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هشاشة االنتعاش االقتصادي ترجح إبقاء »المركزي األوروبي« الفائدة دون تغيير

االقتصاد الپولندي يحلق في سماء االتحاد األوروبي
دراسة تحّذر من استمرار تباطؤ نمو اقتصاد اسكتلندا

ماليزيا تستضيف اليوم منتدى األعمال الخليجي 
الماليزي  لتوسيع عالقاتهما التجارية المشتركة

بورصة دبي للطاقة تنجز تداول
 مليار برميل من النفط منذ انطالقها

»الخمسة الكبار« يختتم أعماله بنجاح 
وتفاؤل بانحسار أزمة العقار بالمنطقة 

شركات أوروبية تطالب منظمة التجارة
بتعجيل محادثات الدوحة 

مؤخرا، حدث انخفاض كبير في الطلب على السيولة في البنك املركزي 
األوروبي، ما يقدم دليال على حتس���ن ظروف السوق وحتسن األوضاع 
املالية وسط توقعات بعودة ارتفاع اسعار الفائدة. ولكن، على الرغم من 
هذا التحس���ن املالي والنقدي بحسب بنك ان بي باربيا، فالتزال الظروف 
صعبة نسبيا، وقد حدث مؤخرا انخفاض حاد في القروض املمنوحة خالل 
األشهر األخيرة. ونظرا لهشاشة عملية االنتعاش االقتصادي كونها مازالت 
في مراحلها املبكرة لذا فمن املرجح ان يقوم البنك املركزي األوروبي بترك 
السياسة النقدية احلالية دون تغيير لفترة ممتدة. ومن غير املتوقع ان 
يقوم البنك املركزي األوروبي بإدخال أي تغييرات جذرية عملية على القرار 
احلالي الذي مت اتخاذه بشأن السياسة النقدية. وكانت أحدث استطالعات 
الرأي التي اجريت في أكتوبر، سواء في مستوى منطقة اليورو، أو على 
املس���توى الوطني للدول قد اظهرت حدوث بعض التحسن في األوضاع 
االقتصادية، وهو ما يدعم سيناريو منو الناجت احمللي االجمالي في النصف 
الثاني من العام 2009. وقد ارتفع التضخم مجددا في أكتوبر، ولكنه اليزال 
سلبي القيمة )-0.1% بعد -0.3% في سبتمبر( وهو ما يعني ان معدالت 
التضخم األساسية من املرجح ان تظل مستقرة عند معدل 1.2% كذلك فقد 

حدث تباطؤ في مجاميع االئتمان مرة أخرى في سبتمبر.
خرج اقتصاد الواليات املتحدة م���ن الركود في الربع الثالث من عام 
2009، وبش���كل واضح وذلك اس���تنادا الى تقديرات أولية الناجت احمللي 
االجمالي للنمو والذي وصل الى 3.5% كمعدل سنوي فصلي، وذلك بعد 

ان أمعن في االنخفاض ملدة ثالثة أشهر متتالية.
عالوة على ذلك، فإن األثر االيجابي لزيادة معدالت االنفاق االستهالكي 
قد اس���هم اسهاما كبيرا في هذا االدعاء القوي خالل الربع الثالث من عام 

.2009
حيث ارتفع االنفاق االس���تهالكي بنس���بة 3.4% وعادت االستثمارات 
الس���كنية لالرتفاع للمرة األولى منذ الرب���ع الثالث من عام 2005، حتى 

وصلت الى 23.3% لكن بالرغم من هذه املؤش���رات االقتصادية االيجابية 
نسبيا والتي تشير الى ان النمو سوف يستمر خالل الفترة املقبلة، فإنه 

مازال من احملتمل جدا ان ذلك سيحدث بوتيرة بطيئة.
خالل هذه الفترة سوف تختفي تدريجيا آثار تدابير دعم امليزانية التي 
اتخذتها احلكومات والبنوك املركزية، في حني ان معدالت التضخم سوف 
تعاود االرتفاع مرة أخرى، باإلضافة الى ذلك، فإن تدهور س���وق العمل 
اليزال مس���تمرا ما سوف يؤثر سلبا على ثقة املستهلك، والتي تدهورت 

