
ق��ال��ت م��دي��رة ص��ن��دوق النقد 
ال����دول����ي ف���ي م��ن��ت��دى روس��ي��ا 
االق��ت��ص��ادي السنوي إن��ه ينبغي 
على صناع السياسات في أنحاء 
ال���ع���ال���م احل�����رص ع��ل��ى امل��زي��د 
م��ن اإلن��ف��اق للمساعدة ف��ي إع��ادة 
احلياة القتصاداتهم املتعثرة، وفقا 

ل�”رويترز”.
وق���ال���ت م���دي���رة ال��ص��ن��دوق 
كريستالينا جورجيفا “من حيث 
السياسات للوقت ال��راه��ن، ومن 
غير املعتاد جدا بالنسبة لصندوق 
النقد الدولي، سأخرج بالفعل بدءا 
من م��ارس وس��أق��ول: ‘من فضلكم 
أنفقوا‘. أنفقوا بقدر ما تستطيعون 

ثم أنفقوا أقل بعض الشيء”.
وقالت كريستالينا جيورجيفا 
، إن أداء االقتصاد العاملي خالل 
عامي 2020 و2021 رمب��ا يكون 
أقل قتامة من التوقعات السابقة، 

وفقا ل�”األملانية”.
وقالت جيورجيفا في تصريحات 
إعالمية ، “نحن ن��ق��وم بتحديث 
تقديراتنا ب��ش��أن م��ع��دالت النمو 
لعام 2020 وتوقعاتنا بالنسبة 
لعام 2021، وال��ص��ورة تبدو أقل 
قتامة، عما كانت تبدو في )أكتوبر( 
امل��اض��ي، ويرجع الفضل في ذلك 
ب��ص��ف��ة خ��اص��ة إل���ى االن��ت��ع��اش 
االقتصادي في الربع الثالث، الذي 

جاء مفاجئا من حيث احلجم”.
وح��ذرت مديرة صندوق النقد 
ال���دول���ي م��ن ات��س��اع ال��ه��وة بني 
الدول الغنية والفقيرة خالل فترة 
التعافي من جائحة ك��ورون��ا، في 
تصريحاتها التي أوردتها وكالة 
بلومبيرج لألنباء. وأكدت إمكانية 
القيام مبزيد في الصني والواليات 
املتحدة ل��الجت��اه نحو االقتصاد 

ال����ذي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ان��ب��ع��اث��ات 
كربونية أقل. وذكرت أن صندوق 
النقد ال��دول��ي سيعمل م��ع إدارة 
ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي املنتخب جو 
بايدن “مبجرد توليها املسؤولية 
للتباحث ب��ش��أن ح��ق��وق السحب 
اخل��اص��ة التي أوقفتها ال��والي��ات 

املتحدة في الوقت احلالي”.
وأشارت خالل كلمتها في منتدى 
روسيا االقتصادي السنوي إلى أنه 
ينبغي على صناع السياسات في 
أنحاء العالم احلرص على مزيد من 
اإلنفاق للمساعدة في إعادة احلياة 

القتصاداتهم املتعثرة.
وف��ي سياق متصل، ق��ال أندريا 
إن��ري��ا رئ��ي��س املجلس اإلش��راف��ي 
للبنك امل���رك���زي األوروب������ي، إن 
بنوك منطقة اليورو عانت ضربة 
م��ح��دودة ح��ت��ى اآلن م��ن جائحة 
فيروس كورونا، بفضل مصداتها 
م��ن رأس امل���ال والنقدية وكذلك 
تدابير الدعم الرسمية، لكنه أضاف 

أنه ال مجال للتراخي.
وق���ال إن��ري��ا ف��ي كلمة ، “حتى 
اآلن، ما زال تأثير جائحة كوفيد 
- 19 ف���ي م��ي��زان��ي��ات ال��ب��ن��وك 
محدودا، لكن يجب علينا أال نركن 
إلى التراخي، مضيفا، “ال ميكننا 
استبعاد أنه مبجرد إنهاء تدابير 
الدعم احلكومية، رمبا تشهد بعض 
البنوك ت��ده��ورا كبيرا ف��ي ج��ودة 

