
قال وزير املالية اإليطالي روبرتو جوالتيري، 
إن ب��اده مستعدة الستئناف دوره���ا كعضو 
ملتزم في االحتاد األوروبي حتت قيادة احلكومة 

اجلديدة في الباد.
وتزامنت تصريحات جوالتيري مع انطاق 
اجتماع وزراء مالية الدول األعضاء في االحتاد 

األوروبي بهلسنكي، عاصمة فنلندا.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء »بلومبرج«، 
فإن احلكومة اجلديدة في إيطاليا بقيادة جوزيبي 
كونتي تعتزم »املشاركة بفعالية في املناقشات« 
مع بروكسل بشأن القضايا اخلاصة بالسياسات 
وامل��وازن��ة، خافا للنهج املتشدد ال��ذي اتبعته 
احلكومة الشعبوية السابقة في روما على مدار 

14 شهرا حتى هذا الصيف.
وق��ال جوالتيري للصحفيني إن إيطاليا في 
سبيلها للعودة إلى أن تكون العبا رئيسيا في 
أوروبا، »والقيام بدورها الذي تستحقه كدولة 

عظيمة مؤِسسة )في التكتل(«.
ويريد رئيس احلكومة اإليطالية طي صفحة 
شهور من الهجوم على االحتاد األوروبي، خاصة 
ما قام به نائب رئيس ال��وزراء ووزير الداخلية 
السابق ماتيو سالفيني، زعيم حزب »الرابطة« 
اليميني، حيث ك��ادت خطط االن��ف��اق والقلق 

بشأن املوازنة العامة في الباد أن تضع إيطاليا 
في مرمى إج���راءات عقابية من قبل املفوضية 

األوروبية. .
وفي سياق متصل، قال وزير املالية اإليطالي 
في مقابلة مع صحيفة » ال ريبوبليكا« اإليطالية 
إن العاقة اخلافية بني روما واالحتاد األوروبي 
كلفت »مليارات، ُحِرقت في ما يتعلق بالفائدة 
على ال���دي���ون«. كما أدت إل��ى »ت��راج��ع الثقل 

السياسي إليطاليا في بروكسل«.

هبطت العقود اآلجلة للنفط في الوقت، الذي استمرت فيه 
املخاوف بشأن النمو العاملي وتباطؤ الطلب على الرغم من 
تلميحات بإحراز تقدم في احملادثات التجارية بني الواليات 
املتحدة والصني، ما كبد األسعار خسائر أسبوعية بعد 

تأرجحها صعودا ونزوال على مدى أيام.
وبحسب »رويترز«، تراجع خام برنت 23 سنتا أو 0.4 
في املائة إلى 60.15 دوالر لألوقية، بينما تراجع خام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 15 سنتا أو 0.3 في املائة إلى 

54.94 دوالر للبرميل.
وج��رى ت��داول برنت في نطاق خمسة دوالرات تقريبا 
في األسبوع املاضي، وبذلك تكبد خام القياس العاملي أول 
خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع، وجرى تداول اخلام 
األمريكي عند مستويات مماثلة مسجا أول خسارة في 
ثاثة أسابيع. وتسبب التشاؤم بشأن األث��ر االقتصادي 
للنزاع التجاري بني واشنطن وبكني في االجتاه باألسعار 
صوب التراجع. وكان ضعف الثقة باألسواق واضحا في 
استطاع أجرته »رويترز« آلراء خبراء اقتصاديني توقعوا 
تدهور اخلاف التجاري بني الواليات املتحدة والصني أو 

في أفضل األحوال أن يظل كما هو في العام املقبل.
لكن الرئيس األمريكي دونالد ترمب أكد أنه ال يستبعد 

إبرام اتفاق مؤقت مع الصني بشأن التجارة، رغم أنه أعلن 
أنه يفضل اتفاقا شاما. وتسعى »أوبك« جاهدة ملنع تكون 
تخمة في ظل ارتفاع اإلنتاج األمريكي وتباطؤ االقتصاد 

العاملي.
ويعمل عديد من منتجي النفط للحصول على عائدات 
أعلى، حيث ال تزال األسعار منخفضة في بيئة تشهد طلبا 
منخفضا، وسط حرب جتارية وزي��ادة قياسية في إنتاج 