الى حد كبير في أكتوبر.
لذا فمن املرجح ان يظل االنفاق االس���تهالكي ضعيفا الى حد ما خالل 

الربع األخير من عام 2009.
ونحن نتوقع حدوث انخفاض في معدالت فقدان الوظائف في اكتوبر 
مبا يقارب 175 ألف وظيفة، ورغم ذلك فمن املرجح ان تس���تمر معدالت 

البطالة في االرتفاع حتى تتخطى معدل %10.
وبذلك ميكن تلخيص اخلطوط العريضة للسياسات املالية في املستقبل 

القريب كما يلي:
1 � أدى انخفاض الطلب على السيولة في البنك املركزي األوروبي الى 
تأكي���د التوجه التصحيحي االيجابي للس���وق، ما يوفر دليال طيبا على 

حتسن ظروف السوق.
2 � س���يؤدي التحس���ن في األوضاع املالية الى ارتفاع سعر الفائدة 
الرئيسي املتوقع في املستقبل القريب. ولكن، على الرغم من هذا التحسن 

املالي والنقدي، إال ان الظروف التزال صعبة نسبيا.
3 � مازال هناك نوع من التباطؤ احلاد في عمليات منح القروض للقطاع 

اخلاص على مدى الشهور القليلة القادمة.
4 � نظرا لهشاش���ة االنتعاش االقتصادي احلالي، فإن البنك املركزي 
األوروب���ي من املرجح ان يترك السياس���ة النقدي���ة احلالية دون تغيير 

لفترة طويلة.

وارس���و � كونا: برزت پولندا من بني جميع دول االحتاد االوروبي الذي يضم 
27 عضوا لتكون الوحيدة التي تس���جل منوا ايجابيا في الناجت احمللي االجمالي 
خالل الربع الثاني من هذا العام في وقت اشارت فيه توقعات اقتصادية اوروبية 
في نوفمبر اجلاري الى ان معدل الناجت احمللي االجمالي س���يصل الى 1.2% خالل 

.2009
وقالت مديرة ادارة املعلومات االقتصادية بهيئة االستثمار األجنبي الپولندية 
أجاتا ميزينس���كا ل� »كونا« هنا ان »پولندا كانت اق���ل تأثرا من جيرانها باألزمة 

االقتصادية العاملية«.
وكان اخلبير االقتصادي الپولندي والرئيس الس���ابق لبنك 

پولندا الوطني ليزيك بالسيروفيتش الذي ذاع صيته 
بتنفيذ برنامج التحول االقتصادي املعروف باسم 

)العالج بالصدمة( في تسعينيات القرن املاضي 
قد فصل في عدة تقارير أسباب عدم وقوع 

بالده في دوامة االزمة املالية العاملية 
التي طالت الدول االخرى.

وأوضح بالسيروفيتش ان پولندا 
طبقت قبل وق���وع االزمة املالية 
اكثر  ائتمان مصرفية  سياسات 
صرامة مقارنة بالدول األخرى، 
السيما ان حجم الديون اخلارجية 
لم يسجل زيادة كما هو احلال في 
الدول األخرى، فيما كانت السندات 

املالية أقل تعقي���دا من الواليات 
املتحدة كم���ا ال تتمتع احلركة في 

سوق االسهم )البورصة( بتأثير يذكر 
على االقتصاد على النقيض مما يحدث 

في الواليات املتحدة.
وسيستفيد املستثمرون الباحثون عن فرص 

اقتصادية وجتارية في پولندا من عدد من املزايا 
التنافسية منها املوقع واألسس االقتصادية، حيث حتتل 

پولندا موقعا استراتيجيا في أوروبا ميثل نقطة عبور لوسائل 
النقل في القارة العجوز، كما انها البلد الوحيد الذي س���جل منوا في معدل الناجت 

