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الدوالر انخفض أمام الدينار
عند  303فلوس
العمالت

�سعر ال�رصف مقابل الدينار
(فل�س /وحدة)

التغري

ن�سبة التغيري%
(العملة مقابل الدينار)

دوالر �أمريكي

303.393

0.2500-

0.08-

يورو

340.393

1.3313

0.39

جنيه ا�سرتليني

396.236

1.7344

0.45

ين ياباين

2.7794

0.0232

0.84

فرنك �سوي�رسي

303.254

1.7368

0.58

ريال �سعودي

81.121

0.0668-

0.08-

درهم اماراتي

82.723

0.0681-

0.08-

ريال قطري

83.462

0.0687-

0.08-

دينار بحريني

807.979

0.6649-

0.08-

ريال عماين

790.117

0.6502-

0.08-

انخف�ض �سعر ��صرف ال���دوالر مقابل الدينار �إلى
م�ستوى  303فلو�س يف حني ارتفع اليورو �إلى 340
فل�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
ارتفع �إلى م�ستوى  0.386دينار ،والفرنك ال�سوي�رسي
�إلى م�ستوى  0.303دينار ،وظل الني الياباين عند
م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.

ارتفاع مستويات الديون العالمية
يهدد بأزمة اقتصادية وشيكة

8

اقتصاد

www.alshahedkw.com

تضاعف حجم رؤوس األموال المستثمرة فيها عدة مرات العام الماضي

 2.3مليار دوالر حجم السوق العالمية
لـ«بلوك تشين» بحلول 2021

ت��أث��ر االهتمام وال�صخب املثار
حول العملة الرقمية «بيتكوين»
بعد انفجار فقاعتها يف �أواخر عام
 ،2017لكن ال يزال احلما�س جتاه
التكنولوجيا الداعمة لها «بلوك
قويا ،حيث ت�ضاعف حجم
�شني»
ً
ر�ؤو�س الأموال املغامرة امل�ستثمرة
فيها عاملي ًا عدة مرات بنهاية عام
 ،2018وتوقعت م�ؤ�س�سات بحثية
�أن ينمو حجم ال�سوق العاملية
لتقنية «بلوك ت�شني»  2.32مليار
دوالر بحلول .2021
وبح�سب تقرير اقت�صادي ف�إن بع�ض
�أك�بر ال�صفقات �شملت بور�صات
ع��م�لات رقمية مثل «ك��وي��ن بيز»
و«روب�ين ه��ود كريبتو« ،ومن�صة
احلو�سبة ال�سحابية القائمة على
تلك التكنولوجيا الواعدة وغري
الهادفة للربح «دفينيتي» ،و�رشكة
امل��دف��وع��ات بطريقة ال��ن��د للند
«�سريكل» ،و«بريبت �إيك» ال�صينية
خلدمات الرقمنة والت�شفري.كما �أن
هناك فر�صة جيدة لتجني بع�ض
هذه اال�ستثمارات ثمار املغامرة،
وحتى �إذا مل تتعاف «بيتكوين»
�أب�� ًدا ،فالعمالت الرقمية الأخرى
قد حتل حملها ،و�ستنتع�ش �أعمال
من�صات التداول والدفع امل�شفر.
وحتى �إذا مل ت�صبح �أي عملة رقمية
و�سيلة للتبادل على نطاق وا�سع،
�ستحتفظ هذه الأ�صول االفرتا�ضية
بقيمتها كا�ستثمار لأولئك الذين
ل��دي��ه��م ق���درة ع��ال��ي��ة ع��ل��ى حتمل
نوعا
املخاطر ،حيث باتت تُ عترب
ً
رقم ًيا من الذهب ال��ذي ُي�ستخدم
كمالذ �آمن للقيمة.
و�إذا مل ي�صح �أي من هذه التكهنات،
هناك احتمال �أن تزدهر تكنولوجيا
«بلوك �شني» ،فمن الغريب انتهاء
ه��ذه التقنية ال��واع��دة التي ميكن
االعتماد عليها ك�سجل رقمي غري
م��رك��زي ،ويف �إمت���ام املعامالت

