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 توقعات بارتفاع الطلب على النفط في ٢٠١٠

 استبدال الدوالر كعملة احتياط لن يحدث قريبًا

 بقلم: روجر بوتل
  ليس امرا حتميا ان تهيمن 
عملة وطنية واحدة مثلما يهيمن 
الدوالر. فقبل عام ١٩٧٠ مثال كان 
جزء كبير من احتياطيات الدول 
الدول  بالذهب. وكان عدد من 
يوزع احتياطياته بشكل اكثر 
تساويا على عدد من العمالت 
بحيث تبقى قيمـــة االجمالي 
غير معرضة لتقلبات اســـعار 

الصرف.
  واليوم ينتـــاب الصينيني 
القلق من انهيـــار للدوالر عن 
قصـــد او غير قصد يأخذ معه 
االحتياطيات الصينية. وبلغ 
االمـــر بحاكم البنـــك املركزي 
الصينـــي حد القـــول ان دور 
الدوالر كعملة احتياط ساعد 
املالية  على حـــدوث االزمـــة 
احلاليـــة بإجباره البلدان ذات 
االحتياطيات املتزايدة على نقلها 
الى االســـواق األميركية حيث 
وفرت التمويل للفقاعة مبا ترتب 

عليها من نتائج كارثية.

محاوالت جتريـــد الدوالر من 
دوره العاملي. ولكنها اذا كانت 
صحيحـــة فمن غيـــر املرجح 
ان تنجح هـــذه احملاوالت في 
املستقبل القريب. واذا ما اتيح 
لعمليات السوق الطبيعية ان 
تعمل فان الصني ســـتحصل 
على بغيتها في نهاية املطاف، 
مع التراجع التدريجي ألهمية 
الدوالر نتيجة للتراجع النسبي 
ألهميـــة أميركا فـــي التجارة 
العاملية وللقبول املتزايد لبدائل 
اخرى للـــدوالر. ولكن جتربة 
اجلنيه االسترليني تشير الى ان 
ذلك ميكن ان يستغرق عقودا من 
الزمن. لقد تخطى حجم االقتصاد 
األميركـــي حجـــم االقتصـــاد 
البريطاني في سبعينيات القرن 
التاسع عشر ولكن االمر احتاج 
الى حربني عامليتني لكي يفقد 
اجلنيه مركزه كعملة االحتياط 
الرئيسية في العالم. انا اشك في 
ان ينتظر العالم كل هذا الوقت. 
فاجتماع تأثير النظام املصرفي 
املهشم واخللل التجاري الهائل 
واالحتياطيات الصينية الهائلة 
يهدد بحدوث اضطراب شديد. 
وقد ال يكون الدوالر الســـبب 

  اعتقد ان في هذا شيئا من 
املبالغة. فقد كان باســـتطاعة 
الصني ان تنفـــق اموالها على 
شراء ســـلع وخدمات بدال من 
شراء اصول مالية في اخلارج. 
وقدم الصينيون مساهمة كبيرة 
في احـــداث الفقاعة من خالل 
ادخارهم املفرط وهو ما ادى الى 
تراكم احتياطيات صينية هائلة 
بالعمالت االجنبية. وادى ذلك 
بدوره الى بداية ركود في الغرب 
مما استدعى اتباع سياسة اسعار 

فائدة متدنية للغاية.
  وسواء وضعت االحتياطيات 
او بعملة  بالـــدوالر  الصينية 
اخرى فان هذه مسألة ثانوية. 
ولكـــن حقيقة انهـــا وضعت 
بالـــدوالر بكثافـــة هـــي التي 
اوقعت الصني في مأزق خطر. 
فهـــي متتلـــك احتياطيات من 
الى  العمالت الصعبـــة تصل 
٢٠٠٠ مليـــار دوالر أي نحـــو 
العاملي. ونحو  ثلث االجمالي 
٧٪ من هذه االحتياطيات هي 
بالدوالر أي ما يعادل ثلث الناجت 
االقتصادي الســـنوي للصني، 
وبالتالي اذا ما انهار الدوالر فان 
البنك املركزي الصيني سيتكبد 

