اجلنيه امل�صري معر�ض لالنهيار ب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية

لمتابعة النشرة
االقتصادي وجه
كاميرتك نحو شعار
الملحق االقتصادي

Economic

القاهرة  -رويرتز
يواجه البنك املركزي امل�صري مهمة ع�سرية للمحافظة على
ا�ستقرار العملة املحلية �إذا حتولت مظاهرات مناه�ضة للرئي�س
حممد مر�سي يرتقبها امل�صريون يف الأيام املقبلة �إىل �أعمال عنف
�أو ا�ستمرت فرتة طويلة.
و�أدت احتجاجات عنيفة يف دي�سمرب �إىل تهافت على
بيع اجلنيه امل�صري و�أنفقت احلكومة �أكرث من ملياري دوالر
لل�سيطرة على الو�ضع .ودعا معار�ضو الرئي�س مر�سي �إىل
مظاهرات حا�شدة يوم الأحد املقبل ملطالبته بالتنحي عن ال�سلطة
بعد عام واحد له يف املن�صب .و�أدت ا�شتباكات بني م�ؤيدي
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الرئي�س ومعار�ضيه يف الأيام القليلة املا�ضية �إىل مقتل عدة
�أ�شخا�ص و�إ�صابة الع�شرات.
وقال �ساميون وليامز اخلبري االقت�صادي لدى ات�ش.ا�س.بي.
�سي «هناك ا�ستقطاب �سيا�سي والنمو �ضعيف والت�ضخم مرتفع
والو�ضع املايل للدولة يتدهور ،يف مثل هذا املناخ تتعر�ض
العملة ل�ضغوط» .وا�ستهلكت م�صر �أكرث من  20مليار دوالر
من احتياطياتها واقرت�ضت مليارات من اخلارج و�أرج�أت �سداد
مدفوعات ل�شركات النفط لدعم اجلنيه منذ انتفا�ضة عام 2011
التي �أبعدت ال�سائحني وامل�ستثمرين الأجانب وهما من امل�صادر
الرئي�سية للعملة ال�صعبة.
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القطــــــاع النفــــطي ُي�شكـــل %25.7

منو الناجت املحلي بالأ�سعار الثابتة  %4.2بالربع الأول
قال اجلهاز املركزي للمعلومات� ،إن الناجت املحلي
الإجمايل �سجل زيادة بواقع  %4.2بالأ�سعار الثابتة و%6.3
بالأ�سعار اجلارية خالل الربع الأول لعام  2013مقارنة
بنف�س الفرتة لعام .2012
ون�سب بيان ر�سمي لرئي�س اجلهاز املركزي للمعلومات
د .حممد العامر  -خالل �إعالن النتائج الأولية لتقرير
احل�سابات القومية واخلا�ص بالف�صل الأول لعام
 -،2013قوله «�إن النمو �شمل معظم القطاعات والأن�شطة
االقت�صادية بدرجات متفاوتة .و�أ�ضاف العامر ب�أن هذا
النمو ي�أتي بالرغم من اتباع احلكومة ل�سيا�سة مالية �أكرث
توازنا ً ل�ضبط الإنفاق وتر�شيده ،حر�صا ً منها على جتنب
تفاقم الديون ال�سيادية واحلفاظ على ن�سب مديونية
مقبولة وت�أمني اال�ستقرار املايل.
و�أ�ضاف «ب�أن االحتماالت املتوقعة لعام 2013
تبقى م�شجعة ن�سبيا ً قيا�سا ً بالعام املا�ضي ،الفتا ً �إىل �أنه
من املنتظر ان ت�شهد معظم الأن�شطة االقت�صادية حت�سنا ً
يف معدالت النمو وخا�صة بعد اقرار ميزانية – 2013
.»2014
وحول القطاعات والأن�شطة االقت�صادية التي �شملها
النمو �أو�ضح العامر ب�أن معظم القطاعات والأن�شطة
االقت�صادية �شهدت منوا ً بدرجات متفاوتة ،وحول �أداء
القطاعات والأن�شطة االقت�صادية خالل الربع الأول من عام
 2013مقارنة مع الف�صل املناظر لعام  .2013بني العامر
ب�أن القطاع النفطي �شهد زيادة بواقع  %8بالأ�سعار الثابتة،
ومبا يناهز  %5,4بالأ�سعار اجلارية .فيما �سجل القطاع
غري النفطي منوا ً ي�ساوي  %3,3بالأ�سعار الثابتة و%6,6
بالأ�سعار اجلارية .يف حني منت ال�صناعة التحويلية بنحو
 %2بالأ�سعار الثابتة حمققة زيادة بن�سبة  %4,8بالأ�سعار
اجلارية .فيما �شهد ن�شاط النقل واملوا�صالت واالت�صاالت
ارتفاعا ً بن�سبة  %4,8بالأ�سعار الثابتة وارتفاعا ً بن�سبة %7
بالأ�سعار اجلارية� .أما فيما يتعلق بامل�شروعات املالية فقد
حققت منوا ً مبقدار  %3بالأ�سعار الثابتة و %6,6بالأ�سعار
اجلارية .يف حني �شهدت اخلدمات احلكومية ارتفاعا ً
مبقدار  %4,2بالأ�سعار الثابتة و %5,3بالأ�سعار اجلارية.
كما ارتفع م�ستوى ن�شاط العقارات بن�سبة طفيفة بلغت
 %1,6بالأ�سعار الثابتة و %3,2بالأ�سعار اجلارية .و�شهد
ن�شاط الفنادق واملطاعم زيادة بن�سبة  %13,5بالأ�سعار
الثابتة و %24,8بالأ�سعار اجلارية .وحقق ن�شاط
الكهرباء واملاء منوا ً يقارب  %0,4بالأ�سعار الثابتة و%4,3
بالأ�سعار اجلارية .كما �سجل ن�شاط البناء والت�شييد منوا
بنحو %2,8بالأ�سعار الثابتة و %6,6بالأ�سعار اجلارية.
وحول معدالت النمو للقطاعات والأن�شطة االقت�صادية

