العدد ( )3835االثنين  26أغسطس 2019

8

اقتصاد

www.alshahedkw.com

بكين تطبق رسوم ًا جمركية تتراوح ما بين  % 5و % 10

تصاعد حدة الحرب التجارية في ظل اتخاذ الصين لخطوات مضادة
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اضطرابات محتملة من انفصال
المملكة المتحدة عن االتحاد األوروبي

تراجع سعر

مزيج خام برنت
أكثر من %2

• تصاعد احلرب التجارية

�أ�صدر االحتياطي الفيدرايل حم�رض
اجتماع جلنة حتديد �أ�سعار الفائدة
الأخ�ير الذي انتهى يف  31يوليو.
وق��د �أظ��ه��رت وقائع ه��ذا االجتماع
انحياز �أغلبية امل�س�ؤولني نحو ر�ؤية
�أن خف�ض �سعر الفائدة الرئي�سي
مبقدار  25نقطة �أ�سا�س هو «�إعادة
�ضبط ملوقف ال�سيا�سة النقدية� ،أو
عملية �إع��ادة تكييف خالل منت�صف
الدورة االقت�صادية كا�ستجابة لتطور
�آف��اق النمو» .وخ�لال االجتماع،
واجه رئي�س جمل�س الإدارة جريوم
باول انق�سام ًا بني م�س�ؤويل البنك
املركزي الأمريكي حول خف�ض �سعر
الفائدة بواقع  25نقطة �أ�سا�س فقط
ال�شهر املا�ضي .حيث �أ�شار املح�رض
�إلى �أنه �ضمن الإجماع العام ،اجته
عدد قليل من الأع�ضاء �إلى تف�ضيل
خف�ض ًا ف��وري�� ًا ب��واق��ع  50نقطة
�أ�سا�س م�شريين �إل��ى احلاجة �إلى
اتخاذ «�إج��راء �أقوى �ضد م�ستويات
الت�ضخم املنخف�ضة ب�شدة» .من جهة
�أخرى ،جادل بع�ض امل�س�ؤولني ب�أن
«االقت�صاد احلقيقي ما يزال يف و�ضع
جيد» ،مف�ضلني احلفاظ على ثبات
�أ�سعار الفائدة .حيث �صوت ع�ضوان
هما �إ�ستري جورج و�إريك روزجنرن،
رئي�سا بنك االحتياطي الفيدرايل يف
كان�سا�س �سيتي وبو�سطن �ضد قرار
اللجنة.

وتراكمت العديد من الق�ضايا التي
تواجه رئي�س االحتياطي الفيدرايل
م��ن �ضمنها ت��ع��دد وج��ه��ات النظر
حول خف�ض �أ�سعار الفائدة ال�شهر
املا�ضي ،بالإ�ضافة �إلى تزايد حالة
االرتباك وعدم اليقني ب�ش�أن ال�سيا�سة
املالية للواليات املتحدة بعد �أن
�ألغى الرئي�س دونالد ترامب فكرة
تخفي�ضات �رضيبية جديدة لتحفيز
االقت�صاد وذلك بعد يوم واحد فقط
من ت�أكيد و�ضعها على جدول �أعمال
احل��ك��وم��ة .ويتوقع امل�ستثمرون
حت��رك � ًا ج��دي��د ًا م��ن ج��ان��ب البنك
املركزي خلف�ض �أ�سعار الفائدة يف
اجتماع اللجنة الفيدرالية لل�سوق
املفتوحة القادم يف �سبتمرب حلماية
االقت�صاد الأمريكي من ت�أثري التوترات
التجارية والتباط�ؤ العاملي ،بح�سب
تقرير البنك الوطني .
وك��ان حم�رض اجتماع االحتياطي
ال��ف��ي��درايل م�صحوب ًا بت�رصيحات
مت�شددة من قبل ع�ضوي املجل�س
جورج وهاركر الذين �رصحا ب�أنهما
ال يريان �أي مربرات خلف�ض �أ�سعار
الفائدة جم��دد ًا بعد خف�ضها بواقع
ربع نقطة مئوية يف �شهر يوليو مبا
�أدى �إلى انعكا�س منحنى العائد على
ال�سندات اخلمي�س املا�ضي للمرة
الثالثة خالل ال�شهر احلايل .وذلك
عندما قفز العائد على �سندات اخلزانة