كيفية ادارة االحتياطيات. كما 
ان مساهمتها في االزمة العاملية 
تهدد بالتسبب في انهيار النظام 
املالي واالقتصادي العاملي االمر 
الذي ستكون له عواقب وخيمة 

على الصني.
  وبدال مـــن معاجلة االجتاه 
اخلاطئ للسياسة االقتصادية 
العامة في الصني تركز السلطات 
حاليـــا على اجتـــاه آخر وهو 

خســـائر كبيرة. ولكن مشكلة 
القليل  الصني هي ان هنالـــك 
مما ميكنها عمله. فهي حتتفظ 
بكمية كبيرة من الدوالرات التي 
ال ميكنها بيـــع كمية معتبرة 
منها من دون ان تطلق شرارة 
انهيار الدوالر أي الشيء ذاته 
الذي تخشاه. وفضال عن ذلك 
فمع استمرار فائضها التجاري 
الهائل ومع استمرار االبقاء على 

تشجيع استخدام عملتها بدال 
من الدوالر في بعض التعامالت 
مع عدد من الشركاء التجاريني، 
كما انها حتـــث صندوق النقد 
الدولـــي على اصدار ســـندات 
حقوق ســـحب خاصة، وهي 
عملة داخل الصندوق، كبديل 

الصحاب االحتياطيات.
  وهنالك من يـــرى في هذه 
اخلطـــوات جبهـــة ثانية في 

انخفاض قيمة عملتها من خالل 
بيع الرينمينبي مقابل الدوالر 
فإن مخزونها من االحتياطيات 

سيواصل تصاعده.
  هذه السياسة الصينية كانت 
خطأ كبيرا. فقد كبحت بال مبرر 
مســـتويات معيشـــة الشعب 
الصيني وهو اليزال فقيرا جدا في 
املتوسط. واوقع ذلك السلطات 
الصينية في مـــأزق كبير هو 

الرئيســـي في هذه املشكالت 
ولكنـــه قـــد يكـــون الضحية 

الرئيسية لها.
  هنالك مخرج للصني وألميركا 
على السواء. فالبد من التوصل 
الى صفقة تشـــتمل على مزيد 
من االنفـــاق الداخلي من قبل 
الصينيني وعلـــى عملة أقوى 
رمبا مقابل ترتيبات مقايضة 
عامليـــة ملخـــزون الصني من 
الدوالرات ودور اقوى للصني 
العاملية. وميكن  في املنتديات 
ان يـــؤدي ذلك في النهاية الى 
تكوين نقد عاملي مثلما اقترح 
كينز عام ١٩٤٤. وكان اقتراحه 
بإنشاء نقد عاملي جديد يحمل 
اسم «بانكور» قد رفض من قبل 
األميركيني الذين ارادوا للدوالر 

ان يكون في املركز االول.
  لقد جـــاء اقتراح كينز بعد 
الكســـاد واضطراب  جتربـــة 
العمالت ونزعـــة احلماية في 
العشـــرين.  القرن  ثالثينيات 
األميركيـــون  وســـيحتاج 
والصينيون الى التصرف بقدر 
كبير من اخليال والقيادة لكي 

يحولوا دون تكرار ذلك. 

