
خفضت إدارة معلومات الطاقة األميركية 
توقعاتها لنمو الطلب العاملي على النفط في 2019 
مبقدار 150 ألف برميل يوميا إلى 1.07 مليون 
برميل يوميا. وف��ي تقريرها الشهري، خفضت 
اإلدارة تقديراتها لنمو الطلب على النفط في 2020 
مبقدار 20 أل��ف برميل يوميا إل��ى 1.40 مليون 
برميل يوميا. وقالت إن من املتوقع أن يرتفع إنتاج 
النفط األميركي 1.28 مليون برميل يوميا إلى 
12.27 مليون برميل يوميا هذا العام، لتخفض 
قليال تقديراتها ملعدل النمو السنوي من 1.40 

مليون برميل في توقعات الشهر املاضي.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو 
اإلنتاج في 2020 إلى 990 ألف برميل يوميا من 

900 ألف برميل يوميا في السابق.
وكان إنتاج النفط األمريكي قد تراجع من أعلى 
مستوى في تاريخها خالل األسبوع املاضي، مع 

ارتفاع صافي الواردات من اخلام.
وكشفت بيانات ص��ادرة عن إدارة معلومات 
الطاقة األمريكية في تقريرها األسبوعي أمس 
األربعاء، أن اإلنتاج النفطي في الواليات املتحدة 

تراجع 100 ألف برميل يومياً ليصل إلى مستوى 
13 مليون برميل يومياً خالل األسبوع املنتهي في 

20 مارس/آذار اجلاري.
وك��ان اإلن��ت��اج األم��ري��ك��ي م��ن النفط ق��د سجل 
مستوى قياسيا مرتفعا في األسبوع السابق له عند 

13.100 مليون برميل يوميا.
وأظ��ه��رت البيانات تراجع واردات الواليات 
املتحدة من النفط إلى مستوى 6.117 مليون برميل 
يومياً خالل األسبوع املنقضي، مقارنة مع 6.539 

مليون برميل يومياً خالل األسبوع السابق له.
كما انخفضت الصادرات األمريكية من الذهب 
األس��ود مبقدار 528 ألف برميل يومياً لتصل إلى 

مستوى 3.850 مليون برميل يومياً.
وارتفع صافي ال���واردات األمريكية من اخلام 
بنحو 106 ألف برميل يومياَ ليصل إلى 2.267 
مليون برميل، بفعل انخفاض الصادرات بوتيرة 

تتجاوز هبوط الواردات.
وكانت إدارة معلومات الطاقة أعلنت ارتفاع 
مخزونات النفط األمريكية بأقل من التقديرات، في 

حني تراجعت مخزونات البنزين.

حذرت املفوضية األوروبية 
من انكماش اقتصادي في دول 
االحت����اد ق��د ي��ص��ل إل���ى 10%، 
بسبب ال��ظ��روف احلالية التي 
متر بها دول االحت��اد مع تفشي 

فيروس كورونا.
وقال البنك املركزي األوروبي 
إن منطقة ال��ي��ورو بحاجة إلى 
1.5 تريليون ي��ورو ملواجهة 

أزمة كورونا.
وأعلنت رئيسة املفوضية 
األوروب��ي��ة، أورس��وال ف��ون دير 
الي���ني، أن االحت����اد األوروب����ي 
سيقدم 15 مليار ي��ورو أو ما 
ي��ع��ادل 16.4 م��ل��ي��ار دوالر، 
ملساعدة دول العالم الفقيرة على 
مكافحة وب��اء فيروس كورونا 

املستجد )كوفيد19-(.
وقالت فون دير اليني إن املبلغ 
سيستخدم ملساعدة الدول التي 
تعد أنظمة الرعاية الصحية فيها 
ضعيفة للتعامل مع تداعيات 
كوفيد19-، وسيساعدها على 
التعافي اقتصادياً على املدى 

البعيد.
وعلى صعيد دول االحت��اد، 
تخطط املفوضية األوروب��ي��ة 
الستراتيجية خ��روج لالحتاد 
األوروب������ي م��ن أج���ل تخفيف 
القيود املفروضة للحد من تفشي 
الفيروس، بعد أن أعلنت بعض 
ال��دول األعضاء بالفعل عن بدء 
خطوات تدريجية نحو عودة 

احلياة إلى طبيعتها.
وذك��ر املتحدث، إري��ك مامر، 
أن رئيسة املفوضية األوروبية 

أورزوال ف��ون دي��ر الي��ن سوف 
تقترح، أمس األربعاء، إجراءات 
تهدف إلى ضمان حترك الدول 
األع��ض��اء »ب��ط��ري��ق��ة منسقة« 
عندما يحني ال��وق��ت لتخفيف 

