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االقتصاد الياباني يخرج من عنق زجاجة األزمة المالية 
مسجالً زيادة نسبتها 0.9% في إجمالي الناتج الداخلي

طوكيو � وكاالت: س���جلت اليابان منوا اقتصاديا في 
الفصل الثاني من العام 2009 بعد 12 شهرا من االنكماش، 
اذ حقق اجمالي ناجتها الداخلي زيادة نسبتها 0.9٪ مقارنة 
بالفصل السابق مدفوعة بتحرك صادراتها مجددا وخطط 

النهوض الكبيرة التي طبقتها احلكومة.
وبحسب األرقام التي اعلنتها احلكومة فان هذا النهوض 
يعزى خصوصا الى ازدياد الصادرات واالستهالك املنزلي 
في ضوء خطط النهوض الكبيرة التي نفذتها السلطات، 

لكن استثمار املؤسسات ظل خجوال.
وتأثرت الياب���ان باألزمة االقتصادي���ة العاملية منذ 
الفصل الثاني من الع���ام 2008، وجتلى ذلك في انهيار 
صادراتها بس���بب تراجع الطلب ف���ي الواليات املتحدة 
وأوروبا والصني، وش���هدت في الفصل االول من العام 
2009 اكبر تراجع الجمال���ي ناجتها الداخلي منذ نهاية 

احلرب العاملية الثانية.
وبذلك، ارتفع االس���تثمار العام بنسبة 1.8٪ مقارنة 

بالفصل السابق، وسجلت الصادرات زيادة نسبتها ٪3.6 
فيما ازداد االستهالك املنزلي بنسبة 0.8٪، لكن استثمار 

رؤوس االموال تراجع بنسبة ٪4.3.
وفي هذا الس���ياق، قال وزير السياس���ة االقتصادية 
واملوازنة يوشيماسا هاياشي ان »الظروف الصعبة الراهنة 
ستتواصل، لكننا نأمل ان يس���لك االقتصاد في النهاية 
اجتاها اكث���ر وضوحا«، مضيفا منذ نح���و عام، تبنت 
احلكومة اليابانية اجراءات نهوض عدة تساوي 5٪ من 

اجمالي الناجت الداخلي.
وأوضح أن اليابان قامت بضخ أموال لكل منزل في البالد 
إلنعاش االستهالك، وقدمت مساعدات لشراء السيارات ما 
انعش هذا السوق الذي شهد ازمة طويلة، مشيرا الى أن 
حترك الصادرات يعزى الى خطط انعاش االستهالك التي 
تبنتها غالبية االقتصادات الكبرى، وذلك عبر دعم الطلب 

على املنتجات اليابانية في كل أنحاء العالم.
من جانب���ه، قال اخلبير االقتص���ادي لدى »باركليز 

كابيتال« في طوكيو كيوه���ي موريتا ان »هذا النهوض 
يحظى بدعم من سياسة احلكومة. لكننا ال نزال بعيدين 
عن نهوض دائم يواكبه حتسن على صعيد االستثمارات 

في رؤوس االموال والوظائف«.
وأضاف قائال »رغم ارتفاع اجمالي الناجت احمللي، فان 
نسبة البطالة بلغت في اليابان اعلى سقف لها منذ ستة 
اعوام )5.4٪(، وازداد عدد العاطلني عن العمل بنس���بة 
جتاوزت 30٪ خالل عام والتزال عروض الوظائف تتراجع 

وفق احصاءات نشرت في نهاية يوليو.
اجلدير بالذكر أن اليابان هي ثالث بلد صناعي كبير 
يعلن العودة الى النمو االقتصادي بعد املانيا وفرنسا، 
وعم���دت بصورة خاصة في إط���ار التدابير االقتصادية 
لتحويل مبالغ نقدية الى جميع العائالت من اجل تشجيع 
االستهالك، كما اقرت مساعدات مخصصة لشراء سيارات 
»نظيفة«، ما حرك سوق السيارات املصابة بالشلل منذ 

فترة طويلة.

