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بعد استكمال مخزونها اإلستراتيجي من اخلام

»فوربس«: تخفيض »اليوان« يحمي الصني من اضطرابات النفط

تباطؤ االقتصادات الناشئة.. هل ينتهي بركود عاملي جديد؟

اليونان تخفف القيود الرأسمالية
أثيناـ  »رويترز«: أصبح 
بإمكان اليونانيني اآلن حتويل 
ما يصل إلى 500 يورو للفرد 
الواحد إلــــى اخلارج ودفع 
املزيد من رســــوم الدراسة 
مبوجــــب تخفيف تدريجي 
جديد للقيود الرأسمالية التي 
فرضت في يونيو للحيلولة 

دون انهيار النظام املصرفي 
في البالد.

ومبوجب قــــرار وزاري 
نشر في الصحيفة الرسمية 
ميكن فتح حسابات مصرفية 
لسداد الديون بينما سيسمح 
بدفع ما يصــــل إلى 8 آالف 
يورو لتغطية تكاليف دراسة 

الطالب في اخلارج  وإقامة 
في كل فصل دراسي.

إال أنه سيتم اإلبقاء على 
حد السحب النقدي لألفراد 
من حساباتهم املصرفية عند 

420 يورو في األسبوع.
القــــرار إن  كما يقــــول 
التحويالت املصرفية ذات 

الصلة - ضمن أشياء أخرى 
- بالتحويــــالت الفوريــــة 
اخلاصة بعمليات الصرف 
واإلقراض بني البنوك وتداول 
املشتقات وعمليات متديد 
التي ال  األجل والتحويالت 
تغير على نحو مادي سيولة 
البنوك ســــيتم السماح بها 

كما لــــن تكون هناك حاجة 
للحصــــول علــــى تفويض 
مســــبق. وتقــــوم اليونان 
بتخفيف القيود الرأسمالية 
تدريجيا منذ يوليو عندما 
رفعت حد املدفوعات التجارية 
اخلارجية من 50 ألف يورو 

إلى 150 ألف يورو.

احللفاء حتقيق االنتصار في 
احلرب العاملية املذكورة.

وقـــد عملـــت اإلدارة 
األميركية للنفط في أوقات 
احلرب، والتي أمر الرئيس 
األميركي األسبق روزفيلت 
عام 1941 بإنشـــائها، على 
استحداث خارطة جغرافية 
التي  الدفاعية  للمناطـــق 
تعتبر ذات أهمية ملعلومات 
الطاقة، والتي حتتل اليوم 
مكانة بارزة في التحليالت 
املتعلقة باستخراج النفط 
منذ حلظة استخراجه الى 
حني بلوغه محطات الوقود 

وخزانات املركبات.

أزمة 1973

ويقـــول احمللل: »رمبا 
ال يعـــرف الكثيـــرون ان 
وكالة الطاقة الدولية هي 
نتـــاج أزمة النفـــط التي 
العالم خالل 1973  شهدها 
و1974 والتي حفزت الدول 
الصناعية على تأسيسها 
انطالقا مـــن حرص هذه 
الـــدول علـــى ان تتبنى 
الوكالة سياسات من شأنها 
تقليـــص أي آثار محتملة 
عن اضطرابات في عرض 

كمـــا تكافـــح املنتجات 
االســـتهالكية الراقيـــة من 
املنتجني اآلسيويني باستثناء 
اليابان للمنافســـة مع الني 
منخفـــض القيمة، في حني 
إلى  القوي  الدوالر  يشـــير 
تراجع تدفقات رأس املال في 
املنطقة، باإلضافة إلى حقيقة 
التباطؤ في الصني، ما يشير 
إلى مخاطر ســـلبية كبيرة 

متعلقة بالنمو اآلسيوي.

السلع المصنعة

وعامليا، يشير التسعير 
املتراجـــع خلـــام احلديد، 
والنفط خالل العام املاضي 
إلى تسرب قريب إلى سوق 
آثار  الســـلع املصنعة، مع 
سلبية كبيرة على هوامش 
أرباح الشركات، ومستويات 

التضخم الوطنية.
التباطـــؤ  وينطـــوي 

النفط قد تشهدها السوق 
العاملية في املستقبل.