إجراءات اإلغالق.
وق����ال امل��ت��ح��دث ال��ث��الث��اء 
»أعتقد أنه من املهم إطالق هذه 
املقترحات اآلن ألن هناك دوالً 
أعضاء ب��دأت بالفعل في إعالن 
اخلطوات األولى في هذا االجتاه 

التخاذها في األسابيع املقبلة«.
وت���أث���رت ال��ع��دي��د م��ن دول 
االحت���اد األوروب���ي م��ن جائحة 
ك���ورون���ا. وس��ج��ل��ت إي��ط��ال��ي��ا 
وإس��ب��ان��ي��ا وف��رن��س��ا وف��ي��ات 
ع���ال���ي���ة وإص�����اب�����ات مب��ئ��ات 
اآلالف. وب��ات��ت أوروب���ا ب��ؤرة 
كبيرة لتفشي املرض. وفرضت 
الدول األوروبية إج��راءات عزل 
صارمة، وأغلقت حدودها بغية 

احتواء تفشي املرض.
تخفيف قواعد التمويل

أعلن البنك املركزي األوروبي 
ع��ن تخفيف »غ��ي��ر مسبوق« 
ل��ش��روط ال��ض��م��ان ف��ي مسعى 
لتعزيز اإلق���راض خ��الل أزم��ة 

كورونا املستجد.
وت��ه��دف ح��زم��ة اإلج����راءات 
»للحد م��ن صعوبة األوض���اع 
املالية في أنحاء منطقة اليورو« 
وتشمل استخدام القروض من 
ال��ش��رك��ات الصغيرة كضمان 
إض��اف��ة إل��ى ال��دي��ون السيادية 
ال��ي��ون��ان��ي��ة ذات التصنيف 

االئتماني الرديء.
ويعد إع��الن املجلس احلاكم 
ل��ل��ب��ن��ك امل���رك���زي األوروب�����ي 
اخلطوة األخيرة ضمن سلسلة 
خطوات كبيرة اّتخذها املصرف 
للمحافظة على تواصل تدفق 

األم���وال عبر املنظومة املالية 
ف��ي وق��ت يشكل وب��اء كوفيد-
19 ضربة موجعة لالقتصاد 

العاملي.
ووص����ف امل��ج��ل��س احل��اك��م 
للمصرف اإلج����راءات األخيرة 
بأنها »غير مسبوقة« و«مؤقتة 
خالل أزمة الوباء العاملي«. ومن 
أب��رز ال��ق��رارات إع��الن املصرف 
أنه سيقبل استثنائيا بالسندات 
اليونانية كضمان، ألول مرة 

منذ عامني.
وتواجه املصارف اليونانية 
ع�����ادة ص���ع���وب���ات ف���ي جمع 
األم���وال في أس��واق امل��ال نظراً 
إل��ى التصنيف ال��رديء للغاية 
واألك���ث���ر ان��خ��ف��اض��ا ل��س��ن��دات 
احل��ك��وم��ة امل��ث��ق��ل��ة ب��ال��دي��ون 
وال��ذي يعني أن املستثمرين قد 

يخسرون أموالهم.
وج���اء اإلع����الن ب��ع��دم��ا أف��اد 
البنك املركزي األوروب���ي الذي 
يتخذ من فرانكفورت مقراً له 
ال��ش��ه��ر امل��اض��ي أن ال��س��ن��دات 
اليونانية سُتشمل ألول مرة في 
سلسلة عمليات شراء لألصول 
مصممة للمحافظة على تدفق 
االئتمان في منطقة اليورو التي 

تضم 19 بلدا.
وق���د يقبل ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 
األوروب�����ي ف��ي إط���ار ال��ق��واع��د 
املخففة القروض من الكيانات 
الصغيرة كضمانات. وأفاد أنه 
سيقبل »بالقروض ذات اجلودة 
االئتمانية األق���ل« وال��ق��روض 

بالعمالت األجنبية.