بعد زيادة الصادرات واالستهالك المنزلي عقب 12 شهرًا من االنكماش

روبرت زوليك

اليابان تسجل منوا اقتصاديا جيدا بعد 12 شهرا من الركود

     )أ.ف.پ(االقتصاد االسيوي ينهض بعد فترة طويلة من اخلمول 

رئيس البنك الدولي لـ »األنباء«: الدوالر سيظل 
عملة احتياط دولية لسنوات طويلة مقبلة

ليس من املفي���د التقليل من 
شأن مرونة االقتصادات اآلسيوية 
الناشئة. فبعد أزمتها املالية في 
1997 � 1998 وبعد انفجار فقاعة 
أسهم التكنولوجيا في 2001 توقع 
لها املراقبون ف���ي اخلارج فترة 
طويلة من اخلمول ولكن النمور 
س���رعان ما نهضت على قدميها. 
وفي وقت سابق من هذا العام كان 
يقال ان هذه االقتصادات املعتمدة 
على التصدير ال ميكن ان تنتعش 
إال بعد ان ينتعش االستهالك في 
العال���م الغني. فالغ���رب اليزال 
يبدو ضعيفا م���ع انكماش كثير 
من االقتصادات في الربع الثاني، 
وحتى اذا ما بدأت أميركا في النمو 
في النصف الثاني من هذا العام 
فإن اإلنفاق االستهالكي سيبقى 
ضعيفا. ومع ذلك فإن االقتصادات 
اآلسيوية التي تنفصل باطراد عن 
عادات التسوق الغربي آخذة في 

النمو بسرعة.
فق���د حقق���ت االقتص���ادات 
اآلسيوية الناشئة ال� 4 التي أعلنت 
عن أرقام إجمالي إنتاجها احمللي 
للربع الثاني )الصني واندونيسيا 

وكوريا اجلنوبية وسنغافورة( 
منوا مبعدل سنوي متوسط بلغ 
اكثر من 10٪. وحتى اليابان األغنى 
واألكثر بطئا والتي ال تستطيع 
مضاهاة ه���ذا الرقم تبدو وكأنها 
تتعافى بأسرع من تعافي نظيراتها 
الغربيات. وميكن آلسيا الناشئة ان 
تنمو بأكثر من 5٪ هذا العام بينما 
ميكن للدول الس���بع ان تنكمش 
بنسبة 3.5٪. وينبغي للسياسيني 
الغربيني ان يس���تعدوا ملزيد من 
احلديث عن التحول املطرد للقوة 
االقتصادية باجتاه الشرق. ولكن 
كيف حققت آس���يا هذا التعافي 

املدهش؟
يقول بعض املشككني الغربيني 
ان كل هذا هو مجرد دخان ومرايا 
ويزعم���ون ان تعافي الصني هو 

هنالك عدة أس���باب للتعافي 
اآلسيوي وأولها هو ان التصنيع 
يش���كل ج���زءا كبيرا م���ن عدة 
اقتصادات محلي���ة، وصناعات 
الس���يارات وااللكترونيات  مثل 
هي ذات طابع دوري حيث يهوي 
الناجت بحدة خالل الركود ويقفز 
بحدة خالل التعافي. والثاني هو 
ان تراجع ص���ادرات املنطقة في 
اواخر 2008 تفاقم بسبب نضوب 
التمويل التجاري العاملي والذي عاد 
للتدفق اآلن. والثالث واالهم هو ان 
اإلنفاق الداخلي تعافى ألن التحفيز 
املالي في املنطقة كان أضخم وعمل 
بشكل أسرع مما في الغرب. فعدا 
الهند دخلت االقتصادات اآلسيوية 
مرحلة الركود مباليات حكومية 
أقوى بكثي���ر من ماليات البلدان 