الأمريكية لأجل عامني متخطي ًا عائد
�سندات اخلزانة الأمريكية القيا�سية
لأج����ل ��� 10س��ن��وات خ�ل�ال جل�سة
التداول .هذا بالإ�ضافه �إلى جزء �آخر
من منحنى العائد الذي يعك�س الفرق
بني عوائد ال�سندات امل�ستحقة بعد
ثالثة �أ�شهر وتلك امل�ستحقة بعد 10
�سنوات� ،سجل ذلك املنحنى تراجع ًا
�أعمق داخل املنطقة ال�سلبية �أثناء
جل�سة التداول �إال انه ا�ستعاد توازنه
منهي ًا تداوالت اليوم دون تغري.
احلرب التجارية
وعلى �صعيد اجلبهة التجارية ويف
رد فعل للحرب التجارية التي �شنها
الرئي�س ترامب �ضد ال�صني� ،أعلنت
بكني عن تطبيقها لر�سوم جمركية
�إ�ضافية ترتاوح ما بني � %5إلى %10
على واردات �أمريكية بقيمة  75مليار
ابتداء من �سبتمرب ،ودفعت
دوالر
ً
تلك الأخبار ب�سعر مزيج خام برنت
�إلى الرتاجع ب�أكرث من  %2لي�صل
�إل��ى  58.52دوالر ًا للربميل يف ظل
خماوف ب�ش�أن ت�أثر الطلب على النفط
من جراء زيادة الر�سوم اجلمركية ما
قد ينجم عنه من تباط�ؤ يف التجارة
العاملية .وقد وعد الرئي�س دونالد
ترامب بالرد على اجلولة الأخرية من
الر�سوم اجلمركية التي فر�ضتها بكني
و�أمر ال�رشكات الأمريكية ب�أن تبد�أ

الدوالر يستقر أمام الدينار عند  303فلوس
واليورو يرتفع إلى 338
ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر مقابل الدينار �أم�س عند
م�ستوى  0.303دينار يف حني ارتفع اليورو الى 0.338
دينار مقارنة ب�أ�سعار �رصف الأ�سبوع املا�ضي.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية على

موقعه الإلكرتوين �إن �سعر �رصف اجلنيه الإ�سرتليني
ارتفع الى م�ستوى  0.372دينار كما ارتفع الفرنك
ال�سوي�رسي �إل��ى م�ستوى  0.311دينار وظ��ل الني
الياباين عند م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.

المستثمرون يتعاملون مع العملة باعتبارها آمنة

زيادة اإلقبال على «بيتكوين»

منذ تصاعد الحرب التجارية
ر�صدت من�صة «�إي تورو» العاملية
لتداول العمالت العادية والرقمية
والأ���س��ه��م وال�����س��ل��ع �إق���ب���اال من
امل�ستثمرين على عملة بيتكوين
امل�����ش��ف��رة م��ن��ذ ت�صاعد احل��رب
التجارية بني الواليات املتحدة
وال�صني ،يف �سلوك يرجح تعامل
امل�ستثمرين مع العملة الرقمية
باعتبارها �أ���ص�لا �آم��ن��ا م�شابها
للذهب .وبح�سب ما نقله موقع
«بيزن�س �إن�سادير» الأمريكي عن
املن�صة ،ت��زاي��د حجم التداول
على بيتكوين بن�سبة  %284يف
الفرتة التي ا�ستعرت فيها حرب
التجارة من  19مايو � 2019إلى
� 19أغ�سط�س احل��ايل ،بينما زاد
حجم ت���داوالت الذهب يف الفرتة
نف�سها بن�سبة  .%73والذهب هو
�أحد الأ�صول ال�شهرية التي يلج�أ
امل�ستثمرون �إلى االحتفاظ بها يف
�أوقات عدم اليقني.وقال �ساميون
بيرتز املحلل يف «�إي تورو» لبزن�س
�إن�سايدر �إنه ثمة �أوجه ت�شابه بني
الذهب وبيتكوين.
وت��اب��ع« :ال تت�أثر ن���درة الذهب
وع��وائ��ده وقيمته ب��ق��رارات �سعر
الفائدة للبنوك املركزية؛ لذلك
ك���ان امل���ع���دن م��ل�اذا تاريخيا