النفط الصخري.
وح��ذر ثامر الغضبان، وزي��ر النفط العراقي م��ن أن 
الفائض النفطي في األسواق النفطية العاملية، ما زال ميثل 
حتديا كبيرا أم��ام املنتجني من داخ��ل منظمة أوب��ك ومن 

خارجها.
وأشار وزير النفط العراقي إلى أن »الطلب العاملي للنفط 
اخلام قد شهد منوا عند 1.3 مليون برميل باليوم، وتتطلب 
املرحلة الاحقة مزيدا من العمل اجلماعي وااللتزام باتفاق 
خفض اإلن��ت��اج، ألنها مسؤولية مشتركة جلميع ال��دول 
املنتجة للنفط، بهدف حتقيق ضمان استقرار وت��وازن 
السوق النفطية العاملية، وأن العراق ملتزم بقرار خفض 

اإلنتاج وصوال إلى حتقيق الهدف«.
وتعهدت ال��دول النفطية في أبوظبي اخلميس املاضي 

بالتقيد باتفاق خفض اإلنتاج الهادف إلى حتقيق توازن بني 
العرض والطلب، من دون احلديث عن خفض إضافي.

وكانت السعودية قد خفضت إنتاجها أكثر مما طلب منها 
للمساعدة على إجن��اح االتفاق احلالي، ال��ذي مت التوصل 
إليه في بداية العام وينص على خفض اإلنتاج مبعدل 1.2 

مليون برميل يوميا.
وفيما تعهدت اإلمارات بتقدمي خفض إضافي في إنتاجها 
الشهر املقبل، ذكر العراق ونيجيريا أنهما بصدد خفض 

إنتاجهما بنحو 230 ألف برميل يوميا.
وتتحرك أسعار اخلام حاليا حول مستوى 60 دوالرا 
للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى ال�50 دوالرا قبل 
بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دوالرا قبل 

نحو عام.
وتلعب احلرب التجارية بني الواليات املتحدة والصني 
دورا رئيسا في تراجع األس��ع��ار، إذ إن التلويح بفرض 
رس��وم جمركية أث��ار خشية من انكماش اقتصادي على 

مستوى العالم قد يقوض الطلب على النفط.
وتزامنا مع اجتماع أبوظبي، ذكرت وكالة الطاقة الدولية 
أنها تتوقع أن يبقى منو الطلب العاملي على النفط ضعيفا 

بسبب ضعف االقتصاد وتأثير اخلافات التجارية.
وقالت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها 
الشهري إن »العاقات التجارية الدولية شهدت مزيدا من 
التدهور في األسابيع األخ��ي��رة، لكن مفاوضي الواليات 
املتحدة والصني أعلنوا أن املفاوضات التجارية ستستأنف 

مطلع )أكتوبر(«.
وأضافت أن »اخلافات التجارية وتزايد الشكوك بشأن 
تأثير خروج اململكة املتحدة املمكن من االحت��اد األوروب��ي 
يؤديان إلى خفض النمو العاملي عبر إضعاف ثقة قطاع 
األعمال واملستهلكني، وإع��ادة تقييم سلسلة اإلم���دادات، 

وتقليص االستثمار وخفض التجارة بشكل مباشر«.
وفي مواجهة هذه الشكوك، أبقت وكالة الطاقة الدولية 
تقديراتها لنمو الطلب في 2019 و2020، التي كانت 
خفضتها الشهر املاضي، با تغيير عند 1.1 مليون برميل 

يوميا و1.3 مليون برميل على التوالي.
وأشارت إلى أن منو الطلب في األشهر الستة األولى من 
العام اجلاري بلغ 0.5 مليون برميل يوميا وتراجع إلى 0.2 

مليون برميل يوميا في )يونيو(.
وال تتوقع الوكالة الدولية »للنصف الثاني من 2019، 
مزيدا من التدهور في األج���واء االقتصادية واخلافات 

التجارية«.
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قال وزير املالية الفرنسي برونو لو مير إنه 
يتعني على االحت��اد األوروب���ي وض��ع مجموعة 
عامة من القواعد لتنظيم العمات االفتراضية، 
والتي تخضع في الوقت احلالي لقواعد تنظيمية 

في األغلب على املستوى الوطني.
وقال لو مير، الذي وصل إلى اجتماع وزراء 
مالية االحت��اد األوروب��ي في هلسنكي، إن هناك 
حاجة إل��ى »إط��ار عمل ع��ام« للعمات الرقمية 
لدول االحتاد األوروب��ي البالغ عددها 28 وكرر 
معارضته لتطوير عملة ليبرا املشفرة التابعة 
لفيسبوك في االحت��اد األوروب���ي. كما دع��ا إلى 
تأسيس »عملة رقيمة عامة« أوروبية، دون أن 

يذكر املزيد من التفاصيل.