مجرد تلفيق آخر. ومن املؤكد ان 
األرقام الت���ي تعلنها الصني غير 
موثوقة. فمكونات إجمالي الناجت 
احمللي ال تبدو منطقية والبيانات 
تعل���ن دائما في وقت مبكر يثير 
الريبة. وم���ن احملتمل ان يكون 
االقتصاد الصيني قد تباطأ بأكثر 
مما توحي به األرقام الرس���مية. 
ولكن هنالك مؤشرات اخرى من 
الصع���ب التالعب به���ا تؤكد ان 
االقتصاد الصيني يتعافى بقوة. 
فقد ارتفع الناجت الصناعي بنسبة 
11٪ خالل العام املنتهي في يوليو. 
وإنتاج الكهرباء الذي تراجع بحدة 
في العام املاض���ي اخذ ينمو من 
جديد ومبيعات السيارات هي أعلى 
اليوم بنسبة 70٪ مما كانت عليه 

في العام املاضي.

الغربية مما سمح لها بإنفاق أموال 
املديونية األدنى  أكث���ر. وزادت 
للقطاع اخلاص من احتمال كثرة 
انفاق العائالت وشركات االعانات 
احلكومية. وكانت البنوك اآلسيوية 
أيضا في حالة أفضل من نظيراتها 
في الغرب مم���ا مكنها من تقدمي 
قروض أكثر. صحيح ان حصافة 
آسيا خالل العقد املاضي لم متنعها 
من النجاة من الركود العاملي ولكنها 
جعلت األسلحة املالية والنقدية 

للمنطقة أكثر فعالية.
الغ���رب  وال ش���ك ف���ي ان 
س���يحاول مرة اخ���رى حتميل 
آس���يا »غير املنصفة« مسؤولية 
أدائه االقتصادي املتباطئ. علينا 
ان نتجاهل ذلك. فمتوس���ط منو 
آس���يا الناش���ئة خالل العقدين 

ومن املؤكد انه ال ميكن آلسيا 
بأكملها ان تكون ضالعة في خداع 
إحصائي. فقد سجل إجمالي الناجت 
احمللي في كوريا اجلنوبية خالل 
الربع الثاني ارتفاعا بنسبة ٪10 
على أساس سنوي. ومن احملتمل 
ان تك���ون تايوان قد حققت منوا 
اكبر إذ ان ناجتها الصناعي ارتفع 
بنسبة سنوية مذهلة بلغت ٪89. 
وكان تأثر الهند بالركود اقل من 
جاراتها ألن صادراتها اقل ولكن 
ناجته���ا الصناع���ي ارتفع ايضا 
مبعدل سنوي بلغ 14٪ في الربع 
الثاني. واليزال الناجت في معظم 
االقتصادات اآلسيوية األصغر أدنى 
مما كان عليه قبل عام النها عانت 
من تراجعات حادة في وقت متأخر 

من العام املاضي.

املاضيني وال���ذي بلغ 8٪ تقريبا 
أي 3 أضع���اف النمو في البلدان 
الغنية قدم مكاسب هائلة لبقية 
العالم. وانتعاشه اآلن سيكون أكثر 
فائدة م���ع احتمال ان يكون منو 
الغرب بطيئا. صحيح ان آسيا ال 
تستطيع ان حتل محل املستهلك 
األميركي، فاستهالك آسيا الناشئة 
يعادل ثلثي استهالك أميركا. ولكن 
النمو في اإلنفاق هو املهم. فالزيادة 
في اإلنفاق االستهالكي في آسيا 
الناش���ئة لهذا العام س���تعوض 
ع���ن االنخفاض في إنفاق أميركا 
اليورو. وسيساعد هذا  ومنطقة 
التحول في اإلنفاق من الغرب الى 
الش���رق على إعادة التوازن الى 