خالل الف�صل الأول مقارنة مع الف�صل الرابع ل�سنة ،2012
�أو�ضح العامر ب�أن القطاع النفطي �شهد ارتفاعا ً بن�سبة %1,3
بالأ�سعار الثابتة ،بينما بلغت  %5,8بالأ�سعار اجلارية.
باملقابل �شهد القطاع غري النفطي �شهد زيادة مبقدار %2,8
بالأ�سعار الثابتة ،و %2,4بالأ�سعار اجلارية .و�سجلت
امل�شروعات املالية ارتفاعا طفيفا بن�سبة  %0,3بالأ�سعار
الثابتة و %0,7بالأ�سعار اجلارية .وحت�سن م�ستوى ن�شاط
البناء والت�شييد بواقع  %6,6بالأ�سعار الثابتة بينما
ارتفع بنحو  %7,5بالأ�سعار اجلارية .كما حققت القيمة
امل�ضافة لن�شاط العقارات ارتفاعا طفيفا بن�سبة %1,1
و %1,7بالأ�سعار الثابتة واجلارية على التوايل .باملقابل
�شهد ن�شاط النقل واملوا�صالت ارتفاعا ن�سبيا ً يوازي %0,1
بالأ�سعار الثابتة وبينما حقق  %1,1بالأ�سعار اجلارية.
و�أ�ضاف العامر ب�أن معدل النمو يف ال�صناعة
التحويلية  %9,5و  %4,7بالأ�سعار الثابتة واجلارية
على الرتتيب .يف حني تراجعت اخلدمات احلكومية مبقدار
 %1,5بالأ�سعار الثابتة وبينما �سجلت ارتفاعا ً ن�سبيا ً

بنحو  %0,6بالأ�سعار اجلارية .وبلغت ن�سبة الزيادة يف
ن�شاط الفنادق واملطاعم  %1.9بالأ�سعار الثابتة و%0.74
بالأ�سعار اجلارية.
ويو�ضح اجلدول رقم  6املرفق م�ساهمة خمتلف
القطاعات يف الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية،
خالل الف�صل الأول لعام  .2013وكما هو وا�ضح
ف�إن قطاع املناجم «الذي ي�شمل النفط اخلام والغاز
الطبيعي» هو الأكرب ب�شكل مطلق مبقارنته مع باقي
قطاعات االقت�صاد البحريني حيث ي�شكل حوايل ربع
الناجت ( .)%25,7وقد يجعل االقت�صاد عر�ضة لتقلبات
�أ�سعار النفط يف الأ�سواق الدولية ،بينما ي�أتي قطاع
ال�صناعات الأخرى املنتجة للخدمات يف املرتبة الثانية
بن�سبة ( ،)%17,2يلي ذلك قطاع امل�شروعات املالية
بنحو (  )%15,6ثم قطاع ال�صناعة التحويلية مبا يناهز
( )%14,7يف حني ا�ستقرت الأهمية الن�سبية لقطاعي
املوا�صالت واالت�صاالت والبناء والت�شييد بحدود
( )%6,2و( )%6,1على التوايل.

«امل�س�ؤولية املحدودة» ت�شكل  %80منها

«امل�ستثمرين» ي�سجل � 24شركة بر�أ�سمال  1.5مليون دينار
محرر الشؤون االقتصادية:
�أظهرت البيانات الر�سمية ملركز البحرين
للم�ستثمرين -امل�سئول عن ت�سجيل تراخي�ص
ال�شركات التجارية وال�صناعية يف البالد-
ت�سجيل � 24شركة جديدة ي�صل جمموع
ر�ؤو�س �أموالها لـ  1.5مليون دينار خالل
الأ�سبوع املن�صرم.
وتظهر بيانات املركز ان ن�صيب ال�شركات
امل�سجلة ت�صدرت فيها ال�شركات امل�صنفة

�ضمن ذات امل�س�ؤولية املحدودة والتي بلغت
� 19شركة من �إجمايل عدد ال�شركات امل�سجلة
والبالغة � 24شركة م�شكلة ن�سبة %80؛
فيما بلغ عدد ال�شركات امل�سجلة حتت نطاق
«ال�شخ�ص الواحد � 5شركات.
وبلغ �أعلى ر�أ�س مال م�سجل لل�شركات لـ
� 4شركات بلغ ر�أ�سمالهما � 250ألف دينار؛
الأوىل� :شركة ح�سونه القاب�ضة ذ.م.م وتعمل
ك�شركة قاب�ضة ملجموعة �شركات جتارية
و�صناعية وخدمية� ،أما ال�شركة الثانية� :شركة

�أبراج تهامة للتطوير العقاري ،وتن�شط ببيع
و�شراء العقارات حل�ساب املن�ش�أة ،والثالثة:
�شركة جلف جروث القاب�ضة  2وتعمل ك�شركة
قاب�ضة ملجموعة �شركات جتارية و�صناعية
وخدمية ،والرابعة� :شركة �شركة �أمفا العقارية.
و ُت�شري بيانات مركز البحرين للم�ستثمرين
واملن�شورة على موقعه الإلكرتوين �إىل ت�سجيل
� 5شركات م�صنفة �ضمن نطاق ال�شخ�ص
الواحد بلغ �أعلى ر�أ�س مال م�سجل لها 250
�ألف دينار.

مرحبة بتوقيع اتفاقية ا�ستالم �أر�ض زراعية يف ال�سودان

«الغرفة» تدعو القطاع اخلا�ص لال�ستثمار مبجال الأمن الغذائي
رحبت غرفة جتارة و�صناعة البحرين
بتوقيع االتفاقية اخلا�صة با�ستالم الأر�ض
الزراعية يف جمهورية ال�سودان والتي مت
التوقيع عليها يف اخلرطوم بني الدكتور جمعة
الكعبي وزير �ش�ؤون البلديات والزراعة وواىل
املحافظة ال�شمالية يف ال�سودان بح�ضور وكيل
وزارة البلديات ل�ش�ؤون الزراعة ال�شيخ خليفة
بن عي�سى �آل خليفة والنائب الأول لرئي�س الغرفة
ابراهيم زينل ،وبهذه املنا�سبة دعت الغرفة
�أع�ضاءها و�شركات القطاع اخلا�ص العاملني يف
جمال الأغذية وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية للرتكيز
على القطاع الزراعي وال�صناعات الغذائية والتي

ت�ساهم يف ت�أمني الأمن الغذائي و�سد ولو جزء
قليل من احتياجات مملكة البحرين.
وترى الغرفة �أن اال�ستثمار يف هذا القطاع
هو قرار ا�سرتاتيجي وحتما �سيكون جمديا ماليا
على املدى البعيد ويتطلب مزيد من التعاون
بني القطاع العام واخلا�ص وقد قامت الدولة
من خالل مثل هذه االتفاقيات الثنائية مع دول
�شقيقة تتوفر فيها مقومات الزراعة من مياه
وتربة �صاحلة بتوفري البنية الالزمة لال�ستثمار
الزراعي ف�أ�صبحت الظروف مهي�أة ل�شركات
القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات املالية لتوجيه جزء
من حمافظها اال�ستثمارية يف هذا االجتاه.

وقد الحظ امل�شاركون يف الوفد املرافق لوزير
البلديات �إىل اجلمهورية ال�سودانية تزايد حجم
اال�ستثمارات اخلليجية يف القطاع الزراعي
يف جمهورية ال�سودان حيث تتواجد �شركات
م�شرتكة بني احلكومات والقطاع اخلا�ص من كل
من اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية
املتحدة ودولة قطر �ساهمت يف م�شاريع عمالقة
يف هذه الدولة العربية ال�شقيقة خا�صة وان
القيادة يف اجلمهورية ال�سودانية وفرت كثري
من الت�سهيالت والدعم اللوج�ستي وم�ساحات
�شا�سعة من الأرا�ضي ال�صاحلة لال�ستثمار
الزراعي.

