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اجلمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ اقتصـاد

العملــة األوروبية  هبطــت 
املوحدة إلى أدنى مســتوياتها 
أمــام الــدوالر األميركي منذ ٢٠ 
عامــا لتســقط دون مســتوى 
التعــادل، أي ان الدوالر أصبح 
أغلى من اليــورو للمرة األولى 
خالل عقديــن، وبالتحديد منذ 

عام ٢٠٠٢.
االحتــاد  تأســيس  فبعــد 
األوروبي، مت اإلطالق الرســمي 
للعملة املوحــدة اليورو مطلع 
ينايــر مــن العــام ١٩٩٩، إال أن 
العملة لم تكــن متداولة أو لها 
وجود مادي، إذ استخدمت خالل 
السنوات الثالث التالية إلطالقها 
فــي امليزانيــات والتحويــالت 
والتسويات الرقمية فقط، حتى 
اإلعالن الرسمي عن فئات العملة 
وإصدارتهــا الورقية واملعدنية 

في يناير ٢٠٠٢.
ومنذ إطــالق اليورو، كانت 
العملة األوروبية تعادل أكثر من 
١٫١٥ دوالر، إال أنها اتخذت منحى 
هبوطيا في سنواتها األولى أمام 
الدوالر، حيث سجل أدنى سعر 
تاريخي لليورو أمام الدوالر ٠٫٨٣ 
سنت في عام ٢٠٠٠، قبل أن تبدأ 
رحلة صعود طويلة مع إطالقها 
للتداول بني املستهلكني في يناير 
٢٠٠٢، حتى وصولها إلى أعلى 
مســتوى أمام الــدوالر عند ١٫٦ 
دوالر فــي يوليــو ٢٠٠٨، وقبل 
األزمة املالية العاملية مباشرة.

اليــورو  تاريــخ  ويشــير 
العملــة  أن  إلــى  املتذبــذب، 
األوروبيــة عادة مــا تكون أحد 
أكبر املســتفيدين من الظروف 
املواتية، ومعدالت  االقتصادية 

النمو القوية، وتكون بني األسوأ 
في أوقات األزمات العاملية.

ووفقا حلســابات «العربية.
نت»، فقد سجل اليورو ١٣ عاما 
من االنخفاض خالل عمره املمتد 
لنحو ٢٣ عامــا، مقابل ٩ أعوام 
فقط مــن الصعود، في حني أن 
العام احلالي مرجح وفقا للبداية 
السيئة للعملة األوروبية، ألن 
يكون العام الـ ١٤ لهبوط اليورو.

أسوأ سنوات اليورو

تعرض اليورو ألكبر انتكاسة 
فــي تاريخــه فــي عــام ٢٠٠٥، 
وقت التصويت على الدســتور 
األوروبي املوحد، والذي رفضه 
عدد مــن البرملانات فــي الدول 
األعضــاء حينهــا، والتــي كان 
أبرزها فرنسا وهولندا مما وضع 

عالمات تساؤل حول كيفية اتخاذ 
الكتلــة األوروبية.  القرار فــي 
وهبط اليــورو خالل العام من 
مســتوى ١٫٣٥ دوالر إلــى نحو 

١٫١٨ دوالر بانخفاض ١٢٫٥٩٪.
اتفــاق فــي  ومــع وجــود 
السنوات التالية، انتعشت العملة 
األوروبية أمام الــدوالر مجددا 
وسجلت ارتفاعات بنسبة ١١٫٤٪، 
و١٠٫٥٪ في العامني التاليني، قبل 
أن تأتي أزمة عام ٢٠٠٨، وتغير 
الصــورة مجــددا خاصة خالل 
توابعها التي امتدت لســنوات 
تاليــة، وكادت أن تســقط فيها 
اليونان في اإلفالس وسط أزمة 

ديون خانقة.
ورغــم حل هــذه األزمة عاد 
اليــورو للهبــوط مــرة أخرى، 
مع غزو روســيا لشبه جزيرة 

