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اقتصاد

في ظل صعوبات التمويل وتعطل اإلنتاج

تعافي اإلمدادات النفطية األميركية مستبعد
واص��ل��ت أس��ع��ار النفط اخل��ام
مكاسبها املتتالية ،لتبقى عند
أع��ل��ى م��س��ت��وى ف���ي  13ش��ه��را؛
بسبب ضعف ال��دوالر واستمرار
االنخفاض احلاد في إنتاج النفط
األمريكي ،وأزم��ة الطقس املتجمد
ال��ت��ي اج��ت��اح��ت ت��ك��س��اس وع��دة
واليات أخرى أخيرا.
كما تتلقى األسعار دعما من قيود
اإلنتاج التي تنفذها مجموعة “أوبك
 ”+في مقابل بيانات تعافي الطلب
بسبب االنتشار اجليد والسريع
للقاحات كورونا اجلديدة ،بينما
تكبح املكاسب السعرية بيانات
عن ارتفاع غير متوقع في مستوى
املخزونات األمريكية.
وي���ق���ول لـ”االقتصادية”،
مختصون ومحللون نفطيون ،إن
بعض الشركات الدولية رصدت
تغيرا جوهريا في وضع املنافسة
في سوق النفط ،مشيرين إلى أن
تعافي اإلمدادات النفطية األمريكية
ب��ات مستبعدا في ظل صعوبات
التمويل وتعطل اإلنتاج.
وأش���اروا إل��ى أن الطلب القوي
ع��ل��ى ال��ن��ف��ط اخل����ام وان��خ��ف��اض
م��ع��دالت النمو ف��ي إن��ت��اج النفط
ال��ص��خ��ري األم��ري��ك��ي ،يعني أن
“أوبك  ”+أصبحت تواجه ضغوطا

أقل ولم يعودوا بحاجة إلى القلق
ب��ش��أن امل��ن��اف��س��ة ع��ل��ى احلصص
ال��س��وق��ي��ة .وت��وق��ع املختصون
استمرار تعافي الطلب خاصة في
قطاع الطيران أو ما يخص القيادة
على الطرق وه��و ما سيؤدى إلى
ارتفاع مطرد في استهالك الوقود،
الفتني إل��ى أن ال��زي��ادات احملتملة
من قبل فنزويال وإيران وليبيا لن
تعطل خطة “أوبك  ”+في حتقيق
التوازن في السوق واالستمرار في
االستفادة من األجواء اإليجابية في
السوق املتعلقة بانتشار لقاحات
كورونا.
وأش��ار املختصون إلى أن أزمة
كورونا ك��ان لها تأثيرات سلبية
واسعة في االستثمارات النفطية
في مشاريع املنبع ،حيث قلصت من
إم��دادات النفط اجلديدة وميكن أن
توجد فجوة في العرض مستقبال
خاصة إذا تعافي الطلب بصورة
قوية.
وف��ي ه��ذا اإلط����ار ،ي��ق��ول مفيد
م��ان��درا ن��ائ��ب رئ��ي��س ش��رك��ة “إل
إم إف” النمساوية للطاقة ،إن
املكاسب السعرية تتواصل في
س��وق النفط اخل��ام بسبب تغلب
العوامل اإليجابية خاصة تقلص
امل��ع��روض النفطي بفعل قيود

“أوبك  ،”+إض��اف��ة إل��ى خسائر
اإلن��ت��اج األم��ري��ك��ي ج���راء موجة
الصقيع وتداعيات كورونا التي
أدت – بحسب إحصائيات دولية
 إل��ى خصم نحو مليوني برميليوميا من إجمالي إنتاج النفط في
الواليات املتحدة.
وي��رى ،ماثيو جونسون احمللل
ف��ي ش��رك��ة “أوكسيرا” الدولية
ل�لاس��ت��ش��ارات ،أن ال��ث��ق��ة تعود
للسوق النفطية بقوة وق��د قفزت
أس��ع��ار النفط بالفعل إل��ى أعلى
مستوياتها في أكثر من عام ،حيث
يتطلع السوق قدما نحو انخفاض
متسارع في املخزونات العاملية
وع����ودة ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي ف��ي ظل
انتشار سريع للقاحات ضد وباء
كورونا.
وم���ن ن��اح��ي��ت��ه ،ي��ق��ول أن��دري��ه
يانييف احمللل البلغاري والباحث
ف���ي ش����ؤون ال��ط��اق��ة ،إن���ه رغ��م
ارتفاع األسعار تتمهل “أوبك ”+
في التعامل مع متغيرات السوق
انتظارا لتحقيق مستوى أعلى من
ال��ت��وازن املستقر ،حيث حتافظ
“أوبك  ”+ع��ل��ى ق��ي��ود اإلن��ت��اج
حتى نهاية (م��ارس) مع احتمال
إجراء زيادات تدريجية اعتبارا من
(أبريل) املقبل..

