
بلغت إص��دارات السندات اخلضراء 
عامليا مستوى قياسيا مرتفعا عند 
269.5 مليار دوالر بنهاية العام 
املاضي، كما أنها مرشحة للوصول إلى 
ما بني 400 إلى 450 مليار دوالر هذا 
العام، بحسب ما أظهره تقرير صادر 

عن مبادرة سندات املناخ.
ووف���ق���ا ل�”رويتز”، ال��س��ن��دات 
اخل��ض��راء ف��ئ��ة آخ���ذة ف��ي ال��ن��م��و من 
األوراق املالية ذات الدخل الثابت التي 
جتمع رأس امل��ال ملشاريع ذات فوائد 
بيئية مثل مشاريع الطاقة املتجددة أو 

وسائل النقل منخفض الكربون.
وعلى الرغم من أن اإلصدارات بلغت 
مستوى قياسيا جديدا في 2020، فإن 
هذا الرقم كان أعلى بقليل من إجمالي 
عام 2019 البالغ 266.5 مليار دوالر 
إذ تباطأت اإلصدارات في الربع الثاني 
بسبب آثار أزمة فيروس كورونا قبل 
أن تتعافى ف��ي ال��رب��ع ال��ث��ال��ث. وق��ال 
التقرير “كان لكوفيد - 19 أثر سلبي 

كبير اقتصادي واجتماعي”.
ومبادرة سندات املناخ هي مؤسسة 
غ��ي��ر رب��ح��ي��ة م��ق��ره��ا ل��ن��دن تشجع 

االس��ت��ث��م��ار ف��ي االق��ت��ص��اد منخفض 
ال��ك��رب��ون، وب����دأت س���وق ال��س��ن��دات 

اخلضراء في 2007.
وق���ال ال��ت��ق��ري��ر “إنه ف��ي ال��ع��ام 
املاضي، كانت الواليات املتحدة أكبر 
م��ص��در للسندات اخل��ض��راء بقيمة 
إجمالية 51.1 مليار دوالر، وتلتها 
أمل��ان��ي��ا بقيمة 40.2 م��ل��ي��ار دوالر 

وفرنسا 32.1 مليار دوالر”.
ومنذ بداية العام اجل��اري، يستعد 
امل��س��ت��ث��م��رون م��ن أج���ل ت��داف��ع نحو 
ال��س��ن��دات اخل��ض��راء ف��ي 2021 في 
الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسة 
إل��ى تعاف مستدام من أزم��ة فيروس 

كورونا.
م��ن املتوقع أن ت��ص��در احلكومات 

والشركات سندات خضراء بقيمة 500 
مليار دوالر في 2021، وهو ما يقارب 
نصف اإلجمالي الذي مت جمعه منذ أن 
بدأ العمل بهذه الفئة من األصول، وفقا 
لتقديرات البنك السويدي SEB. في 
أول 11 شهرا من 2020 باع املقترضون 
العامليون 270 مليار دوالر من هذه 

السندات.
ف��ي ح��ني إن السندات اخل��ض��راء ال 
ت��زال متثل شريحة صغيرة من سوق 
ال��س��ن��دات اإلج��م��ال��ي��ة، إال أن��ه��ا أيضا 
أداة شائعة بشكل متزايد تستخدمها 
ال��ش��رك��ات لتمويل العمليات األكثر 
ص��داق��ة للبيئة. وق���ال كريستوفر 
ف��ل��ي��ن��س��ب��ورج، رئ��ي��س ق��س��م امل��ن��اخ 
والتمويل املستدام في SEB إن “فئة 
األص����ول ه���ذه مهمة أي��ض��ا لصناعة 
التمويل - غالبا ما يستهدفها النشطاء 
- كونها تستخدم في جرجرة البنوك 

إلى معركة املناخ”.
وأض��اف “أنت تقوم بشكل أساسي 
بتمكني قطاع التمويل لبدء التنافس 
على قضية تغير املناخ، وإذا لم يكن هذا 

تأثيرا، فأنا ال أعرف ما طبيعته”.