القرم فــي عــام ٢٠١٤، ودخول 
اقتصــاد االحتــاد األوروبي في 
حالــة ركود وتباطــؤ كبير في 
التشــغيل وضعــف  معــدالت 
النمو وتراجع معدالت التضخم 
والفائــدة ملســتويات قياســية 
حينها، لتواصل العملة سلسلة 
التراجعات على مدار السنوات 
الثالث التالية، قادتها لالنخفاض 
إلى مســتوى ١٫٠٤ دوالر مقابل 
نحو ١٫٣٥ دوالر بنهاية عام ٢٠١٣.
منطقــة  مشــكلة  وتكمــن 
اليورو في مرونة االقتصاد، إذ 
يصعــب على الكتلــة الوصول 
إلى حل سريع وفعال للمشاكل 
االقتصادية التي تواجهها مقارنة 
باألسواق املنافسة مثل الواليات 
املتحدة واليابان والصني، والتي 
يتم متريــر القــرارات بها عبر 

أجهــزة وهيئات دولــة واحدة 
مقابل ٢٧ دولة للكتلة األوروبية.

الصورة احلالية

وللسبب نفسه، بات اليورو 
في وضع صعب مع األزمة احلالية 
التي ســببتها احلرب الروسية 
األوكرانيــة، والتضخم اجلامح 
بسبب مشاكل سالسل التوريد، 
واالرتفاعــات غيــر املســبوقة 
ألسعار السلع األساسية، حيث 
تأخر البنــك املركزي األوروبي 
بشكل واضح عن البنوك املركزية 
العامليــة في اتخاذ قرار بشــأن 
معدالت التضخم القياسية التي 

ضربت االقتصاد.
ومن املقرر أن يصدر املركزي 
األوروبي قراره بشأن رفع أسعار 
الفائدة في ٢١ اجلاري، فيما رفع 

الفيدرالي األميركي أسعار الفائدة 
بالفعــل بأكثــر مــن ١٢٥ نقطة 
أســاس، ما جعل الــدوالر أكثر 
إغراء للمستثمرين من العمالت 
الست الرئيسية ووصل مؤشر 
الدوالر إلى أعلى مستوى تاريخي 

أمامها.
على اجلانب اآلخر، فإن شبح 
احلرب يعرض أوروبا للتأثير 
بصورة أكبر من الواليات املتحدة 
واليابــان، فضال عــن اعتمادها 
بشــكل أساســي علــى واردات 
الطاقة الروسية والتي باتت متثل 
تهديدا كبيــرا القتصاد املنطقة 

حال قطع اإلمدادات.
وهبط اليــورو بنحو ١١٫٤٪ 
أمــام الدوالر منــذ بداية العام، 
ووصل سعره ألقل مستوى خالل 
٢٠ عاما، ليتداول بأقل من دوالر.

«البورصة» تعود من عطلة العيد بخسائر ٢٠٧ ماليني دينار
شريف حمدي

استأنفت بورصة الكويت 
نشاطها امس في أول جلسة 
عقــب عطلة عيــد األضحى 
على انخفاض جماعي لكافة 
مؤشراتها ومتغيراتها وفي 
مقدمتها القيمة السوقية التي 
خســرت نحــو ٢٠٧ ماليني 
دينار بنسبة تراجع ٠٫٤٧٪ 
لتصل الى ٤٣٫٧ مليار دينار 
من ٤٣٫٩١ مليــار دينار قبل 

العطلة.
وبدا جليــًا أن البورصة 
تأثرت سلبا جراء انخفاض 
أسعار برميل النفط الكويتي 
الذي يتعرض لتراجع من قبل 
العيد لكنــه ال يزال يحافظ 
على استقراره فوق مستوى 
الـ ١٠٠ دوالر وهو مســتوى 
دعم قوي لسوق األسهم رغم 
التراجعات، حيث اســتهلت 
اجللسة تعامالتها على تراجع 
جماعي للمؤشرات حتى قرب 
انتهاء التداوالت التي شهدت 
حتسنا نسبيا قلص من حجم 