حممد العامر

«متكني» تدعم م�شاركة  36م�ؤ�س�سة بـ � 17.2ألف دينار
�أعلنت «متكني» عن دعمها م�شاركة
 36م�ؤ�س�سة يف معر�ض الدانة 2013
الذي يخت�ص باملو�ضة والأزياء واملقام يف
فندق اخلليج من  27يونيو وحتى 29
يونيو .وي�أتي الدعم املقدم من خالل برنامج
«ترويج»� ،أحد برامج «متكني» لدعم تطوير
امل�ؤ�س�سات.
وتبلغ قيمة الدعم التي قدمته «متكني»
للم�ؤ�س�سات امل�ستفيدة ملعر�ض هذا ال�سنة
 17,280دينارا بحرينيا ،ما ميثل زيادة
كبرية مقارنة بالعام املا�ضي  ،2012والذي
مت فيه دعم م�شاركة  28م�ؤ�س�سة بقيمة دعم
بلغت  4,500دينار بحريني .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن معظم امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة امل�شاركة
هي مملوكة من قبل �سيدات �أعمال.
وبهذه املنا�سبة قال القائم ب�أعمال نائب
الرئي�س لدعم القطاع اخلا�ص يف «متكني»
حممد بوجريي�« :إنه ملن امل�شجع �أن نرى
املزيد من �أ�صحاب الأعمال ،ال �سيما �أ�صحاب
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،يح�سنون
ا�ستغالل مثل هذه املعار�ض التجارية
لتطوير م�ؤ�س�ساتهم ،حيث �أنها متثل من�صة
مثالية لي�س فقط لت�سويق وترويج املنتجات
واخلدمات ،ولكن �أي�ضا ً لتو�سيع �شبكة
الأعمال ،ومعرفة �آخر امل�ستجدات واملعلومات
عن ال�سوق ،وبناء عالقات جتارية مثمرة».
يذكر ب�أن برنامج «ترويج» ي�سهم يف
م�ساعدة امل�ؤ�س�سات وال�شركات يف امل�شاركة
يف املعار�ض املحلية والإقليمية والدولية.
جميع امل�ؤ�س�سات يف البحرين التي ت�ستويف
ال�شروط اخلا�صة بالربنامج ب�إمكانها التقدمي
لال�ستفادة ،ولكن ي�شرتط تقدمي الطلب قبل
�شهر واحد على الأقل من تاريخ املعر�ض.

حممد بوجريي
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن عدد امل�ؤ�س�سات
امل�ستفيدة حتى الآن من الربامج املختلفة التي
تن�ضوي حتت مظلة برنامج «متكني» لدعم
تطوير امل�ؤ�س�سات قد و�صل �إىل �أكرث من 6
�آالف م�ؤ�س�سة ،وبلغت قيمة الدعم الإجمايل
املقدم من خالل هذا الربنامج �إىل  33مليون
دينار بحريني.
و�إ�ضافة �إىل برنامج «ترويج» ف�إن
برنامج «دعم تطوير امل�ؤ�س�سات» ي�شتمل على
برنامج «ا�ست�شارة» للم�ساعدة يف التخطيط
اال�سرتاتيجي وحتديد ر�ؤية و�أهداف
امل�ؤ�س�سة ،وبرنامج «تقنية» لدعم �شراء
الأدوات واملعدات احلديثة ،وبرنامج «جودة»
للم�ساعدة على تخطيط وتطبيق �أعلى معايري
اجلودة العاملية ،وبرنامج «ت�سويق» لت�صميم
وتطبيق ا�سرتاتيجيات ت�سويق وات�صاالت
فعالة ،وبرنامج «دعم اخلدمات القانونية»
الذي مي ّكن امل�ؤ�س�سات من احل�صول على
جمموعة وا�سعة من اخلدمات القانونية.
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مع ا�ستمرار م�شكلة تكد�س ال�شاحنات على ج�سر امللك فهد بال حل

ال�شركات تتكبد خ�سائر ج�سيمة جتاوزت الـ  %80وتكلفة النقل ترتفع �إىل %300
�أبدى عدد من �أ�صحاب �شركات وم�ؤ�س�سات حملية قلقا ً متزايدا ً من توا�صل تفاقم �أزمة تكد�س ال�شاحنات عرب ج�سر امللك فهد ،مو�ضحني �أن الكثري من امل�صانع وال�شركات
البحرينية بد�أت يف تقليل كميات الإنتاج ب�سبب زيادة الب�ضائع املخزنة لديها جراء �أزمة تكد�س ال�شاحنات ،كما �أن بع�ض ال�شركات الأجنبية الكربى املوجودة يف البحرين بد�أت
تفكر جديا ً بنقل �أن�شطتها �إىل خارج البحرين ،و�أ�ضافوا �أن ن�سبة خ�سائر بع�ض ال�شركات وامل�صانع قاربت الـ  %80يف هذه الفرتة ب�سبب ا�ستمرار �أزمة تكد�س ال�شاحنات ،مطالبني
اجلهات العليا يف البلدين ال�شقيقني البحرين وال�سعودية ب�ضرورة التدخل ملعاجلة �أزمة تكد�س ال�شاحنات وامتدادها يف طوابري طويلة ،والعمل على �إيجاد احللول اجلذرية خا�صة
يف ظل تزايد حجم التجارة البينية بني اململكتني ،و�شددوا على �أهمية ت�سهيل الإجراءات املتبعة على ج�سر امللك فهد ،على اعتبار �أن �أزمة تكد�س ال�شاحنات ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر
على االقت�صاد الوطني يف كال اجلانبني ،خا�صة البحريني على اعتبار �أن اجل�سر املنفذ الربي الوحيد ململكة البحرين ،مبينني �أن البحرين ال حتتمل الكثري من اخل�سائر االقت�صادية
والتجارية ،خا�صة بعد ت�أثرها نتيجة الأحداث امل�ؤ�سفة التي مرت على البحرين مطلع العام .2011

