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 االقتصاديون األملان ينتظرون استمرار االنتعاش لسنوات عدة

هر مايو ش في ميونيخ Ifoمعهد البحوث االقتصادية مؤشر النمو الشهري في  رغم تسجيل     

 عن شهر  املاض ي
ً
 نقطة 001,2إلى  000,4، أي من نقطة 1,0بمقدار أبريل الفائت  تراجعا

أوضح رئيس املعهد هانس فرنر ٍزن أن النتيجة تدل "على أن االنتعاش في أملانيا وصل إلى 

الدوري ملسؤولي سبعة آالف شركة أملانية.  ى على ما يبدو" بعد استطالع املعهدحده األعل

أن مراوحة النمو االقتصادي في  Halibaمن بنك  Ralf Umlaufخبراء أخرون مثل ورأى 

البالد في مكانه "ستبقى على مستوى عاٍل ولن تتراجع بصورة كبيرة". وكان مؤشر النمو في 

مركز البحوث االقتصادية األوروبية "زد إي في" في مانهايم سّجل أواسط شهر مايو الفائت 

 من 
ً
 مفاجئا

ً
نقطة. وأعربت غالبية خبراء املال الذين يستطلعهم  44,0إلى  24,4تراجعا

 عن اعتقادها "بأن األزمة األوكرانية وآفاق العمل لألشهر الستة القادمة غير 
ً
املعهد شهريا

 مشجعة".

لكن البنك املركزي األملاني أعرب مطلع شهر يونيو الجاري عن تفاؤله باستمرار      

 من  4102الد حتى عام االنتعاش االقتصادي في الب
ً
 معدل نمو وسطيا

ً
 4على األقل منتظرا

. وقال البنك في تقرير له إنه رفع تقديراته عن معدل النمو لهذه السنة من 
ً
في املئة تقريبا

  0,0  4102في املئة، وفي عام   4في املئة، وتوقع أن يبلغ النمو في السنة املقبلة  0,1إلى  0,1

 من العام القادم في املئة. وأضاف أن العا
ً
ملين سيحصلون في املقابل على أجور أعلى بدءا

. واستبعد البنك ابفضل قانون الحّد األدنى لألجور الذي أقره 
ً
لبرملان االتحادي أخيرا

 إلى أن ارتفاع األسعار املنتظر سيؤدي 
ً
املركزي أية أخطار من حصول تضخم في البالد مشيرا

، وبال البنك  Deflationإلى خفض خطر التضخم املنخفض 
ً
الذي يشغل بال الجميع حاليا

 املركزي األوروبي بصورة خاصة الذي اتخذ عدة خطوات مالية ملواجهته.  

 إنه  Jens Weidmannوعّقب رئيس البنك املركزي األملاني      
ً
على البيانات االيجابية قائال

افي منطقة اليورو فان إلى جانب تحسن إشارات النمو في الدول الصناعية، واستمرار تع

االنتعاش الذي تشهده السوق الداخلية في أملانيا تؤكد صالبة النمو االقتصادي في البالد. 

 عن توقعه بارتفاع عدد العاملين 
ً
وأضاف أن ضمانة ذلك هي سوق العمالة املنتعشة، معربا

 خالل هذه السنة بفضل تزايد عدد املهاجرين إلى أملانيا.  
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في برلين أن أجواء الشركات األملانية  DIHKغرف التجارة والصناعة األملانية  وذكر اتحاد     

 في أواخر فصل الربيع املنصرم. وأوضح االتحاد أن استطالعه السنوي الذي 
ً
تحسنت كثيرا

ألف شركة في البالد يشير إلى أن غالبية واضحة منها تصنف أوضاعها بالـ  44يجريه مع 

تقرير له "أن آفاق الصناعة األملانية والطلبات عليها من الخارج  "جيدة". وتابع االتحاد في

تحسنت، خاصة وأن دول أوروبا املتعثرة والواليات املتحدة تستعيد عافيتها اآلن أكثر 

 أن هذا التطور اإليجابي يعزز الطلب من الخارج على 
ً
. ةاألملاني املنتجاتفأكثر"، مضيفا

 التي تخرج بدورها من أزماتها. ولحظ وتابع أن األمر هذا ال يختلف مع ا
ً
لدول الصاعدة أيضا

 إلى أن 
ً
 أفضل أيامه على االطالق"، ملمحا

ً
 "أن قطاع االستهالك يعايش حاليا

ً
التقرير أيضا

"املحرك لكل ذلك هو وضع العمالة الجيد في أملانيا وارتفاع األجور مع بقاء أسعار الحاجيات 

 منخفضة". 