فرنسا تدعو إلى وضع قواعد للعمالت 
االفتراضية باالحتاد األوروبي

رغم انتعاش اآلمال باحتواء احلرب التجارية 

النفط يهبط بفعل التشاؤم ومخاوف الطلب العاملي

روما مستعدة الستئناف دورها كعضو 
ملتزم في االحتاد األوروبي

ه���ون���غ ك���ون���غ ت��ت��م��س��ك 
ب���ع���رض���ه���ا ل���الس���ت���ح���واذ 

على بورصة لندن

رفضت بورصة هونغ كونغ التخلي عن عرضها 
لاستحواذ على سوق لندن ل��ألوراق املالية بعد أن 
رفضت البورصة البريطانية بشكل قاطع العرض 

البالغ قيمته 39 مليار دوالر.
وقالت بورصة هونغ كونغ إنها ستجري اآلن املزيد 
من احمل��ادث��ات مع مستثمرين في بورصة لندن في 
الوقت الذي ستدرس فيه خطوتها املقبلة، بهدف اإلبقاء 
على آمالها في أن تصبح العبا عامليا ملنافسة بورصة 
انتركونتننتال ومجموعة س���ي.إم.إي. األميركيتني 

العماقتني.
وأضافت قائلة في بيان: »تعتقد شركة هونغ كونغ 
للبورصات واملقاصة أن��ه ينبغي أن تتاح الفرصة 
حلملة األسهم في مجموعة بورصة لندن لتحليل كلتا 

املعاملتني بالتفصيل، وستستمر في التواصل معهم«.
وف��ي وق��ت سابق ، رفضت ب��ورص��ة لندن عرض 
بورصة هونغ كونغ وقالت إنها تتمسك باالستحواذ 
على شركة رفينيتيف للبيانات والتحليات مقابل 27 
مليار دوالر، وهى صفقة كان ينبغي على بورصة لندن 
التخلي عنها مبوجب العرض املقدم من بورصة هونغ 

كونغ.
وأبلغت بورصة لندن شركة هونغ كونغ للبورصات 
واملقاصة في خطاب أن��ه ت��راوده��ا مخاوف جوهرية 
بشأن عناصر أساسية في العرض وأن عاقة الشركة 

مع حكومة هونغ كونغ ستؤدي إلى »تعقيد األمور«.

عجز واشنطن التجاري مع بروكسل 
100 مليار دوالر يتجاوز 

زاد ف��ائ��ض جت���ارة االحت���اد األوروب����ي للسلع مع 
الواليات املتحدة، بينما ارتفع العجز فيها مع الصني 
خال أول سبعة أشهر من 2019، وهي بيانات قد تعزز 

التوترات العاملية.
وبحسب »رويترز«، أفاد مكتب اإلحصاءات التابع 
لاحتاد األوروب��ي )يوروستات( أن الفائض التجاري 
لاحتاد األوروب��ي مع الواليات املتحدة منا إلى 90.9 
مليار يورو )100.8 مليار دوالر( في الفترة من )يناير( 
إلى )يوليو( 2019 من 80 مليار يورو في الفترة نفسها 

من 2018.
ومع الصني، اتسع العجز التجاري لاحتاد األوروبي 
إل��ى 109.2 مليار م��ن 98.8 مليار ي���ورو. وفرضت 
الواليات املتحدة رسوما جمركية على االحتاد األوروبي 
وهددت مبزيد، بينما تشكو من امليزان التجاري، وشكت 
واشنطن وبروكسل أيضا من أن الصني تريد جتارة حرة 

دون أن تلتزم النزاهة.
وإج��م��اال، حت��ول امل��ي��زان ال��ت��ج��اري ل���دول االحت��اد 
األوروبي البالغ عددها 28 دولة إلى تسجيل عجز بقيمة 

10.2 مليار يورو في الفترة بني )يناير( إلى )يوليو( 
2019 من ملياري يورو قبل عام.