إقبال املستثمرين على عملة «بيتكوين»

�آم��ن��ا للم�ستثمرين خ�لال �أوق��ات
اال����ض���ط���راب���ات االق��ت�����ص��ادي��ة
وال�سيا�سية» .و�أ���ض��اف« :ت�شرتك
عملة بيتكوين يف خ�صائ�ص م�شابهة
للذهب� ،أو من حيث الندرة؛ لأنه لن
يكون هناك �سوى كمية حمدودة «21
مليون وحدة بيتكوين» ،كما �أنها
عملة غري مركزية وال يت�أثر �سعرها
بالت�ضخم».
وق��ال بيرتز �إن بيتكوين يتمتع
مبيزة �إ�ضافية على الذهب تتمثل يف
انخفا�ض تكلفة تخزينه .و�أ�ضاف
�أن بيتكوين ال ي��زال �أح��د الأ�صول

املتقلبة �أكرث من الذهب ويواجه
خماطر �إ�ضافية ،وم��ع ذل��ك يبدو
�أن امل�ستثمرين ي�ستخدمون العملة
امل�شفرة كمالذ �آمن.
و�أو�ضح« :التقلب ال�شديد يف �أ�سعار
العملة واالدع���اءات بالتالعب يف
قيمتها ما زال ي�ؤثر على �سمعتها،
ومع ذلك ،ف�إن االرتباط مع الذهب
على من�صة �إيتورو ميكن �أن يكون
ع�لام��ة على �أن الت�صور العام
لبيتكوين يتحول تدريجي ًا من
امل�ضاربة �إلى خمزن قيمة منخف�ض
املخاطر».

االمارات :منطقة عجمان الحرة
تقتنص  % 32من الصادرات

�أظهرت تقارير �صادرة من غرفة عجمان باالمارات �أن
ن�سبة م�ساهمة منطقة عجمان احلرة يف الت�صدير و�إعادة
الت�صدير بالإمارة و�صلت �إلى  %32و % 60على الرتتيب
خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر الأولى من العام اجلاري.
وبلغت ن�سبة جتديد الرخ�ص يف الإم���ارة ،% 91
حيث ج��اء يف �صدارتها مكاتب الأع��م��ال ،وج��اء يف
املركز الثاين املكاتب الذكية ثم املخازن؛ وتركزت
ن�شاطات هذه الرخ�ص التي مت جتديدها �إلى التجارة

الإلكرتونية ،التجارة العامة ،والرخ�ص ال�صناعية.
ويف ذات ال�سياق ،زادت عدد ال�رشكات العاملة باملنطقة
بالن�صف الأول من  2019بن�سبة  % 8.23لت�صل �إلى نحو
� 8000رشكة.وقالت فاطمة �سامل ،مدير عام منطقة
عجمان احلرة بالتكليف« :من بني املزايا التي طرحناها
م�ؤخر ًا التطبيق الإلكرتوين ،واملن�صة الإلكرتونية حيث
ي�ساعدان امل�ستثمرين يف متابعة و�إدارة م�رشوعاتهم
التجارية من �أي مكان يف العامل».