السعودية تعتزم استحداث أمناط جديدة الستغالل الغاز

تراجع أسعار النفط بسبب ارتفاع اإلصابات بكورونا
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مستوى قياسي إلصدارات السندات اخلضراء   انكماش اقتصاد 
كوريا اجلنوبية 

للمرة األولى منذ 
22 عامًا 

اعلن بنك ك��وري��ا اجلنوبية 
املركزي انكماش االقتصاد في 
البالد بنسبة 0ر1 في املئة للمرة 
االولى منذ 22 عاما جراء جائحة 
ف��ي��روس )ك��ورون��ا املستجد - 

كوفيد 19(.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة )ي��ون��ه��اب( 
ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة لالنباء 
عن البنك ان االداء االقتصادي 
لكوريا اجلنوبية كان هو االسوأ 
منذ 22 عاما حيث تقلص الناجت 
احمللي للبالد بنسبة 0ر1 في 
املئة وميثل هذا الرقم اسوأ منو 
منذ ع��ام 1998 عندما انكمش 
اقتصاد البالد بنسبة 1ر5 في 
املئة ف��ي اع��ق��اب االزم���ة املالية 

االسيوية.
وأضاف ان االداء االقتصادي 
للبالد شهد انتعاشا طفيفا في 
ال���ص���ادرات خ��الل ه��ذا الشهر 
مقارنة باالشهر القليلة املاضية.

اقتصاد أملانيا 
سيشهد ركودًا

في الربع األول
 قال كالوس فولرابه اخلبير 
االق��ت��ص��ادي مب��ع��ه��د إي��ف��و إن 
اقتصاد أملانيا سيشهد رك��ودا 
في الربع األول من ال��ع��ام، في 
أح����دث م��ؤش��ر ع��ل��ى ال��ت��أث��ي��ر 
السلبي إلج��راءات العزل العام 
على أكبر اقتصاد ف��ي أوروب��ا 
بحسب رويترز. وقال فولرابه 
“االقتصاد األملاني يبدأ العام 
بقليل م��ن الثقة” مضيفا أن 
ال��ت��أخ��ي��ر ف��ي تسليم لقاحات 

كوفيد- 19 عزز الضبابية.
وت��راج��ع��ت ث��ق��ة ال��ش��رك��ات 
األمل��ان��ي��ة أك��ث��ر م��ن املتوقع في 
يناير كانون الثاني إذ عطلت 
م��وج��ة ث��ان��ي��ة م��ن اإلص��اب��ات 
بكوفيد19- تعافي أكبر اقتصاد 

في اوروبا بحسب ما كشفه.
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انخفضت أسعار النفط أم��س  الثالثاء، 
إذ انحسرت فرص اإلق��رار السريع لتحفيز 
اقتصادي جديد في الواليات املتحدة بينما 
أث��ار ارت��ف��اع اإلص��اب��ات بفيروس كورونا 

الشكوك في وتيرة أي تعاف للطلب.
ون��زل خ��ام برنت 28 سنتاً مب��ا يعادل 
%0.5 إلى 55.60 دوالراً للبرميل، واخلام 
األمريكي 26 سنتاً أو %0.5 إل��ى 52.51 
دوالراً، وارتفع اخلامان القياسيان نحو 1% 

أمس االثنني.
وبعد أن ارتفع في اآلونة األخيرة ألعلى 
مستوى ف��ي 11 ش��ه��راً، يجد النفط نفسه 
محاصراً بني الشكوك املستمرة إزاء تعافي 
الطلب في الوقت الذي يتواصل فيه انتشار 
اجلائحة، بينما يخفف من أثر ذلك التفاؤل 
بأن مزيداً من التحفيز من اإلدارة األمريكية 
اجلديدة برئاسة جو بايدن سيدعم النمو 

االقتصادي بالتوازي مع توزيع اللقاحات.
لكن مسؤولي إدارة بايدن يسعون إلقناع 
املشرعني اجلمهوريني باحلاجة إل��ى مزيد 
من التحفيز، ما يثير تساؤالت حول موعد 