تراجع أرباح الشركات العُمانية املدرجة بالبورصة  17باملئة
أظهرت البيانات املالية للشركات
امل��درج��ة ب��ب��ورص��ة مسقط ،انخفاض
أرباحها خالل  2020بنسبة  17باملئة،
ق��ي��اس��ا ع��ل��ى ال��ع��ام ال��س��اب��ق ,وس��ط
تداعيات جائحة كورونا غير املسبوقة،
وانعكاسها املباشر على توقف األنشطة
التجارية.
وح��س��ب مسح “األناضول” ال��ذي
استند إلى “البيانات املالية لـ  58شركة
مدرجة” ،فإن األرباح السنوية انخفضت
إلى  565.71مليون ريال ( 1.47مليار
دوالر) ،مقابل أرب��اح  681.16مليون
ريال ( 1.77مليار دوالر) في .2019
وتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات
األكثر ربحية بقيمة  273.1مليون ريال
( 711.2مليون دوالر) ،مستحوذا على
 48باملئة م��ن إجمالي األرب���اح خالل
.2020
وت��راج��ع��ت أرب���اح البنوك املدرجة
بنسبة  32.51باملئة خالل العام املاضي،
قياسا على  404.67مليون ريال (1.05
مليار دوالر) في .2019
وت��ص��در ب��ن��ك م��س��ق��ط (أك��ب��ر بنك
بالبالد) ،الشركات األكثر ربحية بقيمة
 163.36مليون ري��ال ( 425.4مليون

دوالر) ،إال أن��ه سجل تراجعا سنويا
باألرباح بنسبة  11.9باملئة.
ووف���ق ال��ب��ي��ان��ات ،ف���إن  28شركة
ارتفعت أرباحها خالل العام املاضي،
مقابل خ��س��ارة  11ش��رك��ة ،فضال عن
تراجع أرباح  29شركة.
وم��درج ببورصة مسقط  59شركة
موزعة على  7قطاعات (البنوك -التأمني

وزير اخلزانة البريطاني  :أتعهد
باالستمرار في دعم الوظائف
ق��ال ريشي سوناك وزي��ر اخلزانة البريطاني إن احلكومة
البريطانية سوف تستمر في دعم العاملني والوظائف بالتزامن
مع إعادة فتح االقتصاد وذلك في حوار مع “سكاي نيوز”.
وذك��ر ل��دى سؤاله ما إذا ك��ان س��وف مي��دد العمل ببرنامج
األجازات املدفوعة ملا بعد أبريل املقبل” قلت في بداية هذه األزمة
إنني سوف أب��ذل كل ما في وسعى حلماية األس��ر واألعمال”.
وأضاف “وأنا مازلت ملتزما متاما بذلك” .وكان رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون قد أعلن االثنني املاضي عن خطة
مؤلفة من  4خطوات إلعادة فتح االقتصاد.
وينص برنامج دع��م املتضررين من فيروس كورونا على
منح العاملني إج��ازات مدفوعة االج��ر تصل نسبتها إلى 80%
من رواتبهم ،لتصل إلى  2500جنيه استرليني في الشهر ومن
املقرر أن ينتهى العمل بالبرنامج في نهاية أبريل املقبل .وأظهرت
أحدث إحصاءات حتى  31يناير املاضي أن نحو  4.7مليون عامل
مازالوا يستفيدون من البرنامج.

