
أظهرت إح��ص��اءات رسمية، أن التضخم 
باملغرب سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 باملئة خالل 

عام 2020، مقارنة مع 2019.
وقالت املندوبية السامية للتخطيط )الهيئة 
الرسمية املكلفة باإلحصاء(، في بيان حصلت 
األناضول على نسخة منه، إن هذا االرتفاع 
نتج عن ارتفاع أسعار املواد الغذائية بنسبة 
0.9 باملئة والسلع غير الغذائية ب 0.5 باملئة.
وج��اء االرت��ف��اع ف��ي معدل التضخم على 
الرغم من تراجع أسعار املواصالت بنسبة 0.4 

باملئة، وخدمات الترفيه والثقافة بنسبة 0.9 
باملئة، والنقل نسبة 1.6 باملئة، وفقا للبيانات 
اجلديدة. بحسب مندوبية التخطيط، تفاوتت 
الزيادة في األسعار بشكل ملحوظ بني املدن 
املغربية، إذ جتاوزت 1 باملئة في طنجة أقصى 
شمال البالد والعيون عاصمة إقليم الصحراء 

)جنوب(.
وقالت مندوبية التخطيط إن أدنى زيادة 
في األسعار كانت 0.1 باملئة، سجلت في وجدة 

شمال شرق البالد.

»سيتي بنك« يتوقع جتدد 
اخلالفات داخل »أوبك+« 

2021 خالل 
توقع مصرف سيتي بنك األمريكي، جتدد اخلالفات بني 
منتجي النفط في حتالف “أوبك+” خالل 2021، بضغط من 
اخلالفات بني اإلم��ارات والسعودية حول سياسات اإلنتاج 

والتي تصاعدت منذ منتصف 2020.
وقال املصرف األمريكي في تقرير التوقعات لعام 2021، 
اخلميس، إن أس��واق النفط ما زال��ت تعاني بسبب فائض 

املعروض واخلالفات السياسية داخل مجموعة أوبك+.
وف��ي أب��ري��ل امل��اض��ي، توصل حتالف “أوبك+” بقيادة 
السعودية وروسيا إلى اتفاق تخفيضات غير مسبوقة في 
اإلنتاج مبقدار 9.7 ماليني برميل يوميا اعتبارا مطلع مايو 

حتى نهاية يوليو.
وخفف التحالف خفض اإلنتاج إل��ى 7.7 ماليني برميل 
يوميا اعتبارا من مطلع أغسطس حتى نهاية 2020، وإلى 7.2 

ماليني برميل اعتبارا من يناير احلالي.
وتابع سيتي بنك: “حتى إذا مت احلفاظ على االنضباط 
خالل 2021، إال أن اخلالفات بني اإلمارات والسعودية حول 

سياسة اإلنتاج ميكن أن تظهر مرة أخرى في أي وقت”.
وخ��الل ديسمبر امل��اض��ي، أبلغت اإلم���ارات نظراءها في 
“أوبك+”، أنه رغم دعمها متديدا للتخفيضات القائمة، فإنها 
ستجد صعوبة في االستمرار على نفس تخفيضات اإلنتاج 

العميقة في 2021.
وكشف التقرير أن اتفاقية “أوبك+” األخيرة توفر لصناعة 
النفط التعافي، لكن املشاكل قد تشتعل الحقا، مضيفا أن 
“أوبك+” تواصل إدارة اإلنتاج شهريا، ولكنها قد تظهر 

تصدعات تهدد االتفاق.
وي��رى أن��ه سيكون م��ن الصعب احل��ف��اظ على مجموعة 
املنتجني معا، عندما يكون لدى اإلمارات قدرة إنتاج متزايدة، 

بجانب التزام روسي أقل.
ورج��ح التقرير أن يتراجع االمتثال أكثر خ��الل األشهر 

املقبلة، مع حتسن الطلب التدريجي.

هبطت أسعار النفط اخلام بحوالي 
2 باملئة، مع تغلب مخاوف الطلب جراء 
اتساع نطاق قيود مكافحة كورونا، على 
آمال حزمة حتفيز ضخمة بعد تنصيب 

جو بايدن رئيسا للواليات املتحدة.
وعمق خسائر اخلام توقعات بزيادة 
مفاجئة في مخزونات اخلام األمريكية، 
وإعالن إيران ارتفاع صادراتها النفطية 
إل��ى مستوى قياسي، في وق��ت تعاني 
األسواق من زيادة اإلمدادات وانخفاضا 