 أنهم فوجئوا بحجم الطلب وذكر الخبراء وامل     
ً
سؤولون عن قطاع الصناعة األملانية أخيرا

بعدما كانوا ينتظرون زيادة طفيفة فقط. وذكر مكتب اإلحصاء االتحادي في فيسبادن مطلع 

الشهر الجاري أنه بعد الكبوة الكبيرة التي أصابت الصناعة في شهر مارس املاض ي زاد حجم 

في  0,2في املئة فيما كانت التوقعات ال تتجاوز الـ   4,0 الطلب عليها في شهر أبريل بمقدار

في املئة عن شهر فبراير املاض ي، ما أثار  4,0املئة. وكان الطلب الخارجي هبط في مارس بنحو 

تخوفات عديدة لدى العاملين في القطاع. وفي حين بقي الطلب من الداخل على نفس 

  5,5 املستوى في مايو زاد الطلب من الخارج بمقدار
ً
في املئة. وفي هذا اإلطار جاء الطلب قويا

في املئة.  4,0في املئة، وزاد من باقي دول العالم بنسبة  1,1من دول منطقة اليورو وسجل 

أن نسب الطلبيات األخيرة املرتفعة  ING Dibaمن مصرف  Carsten Brzeskiوذكر الخبير 

ر محلها، وأن أرقام الصادرات "تظهر أن الشكوك في قدرة النمو على االستمرار في غي

 
ً
 في شهر مايو"، واصفا

ً
الضعيفة التي سجلت في شهر مارس املاض ي تبعتها أرقام قوية جدا

أن  NordLBمن بنك  Mario Gruppe  ورأى الخبير  "املمتاز". عة األملانية بـوضع الصنا

،
ً
 إن العديد  الطلبيات التي سجلت في بداية الربع الثاني من العام الجاري جيدة جدا

ً
قائال

من الوقائع االقتصادية تشير بأن االقتصاد األملاني سيتابع مسيرة النمو الراهنة، ولو أن 

 ديناميته القوية ستخف بعض الش يء.
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في هامبورغ  في بيان أخير له أن  HWWIومن جهته أوضح معهد االقتصاد الدولي      

ك القوي فيها، يعززان النمو الجيد املتوقع التطور الجيد لالستثمارات في أملانيا، واالستهال

في املئة  دفعة  4,4إلى  0,1لهذا العام. وعّدل املعهد توقعه السابق للنمو إلى األعلى من 

إن االقتصاد العالمي استعاد عافيته،  Michael Bräuningerواحدة. وقال مدير املعهد  

ن جديد في الربع األخير من السنة وأنه يتوقع أن ترتفع الصادرات األملانية إلى الخارج م

في كيل توقعه لنمو االقتصاد  IfWبصورة واضحة. وبدوره رفع معهد االقتصاد العالمي 

 أن النمو سيرتفع إلى  4إلى  0,1األملاني في نهاية العام الجاري من 
ً
في املئة  4,5في املئة مضيفا

 املقبل.   4105عام 

 

 لين ترتفععامالبطالة تواصل االنخفاض وأجور ال

واصلت البطالة في أملانيا االنخفاض في شهر مايو الفائت للمرة الرابعة على التوالي. وبلغ      

، و  20حجم االنخفاض عن شهر أبريل املاض ي 
ً
 عن الشهر ذاته من السنة  55ألفا

ً
ألفا

م في نورنبيرغ التي ذكرت أن الرق BAاملاضية حسب ما صرحت به الوكالة االتحادية للعمل 

 Frank Jürgenلم يصل إلى حجمه األعلى املعتاد في ربيع كل عام. وعّقب رئيس الوكالة 

Weise  على ذلك بالقول إن االنتعاش االقتصادي في البالد "تباطأ ولم يبلغ التراجع أكثر من

نصف ما كان يبلغه في ربيع السنوات الثالث األخيرة، إنما يمكن القول في االجمال بأن وضع 

عمل في البالد جيد". وبلغ عدد العاطلين عن العمل في أملانيا في نهاية شهر مايو سوق ال