أصولها”.
وك���ان ال��ص��ن��دوق ق��د ت��وق��ع في 
)أكتوبر( انكماش الناجت العاملي 
4.4 في املائة، في 2020، ثم منوه 
5.2 في املائة، في 2021. أصيب 
أكثر من 92.22 مليون بفيروس 
كورونا املستجد في أنحاء العالم 
وت��وف��ي ن��ح��و م��ل��ي��ون��ني، بحسب 

حصيلة جمعتها “رويترز”.
وف��ي األس��ب��وع امل��اض��ي، قالت 
جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي 
صندوق النقد إن إجراءات التحفيز 
ف��ي ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وال��ي��اب��ان 
ستغذي تعافي االقتصادين خالل 
النصف الثاني من العام احلالي، 
وت��ك��ه��ن��ت ب��ت��ح��س��ن م��ح��ت��م��ل في 

التوقعات.
وتهدد الساللة اجلديدة سريعة 
االنتشار لفيروس كورونا املستجد 
التي ظهرت في بريطانيا وانتشرت 
في عديد من دول أوروبا، اقتصادات 
ال��ق��ارة ب��ان��ك��م��اش ج��دي��د بسبب 
احل��اج��ة إل��ى تشديد اإلج����راءات 
والقيود للحد من انتشار الفيروس. 
في الوقت نفسه فإن هذه احلقائق 
اجلديدة حتتم ضرورة تطعيم أكبر 
عدد من سكان أوروب��ا باللقاحات 
املضادة لفيروس كورونا املستجد 
حتى ميكن جتنب أكبر ق��در ممكن 

من التداعيات االقتصادية.
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إلعادة احلياة القتصاداتهم املتعثرة

مديرة صندوق النقد تدعو
ملزيد من اإلنفاق عامليًا

كريستالينا جورجيفا

تراجع معنويات املستهلكني 
األميركيني في أوائل يناير 

قالت جامعة ميشيجان إن معنويات املستهلكني األمريكيني 
تراجعت في أوائل يناير، إذ تفاعل األمريكيون مع الهجوم على 
مقر الكوجنرس في واشنطن وزي��ادة حادة في حاالت اإلصابة 
والوفاة بكوفيد- 19، وهو ما يخيم على التوقعات االقتصادية، 
وف��ق��ا ل�”رويترز”. فقد انخفض م��ؤش��ر جامعة ميشيجان 
ملعنويات املستهلكني إلى 79.2 في بداية الشهر اجلاري من قراءة 

نهائية عند 80.7 في ديسمبر.
وتراجعت مبيعات التجزئة األمريكية مجددا في ديسمبر إذ 
أدت إعادة فرض إجراءات إلبطاء انتشار كوفيد19- إلى خفض 
اإلنفاق على املطاعم وتقليص احلركة إلى مراكز التسوق، في 
أحدث مؤشر على أن االقتصاد فقد الكثير من سرعته في نهاية 
2020، وفقا ل�”رويترز”. وقالت وزارة التجارة األمريكية اليوم 
إن مبيعات التجزئة انخفضت 0.7 في املائة الشهر املاضي. 
وجرى تعديل بيانات نوفمبر لتظهر انخفاض املبيعات 1.4 في 

املائة بدال من 1.1 في املائة في السابق.
وباستثناء السيارات والبنزين وم��واد البناء واخلدمات 
الغذائية، هبطت مبيعات التجزئة 1.9 في املائة الشهر املاضي 
بعد تراجع ُعدل باخلفض بنسبة 1.1 في املائة في نوفمبر. وتلك 
الفئة املسماة مببيعات التجزئة األساسية هي األق��رب ملكون 
اإلنفاق االستهالكي املستخدم في حساب الناجت احمللي اإلجمالي. 

وبحسب التقديرات السابقة انخفضت 0.5 في املائة في نوفمبر.