في الطلب.
واخلميس، أظ��ه��رت بيانات أولية 
مل��ع��ه��د ال��ب��ت��رول األم��ري��ك��ي ارت��ف��اع 
املخزونات مبقدار 2.6 مليون برميل، 
األس��ب��وع امل��اض��ي، مخالفة توقعات 
احملللني بانخفاض ق��دره 1.2 مليون 

برميل.
من املقرر أن يصدر مركز معلومات 
الطاقة األمريكي بيانات رسمية بشأن 

املخزونات، في وقت الحق اليوم.
وق��ال وزي��ر النفط اإلي��ران��ي بيجن 
زنغنه، في تصريحات تلفزيونية، إن 
إي��ران حققت مستوى قياسيا مرتفعا 
ل��ص��ادرات املنتجات البترولية على 
الرغم من العقوبات األمريكية. ولم يذكر 
زنغنه أرق��ام��ا ح��ول حجم ال��ص��ادرات 

اإليرانية.
وانخفضت ال���ص���ادرات األي��ران��ي��ة 
إلى حوالي 300 ألف برميل يوميا فقط 
بعد العقوبات التي فرضتها الواليات 
امل��ت��ح��دة على ط��ه��ران ف��ي 2018، من 
حوالي 2.8 مليون برميل يوميا قبل 

العقوبات.
وبحلول الساعة 10:00 )ت.غ(، 
هبطت عقود خام برنت القياسي لبحر 
الشمال، تسليم مارس ، 1.02 دوالر أو 
بنسبة 1.82 باملئة، ليتداول عند 55.08 

دوالر للبرميل.
ون��زل��ت ع��ق��ود خ��ام غ��رب تكساس 
الوسيط األمريكي، تسليم مارس ، 1.08 
دوالر أو بنسبة 2.03 باملئة، إلى 52.05 

دوالر للبرميل. وتخلت أسعار اخلام عن 
ذروة 11 شهرا بلغتها األسبوع املاضي، 
في أوج التحضيرات لتنصيب بايدن، 
كشف خاللها عن حزمة حتفيز جديدة 
إلنعاش أكبر اقتصاد في العالم، مبقدار 

1.9 تريليون دوالر.

وينتظر ع��رض احلزمة للمصادقة 
م���ن ق��ب��ل ال���ك���ون���غ���رس، ال�����ذي ب��ات 
الدميقراطيون يسيطرون على مجلسيه 
النواب والشيوخ، في األسبوع األول من 

فبراير املقبل.
ودع��م الكشف عن حزمة التحفيز 

األمريكي املنتظر األس��واق بقوة في 
النصف ال��ث��ان��ي م��ن األس��ب��وع، لكن 
اآلم���ال ب���دأت باالنحسار ف��ي نهاية 
االسبوع، مع تسجيل أعداد املصابني 
بفيروس كورونا أرقاما قياسية في 
اق��ت��ص��ادات متقدمة، خصوصا في 

الواليات املتحدة وأوروبا.
وجت��اوز ع��دد املصابني بالفيروس 
حول العالم حاجز 97 مليون إصابة، 
فيما بلغ عدد الوفيات نحو 2.1 مليون 
وف���اة، وف��ق��ا لبيانات جامعة جونز 

هوبكنز.

توقعات ارتفاع املخزونات األميركية تعمق اخلسائر

2 باملئة مع ارتفاع مخاوف الطلب النفط يهبط 
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املغرب: التضخم يرتفع
2020 0.7 باملئة في 
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  ح���ث ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي 
تونس على ضبط كتلة األج��ور ودعم 
املخصص للطاقة والتحويالت إلى 
الشركات العامة، محذراً من أن العجز 
في امليزانية قد يرتفع إلى أكثر من 9% 
من الناجت احمللي اإلجمالي في حال 

غياب هذه اإلجراءات.
وت���أت���ي م��ط��ال��ب ص���ن���دوق النقد 
خلفض العجز املالي بينما تهز تونس 
اح��ت��ج��اج��ات ع��ن��ي��ف��ة م��ن��ذ أس��ب��وع، 
للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية 
وسط ضائقة اقتصادية غير مسبوقة 

بتونس.
وتعاني املالية العامة التونسية من 
وضع صعب للغاية، حيث يتوقع أن 
يبلغ العجز املالي %11.5 من الناجت 
احمللي اإلجمالي في عام 2020، وهو 

األعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض 
العجز املالي إلى %6.6، لكن صندوق 
النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة 

لتونس إن هناك حاجة إلى إج��راءات 
محددة لدعم هذا الهدف.

