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 قلّصت استيرادها وحسّنت قدرتها التنافسية للتصدير 

 األزمة االقتصادية غيّرت وجه التجارة الخارجية للواليات المتحدة 
 واشنطنـ  أ.ف.پ: اذا كان لالزمة 
االقتصادية كثير من املساوئ على 
دول العام فان البعض قد استفاد 
منها وليس أدل على ذلك من أرقام 
التجارة اخلارجية األميركية التي 
تشير الى ان األزمة االقتصادية كان 
لها أثر مفيد واحد على األقل على 
اذ انها أجبرتها  الواليات املتحدة 
على تقليص االستيراد وحتسني 

قدرتها التنافسية للتصدير.
  وأكــــدت أرقام نشــــرت خالل 
االسبوع ان امليزان التجاري ألول 
العالــــم تغير وجهه  اقتصاد في 
بعجز اقل أوال. وقد بلغ ٢٧ مليار 
دوالر أي اكبر من األشهر املاضية 
بالتأكيد، لكنه اقل مما كان يتوقعه 
االقتصاديون. وإذا اخذ التضخم في 
االعتبار يكون هذا العجز في الواقع 

األقل منذ ديسمبر ١٩٩٩.
  والعجز ملجمل النصف األول 
من السنة اقل بـ ٥٣٪ مما كان قبل 
عام وساعده في ذلك تراجع أسعار 
النفط الى جانب تباطؤ استهالك 
أميركي اعتبر في بعض األحيان 

مفرطا.
  وقــــال ايان شيفيردســــن من 
مجموعــــة «هاي فريكوينســــي 
ايكونوميكس» انه «بوتيرة حتسنه 
حاليا، سيسجل ميزان السلع التي 
ال تتضمن املنتجات النفطية فائضا 

بحلول نهاية السنة».
  وكان هــــذا امليزان ســــجل في 
يونيــــو اقل عجز منذ يناير ١٩٩٩ 

بلغ عشرين مليار دوالر.
  واألميركيــــون الذيــــن تراجع 

اســــتهالكهم بســــبب احلــــد من 
االقراض، أصبحوا يشترون سلعا 
أجنبية بكميات اقل. وحتى واردات 
املنتجات الغذائية تراجعت بنسبة 
١٧٪ على مدى عام في النصف األول 

من السنة.
  وانخفض استيراد السيارات 

٤٩٪ والسلع االستهالكية ١٤٪.
  ومن حيث القيمة، أكثر السلع 

االســــتهالكية تراجعا هي األملاس 
(-٥٫٣ مليارات دوالر) ثم األجهزة 
املوسيقية (-٣٫٦ مليارات) فالنسيج 
القطني (-٣٫١ مليارات) واملفروشات 
واألدوات املنزلية (-٢٫٦ مليار). 
ويحاول االقتصاد األميركي أيضا 
خفض تبعيته للسوق الداخلية.

الفصــــل األول صادرات    ففي 
املواد التي انخفضت بنسبة ٢٤٪ 

على مدى عام، اكثر من الواردات 
التــــي انخفضــــت بنســــبة ٣٢٪. 
ويبقى قطاع اخلدمات مصدر قوة 
االقتصاد األميركي. فمنذ أكتوبر لم 
يتوقف الفائض في هذا القطاع عن 
االرتفاع. وقد بلغ في يونيو ١١٫٤ 

مليار دوالر.
النصــــف األول  مــــدى    وعلى 
انخفض بنســــبة ١١٪ فقط متأثرا 

بتراجع النشــــاط العاملي، عندما 
الواليات  انخفض حجم مبادالت 
املتحدة مع بقية العالم ٢٥٪. ويبدو 
ان هذا التوجه الى االنخفاض توقف 

في مايو ويونيو.
  وقال اخلبير االقتصادي جويل 
ناروف ان «االقتصاد األميركي يشهد 
من جديد منوا ومنتص بضائع من 
جميع انحاء العالم»، وان كان ذلك 

يعني انها «على األرجح بداية نهاية 
تقلص العجز التجاري». وخلفض 
هذا العجز على األمد الطويل، تعمل 

