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االقتصاد األميركي يخرج من أسوأ 
حالة ركودخالل عقود بنمو 3.5٪ في الربع الثالث

واشــــنطن ـ د.ب.أ: حقق االقتصاد األميركي منوا في الربع الثالث للمرة األولى خالل عام في 
ظل انتعاش انفاق املســــتهلكني واالستثمار في بناء منازل جديدة األمر الذي ينهي بصورة غير 

رسمية أسوأ كساد شهدته البالد منذ 70 عاما.
وقالت وزارة التجارة األميركية في أول تقرير لها بشــــأن الناجت احمللي االجمالي خالل الربع 
الثالث ان االقتصاد منا مبعدل سنوي بلغ 3.5% وهي أسرع وتيرة منو منذ الربع الثالث من عام 

2007 وذلك بعد ان انكمش 0.7% خالل الفترة بني ابريل ويونيو.
وجاءت وتيرة منــــو الناجت احمللي اإلجمالي ـ الذي يقيس إجمالي انتاج البضائع واخلدمات 
داخل الواليات املتحدةـ  أعلى من توقعات السوق عند منو بنسبة 3.3% وكانت أحدث مرة سجل 

فيها االقتصاد منوا في الربع الثاني من عام 2008.
وكان االنتعاش الذي ســــجله االقتصاد في الربع الثالث واسع النطاق وعززته مكاسب قوية 

في معدل انفاق املستهلكني والصادرات واالستثمارات في األعمال اإلنشائية للمنازل.
وســــجل إنفاق املستهلكني الذي ميثل أكثر من ثلثي النشاط االقتصادي في الواليات املتحدة 

ارتفاعا بنسبة 3.4% في الربع الثالث وهو األسرع منذ الربع األول من عام 2007.
وقفزت االستثمارات في املساكن ـ التي كانت السبب الرئيسي وراء التراجع ـ الى 23.4% في 
الربع الثالث لتساهم في منو الناجت احمللي للمرة االولى منذ عام 2005 بعد ان تراجعت %23.3 
خالل الفترة من ابريل الى يونيو. وكان ارتفاع انفاق املســــتهلكني واالســــتثمارات في املساكن 
مدفوعا بصورة كبيرة ببرامج التحفيز احلكومية. وكانت جميع املؤشــــرات قد أشــــارت الى ان 
الواليات املتحدة األميركية في طريقها للخروج من أســــوأ حالة ركود خالل عقود حيث تستعد 

احلكومة إلعالن أرقام منو للربع الثالث في وقت الحق.
وسجلت الشركات املالية ارباحا بلغت مليارات الدوالرات بعد عام من إشرافها على االنهيار 

بينما استقرت املبيعات في قطاع اإلسكان الى جانب استقرار اإلنفاق االستهالكي.
وعلى الرغم من هذا، فسيســــتمر كثير من األشــــخاص في مواجهة الظروف الصعبة، وبلغ 
معــــدل البطالة 9.8% األعلى في 28 عاما ويتوقع ان يصل الى 10% في عام 2010 وتضاعف معدل 

البطالة منذ بدء الركود، حيث فقد 7.6 ماليني شخص وظائفهم.
وقال املتحدث باسم البيت األبيض روبرت جيبس ان أملنا بالتأكيد هو اثبات ذلك ألول مرة 
من خالل منو شهده اقتصادنا ألكثر من عام، اليزال لدينا، يدور في خلد الرئيس، الكثير لنفعله 
لضمان ايجاد بيئة تســــاعد على توفير فرص عمل. وخصصــــت إدارة الرئيس األميركي باراك 
أوباما إنفاقا عاما هائال بهدف املســــاعدة للنهوض باالقتصاد من أطول ركود شهده منذ الكساد 
الكبير في فترة الثالثينيات من القرن املاضي. بيد أن بعض خبراء االقتصاد يخشون ان اإلنفاق 
احلكومي دفع عجز املوازنة العامة للواليات املتحدة ملســــتويات غير مســــتقرة، وحذروا من ان 
البالد ميكن ان تواجه انخفاضا آخر للنمو عندما تنفذ حزمة احملفزات االقتصادية البالغة 787 
مليار دوالر والتي متت املوافقة عليها في فبراير املاضي. وأنفق نحو نصف حزمة املخصصات 
فقط الى اآلن، ويجري الكونغرس األميركي حاليا مناقشــــات بشأن متديد بعض من تدابيرها، 