وتضاعفت فاتورة األجور في تونس 
إلى نحو 20 مليار دينار )7.45 مليار 
دوالر( ف��ي 2021 م��ن 7.6 مليار في 
2010، ويتوقع ص��ن��دوق النقد منو 

ال��ن��اجت احمللي اإلج��م��ال��ي %3.8 هذا 
العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 

%8.2 متوقع في 2020.
وك��ان البنك امل��رك��زي التونسي قد 
واف���ق ف��ي دي��س��م��ب��ر)( امل��اض��ي، على 
شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار 

دوالر لتمويل العجز املالي القياسي في 
موازنة 2020 بعد أسابيع من اخلالف 
م��ع احل��ك��وم��ة. ول��ك��ن ص��ن��دوق النقد 
الدولي حث السلطات املالية على جتنب 
التمويل النقدي املستقبلي للحكومة، 
ألن��ه��ا تخاطر بعكس امل��ك��اس��ب التي 
حتققت في فترة خفض التضخم، مما قد 
يضعف سعر الصرف واالحتياطيات 
ال��دول��ي��ة. وحت��ظ��ى ت��ون��س ب��إش��ادة 
واس��ع��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ق��ص��ة النجاح 
الدميقراطي الوحيدة للربيع العربي، 
ألن االحتجاجات التي أطاحت بزين 
العابدين بن علي في عام 2011 لم تؤد 
الضطرابات عنيفة عكس ما حدث في 
ليبيا وسوريا بشكل خاص، ولكن منذ 
ذلك احلني فشلت جميع احلكومات في 
حل املشاكل االقتصادية في تونس، 
مبا في ذلك ارتفاع التضخم والبطالة، 
بينما تتزايد الضغوط من املقرضني 
الدوليني حلثها على اإلسراع في تنفيذ 

اإلصالحات التي تعطلت منذ سنوات.

صندوق النقد يحث تونس على ضبط كتلة األجور

أعلنت احلكومة السودانية، 
رفع أسعار الوقود للمرة الثانية 
خ��الل شهرين. ووج��ه��ت وزارة 
املالية محطات اخلدمة، في منشور 
اطلعت عليه األن��اض��ول، برفع 
أسعار البنزين إلى 127 جنيها 
)2.3 دوالر بالسعر الرسمي( 
للتر البنزين، من 121 جنيها ) 

2.2 دوالر(.
وعدلت وزارة املالية أسعار 
لتر الديزل إلى 115 جنيها )2.08 
دوالر( للتر، مقابل 112 )2.03 

دوالر(.
وب���رر وك��ي��ل وزارة الطاقة 
والتعدين حامد سليمان حامد، 
التعديل اجلديد ألسعار الوقود 
بارتفاع أسعار النفط في األسواق 

العاملية.
ون���ف���ى ح���ام���د ف���ي ت��ص��ري��ح 
لألناضول، أن يكون تدهور سعر 
صرف اجلنيه السوداني سببا في 
التعديل األخير ألسعار الوقود. 
وك��ان��ت احل��ك��وم��ة ال��س��ودان��ي��ة 
رفعت أسعار الوقود في ديسمبر 

املاضي.
وف��ي أك��ت��وب��ر 2020، أعلنت 
احلكومة تطبيق رف��ع الدعم عن 

احمل���روق���ات ض��م��ن إص��الح��ات 
اقتصادية تعتزم تطبيقها.

وت��راج��ع إن��ت��اج ال��س��ودان من 
ال��ن��ف��ط، ب��ع��د ان��ف��ص��ال ج��ن��وب 
السودان عام 2011، من 450 ألف 
برميل يوميا إلى 60 ألف برميل، 

ما دفع البلد إلى استيراد أكثر من 
60 باملئة من احتياجاته النفطية.

ويعاني ال��س��ودان من أزم��ات 
م��ت��ج��ددة ف��ي اخل��ب��ز وال��ط��ح��ني 
والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى 
تدهور مستمر في عملته الوطنية.

السودان ترفع أسعار الوقود
للمرة الثانية في شهرين

تركيا: ارتفاع املشاريع 
 74 االبتكارية بنسبة 

2020 باملئة في 

مصطفى ورانك

أف��اد وزي��ر الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وران���ك، أن 
استثمارات املشاريع االبتكارية بالبالد ارتفعت بنسبة 74 باملئة 

خالل العام املاضي، رغم تداعيات قيود فيروس كورونا.
وأوض��ح وران��ك عبر تغريدة على تويتر، ، أن استثمارات 
املشاريع االبتكارية سجلت في تركيا 177 مليون دوالر في 

.2020
وأشار إلى أن ريادة األعمال تشكل أحد أهم املوضوعات في 
استراتيجيات الصناعة والتكنولوجيا لعام 2023 الذي يوافق 

الذكرى املئوية لتأسيس اجلمهورية التركية.