اخلسائر.
ومن املنتظر أن يتحسن 
االداء خالل الفترة املقبلة، إذ 

خاصــة ان هنــاك بنــوكا 
وشركات لديها موافقات من 
جمعياتهــا العموميــة على 

توزيع أرباح مرحلية.
وشــهدت الســيولة فــي 
جلسة امس انخفاضا بنسبة 
٦٫٧٪ مبحصلة بلغت ٤٥٫٩ 
مليــون دينــار تراجعا من 
٤٩٫٢ مليــون دينار في آخر 

اخلمسة على ٦٩٪ من اجمالي 
السيولة امس.

كمــا تراجعــت أحجــام 
التداول بنسبة ١٢٫٧٪ بكميات 
اســهم متداولة ١٢٣٫١ مليون 
ســهم انخفاضــا مــن ١٤١٫٢ 
مليــون ســهم قبــل العيد، 
تصدرها ســهم أهلي متحد 

بتداول ٢٠٫٧ مليون سهم.
وتراجعت أسعار ٥٦ سهما 
مقابل ارتفاع ٥١ سهما، ولم 
تتغير أسعار ٢٣ سهما، ولم 
يجر التداول على ٢٨ سهما.
تراجعــت  قطاعيــًا، 
لـــ ٧  الوزنيــة  املؤشــرات 
قطاعات تصدرها البنوك بـ 
٠٫٧٪، بينما ارتفعت مؤشرات 
٣ قطاعــات تصدرها ســلع 

استهالكية بـ ١٫٢٪. 
وانخفض مؤشر السوق 
األول بنســبة ٠٫٥٪ خاسرا 
٤٠٫٦ نقطة ليصل الى ٨١٨٤ 
نقطة، كما انخفض مؤشــر 
السوق الرئيسي بنسبة ٠٫٤٪ 
خاسرا ٢١٫٩ نقطة ليصل الى 
٥٦٥٥ نقطة، وانخفض املؤشر 
العام بنسبة ٠٫٤٧٪ بخسارته 
٣٤٫٨ نقطة ليصل الى ٧٣٦٠ 

نقطة.

جلسة قبل العطلة، وتركزت 
الســيولة حول اسهم بيتك 
الذي جاء بالصدارة بـ ١٢٫٦ 
مليــون دينار، تاله الوطني 
بـ ٧٫٩ ماليني دينار، ثم أهلي 
متحد بـــ ٥٫٨ ماليني دينار، 
وزين بـــ ٢٫٩ مليون دينار، 
وأجيليتــي بـــ ٢٫٦ مليــون 
دينار، لتحصل هذه األسهم 

استأنفت نشاطها أمس بتراجع جميع مؤشراتها.. وسط تأثرها بانخفاض أسعار النفط

يترقب املتعاملون مبختلف 
شرائحهم بدء ظهور النتائج 
املالية للربع الثاني لتتحدد 
نتائــج أعمال النصف األول 
للبنوك والشــركات، وسط 
توقعات بأن تأتــي النتائج 
إيجابيــة وتكــون القاطــرة 
التي جتر السوق في االجتاه 
الصاعد في اجللسات املقبلة 

ترسيات العقود بالكويت تهبط ٦٦٫٧٪ إلى ٩٦ مليون دوالر
محمود عيسى

بعد أن ســجلت الكويت 
في شهر مايو املاضي ارتفاعا 
كبيــرا للغاية في ترســيات 
العقــود على مؤشــر مجلة 
ميد للمشــروعات اإلقليمية 
بلغت نســبته ٢٦٥٪ لتصل 
قيمتها الى ٢٨٨ مليون دوالر، 
فقد عكست هذا االجتاه خالل 
شهر يونيو لتسجل تراجعا 
كبيرا بنسبة ٦٦٫٧٪ وبالتالي 
فقد اقتصــرت قيمة العقود 