بينها حوافز بطالة لفترات أطول وائتمانات ضريبية ملشتري املنازل.
من جهة اخرى، زاد صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في آســــيا حيث إن املنطقة تشــــهد 
تعافيا ســــريعا من األزمة االقتصادية العاملية لكنه قال إنه يجب على آسيا أن تتكيف مع »عالم 

جديد« بحجم طلب أقل من األسواق الغربية املهمة لصادراتها.
وقال تقرير للصندوق بشــــأن التوقعات االقتصادية ملنطقة آسيا واحمليط الهادي وصدر في 
سيئول إن الناجت احمللي اإلجمالي آلسيا من املتوقع أن يبلغ 2.75% خالل العام احلالي وبنسبة 
5.75% العــــام املقبل أي بارتفاع يبلغ نحو 1.5 نقطة مئوية لكال العامني عن توقعات الصندوق 
الصــــادرة في مايو املاضي. لكن التقرير ذكر أنه في ظل التوقعات، ســــيكون انتعاش االقتصاد 
العاملي متباطئا، ستكون توقعات النمو في آسيا للعام املقبل أقل بكثير عن متوسط النمو البالغ 
6.7% خالل العقد املاضي. وأضاف التقرير أن »العامل األساسي للتعافي اآلسيوي كان العودة إلى 

الوضع الطبيعي عقب االنهيار املفاجئ في أسواق املال والتجارة العاملية بنهاية عام 2008«.

كرد فعل من جانب المستثمرين إزاء النتائج الضعيفة ألعمال الشركات

األسهم الخليجية تهوي
في تعّقب لتراجع األسهم العالمية

 دبي ـ رويترز: هوت أسواق 
األســـهم اخلليجيـــة امس كرد 
فعل من جانب املستثمرين إزاء 
النتائج الضعيفة ألعمال الشركات 
وتراجع األسهم العاملية وكانت 
األســـهم العقارية في أســـواق 

اإلمارات األكثر تضررا.
 وسجل مؤشـــرا سوق دبي 
املالي وســـوق أبوظبي لألوراق 
املالية أكبر خسائر خالل يوم منذ 
منتصف أغسطس إذ هبط مؤشر 
دبي 3.9% بينما تراجع مؤشـــر 
أبوظبي 2.4%. وكذلك سجل مؤشر 
قطر أكبر انخفاض له خالل يوم 

منذ منتصف يوليو املاضي.
العقارية  وهوى سهم إعمار 

في ســـوق دبي 6% بينما خسر 
سهم صروح العقارية في سوق 
أبوظبـــي 6.3% بعـــد أن أعلنت 
الشـــركة انخفاضا بنسبة %75 

في صافي أرباح الربع الثالث.
وقـــال احمد حمـــدي مدير 
العالقات في برامي اإلمارات »من 
املرجح أن ذلك رد فعل ملا حدث 
باألمـــس في األســـواق العاملية 
هـــذا إلى جانـــب أن العمالء لم 
يرحبوا بنتائـــج أعمال بعض 

الشركات«.
وأضـــاف أن أحجام التداول 
كانت منخفضة في كل من سوقي 
دبي وأبوظبي األمر الذي يعني 
أن السوقني سيتمكنان بسهولة 

من تعويض اخلســـائر مبجرد 
حدوث انتعاش. وأشـــار إلى أن 
املستثمرين غير راضني عن نتائج 
الدار العقارية وسوق دبي املالي 
على وجه اخلصوص وانخفض 
سهم الدار 5.4% بينما هوى سهم 