النقدية والعقود الذكية واالنتخابات
وحفظ امل�ستندات ،دون جناح.
ومع ذلك ،يرى بع�ض امل�شككني �أن
هذا االحتمال هو �سيناريو واقعي
للغاية ،وكتب الرئي�س التنفيذي
وم�ؤ�س�س «ت��رو لينك فاينن�شال»،
«كاي �ستن�شكومب» ،تدوينة خالل
هو�س «بتكوين» ع��ام  2017حتت
عنوان «بعد ع�رش �سنوات ،مل ي� ِأت
�أحد با�ستخدام لبلوك �شني».
كما �أ�شار «�ستن�شكومب» �إلى �أن جميع
اال�ستخدامات املقرتحة لتكنولوجيا
«بلوك �شني» يتم �إجن��ازه��ا ب�شكل
�أرخ���������ص ،م���ن ق��ب��ل ال��و���س��ط��اء
احلاليني ،مثل البنوك واملحاكم
واملحامني والبور�صات وال�رشكات
الكربى والوكاالت احلكومية ،ويف
ع��ام  ،2018ادع���ت ورق���ة بحثية

�أعدها «جوزيف عبادي» و«ماركو�س
ب��رومن�ير» �أن��ه م��ن امل�ستحيل �أن
يكون هناك �أي نظام توثيق �صحيح
ب�شكل ال مركزي وموثوق ويف الوقت
نف�سه فعال من حيث التكلفة ،و�أن
البنوك وامل�ؤ�س�سات الب�رشية تعمل
ب�شكل �سليم لأن �أعمالها تتوقف
على ذلك.على �سبيل املثال� ،إذا
��سرق «بنك �أوف �أم�يرك��ا» �أم��وال
العمالء عن طريق معاجلة خاطئة
للمدفوعات ف�ستت�أثر �أعماله ب�شدة
ورمب��ا ت��ت��وارى ع��ن ال�ضوء ملدة
طويلة ،وهذه ميزة تفتقدها «بلوك
�شني» لأن من يتحققون من عمليات
الإدخ��ال عرب النظام يتغريون كل
مرة.بالتايل� ،ستكون هناك حاجة
لبناء الثقة يف كل م��رة يتم فيها
تعديل ال�����س��ج�لات ،وه��ي عملية

مكلفة ،وعلى �سبيل املثال ،هذا
�أحد الأ�سباب التي جتعل «بتكوين»
ريا من الكهرباء.
�درا كب ً
ت�ستهلك ق� ً
الح��ظ الباحثان � ً
أي�ضا �أن «بلوك
�شني» يناف�س بع�ضها بع�ضا ،حيث
ميكن ملجموعة من امل�ستخدمني �أن
فرعا جدي ًدا منها ،ما يعني
ي�شكلوا ً
�أن��ه قد تظهر جمموعات كبرية من
«بلوك �شني» تت�سبب يف فو�ضى وعدم
ت��وازن ،وحينها لن يتمكن النا�س
من التن�سيق عرب �شبكة واحدة.قد
يكون «عبادي» و«برومنري» خمطئني
ب�ش�أن التكاليف املت�أ�صلة ال�ستخدام
«بلوك �شني» ،لكن حتى لو حلت
التكنولوجيا م�شكلة التكلفة ،فهي ال
تلغي احلاجة مل�ؤ�س�سات ذات عن�رص
ب�رشي لإدارة النظام الإيكولوجي لـ
«بلوك �شني».