دور  يقتصـــر  ولـــم 
الوكالة املرسوم لها على 
هذه املهمة، بل انها تتولى 
جمع وحتليل املعلومات 
والبيانات العامة عن النفط. 
وقد وافق املوقعون على 
معاهدة إنشاء وكالة الطاقة 
الدولية على إيجاد مصادر 
إســـتراتيجية تعمل وفقا 
لبرنامج مســـتدام يشكل 
درعـــا واقيـــة لالقتصاد 
العاملي من اآلثار الضارة 
للتوترات املتعلقة بعرض 
النفط. وتضم الوكالة اآلن 
29 دولة أوروبية وأميركية 
شـــمالية ومـــن منطقـــة 

الباسيفيك.

أغراض سياسية

واعتبارا من مايو 2015، 
فقـــد أصبـــح كل أعضاء 
الوكالـــة ميلكون بصورة 
جماعيـــة مخزونا نفطيا 
الواردات الصافية  يعادل 
ملدة 269 يوما محسوبة وفقا 
لالستخدامات التاريخية.

املعاهـــدة  وتطالـــب 
كل دولة عضـــو بامتالك 
مستويات من مخزونات 
النفـــط تعـــادل الواردات 
الصافية لتلك الدولة ملدة 

90 يوما على أقل تقدير.
أما املخزون االستراتيجي 
األميركي من النفط فقد ظل 
مبنزلة كرة قدم سياسية 
الـــى حد ما خـــالل عقود 
عديدة ماضية، ومن ذلك 
على ســـبيل املثال دراسة 
الكونغـــرس األميركـــي 
إمكانية البيع من االحتياطي 
االستراتيجي للمساعدة في 
تسديد التكاليف اخلاصة 
بتطويـــر صناعة األدوية 
وصيانـــة الطرق. وقد مت 
البيع من هذا املخزون من 
أجل الضغط على أسعار 
النفـــط وتخفيضها بعد 
عملية عاصفة الصحراء عام 
1990، وفي أعقاب إعصار 
كاترينا عام 2005، وأيضا 
من أجـــل حتفيـــز النمو 

االقتصادي في 2011.
ويعتقـــد البعـــض ان 
استخدام املخزون قد جتاوز 
الفائدة املرجوة منه وانه 
يجـــب التوقـــف عن هذه 

املمارسة.

االقتصادي اآلسيوي على 
ضعف شهية الدول بالنسبة 
للسلع، األمر الذي سيؤدي 
إلـــى تخفيـــض النفقـــات 
للشـــركات،  الرأســـمالية 
وتراجع للطلب من جانب 

الدول املنتجة للسلع.
وتوقع التقرير أن تبلغ 
احتماالت حدوث ركود عاملي 
نسبته تتراوح بني 35 إلى 
40% أو أعلى، خاصة مع عدم 
إمكانية تدخل الصني إلنقاذ 
االقتصاد العاملي مثلما حدث 

في 2010.

قرار »الفيدرالي«

ويحذر تقرير »فاينانشال 
تاميز« من أن اخلطأ احملتمل 
من جانب مجلس االحتياطي 
الفيدرالي األميركي قد يحول 
إلى  العاملي  الركود  مخاطر 
واقـــع، حيث إنه مع وجود 
توقعات برفع معدل الفائدة 
األميركية فـــي وقت الحق 
من العام احلالي فإن سوق 
األسهم في الواليات املتحدة 
قد يشهد حركة تصحيحية 
بنســـبة 10%، ما ســـيمثل 
واقعة غير مسبوقة بالنسبة 

للمستثمرين منذ 2011.
وقـــد تـــؤدي حركـــة 
التصحيح في سوق األسهم 
األميركي إلى تأثير عكسي 
على الثروة، مع ظهور موجة 
بيعيـــة قوية في ســـوقي 
األسهم والسندات األميركية، 
باإلضافة إلى تأثر الصادرات 
وقطاع املنازل، والسيارات 
سلبا باالرتفاع املتوقع في 
قيمة الدوالر مع زيادة معدل 

الفائدة.

