �رسرنا بر�ؤية
الطلب من جمموعة متنوعة من
امل�ستثمرين على ��شراء ال�سند،
ونتطلع �إل���ى �إظ��ه��ار امل�ساهمة
الإيجابية التي �سيحققها ر�أ�س املال
هذا يف �آ�سيا وخارجها ،الى قاعدة
م�ستثمرينا العامليني».وقال جني
يل ت�شيون ،رئي�س البنك الآ�سيوي
لال�ستثمار يف البنية التحتية:
«يتجلى الطلب امل�ؤ�س�سي املتزايد
على امل�رشوعات امل�ستدامة ماليا
والإيجابية يف الإي���رادات والدعم
لنموذج الت�شغيل الفريد من نوعه
يف البنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف

 2مليار دوالر العجز التجاري
في تونس على أساس فصلي

ارتفع العجز التجاري يف تون�س خالل الثلث الأول من العام احلايل 6336.9
مليون دينار تون�سي ما يقارب  2086مليون دوالر ،مقابل  5085.4مليون
دينار «بنحو  1674مليون دوالر» خالل الفرتة نف�سها من العام املا�ضي
 .2018و�أفاد املعهد التون�سي للإح�صاء يف تقرير ،ب�أن ن�سبة تغطية الواردات
بال�صادرات �سجلت تراجعا بن�سبة  %1.4نقطة خالل الأ�شهر الأربعة الأولى من
ال�سنة احلالية  ،2019مقارنة بالفرتة نف�سها من ال�سنة املا�ضية .وبلغت
قيمة الواردات  22113.1مليون دينار �أي ما يقارب  7281مليون دوالر ،مقابل
 18628مليون دينار� ،أي ما يقارب  6134مليون دوالر مع نهاية �شهر �أبريل/
ني�سان من ال�سنة املا�ضية ،بينما مل تتجاوز قيمة ال�صادرات  1577.3مليون
دينار �أي ما يقارب  519مليون دوالر ،مقابل  13542.6مليون دينار �أي ما
يقارب  4459مليون دوالر خالل الفرتة نف�سها من �سنة .2018

اقتصاد كندا أضاف عدداً قياسي ًا
من الوظائف في أبريل
�أ���ض��اف االق��ت�����ص��اد ال��ك��ن��دي عدد
قيا�سي من الوظائف خالل ال�شهر
املا�ضي ،يف �إ���ش��ارة من �ش�أنها
�أن ت��ق��ل�����ص خم����اوف التباط�ؤ
االقت�صادي.وك�شفت بيانات �صادرة
عن مكتب الإح�صاءات يف كندا� ،أن
االقت�صاد �أ�ضاف � 106.5آالف وظيفة
خالل �شهر �أبريل املا�ضي ،وهي
�أك�بر زي��ادة �شهرية على الإطالق
ومقابل � 7.2آالف وظيفة مفقودة يف
ال�شهر ال�سابق له.لكنها جتاوزت
توقعات املحللني ب��ف��ارق كبري

والتي كانت ت�شري �إلى �أن اقت�صاد
كندا �سوف ي�ضيف نحو � 11.7ألف
وظيفة خ�لال ال�شهر املا�ضي.
وبح�سب البيانات ،ف���إن معدل
البطالة يف كندا تراجع بن�سبة
� %0.1إلى م�ستوى  %5.7بنهاية
�شهر �أبريل املا�ضي ليظل يحوم
ح��ول �أدن���ى م�ستوى يف نحو 4
عقود من الزمن.وكانت توقعات
املحللني ت�شري �إل���ى �أن معدل
البطالة يف كندا �سوف يبلغ %5.8
خالل ال�شهر املا�ضي.

• جني لي تشيون

البنية التحتية بنحو  8مليارات
دوالر من التمويالت التي وافق
عليها البنك بالفعل» .و�أ�ضاف
جني« :من خالل امل�شاركة يف �أ�سواق

ر�أ���س امل��ال ،ميكننا اال�ستفادة
من املزيد من الدعم امل��ايل من
قاعدة م�ستثمرين عاملية ،والتي
�ستمكننا م��ن حتفيز اال�ستثمار
يف البنية التحتية والإ��س�راع يف
اعتماد مبادئ ت�شجيع اال�ستثمار
البيئي واالجتماعي واال�ستثمار يف
احلوكمة يف �آ�سيا النا�شئة» .ومت
�إطالق البنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف
البنية التحتية ومقره بكني ر�سميا
يف يناير  ،2016وهو بنك تنمية
متعدد الأط���راف �أن�ش�أته ال�صني
ب��دع��م م��ن جمموعة وا���س��ع��ة من
البلدان واملناطق ،ويهدف لتوفري
التمويل لتح�سني البنية التحتية
يف �آ�سيا .واعتبارا من نهاية عام
 ،2018منت ع�ضوية البنك من 57
ع�ضوا م�ؤ�س�سا �إلى  93ع�ضوا موزعة
على  5قارات.