 الدوالر سيحافظ على وضعه كعملة رئيسية 

 توقعات بارتفاع البطالة األميركية إلى ١٠٪ 

 برنانكي: معدل البطالة سيبقى مرتفعًا حتى عندما تبدأ البالد في التعافي من الركود

 اقتصاديون: توقعات بتجاوز البطالة في أميركا ١٠٪ في ٢٠١٠
 كانســــاس سيتيـ  رويترز: قال رئيس مجلس االحتياطي االحتادي 
البنــــك املركزي األميركــــي بن برنانكي ان معــــدل البطالة في الواليات 
املتحدة من املرجح أن يبقى مرتفعا حتى عندما تبدأ البالد في التعافي 
من الركود خالل األشــــهر القليلة القادمــــة. وأوضح برنانكي أن االبقاء 
على معدل البطالة مستقرا يحتاج الى ان ينمو الناجت احمللي االجمالي 
بحوالي ٢٫٥٪، واضاف ان من املرجح ان يســــتأنف االقتصاد األميركي 
النمو فــــي النصف الثاني من هذا العام لكنه لــــن يكون منوا قويا مبا 
يكفي خلفض معدل البطالة. وفقا ألحدث البيانات احلكومية فإن معدل 
البطالة في أميركا بلغ ٩٫٥٪ في يونيو، وقال برنانكي ان البنك املركزي 
األميركي يدعم سياسة االبقاء على الدوالر قويا، واضاف قائال «أفضل 
ســــبيل لكي يكون الدوالر قويا هــــو أن يكون لديك اقتصاد قوي». هذا 
وقــــد توقعت مجموعة من ٤٩ اقتصاديا أميركيا أن يبلغ معدل البطالة 
في الواليــــات املتحدة ١٠٪ في العام ٢٠١٠، وذكرت صحيفة «يو إس اي 
توداي» األميركية ان مسحا أجري بني ١٦ و٢٢ يوليو اجلاري وشمل ٤٩ 
اقتصاديا أظهر ان نصفهم يتوقع ارتفاع معدل البطالة ليبلغ ١٠٫٢٪ في 
األشهر الستة األولى من العام ٢٠١٠. ورجح ١٦٪ منهم أن يواصل معدل 
البطالة االرتفاع في النصف الثاني من العام ٢٠١٠ أيضا، وتوقعت غالبية 
املستطلعني أن يكون االنتعاش االقتصادي بطيئا، وقال آلن سيناي وهو 
كبير االستشاريني في مجموعة استشارية اقتصادية ان على األسر أن 

تدخر الكثير لتصلح ميزانياتها قبل أن تتمكن من اإلنفاق أكثر. 

 لندنـ  رويترز: أظهر استطالع أجرته رويترز لعدد 
من كبار احملللني واملؤسسات التي ترصد جتارة النفط 
أن االســـتهالك العاملي للنفط سيرتفع في عام ٢٠١٠ 
للمرة األولى منذ عامني إذ سيعزز انتعاش االقتصاد 
العاملي الطلب، إال أنه من غير املرجح أن تتســـبب 
الزيادة املتوقعة عند ١٫١٪ على مســـتوى العالم في 
سحب كل املعروض الفائض على الرغم من تباطؤ 
منو اإلنتاج في الدول غير األعضاء مبنظمة البلدان 
املصدرة للبترول «أوپيك». وأظهر االستطالع الذي 
شمل تسعة من احملللني واملؤسسات أن من املرجح 
أن يرتفع الطلب على النفط بواقع ٩٠٠ ألف برميل 
يوميا ليصل إلى ٨٤٫٩ مليون برميل يوميا في عام 

٢٠١٠، وسجل الطلب العاملي تراجعا بنسبة ٢٫٥٪ منذ 
أن بلغ ٨٦٫٢ مليون برميل يوميا عام ٢٠٠٧ وذلك بفعل 
التأثير املزدوج الرتفاع األسعار واألزمة االقتصادية 
التي تسببت في تراجع االستهالك. وأدى التراجع احلاد 
في الطلب إلى انهيار أســـعار النفط من مستوياتها 
القياســـية التي قاربت ١٥٠ دوالرا للبرميل الصيف 
املاضي لتصل إلى مستوى دون ٤٠ دوالرا للبرميل مع 
بداية العام احلالي، ومنذ ذلك احلني ارتفعت األسعار 
مرة أخرى لتقارب مستوى ٧٠ دوالرا للبرميل بعد 
أن خفضت منظمة أوپيك اإلمدادات، وساهم في دعم 
األسعار أيضا توقعات املستثمرين بأن يبدأ الطلب 

في جتاوز املعروض خالل األعوام املقبلة. 