إقراره.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق 
ل��دى أوان���دا: “مشاعر سلبية جتتاج آسيا 
ال���ي���وم، م��ع ات��ض��اح س��ي��اس��ات التحفيز 

األمريكية، ليهبط العقدان”.
أع��ل��ن وزي���ر ال��ط��اق��ة ال��س��ع��ودي األمير 
عبد العزيز بن سلمان،  أن اململكة تعتزم 
استحداث أمن��اط جديدة الستغالل النفط 

والغاز لتنمية الطلب.
وقال  بن سلمان، في حفل مبناسبة إطالق 
هوية جديدة لوزارة الطاقة ، إن ذلك جزءاً من 
البرامج املهمة ملنظومة الطاقة التي تهدف إلى 
استدامة الطلب على املواد الهيدروكربونية، 
وإلح���الل الطاقة الشمسية محل سوائل 

البترول.
وأوض��ح أن إع��ادة هيكلة قطاع الكهرباء 
ستكون لها نتائج إيجابية على كل األصعدة 
مبا في ذلك متكني القطاع من إعادة التأهيل 
وال��ب��ن��اء، ل��ي��ك��ون أق���در ع��ل��ى االستجابة 
لبرامج املستقبل، مثل برنامج إحالل الطاقة 

الشمسية والغاز بدل السوائل البترولية.
وق���ال إن “البرنامج سيكون م��ن أكبر 
وأه��م البرامج التي ستنفذ ملا له من قيمة 

مضافة لالقتصاد الوطني، وم��ا سيوفره 
م��ن إمكانيات مالية كانت تذهب هدراً”، 
مشيراً إلى أن “منظومة الطاقة قامت بجهد 
كبير خالل العام املاضي إلع��ادة االستقرار 

لألسواق النفطية”.

األمير عبد العزيز بن سلمان

تعاف بطيء لالقتصاد العاملي
تتوقع األمم املتحدة تعافياً “بطيئاً ومؤملاً” لالقتصاد العاملي 
من تداعيات جائحة فيروس كورونا املستجد، حيث من املتوقع أن 
يعوض منو االقتصاد العاملي مبعدل %4.7 خالل العام احلالي بالكاد 

اخلسائر التي تكبدها خالل العام املاضي.
وبحسب تقرير املوقف االقتصادي العاملي وآفاقه الصادر عن األمم 
املتحدة، ، فقد انكمش االقتصاد العاملي خالل العام املاضي مبعدل 

%4.3 من إجمالي الناجت احمللي.
وكانت االقتصادات املتقدمة األش��د تضرراً من جائحة فيروس 
كورونا بسبب إج��راءات اإلغ��الق االقتصادي في أوروب��ا والواليات 
املتحدة، حيث انكمشت هذه االقتصادات مبعدل %5.6، في حني من 
املتوقع منوها خالل العام احلالي مبعدل %4 رغم أن تدهور أوضاع 

اجلائحة في أوروبا مؤخراً ميكن أن تعرقل التعافي االقتصادي.
وسجلت االقتصادات النامية انكماشاً أقل خالل العام املاضي 
مبعدل %2.5 من إجمالي الناجت احمللي مع توقع منوها مبعدل 5.7% 

خالل العام احلالي.
وكان أكبر تراجع اقتصادي خالل العام املاضي في أمريكا الالتينية 

ودول البحر الكاريبي وجنوب آسيا.
ف��ي املقابل سجلت اق��ت��ص��ادات جنوب ش��رق آسيا من��واً مبعدل 
%1 ومن املتوقع منوها مبعدل %6.4 خالل العام احلالي مدعومة 