الحرب التجارية تنعكس على واردات النفط
األميركي إلى الصين

هناك �سيناريوهان مقلقان حول
ال��دي��ون العاملية التي بلغت
مرتفعا تاريخياً،
م�ستوى
ً
�أحدهما يقول �إنه يف ظل انخفا�ض
الفائدة �سينتهي الأمر �إلى تفاقم
معدالت الت�ضخم ،على عك�س ما
يعتقد به �آخرون ،ب�أن هذا الو�ضع
�سي�ؤول �إلى انكما�ش الأ�سعار،
وت�شري تقارير اقت�صادية �إلى
�أن االرتفاع احلايل يف م�ستويات
الديون العاملية ميكن �أن ي�ؤدي
الى �أزمة اقت�صادية و�شيكة على
امل�ستوى العاملي ومع ذلك،
فهناك َمن يتوقع �أال تكون النهاية
م�أ�سوية على �أح���د اجلانبني
«ت�ضخم متفاقم �أو منكم�ش»،
على الأقل يف البلدان التي حتظى
بقدر كبري من الرثوة والقرو�ض
املقومة بعملتها املحلية ،وحذّ ر
كبري االقت�صاديني ال�سابق لدى
بنك الت�سويات الدولية «وليام
واي��ت» ،من خماطر قبل الأزمة
املالية ،ويف العام املا�ضي
�أعاد التحذير من �أزمة جديدة،
ريا �إلى ا�ستمرار منو ديون
م�ش ً
القطاع غري امل��ايل ،وخا�صة
احلكومات وال�رشكات يف البلدان
ذات الدخل املرتفع وال�رشكات
يف االقت�صادات النا�شئة.
وبالن�سبة للدول النا�شئة ،فهي
معر�ضة للخطر ب�شكل �أكرب من
ّ
غريها لأن الكثري من قرو�ضها
بالعمالت الأجنبية ،ما ي�سبب
ع��دم تطابق لبند العملة يف
موازنتها العمومية ،وفيما

تعزز ال�سيا�سة النقدية الإقدام
على املخاطرة ،ف�إن التنظيم ال
ي�شجع ،وهو و�ضع حمفز لعدم
اال�ستقرار.
يف �أوائ��ل ال�سبعينيات ،عندما
�أراد الرئي�س الأمريكي «ريت�شارد
نيك�سون» الفوز بوالية ثانية،
���ض��غ��ط ع��ل��ى رئ��ي�����س جمل�س
االحتياطي ال��ف��ي��درايل «�آرث���ر
ب�يرن��ز» للم�ساعدة يف حتقيق
حربا
طفرة اقت�صادية ،و�شن
ً
جتارية عرب خف�ض قيمة العملة
واحلمائية ،وتال ذلك عقد من
اال���ض��ط��راب��ات العاملية .كما
توقع ع��دد قليل من املراقبني
حركة الت�ضخم ال�صحيحة يف
ال�سبعينيات ،لكن مع ا�ستقراره
عند م�ستويات منخف�ضة خالل
ال�ستينيات هد�أت املخاوف من
تفاقمه ،رغم تراجع البطالة
�إل��ى م�ستويات متدنية للغاية
«كانت عند �أدنى م�ستوياتها يف
الواليات املتحدة بحلول عام
.»1969
وي�شري البع�ض �إلى �أن «منحنى
فيليب�س» «العالقة ق�صرية الأجل
ب�ين البطالة والت�ضخم» قد
انتهى لأن البطالة املنخف�ضة
مل ترفع الت�ضخم ،لكن التعبري
«معطل»،
الأكرث
ً
ترجيحا هو �أنه ُ
ف��ت��وق��ع��ات الت�ضخم ال ت��زال
را�سخة ،لكن زي��ادة كبرية يف
الطلب رمبا تطيح بالتوقعات.
وال �شك �أن ارت��ف��اع الت�ضخم
���س��ي��ك��ون ل��ه بع�ض اجل��وان��ب