ق��ف��زت ال��ع��م�لات االفرتا�ضية
�أم�س� ،صوب �أعلى م�ستوياتها
يف � 8أ�شهر ،رغم ال�رضبة التي
تعر�ضت لها الأ�سبوع املا�ضي،
من خالل قر�صنة �إحدى من�صات
التداول العاملية.
وارت��ف��ع الطلب على العمالت
االف�ترا���ض��ي��ة الأ���ش��ه��ر بن�سب
ت���راوح���ت ب�ين  %7و،%26
م��ع توجه متعاملني لتحويل
ا�ستثماراتهم م��ن ال�صناديق
املقومة بالذهب ال��ذي هبط
دون  1300دوالر للأون�صة� ،إلى
�أ�سواق العمالت االفرتا�ضية.
وارتفعت العملة االفرتا�ضية
الأ�شهر بيتكوين ،بن�سبة %7.48
لت�ستقر عند  7329دوالرا.
وبن�سبة � ،%10.76صعدت
�إيثرييوم ب�أكرث من  20دوالرا
يف تعامالت �أم�س لت�ستقر عند
 196.6دوالرا ،بينما �صعدت
ع��م��ل��ة الي��ت��ك��وي��ن ب����أك�ث�ر من
� %16إل��ى � 32.2سنتا للوحدة

الواحدة.
ورغ�����م حم���ارب���ة ال��ع��م�لات
االفرتا�ضية يف عديد �أ�سواق
ال��ع��امل؛ ف�إنها ما زال��ت تلقى
زخما ب�ين ف�ترة و�أخ���رى ،مع
توجه البنوك املركزية لدرا�سة
�إ�صدار عمالت رقمية لأغرا�ض
املدفوعات التجارية املحلية
وعرب احلدود.
وي����وم الأرب����ع����اء امل��ا���ض��ي،
ت��راج��ع��ت �أ���س��ع��ار العمالت
االفرتا�ضية ،بعد �ساعات قليلة
من �إع�لان �إح��دى �أك�بر من�صات
التداول عن تعر�ضها لالخرتاق،
و��سرق��ة بيتكوين بقيمة 41
مليون دوالر.
وبح�سب �رشكة بينان�س� ،إحدى
�أكرب بور�صات العمالت امل�شفرة
يف ال��ع��امل ،وال��ت��ي تعر�ضت
للقر�صنة ،الأربعاء املا�ضي،
ف���إن «�أم���وال امل�ستخدمني لن
تت�أثر لأن ال�رشكة �ست�ستخدم
�صندوق �أ�صول �آمنا لها لتغطية

خ�سائرهم».
وعلى الرغم من �صعود العملة
االفرتا�ضية الأ�شهر «بيتكوين»،
�صوب �أعلى م�ستوياتها منذ 8
�أ�شهر وبالتحديد منذ �سبتمرب
املا�ضي؛ ف�إنها تبقى �أق��ل من
�أ�سعار ال��ذروة امل�سجلة نهاية
دي�سمرب  ،2017البالغة 19.7
�ألف دوالر حينها.
ور�أى متعاملون يف الأ�سواق
امل��ال��ي��ة� ،أن ���س��وق العمالت
االفرتا�ضية بد�أ ي�سحب الب�ساط
ت��دري��ج��ي��ا م��ن بع�ض �أ���س��واق
الأ�سهم ،عرب �سحب ال�سيولة
منها وال��ت��وج��ه نحو من�صات
العمالت االفرتا�ضية.
وم��ن��ذ مطلع � ،2019صعدت
بيتكوين بن�سبة  ،%92من
 3813دوالرا للواحدة الواحدة
�إل��ى �أك�ثر م��ن  7330حاليا،
بينما �صعدت �إيثرييوم بن�سبة
ف��اق��ت � %45صعودا م��ن 135
دوالرا للوحدة الواحدة.

«المركزي العماني» :ارتفاع التمويالت

اإلسالمية  % 19في فبراير
ارتفع اجمايل ر�صيد التمويل املمنوح من
قبل البنوك والنوافذ الإ�سالمية ب�سلطنة عمان
بن�سبة  19.35يف املئة خ�لال �شهر فرباير
 2019على �أ�سا�س �سنوي.و�أظهرت بيانات
العماين ،ارتفاع
�صادرة عن البنك املركزي ُ
التمويل املمنوح من قبل البنوك والنوافذ
الإ�سالمية �إلى  3.7مليارات ريال عماين يف
نهاية فرباير  2019مقارنة مع  3.1مليارات
ريال عماين يف فرباير .2018
و�سجل �إجمايل الودائع لدى البنوك والنوافذ

ً
ملحوظا لي�صل �إلى 3.3
ارتفاعا
الإ�سالمية
ً
مليار ريال عماين يف فرباير  ،2019مقارنة
م��ع  3.1م��ل��ي��ارات ري���ال ع��م��اين يف فرباير
.2018
و�أ�شار املركزي العماين� ،إلى �أنه انعكا�سا
لتلك التطورات و�صل �إجمايل الأ�صول للبنوك
والنوافذ الإ�سالمية جمتمعة �إلى  4.5مليار
ريال عماين يف نهاية فرباير ،2019لرتتفع
ح�صتها من �إجمايل �أ�صول القطاع امل�رصيف
�إلى %13.3