وك��ان��ت واردات الطاقة، على األخ��ص م��ن روسيا 
والنرويج، السبب الرئيس للعجز.

وبالنسبة ل��دول منطقة ال��ي��ورو البالغ عددها 19 
دولة، زادت الصادرات 6.2 في املائة على أساس سنوي 
في )يوليو( والواردات بنسبة 2.3 في املائة، ما أدى إلى 
اتساع الفائض التجاري للمنطقة إلى 24.8 مليار يورو 

في )يوليو( من 16.9 مليار قبل عام.
وبعد التعديل ف��ي ض��وء العوامل املوسمية، زاد 
الفائض التجاري ملنطقة اليورو أيضا إلى 19 مليار 
ي��ورو في )يوليو( من 17.7 مليار ي��ورو في )يونيو( 
مع ارتفاع الصادرات 0.6 في املائة على أساس شهري 

واستقرار في الواردات.
من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات التجزئة في الواليات 
املتحدة بأكثر من املتوقع في )أغسطس(، مبا يشير إلى 
إنفاق قوي للمستهلكني سيواصل دعم النمو االقتصادي، 

الذي ميضي بوتيرة متواضعة.

روبرتو جوالتيري

 قال مسؤول بصندوق النقد الدولي لرويترز 
إن التوترات التجارية تؤثر على النمو في أرجاء 
العالم لكن صندوق النقد »بعيد« عن توقع ركود 

عاملي.
وحتدث املسؤول بينما يستعد صندوق النقد 

إلصدار توقعات اقتصادية جديدة الشهر القادم.
وقال صندوق النقد إن الرسوم اجلمركية التي 
فرضتها أو هددت بها الواليات املتحدة والصني قد 
تقتطع 0.8 باملئة من الناجت االقتصادي العاملي في 

2020 وتثير خسائر في األعوام القادمة.
وقال املسؤول، وهو على دراية بعملية إعداد 
التوقعات »التوترات التجارية تؤثر على النمو. 

لكننا فعا ال نرى ركودا في التقديرات األساسية 
احلالية. أعتقد أننا بعيدون عن ذلك«.

وأضاف املسؤول، الذي ليس مخوال باحلديث 
علنا »في حني أن نشاط قطاع التصنيع ضعيف 
إال أننا نرى أيضا مرونة في قطاع اخلدمات كما 
أن ثقة املستهلكني متماسكة. السؤال هو إلى متى 
ميكن أن تستمر تلك املرونة.. نحن نراقب بعناية 

كل املؤشرات«.
وي��ص��در ص��ن��دوق النقد توقعات اقتصادية 
مرتني في العام لتتزامن مع اجتماعاته للربيع 
واخلريف وتشمل توقعات الناجت احمللي اإلجمالي 

العاملي للسنة احلالية والسنة التالية.

»النقد الدولي«: االقتصاد العاملي 
»بعيد« عن الركود

انخفاض الدوالر يدعم ارتفاعات 
الذهب واالسترليني يوسع مكاسبه

عاودت أسعار الذهب ، االرتفاع فوق املستوى 
املهم البالغ 1500 دوالر في الوقت، الذي تراجع 
فيه ال���دوالر في ظل صعود ال��ي��ورو، وذل��ك على 
الرغم من أن اآلمال في ذوبان اجلليد في التوترات 
التجارية عززت أسواق األسهم، ما حد من مكاسب 
املعدن األصفر. ووفقا ل�«رويترز«، فإنه بحلول 
الساعة 11:56 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب 
في املعامات الفورية 0.6 في املائة إلى 1507.96 
دوالر لألوقية )األونصة(، مرتفعا بشكل طفيف 
لهذا األسبوع. وارتفعت العقود األمريكية اآلجلة 

للذهب 0.6 في املائة إلى 1515.60 دوالر لألوقية.

