
السبت 15 اغسطس 2009   15اقتصاد
بعد إعالن االحتياطي الفيدرالي انخفاضًا غير متوقع لمعدالت البطالة األسبوع الماضي 

االقتصاد البريطاني غارق في الركود واألميركي يتخطى األسوأ

االقتص�اد اليابان�ي يخ�رج م�ن أعم�ق ركود م�ع توقع�ات بتس�جيل نمو بمع�دل 1% ف�ي الرب�ع الثاني

تس�ارع النمو االقتصادي الصيني في الربع الثان�ي وإنعاش اآلمال باتجاه التعافي م�ع رزمة التحفيز الضخمة 

تايلن�د تنزلق في الرب�ع األول إلى أول ركود خالل 10 س�نوات مع انكم�اش الناتج المحلي بنس�بة %7.1 

أس�تراليا تنجح في تجن�ب الركود االقتصادي مس�جلة نموًا بنس�بة 0.4% في الرب�ع األول  من الع�ام الحالي

االحتياطي الفيدرالي األميركي يتوقع حتسن االقتصاد                         )أ.ف.پ(

أملانيا تخرج من الركود أسرع مما كان متوقعا 

سنغافورة حتقق قفزة كبيرة بتحقيق الناجت احمللي منوا بنسبة %20.7

 االقتصاد الياباني يتوقع أن يسجل منوا مبعدل 1% في الربع الثاني

الغارديان:
انتعش���ت االمال بان يكون 
الركود في اوروبا قد بلغ ادنى 
نقطة مع اإلعالن عن ان المانيا 
الركود  وفرنس���ا خرجتا من 
ابكر مم���ا كان متوقعا. وعلى 
النقيض منهما التزال بريطانيا 
غارقة ف���ي الركود مع انه من 
المتوقع لها الخروج منه قريبا. 
وفي الوالي���ات المتحدة كانت 
تعليقات االحتياطي الفيدرالي 
أكثر تفاؤال بينما سجل معدل 
البطال���ة هبوط���ا مفاجئا في 
األسبوع الماضي في دليل على 
ان اكب���ر اقتصاد في العالم قد 

يكون تخطى األسوأ.

بريطانيا

 االقتصاد البريطاني اسوأ 
حاال من معظم اقتصادات أوروبا 
الغربية بعد ان انكمش بمعدل 
0.8% في الربع الثاني. ومع ان 
التوقعات تقول انه س���يخرج 
من الركود قريبا فان التعافي 
ق���د يكون بطيئ���ا وممتدا كما 
المركزي  البن���ك  يقول حاكم 
االنجليزي ميرفين كينغ الذي 
الكبيرة لدورها  البنوك  انتقد 

في الركود العالمي. 

الواليات المتحدة

 كان االحتياطي االتحادي 
اكث���ر تفاؤال بإعالن���ه االخير 
عن ان االقتصاد يبدو وانه قد 
استقر مما يعد تحسينا على 

ما اعلنه بعد اجتماعه االخير 
في يونيو ع���ن ان االنكماش 
االقتص���ادي يتباطأ. وجاءت 
مالحظ���ات االحتياط���ي بعد 
انخفاض غير متوقع في معدل 
البطالة في األسبوع الماضي، 
وكان االقتص���اد األميركي قد 
انكمش بمعدل س���نوي 1% في 
الربع الثاني مس���جال تحسنا 
الفتا عن الربع األول عندما سجل 
االقتصاد انكماشا بنسبة %6.4 
وذلك ف���ي اكبر تراجع له منذ 

عام 1982.

ألمانيا

 خ���رج اكب���ر االقتصادات 
األوروبية من الركود بأس���رع 
مما كان متوقعا. وشكل ارتفاع 
إجمالي الناتج المحلي بنسبة 
0.3% في الرب���ع الثاني نهاية 
ألربعة أرباع من االنكماش وذلك 
في أعمق ركود تعانيه ألمانيا 

منذ الحرب العالمية الثانية.

فرنسا

 فاج���أت فرنس���ا الخبراء 
االقتصاديين بعودتها الى النمو 
مسجلة معدل 0.3% في الربع 
الثاني لتنهي بذلك أربعة ارباع 

من االنكماش.

إيطاليا

ايطاليا األس���بوع   اعلنت 
الماضي عن تراجع في إجمالي 
الناتج المحلي في الربع الثاني 

بنسب�ة %0.3.

السويد

 لم تسجل السويد نموا في 
الربع الثاني وذلك بعد سلسلة 

من االنكماشات.

