
كشف قرار بنك إجنلترا »البنك املركزي 
البريطاني« إبقاء أسعار الفائدة دون 
تغيير نهاية األس��ب��وع امل��اض��ي، حالة 
الضبابية التي تشهدها السياسة النقدية 
البريطانية، في ظل استمرار عدم اليقني 
ب��ش��أن خ���روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن االحت���اد 

األوروبي »بريكست«.
وال ش��ك أن تصويت جميع األعضاء 
التسعة للجنة السياسة النقدية في البنك، 
على إب��ق��اء م��ع��دالت الفائدة عند ح��دود 
0.75 في املائة، وهو املعدل السائد منذ 
)أغسطس( 2018، يؤكد أن االجتاه العام 

بني صناع السياسة النقدية البريطانية 
في الوقت الراهن على األق��ل، يدعو إلى 
ض��رورة التريث حتى تتضح الصورة 
النهائية بشأن االنسحاب م��ن االحت��اد 
األوروب��ي، وحتى تتوافر لديهم معطيات 
كمية موثوق بها، بشأن املسار الذي يجب 

أن يسلكه االقتصاد الكلي.
وي��ع��ت��ق��د ك��ث��ي��ر م���ن امل��خ��ت��ص��ني أن 
ال��س��ي��ن��اري��وه��ات امل��ت��اح��ة أم����ام جلنة 
السياسات املالية ف��ي بنك إجنلترا قد 
باتت مركبة، وتعتمد بشكل كبير على 
طبيعة االنسحاب البريطاني من االحتاد 

األوروبي وتوقيته.
وجهات نظر عدد من مختصي االقتصاد 
البريطاني، للتعرف على السيناريوهات 
احملتملة للسياسة النقدية، وتأثيرها 
في املسار االقتصادي الكلي خالل الفترة 

املقبلة.
يعتقد البروفيسور إم. كارت العضو 
السابق في جلنة السياسات املالية في عهد 
رئيس ال��وزراء العمالي ج��وردن براون، 
واالس��ت��ش��اري ف��ي ع��دد م��ن املؤسسات 
االقتصادية الدولية، أن »الهدف الرئيس 
لبنك إجنلترا ه��و إب��ق��اء التضخم حتت 

السيطرة، وأال يتجاوز حدود 2 في املائة، 
للحفاظ على كل من النمو والتوظيف، 
ومعدل التضخم حسب آخ��ر التقديرات 
املتاحة في شهر شباط )فبراير( املاضي 
بلغ 1.9 في املائة، وهذا يعني أن بريطانيا 
وفقا للوضع االقتصادي الراهن تسير 

على الطريق الصحيح«.
إال أن ال��دك��ت��ورة م��ارج��ري��ت راس��ال 
أستاذة االقتصاد البريطاني في جامعة 
ل��ن��دن، ت��ط��رح ث��الث��ة م��س��ارات ميكن أن 
تتخذها السياسة النقدية خالل السنوات 
املقبلة، بناء على السيناريوهات املطروحة 
بشأن اخل���روج البريطاني م��ن االحت��اد 

األوروبي.
وتفصل راسال ذلك قائلة »السيناريو 
أو املسار األول، في ح��ال إق��رار البرملان 
صفقة رئيسة الوزراء خالل فترة األشهر 
الثالثة التي منحها االحت���اد األوروب���ي 
بريطانيا، فهذا يعني القضاء على وضعية 
ع��دم اليقني التي تهيمن على االقتصاد 
حاليا، ويتيح فرصة للسير في طريق رفع 
أسعار الفائدة، وهنا قد يقوم بنك إجنلترا 
برفع الفائدة ما بني أربع إلى خمس مرات 
حتى نهاية العام املقبل، وهذا املسار رمبا 
يكون إيجابيا م��ن حيث تدفق رؤوس 
األم��وال إلى بريطانيا لالستفادة من هذا 
االرت��ف��اع واالستفادة أيضا من القدرات 
االقتصادية احمللية خاصة مع اتضاح 
ص��ورة العالقة املستقبلية مع االحت��اد 

األوروبي«.