، ما خّفض معدل البطالة فيها من  4,004
ً
 في املئة. 2,2إلى  2,0مليون شخصا

 من الدفع الكبير      
ً
 لخبراء االقتصاد فان سوق العمل األملانية تستفيد حاليا

ً
وتبعا

في املئة. وقال  1,0ل في الربع األول من العام الجاري وبلغ الحاصل في معدل النمو الذي سج

،  Deutsche Bankالعامل في مصرف  Heiko Peterالخبير 
ً
"إن اقتصاد الربع األول كان قويا

، األمر الذي سينسحب  من املنتظر أن يكون و 
ً
 إلى حّد ما أيضا

ً
النمو في الربع الثاني قويا

 على سوق العمل في الربع ال
ً
ثاني". وبحسب وكالة العمل األملانية ال تزال شركات إيجابا

 في االستثمار لتوسيع أشغالها وخلق فرص عمل جديدة على الرغم من 
ً
أملانية مترددة حاليا

الخاص بذلك أظهر الشهر  BA-Xالنمو الجيد الحاصل في البالد، مشيرة إلى أن مؤشرها 
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 في عدد الوظائف وفرص العمل املعروض
ً
ة بنسبة خمسة نقاط. وأضافت أن املاض ي تراجعا

هذا األمر "ال يخفي مع ذلك واقع أن الطلب على اليد العاملة في البالد ال يزال على مستوى 

."
ً
 عاٍل جدا

من هنا توقع الخبراء أن سوق العمل ستشهد خالل العام الحالي استمرار الطلب على      

ألف شخص عن  011و 11سنة بين مشيرين إلى أن البطالة ستتراجع هذه ال ،اليد العاملة

 عن عام  51علما أن العام السابق انتهى بزيادة في البطالة تبلغ  ،4104العام 
ً
. 4104ألفا

مطلع الشهر الجاري عن وجود قلق لديه  Weiseوفيما أعرب رئيس وكالة العمل االتحادية 

 Allianzكة من تقلص االنتعاش في سوق العمل، ناقضه في ذلك الخبير االقتصادي في شر 

،  Rolf Schneiderاألملانية الضخمة 
ً
 على أن محرك النمو في البالد قوي جدا

ً
مشددا

 أن الصادرات األملانية "تتنامى رغم ارتفاع قيمة اليورو إزاء الدوالر والعمالت 
ً
ومضيفا

الصعبة األخرى والتوترات السياسية الناجمة عن األزمة األوكرانية". إلى ذلك أعلن املكتب 

 أن عدد العاملين في البالد ارتفع في شهر أبريل الفائت ا
ً
التحادي لإلحصاء في فيسبادن أخيرا

، بزيادة  24إلى 
ً
ألف عن الشهر ذاته من العام املنصرم أو ما  214مليون شخص تقريبا

يعادل زيادة من واحد في املئة، وهذا رقم قياس ي جديد في العمالة لم تسجله أملانيا من 

 أو  022ة مع شهر مارس الفائت ازداد عدد العاملين بمقدار قبل. ومقارن
ً
 في املئة.  1,2ألفا

أما في ما يخص الزيادات على األجور فذكر مكتب اإلحصاء في تقرير أصدره أواخر الشهر      

 غير قليل من العاملين حصل في الربع األول من العام الجاري على زيادات 
ً
املاض ي أن قسما

، أي أعلى مما تّم الحصول عليه في الربع  4,4لغت نسبتها أجور وعالوات ب
ً
في املئة وسطيا

 أن معدل ارتفاع املعيشة لم يتجاوز الـ 
ً
في املئة، ما أدى  0,4األول من العام الفائت، علما

إلى زيادة قوتهم الشرائية واالستهالكية بصورة واضحة. أما بالنسبة إلى العاملين بالساعة 

 التحضيرات الالزمة لتأمين دفع بأجور متدنية في 
ً
 0,51مختلف القطاعات فتجري حاليا

 في 
ً
يورو للساعة الواحدة ابتداء من مطلع العام املقبل بعد اقرار البرملان االتحادي قانونا

 هذا الصدد، األمر الذي سيرفع بدوره القدرة الشرائية لهذه الفئة العاملة في البالد.
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م حاجز العشر  Daxمؤشر 
ً
 ة آالف نقطة ويدخل"نادي الكبار"يحط

 ،كما كان يحصل في السابق ،بعد مخاض غير طويل لم يتعرض فيه إلى انتكاسات     

م مؤشر 
ً
األملاني في الثلث األول من الشهر الجاري حاجز العشرة آالف نقطة للمرة  Daxحط