املفيدة ،فمن �ش�أن قفزة مفاجئة
يف معدل منو الأ�سعار �أن تقلل من
تراكم الديون ،وخا�صة الدين
متاما كما فعل الت�ضخم
العام،
ً
يف �سبعينيات القرن املا�ضي.
وتعرف البنوك املركزية ما
يجب القيام به ا�ستجابة الرتفاع
الت�ضخم ،ومع ذلك ،ف�إن ارتفاع
الت�ضخم قد ي���ؤدي �إل��ى زيادة
�أ�سعار الفائدة اال�سمية طويلة
الأج����ل ،كما �ستقفز معدالت
الفائدة ق�صرية الأجل كما حدث
يف �أوائ��ل الثمانينيات حينها،
�سوف ترتفع تكلفة املخاطرة،
وق���د ت��ن��ه��ار �أ����س���واق الأ�سهم
ريا ،و�سي�صبح �سوق
املرتفعة كث ً
العمل �أكرث ُعر�ضة لال�ضطراب
والت�أثر بال�سيا�سة ،وب�شكل
ع���ام ���س��ت��ك��ون ه��ن��اك فو�ضى
غري متوقعة وه��زات يف �سوق
ال����صرف ،ورمب��ا ت�ضيع الثقة
يف امل�ؤ�س�سات العامة وخا�صة
البنوك املركزية ،و�سينتهي
الأمر �إلى ركود حاد .اما بالن�سبة
ل�سيناريو انكما�ش الت�ضخم،
فقد ي��ب��د�أ ب�صدمة اقت�صادية
ح�����ادة ،م��ث��ل ح���رب جت��اري��ة
متفاقمة و�رصاعات ع�سكرية يف
بع�ض مناطق العامل� ،أو �أزمة يف
التمويل اخلا�ص والعام ،رمبا
يف منطقة اليورو التي يخ�ضع
بنكها املركزي لبع�ض القيود،
والنتيجة النهائية �ستكون
أي�ضا وتفاقم عبء
ركو ًدا حا ًدا � ً
الديون.

صادرات البرازيل للدول العربية
سجلت  980مليون دوالر
ذكرت الغرفة التجارية العربية الربازيلية� ،أن قيمة
ال�صادرات الربازيلية �إلى العامل العربي يف �شهر
�أبريل املا�ضي بلغت  980.4مليون دوالر.
و�أفادت الغرفة يف بيان� ،أن ال�صادرات الربازيلية
�إلى الدول العربية خالل ال�شهر املا�ضي ،حققت منو ًا
 ،%40.3مقارنة بنف�س ال�شهر من العام ال�سابق،
وب�إجمايل نحو  2.7مليون طن.
وت�شري �آخر الأرقام ال�صادرة عن الغرفة التجارية
العربية الربازيلية� ،إلى �أن �شهر �أبريل  2019يعد
من �أف�ضل الأ�شهر التي يتم فيها ت�صدير الب�ضائع من
الربازيل منذ عام .2014
و�أو�ضحت الغرفة� ،أن � 282.7ألف طن من ال�صادرات
الربازيلية بقيمة  239.15مليون دوالر ذهبت �إلى
دول��ة الإم���ارات ،يف حني مت ت�صدير ما جمموعه

� 249.28ألف طن بقيمة  177.2مليون دوالر
�إلى اململكة العربية ال�سعودية.
وبلغ جمموع ال�صادرات �إلى م�رص � 183ألف طن بقيمة
 92.8مليون دوالر� ،أما �إجمايل الب�ضائع التي مت
ت�صديرها �إلى �سلطنة عمان والبحرين بلغت 801.23
�ألف طن بقيمة  63.49مليون دوالر و� 535.75ألف
طن بقيمة  51.7مليون دوالر على التوايل خالل نف�س
الفرتة.
وا�شتملت �أب��رز ال�صادرات الربازيلية �إل��ى العامل
العربية يف �شهر �أبريل  2019على اللحوم ،والذرة،
و�سكر البنجر ،ومنتجات خامات احلديد ومركزاتها،
والطائرات ،والأقمار ال�صناعية ،والأبقار احلية
واللحم البقري ،والقهوة ،والزيوت البرتولية،
وزيت فول ال�صويا.