النفـــط والغـــاز من  من 
روسيا باليوان، األمر الذي 
يتيح لهـــا احلصول على 
خصم كبير بعد تخفيض 
عملتها. كما سمحت الصني 
النفـــط اخلاصة  ملصافي 
فيها باســـتيراد املزيد من 
النفط اخلام بدءا من يوليو 
املاضي، وهـــو ما ميكنها 
الدخول في عقود بأسعار 

أقل.
وخالفا ملا هو الوضع 
الـــدول  لـــدى مختلـــف 
الصناعيـــة التـــي تعتبر 
مســـتوردا صافيا للنفط، 
فقد متكنت الصني من إعادة 
النظر في إدارة احتياطياتها 
الى وقت  االســـتراتيجية 

قريب نسبيا.

أهمية المخزون

الى ان  وأشـــار احمللل 
أهمية االحتفاظ مبخزون 
اســـتراتيجي نفطي كانت 
محل اهتمام وتفهم من قبل 
الدول الصناعية على األقل 
العاملية  منذ نهاية احلرب 
الثانية. ويعتقد كثير من 
املؤرخني انه لوال نفط والية 
تكساس األميركية، ملا أمكن 

الســـريع  تقوم بالتحريك 
ملنحنـــي القيمـــة املضافة، 
التكاليف،  ارتفـــاع  نتيجة 
وقـــوة العملـــة احملليـــة، 
الســـلع  إنتاج  ما يجعـــل 
منخفضة األسعار أمرا »غير 

اقتصادي«.

أكثر تنافسية

ويشير التحول الصيني 
من مصدر للطلب إلى مصدر 
للعرض في صناعات تتراوح 
بـــني حديد التســـليح إلى 
الهواتف الذكية، في السوقني 
الداخلي واخلارجي إلى ظهور 
بيئة عاملية أكثر تنافسية.

وعلى اجلانب اإلقليمي، 
يعزز حترك الصني وحتولها 
من االســـتهالك للمنافسة 
تباطؤ االقتصاد الصيني، 
وضعف الني الياباني وقوة 

الدوالر األميركي.

محمود عيسى

قالت مجلة فوربس ان 
قرار الصني تخفيض سعر 
صرف عملتهـــا »اليوان« 
وبعـــد ان فرغت من بناء 
مخزوناتها االحتياطية من 
النفط اخلام مطلع 2015، 
شـــكل ردعا واقية من اي 
تقلبات او اضطرابات في 
النفط قد تشهدها  عرض 
أسواق النفط العاملية على 

املدى القصير.
وقالت املجلة في حتليل 
بقلم تــــوم مورغان احمللل 
املتخصــــص في شــــؤون 
النفط بشركة دريلنغ انفو 
ـ معلومــــات احلفر ـ وهو 
كذلك محام متخصص في 
العامة وامن  السياســــات 
الطاقــــة لنحو 20 ســــنة 
مضت، انه ملا كانت الصني 
تعتمد اعتمادا كبيرا على 
النفط املســــتورد من دول 
الشرق االوســــط وانغوال 
وڤنزويال، فقــــد حرصت 
على االســــتفادة من القوة 
التــــي كانــــت تتمتــــع بها 
عملتها في السابق في شراء 
النفط اخلام املقوم بالدوالر 
االميركي، وتستطيع الصني 
في الوقت احلاضر وبصورة 
مؤقتة ان تقلص وارداتها 
الســــحب في  النفطية مع 
الوقت ذاته من مخزوناتها 
لتغطية احتياجاتها احمللية. 
وهذه امليزة متكن الصني 
من التحــــوط حاليا ودون 
االضطرار الى التحوط من 
احتماالت فــــرض عالوات 
التي  املخاطر السياســــية 
تضاف الى أســــعار النفط 
في املســــتقبل القريب في 
حالة وقوع اضطرابات في 
عرض النفط نتيجة غياب 
االستقرار السياسي في اي 
من مناطق تصدير النفط.