تاريخي. وبعد األولى في تاريخه وسط احتفال العاملين في بورصة فرانكفورت بهذا السبق ال

شركة  41مّد وجزر طفيفين في التاسع من يونيو الجاري أغلق املؤشر األملاني الذي يمثل 

نقطة في ظل تداول خفيف في البورصة بسبب يوم  01110أملانية ضخمة في البالد على 

نقطة بعد أن كان وصل في التداول  01141فيما أقفل في اليوم التالي على  "عيد العنصرة"

نقطة بعد أن كان صعد إلى  1151نقطة قبل أن يقفل في اليوم الثالث على  01144إلى 

 الشهر الجاري. 45نقطة في  1154نقطة، ومن ثَم على  01151

وأعاد خبراء املال القفزة هذه التي كانت منتظرة منذ فترة إلى ما أعلنه رئيس البنك      

البنك قلق من استمرار التضخم  الشهر املاض ي من أن Mario Draghiاملركزي األوروبي 

في املئة، وأنه يفكر في  1.1في منطقة اليورو التي تستقر عند حدود  Deflationاملنخفض 

إعادة تسييل املال للمصارف األوروبية. وفي الخامس من الشهر الحالي أقر مجلس إدارة 

 للفائدة على اليورو من 
ً
 جديدا

ً
 تاريخيا

ً
في املئة مع  1,05إلى  1,45البنك بالفعل خفضا

في املئة شرط تأمين القروض للشركات التي لم تعد  1,01تسييل املال للمصارف بفائدة 

تحصل عليها لتسيير أشغالها. وتوقع الخبراء في حينه أن يدفع  هذا األمر بمودعين كثر إلى 

، وذلك لشراء األسهم، ما ي
ً
 من انعدام الفائدة تقريبا

ً
عني سحب ودائعهم من البنوك هربا

 ارتفاع الطلب عليها، وبالتالي تصاعد قيمتها بالضرورة. وسّجل املراقبون صعود مؤشر 
ً
عمليا

األسهم األملاني بمقدار ألف نقطة جديدة خالل األشهر الثالثة األخيرة. وبموازاة ذلك ارتفع 

عيد "نقطة في  01021شركة أملانية متوسطة الحجم إلى  51الذي يمثل نحو  MDaxمؤشر 

 نقطة.   02041الشهر الجاري على  42، وهو أعلى رقم يسجله حتى اآلن، ليغلق في "العنصرة

وانقسم الخبراء كما في كل مرة حول التطور الالحق ملؤشر "داكس". ففي حين حذر      

Marcus Silbe  الخبير في مصرفClose Brothers Seydler  "من الوقوع "في تفاؤل مفرط

 إلى أن ث
ً
 للغاية، "ما يزيد احتمال التدحرج إلى الفتا

ً
من العديد من األسهم أصبح مرتفعا

"أن شهية املودعين  Barclays Franceاملحلل املالي في بنك  Franklin Pichardالخلف" رأى 
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 & Kliegelمن مؤسسة  Andreas Lipkowلألسهم ال تزال قوية جدا". أما الخبير املالي 

Hafner اكس" لم يتعرض إلى نكسة كبيرة حتى اآلن كما توقع البعض، التجارية فقال إن "د

 بذلك موقف خبراء يعتقدون بأن املؤشر سيراوح في 
ً
ومع ذلك دعا إلى الحذر والترقب عاكسا

مكانه لفترة من الوقت. وأضاف أن املؤشر يحتاج إلى خطوات مالية أخرى لدفعه إلى األمام، 

 إلى أن في جعبة رئيس البنك األو 
ً
روبي املركزي مجموعة أخرى من االجراءات التي قد الفتا

 يتخذها في حال الضرورة ملواجهة أي تطور نقدي سلبي. 