�أ�صبحت الواليات املتحدة واحدة من �أكرب
منتجي النفط يف العامل بف�ضل طفرة اخلام
ال�صخري ال �سيما يف احلو�ض «الربمي»،
وتقرتب من �أن ت�صبح العبا رئي�سيا يف
�صادرات اخلام والغاز الطبيعي امل�سال
وامل��ن��ت��ج��ات ال��ب�ترول��ي��ة نهاية العام
احلايل ،وفقا ملا ذكرته «�أويل براي�س».
ويف الوقت الذي �أ�صبحت فيه الواليات
املتحدة �أحد منتجي النفط الرئي�سيني،
وا�صلت ال�صني معدالتها القيا�سية يف
ا�ستهالك اخلام لت�صبح الأ�رسع منوا من حيث
اال�ستهالك على م�ستوى العامل ،ولكن يف
ظل ت�صاعد احلرب التجارية بني البلدين،
ملاذا ال تفر�ض بكني ر�سوما جمركية على
وارداتها من النفط الأمريكي؟
وت�صاعدت احلرب التجارية بني الواليات
املتحدة م�ؤخر ًا حيث �أعلنت وا�شنطن زيادة
الر�سوم اجلمركية على وارداتها من �سلع
�صينية مبائتي مليار دوالر �إل��ى ،%25
وردت بكني ب�أنها تنوي زي��ادة الر�سوم
على واردات من �سلع �أمركية ب�ستني مليار
دوالر �إلى � %25أي�ض ًا بداية من يونيو.
وا�ستهدفت ال�صني بالر�سوم اجلمركية
العديد من املنتجات الأمريكية من الغاز
الطبيعي امل�سال وفول ال�صويا والآالت
�إلى احلبوب ومكونات الطائرات ،ولكن
و�سط تفاقم هذا النزاع ،مل تفر�ض بكني
«بعد» �أي تعريفة على وارادتها من النفط
الأمريكي.ورغم خف�ض ال�صني وارداتها
من النفط الأم�يرك��ي� ،إال �أنها مل تقرر
بعد ا�ستهدافها ب�أي ر�سوم مبا�رشة حيث
حتاول بكني تقييد ا�ستهالكها من اخلام
املتعط�شة �إليه.ي�أتي ذلك يف الوقت الذي

�شددت فيه �أمريكا العقوبات �ضد فنزويال
و�إيران الأمر الذي ينذر بنق�ص املعرو�ض
العاملي من اخل��ام ،وبالتايل ،ترتقب
الأ�سواق قرار «�أوبك» واملنتجني امل�ستقلني
ب�ش�أن م�ستويات الإنتاج.وك�رست ال�صني
م�ستوياتها القيا�سية يف ا�ستهالك املزيد
واملزيد من النفط كل يوم وكل عام ،ومن
املتوقع �أن يبلغ معدل ا�ستهالك اخلام
 10.3مليون برميل يومي ًا هذا العام.
ورغم ذلك ،ويف الوقت الذي واجهت فيه
ال�صني خماطر يف ا�سترياد النفط نتيجة
العقوبات والعوامل اجليو�سيا�سية ،قررت
احلكومة تكدي�س وتخزين كميات هائلة من
النفط.وت�شري تقارير �إلى �أن خمزونات
النفط ل��دى ال�صني ميكن �أن تت�ضاءل
ب�سهولة ،وهو ما يجعل بكني منفتحة على
خيارات خمتلفة من بينها التوا�صل مع
منتجني رئي�سيني مثل الواليات املتحدة.
و�أفادت تقارير» ب�أن انخفا�ض م�شرتيات
بكني من النفط تعك�س عدم اليقني الذي
ت�سببت فيه احل��رب التجارية ،وهو ما
يجعل م�صايف التكرير ال�صينية مرتددة
يف ا�ستقبال اخلام الأمريكي مع الأخذ يف
االعتبار �إمكانية فر�ض ر�سوم جمركية.
ويف الوقت الذي اجتهت فيه ال�صني نحو
تقلي�ص م�شرتياتها من اخلام الأمريكي،
مل تقف الواليات املتحدة مكتوفة الأيدي
وبحثت عن م�شرتين �آخرين لنفطها.ووفقا
لبيانات «بلومربغ» �شحنت �أمريكا 470.2
مليون برميل �إل��ى  38دول��ة من �أكتوبر
 2018حتى مار�س  2019مقارنة ب�شحن
 359.3مليون برميل �إلى  31دولة خالل
الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة لتلك الفرتة.