الواليات املتحدة في اجتاهني.
ارتباطها    فهي تسعى خلفض 
بالنفــــط االجنبــــي (١٧٫٢ مليــــار 
دوالر قيمــــة العجز فــــي يونيو) 
عبــــر االعتمــــاد علــــى االنتــــاج 
الوطني للطاقات املتجددة. وقال 

كريســــتوفر كورنل من مجموعة 
«موديز ايكونومي.كوم» ان «الزمن 
سيكشــــف لنا ما اذا كان التوجه 
الى الطاقات اجلديدة الذي تبينت 
أهميته عندما بلغت أسعار النفط 
الذروة في ٢٠٠٨، ســــيعود عندما 
يرتفع الطلب واألسعار معا على 

األمد املتوسط».
  كما تسعى واشنطن الى خفض 

عجزها التجاري مع الصني الذي بلغ 
١٨٫٤ مليار دوالر في يونيو بإبالغ 
منظمة التجارة العاملية بكل ممارسة 
حمائية او مخالفة لقواعد املنافسة 
من جانب بكني. ومن ناحية أخرى، 
أظهرت بيانات حكومية استقرار 
أسعار املستهلكني األميركيني في 
يوليو قياسا إلى يونيو كما كان 
أكبر انخفاض  مــــع  متوقعا لكن 

سنوي منذ عام ١٩٥٠.
  وقالت وزارة العمل األميركية إن 
مؤشرها ألسعار املستهلكني استقر 
دون تغيير بعد ارتفاعه ٠٫٧٪ في 
يونيو وهو ما جاء منســــجما مع 

توقعات السوق.
  وتراجعت أسعار البنزين ٠٫٨٪ 
بعد صعودها ١٧٫٣٪ في الشــــهر 
السابق مما ســــاعد على احتواء 
مجمل األســــعار. وتراجع مؤشر 
أســــعار الغــــذاء ٠٫٣٪ وهو أكبر 
انخفاض منذ مايــــو ٢٠٠٢ وبعد 
استقراره دون تغيير في يونيو 
في حني ارتفعت أســــعار املالبس 

والسيارات اجلديدة في يوليو.
  وقياســــا إلى الفترة ذاتها من 
العــــام املاضي تراجعت أســــعار 
املستهلكني ٢٫١٪ وهو أكبر انخفاض 

منذ يناير ١٩٥٠.
  وباستبعاد أسعار الطاقة واملواد 
الغذائية شديدة التقلب يكون مؤشر 
تضخم أسعار املستهلكني األساسي 
املراقب عن كثب قد ارتفع ٠٫١٪ في 
يوليو بعد زيادة نســــبتها ٠٫٢٪ 
في يونيو. ومتاشى هذا أيضا مع 

توقعات السوق. 

 التجارة اخلارجية األميركية تشهد حتسنا ملحوظا                      (رويترز)

 ناروف: 
د  قتصــا ال ا
األميـركـي 
من  يشهـد 
نموًا  جديـد 
يمتــص    و
مـن  بضائع 
أنحاء  جميع 
لـم  لعــا ا

 يوروستات: معدل التضخم بمنطقة اليورو سالب ٠٫٧٪

 النفط مقترباً من ٧١ دوالراً مدعوماً بالثقة في االنتعاش 

 إيران: زيادة اإلنتاج ليست على جدول أعمال «أوپيك» 

 ..ونفط المنظمة يرتفع مستقراً عند ٧٢٫٢٢ دوالراً 

 لندنـ  رويترز: اقتربت أسعار النفط من 
٧١ دوالرا للبرميل امس مرتفعة لليوم الرابع 
على التوالي مع تزايد الثقة في أن االقتصاد 
العاملي على وشك اخلروج من أسوأ كساد 
منذ عشرات السنني مما سيدعم الطلب على 
الطاقة. وهبط ســـعر اخلـــام األميركي في 
العقـــود اآلجلة ١٫٤ دوالر إلى ٦٩٫١٢ دوالرا 

للبرميل، وصعد سعر مزيج برنت في لندن 
٥٣ ســـنتا إلى ٧٤٫٠١ دوالرا. وقال محللون 
من «باركليز» في تقرير عن السلع «هناك 
دالئل متزايدة على أن الكســـاد انتهى وان 
مرحلة من النمو السريع ستبدأ قريبا في 
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

وفي الطلب على الطاقة». 