 للمرة األولى منذ عامين إذ سيعزز انتعاش االقتصاد العالمي الطلب

 الطلب العالمي على النفط سيرتفع في ٢٠١٠

 استهالك الصين من النفط الخام يتراجع
  بنسبة ٢٫٩٪ متأثراً بضعف أداء االقتصاد 

 طوكيوـ  كونا: تراجع استهالك الصني من النفط 
اخلام بنسبة ٢٫٩٪ خالل النصف األول من العام احلالي 
متأثرا بضعف أداء االقتصاد ليصل الى ١٩٠ مليون طن 
سنويا، ونقلت وكالة انباء الصني اجلديدة «شينخوا» 
عن تقرير أصدرته «رابطة الصني للصناعات الكيميائة 
والنفطية» اليوم ان اســــتهالك الصني من املنتجات 
النفطية تراجع كذلك خالل النصف األول من العام 
احلالي بنســــبة ٢٫٦٪ ليبلغ ١٠٣ ماليني طن مقارنة 

بنفس الفترة من العــــام املاضي. وتوقعت الرابطة 
بأن يستعيد االقتصاد الصني عافيته خالل النصف 
الثاني من العام احلالي، وارتفع إجمالي الناجت احمللي 
بنسبة ٧٫٩٪ خالل الربع الثاني من العام احلالي بعد 
ان سجل نسبة ٦٫١٪ في الربع األول فيما بلغت قيمة 
صادرات الصني خالل الربع الثاني من العام احلالي 
٥٢١٫٥٣ مليار دوالر مسجلة انخفاضا بنسبة ٢١٫٨٪ 

مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي. 

 أوباما يدعو لتعاون
   أوثق مع الصين

  واشـــنطن ـ رويتـــرز: قال 
الرئيس األميركي باراك أوباما 
إن الواليـــات املتحدة والصني 
تشتركان في مصالح متبادلة 
تهـــدف للوصول إلـــى تعاف 
الى  اقتصادي متواصل. ودعا 
مزيد من التعاون الوثيق بني 

البلدين.
أوباما في مستهل    وأضاف 
أميركيـــة ـ صينية  محادثات 
في واشـــنطن «األزمة احلالية 
التي  أوضحت أن االختيارات 
اتخـــذت ضمن حدودنـــا لها 
تداعيات على االقتصاد العاملي، 
وهـــذا ال ينطبـــق فقـــط على 
نيويورك وســـياتل بل وعلى 
شنغهاي وشينغني أيضا، وقال: 
«ولهذا يتعـــني علينا أن نبقى 
الثنائي  ملتزمني بالتنســـيق 

ومتعدد األطراف».

 اليورو ألعلى مستوى
   في ٧ أسابيع مقابل الدوالر

  لندن ـ رويترز: بلغ اليورو 
أعلى مستوى في سبعة أسابيع 
أمـــس مدعوما  الدوالر  مقابل 
مبكاسب األســـهم والنفط مع 
إقبال املستثمرين على معامالت 
تنطوي على مخاطر وســـط 
مشـــاعر التفاؤل بشـــأن آفاق 

االقتصاد العاملي.
  وزاد سعر اليورو ٠٫٦٪ أمام 
املتراجع بشـــكل عام  الدوالر 
ليصل إلى ١٫٤٢٩٨ دوالر مسجال 
أعلى مستوى منذ أوائل يونيو، 
وجاءت مكاسب اليورو بعد أن 
ارتفعت األسهم األوروبية ٠٫٩٪ 
في حني اقتربت أسعار النفط 