قالت معاهد أملانية ب��ارزة، 
أمس األربعاء، إن أكبر اقتصاد 
ف���ي أوروب�����ا سينكمش على 

األرجح %9.8 في الربع الثاني.
ويعد ذلك وأكبر انخفاض منذ 
بدء تسجيل البيانات في 1970، 
بسبب إج����راءات ال��ع��زل العام 
املفروضة للمساهمة في إبطاء 

انتشار فيروس كورونا.
وأض���اف���ت امل��ع��اه��د أن ذل��ك 
سيكون أكثر من مثلي االنخفاض 
امل��س��ج��ل ف��ي ال��رب��ع األول من 
2009، ح��ني كانت أملانيا في 

خضم األزمة املالية.
وأمل��ان��ي��ا ف��ي إج����راءات عزل 
ع��ام اف��ت��راض��ي��ة منذ أسابيع، 
حيث وأُغلقت املدارس واملتاجر 
واملطاعم واملنشآت الرياضية 
وأوق��ف��ت الكثير م��ن الشركات 

اإلنتاج للحد من انتشار املرض.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت ك��ب��رى 
معاهد األبحاث االقتصادية إن 
االقتصاد سينكمش على األرجح 
بنسبة %1.9 ف��ي الفترة بني 
يناير ك��ان��ون الثاني وم��ارس 

آذار.
وذك��رت مصادر إن اقتصاد 
أملانيا سينكمش على األرج��ح 
%4.2 ف���ي ال���ع���ام اجل����اري 

وسينمو %5.8 في العام املقبل.
وق��ال��ت املعاهد التي تشكل 
توقعاتها األس���اس للتنبؤات 
االقتصادية اخلاصة باحلكومة 
نفسها »جائحة فيروس كورونا 
تسبب ركودا عميقا في أملانيا«. 
وأض���اف���ت امل��ع��اه��د أن م��ع��دل 
ال��ب��ط��ال��ة ف��ي أمل��ان��ي��ا سيسجل 

%5.9 في ذروته.

ح���ّث ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي، 
ح��س��ن روح����ان����ي، ص��ن��دوق 
النقد الدولي، أمس األربعاء، 
على منح ب��الده قرضاً طلبته 
بقيمة خمسة مليارات دوالر، 
ملساعدتها في مكافحة تفشي 

فيروس كورونا.
وق��ال روحاني في اجتماع 
ملجلس الوزراء بثه التلفزيون 
»أح��ث املنظمات الدولية على 
تنفيذ واجباتها... نحن عضو 
في صندوق النقد ال��دول��ي... 
يجب أال يكون هناك متييز في 

منح القروض«.
ك���م���ا ان���ت���ق���د ال��ع��ق��وب��ات 
األميركية على إي���ران، واتهم 
واشنطن بعرقلة مساعي إيران 

في طلب القرض.
وقال الرئيس اإليراني خالل 
اجتماع اللجنة الوطنية ملكافحة 
كورونا »قدمنا طلبا لصندوق 
النقد الدولي ملنح إيران قرضا 
قيمته 5 مليارات دوالر، لكنه 
لم يلتزم مبسؤوليته متبنيا 

سياسة أحادية اجلانب«.
وأض����اف »تتبنى أميركا 
س��ي��اس��ة أح����ادي����ة اجل��ان��ب 
حتى فيما يتعلق بكورونا، 
ورفضوا إعطاء إيران سلفة من 

الصندوق الدولي.«
في املقابل، أكد أن لدى بالده 
»احتياطيا جيدا من كافة السلع 
وال��ب��ض��ائ��ع ال��ض��روري��ة مثل 

القمح واألرز والشعير وال 
نعاني مشكلة في هذا األمر«.

مبيعات النفط
وك����ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة، 
محمد جواد ظريف، قال بدوره 
على تويتر الثالثاء إن إي��ران 
ليست بحاجة إل��ى مساعدات 
من الرئيس األميركي دونالد 
ترمب، مضيفاً »ما نريده هو أن 
يتوقف عن منع إي��ران من بيع 

النفط«.
تصريحات ظريف أتت رداً 
على تصريحات املتحدثة باسم 
اخلارجية األميركية، مورغان 

أورت��اغ��وس، أش��ارت فيها إلى 
أن أميركا تريد مساعدة الشعب 
اإليراني وليس لها أي برنامج 
آخ���ر. وأض��اف��ت: »نتوقع من 
ال��ن��ظ��ام اإلي��ران��ي أن يساعد 
شعبه بدالً من معاداة الواليات 

املتحدة«.
تضارب التصريحات

وت���ض���ارب���ت ت��ص��ري��ح��ات 
امل��س��ؤول��ني اإلي��ران��ي��ني على 
مدى الشهرين املاضيني جلهة 
احلاجة إلى املساعدة، ففي حني 
عرض احل��رس الثوري نفسه 
مساعدة الشعب األميركي في 

مواجهة الوباء، رفض املرشد 
أي مساعدة أميركية.