 طهرانـ  رويترز: قال مندوب إيران الدائم 
لدى «أوپيك» محمـــد علي خطيبي لوكالة 
مهر اإليرانية لألنباء امس إن زيادة سقف 
إنتاج أوپيك ليس على جدول أعمال املنظمة 
بسبب ارتفاع مخزونات النفط لدى الدول 

املستهلكة.
  وقال خطيبي «بسبب مخزونات النفط 
في مختلف أرجاء العالم لن تناقش أوپيك 

تخفيضات إنتاجها في اجتماعها املقبل».
  وقال خطيبي إن الدول املستهلكة راضية 

عن مستويات األســـعار الراهنة. وأضاف 
«مســـتهلكو النفط ال يجدون مشـــكلة في 
التعامل مع أسعار عند مستوى ٧٠ دوالرا 
للبرميـــل لكن إذا ارتفع الســـعر فإنهم قد 
ميارسون ضغوطا على أوپيك. إيران ملتزمة 

متاما بحصة إنتاجها داخل أوپيك».
  وقال بعض أعضـــاء أوپيك انه يتوقع 
أن تبقي املنظمة على مســـتويات اإلنتاج 
املستهدفة دون تغيير إذا ظلت األسعار عند 

مستوياتها الراهنة.

 ڤييناـ  كونا: قالت منظمة البلدان املصدرة 
للنفط (أوپيك) امس ان سعر سلة خاماتها 
ارتفع يوم أول امس مبقدار دوالر و١٨ سنتا 
واستقر عند ٧٢٫٢٢ دوالرا للبرميل بعد ان 

كان ٧١٫٠٤ دوالرا في اليوم الذي سبقه.
  وذكرت نشـــرة وكالة انباء «أوپيك» ان 
املعدل السنوي لسعر السلة للعام املاضي 

بلغ ٩٤٫٤٥ دوالرا للبرميل.
  وكانت «أوپيك» قد أبدت مؤخرا حذرا في 

تقييم مستقبل اسعار النفط رغم ارتياحها 
ملستوى األسعار احلالي الذي يتجاوز سبعني 
دوالرا للبرميل وربطت حتســـن األسعار 
ببروز مؤشـــرات أوضح على التحسن في 

أداء االقتصادي العاملي.
  ومن املقرر ان تنظر املنظمة في مؤمترها 
الوزاري العادي في التاسع من شهر سبتمبر 
املقبل في حصصها اإلنتاجية ومدى حاجة 

املنظمة الى إقرار تعديالت جديدة. 

 بروكسل ـ د.ب.أ: قال مكتب 
اإلحصاء األوروبي (يوروستات) 
امــــس إن معــــدل التضخم في 
منطقة اليورو بلغ ٠٫٧٪ خالل 
شهر يوليو املاضي، في قراءة 
معدلــــة باالنخفاض، مما يعزز 
استمرار ضعف الطلب في التكتل 

املؤلف من ١٦ دولة.
  كانــــت التقديــــرات األولية 
للمكتب تشير إلى وصول املعدل 
إلى ســــالب ٠٫٦٪، واليزال هو 
التراجع األكبر في معدل التضخم 
مبنطقة اليــــورو منذ أكثر من 
عشر سنوات. ومت تقدير معدل 
التضخم الســــنوي في االحتاد 
األوروبي (٢٧ دولة) عند ٠٫٢٪ 
في يوليــــو، مقابــــل ٠٫٦٪ في 

يونيو.
  تأتي تلك البيانات عقب يوم 
من إعالن «يوروستات» تقديرات 
تشــــير إلى أن منطقة اليورو 
كانت التزال تعاني من الركود 
خالل األشــــهر الثالثة املنتهية 
في يونيو، مع انكماش الناجت 
 ،٪٠٫١ احمللي اإلجمالي بنسبة 