استخدام القوة

ان الصني  وقال احمللل 
قد استخدمت قوة عملتها 
اليوان في السنوات العديدة 
املاضية فـــي املفاوضات 
واحلصول على شـــروط 
أفضليـــة مـــع احلكومة 
والشـــركات  الروســـية 
اخلاصة، كما توصلت الى 
اتفـــاق في بعض احلاالت 
على دفـــع أثمان وارداتها 

أكد تقرير أن هناك معركة 
آخذة في التشكل بني قوى 
االنتعـــاش والركود حول 

العالم. 
وأشار التقرير الذي نشره 
موقع صحيفة »فاينانشال 
تاميـــز« إلـــى أن البيانات 
االقتصادية ركزت في الفترة 
املاضية على االنتعاش في 
األسواق املتقدمة مثل أوروبا، 
واليابان، والواليات املتحدة، 
والتي سجلت مجتمعة منوا 
للمرة األولى منذ سنوات، 
الذي يشير فيه  الوقت  في 
التباطؤ احلاد في االقتصادات 
الناشئة إلى مخاطر قد متهد 

حلدث ركود عاملي جديد.

معاناة األسواق

ومنذ عـــام 2010، كانت 
الناشـــئة هي  االقتصادات 
احملـــرك األساســـي للنمو 
العاملـــي، ما  االقتصـــادي 
يشـــير إلـــى أن التباطـــؤ 
احلالي القتصادات مجموعة 
»البريكس« يستحق االهتمام، 
النمو  وبالرغم من تواصل 
في الهنـــد، إال أن البرازيل 
وروسيا تســـجالن ركودا 
اقتصاديـــا عميقا، في حني 
يتباطأ االقتصاد في الصني 

بشكل سريع.
وحتولـــت الصـــني من 
العاملي«  دور »املســـتهلك 
إلى »املنافس العاملي« ما كان 
له آثار عميقة، ومع تباطؤ 
الطلب احمللي، فإنه يجري 
حاليا عملية إلحالل اإلنتاج 
الزائد من خالل الصادرات 

والواردات.
كما أن الشركات الصينية 

حرصت الصني على االستفادة من القوة التي كانت تتمتع بها عملتها في السابق بشراء النفط املقوم بالدوالر

االقتصاد العاملي يواجه معركة مرتقبة بني قوى االنتعاش والركود

»فيتش«: تأثير مختلط لتخفيض اليوان
على الشركات األميركية العاملة في اخلارج

محمود عيسى

توقعت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني ان 
يخلق تخفيض العملة الصينية بواقع %3.5، 
والذي مت بصورة مربكة، اثارا مختلطة على 
الشركات االميركية العاملة في اخلارج، ففي 
حني ظلت اســـواق صرف العمالت االجنبية 
عرضة للتقلبات خالل هذا العام، فان التغيير 
في سعر صرف اليوان سيؤدي على االرجح الى 
االضرار باإليرادات االجنبية والتدفقات النقدية 
التي تولدها الشركات متعددة اجلنسيات التي 
تقوم بعمليات االصدار والطرح االولي العام 
جلمع االمـــوال، في الوقت الـــذي يحقق فيه 
بعض املستفيدين مكاسب مالية جراء تراجع 
اســـعار الواردات، ولكن الوكالة قالت إنه من 
غير احملتمل ان يؤدي اليوان االضعف نسبيا 

الى التأثير التصنيفات القائمة حاليا.
وأشارت الوكالة إلى أن تباطؤ منو االقتصاد 
الصيني مصحوبا بالتراجع االخير في اسعار 
االسهم في اسواق االوراق املالية الصينية احدث 
ضررا بليغا مبيول املستهلكني وبثرواتهم، فضال 

عن انه شـــّكل ضغوطا على موارد الشركات 
االميركية العاملة فـــي الصني. ومن احملتمل 
ان يخلق هذا العامل حتديات اكبر على املدى 
األبعد. ومع ذلك فإنه اذا ما ساعد هذا التخفيض 
في نهاية املطاف االقتصاد الصيني ليستعيد 
وتيرة منوه الســـابقة، فمن املتوقع أن يؤدي 
ذلك الى اثر ايجابي على مبيعات الشـــركات 