م���ط���ال���ب ب���ت���دخ���ل ����س���ري���ع وع����اج����ل حل����ل الأزم����������ة مل���ن���ع ه�������روب اال����س���ت���ث���م���ارات
����ش���رك���ات �أج���ن���ب���ي���ة ك���ب�ي�رة ت��ف��ك��ر ج����دي���� ًا ب��ن��ق��ل �أن�����ش��ط��ت��ه��ا �إىل ال�������دول امل����ج����اورة
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة البحرين
ل�سحب الأملنيوم (بلك�سكو) ،جا�سم �سيادي،
�إن تبعات م�شكلة تكد�س ال�شاحنات باجل�سر
�أثرت على القطاع ال�صناعي ب�شكل الفت
م�ؤخرا ،حيث تفاقمت امل�شكلة �أكرث قبل
� 3أ�شهر تقريبا والتي ترتب عليها تكد�س
الب�ضائع لدى العديد من ال�شركات امل�صدرة
عرب ج�سر امللك فهد ،مما �أدى ل�ضيق م�ساحات
التخزين املوجودة لديها ،مبينا �أن بلك�سكو
واحدة من العديد من �شركات ال�صناعات
الوطنية التي ت�أثرت بهذه الأزمة ،و�أ�شار �إىل
�أهمية التحرك من قبل اجلهات العليا بني
البلدين ال�شقيقني يف ظل ا�ستمرار وتفاقم �أزمة
التكد�س ،خا�صة �أن الو�ضع احلايل �سوف
ي�ؤثر على حجم التجارة البينية بني البلدين،
م�ؤكدا ً يف الوقت نف�سه على �أهمية توا�صل
وتعاون كافة اجلهات ذات العالقة يف اململكة
للم�ساهمة الفعلية يف �إيجاد احللول املنا�سبة،
�إىل جانب �ضرورة ت�سهيل الإجراءات املتبعة
من قبل املعنيني حلل �أزمة تكد�س ال�شاحنات،
و�أو�ضح �سيادي� ،أن الأو�ضاع االقت�صادية
الدولية متر يف فرتة ا�ستثنائية ومت�أزمة
�أثرت على الكثري من الدول� ،إىل جانب
الأزمات ال�سيا�سية التي اجتاحت بع�ض دول
العامل ،منها مملكة البحرين خالل فرباير من
العام  ،2011م�شريا ً �إىل �أن اململكة ال حتتمل
املزيد من ال�سلبيات التي ت�ؤثر على االقت�صاد
الوطني.
وبدوره قال مدير عام م�ؤ�س�سة الوردي
للنقليات ،فرحات الوردي ،ان �أزمة تكد�س
ال�شاحنات عرب ج�سر امللك فهد املتوا�صلة منذ
مطلع  2012قل�صت من زبائن �شركات النقل
وال�شحن املحلية بن�سبة � ،%80إىل جانب
ت�أثريها املبا�شر على امل�ستثمرين واالقت�صاد
الوطني ،مبينا ً �أن هناك خماوف كثرية من
قبل التجار وامل�صدرين من تزايد الت�أثريات
ال�سلبية مل�شكالت تكد�س ال�شاحنات� ،أبرزها
ارتفاع تكلفة النقل بن�سبة  ،%300وطالب
ب�ضرورة تعاون وتكثيف اجلهود بني
اجلانبني البحريني وال�سعودي حلل �أزمة
التكد�س والعمل على �إيجاد احللول املنا�سبة
من خالل زيادة �ساعات العمل لدى موظفي
اجلمارك عرب اجل�سر وزيادة عدد اخلطوط
لل�شاحنات عرب اجل�سر لت�سهيل حركة
ال�شاحنات وتفادي �أزمة تكد�سها ،الفتا ً �إىل

عبدالعزيز احللواجي

جا�سم �سيادي

فرحان الوردي

عبداهلل الكبي�سي

�أن العديد من �شركات النقل بد�أت اللجوء
�إىل النقل اجلوي والبحري ل�شحن الب�ضائع
لتفادي حجم اخل�سائر املرتاكمة من �أزمة
تكد�س ال�شاحنات ،ولكن هذه النوعية من
النقل تعترب مكلفة ،و�أ�شار الوردي �إىل انه
�أكرث من � 500شاحنة يف طريقها �إىل اجل�سر
يوميا ً يتم تخلي�ص � 100شاحنة فقط ،م�ؤكدا ً
�أن ا�ستمرار التكد�س بهذه الكيفية خالل �شهر
رم�ضان املبارك املقبل �سوف ي�ضاعف من
�أعداد ال�شاحنات عرب اجل�سر ويكبد االقت�صاد
خ�سائر �إ�ضافية.
ومن جهته �أكد مدير عام جمموعة
الكبي�سي ،عبداهلل الكبي�سي� ،أن ا�ستمرار �أزمة
تكد�س ال�شاحنات عرب ج�سر امللك فهد يكبد
ال�شركات املحلية خ�سائر كبرية ،م�شريا ً �إىل
�أهمية تدخل اجلهات املعنية لإيجاد احللول
اجلذرية لهذه امل�شكلة التي ت�ؤثر ب�شكل
مبا�شر على االقت�صاد املحلي خا�صة �أن
املو�ضوع ال يحتمل الت�أجيل �أو االعتماد على
احللول امل�ؤقتة التي ال حتل امل�شكلة ،وبني �أن
العديد من ال�شركات املحلية جل�أت يف الآونة
الأخرية �إىل �شحن الب�ضائع عن طريق املنفذ
البحري يف ظل توا�صل �أزمة م�سل�سل تكد�س
ال�شاحنات عرب اجل�سر ،خا�صة �أن التاجر
البحريني هو املت�ضرر الأول على اعتبار انه
يقوم بدفع م�صاريف العمالة وغرامة الت�أخري
وغريها من ال�سلبيات التي تعيق امل�ستثمرين
والتجار ،و�شدد الكبي�سي على �أهمية ت�سهيل
الإجراءات من خالل فتح خط جمارك خا�ص
وتوفري عدد كاف من املوظفني لعملية تفتي�ش
ال�شاحنات على مدار ال�ساعة الن�سياب حركة
ال�شاحنات وتفادي �أزمة التكد�س عرب اجل�سر،