فور ًا يف البحث عن بديل لل�صني .كما
وا�صلت الأ�سهم الأمريكية تراجعها يف
حني حت�سن �أداء �سندات اخلزانة يوم
اجلمعة بعد ت�رصيحات ترامب حيث
وعد بالرد على التعرفة ال�صينية
«ظهر نف�س ال��ي��وم»� .أعلن ترامب
يف وقت الحق من عن رفع الر�سوم
اجلمركية احلالية على ال��واردات
ال�صينية بقيمة  250مليار دوالر
من � % 25إلى  % 30يف � 1أكتوبر ،
ورفع الر�سوم اجلمركية على ال�سلع
ال�صينية بقيمه  300مليار دوالر
املقرر �أن تبد�أ يف � 1سبتمرب  ،من 10
� %إلى .%15
ومل يكن ت�أثري تلك االنباء ايجابي ًا
على الأ�سواق ،حيث تراجع م�ؤ�رش
�ستاندرد �أند بورز  500بن�سبة ،%1.6
يف ح�ين انخف�ض م ��ؤ��شر نا�سداك
املركب بن�سبة  .%1.7كما تراجع
عائد �سندات اخلزانة الأمريكية لأجل
� 10سنوات بواقع  7.3نقاط �أ�سا�س �إلى
 ،%1.535يف حني تراجع العائد على
نظريتها امل�ستحقة بعد عامني مبعدل
 8.7نقطة �أ�سا�س �إلى  .%1.5209كما
�أدت ردة فعل ترامب �أي�ض ًا �إلى ارتفاع
�أ�سعار الذهب ليوا�صل ال�صعود الذي
بد�أه قبل ذلك على خلفية الإعالن عن
الر�سوم اجلمركية ال�صينية ،وبلغ
�سعر امل��ع��دن الأ�صفر 1,526.10
دوالر.

�أدى ت�رسيب بع�ض الوثائق الر�سمية يف اململكة
املتحدة �إلى الك�شف عن بع�ض اال�ضطرابات املحتملة
التي قد ال تتمكن احلكومة الربيطانية من احلد من
وقعها يف حالة االنف�صال عن االحتاد الأوروبي بدون
التو�صل �إلى اتفاق.
و�أ�شارت الوثيقة �إلى عدة ق�ضايا من �ش�أنها الت�أثري على
العديد من العوامل مبا يف ذلك حدوث نق�ص يف الغذاء
والدواء والبنزين .وك�شفت الوثيقة �أي�ض ًا عن ا�ضطرابات
حمتملة يف القنوات التجارية ،حيث تتوقع �أن تفر�ض
فرن�سا �ضوابط على ال�سلع اعتبار ًا من �أول يوم لالنف�صال
دون اتفاقية .كما قد ت�ؤدي عمليات فح�ص �ش�ؤون الهجرة
املتزايدة �إلى ت�أخري امل�سافرين يف النقاط الرئي�سية
التي ت�صل بني اململكة املتحدة وفرن�سا.
كما تتوقع احلكومة حدوث بع�ض االحتجاجات مبا قد
ي�صعد من اال�ضطرابات العامة� .أما فيما يتعلق بق�ضية
�إيرلندا ال�شمالية ،ال تتوقع احلكومة �أن تعود احلدود
القا�سية فور انف�صال اململكة عن االحتاد الأوروبي� ،إال
ان الر�سوم اجلمركية والتعريفات التنظيمية �ستطبق