 % 90من األصول المالية العالمية سجلت ارتفاع ًا في العام الحالي
بعد عام  2018الذي مر �صع ًبا على
الأ�سواق ،ارتفعت الأ�سهم وال�سندات
واالئتمان وال�سلع وحتى العمالت
الرقمية هذا العام ،و�شهدت بع�ض
فئات الأ�صول مثل الأ�سهم الأمريكية
م�ستويات قيا�سية خالل الأ�سابيع
القليلة املا�ضية،
وحققت نحو  %90من فئات الأ�صول
املالية يف العامل والبالغ عددها
 70فئة ،عائدات �إيجابية من حيث
القيمة ال��دوالري��ة منذ بداية عام
 2019وحتى �أبريل ،وف ًقا للمحلني
اال�سرتاتيجيني ل��دى البنك «جيم
ريد» و»كريج نيكول».
اً
حتول
ميثل �أداء الأ���ص��ول الأخ�ي�ر
ً
ملحوظا عما كان عليه يف ،2018
عندما انخف�ضت  %87م��ن فئات
الأ���ص��ول بنهاية ذل��ك العام ،فهذا
االجت��اه ال�صعودي اجلماعي مميز
للغاية وف ًقا للمعايري التاريخية
التي ت�شري �إلى �أن متو�سط االرتفاع
ال�سنوي اجلماعي كان ي�شمل عادة
 %70ف��ق��ط م��ن الأ����ص���ول .ويقول
حملل الأبحاث واملحا�رض امل�ساعد
يف كلية «ويليام �آند م��اري»« ،بيرت
�أتووتر» عن �رسعة التعايف الأخري
ل�ل�أ���س��واق :لقد ك��ان الأم���ر مبثابة
القفز مع التعلق بحبل مطاط ،لكني
منزعج للغاية ب�ش�أن العالقة بني

• توقف «الفيدرالي» عن سياسة رفع الفائدة ساهم في تعافي االقتصاد العاملي

فئات الأ�صول واالنخفا�ض املتزامن
للتقلبات .يبدو �أن ال��رواب��ط بني
الأ�سواق تنمو ،فقد جاءت ا�ضطرابات
العام املا�ضي بعدما �سجلت الفئات
�أكرب ارتفاع جماعي لها على الإطالق
يف  ،2017والذي �شهد تراجع  %1من
علما ب�أن �أكرب 6
فئات الأ�صول فقطً ،

م�سريات ارتفاع جماعي ُ�سجلت منذ
عام  .2000من جانبه يقول مدير
الأبحاث وم�س�ؤول اال�سرتاتيجية لآ�سيا
واملحيط الهادي يف مركز �أبحاث
«برين�شتاين» يف هونغ كونغ «مايكل
باركر» :ترتبط الأ�سواق الآن ببع�ضها
البع�ض �أكرث من �أي وقت م�ضى.

ي�ضيف «باركر» �أنها ظاهرة منطقية،
ففي ظل العوملة التي ت�سمح بالتدفق
احل��ر لل�سلع واخل��دم��ات والأف���راد
والأفكار ور�أ�س املال ،يجب �أن تكون
هناك درج��ة �أك�بر من االرتباط بني
هذه الأ�شياء.وقد يراهن امل�ستثمرون
على ا�ستمرار هذا االرتفاع الكبري،

فالدافع وراء ال�صعود وا�سع النطاق
ه��و االف�ترا���ض��ات ح��ول ال�سيا�سة
النقدية والعالقات التجارية التي
ميكن �أن تنهار ب�رسعة.على �سبيل
امل��ث��ال ،انخف�ضت العقود الآجلة
للأ�سهم الأمريكية والأ�سواق الآ�سيوية
بداية الأ�سبوع املا�ضي ب�شكل حاد،
بعدما هدد الرئي�س «دونالد ترامب»
بزيادة التعريفات اجلمركية على
واردات ب�ل�اده م��ن ال�����ص�ين ،لكن
الأ�سواق «با�ستثناء ال�صني» قل�صت
وي��رج��ع امل�ستثمرون
خ�سائرها
ُ
التعايف يف � 2019إلى توقف جمل�س
االحتياطي الفيدرايل عن �سيا�سة
رفع الفائدة ،وكذلك العالمات حول
ق��وة النمو االقت�صادي العاملي،
واملحادثات التجارية بني وا�شنطن
وبكني ،كما ا�ستفادت الأ�سهم من
نتائج �أعمال ال�رشكات الأمريكية
التي ج��اءت �أف�ضل من املتوقع.
ويقول كبري م�س�ؤويل اال�ستثمار لدى
«�إيفينت �شريز»« ،بن فيليب�س»،
�إن �رشكته ا�شرتت �أ�سهما يف «�سكاي
ورك�س �سلو�شنز» و»�إن �إك�س بي
�سميكونداكتورز» خ�لال الأ�سابيع
القليلة املا�ضية ،تعمالن يف جمال
�أ�شباه املو�صالت يف ال�صني ،حيث
يعتقد �أن هذا ال�سوق �سينتع�ش من
انح�سار التوترات التجارية.