إيطاليا: منو االقتصاد مبعدل 
2020 3.5 باملئة خالل 

قال بنك إيطاليا املركزي في توقعاته عن االقتصاد الكلي 
الصادرة اليوم إنه من املرجح أن ينكمش الناجت احمللي اإلجمالي 

بنسبة 3.5 باملئة في الربع األخير من عام 2020.
وبحسب “األملانية” قال البنك إن الناجت احمللي اإلجمالي 
سيرتفع مبعدل 5ر3 باملئة في عام 2021، و8ر3 باملئة في 2022 

و3ر2 باملئة في 2023.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يشهد االقتصاد اإليطالي منوا 

مبعدل 4ر5 باملئة هذا العام و8ر3 باملئة في العام املقبل.
وقال بنك إيطاليا املركزي إن من املتوقع أن يبلغ معدل البطالة 

هذا العام 5ر10 باملئة و10 في 2022 و5ر9 باملئة في 2023.
وجاءت توقعات البنك استنادا لتوقعات احلكومة اإليطالية 

بشأن املالية العامة، واستخدام أموال حزمة التعافي األوروبية.
وتتوقع احلكومة أن تبلغ نسبة الدين إل��ى الناجت احمللي 
اإلجمالي 158 باملئة في عام 2020، و6ر155 باملئة في عام 
2021، مع تسجيل عجز موازنة يبلغ 8ر10 باملئة في 2020 و7 

باملئة في 2021.
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أبقت منظمة البلدان املصدرة للبترول 
“أوبك”، على توقعاتها لزيادة الطلب 
العاملي على النفط اخل��ام خالل 2021 
مب��ق��دار 5.9 ماليني برميل يوميا، إال 
أن مخاوف كورونا ما زال��ت تهدد منو 

الطلب.
وقالت “أوبك” في تقريرها الشهري، 
إن الطلب العاملي للنفط سيسجل 95.9 
مليون برميل يوميا خالل العام احلالي، 
قياسا مع 90 مليون برميل خالل 2020.

وقالت الوكالة إنه مت تعديل الطلب 
العاملي على النفط في 2020 أعلى بشكل 
هامشي من تقرير الشهر املاضي، ويقدر 

اآلن بانكماش 9.8 ماليني برميل يوميا.
وتوقعت أن تسجل إم���دادات ال��دول 
م��ن خ��ارج املنظمة م��ن اخل��ام مستوى 
62.7 مليون برميل يومياً في 2020، 
في املقابل ترتفع مبقدار 800 ألف برميل 

يوميا خالل 2021.
ومت اإلبقاء على توقعات الطلب على 
نفط “أوبك” عند 27.2 مليون برميل 

يوميا.
ورج��ح��ت ال��وك��ال��ة ت��ع��اف��ي الطلب 
على النفط خالل العام احلالي مدعوما 
بزيادة الطلب على الوقود لوسائل النقل 

والقطاع الصناعي.
ورصد التقرير، حتسن أسعار النفط 
اخل��ام خالل الشهر املاضي حيث أغلق 
خام برنت القياسي على ارتفاع 14.2 

باملئة إلى 50.22 دوالرا للبرميل.
وت��وص��ل منتجو النفط ف��ي احت��اد 
“أوبك+” بقيادة السعودية وروسيا، 
إل���ى ات��ف��اق يقضي بتقليص م��ح��دود 
ف��ي تخفيضات اإلن��ت��اج خ��الل فبراير  

ومارس.
وأعلنت السعودية خفضا طوعيا 

لإلنتاج مب��ق��دار مليون برميل يوميا 
خ��الل فبراير وم���ارس، م��ع��ززة اتفاق 
حتالف “أوبك+” باحلفاظ على مستوى 
اإلن��ت��اج خ��الل الشهرين القادمني عند 

نفس مستواه تقريبا في يناير.
أصدرت السلطات األملانية تصريحا 
ملدة 5 أشهر الستكمال مد أنبوبي “السيل 
الشمالي2-”، وهو مشروع ملد أنبوبي 
غ��از م��ن روس��ي��ا إل��ى أملانيا، ف��ي املياه 

األملانية، وفقا لبيان.
وقال البيان، إن التصريح مخصص 
للفترة من يناير وحتى مايو من العام 

اجلاري.
و”السيل الشمالي2-” هو مشروع 
روس��ي ملد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية 
تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من 
الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، 

إلى أملانيا.