احمللي االجمالي في االحتاد األوروبي في الوقت احلاضر.
كما تعتبر پولندا س���وقا يكتظ بنحو 38 مليون مستهلك بجانب قوة عمل من 
الشباب الذين تلقوا تعليما جيدا، خاصة ان پولندا تضم 11% من خريجي اجلامعات 
في االحتاد األوروبي، فضال عن التزايد املس���تمر في االنتاج بجانب توافر حوافز 
استثمار في ظل وجود 14 منطقة اقتصادية، خاصة وتخصيص االحتاد االوروبي 

ما يربو على 110 مليارات دوالر لتمويل صناديق التنمية.
ويستطيع املستثمرون األجانب االستفادة من االعفاء من سداد ضريبة الدخل على 
الشركات في املناطق االقتصادية اخلاصة بجانب اعفاءات الضرائب على العقارات 

وتقدمي منح حكومية ومنح نقدية من خالل صناديق االحتاد األوروبي.
وتبل���غ قيمة االموال التي خصصها االحتاد األوروب���ي لپولندا في الفترة من 

2007 وحتى 2015 نحو 67.3 مليار يورو الصدار س���ندات لتمويل عملية الهيكلة 
بجانب 13.2 مليار يورو لتمويل برامج التنمية الريفية و0.6 مليار يورو لتطوير 

مصائد األسماك.
ويقول تقرير االس���تثمار العاملي لع���ام 2009 الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية )أونكتاد( ان التوسع السريع في السوق احمللي بپولندا ومرونة 
وقوة عمالتها املاهرة والنظام املصرفي القوي كانت عوامل رئيسية في استقطاب 

االستثمارات األجنبية املباشرة.
واس���تقطبت پولندا نحو 16.5 مليار دوالر في صورة استثمار أجنبي مباشر 
في عام 2008 لتتصدر قائمة الدول االثنتي عش���رة األحدث في 

االنضمام الى االحتاد االوروبي.
لكن مناخ االس���تثمار في پولندا ال يخلو من 
العثرات، اذ تش���ير ميزينس���كا الى ان هذه 
العثرات منها احلاجة لتحس���ني الطرق 
التحتية للس���كك احلديدية  والبنية 
وكذلك تعدي���ل وتطوير اإلجراءات 

والقوانني التي حتكم االستثمار.
وقالت »القوانني رهن التعديل 
والتطوير حاليا لكنه اليزال هناك 
امامن���ا إلجنازه ونحن  الكثير 
دائما نشرح هذه اإلجراءات امام 
املستثمرين بصراحة ووضوح 
وهم يقبلون به���ا في كثير من 

االحيان ويتعاملون معها«.
وبفضل تزاي���د قوة العمل من 
الش���باب املتعلمني اصبحت پولندا 
مقص���دا للحصول على اخلدمات عبر 
مجال »التعهيد«، السيما ان 97% من الشباب 
الپولنديني يتحدثون االجنليزية مقابل %59 
يتحدثون األملانية و37% يتحدثون الروسية و%22 

يتحدثون اللغة الفرنسية.
وتش���ير االحصاءات بش���كل عام إلى أن 57% من الپولنديني 
ق���ادرون على التحدث لغة أجنبية واحدة على االقل و32% يتحدثون لغتني و%4 

يتحدثون ثالث لغات.
وقال تقرير ضم أهم 50 مدينة واعدة في تقدمي خدمات التعهيد لعام 2009 ان 
»پولندا تبرز كمركز خدمات قريب ألس���واق العم���الء في أوروبا الغربية والدول 

االسكندنافية«.
وأض���اف »في ظل قدراتها لتقدمي سلس���لة كاملة من اخلدمات في اطار كل من 
منظمة التجارة الدولية وعملية التعهيد فإنه ميكن القول ان پولندا تبرز كأقوى 

منافس في املنطقة«.
وكان التقرير ادرج مدينة كراكوف في املرتبة السادسة عشر في عام 2007 قبل 
أن تصعد الى املرتبة اخلامسة في عام 2008 فيما شغلت وارسو املرتبتني السادسة 

والعشرين والثامنة والعشرين على التوالي في هذين العامني.