بني ليلة و�ضحاها على �أن�شطة التبادل التجاري مع
�أيرلندا .والتقي بوري�س جون�سون بامل�ست�شارة
الأملانية �أجنيال مريكل يف �أعقاب ظهور تلك الوثائق،
وعلّق بعد ذلك قائ ً
ال �إن هذا االجتماع «�شجعه ب�شدة»،
يف حني �أعربت مريكل عن �أملها يف �أن جتد اململكة
املتحدة واالحت���اد الأوروب����ي ح� ً
لا لق�ضية احل��دود
الأيرلندية خالل الثالثني يوم ًا القادمة.
ويطالب جون�سون ب�إ�صالح �شامل التفاقية االن�سحاب
التي مت التو�صل �إليها بني االحت��اد الأوروب��ي و�سلفه
ترييزا ماي مبا ي�شمل �إزالة بند الدعم لأيرلندا متام ًا.
ويف اليوم التايل الجتماع جون�سون ومريكل� ،شكك
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون يف �آمال جون�سون يف
�إجراء تغيريات كبرية على اتفاقية االن�سحاب احلالية،
قائ ًال �إن الدعم يعترب جزء ًا «ال يتجز�أ» من االتفاق .و�أكد
ماكرون على �أن كال اجلانبني يجب �أن يكونا قادرين
على التو�صل �إلى «حل ذكي» �إال ان ذلك يتوفر فقط ما مل
ت�ؤثر التغيريات على مطالب االحتاد الأوروبي الأ�سا�سية
املتعلقة ب�أيرلندا وال�سوق الأوروبية املوحدة.

االجتماع في جاكسون هول لم يسفر عن توضيح
مسار السياسات النقدية األميركية
�ألقى جريوم باول خطابه املرتقب
يف قاعة جاك�سون ه��ول اجلمعة
املا�ضي ،وهو احلدث الذي يرتقبه
امل�ستثمرون عن كثب نظر ًا لأهميته
يف حت��دي��د اخل��ط��ط امل�ستقبلية
لالحتياطي ال��ف��ي��درايل كما جرت
العادة .ومل يقم باول ب�إعطاء �أية
�إ���ش��ارات ح��ول التوقعات اخلا�صة
ب ��أ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة ،ح��ي��ث ك��رر
ت�رصيحاته ال�سابقة التي ا�صدرها
منذ يونيو ب�أنه �سوف يتم الت�رصف
« بال�شكل املنا�سب للحفاظ على
التو�سع»� .أما يف �إطار تعليقه على
الأو�ضاع التجارية ،ذكر ب��اول �أن
الفيدرايل الأمريكي يواجه موقف ًا
غ�ير م�����س��ب��وق وان����ه يف ح�ين �أن
ال�سيا�سة النقدية تعد �أداة قوية يف
تعزيز �إنفاق امل�ستهلكني واال�ستثمار
التجاري والثقة ب�صفة عامة� ،إال �أنه
ال يوجد «كتاب قواعد» عن التجارة

العاملية .حيث ترك باول الأمر بني
يدي الكونغر�س والإدارة الأمريكية،
قائ ًال �إن مهمة االحتياطي الفيدرايل
تتمثل يف ا�ستخدام ال�سيا�سة النقدية
لتعزيز �أهدافه النظامية .ويف �ضوء
الأو�ضاع االقت�صادية احلالية� ،أ�شار
باول �إلى �أن التوقعات االقت�صادية
ال��ع��امل��ي��ة �آخ����ذة يف ال��ت��ده��ور،
وحتديد ًا يف �أملانيا وال�صني ،كما
�أ�شار �إلى �إمكانية انف�صال اململكة
املتحدة عن االحتاد الأوروبي بدون
التو�صل �إلى اتفاق ،هذا بالإ�ضافة
�إلى حل احلكومة الإيطالية .و�أنهى
بيانه االقت�صادي مذكر ًا ب�أن اقت�صاد
ال��والي��ات املتحدة وا���ص��ل �أداءه
اجليد ب�صفة عامة بدعم من �إنفاق
امل�ستهلكني .كما �أ�شار باول �إلى �أن
الت�ضخم كان «م�ستقر ًا للغاية» خالل
فرتة التو�سع االقت�صادي يف الواليات
املتحدة ،لكنه كان «�أقل قلي ًال» من