من ٦٩ دوالرا للبرميل.
  من جهة أخرى، حتدد سعر 
الذهب في جلسة القطع املسائية 
في لندن أمـــس بـ ٩٥٥ دوالرا 
لألوقية انخفاضا من ٩٥٦ دوالرا 
في جلســـة القطع الصباحية، 
وبلغ سعر الذهب عند اقفال يوم 
اجلمعة املاضي في نيويورك 

٩٥٠٫٣٥ دوالرا لألوقية. 
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 ٠٫٠٪  -٠٫٤٪  التضخم التمهيدي لشهر يوليو**  املانيا  االربعاء 
 ٤٣٫٤٠٠  ٤٧٫٠٠٠  موافقات الرهن العقاري لشهر يونيو  بريطانيا  االربعاء 
 ١٫٨٪  -٠٫٧٪  الطلبات على السلع املعمرة لشهر يونيو  الواليات املتحدة  االربعاء 
 ٨٫٣٪  ٨٫٤٪  معدل البطالة لشهر يوليو  املانيا  اخلميس 
 ٧٣٫٣  ٧٥٫١  امليل االقتصادي لشهر يوليو  منطقة اليورو  اخلميس 
 ٥٥٤٫٠٠٠  ٥٧٠٫٠٠٠  املطالبات األولية  الواليات املتحدة  اخلميس 
 -١٫١٪  -١٫٧٪  مؤشر األسعار االستهالكية األساسية على الصعيد الوطني  اليابان  اخلميس 
 ٥٫٢٪  ٥٫٣٪  معدل البطالة لشهر يونيو  اليابان  اخلميس 
 -٠٫١٪  -٠٫٤٪  انطالق التضخم لشهر يوليو**  منطقة اليورو  اجلمعة 
 ٩٫٥٪  ٩٫٧٪  معدل البطالة لشهر يونيو  منطقة اليورو  اجلمعة 
 -٥٫٥٪  -١٫٥٪  الناجت احمللي اإلجمالي األول للربع الثاني  الواليات املتحدة  اجلمعة 
 ٣٩٫٩  ٤٣٫٠  مؤشر مديري مشتريات شيكاغو لشهر يوليو  الواليات املتحدة  اجلمعة 

 * شهريا ** سنويا 

 متابعة لالقتصاد 
 لمحة ألهم أرقام االقتصادات الكبرى في العالم 

 اجمالي الناجت احمللي  الدولة 
في ٢٠٠٧ 

 النمو في اجمالي الناجت 
احمللي سنويا 

 حسابات اجمالي 
 البطالة  التضخم سنويا الناجت احمللي اجلارية 

 الواليات 
 ٩٫٥٪  -١٫٤٪  -٥٫٣٪  -٥٫٥٪ (*)  ١٣٫٨٠٨ $ املتحدة 

 ٩٫٥  -٠٫١ (*)  ٠٫٢  -٤٫٩  ١٢٫١٨٢  منطقة اليورو 
 ٥٫٢  -١٫١  ٤٫٩  -١٤٫٢ (*)  ٤٫٣٨٢  اليابان 
 ٨٫٣  ٠٫١  ٧٫٦  -٦٫٧  ٣٫٣٢١  املانيا 
 ~٤٫٣  -١٫٧  ١١٫٣  ٧٫٩  ٣٫٢٨٠  الصني 

 ٧٫٦  ١٫٨  -٩٫٤  -٥٫٦  ٢٫٨٠٤  بريطانيا 
 ٩٫١  -٠٫٦ (*)  -١٫٢  -١٫٢  ٢٫٥٩٤  فرنسا 
 ٧٫٣  ٠٫٦ (*)  -٢٫٥  -٦٫٠  ٢٫١٠٥  ايطاليا 
 ٨٫٦  -٠٫٣  ٠٫٩  -٥٫٤ (*)  ١٫٤٣٦  كندا 