لندن � أ.ش.أ: حذرت دراسة حديثة من استمرار 
التباطؤ في منو اقتصاد اسكتلندا باملقارنة بسائر 
أنحاء بريطانيا. وأشارت الدراسة الصادرة عن مؤسسة 
»إرنست آند ياجنس آيتم كلوب« للدراسات االقتصادية 
إلى أن هناك مستوى مقلقا من الضعف في االقتصاد 
االسكتلندي وتوقعت أن تكون نسبة النمو هذا العام 
)سالب 4.9%( وأن تصل هذه النسبة إلى 0.7% في 
العام املقبل. وأشارت الدراسة التوقعية إلى أن تستمر 
عمليات خفض الوظائف وأن ترتفع نسبة البطالة 

في اسكتلندا إلى 8% في العام املقبل.
وأقرت »إرنس����ت آند ياجنس آيتم كلوب« التي 

تستخدم نفس النماذج االقتصادية التي تستخدمها 
وزارة اخلزانة البريطانية، بأن الركود في اسكتلندا 

كان أكثر ضراوة مما كان متوقعا.
ورغم أن اسكتلندا لديها اقتصاد متنوع فإن دوجي 
آدامز، االستشاري باملؤسسة التي أعدت التقرير، يرى 
أن قطاع اخلدمات سيكون مسؤوال عن تباطؤ النمو 
في االقتصاد، مش����يرا إلى أن الركود أظهر عددا من 
املجاالت التي تتسم بضعف مقلق مبا في ذلك قطاعات 
اخلدمات املالية والفنادق وخدمات املطاعم واألعمال 
والتي شهدت جميعا تراجعا ملحوظا في األداء في 

اسكتلندا باملقارنة بسائر أنحاء بريطانيا.

كواالملبور � كونا: تستضيف 
اليوم وغد  ابتداء م���ن  ماليزيا 
انشطة منتدى االعمال التجارية 
اخلليجية املاليزية الذي يهدف 
الى توس���يع العالقات الثنائية 
ب���ني االقليم���ني ف���ي املجاالت 
التجارية والصناعية واالتصاالت 

واالبتكارات.
يأتي هذا املنتدى تأكيدا على 
النجاحات املتواصلة التي حققتها 
التجارية بني ماليزيا  العالقات 
ودول اخللي���ج في الس���نوات 
األخيرة خصوصا في املشاريع 
العربية  الدول  االستثمارية في 
واالسالمية التي يعدونها األكثر 
امانا من االستثمار في األسواق 

العاملية.
وتعتبر دول اخلليج ماليزيا 
مركزا مهما ملنطقة التجارة احلرة 
في دول جنوب شرق آسيا التي 
تضم اكثر من 550 مليون نسمة 
إضافة الى التسهيالت االستثمارية 
التي توفرها ماليزيا للمستثمر 
األجنبي خصوصا بعد حترير 
القطاعات  حكومته���ا لبع���ض 
اخلدمية الستقطاب رؤوس أموال 

أجنبية.
كما ان االس���تقرار السياسي 
في ماليزي���ا رغم تعدد االعراق 
والثقاف���ات ش���كل بيئ���ة آمنة 

للمستثمر االجنبي في أراضيها 
ناهيك عن استقرارها االقتصادي 
منذ األزمة املالية اآلسيوية عام 
1998 حيث بنت احلكومة املاليزية 
بعدها قاع���دة اقتصادية صلبة 

لتفادي ازمات مالية أخرى.
في حني يرى رجال األعمال 
املاليزيون ان دول اخلليج تعد 
بوابة رئيسية لدخول االسواق 
العربي���ة واالفريقية ووس���ط 
آس���يا وان اقتصاداتها مستقرة 
واقل ضررا ف���ي التأثر باالزمة 
العاملي���ة ناهي���ك عن  املالي���ة 
الطفرة االقتصادية التي تشهدها 
املاليزي���ة اخلليجية  العالقات 
البن���وك واملالية  خصوصا في 
االسالمية والصناعة السياحية 

والفندقية.
ال���دول اخلليجية  ان  كم���ا 
حتظى بفرص فريدة لالستفادة 
العامل���ي باملنطقة  من االهتمام 
وذل���ك ملا تتمتع به���ا من مزايا 
وفرص استثمارية كبيرة تتمتع 
بعائدات اقتصادية ممتازة إضافة 
الى استقرار اسعار النفط فيها 
وازدهار سوق العقارات والبناء 
البناء  التي وف���رت لش���ركات 
املاليزية فرصا لتقدمي مواردها 
البش���رية ف���ي تلك املش���اريع 

العقارية.