االقتصاد العاملي.
من الس���هل تعزيز االقتصاد 

باإلنفاق احلكومي الكبير، ولكن 
صانعي السياس���ة اآلسيويني 
الي���وم مش���كلتني  يواجه���ون 
صعبتني. املش���كلة امللحة هي 
كيفية احملافظة على التعافي من 
دون التسبب بتضخم في االئتمان 
وبفقاع���ة في اس���عار االصول. 
أسواق األسهم والعقارات احمللية 
أخذت تفور. ولكن امتناع صانعي 
السياسة عن السماح لعمالتهم 
باالرتفاع بسرعة اكبر إزاء الدوالر 
يعن���ي ان سياس���تهم النقدية 
تتقرر فعليا من قبل االحتياطي 
االحتادي األميركي وانها بالتالي 
متراخية أكثر مما ينبغي بالنسبة 
القتصاداتهم األكثر حيوية. اما 
التحدي األبعد مدى فهو انه عندما 
يتالش���ى تأثير احلوافز املالية 
النمو ما  احلكومية س���يتباطأ 
لم تطب���ق إصالحات اقتصادية 
لتعزيز اإلنف���اق اخلاص، وهو 

لألسف ما لم تفعله اليابان.
ان جزءا من احلل للمشكلتني 
يكمن في السماح ألسعار الصرف 
باالرتفاع. وإذا ما توقفت البنوك 
املركزية اآلسيوية عن تكديس 
االحتياطي���ات لإلبق���اء عل���ى 
انخفاض س���عر صرف عمالتها 
فسوف يس���اعد ذلك على احلد 
من الس���يولة الداخلية. كما ان 
النمو  العمالت األقوى ستحول 
من الصادرات الى الطلب الداخلي 
وترفع القدرة الشرائية احلقيقية 
للمواطنني كما ستس���اعد على 
تخفي���ف ضغوط دعاة احلماية 

في الغرب.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
جاء حتذير رئيس البنك الدولي 
روبرت زوليك من انتظار معجزة 
ناجت����ة ع����ن التدخ����ل احلكومي 
الكثيف إلنقاذ االسواق  األميركي 
املالية متسقا مع ما كان األوروبيون 
يقولونه منذ بدء سياسة التدخل 
احلكومي من األصل اي منذ نهاية 

العام املاضي. 
وقال زوليك في تصريح خاص 
التدخل  ل� »األنباء« ان سياس����ة 
احلكومي »ليس����ت كافية وحدها 
إلنعاش االقتصاد احلقيقي كما انها 
ال ميكن ان تؤث����ر مبفردها ومن 
ث����م ال ينبغي انتظ����ار معجزات 
حتققها احلكومات كنتيجة لتلك 
السياسة، اعتقد ان الوضع في حالة 
االقتص����اد األميركي يبرهن على 
ان سياس����ة احلفز املالي لم تكن 
كافية ليس من ناحية احلجم فقد 
ضخت احلكومة أكثر مما ينبغي 
الى املؤسس����ات املالية ولكن من 
حيث انها وحدها ال تشكل عالجا 
متكامال. هناك مؤشرات على عودة 
الواليات  النبض القتصاد  بعض 
املتحدة ولكنها غير كافية للشعور 

بالتفاؤل حتى اآلن«.
كما أوض����ح زوليك ان ارتفاع 
البطالة ميك����ن ان يهدد  معدالت 

النق����د الدولي بتوس����عة قنوات 
التدخ����ل املالي احلكومي في دول 
العالم. وقد أدت تلك التوصيات الى 
ان خصصت ابرز دول االقتصادات 
الصاعدة مثل الهند والصني نحو 
2٪ من اقتصادها مجتمعا لتقدمي 
دعم مالي الى االسواق في بلدانها 
وفي العالم. كما سئل رئيس البنك 
الدولي عن احتماالت االبتعاد عن 
ال����دوالر كعمل����ة احتياطي عاملي 
الديون االميركية  بس����بب حجم 
السيما مع انخفاض سعر صرفه 
فقال »ال اعتقد ذل����ك. ان الدوالر 
سيبقى لفترة طويلة. بل وطويلة 
جدا عملة لالحتياطي العاملي. ان 
حتميل ما قال����ه الصينيون بهذا 
الصدد اكثر مما يحتمل ليس امرا 
معقوال. لق����د كان هدفهم حترير 

التدفق الرأسمالي لهم«. 
وحذر زوليك من االس����تمرار 
في سياسة صرف أموال حكومية 
ملساعدة االسواق املالية قائال »ما 
خصصته احلكوم����ات حتى اآلن 
يكفي. ان االستمرار في تخصيص 
املزيد من األموال ل����ن يأتي بأثر 
يتناسب مع حجم اي اموال جديدة 
فضال عن انه يهدد بخلق مشكلة 

اخرى«.