سوق دبي %8.6.
وسجلت شـــركة سوق دبي 
املالي أمس االول انخفاضا بنسبة 
67% في أرباحها خالل األشـــهر 

التسعة األولى من العام.
وســـجلت األســـهم العاملية 
أدنـــى مســـتوياتها خالل ثالثة 
أســـابيع يوم الثالثـــاء املاضي 
عقب االنخفاض احلاد في األسهم 
األميركيـــة ونتائج الشـــركات 

األوروبية املخيبة لآلمال وكذلك 
البيانات األميركية الضعيفة األمر 
الذي أذكى املخاوف بشـــأن قوة 

االنتعاش االقتصادي.
وضغطت أســـهم شـــركات 
األسمنت على مؤشر سوق مسقط 
لألوراق املالية الذي أغلق متراجعا 

.%1.7
الوطنـــي  وقالـــت شـــركة 
لالستثمار )ان.بي.كيه كابيتال( 
في مذكرة بحثية بشـــأن سهم 
أسمنت عمان الذي تراجع %2.6 
إنها تتوقع أن تســـتمر ضغوط 
األسعار في السوق احمللي وسط 
دالئل على إغراق السوق العماني 
مبنتجات شـــركات األســـمنت 

اإلماراتية. وكانت سوق األسهم 
الســـعودية مغلقة أمس بسبب 

العطلة األسبوعية.
وهبط املؤشر الرئيسي لسوق 
دبي املالي 3.9% إلى مستوى 2198 
نقطة وانخفض مؤشـــر سوق 
املالية %2.4  لـــألوراق  أبوظبي 

إلى مستوى 3023 نقطة.
بينما تراجع مؤشـــر سوق 
املالية 1.7%إلى  مسقط لألوراق 

مستوى 6355 نقطة.
 وانخفض مؤشر بورصة قطر 

2.3% إلى مستوى 7135 نقطة.
وتراجع مؤشر سوق البحرين 
لألوراق املالية 0.6% إلى مستوى 

1526 نقطة.

في رسالة وجهها إلى اتحاد صناديق االدخار

بيرلسكوني: إيطاليا تتجاوز قاع األزمة

ارتفاع الناتج الصناعي
في اليابان 1.4٪ خالل سبتمبر

تراجع حاد ألرباح
»ڤولكس واجن« في 9 أشهر

ڤولفسبورغ ـ د.ب.أ: أظهرت بيانات صدرت 
أمس أن أرباح مجموعة »ڤولكس واجن جروب« 
األملانية للســـيارات تراجعت بشكل حاد خالل 
األشهر التسعة األولى من هذا العام لكن أكبر منتج 

للسيارات في أوروبا اليزال يحقق مكاسب.
وهوت األرباح بعد خصم الضرائب لتصل 
إلى 655 مليون يورو فقط )980 مليون دوالر( 
مقابل 3.7 مليارات يورو في األشـــهر التسعة 

األولى من العام املاضي.
وقالت الشركة مبقرها في ڤولفسبورغ بأملانيا 
ان مبيعاتها تراجعت بنحو 4.8 ماليني سيارة 
خالل الفترة املذكورة وهو يتماشى بالكاد مع 
أرقام الفترة املقابلة من العام املاضي لكن عائدات 
املبيعات تراجعت بنسبة 9.7% لتصل إلى 77.2 

مليار يورو.
وقالت الشركة في بيان ان »ڤولكس واجن 
جروب« ستكون »عاجزة عن الهروب« من اجتاه 
تراجع مبيعات السيارات في العالم خالل الفترة 

املتبقية من العام لكنها »ستواصل حتقيق نتائج 
أفضل عن السوق ككل وستزيد حصتها بشكل 

أكبر فيها«.
وجاء في البيان أنه »على الرغم من الوضع 
الصعب احلالي في االقتصاد الكلي، استطاعت 
ڤولكس واجن جروب حتقيق أرباح تشـــغيل 
إيجابية بشـــكل واضح بقيمة بلغت 1.5 مليار 
يورو في األشهر التسعة األولى من العام )مقابل 
4.9 مليـــارات يورو في الفتـــرة من يناير إلى 