سنة بعد  42نقطة ذكر مراقبون أن األمر احتاج إلى  01111ومع اختراقه حاجز الـ      

انشاء بورصة فرنكفورت لتحقيق هدف تسجيل خمسة أرقام والدخول إلى "نادي الكبار" 

األميركي لألسهم، الذي ينظر إليه على أنه  Dow Jonesالم. وللمقارنة هنا احتاج مؤشر في الع

سنة لتحقيق هذه النتيجة. وسبق لبورصة مدريد وبورصة  011أم كل بورصات العالم، إلى 

 فلم تتجاوز بعد الـ 
ً
، أما بورصة لندن مثال

ً
نقطة.  1111مايالند أن حققتا هذا الهدف أيضا

 شديدين، وبعد أن وصل املؤشر عام وشهدت مسيرة "
ً
 وهبوطا

ً
إلى  4111داكس" صعودا

، 4110أيلول  00نقطة عاد وتدهور بصورة سريعة إثر اعتداءات  0050رقم قياس ي من 

نقطة قبل أن  4411ليتوقف عند  4114وبعد حرب الواليات املتحدة ضد العراق عام 

ده في العام ذاته بسبب تفجر أزمة ، ومن ثّم ليفق4111يستعيد رقمه القياس ي أعاله عام 

ال تزال  4110العقارات األميركية وما تالها من اندالع أزمة مالية في منطقة اليورو عام 

 تخللته كْبوات صغيرة. 4100مستمرة. وفي عام 
ً
 مستمرا

ً
 استعاد املؤشر عافيته وبدأ صعودا

 

 المقفزة كبيرة ألملانيا على الئحة الدول األكثر تنافسية في الع

أظهرت الالئحة الدولية الجديدة للدول الستين األكثر تنافسية في العالم تقدم أملانيا      

ثالث درجات دفعة واحدة العام املاض ي لتحتل املوقع السادس بين هذه الدول بعد أن 

، إضافة إلى تقدمها الواضح على الدول األوروبية 4104كانت قد احتلت املوقع التاسع عام 

 على غيرها على الالئحة رغم األزمة املالية التي تمر بها. التي حقق
ً
 مفاجئا

ً
ت بدورها تقدما

، ومنذ عام  IMKوتضع مدرسة األعمال السويسرية 
ً
، هذه الالئحة على قاعدة 0101سنويا

أسئلة تعالج مختلف مجاالت األعمال التي تتعلق بالقدرة التنافسية للدول. وبحسب التقرير 
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مدرسة األعمال هذه احتلت الواليات املتحدة املركز األول في الالئحة الصادر عن باحثي 

للسنة الثانية على التوالي باعتبارها الدولة األكثر تنافسية في العالم. وطرح الباحثون اسئلة 

 خبير ومحلل موزعين على  مختلف دول العالم. 2411على 

لتنافسية بصورة ممّيزة، وحصدت واعتبر واضعو الالئحة أن أملانيا حّسنت قدراتها ا     

عالمات جيدة على دورها في تثبيت النظام املالي والبنكي األوروبي خالل األزمة املالية التي ال 

تزال تعصف بالقارة. ولعبت البنى التحتية األملانية وفعاليتها في مجال رفع اإلنتاجية 

روط العمل واالستثمار، االقتصادية للبلد، وكذلك تحسن وضع سوق العمل فيها وتعزيز ش

 في التقدم الذي حققته أملانيا. وفي الوقت ذاته أظهر التقرير على مدى السنوات 
ً
 هاما

ً
دورا

األخيرة عناصر الضعف في الوضع التنافس ي ألملانيا، وفي مقدمها السياسة املالية والنقدية. 

نسب الضريبة التي واعتبر واضعو الدراسة أن نظام الضرائب املعقد في البالد، وارتفاع 

تفرضها الدولة على الدخل وعلى الشركات يخفض عدد العالمات التي تحصل عليها أملانيا 

 من لجنة الخبراء الفاحصة. 

وفي ما يتعلق بالصورة التنافسية الجيدة أو السيئة التي تتركها كل دولة من الدول      

عين أملانيا الستين في وعي الرأي العام كانت املفاجأة في اختيار ال
َ
خبراء واملحللين املستطل

. وقبل اندالع األزمة املالية في أوروبا كانت 
ً
للمركز الثاني بعد سنغافورة، وبفارق بسيط أيضا

 في الوسط بين الدول في هذه النقطة، ولكن ابتداء من عام 
ً
أملانيا تحتل باستمرار موقعا

مع الدول األوروبية األخرى تبوأت بدأت أملانيا تصعد بسرعة إلى األعلى. ومقارنة  4100

 أن دول فنلندا، وإيرلندا، والنمسا، 
ً
، علما

ً
أملانيا املركز األول بفارق كبير أيضا

 عن السنوات السابقة. 
ً
واللوكسمبورغ، والبرتغال، وفرنسا، واسبانيا حققت بدورها تقدما