بالتعافي القوي لالقتصاد الصيني.
وأش���ارت األمم املتحدة إل��ى أن��ه ف��ي ح��ني أن إج���راءات التحفيز 
االقتصادي التي وصلت قيمتها إلى 12.7 تريليون دوالر أدت إلى 
جتنب االنهيار االقتصادي الكامل، فإن الفجوات الهائلة بني حجم حزم 
التحفيز في الدول الغنية والفقيرة أدت إلى تفاوت في مسارات تعافي.
وقال كبير االقتصاديني في األمم املتحدة إليوت هاريس إن “عمق 

وشدة األزمة غير املسبوقة تنبئ بانتعاش بطيء ومؤلم”.
وأضاف “نحن بحاجة إلى البدء في تعزيز االستثمارات طويلة 
األج��ل التي ترسم الطريق نحو انتعاش أكثر مرونة - مصحوًبا 
مبوقف مالي يتجنب التقشف املبكر وإعادة حتديد إطار عمل القدرة 
على حتمل الديون، وخطط حماية اجتماعية عاملية، وانتقال سريع 

إلى االقتصاد األخضر”.

نيوزيلندا والصني ترفعان 
مستوى التجارة احلرة بينهما

  
قررت نيوزيلندا والصني رفع مستوى اتفاقية التجارة احلرة بني 
البلدين. وقال وزير التجارة ومنو الصادرات النيوزيلندي داميان 
أوكونور في بيان ، إن “االتفاقية التي رفع مستواها ستعمل على 
حتديث االتفاقية احلالية وتضمن أن تظل صاحلة لذات الغرض لعقد 

آخر”.
وأض��اف أوك��ون��ور أن عالقة نيوزيلندا بالصني واح��دة من أهم 

العالقات لبالده.
وقال إن “توقيع هذه االتفاقية اليوم مبني على الفوائد الكبيرة التي 

متتعت بها الدولتان نتيجة التفاقنا احلالي”.
وأوض��ح أوك��ون��ور أن القواعد اجل��دي��دة في االتفاقية ستجعل 
التصدير إل��ى الصني أس��ه��ل، وتقلل تكاليف االمتثال ل��ص��ادرات 
نيوزيلندا. كما سُتدخل االعتبارات البيئية، وتتيح وصول 99 % من 
جتارة األخشاب، والورق النيوزيلندية التي تبلغ قيمتها مليار دوالر 

إلى الصني دون رسوم جمركية.
ومبوجب رفع مستوى االتفاقية، ستعفى جميع صادرات األلبان 

النيوزيلندية إلى الصني من الرسوم اجلمركية بحلول 2024.

أظهر محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية في البنك املركزي 
الياباني الذي عقد يومي 17 و18 ديسمبر املاضي ونشر اليوم، اتفاق 
أعضاء املجلس على أن اقتصاد البالد سيواصل منوه الطفيف بعد 

جائحة فيروس كورونا املستجد، وفقا ل�”األملانية”.
وأضاف األعضاء أنهم سيواصلون دعم السياسة النقدية املرنة 
حتى يرتفع معدل التضخم إلى املستوى املستهدف وهو 2 في املائة، 
في حني لم يستبعدوا احتمال املزيد من التخفيف للسياسة النقدية في 

ضوء الضغوط االقتصادية الناجمة عن اجلائحة.
يذكر أن جلنة السياسة النقدية كانت قد وافقت في ذلك االجتماع 
على متديد فترة تسهيالت ق��روض ال��ط��وارئ لدعم االقتصاد في 
مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا املستجد حتى سبتمبر 
2021. كما ألغى البنك املركزي في ذلك االجتماع احلد األقصى ملقابل 
القروض التي تقدمها املؤسسات املالية من تلقاء نفسها وهو 100 

مليار ين ياباني.