سبتمبر عام 2008(«.
وقالت املجموعة ان »األرقام ال تتضمن األرباح 
البالغة أكثر مـــن 500 مليون يورو واملتصلة 
باملشروع املشـــترك لڤولكس واجن في الصني 

أكبر سوق ملبيعات املجموعة«.
واســـتفادت الشـــركة في أملانيا من برنامج 
احلوافز احلكومي لشـــراء املواطنني ســـيارات 
جديدة عوضا عن سياراتهم القدمية األمر الذي 

عزز مبيعات الشركة من طرازاتها األصغر.

1034 دوالرًا ألوقية الذهب

النفط يتجاوز الـ 79 دوالرًا

1.4 مليار يورو أرباح  »دويتشه بنك«

لنـــدن ـ رويترز: حتدد 
ســـعر الذهب في جلســـة 
القطع الصباحية في لندن 
أمس على 1034.00 دوالرا 
لألوقية »األونصة« ارتفاعا 

من 1031.75 دوالرا في جلسة 
القطع الســـابقة في لندن. 
وبلغ ســـعر الذهـــب عند 
اإلقفال في نيويورك أمس 

1026.85 دوالر لألوقية.

نيويورك ـ أ.ش.أ: قفزت أسعار النفط فوق الـ 79 دوالرا 
للبرميل خالل تعامالت امس في ســـوق نيويورك، وســـط 
توقعات بارتفـــاع الطلب على اخلام الســـيما عقب صدور 
بيانات رســـمية أظهرت منو اقتصاد الواليات املتحدة خالل 
الربع الثالث من العام احلالي. حيث ارتفعت أسعار العقود 
اآلجلة للنفط تسليم ديسمبر مبقدار 2.41 دوالر مبا نسبته 

3% لتبلغ 79.87 دوالرا.

برلنيـ  كونا: اعلن البنك االملاني »دويتشه بنك« اليوم عن 
انه سجل في الربع الثالث من العام احلالي ارباحا بعد حسم 
الضرائب قدرها بحوالي 1.4 مليار يورو. وكشف رئيس البنك 
جوزيـــف نيكار مان في بيان صادر عن بنكه عن ان مجموع 
األرباح التي حققها في اول تسعة أشهر من العام احلالي بعد 
خصم الضرائب بلغ 3.6 مليارات يورو اي أكثر من ذات الفترة 
من العام املاضي بثالثة أضعاف. واعتبر نيكارمان هذه األرباح 
مقبولة وميكن ان تتحسن مستقبال. يذكر ان نيكارمان رفض 
لدى بداية تســـلل األزمة املالية العاملية الى البنوك األملانية 
قبول ضمانات او دعـــم مالي من املخصصات التي رصدتها 

احلكومة األملانية لدعم قطاع البنوك في البالد.

روماـ  كونا: أعرب رئيس الوزراء 
االيطالي سيلفيو بيرلسكوني عن 
تفاؤله بقرب تعافي اقتصاد بالده 
من تداعيات االزمة املالية العاملية 

التي قال انه جتاوز قاعها.
وأشـــاد بيرلسكوني في رسالة 
وجهها أمـــس الى »احتاد صناديق 
االدخار االيطالية« مبناسبة الذكرى 
اخلامســـة والثمانني ليوم االدخار 
العاملي بتماســـك النظام املصرفي 
االيطالي بفضل الدعم الذي قدمته 

حكومته.
وقال »ان أســـوأ مـــا في األزمة 
االقتصادية العامليـــة يبدو انه قد 

ولى وصار خلفنا«.
واســـتطرد رئيس الوزراء االيطالي الذي كان قد 
ألقى بنفس التصريح في مطلع يوليو املاضي قائال 
انه يبدو ايضا »ان حالة االنتعاش االقتصادي بدأت 
وان كانت بشكل بطيء« معربا عن تقديره إزاء »سلوك 
النظام املصرفي االيطالي الذي واجه األزمة في ظروف 