احلد امل�ستهدف من قبل االحتياطي
الفيدرايل للعام احلايل بن�سبة .%2
ورد دون��ال��د ترامب على خطاب
باول وكتب «كاملعتاد ،مل يفعل
االحتياطي ال��ف��ي��درايل �شي ًئا».
كما �أج��رى مقارنة غري م�ألوفة
بني رئي�س االحتياطي الفيدرايل
والرئي�س ال�صيني مت�سائ ً
ال «�س�ؤايل
الوحيد هو من يكون عدونا الأكرب،
باول �أو الرئي�س �شي؟» .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،انتقد ترامب الفيدرايل
الأمريكي لعدم الت�شاور معه.
وق���ال ت��ق��ري��ر ال��وط��ن��ي� ،ساهم
ال��ت�����ص��ع��ي��د امل��ف��اج��ئ للحرب
التجارية وعدم توافر م�سار وا�ضح
للم�ضي قدم ًا من قبل االحتياطي
الفيدرايل يف ال�ضغط على الدوالر
الأم�يرك��ي ،حيث انخف�ض بن�سبة
 %0.82ي��وم اجلمعة و�أغلق عند
م�ستوى .97.639

تقليص المصروفات التمويلية % 20

هشام مصطفى :خفض الفائدة سيساعد
في انتعاش القطاع العقاري المصري

املجموعة تعاقدات بقيمة  24مليار جنيه يف
ق��ال الع�ضو املنتدب ملجموعة طلعت م�صطفى
.2019
القاب�ضة� ،أكرب �رشكة تطوير عقاري مدرجة يف
ومن �أب��رز م�رشوعات ال�رشكة يف القاهرة مدينة
البور�صة امل�رصية ه�شام م�صطفى� ،إن خف�ض
الرحاب وم�رشوع مدينتي ب�رشق القاهرة املقام
�أ�سعار الفائدة مب�رص �سي�ساعد يف انتعا�ش القطاع
على م�ساحة ثمانية �آالف فدان.
العقاري وزيادة الطلب على ال�رشاء.
وم��ن ناحية �آخ���رى ،ق��ال م�����س��ؤول يف ال�رشكة
خف�ض البنك املركزي امل�رصي �أ�سعار الفائدة
امل�رصية لالت�صاالت� ،أكرب م�شغل خلدمات الهاتف
الرئي�سية  150نقطة �أ�سا�س يوم اخلمي�س للمرة
الثابت يف �أفريقيا وال�رشق الأو�سط� ،إن قرار خف�ض
الأولى منذ فرباير .ونزل �سعر الإيداع لأجل ليلة
الفائدة بالبالد �سيقلل امل�رصوفات التمويلية
واحدة �إلى  % 14.25من  ،% 15.75و�سعر الإقرا�ض
لل�رشكة .% 20
لليلة واحدة �إلى  % 15.25من .% 16.75
خف�ض البنك املركزي امل�رصي �أ�سعار الفائدة
وقال م�صطفى «خف�ض الفائدة قرار �إيجابي �سيكون
الرئي�سية  150نقطة �أ�سا�س يوم اخلمي�س للمرة
له ت�أثري يف انتعا�ش القطاع وزيادة الطلب على
الأولى منذ فرباير .ونزل �سعر الإيداع لأجل ليلة
ال�رشاء ...كلما حدث خف�ض يف الفائدة تراجع
واحدة �إلى  % 14.25من  ،% 15.75و�سعر الإقرا�ض
االحتفاظ بال�سيولة وزاد الإنفاق وحت�سنت الأ�سواق
لليلة واحدة �إلى  % 15.25من .% 16.75
وخا�صة العقارية».
و�أب��ل��غ امل�س�ؤول �أن خف�ض �سعر الفائدة ي�ؤثر
ع��اين الكثري من املطورين العقاريني يف م�رص
• هشام مصطفى
�إيجابيا على �أرب��اح امل�رصية لالت�صاالت ،حيث
من تباط�ؤ الطلب على وحدات الإ�سكان الفاخر يف
الآونة الأخرية ،وهو ما دفع ال�رشكات �إلى ابتكار �أ�ساليب ت�سويقية �سيقلل امل�رصوفات التمويلية بن�سبة  % 20على قرو�ض ال�رشكة
جديدة مثل زيادة فرتات ال�سداد �إلى ما بني  10و 15عاما بجانب عدة املقدرة بنحو  11.7مليار جنيه « 708.23مليون دوالر».
�أبدى عدد من رجال الأعمال امل�رصيني يف ت�رصيحات ترحيبهم بخف�ض
و�سائل �أخرى.
ويف حني تراجعت تعاقدات ومبيعات عدد كبري من �رشكات القطاع ،البنك املركزي �أ�سعار الفائدة الرئي�سية يف خطوة و�صفوها بالإيجابية
بلغت تعاقدات جمموعة طلعت م�صطفى  21.3مليار جنيه « 1.29لتحفيز اال�ستثمارات ،لكنهم �أكدوا على حاجة بيئة الأعمال يف البالد
مليار دوالر» يف  2018مقابل  13.1مليار جنيه يف  .2017وت�ستهدف �إلى مزيد من اخلف�ض خالل الفرتة املقبلة.