ق��ال نائب رئيس ال���وزراء الصيني أم��س  األح��د إن 
اقتصاد الصني قد يواجه أوضاعا أكثر صعوبة هذا العام 
لكن احلكومة واثقة من حتقيق أهدافها الرئيسية للعام 

.2019
وأكد هان تشنغ في كلمته أمام منتدى تنمية الصني إن 
بالده ستعزز إصالحات التوجه صوب اقتصاد السوق 
واالنفتاح االقتصادي. وتوقع أن تتجاوز واردات الصني 

من السلع 12 مليار دوالر في السنوات اخلمس املقبلة.
تستهدف الصني منوا اقتصاديا بني ستة و6.5 باملئة 

هذا العام مقارنة مع 6.6 باملئة في العام املاضي.
من جهته قال نائب رئيس ال��وزراء اإليطالي لويجي 
وروي رايلم 2.5 ةميقب تاقفص تعقو ايلاطيإ نإ ويام يد 
)2.8 مليار دوالر( خالل زي��ارة الرئيس الصيني شي 
جني بينغ لروما. وأضاف أن قيمة العقود قد ترتفع إلى 
20 مليارا. وك��ان دي مايو قد وقع في وقت سابق على 
اتفاق مبدئي يجعل إيطاليا أول دولة غربية غنية كبيرة 
تقر مشروع ”احلزام والطريق“ الطموح اخلاص بالبنية 
األساسية على الرغم من امل��خ��اوف التي أب��داه��ا حلفاء 
رئيسيون من احتمال أن يقوض هذا املشروع املصالح 
الغربية. وقال دي مايو للصحفيني إن احلكومة ما زالت 
ملتزمة بشركائها الغربيني ولكنه قال إن عليها وضع 

”إيطاليا أوال“.
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لم يتدخل البنك الوطني السويسري )البنك 
املركزي( في أسواق الصرف األجنبي في 2018، 
إال قليال، ول��م يشتر ع��م��الت أجنبية أك��ث��ر من 
مبلغ 2.3 مليار فرنك )املبلغ ب��ال��دوالر نفسه 
تقريبا(، وهو رقم يبتعد كثيرا عن مبالغ السنوات 
السابقة، حسبما يكشف التقرير املالي للبنك الذي 

نشره أمس.
ومبلغ 2.3 مليار فرنك منخفض جدا مقارنة ب� 
2015 و2016، عندما تدخل البنك بقوة إلضعاف 
الفرنك من أجل دعم صناعة التصدير، بعد التخلي 
عن سعر احلد األدنى لسعر صرف الفرنك مقابل 

اليورو في )يناير( 2015.
ففي ذلك العام )2015(، اشترى البنك املركزي 
السويسري عمالت أجنبية بلغ مجموع قيمتها 
86.1 مليار فرنك، ثم 67.1 مليار فرنك في 2016 
و48.2 مليار فرنك في 2017، حتى في 2014، 
قبل أن يتنازل عن معدل احلد األدنى لسعر صرف 
اليورو، اشترى عمالت أجنبية بقيمة 25.8 مليار 

فرنك.
وع��الوة إل��ى ذل��ك، يكشف تقرير أن��ه بنهاية 
2018 بلغ الرصيد القومي السويسري من 
األص��ول 817 مليار فرنك، بانخفاض 26 مليار 

فرنك )3.4- في املائة( مقارنة ب� 2017.
ويعزو تقرير البنك هذا التراجع إلى انخفاض 

عوائد املكاسب الرأسمالية في قيمة العمالت 
األجنبية والذهب.

وفي املجموع، بلغت االحتياطيات النقدية 776 
مليار فرنك، وكانت العائدات على االحتياطيات 
النقدية سلبية عند 2.1- في املائة، أي 0.6- في 
املائة للذهب و2.2- في املائة الحتياطيات النقد 

األجنبي.
وأف���اد البنك أن��ه يتبع نهجا »م��ح��اي��دا قدر 
اإلمكان« في استثماراته، ويضمن التنويع الواسع 
في أشكال ثروته، وعلى هذا األساس، بلغت حصة 
األسهم في احتياطيات النقد األجنبي 19 في املائة.
و كان الفرنك السويسري أقوى مما كان عليه 
في بداية العام مقارنة باليورو، في حني أنه كان 
عمليا في مستوى الدوالر نفسه )نحو 1.13 فرنك 