ارتفاع عدد الشركات
في كوريا اجلنوبية
 15باملئة رغم الوباء
أظهرت بيانات أن عدد الشركات املنشأة حديثا في كوريا
اجلنوبية سجل أعلى مستوى له بارتفاع قدره أكثر من  15في
املائة عام  2020رغم جائحة فيروس كورونا.
وبحسب وكالة “يونهاب” لألنباء ،فإنه مت إنشاء ما مجموعه
 1.48مليون شركة جديدة العام املاضي ،بزيادة قدرها  15.5في
املائة عن العام الذي سبقه ،وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة
الشركات الصغيرة واملتوسطة احلجم والشركات الناشئة.
وقالت الوزارة“ :زاد عدد الشركات التي متارس األعمال بشكل
غير مباشر ،نظرا إلى تفشي فيروس كوفيد  ،19 -لكن تقلص عدد
الشركات التي متارس األعمال وجها لوجه”.
ومت إنشاء ما مجموعه  390055من شركات جتارة التجزئة
وجت��ارة اجلملة العام املاضي ،بزيادة قدرها  17في املائة في
عام  2020مقارنة بالعام الذي سبقه ،بينما زاد عدد شركات
التكنولوجيا اجلديدة بنسبة  3.8في املائة ،ليصل إلى 228950
شركة.
في املقابل ،انخفض عدد املطاعم ومرافق اإليواء املنشأة حديثا
بنسبة  10في املائة على أساس سنوي ،ليصل إلى ،166500
في حني تراجع عدد شركات اخلدمات الشخصية املنشأة حديثا
بنسبة  4.7في املائة ،ليصل إلى  54ألف شركة.
وبلغ عدد األعمال املنشأة حديثا التي ميارسها شخص واحد
نحو  1.36مليون في العام املاضي ،بزيادة قدرها  15.8في املائة
عن العام الذي سبقه ،وميثل ذلك  91.6في املائة من إجمالي عدد
الشركات املنشأة حديثا في العام املاضي ،وفقا للبيانات.

 الصناعة  -التمويل  -االستثمار -تسويق النفط  -اخلدمات).
ول���م يشمل امل��س��ح ن��ت��ائ��ج األن���وار
القابضة ألنها غير منتظمة السنة املالية
التي تنتهي في مارس من كل عام.
وضمت قائمة الشركات اخلاسرة
ك��ل م��ن (بنك أت��ش اس ب��ي س��ي عمان،
ريسوت لإلسمنت ،أعالف ظفار ،الكروم،

زجاج مجان ،مسقط للتمويل ،األسماك،
املتحدة للطاقة ،أكوا باور بركاء ،جلفار
للهندسة“ ،عمان واإلمارات”)
وتأثر اقتصاد سلطنة عمان خالل
ال��ع��ام امل��اض��ي ج���راء تفشي فيروس
ك��ورون��ا ،وان��خ��ف��اض أس��ع��ار النفط،
مما ترك آث��ارا عميقة على نتائج أعمال
الشركات العاملة في السوق احمللي.

تركيا :اتفاقية التجارة احلرة مع
البوسنة والهرسك ستطور العالقات

قال وزير الزراعة والغابات
ال��ت��رك��ي ب��ك��ر ب��اك��دم��ي��رل��ي ،إن
اتفاقية التجارة احل��رة املعدلة
مع البوسنة والهرسك أصبحت
مطروحة أمام البرملان إلقرارها،
مشيرًا أنها ستساهم في تطوير
التجارة والعالقات بني البلدين.
ج��اء ذل��ك في مؤمتر صحفي
م��ش��ت��رك ع���ق���ده  ،م���ع وزي���ر
التجارة اخلارجية والعالقات
االق���ت���ص���ادي���ة ف���ي ال��ب��وس��ن��ة
والهرسك ستاسا كوساراك ،في
العاصمة سراييفو.
وأش���ار باكدميرلي إل��ى أن
وص���ول النسخة امل��ع��دل��ة من
االتفاقية ملرحلة املصادقة عليها
في البرملان التركي يعد خبرًا
مفرحا للغاية بالنسبة لتركيا
ً
والبوسنة والهرسك.
وأوض�����ح أن زي���ارت���ه إل��ى
س��راي��ي��ف��و ج�����اءت ف���ي إط���ار
التحضير للزيارة التي سيقوم
بها أعضاء املجلس الرئاسي في