مقترح أملاني
 بإبرام اتفاقية

 جتارة حرة أوروبية 
جديدة مع أميركا

اق��ت��رح املعهد األمل��ان��ي للبحوث 
االقتصادية مبادرة أوروبية سريعة 
إلبرام اتفاقية جتارة حرة جديدة مع 

الواليات املتحدة.
وق���ال رئ��ي��س امل��ع��ه��د، مارسيل 
فراتسشر، في تصريحات لصحيفة 
أجلماينه”  “أوجسبورجر 
األملانية الصادرة اليوم السبت، إن 
استبدال اتفاقية الشراكة التجارية 
واالستثمارية ال��ع��اب��رة لألطلسي 
الفاشلة سيعزز موقف أوروب��ا فيما 

يتعلق بالصني.
وأض����اف ف��رات��س��ش��ر “يجب أن 
نتفق مع اإلدارة األمريكية اجلديدة 
ع��ل��ى كيفية ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ص��ني، 
ل��ذل��ك، يجب أن تركز أوروب���ا على 
اتفاقية جتارية جديدة مع الواليات 
املتحدة، حيث نقوم بنشر معايير 
مشتركة ملزمة عاملياً”. وانتقد 
احمللل اتفاقية االستثمار بني االحتاد 
األوروب��ي والصني التي ُنشر نصها 
أم��س اجلمعة، ق��ائ��ال: “االتفاق مع 
الصني مهم، لكن الصني تلعب وفقاً 
لقواعدها”. وأك���د ف��رات��س��ش��ر أن 
أف��ض��ل استراتيجية ألوروب����ا هي 
“تأكيد مصاحلها اخلاصة في نظام 
املنافسة العاملي، في شراكة قوية 

عبر األطلسي”.

فرنسا: سنفعل كل ما هو مطلوب 
إلنقاذ صناعة الطيران

قال وزير املالية الفرنسي 
ب��رون��و لومير، إن باريس 
س��ت��ق��دم ال���دع���م ال��ك��ام��ل 
للصناعات اجل��وي��ة ألنها 
القطاع األك��ث��ر ت��ض��رراً من 
ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد، حسبما نقلت عنه 
وك��ال��ة بلومبرغ لألنباء، 
خ��الل زي��ارت��ه ملقر رئاسة 
ش��رك��ة صناعة ال��ط��ائ��رات 
األوروبية العمالقة ايرباص 

في مدينة تولوز.
وقال لومير قبل اجتماع 
م��ع غيوم ف���وري، الرئيس 
التنفيذي لشركة ايرباص: 
“سنفعل ك��ل ش��يء إلنقاذ 

صناعة الطيران لدينا”.
وأعلن لومير اتخاذ العديد من التدابير وم��ن بينها تقدمي 
القروض املدعومة من الدولة، والتشغيل اجلزئي للعمالة، طاملا 
دعت احلاجة إلى ذلك، وأن احلكومة ستقدم دعماً مالياً للشركات 

الراغبة في االبتعاد عن مجال صناعة الطيران.

برونو لومير

بريطانيا تسجل ثالث أعلى عجز في امليزانية
سجل عجز امليزانية في بريطانيا، ثالث 
أعلى معدل له على االط��الق في ديسمبر )(، 
بحسب بيانات املكتب الوطني لالحصاء 
في البالد اليوم اجلمعة. وبلغ صافي معدل 
اقتراض القطاع العام، باستثناء قطاع البنوك 

احلكومية، 34.1 مليار جنيه استرليني في 
ديسمبر )( بزيادة قيمتها 28.2 مليار جنيه 

استرليني عن نفس الفترة من العام السابق.
وميثل هذا العجز أعلى نسبة اقتراض على 
االط��الق خالل شهور ديسمبر )( بشكل عام، 

وثالث أعلى معدل اق��ت��راض خ��الل أي شهر 
على االطالق، منذ بدء تسجيل معدالت العجز 
الشهرية في 1993. وخالل الفترة من أبريل )( 
حتى ديسمبر )(، ارتفع صافي اقتراض القطاع 
العام بواقع 212.7 مليار جنيه استرليني، 

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل 
إلى 270.8 مليار جنيه استرليني، وهو أعلى 
معدل عجز في امليزانية خالل نفس الفترة منذ 
عام 1993. وخالل الشهور التسعة األولى من 
العام املاضي، بلغ صافي ديون القطاع العام 

في بريطانيا 2131.7 مليار جنيه إسترليني، 
مب��ا ميثل زه��اء %99.4 م��ن ال��ن��اجت احمللي 
اإلجمالي، وهو ما ميثل أعلى نسبة للديون 
مقابل ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي منذ السنة 

املالية املنتهية في 1962.