مقارنة بالربع األول.
  لكن أداء االقتصادين األملاني 
والفرنسي، الذي فاق التوقعات، 
يشير إلى أن أسوأ فترات الركود 
قــــد تنتهي قريبا. كما ســــجل 
االقتصادان منــــوا إيجابيا في 

 شــــتوتغارت ـ د.ب.أ: في أعقاب توقيع 
االتفاق مع قطر ودخولها كمستثمر ومساهم 
في الشــــركتني األملانيتني بورشه لصناعة 
الســــيارات الرياضيــــة ومجموعة فولكس 
واجن كبرى شركات السيارات في أوروبا، 
التنفيــــذي ملجموعة فولكس  الرئيس  أكد 
واجن مارتن فينتر كورن أن الطريق أصبح 
ممهدا للصعود إلى قمة صناعة السيارات في 
العالم. وقال فينتركورن أمس في ڤولفسبورغ 
«أصبحنا منلك األدوات والوسائل التي متكنا 
ألن نكون أكبر شركة سيارات في العالم».

  من جانبه، قــــال رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية القطري الشيخ حمد بن جبر آل 
ثاني بعد توقيعه االتفاق إن السبب األول 
لدخول بالده كمساهم في الشركتني يرجع 
إلــــى الرغبة في جني األرباح، واشــــار في 
الوقت نفسه إلى بعض األسباب األخرى وفي 
مقدمتها العالقات الثنائية الطيبة مع أملانيا 
والرغبة في نقل التكنولوجيا احلديثة إلى 
قطر التي تستعد من اآلن ملواجهة عصر ما 

بعد نضوب الثروة النفطية.
  في الوقت نفسه، أعلنت شركة بورشه 
األملانية لصناعة السيارات امس توقيع اتفاق 
مع قطر ودخولها كمساهم من خالل شراء ١٠٪ 
من األسهم األصلية لشركة بورشه القابضة 
(إس.إيه)، وهي الشركة التي متلك بورشه 
املساهمة ومتلك أيضا ٥١٪ من أسهم فولكس 
واجن األملانية لصناعة السيارات. واضافت 

مصادر بورشه القابضة 
أن عائلة بورشه وعائلة 
اللتني متتلكان  بيش، 
األســــهم  وحدهمــــا 
األصلية لبورشه (إس.

إي) القابضة، اتفقتا مع 
القطــــري على  الوفد 
تفاصيل شراء حصة 
الشــــركة، ومن  فــــي 
املنتظــــر التوقيع في 
وقت الحق على اتفاق 
بــــني اجلانبــــني بهذا 
الصدد. وينص االتفاق 
على حصول قطر على 
حصة كبيرة من حقوق 
شركة بورشه في أسهم 
فولكس واجن لتصبح 

قطر بذلك ثالث أكبر مستثمر ومساهم في 
فولكس واجن كبرى شركات السيارات في 

أوروبا.
  وعلــــى الرغم مــــن عــــدم اإلفصاح عن 
التفاصيل املالية للصفقة، يتردد أن بورشه 
ســــيتوافر لها أكثر من مليار يورو كنقود 
سائلة باإلضافة إلى موافقة قطر على املساهمة 
في حل مشكلة قروض بورشه مع البنوك 

والتي تبلغ قيمتها ١٠٫٧٥ مليارات يورو.
  املعروف أن بورشــــه القابضة هي أكبر 
مســــتثمر في فولكس واجن بنســــبة ٥١٪ 