لكل يورو، و0.99 فرنك للدوالر الواحد(.
وبلغت األوراق النقدية املتداولة 79 مليار 
فرنك )+ 3.3 في املائة على مدى سنة واح��دة(، 
وهذه الزيادة أقل بكثير من نسبة 5.9 في املائة 

املسجلة بني 2016 و2017.
ويبني البنك املركزي السويسري أن »يو بي 
إس« و«كريدي سويس«، أكبر بنكني في البالد، 
اتخذا منذ بداية األزمة املالية العاملية قبل عشر 
سنوات، عديدا من التدابير باجتاه تنظيم كل ما 

يحيط بظروف كبيرة جدا من الفشل.

2018 اشترى عمالت أجنبية أقل في 

»املركزي السويسري« يقلص 
تدخالته في أسواق الصرف 

2.5 مليار يورو إيطاليا توقع صفقات مع بكني قيمتها 

2019 تشنغ : الصني واثقة من حتقيق األهداف االقتصادية للعام 

انخفضت السيولة اجلاهزة بالليرة اللبنانية 
خالل األسبوع املمتد من 1 إلى 7 م��ارس 2019 
بقيمة 256 مليون ليرة لبنانية لتصل إلى 250 
ملياراً و210 ماليني ليرة لبنانية، مبا يعادل 

بنسبة %0.05، مقومة على أساس سنوي.
وأرج�����ع ت��ق��ري��ر م��وج��ز أص���درت���ه م��دي��ري��ة 
اإلح��ص��اءات واألب��ح��اث االقتصادية في مصرف 
لبنان املركزي اليوم، هذا التراجع إلى انخفاض 
الطلب على ال��ودائ��ع مب��ق��دار 579 مليار ليرة 

لبنانية، بينما زادت العملة املتداولة مبقدار 233 
مليار ليرة.

ولفت إلى أّن��ه على على م��دار األسبوع،ارتفع 
إجمالي الودائع )باستثناء الودائع حتت الطلب( 
مبقدار 90.77 مليار ليرة لبنانية، وذلك نتيجة 
للزيادة في ال��ودائ��ع ألج��ل وال��ودائ��ع اإلدخارية 
املقومة بالعملة احمللية مبقدار 213 مليار ليرة 
لبنانية، بينما انخفضت الودائع املقومة بالعمالت 

األجنبية مببلغ 81 مليون دوالر أمريكي.

انخفاض كتلة النقد في لبنان خالل أسبوع 

واألقرب رفع الفائدة لكبح التضخم

3 سيناريوهات للسياسة النقدية البريطانية بعد »بريكست«

»سابك«: مشاريع الرياض الكبرى 
ترتقي بفرص االستثمار

أك���د رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة ش��رك��ة سابك 
السعودية الدكتور عبد العزيز اجلربوع، أهمية 
إطالق أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة 
الرياض، تشمل »مشروع حديقة امللك سلمان«، 
و«م��ش��روع ال��ري��اض اخل��ض��راء«، و«م��ش��روع 

املسار الرياضي«، و«مشروع الرياض آرت«.
وأكد اجلربوع في تصريح صحافي أن هذه 
املشاريع جتسد عناية القيادة الرشيدة بالوطن 
وامل��واط��ن، وحتسني ج��ودة احلياة، واحل��رص 
على حتقيق الرفاهية للمواطنني واملقيمني، لبناء 
مجتمع حيوي بيئته عامرة بالسعادة، و اقتصاد 

مزدهر بفرصه االستثمارية املثمرة.
وأوض��ح أن املشاريع األربعة الكبرى، التي 
تقوم عليها جلنة  املشاريع الكبرى برئاسة 
ولي العهد، ستحسن ج��ودة احلياة في مدينة 
الرياض، وسترتقي بالعاصمة إلى املكانة التي 

تليق باململكة العربية السعودية.
واعتبر أن هذه املشاريع، ستعزز التنمية في 
العاصمة مبختلف جوانبها البيئية واالجتماعية 
واالقتصادية والثقافية والرياضية والفنية 
والترفيهية، مبا يتوافق مع أهداف رؤية اململكة 

.2030

السعودية تطرح عقد مشروع 
600 ميجاوات في مكة شمسي 

قالت وزارة الطاقة السعودية على تويتر أمس  األحد إن اململكة تعتزم 
طرح عقد لبناء مشروع طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات في مكة.