االستقرار العاملي واضاف »في كل 
أنحاء العالم الس����يما في أوروبا 
الش����رقية ال يجد الناس وظائف 
القادمني  جديدة تكفي الستيعاب 
اجلدد الى س����وق العم����ل بل ان 
العاملني القدامى يفقدون وظائفهم 
مبعدالت مقلقة في بعض احلاالت. 
وليس من احلكم����ة اال نتوقع اال 
يؤدي ذلك ال����ى اضطرابات عامة 
في بعض البلدان. بل ان األمر بات 
يهدد مبادئ السوق احلرة وفتح 

ابواب التجارة العاملية«.
وتأت����ي حتذي����رات زولي����ك 
متناقضة مع توصيات صندوق 

أكد أن سياسة الحفز المالي الحكومي ليست كافية لتحريك اقتصادات دول العالم

بورصة دمشق تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا 
باختراقها حاجز الـ 43 مليون ليرة سورية

دمشق ـ هدى العبود
اخترقت تداوالت سوق دمشق لألوراق املالية 
في جلسة أمس، حاجز ال� 43 مليون ليرة )الدوالر 
يعادل 46.5 ليرة س���ورية(، الذي سجلته في 
بداية يوليو املاضي، مسجلة أعلى قيمة تداول 
منذ انطالقتها في مارس املاضي حيث جتاوزت 
ال���� 44 مليون ليرة، وبزيادة وصلت الى أكثر 

من 7 ماليني عن اجللسة املاضية.
وسجلت تداوالت السوق 44.5 مليون ليرة 
من تداول 48437 سهما عبر 158 صفقة جاءت 
عبر أسهم 7 شركات فقط، مع امتناع املستثمرين 

عن تداول أسهم 4 شركات.
وحطم بنك سورية الدولي اإلسالمي الرقم 
القياسي لتداوالت الش���ركات منذ إدراجها في 
س���وق دمش���ق لألوراق املالية مسجال قيمة 
ت���داوالت بلغت 36.519.776 لي���رة من تداول 
39860 س���هما عبر 112 صفقة، ليترك ما تبقى 

م���ن حجم تداوالت االثنني والتي تتجاوز ال� 9 
ماليني بقليل تتوزعها الش���ركات الست التي 

شهدت تداوال على أسهمها.
وجاء في املرتبة الثانية بنك سورية واملهجر 
بتداوالت بلغت قيمتها 5.971.581 ليرة من تداول 
4819 سهما جاءت من 22 صفقة، متراجعا عن 
تداوالت اجللسة املاضية بنحو 12 مليون ليرة، 
فيما جاء ثالثا البنك العربي � سورية بتداوالت 
بلغت 1.937.500 ليرة من تداول 1600 س���هم 

عبر 3 صفقات.
وخسرت أسهم الشركات ال� 3 التي سجلت 
أعلى قيمة من التداوالت في جلسة قيما متفاوتة، 
إذ خسر سهم بنك سورية الدولي اإلسالمي ٪1.97 
من قيمته وسهم البنك العربي سورية ٪1.90 
من قيمته وسهم بنك سورية واملهجر 0.11٪ من 
قيمته، فيما ربح سهما املجموعة املتحدة وبنك 

عودة سورية 1.97٪ من قيمة كل منهما.