على ٩٦ مليون دوالر.
وبذلــك حلت فــي املركز 
اخلامس خليجيا والسادس 
إقليميا، بينما تصدرت اململكة 
العربية السعودية واإلمارات 
القائمة فــي املركزين األول 
والثاني بعقود بلغت قيمتها 
٨٫٨ مليــارات دوالر و٧٩٠ 

مليون دوالر على التوالي.
واحتلــت عمــان وقطــر 
املركزيــن الثالــث والرابــع 
بعقــود بلغــت قيمتها ٣٣٠ 

قيمتها ٤٨ مليون دوالر.
وذكرت مجلة ميد انه على 
الصعيــد اإلقليمي ســجلت 
املنطقــة تباطؤا في نشــاط 

مليار دوالر في مايو.
وقد سجلت مصر ترسيات 
بواقع ١٫٩١٢ مليار دوالر لتحل 
في املركز الثاني إقليميا، رغم 
تراجعها مقارنة بالعقود التي 
أبرمتها بقيمة ١٠٫٥ مليارات 
دوالر فــي مايو. كما ســجل 
العراق ترسيات عقود بقيمة 

٨٩ مليون دوالر.
وبالنســبة للســعودية، 
قالت املجلة ان غالبية عقود 
يونيو نشأت في قطاع النقل، 
حيث سجلت الصناعة ٥٫٧ 
مليارات دوالر من الصفقات 
املمنوحــة. ومت توقيع أكبر 
العقــود املتعلقة مبشــروع 
نيوم ألقسام النفق اجلبلي 
بطول ١٧٠ كيلومترا وهو جزء 
من مشروع مدينة نيوم بقيمة 

٥٠٠ مليار دوالر.
وفي حني تركزت الصفقات 
الكبرى في مصر على قطاع 
الكهرباء، فقــد تركزت على 
قطاعــي النفط والغــاز في 

اإلمارات وقطر.

ترســيات العقود في يونيو 
بلغــت نســبته ٢٩٪، حيث 
أرسيت صفقات بقيمة ١٢٫٣ 
مليار دوالر مقارنة مع ١٧٫٣ 

خالل يونيو لتحل باملركز اخلامس خليجياً.. والسعودية تصّدرت القائمة بترسيات ٨٫٨ مليارات دوالر

مليــون دوالر و٢٨٠ مليون 
التوالــي، ثــم  دوالر علــى 
الكويــت في املركز اخلامس 
وأخيــرا البحريــن بعقــود 

«ميد»: حجم سوق البناء بالشرق األوسط 
سيقفز إلى تريليوني دوالر

محمود عيسى

قالــت مجلة ميد انه يجب على قطاع 
االنشــاءات في املنطقة وسوق املشاريع 
األوســع نطاقا البدء في دمج املمارسات 
املستدامة ضمن االهداف املتعلقة تخطيط 
وتسليم املشاريع، موضحة انه في الوقت 
الذي تلتــزم فيه البلــدان بجميع أنحاء 
العالم بخفض انبعاثاتها الكربونية، فإن 
الدافع لفعل الشيء نفسه ينسحب ايضا 
على القطاعات الفردية في اسواق املنطقة.

ولفتــت املجلــة الى ان ســوق البناء 
والبنية التحتية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا - مينا - يجد نفسه اآلن 
عند نقطة حتول على نحو يستدعي ايجاد 
التــوازن والتالؤم بــني متطلبات الرؤى 

الوطنية ومراعاة أهداف تغير املناخ.
وتقول املجلة ان احلديث عن مثل هذه 
املهمة أسهل من إجنازها، السيما ان هذه 
القطاعات تظل معتمــدة على العمليات 
التقليدية، وتســتهلك كميات كبيرة من 

الطاقة، وتولد بصمة كربونية كبيرة.
فعلى ســبيل املثال، قالــت املجلة ان 
إنتاج األسمنت وحده مسؤول عن نحو 
٨٪ مــن جميع االنبعاثات الكربونية في 
اإلمــارات، حيث ميثــل ما بني ٦ و٧٪ من 
مخزون الكربون الوطني، ووفقا للتحالف 
العاملي للمباني واإلنشاءات، فإن تشييد 
املباني وتشــغيلها يســاهم في ٣٧٪ من 