النمسا

 انكم���ش اقتصاد النمس���ا 
الثاني  الربع  بمعدل 0.4% في 
في تحس���ن واضح عن الربع 
األول الذي بلغ االنكماش فيه 

.%2.7

بلجيكا

انكماشا   س���جلت بلجيكا 
بنسبة 0.4% في الربع الثاني 
بعد انكماش بنس���بة 1.7% في 

الربع االول.

هولندا

 كانت ارقام هولندا اسوأ من 
ارقام بريطانيا في الربع الثاني 
انكماشا بنسبة  حيث سجلت 
0.9% وان كان افضل من نسبة 

2.7% في الربع االول.

سلوڤاكيا

 عادت سلوڤاكيا الى النمو 
الثاني  الربع  بنسبة 2.2% في 
بعد تراجع بنسبة 11% في الربع 
االول. ولكنها بقيت خارج الركود 

في االرباع التي سبقته.

اليابان

 م���ن المتوق���ع ان يك���ون 
االقتص���اد الياباني ثاني اكبر 
اقتصاد في العالم قد خرج من 
اعمق ركود له في فترة ما بع��د 
الحرب م��ع تنب��ؤات الخبراء 
بأن يسجل نموا بمعدل 1% في 
الربع الثاني. وسيكون ذلك اول 

نمو خالل خمسة ارباع.

الصين

 تس���ارع النمو االقتصادي 
الصيني في الربع الثاني مع بدء 
تأثير رزمة التحفيز الضخمة 

مما انعش اآلمال بأن يدفع هذا 
بقية العال���م باتجاه التعافي. 
الناتج  وارتفع نمو اجمال���ي 
المحلي لثالث اكبر اقتصاد في 
العالم الى 7.9% في الربع الثاني 
من 6.1% في الربع االول. وهو 
في طريقه لتحقيق هدف نمو 

بنسبة 8% لهذا العام.

الهند

 تتجه الهند الى تحقيق نمو 
بنحو 8% لهذا العام مما يجعلها 
واحدة من افضل االقتصادات 
العال���م بالرغم من  ف���ي  اداء 
تباطؤ معدل نموها في االرباع 

االخيرة.

أستراليا

 نجحت استراليا حتى اآلن 
في تجنب الركود مسجلة نموا 

بنسبة 0.4% في الربع االول.

سنغافورة

 خرج���ت س���نغافورة من 
الركود في الربع الثاني مسجلة 
قفزة بنس���بة 20.7% في نمو 

اجمالي الناتج المحلي.

تايلند

 انزلقت تايلند في الربع االول 
الى اول ركود لها خالل عش���ر 
سنوات. وقدر مسؤول حكومي 
ان اجمالي الناتج المحلي تراجع 
بنسبة 5% - 6% في الربع الثاني 
بعد ان سجل انكماشا بنسبة 

7.1% في الربع االول.

البرازيل

 تدل آخر المؤشرات االقتصادية 
للبرازيل عل���ى نمو ايجابي في 
الربع الثاني في اكبر اقتصادات 
أمي���ركا الالتيني���ة والى معدل 
نمو صف���ر للعام ككل. ويتوقع 
االقتصاديون نموا بنسبة %1.5 
في الربع الثاني وذلك في تحسن 
هائل عن الربع االول الذي سجل 
انخفاضا بنسبة 0.8% ادى الى 

دخول البرازيل في الركود.

بمعدل 0.5%، ولكنه افضل من 
الهبوط بنسبة 2.7% المسجل 
في الربع األول. ومع ذلك تبقى 

داخل الركود.

إسبانيا

لم تصدر إسبانيا بعد أرقام 
الربع الثاني ولكن االعتقاد هو 

انكماشه  ان اقتصادها واصل 
بعد تراجعه ف���ي الربع األول 

بمعدل %1.9.

إيرلندا

 لم تعلن ايرلندا بعد عن أرقام 
الربع الثاني، ولكن اقتصادها 
انكمش بنسبة 1.5% في الربع 

األول وبنسبة 5.4% في الربع 
األخير من العام الماضي.

البرتغال

الى  البرتغ���ال   انضم���ت 
ألمانيا وفرنس�����ا بخروجها 
من الركود بارتفاع في إجمالي 
الناتج المحلي في الربع الثاني 

بنسبة %0.3.

اليونان

 شهدت اليونان ربعا واحدا 
فق����ط من االنكم����اش خ�الل 
ال�رك���ود مس���جل��ة تراجع�ا 
الربع األول،  بنسب�ة 1.2% في 
ولكن الربع الثان�ي سج�ل نم�وا 