افضل من كثير من البلدان األخرى«.
وشـــدد بيرلسكوني في هذا الســـياق على اهمية 
دور شبكة احلماية التي وضعتها حكومته بالسرعة 
الالزمة في »تعزيز مناعة املصـــارف االيطالية إزاء 
األزمة« مؤكدا ان »احلكومة ستواصل متابعتها للنظام 
املصرفـــي مع العمل على توفير كل ما يلزم للخروج 

من األزمة االقتصادية وإعادة إطالق االقتصاد«.

من جانبه، أشـــار الرئيس 
االيطالـــي جورجو نابوليتانو 
في رسالة مشابهة الى ان احتفال 
احتاد صناديق االدخار يتزامن 
مع مرحلة يتعني على ايطاليا 
فيها بـــذل جهود اســـتثنائية 
لتجـــاوز آثار األزمـــة العاملية 
واحلد من الصعوبات والتوترات 
اآلخذة في البروز على الصعيد 

االجتماعي.
وشـــدد نابوليتانـــو على 
احلاجة لوضـــع قواعد جديدة 
واتخاذ التدابير الالزمة إلصالح 
وتقوية املؤسسات الدولية مؤكدا 
الرقابة  كذلك اهمية »مبادرات 
املاليـــة األوروبية من اجل رفع الثقة في األســـواق 
واســـتقرار النظام املالي« عن طريق درجة أعلى من 

احلماية للمستثمرين.
وكان محافـــظ املصرف املركـــزي االيطالي»بانكا 
ايطاليا« ماريو دراغي قد حذر من وجود »مشـــكالت 
جديدة تلوح في األفق« خالل االشـــهر املقبلة تتعلق 
بآليـــات التصدي لالزمة ومنهـــا كيفية اخلروج من 
اإلجراءات االستثنائية لدعم االقتصاد والتراجع عن 
اجتاه تنامي الدين العام ووضع قواعد جديدة للعمل 
في القطاع املالي والتخفيف من معاناة سوق العمل 
وتفشي البطالة باإلضافة إلى كيفية زيادة القدرة على 

النمو الذي يخاطر بتباطؤ طويل جراء األزمة.

طوكيوـ  كونا: ارتفع الناجت الصناعي الياباني 
1.4% خالل شهر سبتمبر املاضي مسجال ارتفاعا 

للمرة السابعة.
وقالت احلكومة اليابانية ان هذا مؤشر الى ان 
ثاني اكبر دولة اقتصادية في العالم تسير على 

خطى االنتعاش من األزمة املالية.
ووفقا ألرقام أولية نشرتها وزارة االقتصاد 
والتجارة والصناعة ســـجل ناجت املصانع الذي 
يقيس جودة املصنعني مكسبا بعد شهر اغسطس 
منوا بلغ 1.6% محققا أطول اتســـاع له خالل 12 

عاما. ويعزو االرتفاع الـــى ارتفاع نقل املعدات 
بنســـبة 8.2% مدعوما بتصدير الســـيارات الى 
شمال اميركا والشرق األوسط وغيرها من الدول 

اآلسيوية.
وتوقعت الوزارة ارتفاع مؤشر اإلنتاج الشهر 
اجلاري واالرتفاع بنسبة 1.9% خالل شهر نوفمبر 

املقبل.
وبناء على هذه النتائج قالت الوزارة ان اإلنتاج 
الصناعي يظهر إشارات متقدمة وانه ميكن رؤية 

تطور في طريق تخطي األزمة االقتصادية.

قفزات إجمالي الناجت احمللي

يقيس إجمالي الناجت احمللي قيمة كل السلع واخلدمات 

املنتجة داخل الواليات املتحدة 

التغير الربع السنوي بالدوالر في الناجت احمللي 2005

املصدر وزارة التجارة

سيلفيو بيرلسكوني