االميركية في الصني.
على ان قراءة اآلثار الناجمة عن تخفيض 
اليوان من وجهة نظر ســـلبية قد تؤثر على 
سلسلة من الشركات االميركية وخاصة املعنية 
بالتصدير، حيث مـــن احملتمل ان تتأثر هذه 
الشـــركات، ورمبا يتفاقم التأثير اذا ما كانت 
اسعار السلع املقومة بالدوالر مثل لب اخلشب 
والراتنجات املواد الصمغية يتم اســـتيرادها 

ألغراض التصنيع.
وبالنســـبة ملنتجـــي املعـــدات األصليني 
االميركيني، فان الغالبية الساحقة من املركبات 
التي يتم بيعها في الصني يتم تصنيعها هناك 
باستخدام مواد خام يتم توفيرها من مصادر 

محلية.

»ميريل لينش«: تشاؤم قياسي
بأداء األسواق الصاعدة وقطاع الطاقة

أشـــار تقرير حول نتائج 
االستبيان الشهري لبنك أوف 
أميريـــكا ميريل لينش آلراء 
مديري صناديق االســـتثمار 
عن أغســـطس اجلـــاري إلى 
حتول اهتمام املســـتثمرين 
من االقتصـــاد اليوناني إلى 
االقتصـــاد الصيني بســـبب 
تنامـــي القلق مـــن تعرضه 
للركود وتراجـــع توقعاتهم 

بآفاق منوه.
وأكد 52% من املشـــاركني 
فـــي االســـتبيان أن الركود 
االقتصـــادي الصيني أصبح 
مصـــدر قلقهـــم الرئيســـي، 
باإلضافة إلى تراجعت نسبة 
املتفائلني بنمو  املستثمرين 
االقتصاد العاملي خالل العام 
القادم من 61% في يوليو املاضي 

إلى 53% الشهر اجلاري.

العائد االستثماري

إلى  وأشـــار االســـتبيان 
انخفاض مخصصات االستثمار 
في أسهم األسواق الصاعدة 
إلـــى أدنى مســـتوياتها منذ 
أبريل 2001 وفي أسهم قطاع 
أدنى مستوياتها  إلى  الطاقة 
منـــذ فبرايـــر 2002، مقابل 
ارتفاع عـــدد املســـتثمرين 
الذين أعربـــوا عن اعتزامهم 
تخفيـــض حصة األســـواق 
العاملية الصاعدة، وترجيح 
كفة األســـواق األوروبية في 

محافظهم االستثمارية.
فيمـــا أظهر االســـتبيان 
تنامي اإلجماع على أن البنك 

هارتنت: »يرسل املستثمرون 
إشـــارة واضحة بأنهم باتوا 
مستعدين ملواجهة انخفاض 
معدالت النمو االقتصادي في 
الصني واألسواق الصاعدة«. 
ومن ناحيته، قال رئيس 
دائرة اســـتراتيجية األسهم 
األوروبية في البنك، جيمس 
إقبال  بارتي: »رغم استمرار 
املســـتثمرين على األســـهم 
األوروبية، إال أن املستثمرين 
يفضلون أســـهم الشـــركات 
العالمـــة  ذات  املعروفـــة 
التجاريـــة محليا ويتفادون 
األسهم املنكشفة أسهمها جتاه 
االقتصاد الصيني أو أســـهم 

شركات السلع األساسية«.

الفيدرالي األميركي سوف يرفع 
أسعار فوائده األساسية خالل 
الربع الثالث من العام احلالي، 
بينما بات أغلب املستثمرين 
املشـــاركني في االســـتبيان 
يتوقعون اســـتقرار منحنى 
العائـــد االســـتثماري خالل 
الشهور االثني عشر املقبلة.

واكـــد أن مالمـــح نفـــور 
املستثمرين من أسهم شركات 
السلع األساســـية اتضحت 
بســـبب موجة تخـــارج من 
أسهم شركات الطاقة واملواد 
األولية واإلقبال على ترجيح 

كفة األسهم الدفاعية.