احتياطيات النقد األجنبي العراقي
تتجاوز  55مليار دوالر

ق������ال ال���ب���ن���ك امل����رك����زي
ال���ع���راق���ي،أم���س األح�����د ،إن
احتياطياته من العملة األجنبية
جت��اوزت  55مليار دوالر ،بعد
تعافي أس��ع��ار بيع النفط في
األسواق العاملية.
وق���ال ن��ائ��ب محافظ البنك
املركزي إحسان شمران ،لوكالة
األن��ب��اء ال��رس��م��ي��ة (واع) ،إن
“احتياطيات البنك جتاوزت 55
مليار دوالر ،بفعل ارتفاع أسعار
النفط ،وانخفاض الطلب احمللي
لى الدوالر”.
وال ي��ص��در ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
أرقاما دوري��ة لقيمة احتياطات
النقد األجنبي ،لكن عضو اللجنة
املالية في البرملان عبد الهادي
ال��س��ع��داوي ،ق��ال ف��ي نوفمبر
املاضي ،إن احتياطيات العملة
االجنبية  51مليار دوالر.
وخفض العراق قيمة الدينار
في ديسمبر املاضي ،بعد انهيار

أسعار النفط العاملية التي متثل
مصدرا رئيسيا للموارد املالية
العراقية.
وق��رر البنك امل��رك��زي آن��ذاك
حتديد مستوى  1460دينارا
لكل دوالر ،سعرا لبيع العملة

األجنبية للمصارف.
ويبلغ حاليا متوسط سعر
صرف الدوالر عند  1455دينارا
للشراء ،و  1465دينارا للبيع،
في أسواق البورصة الرئيسية
واألسواق احمللية.

منذ ب��داي��ة فبراير اجل��اري،
ش��ه��دت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط موجة
صعود قوية ،ويتجه لتحقيق
مكاسب شهرية بنحو  20باملئة،
مسجال راب��ع مكاسب شهرية
على التوالي.

النقد الدولي يتوقع تعافي منو االقتصاد التونسي
توقع صندوق النقد الدولي تعافي منو
إجمالي الناجت احمللي لتونس ليبلغ 3.8
باملئة في عام  ،2021وذلك مع بدء انحسار
آثار جائحة كورونا.
وقال الصندوق في بيان له  ،عقب اختتام
م��ش��اورات امل��ادة الرابعة لعام  ،2021إن
“هذه التوقعات يحيط بها ق��درا كبيرا من
املخاطر املعاكسة ،نظرا لعدم اليقني احمليط
مب���دة اجل��ائ��ح��ة وم���دى ح��دت��ه��ا وتوقيت
إجراءات التطعيم”.
وأض����اف ال��ص��ن��دوق “تعتمد اآلف���اق
م��ت��وس��ط��ة األج���ل اع��ت��م��ادا أس��اس��ي��ا على
املسار املستقبلي لسياسة املالية العامة
واإلص��ل�اح����ات ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة وإص�ل�اح���ات
احلوكمة”.
وسجل االقتصاد التونسي تراجعا بنسبة

 8.8باملئة في كامل العام  ،2020حسب
بيانات املعهد التونسي لإلحصاء.
وأك���د ال��ص��ن��دوق ف��ي ب��ي��ان��ه “ضرورة

أن ي��ك��ون خفض العجز امل��ال��ي ه��و هدف
سياسة املالية العمومية وما يتعلق بها من
إصالحات”.

بكر باكدميرلي

البوسنة والهرسك إل��ى أنقرة
يوم  16مارس املقبل.
وذك����ر ال���وزي���ر أن���ه ت��ن��اول
م��ع اجل��ان��ب البوسني قضايا
التعاون في مجاالت مختلفة،
مثل زي��ادة املساحات اخلضراء
في البوسنة والهرسك ومكافحة