املركزي الياباني يتوقع استمرار 
النمو الطفيف لالقتصاد

قال رياض سالمة حاكم مصرف لبنان، إن 
األرقام املتداولة في وسائل اإلعالم، “مضخمة 
جداً وال متت إلى الواقع بصلة”، في إشارة إلى 

مبالغ اتهم بتحويلها إلى اخلارج.
وتفرض املصارف اللبنانية، قيودا قاسية 
على السحوبات من الودائع ال سيما بالدوالر، 
في ظل أزم��ة اقتصادية ومعيشية، أدت إلى 

تفجر احتجاجات واسعة في أكتوبر 2019.
وذكر سالمة في بيان صحفي ، أن ما ينشر 
على وسائل اإلعالم وبعض منصات التواصل 
االجتماعي، “يهدف بشكل ممنهج إلى ضرب 

صورة املصرف املركزي وحاكمه”.
وي��أت��ي ال��ب��ي��ان، بعد أس��ب��وع م��ن إع��الن 
املكتب اإلعالمي لوزيرة العدل، م��اري كلود 
جن��م، تسلمها طلب ت��ع��اون قضائي موجه 
من السلطات القضائية في سويسرا، بشأن 

حتويالت ارتبط اسم سالمة بها.
وفي بيانه ، لم يخض سالمة في أية أرقام 
بشأن مشاركته في حتويالت مالية للخارج 
من عدمها. وقال: “امللف بات في عهدة القضاء 
اللبناني والسويسري.. منطق أكذب أكذب فال 
بد أن يعلق شيئاً في ذهن الناس، ال ميكن أن 

ينجح”.
وبحسب وس��ائ��ل إع��الم محلية، تطرقت 
املراسلة السويسرية إل��ى حتويالت بقيمة 
400 مليون دوالر، تخص سالمة وشقيقه 

وم��س��اع��دت��ه وم��ؤس��س��ات تابعة للمصرف 
املركزي. ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة 
اقتصادية طاحنة هي األسوأ منذ انتهاء احلرب 
األهلية )1975 � 1990( أدت إلى انهيار مالي، 
فضال عن خسائر مادية كبيرة تكبدها املصرف 

املركزي.
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن 
الناجت احمللي الذي وصل 53 مليار دوالر في 
2019، من املتوقع أن ينخفض بشكل غير 
مسبوق إلى 18 مليار دوالر مع نهاية 2020 

)لم تعلن األرقام بعد(.

حاكم مصرف لبنان: األرقام بشأن 
التحقيق السويسري مضخمة جدًا

رياض سالمة

قالت سلطة النقد الفلسطينية 
، إن��ه��ا ضخت م��ا ي��زي��د ع��ن 50 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار أردن����ي ف��ي نقد 
إضافي في السوق احمللي خالل 

األسابيع الثالثة املاضية.
وأض��اف��ت ف��ي ب��ي��ان أن ه��ذا 
التدخل “يأتي لتلبية االرتفاع 
ف��ي الطلب على عملة الدينار 

األردني في الفترة األخيرة”.
وقال البيان إن سلطة النقد، 
وهي مبثابة البنك املركزي عند 
الفلسطينيني، تدخلت “ملعاجلة 
الشكاوى التي تقدم بها العديد 
من املواطنني عن قيام املصارف 
بتخفيض س��ق��ف السحوبات 
النقدية بعملة الدينار، حيث مت 
ضخ السيولة النقدية في السوق 
احمللي من خالل فروع املصارف 
وشركات الصرافة العاملة في 

كافة محافظات الوطن”.
ويجري التداول في األراضي 
الفلسطينية ب��ث��الث عمالت 
رئيسية هي ال��دوالر األمريكي 
وال��دي��ن��ار األردن����ي والشيقل 

اإلسرائيلي.
وق��ال��ت سلطة ال��ن��ق��د، إنها 

تراقب “التطورات على مستوى 
السيولة في كافة فروع املصارف 
بهدف ضمان استمرار توفير 
السيولة النقدية الكافية لتلبية 
احتياجات املواطنني أوالً بأول، 
خ��اص��ة خ��الل ف��ت��رة ال��ط��وارئ 
واألزم����ات، ومعاجلة التأخير 
احلاصل في إجراءات شحن النقد 
بسبب ال��ظ��روف االستثنائية 
التي تفرضها جائحة كورونا 

على التنقل واحلركة”.