االستعداد للمواجهة

وفي ســـياق تعليقه على 
نتائج االستبيان، قال كبير 
احملللـــني االســـتراتيجيني 
لالستثمارات العاملية في بنك 
أوف أميريـــكا ميريل لينش 
العامليـــة، مايكل  للبحـــوث 

مستثمرون صينيون يراقبون أسعار األسهم خالل لعبهم للورق        )أ.ف.پ(

الذهب يكافح للصعود
مانيالـ  رويترز: انحصرت 
حركة الذهب في نطاق ضيق 
املعـــدن األصفر  أمس ووجد 
صعوبة في الصعود في حني 
يتطلع مستثمرون لرفع أسعار 
الفائدة األميركية قريبا وسط 
مؤشـــرات تدلل في معظمها 
علـــى قوة اقتصـــاد الواليات 

املتحدة.
وفي األسبوع املاضي أنهي 
الذهب موجة هبوط دامت سبعة 
أسابيع إذ ساهم خفض الصني 
املفاجئ لقيمة عملتها في اقبال 
املستثمرين على شراء املعدن 

األصفر الذي يعد مالذا آمنا.
وارتفع الذهب في املعامالت 
الفورية 0.1% إلى 1118.78 دوالرا 
أن  لألوقية )األونصـــة( بعد 
ســـجل زيادة متواضعة أمس 

األول.
وصعـــد الذهـــب ألعلـــى 
مستوى في ثالثة أسابيع عند 
1126.30 دوالرا األسبوع املاضي 
إذ أذكى خفـــض قيمة اليوان 
بعـــض التكهنات بأن مجلس 
االحتياطـــي االحتادي )البنك 
املركزي األميركي( ســـيحجم 
العام  الفائدة  عن رفع أسعار 

احلالي.
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مؤرخون: لوال نفط 
»تكساس« ملا 

متكن احللفاء
من حتقيق االنتصار 

في احلرب 
العاملية الثانية

أميركا استخدمت 
مخزونها 

اإلستراتيجي 
لتسديد تكاليف 
األدوية والطرق 

والضغط لتخفيض 
أسعار النفط

توقعات بحدوث 
ركود عاملي

نسبته تتراوح
بني 35 و%40 

رفع الفائدة 
األميركية قد يحول 

مخاطر الركود 
العاملي إلى واقع

هبوط األسهم الصينية %6 
رويترز: هبطت األسهم الصينية امس مع 

تراجع سعر اليوان أمام الدوالر مجددا 
املخاوف من أن بكني رمبا تكون لديها النية 
لتخفيض قيمة عملتها أكثر على الرغم من 
تصريحات البنك املركزي الصيني بأنه ال 
يرى سببا لتخفيض قيمة العملة أكثر من 

ذلك. وأغلق مؤشر شنغهاي املجمع منخفضا 
6.1% عند 3749.12 نقطة في أكبر تراجع يومي 
منذ 27 يوليو منهيا موجة ارتفاعات استمرت

ثالثة أيام.
وهبط مؤشر سي.اس.آي 300 ألسهم 
الشركات الكبرى املدرجة في شنغهاي 

وشنتشن 6.2% عند 3825.41 نقطة.
وتراجع اليوان أمام الدوالر أمس على الرغم 

من حتديد البنك املركزي الصيني نقطة 
منتصف أعلى قليال لليوان مع توقعات 

املتعاملني ببقاء العملة الصينية حتت ضغط 
نزولي بسبب متاعب االقتصاد.

الصني غير ملزمة بتخزين النفط
قال احمللل توم مورغان ان الصني 
لم توقع على معاهدة إنشاء وكالة 
الطاقة الدولية، وبالتالي فإنها غير 

ملزمة بالقانون الدولي الذي يوجب 
توفير مخزون نفطي الستخدامه في 

حالة اضطراب في عرض النفط. وملا 
كان االستهالك الصيني من منتجات 
الهيدروكربون في منو مستمر، فإن 

أهمية صيانة مصادرها االستراتيجية 
واحملافظة عليها ستتزايد يوما بعد يوم.