وتليها والية سكسونيا 
السفلى بنسبة تزيد 
قليال عن ٢٠٪، كما أن 
بورشه لها احلق في 
شراء ٢٤٪ إضافية من 
أســــهم فولكس واجن 
وهو األمر الذي فشلت 
في حتقيقه واستدانت 
من أجلــــه أكثر من ١٠ 
مليــــارات يــــورو من 
البنوك وأصبحت على 
شفا اإلفالس واضطرت 
إلى املوافقة على عرض 
فولكس واجن باالندماج 
لتكون بورشــــه هي 
التي  العاشرة  املاركة 
تنتجها فولكس واجن. 
وفي أعقاب التوصل إلــــى اتفاق مع الوفد 
القطري، قال رئيس مجلس اإلشراف والرقابة 
على بورشه وعضو مجلس اإلشراف والرقابة 
على فولكس واجن فولفغانغ بورشه «لقد 
كان قرارا طيبا باالتفاق مع قطر وهو أمر لم 
يكن صعبا علي شخصيا أو على العائلة». 
وبهذا االتفاق، أوشكت قطر على شراء حصة 
في مجموعة فولكس واجن األملانية كبرى 
شركات صناعة السيارات في أوروبا. وعلمت 
وكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) أن وفد التفاوض 
التابع لهيئة االستثمار القطرية وصل بعد 

ظهر امس إلى مطار شتوتغارت، حيث التقى 
الوفد في وقت ســــابق فولفغانغ بورشه. 
وأعرب رئيس شؤون األفراد في شركة بورشه 
توماس إيدج عن سعادته بالرغبة القطرية في 
االستثمار في املجموعة وصعودها لتصبح 
أكبر ثالث مستثمر في فولكس واجن، وأوضح 
قائال «نرى في املستثمرين القطريني شركاء 

مأموني العواقب وعلى املدى الطويل».
  وعلمــــت وكالة األنباء األملانية أيضا أن 
هيئة االستثمار القطرية تعتزم شراء حصة 
نســــبتها ١٧٪ في فولكــــس واجن بقيمة ٥ 
مليارات يورو. وكان هانز ديتر بوتش املدير 
املالي ملجموعة فولكس واجن قد صرح في 
وقت سابق بأن املفاوضات حول شراء دولة 
قطر حلصة من حقوق بورشه في مجموعة 
فولكس واجن قد وصلت إلى مرحلة «متقدمة 
للغاية». وشــــارك في االجتمــــاع مع الوفد 
القطري رئيس مجلس عمال مصانع بورشه 
أوفي هويك ورئيس حكومــــة والية بادن 
فورمتبــــرج جونتر أوتنجر التي يقع فيها 
مقر بورشه وأهم مصانعها. اجلدير بالذكر 
أن بورشــــه وفولكس واجــــن توصلتا إلى 
اتفاق مبدئي اول من امس حول اندماجهما 
ومبوجبه ســــتدخل فولكس واجن بحصة 
نسبتها ٤٢٪ في بورشه املساهمة مقابل ٣٫٣ 
مليارات يورو بنهاية العام احلالي مع بيع 
النشــــاط التجاري لبورشه في النمسا إلى 

فولكس واجن مقابل ٣ مليارات يورو. 

الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 
٠٫٣٪ بعد أربعة فصول سنوية 

متتالية من النمو السلبي.
  كان الناجت احمللي اإلجمالي 

اليورو هوى بنســــبة  ملنطقة 
١٫٨٪ في الربع األخير من العام 
املاضي، و٢٫٥٪ في الربع األول 

من العام احلالي. 

 ما بين ٧٥ و٨٥ دوالراً للبرميل مع ارتفاع الطاقة اإلنتاجية العالمية 

 أسعار النفط لن ترتفع حتى مع انتعاش االقتصاد 

 آل ثاني: دخول قطر في «بورشه» و«فولكس واجن» بهدف جني األرباح
 الشركتان أعلنتا عن طموحهما للوصول إلى قمة صناعة السيارات

 الشيخ حمد بن جبر آل ثاني  

 نيويـــورك ـ رويتـــرز: من 
املستبعد ان ترتفع أسعار النفط 
العاملية بدرجة كبيرة حتى إذا 

انتعش االقتصاد العاملي.
  وقـــال احمللـــل النفطي ايد 
موريس في مجلة فورين افيرز 
وهو أيضا العضو املنتدب في 
شركة ال.سي.ام كوموديتيز انه 
من املســـتبعد ان تزيد اسعار 
النفـــط علـــى ما بـــني ٧٥ و٨٥ 
دوالرا للبرميل مع ارتفاع الطاقة 
العاملية واســـتمرار  اإلنتاجية 
القيود على الطلب بعد أن ارتفع 
سعره إلى ذروته عند ١٤٧ دوالرا 