 على الالئحة، أما ا
ً
ليونان وإيطاليا كما سجلت دول البلطيق إضافة إلى رومانيا تحسنا

 فانخفض تصنيفهما على الالئحة أكثر. وفي ما يخص الدول 
ً
 وماليا

ً
املتعثرتان اقتصاديا

بفعل تراجع النمو واالستثمارات في البلد بعد أن  44الصاعدة تراجعت الصين إلى املركز 

 على ال4104العام  41كانت تقدمت إلى املركز 
ً
الئحة . وسجلت كل من الهند والبرازيل تراجعا

 بسبب عجزهما عن تفعيل سوق العمالة وتحسين البنى االقتصادية فيهما. 
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 لم يكن ليتوقع أن تتمكن معظم الدول 
ً
 على النتائج هذه ذكر مراقبون هنا أن أحدا

ً
وتعقيبا

األوروبية املتعثرة من الحصول على وضع تنافس ي في العالم أفضل من وضع دول أخرى 

د أن طريق اإلصالحات البنيوية التي جرت وتجري في الدول عديدة. وأضافوا أن هذا يؤك

األوروبية للخروج من أزمتها املالية صحيحة وضرورية وال بد من االستمرار بها رغم 

 على العمال والفئات الشعبية. 
ً
 انعكاساتها االجتماعية السلبية حاليا

 

 اليورو يتراجع بعد قرارات البنك املركزي األوروبي النقدية   

 Mario Draghiأدت القرارات التي اتخذها مجلس إدارة البنك املركزي األوروبي ورئيسه      

في منطقة  Deflationفي الخامس من شهر يونيو الجاري ملواجهة خطر التضخم املنخفض 

دوالر، أدت  0,21اليورو، وإلى وضع حد الرتفاع العملة األوروبية املوحدة بعد أن وصلت إلى 

اليورو إزاء جميع العمالت الصعبة. ويعتقد خبراء مال كثر أن اليورو سيواصل إلى انخفاض 

تراجعه ألسباب عدة أهمها قيام مودعين أجانب وأملان وبنوك بتحويل ودائعهم من عملة 

اليورو إلى العمالت الصعبة األخرى التي تقدم فائدة أعلى من الفائدة األوروبية التي 

. وشهدت أسواق املال في األيام األخيرة انتقال ودائع مالية في املئة 1,05خفضت اآلن إلى 

بصورة متزايدة، ما يهدد بخطر تدحرج العملة األوروبية املوحدة إلى األسفل أزاء العمالت 

 األخرى. 

 أن البنك املركزي األوروبي أعلن من ضمن قراراته التاريخية عن فرض      
ً
ومعلوم أيضا

 لديه لفترة من الوقت، وهو أمر غير معهود غرامة مالية على املصارف ال
ً
تي تضع أمواال

. وكل ذلك أمور تدفع باملودعين في عملة اليورو إلى سحب أموالهم واالنتقال بها إلى 
ً
سابقا

مكان آخر، ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض قيمة اليورو بسبب تراجع الطلب عليه. ويعتقد 

.  خبراء أن مخاطر هذا التطور ستكون كبيرة
ً
 جدا

سنت، ما يعطي االنطباع بأن األمر ليس  4صحيح أن خسارة اليورو أمام الدوالر بلغت      

 إلى هذه الدرجة، لكن مبلغ الـ 
ً
مليار يورو الذي سحب حتى اآلن سيحّول قسم منه  45خطرا

 على العملة نفسها. وتعرَّض اليورو 
ً
من جانب املصارف إلى الخارج، وهذا أمر سينعكس سلبا
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ثروات ي األيام املاضية النخفاض أكبر إزاء عمالت الدول الصاعدة، وتلك التي تملك ف

في  0,4. فعلى سبيل املثال انخفضت قيمة اليورو إزاء الجنيه االسترالي بنسبة طبيعية خام

في املئة،  0,0في املئة، والدوالر االسترالي بنسبة  4,5املئة، وإزاء الدوالر النيوزيلندي بنسبة 