»موديز«: توقعات القطاع المصرفي في البحرين 
سلبية وظروف االئتمان ستظل صعبة

التضخم في السعودية ينخفض إلى %4.2 

دبي � رويترز: قالت مؤسسة 
موديز للتصنيف االئتماني إن 
القط���اع املصرفي في  توقعات 
البحرين سلبية وظروف االئتمان 
س���تظل صعبة لكن البنوك لن 
حتتاج على األرجح لزيادة رؤوس 

أموالها. 
البحرين  وش���هدت بن���وك 
تراجعا في أرباحها مع جتنيبها 
ملخصصات حتسبا للتخلف عن 
سداد القروض وكانت مجموعتي 
سعد وأحمد حمد القصيبي أبرز 

ش���ركتني جتريان إعادة هيكلة 
لديونهما، وتأتي توقعات موديز 
الس���لبية بعد ش���هر واحد من 
س���يطرة بنك البحرين املركزي 
على بنوك تابعة ملجموعتي سعد 
والقصيبي في محاولة الحتواء 
تداعيات االضطرابات املالية في 

املجموعتني. 
وقال احمللل في موديز جورج 
كريسافينيس »ظروف االئتمان 
واألعمال الصعبة ستستمر في 
األشهر القليلة املقبلة، وتستند 

توقع���ات موديز الس���لبية إلى 
التراج���ع االقتص���ادي في دول 
مجلس التعاون اخلليجي وهو 
م���ا يتوقع أن يش���كل ضغوطا 
على أس���عار األصول وإحجام 

التداول.
ولك���ن موديز قالت انه على 
الرغم من ظروف االئتمان الصعبة 
التي تواجهها بنوك البحرين إال 
انها قادرة على استيعاب خسائر 
االئتمان ومن املستبعد ان حتتاج 

لزيادة رؤوس أموالها.

� رويت�������رز:  الري���اض 
ذك����رت وكالة األنباء السعودية 
ان مع����دل التضخم السنوي 
ف�������ي اململك���ة انخفض إلى 

4.2٪ ف���ي يوليو م���ن ٪5.2 
ف���ي يوني����و، وقالت الوكالة 
نق���ال ع���ن الهيئ���ة املركزية 
لإلح��صاء إن مؤشر تكالي����ف 

املعيش������ة السعودي سجل 
122.2 ف���ي يولي���و ولم تورد 
بيانات مقارنة عن الشهر نفسه 

من العام املاضي.

النفط يهبط ألدنى مستوياته 
في أسبوعين تحت 66 دوالرًا

لندن � رويترز: هبط النفط ألدنى مس����توى في أسبوعني حتت 66 
دوالرا للبرميل أمس حيث أثار ضعف ثقة املستهلك األميركي مخاوف 
م����ن أن وتيرة ارتفاع النفط مؤخرا تفوق وتيرة االنتعاش االقتصادي 

العاملي. 
وكان السوق هبط يوم اجلمعة املاضي 3.01 دوالرات أو 4.3٪ ليسجل 
أكبر خس����ارة منذ 29 يوليو املاضي بعد أن أظهر مسح أجرته رويترز 
وجامعة ميتش����جان أن ثقة املستهلك تراجعت في أوائل أغسطس إلى 

أدنى مستوياتها منذ مارس املاضي. 
هذا وقد هبطت العقود اآلجلة للنفط اخلام األميركي 1.64 دوالر إلى 
65.87 دوالرا للبرميل وكانت األس����عار انخفضت خالل األمس مسجلة 
أدنى مس����توى منذ 31 يوليو عند 65.69 دوالرا، وانخفض سعر مزيج 

النفط اخلام برنت 1.68 دوالر إلى 69.76 دوالرا للبرميل.

»سويدبنك« تعتزم طرح أسهم
 جديدة لجمع ملياري دوالر

ستوكهولم � د.ب.أ: أعلنت مجموعة »سويدبنك« املصرفية السويدية 
عن خطة لطرح أسهم جديدة وجمع ملياري دوالر من أجل »تعزيز نظام 
االمتياز األساس����ي لها«. يذكر أن »سويدبنك« هي واحدة من أكبر أربع 
مجموعات مصرفية في السويد ولديها وجود قوي في منطقة البلطيق 

التي تتعرض حاليا لركود اقتصادي بالغ.

»اإليكونومست«: االقتصادات اآلسيوية الناشئة تقود مسيرة الخروج من الركود

الدوالر سيحافظ على مكانته كعملة احتياط دولية