يذك���ر ان حج���م التبادالت 
التجارية بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي وماليزيا بلغ 10.724 
ماليني دوالر ف���ي العام املاضي 
بزي���ادة نس���بتها 33% مقارنة 
بعام 2007 كما تبلغ الصادرات 
ال���ى ماليزيا 5.050  اخلليجية 
مالي���ني دوالر ف���ي ح���ني تبلغ 
الواردات منها 5.674 ماليني دوالر 

العام املاضي.
وحصلت الشركات املاليزية 
في الع���ام املاضي على 54 عقدا 
في املشاريع اإلنشائية مبنطقة 
اخلليج م���ا قيمته 9.5 مليارات 
دوالر كما تشمل جتارة اخلدمات 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
وماليزي���ا قطاع���ات عدي���دة 
كاإلنشاءات واالتصاالت والسياحة 
والتعليم واملع���ارض والبنوك 

وشركات التأمني وغيرها.
وتساهم الشركات اخلليجية 
بشكل كبير في مشروع مدينة 
اس���كندر ف���ي والي���ة جوهور 
ومش���روع املنطقة االقتصادية 
املاليزي  الش���رقي  الساحل  في 
ومشروع والية سراواك للطاقة 
القابل���ة للتجدي���د وغيرها من 
املش���اريع وذلك في العديد من 
االعمال والنش���اطات اإلنشائية 

واخلدمية.

أعلنت بورصة دب����ي للطاقة 
أن حجم التداول في مؤش����ر عقد 
عمان اآلجل للنفط اخلام، قد جتاوز 
حاجز املليون عقد، وهو ما ميثل 
تداول مليار برميل من النفط اخلام، 
وذلك منذ إطالق عمليات التداول في 
البورصة بتاريخ 1 يونيو 2007.

وفي نهاية عمليات التداول ليوم 
27 نوفمبر اجلاري وصل إجمالي 
حجم التداول في عقد عمان اآلجل 
للنفط اخلام إلى 174.000.1 عقدا، 
أي ما يعادل اكثر من مليار برميل 
من النف����ط اخلام، حيث ميثل كل 

عقد 1000 برميل. 
ه����ذا، وقد ش����كل عق����د عمان 
اآلجل للنفط اخل����ام في بورصة 
دبي للطاقة، ومنذ إطالقه، اآللية 
األكثر ش����فافية وعدالة من حيث 
تس����عير النفط اخلام في أسواق 
الس����ويس. وفي انعكاس  شرق 
الناجتة عن  املتزايدة  للس����يولة 
عقدها الرئيسي، سجلت بورصة 
دبي للطاقة ارتفاعا بنسبة 60% على 
أساس سنوي في متوسط حجم 
التداول اليومي خالل عام 2009، 

والذي بلغ 037.2 عقدا.
كما واصل عق����د عمان تأكيد 
ارتباطه الوثيق مع أسواق التسليم 
الفعلي للنفط اخلام في عمان، حيث 
يعد أكبر عقد آجل للنفط اخلام يتم 

تسليمه فعليا في العالم. وقد وصل 
متوسط حجم التسليم الفعلي لعقد 
عمان مؤخرا إلى 10 ماليني برميل 
شهريا، بعد أن حقق رقما قياسيا 
في حجم التسليم الفعلي بلغ 11.6 
مليون برميل قي ش����هر سبتمبر 
2009. وميثل ه����ذا النمو ارتفاعا 
التسليم  بنس����بة 60% في حجم 
الفعلي منذ شهر أغسطس من عام 