وف���ي ح��ني ل��ف��ت روح��ان��ي 
في تصريحات سابقة إل��ى أن 
ب��الده متلك ما يكفي ملواجهة 
الفيروس املستجد، شن ظريف 
حمالت عبر تويتر متهماً أميركا 
بعرقلة إمداد بالده باملساعدات 
الطبية ألن الشركات الغربية 

تخشى التعامل مع بالده.
وق��ال ظريف أواخ��ر الشهر 
املاضي إن احلظر والعقوبات 
استهدفت القطاعات الرئيسية 
لالقتصاد اإليراني، وأوج��دت 
سداً كبيراً أمام مكافحة فيروس 

كورونا اخلطير في البالد.
وب���ح���س���ب م����ا ج�����اء ف��ي 
تصريحاته، فإن احلظر عرقل 
إمكانية ش���راء إي���ران ال���دواء 
واملعدات، مؤكداً أن العقوبات 
األميركية قد خلقت حالة من 
الرعب بني الشركات األوروبية 
املصنعة لألجهزة الطبية، التي 

امتنعت عن رفد بالده.
علماً أن وزارة اخلارجية 
األمل��ان��ي��ة، أع��ل��ن��ت ف��ي نفس 
ال��ت��اري��خ أن دوالً أوروب��ي��ة 
سّلمت معدات طبية إلى إيران 
ف���ي أول م��ع��ام��ل��ة ع��ب��ر آل��ي��ة 
انستكس للمقايضة التجارية، 
ال��ت��ي تسمح بااللتفاف على 
العقوبات األميركية املفروضة 

على طهران.
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الواليات املتحدة تتوقع انخفاض 
إنتاجها النفطي مبليوني برميل يوميًا

خفف قواعد التمويل

املركزي األوروبي: منطقة اليورو 
بحاجة لـ1.5 تريليون يورو

رئيسة املفوضية األوروبية

2009 مثلي االنخفاض املسجل في الربع األول من 

 ..1970 أكبر هبوط منذ 
اقتصاد أملانيا سينكمش
% بالربع الثاني  10

ركود غير مسبوق 
في فرنسا.. وإخفاق 

»األوروبي« في اإلنقاذ
تراجع إجمالي الناجت الداخلي في فرنسا بنحو 6% 
ف��ي ال��رب��ع األول م��ن 2020، على خلفية تفشي فيروس 
كورونا املستجد الذي تسبب بتوقف النشاط في جزء كبير 
من االقتصاد، بحسب تقديرات نشرها بنك فرنسا أمس 

األربعاء.
ويعد هذا األداء الفصلي األسوأ لالقتصاد الفرنسي منذ 
العام 1945. وكان إجمالي الناجت الداخلي تراجع %0،1 في 
الربع األخير من العام املاضي، بحسب آخر بيانات صدرت 
عن املعهد الوطني لإلحصاء، ما يعني تقنياً أن اقتصاد 
فرنسا بات يعاني من الركود ج��ّراء تراجع النمو لفصلني 

متتاليني.
وتراجع النشاط بشكل ملحوظ بنحو الثلث )32- %( 
عن العادة في األسبوعني األخيرين من مارس، مع تفاقم أزمة 
فيروس كورونا، وفق تقديرات بنك فرنسا التي استندت إلى 

دراسة شملت 8500 شركة.
تراجع 1.5 % لكل أسبوعني

وأوض��ح البنك أن »الربع الثاني من العام 1968 الذي 
طبعته أح��داث شهر مايو )اضطرابات سياسية(، شهد 
تراجعا فصليا في النشاط باحلجم نفسه« وحتى أقل. 
وانخفض إجمالي الناجت الداخلي حينذاك 5،3 %«. ويتوقع 
بنك فرنسا ب��أن يتراجع االقتصاد بنسبة 1،5 % لكل 
أسبوعني من اإلغالق بسبب الفيروس. في الوقت ذاته، حّذر 
من االستنتاجات املبسطة للتقديرات، نظرا إلى أن الوضع ال 

يزال قيد التطور.
وبدأ اإلغالق احلالي في فرنسا في 17 مارس ومت متديده 
ألسبوعني حتى 15 أبريل، لكن السلطات أش��ارت إلى أن 
ذلك قد يستمر لفترة أطول ما لم تظهر مؤشرات على تراجع 
وتيرة تفشي الفيروس. وأشار بنك فرنسا إلى أن املقاوالت 

والنقل واملطاعم والفنادق هي بني القطاعات األكثر تأثرا.
فشل االحتاد األوروبي في اإلنقاذ

من جهة أخ��رى، لم ينجح وزراء امل��ال األوروب��ي��ون في 
التوصل إل��ى اتفاق بعد ليلة طويلة من املباحثات حول 
خطة إنعاش بعد تفشي فيروس كورونا املستجد، وفق ما 
أعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو الذي دعا إلى 

اجتماع آخر اليوم اخلميس.
وكتب سينتينو في تغريدة على »تويتر«، »بعد 16 ساعة 
من املناقشات، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نصل 
بعد. علقُت اجتماع مجموعة اليورو« الذي سيؤستأنف »غًدا 

اخلميس«.