انبعاثات الكربون املرتبطة بالطاقة.
ويتصدر اصحــاب املشــاريع الكبار 
والشركات االستشارية والهندسية الكبرى 
بشكل متزايد جهود التغيير من أعلى الهرم 
إلى أسفله من خالل دمج أو فرض متطلبات 
االســتدامة في لوائح البناء وتشريعاته 
والتصميمات اخلاصة بهم. ومع ذلك، فإن 
الضغوط املتعلقة بالتكلفة تشير الى أن 
املقاولني واملوردين ال يحظون دوما بالدعم 
واحلوافز املناسبة العتماد تطبيقات البناء 

املستدام في ممارساتهم العملية.

وقد ضاعف من ذلك أداء السوق على 
مدى نصف العقد املاضــي، فمنذ انهيار 
أسعار النفط عام ٢٠١٤، تراجعت ترسيات 
العقود في قطــاع البناء بأكثر من ٤٠٪، 
كمــا أدى انخفاض النفقات الرأســمالية 
احلكومية إلى خلق بيئة ركز فيها العديد 
من العمالء على بناء املشاريع في الوقت 
احملدد ومع قيود امليزانية بدال من التركيز 

على بطريقة مستدامة.
ولكــن هــذا الوضع يجــب أن يتغير 
في املستقبل، ففي ضوء النمو السكاني 
القوي، وزيادة الطلب على طاقة اوســع 
للبنية التحتيــة، والتنويع االقتصادي، 
واالنتقــال إلــى طاقة أنظــف، فان حجم 
سوق البناء سيصل الى تريليوني دوالر 
خالل الســنوات املقبلة، مــا يعادل ٥٢٪ 
من املشــاريع املستقبلية في املنطقة في 

مختلف املراحل.
ومتتلك احلكومات اآلن األموال لتمويل 
مشاريعها الطموحة، السيما مع جتاوز 
ســعر النفط اخلــام ١٠٠ دوالر للبرميل، 
فمن املتوقع أن تسجل جميع دول الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا تقريبا فائضا في 
امليزانية في عــام ٢٠٢٢، يتم تخصيص 

معظمه للنفقات الرأسمالية.
وانتهت ميد الــى القول ان الدول في 
منطقة مينــا تتمتع بالظــروف املثالية 
لتعيــني وحتقيق أهداف صافية صفرية 
فيما يتعلق باالنبعاثات الكربونية، ولكن 
ذلك يوجب على هذه الدول ان تصبح أقل 
اعتمادا على الوقود األحفوري وأن تعزز 
استثماراتها في مصادر الطاقة املتجددة، 
واحتجاز الكربون، وتعويض الكربون.

ويحظى الهيدروجني بأهمية خاصة، 
حيث ينظر إليه على أنه مفتاح حتقيق 
حيــاد الكربــون وتعزيز التجــارة غير 
النفطية، ومن املتوقع أن ينصب التركيز 
في املستقبل القريب على إنتاج وتصدير 
وقود الهيدروجني إلى األســواق مبا في 

ذلك أوروبا وشرق آسيا.

خالل السنوات املقبلة.. في ضوء النمو السكاني القوي والتنويع االقتصادي

العملة األوروبية.. تاريخ متذبذب 
تستفيد وقت الرخاء

وتكون األسوأ في األزمات

اليورو منذ انطالقه في ١٩٩٩ سّجل ١٣ عاماً من االنخفاض.. مقابل ٩ أعوام فقط من الصعود

ــي ٢٠٠٥..  ــه ف ــة بتاريخ ــر انتكاس ــرض ألكب ــورو تع الي
ليهبــط ١٢٫٦٪ مــن مســتوى ١٫٣٥ إلــى ١٫١٨ دوالر
األزمـة احلاليـة جعلـت عملـة أوروبـا فـي وضـع صعـب.. نتيجة 
قياسـية ملسـتويات  التضخـم  وارتفـاع  املشـتعلة  احلـرب 