ترامب :أميركا «قريبة جداً» من إبرام اتفاق
تجاري ثنائي مع اليابان

وتو�صلت ال��والي��ات املتحدة
�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد
واليابان اجلمعة املا�ضي �إلى
ت���رام���ب �أم�������س �أن ال���والي���ات
الإط����ار ال��ع��ام الت��ف��اق جت��اري
املتحدة «قريبة جداً» من �إبرام
بني البلدين مع �إبقاء وا�شنطن
اتفاق جتاري ثنائي «كبري» مع
ل��ل��ت��ع��ري��ف��ات اجل��م��رك��ي��ة على
اليابان.
ال�سيارات اليابانية ،وخف�ض
وقال ترامب يف ت�رصيح مقت�ضب
طوكيو للتعريفات على حلوم
ق��ب��ي��ل حم��ادث��ات��ه م���ع رئي�س
الأب��ق��ار واخلنازير ال��واردة من
ال���وزراء الياباين �شينزو �آبي
�أمريكا.
على هام�ش قمة جمموعة ال�سبع
وارت���ف���ع ال��ف��ائ�����ض ال��ت��ج��اري
يف باري�س بفرن�سا� ،إن الواليات
الياباين مع الواليات املتحدة
املتحدة «قريبة جد ًا من اتفاق
�أك��ث��ر م���ن  %15يف ي��ول��ي��و
و��صرح ب�أن
كبري مع اليابان».
ّ
امل��ا���ض��ي ،ووف��ق �أرق���ام وزارة
الطرفني «الأمريكي والياباين»
املالية اليابانية ،بلغ الفائ�ض
«كانا يعمالن على ذلك على مدى
مع وا�شنطن  579.5مليار ين «5.5
� 5أ�شهر».
مليار دوالر» ال�شهر املا�ضي،
وكانت �صحيفة نيكي االقت�صادية
�أي بارتفاع ن�سبته  %15.6على
اليومية قد �أفادت يف وقت �سابق
�أ�سا�س �سنوي ،لل�شهر اخلام�س
من ال�شهر احل��ايل ب��أن اليابان
على التوايل.
اتفقت م��ع ال��والي��ات املتحدة
وارتفعت واردات اليابان من
على ا�ستهداف �إبرام اتفاق وا�سع
• مناقشات أميركية يابانية إلبرام اتفاق جتاري
ال��والي��ات املتحدة  ،%3.5يف
للتجارة الثنائية بحلول �سبتمرب
املقبل ،وال�سعي حلل خالفات يف ال��ر�أي ب�ش�أن الر�سوم اجلمركية مقدمتها الطائرات والنفط اخل��ام ،لكن �صادراتها �سجلت ارتفاعا
 %8.4تتقدمها معدات �صناعة ال�رشائح ومعدات البناء.
املفرو�ضة على اللحوم وقطاع ال�سيارات.