»2 السلطات األملانية متنح تصريحًا الستكمال مشروع »السيل الشمالي- 

»أوبك«: منو الطلب على النفط عند 
2021 5.9 ماليني برميل خالل 

وض���ع���ت وك����ال����ة ف��ي��ت��ش 
للتصنيف االئتماني توقعات 
متفائلة بشأن االقتصاد التركي 
خ��الل ال��ع��ام اجل���اري، م��ع بدء 
احلصول على لقاحات للوقاية 

من تفشي جائحة كورونا.
توقعات الوكالة الدولية، 
تشير إلى عودة االقتصاد التركي 
للنمو بحدود 3.5 باملئة خالل 
2021، مدعوما بتسارع وتيرة 
النشاط االقتصاد احمللي اعتبارا 

من النصف الثاني 2021.
وت��ض��رر االق��ت��ص��اد احمللي 
خالل 2020، بسبب الضغوط 
السلبية الناجمة ع��ن تفشي 
جائحة كورونا، وتوقف عجلة 
السياحة بسبب القيود الدولية 
الصحية، وتراجع الطلب العاملي 

على االستهالك.
وق����ال دوغ�����الس وينسلو 
احمل���ل���ل ال���رئ���ي���س���ي امل��ع��ن��ي 
بتركيا ل��دى وك��ال��ة “فيتش” 
للتصنيف االئتماني، إن بدء 
التطعيم ضد ك��ورون��ا وتقليل 
ال��ق��ي��ود واإلج�����راءات اخلاصة 
مبكافحة اجلائحة، سيؤديان 
إلى تسارع االقتصاد التركي في 
النصف الثاني 2021. في لقاء 
مع األناضول، أشار وينسلو أن 
“التطعيم باللقاح يدعم الثقة.. 

وخفض القيود املفروضة مع 
تسارع االنتعاش االقتصادي 
في أوروبا، سيؤدي إلى تسارع 
النمو في تركيا بنسبة 3.5 باملئة 
خالل 2021”. “الوكالة ستقوم 
بتعديل توقعاتها لنمو االقتصاد 
التركي في تقرير “آفاق االقتصاد 
العاملي”، ال���ذي سيصدر في 
بحلول م���ارس املقبل”. ومع 
عودة النشاط للقطاع السياحي 
خ���الل وق���ت الح���ق م��ن 2021 
واستئناف نشاط ال��ص��ادرات، 
أوض������ع امل����س����ؤول ال���دول���ي 
أن تراجعا سيطرأ على عجز 
احلساب اجلاري، إلى 3.5 باملئة 
من الناجت احمللي اإلجمالي خالل 

العام اجلاري.
عجز احلساب اجلاري التركي 

س��ج��ل 5.2 ب��امل��ئ��ة م��ن ال��ن��اجت 
احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي ف��ي الشهور 
األح���د عشر األول���ى م��ن العام 
املاضي، “على أن يبلغ العجز 

2.4 باملئة في 2022”.
وبشأن السياسات النقدية 
املتشددة للرئيس اجلديد البنك 
املركزي التركي، ذكر املسؤول 
في وكالة فيتش أنها ستشجع 
تدفقات رأس املال املعتدلة إلى 

السوق احمللية.
وينفذ املركزي التركي حاليا، 
س��ي��اس��ات نقدية م��ت��ش��ددة في 
محاولة خلفض نسب التضخم 
دون 10 باملئة، وإع��ادة تقوية 
ال��ل��ي��رة ال��ت��رك��ي��ة أم����ام النقد 
األج��ن��ب��ي، ب��ع��د ت��ذب��ذب خ��الل 