السعودية رفعت صادراتها النفطية إلى الصين بنسبة % 43

ارتفعت واردات ال�صني من النفط اخلام ال�سعودي
بن�سبة  %43ال�شهر املا�ضي ما �أعاد ال�سعودية
لت�صبح املزود الأول للخام لثاين �أكرب اقت�صاد
يف العامل مدفوعة بتزايد الطلب من م�صاف
خا�صة جديدة.
و�أظهرت بيانات ن�رشتها الإدارة العامة للجمارك
ال�صينية �أن الواردات من ال�سعودية و�صلت �إلى
 6.30ماليني طن �أو  1.53مليون برميل يوميا
مقارنة بتوريد  1.07مليون برميل يوميا يف
نف�س الفرتة من العام املا�ضي.

كما زادت واردات النفط ال�صينية من رو�سيا �إلى
 6.12ماليني طن �أو 1.49مليون برميل يوميا
ارتفاعا من  1.35مليون برميل يوميا يف �أبريل
من العام املا�ضي.
وا�ستوردت ال�صني  3.24ماليني طن من النفط
اخلام من �إيران �أو  789137برميال يوميا ارتفاعا
من  541100برميل يوميا يف مار�س مع تكثيف
ال�رشكات لعمليات ال�رشاء قبل انتهاء الإعفاءات
التي منحتها الواليات املتحدة لكبار امل�شرتين
للنفط الإيراين والتطبيق الكامل للعقوبات.

وقالت ثالثة م�صادر مطلعة �إن �رشكة ال�صني
للبرتوكيماويات «جمموعة �سينوبك» وم�ؤ�س�سة
البرتول الوطنية ال�صينية� ،أكرب �رشكتي تكرير
مملوكتني للدولة ،تخلتا عن �رشاء نفط �إيراين
للتحميل يف مايو وبلغت كمية ال�شحنات من
فنزويال  1.9مليون طن �أو  462813برميال يوميا
يف �أبريل مبا ميثل ارتفاعا ن�سبته %85مقارنة
ب�شهر مار�س بينما بلغت واردات اخلام العراقي
 3.31ماليني طن �أو  806372برميال يوميا
انخفا�ضا من  904500برميل يوميا يف مار�س.

األردن يتوقع ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة
لـ 2400ميغاوات بحلول 2021
ت��وق��ع��ت وزارة ال��ط��اق��ة وال�ث�روة
املعدنية يف االردن �أن يرتفع �إنتاج
الطاقة املتجددة لـ 2400ميغاوات
بحلول ع��ام  ،2021لتعادل %11
من الطاقة الكهربائية املولدة يف
اململكة ،مقارنة بـ %1خ�لال عام
.2014و�أفادت ال���وزارة� ،أن قطاع

الطاقة املتجددة و�صل �إلى ا�ستطاعة
توليدية مركبة مل�شاريع الطاقة
الكهربائية م��ن م�����ص��ادر الطاقة
امل��ت��ج��ددة بلغت  1130ميغاوات
بنهاية عام  ،2018وفق ًا لوكالة �أنباء
الأردن «برتا».
وتبلغ اال�ستطاعة التوليدية مل�شاريع

الطاقة املتجددة قيد البناء والتطوير
والتنفيذ املرتقبة عام  2021نحو
 1270ميغاوات ،ما يرفع الطاقة
الإنتاجية املركبة ملحطات الطاقة
املتجددة �إلى .2400
وحول �أنظمة الطاقة ال�شم�سية التي مت
تركيبها وربطها على �شبكات توزيع

الكهرباء حتى نهاية عام  2018يف
خمتلف القطاعات بلغت نحو 360
ميغاوات با�ستخدام ع��دادات �صايف
القيا�س والنقل بالعبور وم�شاريع
تغطية اال�ستهالك ،وتعادل تغطية
نحو  4500دومن بالألواح ال�شم�سية،
وفق ًا للوزارة.