 ٨٫٨  ٥٫٢  ٠٫١  -١٫٨  ١٫٣١٤  البرازيل 
 ٨٫٣  ١١٫٩  ٥٫٩  -٩٫٦  ١٫٢٩٠  روسيا 
 ٥٫٢  ٥٫٧  -٠٫٦  -٨٫٢  ١٫٢٠٣  املكسيك 
 N.A  -١٫٢  -١٫٤  ٥٫٨  ١٫١٠١  الهند 

 ٤٫٠  ٢٫٠  ٠٫٦  -٢٫٥  ٩٧٠  كوريا اجلنوبية 

 * ربع سنوي ~ نهاية يونيو 

 ١٧٥ مليون يورو أرباح  «كويت بتروليوم إيطاليا»  
 رومــــا ـ كونا: حققت شــــركة (كويت بتروليوم 
ايطاليا) في موازنتها األخيرة عن عام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ 
التي أقرتها جمعيتها العامة أرباحا صافية جتاوزت 

١٧٥ مليون يورو اعتبرتها ادارة الشركة مرضية.
  وأعلن العضو املنتدب للشركة الكويتية أليساندرو 
جيلوتي امس ان ميزانية أعمال الشركة عن العام املالي 
الذي انتهى في ٣١ مارس املاضي سجلت أرباحا صافية 

بلغت ١٧٥٫٥ مليون يورو بعد سداد الرسوم.
  وأوضح جيلوتي «أن هذه النتيجة احملققة تتأثر 
بشكل قوي بالنظام اجلديد في تقييم املخزونات» 
تطبيقا للقانون املعروف باسم (ضريبة روبني هود) 
الذي أقرته احلكومة العام املاضي والذي يقضي بإعادة 
حساب قيمة جرد األصول بالقيمة اجلارية مبا يرفع 
نسبة الرسوم احملصلة. واعتبر أن النتيجة التشغيلية 
بعد حسم ١١٩٫٥ مليون يورو صافية الرسوم التي 
جتسد ما أسماه «التأثير املعوج» للنظام احملاسبي 
اجلديد هي نتيجة «تتماشى مع السنة املالية املاضية». 
ورأى جيلوتي أن هذه النتائج تعد جديرة بالتقدير 
وخاصة عند األخذ في االعتبار املشــــهد االقتصادي 
العام الذي حتققت فيه وســــط «كســــاد شديد» في 
األســــواق العاملية. وأكد مسؤول (كويت بتروليوم 

ايطاليا) ان هذه النتائج الطيبة تتماشى مع مستويات 
استثمارات الشركة في األعوام املاضية والتي وجهت 
نحو حتديث وتعزيز شبكة محطات التوزيع ومن 
أجل حتســــني معايير األمان حلماية البيئة. ولفت 
الى أن األشهر األولى من السنة التشغيلية اجلديدة 
شهدت صعوبات اقتصادية األمر الذي انعكس في 
«التراجع امللموس واملتزامن سواء في ربحية قطاع 

التصفية أو في أنشطة التوزيع التجارية».
  وفي هذا السياق أكد جيلوتي أن «استمرار األزمة 
االقتصادية يستدعي بشكل عام التعجيل بسياسات 
حترير األســــواق التي مازالت في طور مبكر والتي 
تسجل في بعض احلاالت تراجعا غير مبرر مبا يعود 
بالضرر على املســــتهلكني باالضافة الى الشــــركات 
النفطيــــة ذاتها». وتعتبر شــــركة (كويت بترليوم 
ايطاليا) التابعة ملجموعة (شركة البترول الكويتية 
العاملية) أهم وأكبر شركات املجموعة األوروبية السبع 
املنتشــــرة في ايطاليا وأملانيا والسويد والدمنارك 
وهولندا وبلجيكا ولوكسمبرغ كما تعد من بني أكبر 
الشركات النفطية األربع األولى العاملة في األسواق 
االيطالية حيث فاق حجم مبيعاتها خالل العام املالي 

املنصرم ثمانية مليارات يورو. 