.2020

»فيتش«: توقعات متفائلة ملؤشرات 
 2021 االقتصاد التركي 

أع��ل��ن��ت اجل���زائ���ر، رف���ع جتميد 
استيراد السيارات اجلديدة ألول 
مرة منذ العام 2017. وأف��اد بيان 
لوزارة الصناعة اجلزائرية اطلعت 
األناضول على نسخة منه، أن 10 
ملفات استوفت شروط االستيراد 

السيارات اجلديدة.
وحسب البيان، سيتم توزيع 
ال��رخ��ص ع��ل��ى أص��ح��اب��ه��ا، األح��د 
امل��ق��ب��ل، ل��ل��ش��روع ف��ي إج����راءات 
احل��ص��ول على االع��ت��م��اد النهائي 
الس��ت��ي��راد امل��رك��ب��ات، دون تقدمي 

آجال محددة لبداية العملية.
وقبل أسابيع، أف��رج��ت وزارة 
ال��ص��ن��اع��ة اجل��زائ��ري��ة ع��ن دفتر 
ش��روط جديد الستيراد املركبات 

اجل��دي��دة تضمن إج���راءات جديدة 
خصوصا ما تعلق بخدمات ما بعد 
البيع، ومعايير صارمة لسالمة 
وأمن املركبات ونسب االنبعاثات 
الغازية. ول��م يتضمن البيان أية 
تفاصيل ع��ن ال��ع��الم��ات املعنية 

باالستيراد وال عدد املركبات.
وقبل أي��ام ق��ال وزي��ر الصناعة 
ف��رح��ات آي���ت ع��ل��ي، إن ف��ات��ورة 
اس��ت��ي��راد امل��رك��ب��ات اجل��دي��دة في 

2021 لن تتجاوز ملياري دوالر.
وج���م���دت اجل���زائ���ر اس��ت��ي��راد 
السيارات اجلديدة منذ 2017، في 
أعقاب إج��راءات ومشاريع إلطالق 
صناعة محلية للتركيب والتجميع 
من جهة، وسعي احلكومة لكبح 

نزيف النقد األجنبي من جهة أخرى.
وحسب م��راق��ب��ني، ف��إن تركيب 
وجتميع السيارات في اجلزائر مني 
بالفشل بدليل تواجد العديد من 
أصحاب املشاريع في السجن بتهم 
فساد، وع��دم بلوغ نسب اإلدم��اج 

التي استهدفتها السلطات.
وأدت اإلج������راءات احلكومية 
لتنظيم سوق السيارات على مدار 
السنوات املاضية لفوضى وندرة 
في امل��ع��روض، وارت��ف��اع كبير في 

أسعار املركبات املستعملة.
وب��ل��غ اس��ت��ي��راد ال��س��ي��ارات في 
اجلزائر ذروت��ه ع��ام 2013 بنحو 
650 أل��ف مركبة بفاتورة بلغت 

6.4 مليارات دوالر.

اجلزائر تسمح باستيراد سيارات جديدة توقعات بنمو 
 4.6 اقتصاد املغرب 
2021 باملئة خالل 

توقعت املندوبية السامية للتخطيط 
باملغرب )هيئة اإلحصاء رسمية(، ارتفاع 
معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي إلى 4.6 
باملئة خالل 2021، مقابل توقعات بانكماش 

7 باملئة في 2020.
ج���اء ذل���ك، ف��ي ت��ق��ري��ر لهيئة اإلح��ص��اء 
الرسمية حول امليزانية االقتصادية لسنة 

2021، حصلت األناضول على نسخة منه.
وتظهر ال��ت��وق��ع��ات االق��ت��ص��ادي��ة لسنة 
2021، أن ال����واردات ستعرف “انتعاشا 
نتيجة اآلفاق التفاؤلية واملالئمة املصاحبة 
حلمالت التلقيح، الشيء الذي سيحفز إعادة 
فتح احل��دود وبالتالي ع��ودة الثقة لألسر 