مو�ضحا ً �أن ا�ستمرار احلال كما هو عليه ال
يخدم القطاع التجاري واالقت�صاد بتاتا ً يف
اململكة.
ومن جانبه �أكد مدير عام م�صنع حممد
عبدالعزيز احللواجي للأغذية ،حممد
احللواجي� ،إن امل�صنع مت �إغالقه ملدة  20يوما ً
خالل �شهر مايو املا�ضي ب�سبب تفاقم �أزمة
تكد�س ال�شاحنات على ج�سر امللك فهد ،م�شريا ً
�إىل �أهمية ت�سهيل الإجراءات و�إعطاء الأولوية
للمنتجات الوطنية يف الت�صدير ،فا�ستمرار
احلال كما هو عليه �سوف ي�ساهم يف �إغالق
م�صنعنا احلايل �أو االنتقال �إىل اململكة العربية
ال�سعودية ،الفتا ً �إىل ان امل�صنع كان ي�صدر
ما يقارب � 70شاحنة �شهرياً ،و�أما الآن مع
ا�ستمرار امل�شكلة ف�أن امل�صنع ي�صدر �أقل من
� 20شاحنة حالياً ،الأمر الذي يكبد ال�شركات
وامل�صانع البحرينية خ�سائر فادحة وكبرية،
و�أو�ضح احللواجي ان هناك انخفا�ضا يف
الإنتاج بن�سبة  %70ب�سبب عدم �إمكانية نقل
الب�ضائع �إىل اخلارج عن طريق ج�سر امللك
فهد نظرا ً لتكد�س ال�شاحنات ،مو�ضحا ً �أننا
قمنا بوقف عدد من االتفاقيات للم�صنع ب�ش�أن
التو�سعة و�شراء معدات و�أجهزة جديدة يف
ظل الأو�ضاع ال�صعبة حالياً ،و�أعرب عن �أمله
من ال�سلطات العليا يف اجلانبني البحريني
وال�سعودي التدخل حلل تلك الأزمة ب�صورة
نهائية خا�صة �أن تكد�س ال�شاحنات ي�ؤثر على
حجم التجارة البينية بني اململكتني.
يف حني �أكد مدير امل�شرتيات والإمدادات
ب�شركة باح�سني للفايرب جال�س ال�شرق
الأو�سط� ،أن�صار �إبراهيم� ،أن ا�ستمرار �أزمة
تكد�س ال�شاحنات منذ العام املا�ضي كبدنا

خ�سائر مالية فاقت الـ � 150ألف دينار،
م�شريا ً �إىل �أن ا�ستمرار الأزمة �سوف ي�ضر
كثريا ً بامل�صانع وال�شركات ،وقال نحن �شركاء
�سعوديون مع �شركات �صينية و�أمريكية،
و�شركا�ؤنا قلقون مثلنا من الو�ضع احلايل
لأزمة ال�شاحنات ،مو�ضحا ً انه يف ال�سابق يتم
عبور ال�شاحنة عرب ج�سر امللك فهد وعودتها
�إىل البحرين خالل يوم ون�صف على عك�س
الو�ضع احلايل �إذ تتجاوز فرتة العبور
والعودة لل�شاحنة الـ � 7أيام ،مما �أدى �إىل
ارتفاع كلفة نقل الب�ضائع �إىل الدمام من 90
دينارا �إىل  400دينار ،وحلل هذا الإ�شكال
جل�أنا �إىل �شحن الب�ضائع عن طريق املنفذ
البحري.
ومن ناحيته قال مدير املبيعات
والت�سويق لدى جمموعة رامز التجارية،
طاهر عمر ،ان تكد�س ال�شاحنات على ج�سر
امللك فهد ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على عملية
اال�سترياد والت�صدير بالن�سبة للمجموعة،
وبالتايل ت�أثر االقت�صاد املحلي ،و�أو�ضح عمر
�أن ا�ستمرار �أزمة تكد�س ال�شاحنات بال حل
ومعاجلة نهائية ال يخدم القطاع التجاري
واال�ستثماري وال�صناعي يف اململكة ،الفتا ً �إىل
�أهمية تدخل املعنيني عاجال لإيجاد احللول
املنا�سبة والكفيلة والق�ضاء على تلك الظاهرة
التي �أ�ضرت باالقت�صاد الوطني وامل�ستثمر
املحلي والأجنبي.
وبدورها �أكدت الغرفة تلقيها منا�شدات
للتدخل ال�سريع ملعاجلة هذه امل�شكلة من
جانب العديد من ال�شركات الأجنبية التي
تتخذ من مملكة البحرين مقرا ً لعملياتها يف
املنطقة وتعتمد ب�شكل كلي على ج�سر امللك

فهد يف توزيع �إنتاجها �إىل دول املنطقة ،فقد
�أبدت بع�ض من هذه ال�شركات تخوفها من
ا�ستمرار الأزمة بال حل ،مما يعني التفكري
جديا ً بنقل ن�شاطها �إىل احدى الدول املجاورة،
فقد �أدت هذه امل�شكلة �إىل خ�سائر كبرية وعدم
قدرة هذه ال�شركات على الإيفاء بالتزاماتها،
كما �أن الكثري من املنتجات تتعر�ض للتلف
نتيجة االنتظار الطويل عند مدخل اجل�سر
وبطء �إجراءات تخلي�ص ال�شاحنات،
فاخل�سائر التي يتكبدها االقت�صاد يوميا من
املتوقع �أن تت�ضاعف يف الفرتة املقبلة يف
حال ا�ستمرار امل�شكلة خا�صة مع قدوم �شهر
رم�ضان املبارك ،وقد �أبدت الغرفة ا�ستعدادها
للجلو�س مع كافة الأطراف املعنية والتباحث
معها حول جميع جوانب املو�ضوع الذي ال
يخدم البلدين من اجل الو�صول �إىل حلول
�إيجابية من �ش�أنها تطوير عالقاتنا التجارية
واالقت�صادية مع اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة وحتقيق اال�ستفادة الق�صوى
من ج�سر امللك فهد ،فاملو�ضوع ال يحتمل
الت�أجيل ،كما ال ميكن االعتماد على احللول
امل�ؤقتة التي ال حتل امل�شكلة التي �ست�ؤثر على
م�ستقبل معظم ال�صناعات الوطنية وعلى
و�ضع ال�شركات الأجنبية ،فمن املعلوم �أن
جميع ال�صناعات �سواء الوطنية �أو الأجنبية
تعتمد اعتمادا كبريا على ت�سويق منتجاتها
يف الأ�سواق املجاورة نظرا ملحدودية ال�سوق
املحلي ويعترب منفذ اجل�سر هو ال�شريان
الرئي�س لت�صدير منتجاتها ،ومع �أزمة تكد�س
ال�شاحنات ف�إن االقت�صاد الوطني �سيتكبد
خ�سائر اكرب �إذا مل يتم معاجلة هذه امل�شكلة
ب�صورة عاجلة.
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ا�ستقبل الرئي�س التنفيذي لبيت التمويل الكويتي

د .فخرو يثمن اال�سرتاتيجيات البعيدة املدى للم�ؤ�س�سات االقت�صادية
�أعرب وزير ال�صناعة والتجارة الدكتور
ح�سن فخرو عن تقدير احلكومة املوقرة
ووزارة ال�صناعة والتجارة لكافة امل�ؤ�س�سات
امل�صرفية والتمويلية يف مملكة البحرين
والتي تقوم بدور م�ؤثر ومميز يف دعم القطاع
االقت�صادي يف البالد ،منوها ً يف هذا ال�صدد �إىل
امل�ساهمات الالفتة لهذه امل�ؤ�س�سات والهادفة
�إىل تعزيز وتر�سيخ موقع البحرين املتقدم يف
جمال اال�ستثمار والتمويل للم�شاريع املتنوعة
والتي ت�صب يف �صالح االقت�صاد الوطني.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال الوزير مبكتبه
�صباح �أم�س للرئي�س التنفيذي لبيت التمويل
والرئي�س
الكويتي عبداحلكيم اخلياط
التنفيذي ل�شركة ديار املحرق الدكتور ماهر
ال�شاعر ،حيث �أكد دعم احلكومة املوقرة
ووزارة ال�صناعة والتجارة لكافة امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية امل�ؤثرة يف حركة النمو والن�شاط
االقت�صادي واال�ستثماري يف مملكة البحرين،
وتقديرهما للمبادرات والإجنازات املتحقة
على هذا ال�صعيد ،مثمنا ً يف هذا ال�سياق