ون��زل مؤشر ال��دوالر، ال��ذي يتتبع أداء العملة 
األمريكية مقابل سلة من ست عمات، من أعلى 
مستوى له منذ أكثر من أسبوع، ال��ذي سجله في 
اجللسة السابقة في الوقت، الذي ارتفع فيه اليورو 
بفعل صعود عوائد السندات األملانية في ظل ميل 
املستثمرين إلى التكهن بأن البنك املركزي األوروبي 

انتهى من خفض أسعار الفائدة.
ويترقب املستثمرون اآلن اجتماع البنك املركزي 
األمريكي األسبوع املقبل، حيث من املتوقع أن يقلص 
البنك سعر الفائدة القياسي مبا ال يقل عن 25 نقطة 

أساس للمرة الثانية على التوالي.

تتجه أملانيا إلى تسجيل أكبر فائض في ميزان املعامات 
اجلارية في العالم خال 2019، للعام الرابع على التوالي، 
ما سيضغط على برلني على األرجح للمساهمة في خفض 

االختاالت العاملية وحتفيز الطلب احمللي.
ون��ق��ل��ت »روي���ت���رز«، ع��ن ك��ري��س��ت��ي��ان ج���رمي اخلبير 
االقتصادي لدى معهد إيفو االقتصادي قوله، إنه من املتوقع 
أن يبلغ الفائض في ميزان املعامات اجلارية، الذي يقيس 
تدفق السلع واخلدمات واالستثمارات، ألملانيا هذا العام 

276 مليار دوالر.
وأض��اف ج��رمي، أنه من املتوقع أن يبلغ الفائض الذي 
ستحققه اليابان 188 مليار دوالر، تليها الصني بفائض 182 

مليار دوالر.
في املقابل، من املتوقع أن تسجل الواليات املتحدة عجزا 
مبيزان املعامات اجلارية بقيمة 480 مليار دوالر، وهو 
األكبر في العالم، على الرغم من احل��رب التجارية، التي 
يشنها الرئيس األمريكي دونالد ترمب على الصني والرسوم 

اجلمركية اإلضافية املفروضة على منتجات صينية.
وميكن أن يعزى فائض ميزان املعامات اجلارية األملاني 
في األس��اس إلى حقيقة أن مزيدا من املنتجات واخلدمات 
األملانية يباع في اخل��ارج أكثر مما يستورده أكبر اقتصاد 

أوروبي.
وتثير االخ��ت��االت التجارية غضب ترمب، ال��ذي هدد 
ب��ف��رض رس���وم جمركية إضافية على ش��رك��ات صناعة 
السيارات األملانية. ووجهت املفوضية األوروبية وصندوق 

النقد الدولي انتقادات للفائض األملاني.
إلى ذل��ك، تتأهب األوس��اط االقتصادية في أملانيا على 
نحو متزايد ملواجهة خروج غير منظم لبريطانيا من االحتاد 

األوروبي »بريكست«، وتسعى إلى جتنب األسوأ.
وكتب إريك شفايتسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة 

األملانية، إل��ى الكيانات ال��ب��ارزة في الغرفة »بالنظر إلى 
موعد اخلروج، الذي يقترب بشدة، يتعني علينا حشد قوتنا 
للوصول أيضا إل��ى الشركات، التي ال ت��زال غير متأهبة 

للبريكست«.
وذكر شفايتسر، أن خروج بريطانيا دون اتفاق »بات اآلن 
لألسف السيناريو األكثر احتماال«، موضحا أن بريطانيا 
ستصبح على األرجح بدءا من مطلع )نوفمبر( املقبل دولة 
طرف ثالث )أي دولة من خارج االحتاد األوروبي( من ناحية 
القانون التجاري، وستصبح في حلظة في وضع التعامل 

التجاري نفسه مع هذه الدول، مثل منغوليا أو كمبوديا.
وأض��اف شفايتسر »قبيل فترة األعياد، قد يصبح ذلك 
حتديا كبيرا أمام كثير من الشركات من اجلانبني، ذلك إذا 
لم يصبح األمر صدمة، ليس فقط في بريطانيا، بل أيضا في 

أملانيا«.
وبحسب تقديرات الغرفة للشركات األملانية، فإن خروج 
بريطانيا دون اتفاق من االحتاد األوروبي لن يكلف جمارك 
مبليارات اليورو، فحسب، بل أيضا عوائق بيروقراطية تقدر 

قيمتها سنويا بنحو 200 مليون يورو.
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