2007 وحتى اليوم.
وفي هذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة 
إنه ليوم استثنائي  أحمد شرف: 
بالنس����بة لبورصة دبي للطاقة. 
فالوصول إل����ى هذا اإلجناز الهام 
بتداول مليار برميل من النفط اخلام 
في البورصة، إمنا يؤكد لألسواق 
واملس����اهمني ومختل����ف اجلهات 
املرتبطة بعمل البورصة أننا نعتمد 
النجاح  األسس السليمة لضمان 
على املدى الطويل بالنسبة لعقد 
عمان اآلج����ل للنفط اخلام، العقد 
الرئيسي في بورصة دبي للطاقة، 

وجناح البورصة عموما«. 
وقال الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بورصة شيكاغو كريغ دونوهو: 
»يس����عدنا في مجموعة بورصة 
ش����يكاغو أن نهنئ بورصة دبي 
للطاقة عل����ى هذا اإلجناز الكبير، 
والذي يعكس القبول املتزايد لعقد 

عمان اآلجل للنفط اخلام بني أهم 
املتعاملني في أسواق الطاقة حول 
العالم، وخاصة في منطقة آس����يا 
واحمليط الهادئ. ونحن نتطلع إلى 
مواصلة التعاون الناجح القائم بني 
مؤسستينا اللتني توفران للعمالء 
أهم ثالث����ة عقود معيارية للنفط 
اخلام، والتي تخدم منطقة الشرق 
األوسط، وأوروبا، وأميركا الشمالية 
عبر منصة عاملية تعمل على مدار 

الساعة«.
الرئيس  ق����ال  م����ن جانب����ه، 
التنفيذي لبورص����ة دبي للطاقة 
توماس ليف����ر: »تواصل بورصة 
دبي للطاقة مسيرتها من جناح إلى 
آخر. لقد أعلنا في مثل هذا الوقت 
من العام املاضي عن وصول حجم 
التداول إلى 500 ألف عقد خالل 18 
شهرا من عمليات التداول منذ إطالق 
البورصة. واليوم، وبعد نحو 12 
شهرا فقط، جنحنا في مضاعفة هذا 
احلجم إلى مليون عقد. وال ش����ك 
في أن هذا اإلجناز يدل على الدعم 
الكبير الذي يقدمه عمالؤنا، واملكانة 
املتنامية لعقد عمان اآلجل للنفط 
اخلام باعتباره األداة األكثر فاعلية 
وكفاءة لتس����عير النف����ط وإدارة 
املخاطر بالنس����بة للمشاركني في 
أسواق منطقة شرق السويس التي 

تشهد معدالت منو متسارعة«.

اختتم معرض اخلمسة الكبار أعماله امس بعد النجاح الكبير 
الذي حققه من حيث عدد الزوار واملشاركني الذين أكدوا تفاؤلهم 
بانحس���ار األزمة التي تواجه قطاع اإلنشاءات والعقارات في 

منطقة الشرق األوسط مقارنة بغيرها من دول العالم.
وكان نائب حاكم دبي وزير املالية والصناعة س���مو الشيخ 
حمدان بن راشد آل مكتوم، قد افتتح املعرض الذي شهد مشاركة 

أكثر من 3000 مشاركا من 52 دولة حول العالم.
وش���هد املعرض توقيع العديد من صفق���ات األعمال وعقد 
الشراكات مبا فيها توقيع اتفاقية التعاون املشترك بني مجموعة 
العيس���ى السعودية وش���ركة هانت إير األميركية بقيمة 200 
مليون دوالر، وتوقيع اتفاقية بني شركة ملك وDacs لألنظمة 
اإللكترونية بقيمة 80 مليون دوالر لتصنيع وتوزيع منتجات 
الش���ركة. وأكدت شركة ملك ان معرض العام احلالي شهد عقد 

العديد من صفقات األعمال أكثر من أي وقت مضى.
وخلص املشاركون في أعمال املؤمتر الذي عقد على هامش 
»اخلمسة الكبار« الى ان منطقة الشرق األوسط التزال موقعا 
مهما بالنس���بة لقطاع اإلنش���اءات العاملي بفضل قدرتها على 
اخلروج من األزمة واملضي قدما في املشاريع املخطط لها أسرع 