ينطلق غداً برعاية وزير االت�صاالت

«االبتكار التقني» يناق�ش احتياجات ال�سوق التقنية
فخرو خالل ا�ستقباله اخلياط
الإ�سرتاتيجيات البعيدة املدى التي تعتمدها
هذه امل�ؤ�س�سات واخلطط التي تتوافق ب�شكل
كبري مع توجهات القيادة واحلكومة املوقرتني
والهادفة ب�شكل �أ�سا�سي �إىل تعزيز االقت�صاد
الوطني وتن�شيط حركة التجارة واال�ستثمار،
وتعزيز ال�سمعة الطيبة واملعروفة عن
مملكة البحرين كرائدة وجهة متقدمة يف
هذا املجال ،مما ي�سهم يف جذب الر�ساميل
اخلارجية وي�شجع على عمليات اال�ستثمار
و�إقامة امل�شاريع ال�ضخمة يف البحرين �ضمن

بيئة اقت�صادية رحبة و�أجواء عمل مالئمة
وت�شريعات قوية حتمي هذه امل�شاريع.
ويف هذا ال�صدد �أعرب عبداحلكيم اخلياط
وماهر ال�شاعر عن بالغ تقديرهما للقيادة
واحلكومة املوقرتني ووزارة ال�صناعة
والتجارة على كل ما يقدمانه من دعم
وت�سهيالت داعمة ومعززة للقطاع التمويلي
وامل�صريف يف مملكة البحرين ،الأمر الذي
يدفع باملزيد من املبادرات التي ت�صب يف
�صالح الوطن واملواطنني.

 1.25تريليون دوالر موازنة �أوروبا يف � 7سنوات
�أقر القادة االوروبيون يف بروك�سل م�شروع
موازنة االحتاد االوروبي لالعوام - 2014
 2020والتي �ستتيح خ�صو�صا متويل اجراءات
تعزز فر�ص العمل لل�شباب.
وقال رئي�س االحتاد االوروبي هريمان فان
رومبوي خالل م�ؤمتر �صحايف يف ختام اليوم
االول من القمة« :لقد مت التو�صل اىل اتفاق يف
املجل�س االوروبي» ،م�ؤكدا ان جميع الدول
االع�ضاء �صادقت على م�شروع امليزانية.
غري ان رئي�س املجل�س االوروبي ذكر ب�أن
امل�صادقة النهائية على م�شروع املوازنة تعود
اىل الربملان االوروبي.
وكان ر�ؤ�ساء الهيئات الثالث يف االحتاد
االوروبي (املفو�ضية ،واملجل�س الذي ميثل
الدول االع�ضاء ،والربملان) اعلنوا �صباح االثنني
انهم تو�صلوا اىل اتفاق �سيا�سي ب�ش�أن ميزانية
االعوام  2020 - 2014والبالغة  960مليار
يورو ( 1.25تريليون دوالر).
وهذا االتفاق ال�سيا�سي كان بحاجة القراره
باجماع الدول االع�ضاء الـ ،27وهو ما ح�صل
خالل القمة ،ويبقى االن ان يحوز يف الربملان
االوروبي على ت�أييد اكرثية  745نائبا.
واكد الرئي�س الفرن�سي فرن�سوا هوالند ان
«املجل�س االوروبي تبنى االطار املايل كما جرى
التفاو�ض عليه مع الربملان االوروبي».
وجنح ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات اي�ضا يف
ايجاد حل لالنذار الذي طرحه يف م�ستهل القمة
رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون الذي
ا�شرتط مقابل موافقته على م�شروع امليزانية
عدم امل�س باخل�صم الذي ت�ستفيد منه بريطانيا.
وقال كامريون يف م�ستهل القمة« :انه المر
�ضروري للغاية ان نحافظ على االتفاق الذي
تو�صلنا اليه يف فرباير» خالل القمة االوروبية
التي خ�ص�صت يومها للميزانية «وان نحافظ
على اخل�صم الربيطاين».

خماوف لندن

وكانت لندن تخ�شى ان ت�ؤدي طريقة

د .محمد العسومي

من الدول» كان لديه م�شاكل ،لكن مت العثور على
«حل منا�سب».
وقال رئي�س وزراء لوك�سمبورج جان كلود
يونكر �إن الدول التي �سيتعني عليها �أن ت�ساهم
باملزيد من �أجل ا�ستمرار اخل�صومات الربيطانية
مثل فرن�سا و�إيطاليا �ستتم مكاف�أتها ب�ضخ املزيد
من الأموال �إليها ملحاربة البطالة.
و�أ�ضاف �أن «ذلك لن يظهر يف �أي ن�ص ،لكن
ذلك هو الإعالن ...فالأمر لي�س م�شكلة كبرية،
�إنه م�شكلة غري متوقعة للبع�ض منا ،ومت تقدميه
للعامل اخلارجي ب�أنه حدث مثري ،لكن مل يكن
كذلك يف الدائرة الداخلية».