وأضافت أن احملطة جزء من خطة أوسع نطاقا لتشييد مشروع طاقة 
شمسية ق��درة 2600 ميجاوات في منطقة مكة سيجري تنفيذه على 

مراحل، لكنها لم تذكر موعدا إلمتام املشروع.

أكبر  ض��خ  تعتزم  »بتروتشاينا« 
4 سنوات إنفاق رأسمالي في 

قالت شركة بتروتشاينا ، أكبر منتج للنفط والغاز في آسيا، في إفصاح 
أرسلته إلى بورصة هوجن كوجن، إنها تعتزم زيادة اإلنفاق الرأسمالي 
إلى 300 مليار يوان )45 مليار دوالر( في 2019 مبا ميثل زيادة نسبتها 

%17 عن العام املاضي.
وتأتي زي��ادة اإلنفاق إل��ى ق��رب مستوى قياسي مع تعهد الشركة 
بتعزيز إنتاج  النفط والغاز واالحتياطات، استجابة لدعوة بكني بتحسني 
أمن الطاقة في البالد. وتوقعت الشركة أن يصل إنتاجها من النفط اخلام 
هذا العام إلى 905.9 مليون برميل، وإنتاجها من الغاز إلى 3811.0 مليار 
قدم مكعبة بإجمالي مكافئ للنفط والغاز يبلغ 1541.2 مليون برميل، 

وذلك في البيان الذي أعلنت فيه عن نتائجها.
وتشير حسابات رويترز إلى أن صافي أرب��اح بتروتشاينا للربع 
الرابع انخفضت بنسبة %18 مقارنة ب��ذات الفترة من العام السابق 
إلى4.46 مليار يوان، مسجلة أسوأ أداء فصلي للشركة منذ الربع الثالث 
لعام 2016. لكن إيرادات الشركة للربع الرابع ارتفعت إلى 644 مليار 

يوان، مقارنة بتسجيلها 558 مليار يوان قبل عام.

ارت���������ف���������اع ج�����م�����اع�����ي ل����ل����ع����م����الت 
الرقمية املشفرة أمام الدوالر

سجلت العمالت الرقمية املشفرة ارتفاعا جماعيا أمام الدوالر ، وزادت 
العملة الرقمية املشفرة »بيتكوين« مبقدار أربعة دوالرات منذ الساعة 
اخلامسة من مساء اجلمعة )بتوقيت نيويورك(، ليصل سعرها إلى ثالثة 

آالف و978 دوالرا، وفقا ملنصة تداول العمالت الرقمية )بيتستامب(.
وبحسب »األملانية«، نقال عن وكالة بلومبيرج لألنباء االقتصادية ، 
فإن سعر عملة »اليتكوين« الرقمية املشفرة، ارتفع أيضا بنسبة 2.4 في 
املائة ليصل سعرها إلى 60.30 دوالر، وهو ما يقل كثيرا )أي بنسبة 84 
في املائة( عن املستوى املرتفع الذي سجلته في 19 )ديسمبر( 2017، 

حينما بلغ سعرها 375 دوالرا.
وتقلبت أسعار »بيتكوين« مبتوسط تبلغ نسبته 1.1 في املائة، حيث 

مت تداولها بأسعار تراوحت بني ثالثة آالف و957 دوالرا و4001 دوالر.
وارتفعت أيضا عملة الريبل الرقمية املشفرة بنسبة 0.1 في املائة إلى 
31 سنتا. كما ارتفعت عملة إثريوم بنسبة 0.2 في املائة إلى 136.17 
دوالر. ويقدر بعض اخلبراء متوسط تكلفة تعدين عملة »بيتكوين« 
واحدة – »نقطة التعادل« – بنحو خمسة آالف دوالر، مبا في ذلك النفقات 

العامة وتكاليف االستهالك.