 في املئة.  4,2في املئة، الروبل الروس ي بنسبة  4,2ء الريال البرازيلي بنسبة وإزا

وذكر مراقبون أن مسؤولي البنك املركزي األوروبي لم يخفوا نيتهم في رؤية يورو ضعيف      

 لن تكون األخيرة وستتبعها قرارات جديدة. 
ً
، والخطوات التي اتخذت منهم أخيرا

ً
حاليا

أن رئيس البنك املركزي  LNG Capitalكبير خبراء الصندوق السيادي  Gary Jenkinsويعتقد 

 ملا يقوم به مسؤول بنكي خاص، كما يمارس نهج تسييل مالي 
ً
 مشابها

ً
دراغي يمارس عمال

 كما فعل قبله مجلس االحتياط الفيديرالي األميركي 
ً
يجعل العملة األوروبية أرخص، تماما

 إلى طرح وبنك اليابان. ولم يستبعد الخبير أ
ً
 جدا

ً
ن يلجأ رئيس لبنك املركزي األوروبي قريبا

عدة مليارات جديدة من اليورو في األسواق املالية، األمر الذي سيزيد الضغط على عملة 

 اليورو ويخّفض قيمتها.

 

  م 4102مارس  –التبادل التجاري العربي األملاني يناير 

عام  مارسخالل الفترة من يناير إلى  التبادل التجاري العربي األملاني إنخفض حجم     

، حيث إرتفعت م4104املئة مقارنة بالفترة نفسها من العام املاض ي  ) ( 3,8 -م بواقع 4102

في املائة لتصل  ) 9,1 ( قيمة الصادرات األملانية الى الدول العربية خالل هذه الفترة بنسبة

 إنخفضت ملانية من الدول العربيةقيمة الواردات األ إال أن ،مليار يورو 8,7قيمتها الى 

، ويعود السبب الرئيس ي في ذلك مليار يورو 2,6في املائة ووصلت قيمتها إلى  ( 30,6 -)بنسبة 

قائمة دولة اإلمارات العربية املتحدة وتصّدرت ، إلى تراجع صادرات النفط من ليبيا

ليها اململكة العربية مليون يورو(، ت 2572 مستوردي السلع األملانية من الدول العربية )

مليون يورو(، في حين  671,7 مليون يورو(، فجمهورية مصر العربية )2241,3 ) السعودية

 مليون يورو(. 630,2 ملصّدرة إلى أملانيا )اقائمة الدول العربية  الجزائر تصّدرت 
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 فسها منمقارنة بالفترة ن م4102يناير ـ مارس  التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية

 )مليون يورو( م4102عام 

 الصادرات األلمانية الواردات األلمانية  

 البلد

 مارسيناير ـ 

 م4102

 مارسيناير ـ 

 التغيير% م4102

 مارسيناير ـ 

 م4102

 يناير ـ مارس

 التغيير% م4102

 األردن
4,7 4,2 11,90 174,2 172,5 0,99 

 اإلمارات
175,5 190,4 -7,83 2572 1637,1 57,11 

 البحرين
10,8 12,6 -14,29 89,8 91,9 -2,29 

 تونس
378,3 359,7 5,17 355,3 358,5 -0,89 

 الجزائر
630,2 462,8 36,17 541,2 453,8 19,26 

 جيبوتي
0,09 0,001 8900,00 1,4 3,2 -56,25 

 السعودية
237,2 281,2 -15,65 2241,3 2345,5 -4,44 

 السودان
1,9 3,6 -47,22 41,4 49,4 -16,19 

 سوريا
2,2 6,5 -66,15 15,3 16,4 -6,71 

 الصومال
0,2 0,08 150,00 1 0,8 25,00 

 العراق
80,3 40,8 96,81 281,2 396,6 -29,10 

 عمان
15,8 11,2 41,07 165,5 220,5 -24,94 

 فلسطين
0,3 0,1 200,00 12,8 13 -1,54 

 قطر
139,2 116,6 19,38 333,9 301,8 10,64 

 جزر القمر
1,3 0,6 116,67 0,2 0,3 -33,33 

 الكويت
9 37,9 -76,25 335,5 342 -1,90 

 لبنان
9,8 9,6 2,08 211,3 202,3 4,45 

 ليبيا
278,8 1631,6 -82,91 191,7 310,3 -38,22 

 مصر
426,4 421,8 1,09 671,7 647,8 3,69 

 المغرب
257,9 240,9 7,06 457,9 414 10,60 

 موريتانيا
26,9 39,5 -31,90 16,5 16,6 -0,60 

 اليمن
1,4 1,7 -17,65 47,2 33,6 40,48 

 المجموع
2688,19 3873,381 -30,60 8758,3 8027,9 9,10 

 المصدر: مركز اإلحصاء اإلتحادي،فيزبادن