�إحباط

وعلى الرغم من ذلك ،عرب امل�ست�شار
النم�ساوي فرينر فاميان عن بع�ض الإحباط
هريمان فان رومبوي بحقيقة �أنها لي�ست املرة الأوىل التي تت�سبب فيها
بريطانيا يف تعقيد مفاو�ضات االحتاد الأوروبي.
وقال�« :إنه يتعني علي �أن �أقول �إنه مع
التمويل اجلديدة لل�سيا�سة الزراعية امل�شرتكة
(باك) اىل خف�ض هذا التمويل وبالتايل خف�ض بريطانيا وخ�صو�صا مع رئي�س الوزراء ديفيد
كامريون كانت هناك دائما حمادثات� ...إننا مل
االموال التي ت�ستفيد منها لندن.
وقال م�صدر حكومي بريطاين�« :إننا ح�صلنا نكن �سن�ضطر �إىل اختيار مثل هياكل االتفاق
على تطمينات كنا يف حاجة �إليها ووا�ضحة املعقدة تلك �إذا كانت بريطانيا قدمت م�ساهمة
ب�شكل كام ...اخل�صومات الربيطانية مت بناء و�إيجابية �أكرث».
وكان رئي�س الربملان الأوروبي مارتني
ت�أمينها».
ويتعني الآن �أن حت�صل موازنة ال�سنوات �شولت�س قال لل�صحفيني يف القمة يف وقت
ال�سبع املقبلة على موافقة الربملان الأوروبي� .سابق�« :إنني �أعتقد �أن رئي�س الوزراء كامريون
ومن املتوقع �أن تدخل املرحلة ال�سيا�سية الأوىل غري �سعيد �أبدا عندما يبحث املوازنة الأوروبية».
وكان �شولت�س من بني كبار امل�س�ؤولني
الأ�سبوع القادم على �أن يعقبها ت�صويت ر�سمي
باالحتاد الأوروبي الذين تو�صلوا التفاق ب�ش�أن
يف �سبتمرب.
النمو والتوظيف خطة �إنفاق بقيمة  960مليار يورو عقب �أ�شهر
وقالت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل :من اخلالف بني الربملان الأوروبي والدول
«�إن ذلك خطوة مهمة بالن�سبة للقدرة على التنب�ؤ الأع�ضاء.
اتفاق جيد
ب�ش�أن �إنفاقنا لإعطاء الفر�صة ب�شكل حقيقي
وقال رئي�س املفو�ضية الأوروبية جوزيه
للقيام ب�شيء حيال النمو والتوظيف خ�صو�صا
مانويل بارو�سو�« :إنه اتفاق جيد بالن�سبة
البطالة بني ال�شباب».
وقال رئي�س االحتاد الأوروبي هريمان فان لأوروبا ،وهو اتفاق جيد بالن�سبة للمواطنني يف
رومبوي الذي تر�أ�س االجتماع�« :إن عددا معينا �أوروبا ،واتفاق جيد لالقت�صاد الأوروبي».

برعاية من وزير الدولة ل�ش�ؤون
االت�صاالت ال�شيخ فواز بن حممد �آل خليفة،
تنطلق بعد غد الثالثاء من مركز البحرين
الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات �أعمال
«م�ؤمتر االبتكار التقني» وم�سابقة «�إي
�شباب  .»2013و�سوف يناق�ش امل�ؤمتر
الذي متتد جل�ساته على مدى اليومني
القادمني� ،آخر االبتكارات يف جمال تقنية
املعلومات واالت�صاالت ،م�سلطا الأ�ضواء
على احتياجات هذه ال�سوق املزدهرة من
خمرجات م�ؤ�س�سات البحث والتطوير.
تنظم الفعالية �شركة ورك �سمارت،
بتعاون ا�سرتاتيجي مع جمعية البحرين
ل�شركات التقنية « ،»BTECHودعم من
م�ؤ�س�سات �أخرى ي�أتي يف املقدمة �شركة
«ممتلكات» ،وبنك البحرين للتنمية،
ومنظمة «اليونيدو».
وتعترب ورك �سمارت من ال�شركات
البحرينية الرائدة يف جمال تنظيم
الفعاليات ذات العالقة بتطوير ال�سوق

البحرينية من خالل �إيجاد الأر�ضية
امل�شرتكة للتعاون اخلالق بني كل من
القطاع اخلا�ص ،ومنظمات املجتمع املدنية،
والإدارات احلكومية املعنية .ومتتلك «ورك
�سمارت» خربة غنية يف هذا املجال راكمتها
خالل احدى ع�شر �سنة من عمرها يف �سياق
تخطيطها وتنفيذها لفعاليات �أخرى مماثلة
مثل «الرواق البحريني» يف معر�ض وم�ؤمتر
«جايتك�س»� .أما حليف «ورك �سمارت» يف
هذا الن�شاط الرائد ،فهي جمعية البحرين
ل�شركات التقنية « »BTECHالتي ت�أ�س�ست
يف العام  ،2012انطالقا من �شعور متنام
لدى �شركات تقنيات املعلومات العاملة يف
البحرين ب�أهمية قطاع تقنية املعلومات
واالت�صاالت يف االقت�صاد البحريني.
وت�سعى اجلمعية من خالل التعاون
الوثيق مع �شركات تقنية املعلومات
واالت�صاالت ،وم�ؤ�س�سات الدولة ذات
العالقة ،وعن طريق بناء عالقات حميمة
مع املنظمات العربية والدولية .

بتلكو و�إدارة �شئون الطريان املدين

اتفاقية بيع تذاكر معر�ض البحرين الدويل للطريان
وقعت بتلكو ،مزود خدمات االت�صاالت
الرائد يف البحرين و�إحدى اجلهات الراعية
الرئي�سية ملعر�ض البحرين الدويل للطريان
 2014اتفاقا مع �إدارة �ش�ؤون الطريان املدين
التي يتم مبقت�ضاها منح بتلكو حقوق البيع
احل�صرية لتذاكر اليوم املخ�ص�ص للجمهور
مبعر�ض البحرين الدويل للطريان .2014
و�ستكون التذاكر متوفرة مبحالت
بتلكو لدخول املعر�ض اجلوي ،الذي يقام
كل عامني ،واملزمع �إقامته بقاعدة ال�صخري
اجلوية خالل الفرتة من � 16إىل  18يناير
 .2014وكانت بتلكو قد �أعلنت م�ؤخرا ب�أن
رئي�س جمل�س �إدارتها ال�شيخ حمد بن عبد
اهلل �آل خليفة والرئي�س التنفيذي ل�شركة
)Farnborough International Ltd
� ،)FILشاون �أرومورد ،قد وقعا عقد الرعاية
بح�ضور وزير املوا�صالت البحريني القائم
ب�أعمال الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية
االقت�صادية وع�ضو اللجنة املنظمة العليا
ملعر�ض البحرين الدويل للطريان 2014
كمال بن �أحمد حممد ،وذلك على هام�ش
معر�ض باري�س للطريان  2013الذي �أقيم
يف فرن�سا.
و�ستكون �أ�سعار تذاكر اجلمهور ملعر�ض
البحرين الدويل للطريان  2014بقيمة 7
د.ب لليوم بالن�سبة للكبار و 3د.ب بالن�سبة
للأطفال التي ت�صل �أعمارهم �إىل  15عاما.
كما �سيكون هناك تخفي�ض خا�ص بن�سبة
 %5مقابل �شراء كل � 20أو �أكرث من التذاكر،
والتي يجب �أن تكون من نف�س الفئة لواحد.
وقال مدير عام العالقات ال�صحافية

خالل توقيع االتفاقية
مبجموعة بتلكو �أحمد اجلناحي« :بعد
النجاحات الرائعة التي حققها املعر�ض يف
الأعوام  2010و ،2012ي�سعد بتلكو �أن
تكون راعيا وبائعا ح�صريا للتذاكر ملعر�ض
.»2014
من جانبه ،عرب ح�سني ال �شعيل ،الوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون الطريان املدين ل�ش�ؤون الأمن
وال�سالمة ومدير معر�ض البحرين الدويل
للطريان  2014ونيابة عن دائرة �ش�ؤون
الطريان املدين ،عن �شكره وتقديره للدعم
امل�ستمر الذي تقدمه بتلكو للمعر�ض الدويل.
و�أ�ضاف ال �شعيل «مل يكن بالإمكان
تنظيم حدث كبري مثل معر�ض البحرين
الدويل للطريان بدون التزام �شركات رائدة
مثل بتلكو».