احلرائق وإدارة الغابات.
وأكّ��د أن هناك مذكرة تفاهم
ثنائية سيتم التوقيع عليها
قريبا بهذا املجال ،وم��ن املقرر
أن يبدأ وف��د فني تركي زي��ارة
اعتبارًا من اإلثنني املقبل تلبية
لطلب سراييفو.
ب����دوره ق���ال ك���وس���اراك إن��ه
تناول مع الوزير التركي حركة
التجارة اخلارجية بني البلدين،
معربًا عن أمل بالده في أن يتم
مترير اتفاقية التجارة احلرة من
البرملان التركي.
وأكّ���د ك��وس��اراك أن اجلهود
الرامية إل��ى تطوير العالقات
الثنائية بني البلدين ستتواصل
أيضا.
في الفترة القادمة ً
ول��ف��ت إل��ى أن تركيا تشكل
سوقًا مهمًا بالنسبة للبوسنة
وال���ه���رس���ك ،وأن ص�����ادرات
األخ��ي��رة إل��ى تركيا من��ت 3.6
باملئة خالل العام  2020مقارنة
بالعام .2019

قطاع السياحة األملاني يطمح
إلى انتعاش سوق السفر
يأمل منظمو الرحالت في أملانيا انتعاش السفر عبر اعتماد
شهادات التطعيم واالختبارات السريعة خالل موسم الصيف،
رغم استمرار ارتفاع أع��داد اإلصابات بفيروس كورونا ،وفقا
لـ”األملانية”.
وبعد ع��ام م��ن األزم���ة ،م��ن املنتظر أن ت��ؤدي االخ��ت��ب��ارات
اجلماعية السريعة ،وبطاقة التطعيم الرقمية ،إل��ى إح��داث
التحول املنشود بشكل عاجل في قطاع السياحة .وبحسب احتاد
السياحة األملاني  ،DRVفإن اخلسائر الناجمة عن أزمة كورونا
تنهك الشركات بشكل متزايد في ضوء اإلغالق املستمر منذ أشهر.
وسجل منظمو الرحالت ووكاالت السفر األملانية انخفاضا في
املبيعات بنسبة  80في املائة ،العام املاضي ،وبنسبة أكثر من 90
في املائة ،في (يناير) املاضي.
وق��ال ن��ورب��رت فيبيش رئيس االحت��اد “األشخاص الذين
يريدون اخلروج من اإلغالق مجددا يحتاجون إلى منظور ،لكن
أيضا ه��ذا املنظور حتتاج إليه الشركات التي تقدم الرحالت
وتنظمها ،إض��اف��ة إل��ى م��ا يقرب م��ن ثالثة ماليني موظف في
قطاع السياحة” .وأضاف ،أن “دول العطالت تعتمد أيضا على
السياح ،وإضافة إلى اإلع�لان عن االختبارات السريعة التي
ميكن ألي شخص أن يجريها بنفسه ،فإن قطاع السياحة متفائل
بشكل خاص بفكرة تقدمي نوع من شهادة التطعيم ضد كورونا
للسفر دون قيود” .وحتدث شارل ميشيل رئيس مجلس االحتاد
األوروبي ،عن هذا األمر عقب اجتماع قمة لتقريب وجهات النظر
بني الدول األعضاء في االحتاد ،مشيرا إلى أنه ميكن لكل دولة بعد
ذلك أن تقرر بنفسها احلقوق املرتبطة مبثل هذا املستند.
وق��ال فريتس ي��وس��ن ،رئيس مجموعة “توي” األملانية
للسياحة“ ،بعد ذلك سيكون السفر في أوروبا ممكنا في صيف
عام  2021بأمان ومسؤولية” .ومع ذلك ،من املتوقع أن يستغرق
التطوير التقني لبطاقة التطعيم في االحتاد األوروبي نحو ثالثة
أشهر.

منو أبطأ ألنشطة املصانع
بالصني في فبراير
منت أنشطة املصانع في الصني بوتيرة أبطأ في فبراير مقارنة
مع الشهر السابق ،لتأتي دون توقعات السوق بعد تعطيالت
وجيزة بسبب كوفيد -19في وقت سابق من العام ،بحسب ما
نشرت “رويترز”.
أظهرت بيانات املكتب الوطني لإلحصاءات أمس األحد تراجع
املؤشر الرسمي ملديري مشتريات القطاع الصناعي إلى  50.6من
 51.3في يناير ،ليظل فوق مستوى  50نقطة الفاصل بني النمو
واالنكماش.
توقع احملللون أن يتراجع املؤشر إلى  .51.1يأتي تعافي
القطاع الصناعي بقيادة ص��ادرات قوية وحتفيز حكومي .منا
االقتصاد الصيني  2.3باملئة فقط العام املاضي.