واملستثمرين”.
وتوقع التقرير تسجيل نسبة تضخم في 
حدود 1.1 باملئة مقارنة بانكماش 0.1 باملئة 

خالل 2020.
تأتي توقعات املندوبية متقاربة مع أخرى 
للبنك املركزي، الذي حدد نسبة النمو خالل 
2021 عند 4.7 باملئة، ومعدل تضخم دون 

1 باملئة.
ونفذت اململكة إج��راءات وقيودا صارمة 
منذ مارس املاضي، ضمن محاوالت حكومية 
ملنع تفشي ك��ورون��ا محليا، شملت تعليق 
الطيران والتنقل، وغلق املرافق احليوية، 

استمرت أكثر من ثالثة أشهر.

من املتوقع أن تعلن الصني أدنى معدل 
منو سنوي لها منذ أكثر من 40 عاما سجل 
في 2020 بسبب تفشي كوفيد19-، على 
ال��رغ��م م��ن االن��ت��ع��اش ال��ق��وي للنشاط 
االقتصادي، الذي حققته في نهاية العام 

بعد سيطرتها على الوباء.
وت���ق���در م��ج��م��وع��ة م���ن 13 خبيرا 
حاورتهم “الفرنسية”، ارتفاعا 2 في 
املائة إلجمالي الناجت الداخلي كمعدل في 

2020 في ثاني أكبر اقتصاد عاملي.
وفي حني أن الصني هي واحدة من دول 
قليلة تسجل ارتفاعا في النمو، لكن نسبة 
هذا االرتفاع أدنى بكثير من 6.1 في املائة 
سجلتها ف��ي 2019، التي كانت أصال 

األدنى منذ نحو 30 عاما.
وشهدت الصني، التي كانت أول بلد 
يضربه الوباء، تراجعا تاريخيا لنموها 
في الفصل األول من 2020 )6.8- في 
امل��ائ��ة(، إث��ر تدابير إغ��الق ال سابق لها 

تسببت في شلل احلركة االقتصادية.
وسمح التحسن التدريجي للظروف 
الصحية خالل الربيع بارتفاع في إجمالي 
الناجت الداخلي من جديد، ال��ذي سجل 

زيادة 4.9 في املائة في الفصل الثالث.
أم��ا خ��الل الفصل األخ��ي��ر م��ن العام، 
فيفترض أن يتجلى انتعاش احلركة 

االقتصادية بشكل أوضح، وفق اخلبراء 
ال��ذي��ن يتوقعون من��وا 6.3 ف��ي املائة 
إلجمالي الناجت الداخلي خ��الل الفترة 
املمتدة من تشرين األول )أكتوبر( إلى 

كانون األول )ديسمبر(.
وتستعيد ب��ذل��ك ال��ص��ني وتيرتها 
السابقة ملرحلة الوباء “بفضل الصادرات 
ال��ق��وي��ة، والنمو املتني لالستثمارات، 
وانتعاش استهالك األسر” خالل الفصل 
ال��راب��ع، كما أوض���ح احمل��ل��ل م��ن مكتب 
“أكسفورد إيكونومكس” لالقتصاد 

تومي وو.
وفي وقت ال يزال جزء كبير من العالم 
يعاني فيه ال��وب��اء، استفاد املنتجون 
الصينيون بشكل كبير من ارتفاع الطلب 
على املنتجات الطبية ولوازم العمل عن 

بعد )وال سيما احلواسيب(.
وارتفعت صادرات العمالق اآلسيوي 
18.1 في املائة الشهر املاضي، مقارنة 

بالعام السابق.
وهذا العام، سيعرف االقتصاد الصيني 
“انتعاشا قويا”، كما يتوقع رافي هيات 
احمللل في “رابو بنك” الهولندي، مستندا 
بذلك إلى عالقات جتارية أكثر هدوءا مع 
الواليات املتحدة بعد رحيل دونالد ترمب 

من البيت األبيض.

 .. 2020 منو الصني في 
40 عامًا األدنى منذ 

كريستالينا جورجيفا