حرب جتارية حمتملة

تلوح يف االفق حرب جتارية �ضارية بني االحتاد االوروبي وال�صني
التي يحتل اقت�صادها االن املركز الثاين كاكرب اقت�صاد عاملي بعد الواليات
املتحدة والتي لن تكون بدورها بعيدة عن هذه احلرب التي يحاول
اجلانبان تفاديها ب�شتى الطرق ،وذلك لتجنب ا�ضرارها البالغة ،لي�س
على اقت�صاد اجلانبني االروربي وال�صيني فح�سب ،وامنا على االقت�صاد
العاملي ككل.
والبداية كانت مع اعالن االحتاد االوروبي م�ؤخرا عزمه على فر�ض
ر�سوم ملكافحة االغراق على واردات االلواح ال�شم�سية ال�صينية بن�سبة
كبرية تبلغ  %47اعتبارا من بداية �شهر يونيو اجلاري ،وتهدف هذه
اخلطوة اىل حماية اال�ستثمارات االوروبية الكبرية املوظفة يف انتاج
االلواح ال�شم�سية عالية التكلفة ،مقابل االلواح ال�صينية الرخي�صة.
وردت ال�صني ب�سرعة على اخلطوة االوروبية معلنة فتح حتقيق
ملكافحة اغراق انابيب ال�صلب عالية االداء من االحتاد االوروبي
والواليات املتحدة واليابان ،تلتها بخطوة اخرى تتعلق بفتح حتقيق
�آخر حول واردات النبيذ القادمة من االحتاد االوروبي ،مما ينذر بحرب
جتارية ال يرغب اي من الطرفني يف حدوثها.
ويف هذا ال�ش�أن ذكرت �صحيفة ال�شعب الناطقة با�سم احلزب احلاكم
يف ال�صني من «ان ال�صني حتاول جتنب حرب جتارية مع اوروبا» ،كما
ان املتحدثة با�سم وزارة التجارة ال�صينية �صرحت بان «بالدها تريد
التفاو�ض مع اجلانب االوروبي ب�ش�أن الق�ضايا مو�ضع اخلالف من اجل

احلفاظ على التعاون االقت�صادي والتجاري ال�صيني  -االوروبي».
من جانبه دعا الرئي�س الفرن�سي فران�سوا اوالند اىل عقد اجتماع
لالحتاد لبحث النزاع التجاري مع ال�صني والذي يهدد ب�إحلاق ا�ضرار
ب�صادرات فرن�سا ،يف حني رف�ض االحتاد االوروبي االتهامات ال�صينية
ب�ش�أن عملية االغراق.
ت�أتي هذه التهديدات والتهديدات امل�ضادة يف وقت مير فيه اقت�صاديو
اجلانبني بظروف �صعبة تتطلب التعاون ،فاالزمة املالية ال زالت تع�صف
باقت�صاد منطقة اليورو ،وذلك رغم انخفا�ض حدتها يف الآونة االخرية،
يف حني هناك م�ؤ�شرات اىل امكانية انفجار فقاعة ائتمانية يف ال�صني رمبا
ت�شكل تهديدا لالقت�صاد العاملي ككل ،حيث ارتفع اجمايل االئتمان من 9
ترليونات دوالر قبل االزمة اىل  23ترليون حاليا ،وذلك وفق وكالة
الت�صنيف االئتماين «فيت�ش».
ومع ان كل طرف يحاول حتقيق مكا�سب جتارية ا�ضافية لتعزيز
موقعة يف التجارة الدولية ،اال انه ي�سعى يف نف�س الوقت اىل جتنب
حرب جتارية مدمرة ،علما بان النمو االقت�صادي العاملي اله�ش ال ميكنه
حتمل حرب جتارية بني اكرب اقت�صادين عامليني بعد الواليات املتحدة
االمريكية.
لذلك هناك احتماالن حول �سري تطور االحداث والتي �ستجد لها
انعكا�سات ذات طابع عاملي ،االول ان تنجح املفاو�ضات بني اجلانبني
ويتم جتنب النزاع ،وذلك من خالل التوفيق بني م�صالح الطرفني،

وباالخ�ص االتفاق حول التعاون بني م�صنعي االلواح ال�شم�سية
االوروبية وال�صينية ،خ�صو�صا وان هناك طلبا عامليا متناميا على هذه
املنتجات ،وذلك بف�ضل امل�شاريع ال�ضخمة املنفذة واملتوقع تنفيذها يف
العديد من بلدان العامل يف ال�سنوات القليلة القادمة ،وباالخ�ص بعد
انخفا�ض تكاليف انتاجها بف�ضل التقنيات ال�صينية.
اما االحتمال الآخر ،فانه يتمحور حول ف�شل املفاو�ضات ودخول
الطرفني ومعهما العامل يف حرب جتارية ت�أتي يف غري موعدها و�ستق�ضي
على الآمال ال�ضعيفة ب�ش�أن تعايف االقت�صاد العاملي ،وباالخ�ص اقت�صاد
منطقة اليورو واالقت�صاد ال�صيني املهدد بالتباط�ؤ.
واذا ما حدث ذلك ،فان غبار االزمة �سوف ي�صيب اجلميع ،ففي
الوقت الذي رمبا تنخف�ض فيه ا�سعار ال�سلع الواردة من اوروبا وال�صني
والعديد من املناطق ،فان التدهور االقت�صادي �سوف ي�ؤدي اىل انخفا�ض
الطلب على م�صادر الطاقة ،مبا يف ذلك النفط والغاز ،مما قد ي�ؤدي اىل
انخفا�ض اال�سعار اىل ما دون املائة دوالر للربميل.
ولتفادي ذلك ،فانه ميكن للبلدان امل�ؤثرة اقت�صاديا امل�ساهمة يف
حل اخلالفات القائمة بني اجلانينب االوروبي وال�صيني وا�شراك منظمة
التجارية العاملية والتي متلك بنية قانونية وت�شريعية تتيح حل
اخلالفات بالطرق الودية ،حيث �سبق لها وان �ساهمت يف حل العديد من
اخلالفات التجارية بني بلدان العامل ،مما قد يوقف ا�شتعال هذه احلرب
ويجنب العامل هزة اقت�صادية جديدة.