روحاني يحث صندوق النقد على 
منحه قرضًا بـ5 مليارات دوالر

الرئيس اإليراني حسن روحاني
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قال بنك »غولدمان ساكس«، 
أم��س األرب��ع��اء، إّن االقتصاد 
الياباني يتجه إل��ى انكماش 
قياسي بنسبة %25 في الربع 
احلالي، على الرغم من حزمة 
امل��س��اع��دة امل��ال��ي��ة احلكومية 
التي مت اإلعالن عنها، حيث حد 
ف��ي��روس ك��ورون��ا اجل��دي��د من 

إنفاق املستهلكني ومنو األعمال.
وت��وق��ع ت��ق��ري��ر غ��ي��ر مبشر 
من االقتصاديني ناوهيكو بابا 
وي��وري��ك��و ت��ان��اك��ا، انخفاض 
ال��ص��ادرات بنسبة %60، في 

الفترة من إبريل إلى يونيو.
ووفًقا للتقرير، فإن االنكماش 
لثالث أكبر اقتصاد في العالم 
سيكون غير مسبوق، منذ بداية 
قياس الناجت احمللي اإلجمالي 

في عام 1955.
وال ي��ق��دم ال��ت��ق��ري��ر تقييماً 
للمستقبل في ظل تفشي املرض، 
لكنه ي��رج��ح تعافي النشاط 
االقتصادي الياباني في الربع 
الثالث مع انتعاش اقتصادات 
ال������دول األخ������رى وع��ودت��ه��ا 
لطبيعتها العام املقبل، وذلك مع 
انعقاد دورة األلعاب األوملبية 
في الصيف، والتي مت تأجيلها 
للعام املقبل، حيث من املتوقع 
أن ينمو الناجت احمللي اإلجمالي 

لليابان بنسبة %3.1 في عام 
.2021

وي��ق��ول التقرير إّن إع��الن 
احل��ك��وم��ة، ال��ث��الث��اء، حلالة 
الطوارئ »سيغير بشكل كبير 
سلوك األفراد وأصحاب األعمال 

ومنظمي الفعاليات«.
وال تفرض اإلجراءات املتخذة 
ف��ي ال��ي��اب��ان للحد م��ن انتشار 
ال��وب��اء أي ع��ق��وب��ات، حيث ما 
ت����زال وس���ائ���ل ال��ن��ق��ل ال��ع��ام 
مستمرة بالعمل، ويركز إعالن 
حالة الطوارئ على العمل من 

املنزل، وإغالق املتاجر واملطاعم 
والفعاليات، لكن محالل البقالة 

والبنوك ما تزال مفتوحة.
ولكن إعالن الطوارئ، يسمح 
حلكام سبع مناطق متأثرة بينها 
طوكيو، بالطلب م��ن السكان 
ال��ت��زام منازلهم وم��ن األعمال 
التجارية إغ��الق أبوابها، لكن 
ال توجد آلية لفرض ذل��ك وال 

عقوبات بحق غير امللتزمني.
وقال رئيس ال��وزراء شينزو 
آب��ي، الثالثاء، إّن االقتصادين 
احمل��ل��ي وال��ع��امل��ي ي��واج��ه��ان 

»أكبر أزمة منذ احلرب العاملية 
الثانية«.

وأع���ل���ن���ت احل���ك���وم���ة ع��ن 
حزمة م��س��اع��دات بقيمة 108 
تريليونات ين )نحو تريليون 
دوالر(، لكن التقرير يقّدر أن 
مساهمة ه��ذه امل��س��اع��دات في 
دع��م ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي 
ستبلغ 14 تريليون ي��ن فقط 
)130 م��ل��ي��ار دوالر(، حيث 
تشمل إعانات نقدية للعائالت 
احمل��ت��اج��ة وم��س��اع��دات مالية 

للشركات الصغيرة.

في تقرير حديث لـ غولدمان ساكس

% في   25 انكماش االقتصاد الياباني 
2020: »غير مسبوق« الربع األول من 