موظفاته مع  األم  بعيد  يحتفل  »التجاري« 

احتفل البنك التجاري الكويتي بعيد األم في 
بادرة تهدف إلى توطيد  تواصل البنك مع موظفيه 
، وإمياناً منه بأهمّية دوره االجتماعي في تعزيز 
روح العمل اجلماعية، واعتبار كل املوظفني أفراًدا 
ضمن عائلة واحدة. وذلك بتوزيع الورود وهدايا 
من التراث الكويتي مبناسبة حملة »يا زين تراثنا 
» على جميع املوظفات في مبناه الرئيسي وكافة 
فروعه وذلك تقديراً لدور األم الريادي وجهودها في 

بناء املجتمع.
وبهذه املناسبة، قالت نائب املدير العام – قطاع 

التواصل املؤسسي – أماني الورع  »لقد رأى البنك 
أنه من األهمية االحتفال بعيد األم مع موظفاته في 
إط��ار روح األس��رة الواحدة التي ع��ادة ما تنعكس 
بني كافة موظفي البنك، ومن هذا املنطلق قام فريق 
التواصل املؤسسي بتهنئة جميع األمهات بهذه 
املناسبة العزيزة، تعبيراً لهن عن احترامنا الكبير 
وتقديرنا لدورهن القّيم في خدمة املجتمع، فاألمهات 
دائماً وأبداً تبقى لهن مكانة خاصة في حياة كل فرد 
منا، واحتفالنا بهن، ليس إال عرفاناً بدورهن الكبير 

في حياة كل واحد منا ».

موظفو أكبر مصرفني في أملانيا 
يعارضون صفقة االندماج

يعتزم موظفو »دويتشه بنك«، و«كومرتس 
بنك«، وهما أكبر مصرفني جتاريني في أملانيا، 
العمل معا مل��ع��ارض��ة االن��دم��اج احملتمل بني 

املصرفني.
وبحسب صحيفة »هاندلسبالت« األملانية، 
فإن ممثلي املصرفني في نقابة »فيردي« للعاملني 

في قطاع اخلدمات، تفاهموا على هذه اخلطوة.
وتتخوف النقابة من أن يؤدي االندماج إلى 
شطب ما يصل إلى 30 ألف وظيفة وإغالق عديد 

من الفروع لكال املصرفني.
وفي أعقاب اإلع��الن عن إج��راء محادثات بني 
املصرفني ح��ول ان��دم��اج محتمل، أع��رب فرانك 
بسيرسكه، رئيس »ف��ي��ردي«، عن تشككه في 

رقابة جادة لهذه النتائج املترتبة على االندماج.
م��ن جانبه، أوض��ح ي��ان دوش��ي��ك، املختص 
بقطاع امل��ص��ارف في »ف��ي��ردي«: »نحن نرفض 
االندماج احملتمل للمصرفني نظرا للتهديد الذي 

تتعرض له عشرات آالف الوظائف«.

ووع��د م��ارت��ني تسيلكه، رئيس »كومرتس 
ب��ن��ك«، موظفيه بالبت ف��ي املسألة ب��أس��رع ما 
ميكن، مضيفا: »سنعمل على تقصير فترة عدم 
اليقني الناشئة بسبب بحث االندماج، ألقل مدة 
ممكنة وسنعمل بجد من أجل التوصل إلى نتيجة 

سريعا«.
ونقلت عنه وكالة »إيه إف إكس« االقتصادية 
اململوكة لوكالة األنباء األملانية، أن كومرتس 
بنك« سيدخل املفاوضات بوعي وبتصورات 

واضحة، ولدينا استراتيجية واضحة«.
ويحمل اعتراض »فيردي« على صفقة االندماج 
احملتملة شعار »منفصلون في األل���وان ومعا 
في األه��داف«، وذل��ك وفقا ملا ذكرته الصحيفة. 
وتتضمن خطط »ف��ي��ردي« تنظيم إض��راب��ات 
حتذيرية اعتبارا من ال� 28 من الشهر اجلاري 
وذلك في إطار جولة مفاوضات األجور الراهنة، 
حيث يتم اإلض��راب في كل يوم عمل في مدينة 

مختلفة.

لويجي مايو هان تشنغ