وأض�����اف�����ت إن����ه����ا ت��ع��م��ل 
“باستمرار على اتخاذ ما يلزم 
م��ن إج�����راءات مل��راق��ب��ة ال��ت��زام 
امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة اخلاضعة 
لرقابتها بصرف العمالت وفق 
األس��ع��ار السائدة في السوق، 
وتسليم احلواالت املالية بنفس 
عملتها، وت��ت��خ��ذ اإلج�����راءات 
القانونية بحق اجلهات املخالفة 
للقانون والتعليمات الصادرة 

بذات اخلصوص”.

سلطة النقد الفلسطينية تضخ
50 مليون دينار أردني في السوق احمللي  

كشف تقرير حقوقي عن أن نصيب 
ال��ف��رد ال��واح��د ف��ي غ��زة م��ن اخلسائر 
االقتصادية جراء احلصار اإلسرائيلي 
على القطاع بلغ 9 آالف دوالر. وأبرز 
تقرير للمرصد األورومتوسطي حلقوق 
اإلنسان تلقت وكالة األنباء األملانية 
نسخة منه التداعيات اجلسيمة على 
سكان قطاع غزة بسبب اإلغالق طويل 
األمد والعمليات العسكرية التي شنتها 

إسرائيل منذ 2007.
وأش��ار التقرير إلى املعطيات التي 
توصل لها مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية )األون��ك��ت��اد( ف��ي تقريره 
ال��ص��ادر ف��ي نوفمبر امل��اض��ي وال��ذي 
خلص إل��ى أن التكلفة االقتصادية 
حلصار غزة خالل العقد املاضي قدرت 
ب� 16.7 مليار دوالر. ورص��د التقرير 
أن نسبة البطالة في قطاع غزة تستمر 
في كونها من بني النسب األعلى في 
العالم فبعد أن كانت تصل إلى 23.6% 
عام 2005 وصلت في 2020 إلى 49% 
وانكمش نصيب الفرد من الناجت احمللي 

اإلجمالي بنسبة %27. وقفزت معدالت 
الفقر من 40 % في 2005 إلى 56 % في 
2020. فضال عن ارتفاع فجوة الفقر من 
14 إلى 20 % وتضاعفت تكلفة انتشال 
سكان القطاع من الفقر 4 م��رات وذلك 

من 209 ماليني دوالر إلى 838 مليون 
دوالر. وذكر التقرير أنه  في 2020 بلغ 
املعدل الشهري لدخول الشاحنات إلى 
قطاع غ��زة 7000 شاحنة وه��و عدد 
ميثل %50 مم��ا يحتاجه القطاع مع 

األخذ بعني االعتبار الزيادة السكانية 
عن 2005 وع��دد الشاحنات في ذلك 
العام. ووفق التقرير فإنه وقبل فرض 
احل��ص��ار على قطاع غ��زة بلغ املعدل 
ال��ش��ه��ري خل���روج الفلسطينيني من 
حاجز إيرز الذي تديره إسرائيل حوالي 
30 ألف حالة  خروج.وفي 2019 بلغ 
املعدل الشهري خلروج الفلسطينيني 
عبر حاجز إي��رز 14960 حالة أما في 
2020 فقد بلغ املعدل الشهري 4600 
حالة أي بتراجع بلغ %85 عن معدل ما 

قبل فرض احلصار عام 2006.
أما فيما يتعلق مبعبر رفح مع مصر 
ففي 2019 بلغ املعدل الشهري خلروج 
ودخ����ول الفلسطينيني م��ن خالله 
12172 حالة أما في 2020 فقد بلغ 
4245 حالة فقط. وأكد التقرير أن عمل 
معبر رفح تأثر بشكٍل أساسٍيّ بتفشي 
جائحة كورونا حيث أغلق أليام ممتدة 
وبقي مئات اآلالف مبن في ذلك مرضى 
وط���الب وأص��ح��اب أع��م��ال ينتظرون 

اخلروج والدخول عبر املعبر.

9 آالف دوالر نصيب الفرد الواحد من خسائر غزة 