للبرميل العام املاضي.
  وزادت الســـعودية - أكبر 
منتجي أوپيك - بدرجة كبيرة 
طاقتها اإلنتاجيـــة وهو ما قد 
يســـاعد على إبقاء سعر النفط 
بني ٤٠ و٧٥ دوالرا للبرميل الذي 
يقول موريس انه ما ترغب فيه 

اململكة.
  وأضاف «هناك أسباب وجيهة 
تدفـــع لالعتقاد بأن األســـعار 
املنخفضة ستستمر لفترة، فقد 
حد ارتفاع األسعار العام املاضي 
والكساد من الطلب بدرجة كبيرة 
كما ان منو الطاقـــة اإلنتاجية 
اجلديدة خاصة في السعودية 

يدعم املعروض من النفط».
  ومضى يقـــول «يبـــدو ان 
السعودية ترغب في اإلبقاء على 
أسعار النفط عند مستوى ما بني 
٤٠ و٧٥ دوالرا للبرميل من أجل 

الطلب بدرجة كبيرة».
  ومن املتوقع أن ترتفع طاقة 
أوپيك اإلنتاجية إلى مســـتوى 
قياسي يبلغ ٣٧ مليون برميل 
املقبـــل. وتقود  العـــام  يوميا 
السعودية النمو حيث ارتفعت 
طاقتها اإلنتاجية بالفعل بنسبة 
٣٢٪ إلى ١٢٫٥ مليون برميل يوميا 

منذ عام ٢٠٠٢. 
إنـــه بإمكان    وقال موريس 
اململكة إضافة مليون برميل يوميا 

خالل ما بني ١٢ و١٨ شهرا.
  وقـــال موريس فـــي حديث 
هاتفـــي اول من أمس ان أوپيك 
الســـعودية متلك فيما  بقيادة 
يبدو طاقة إنتاجية غير مستغلة 
تتراوح بني خمسة وسبعة ماليني 

برميل يوميا.
  وتابع ان انخفاض أســـعار 
النفط في الفترة األخيرة وتراجع 
الطلب لم يدفع إلى خفض إنتاج 
الدول غير األعضاء في أوپيك. 
وأضاف ان انتاج النفط في كل 
من روســـيا والواليات املتحدة 

ارتفع هذا العام.
  وتابع في تقرير فورين افيرز 
يقول إن اســـتعداد السعودية 
الســـتخدام طاقتهـــا اإلنتاجية 
إبقاء أســـعار  فـــي  الفائضـــة 
النفط منخفضة سيدفع اإلدارة 
األميركية «لتنشيط» عالقاتها 
مع السعودية بدال من «السعي 
إلنهاء واردات النفط األميركية 

من الشرق األوسط». 

العاملي  تشجيع منو االقتصاد 
واحلد مـــن إيـــرادات املنتجني 
املنافسني مع التمكن من متويل 

ميزانيتها».
  ويختلـــف توقـــع موريس 
او  النفط  باســـتقرار أســـعار 
ارتفاعها بشكل طفيف متاما مع 
توقعات بنـــوك مثل جولدمان 

ساكس الذي يتوقع ارتفاع الطلب 
ونقص املعروض مما ســـيدفع 
األســـعار للعودة ملســـتويات 

ذروتها.
  ويقول موريس املســـؤول 
السابق بوزارة الطاقة األميركية 
انه مع انتعاش طلب املستهلكني 
من املتوقع ان ينمو الطلب العاملي 

على النفط مبا بني واحد و١٫٣٪ 
سنويا باملقارنة مع معدل منو 
تراوح بني ١٫٥ و١٫٨٪ في العقد 

املاضي.
الـــدروس    وأضـــاف «مـــن 
االســـتثنائية املستفادة من ٦٠ 
عاما مضت أنه بعد كل ارتفاع 
كبير في األسعار يضعف منو 