من غيرها من بلدان العالم.
وتصدرت البيئة موضوع���ات املعرض هذا العام، حيث مت 
في اجلناح البيئي األخضر مساعدة الراغبني في تبني معايير 
بيئية، كما اس���تمتع احلضور بالعروض املوسيقية للحفارات 
الراقصة على مدى أيام املعرض، إضافة الى رؤية شعار املعرض 
الذي قام بصنعه عدد من أطفال مدرسة األفق من 40 ألف قطعة 

من الليجو.
وقالت مديرة املعرض باوال الشامي: »يعد معرض اخلمسة 
الكبار مؤشرا لنشاط قطاع اإلنشاءات بشكل عام، حيث ترقب 
العدي���د من املعنيني نتائج املعرض. وم���ن املقرر ان يتم عقد 
مؤمتر ومعرض اخلمسة الكبار املقبل في الفترة ما بني 21 و24 

نوفمبر 2010.

جنيڤ � رويترز: وس���ط استياء متزايد من 
بطء التقدم في جولة محادثات الدوحة طالبت 
ش���ركات أوروبية منظمة التجارة العاملية امس 
بالتطرق إلى موضوع املفاوضات في مؤمترها 

هذا األسبوع.
وتعقد املنظمة اجتماعا وزاريا بدءا من اليوم 
وحتى األربعاء ولك���ن مفاوضات الدوحة التي 
انطلقت قبل ثماني سنوات بهدف فتح األسواق 
ومس���اعدة الدول النامية عل���ى النمو من خالل 

التجارة ليست على جدول أعمال املؤمتر.
وفي املقابل س���يبحث الوزراء عمل املنظمة 
ومساهمتها في االنتعاش االقتصادي والتصدي 
ملش���كالت مث���ل التغير املناخ���ي. ومن املرجح 
أن يناقش الوزراء جول���ة الدوحة على هامش 

املؤمتر.
ويشكك اقتصاديون في املزايا احملددة التي قد 
تنتج عن جولة الدوحة ولكن زعماء سياسيني 
ومنظمة التجارة يعتقدون أن التوصل التفاق من 
شأنه أن يعزز ثقة قطاع األعمال من خالل إزالة 

عنصر عدم اليقني من االقتصاد العاملي.
وقال كارسنت دانويل مستشار العالقات الدولية 
في مؤسس���ة بزنس يوروب التي متثل جتمع 
األعمال في االحتاد األوروبي »في مرحلة ما سيكون 
على جميع أعضاء منظمة التجارة العاملية اتخاذ 
قرار باختتام اجلولة«. وأضاف لرويترز »وأي 
توقيت أفضل لذلك من اجتماع وزاري للمنظمة 

يجمع كل األعضاء؟«

ومن املتوقع أن تصدر »بزنس يوروب« دعوة 
خالل املؤمتر ألعضاء املنظمة البالغ عددهم 153 
دولة للتركيز على ابرام اتفاق في الدوحة من شأنه 
أن يخفض التعريفات الصناعية والزراعية والدعم 

الزراعي ويفتح التجارة في مجال اخلدمات.
ويقول باسكال المي املدير العام ملنظمة التجارة 
العاملية إنه مت االنتهاء من 80% من اتفاق الدوحة 
ولكنه ال يريد تقدمي عرض غير مكتمل للوزراء 
لتجنب حدوث انقسامات حادة بني الوزراء مثلما 
حدث في اجتماعات سابقة للمنظمة بسبب خالفات 
حول االنفتاح التجاري. وطالب زعماء سياسيون 
أعضاء منظمة التج���ارة العاملية بالتوصل إلى 
اتفاق في الدوحة الع���ام املقبل، وقال المي إنه 
يجب تسريع وتيرة املفاوضات للحاق بهذا املوعد 
اجلديد. وس���يدرس األعضاء املوقف بعناية ثم 
يقررون في مطلع العام املقبل إن كان 2010 موعدا 
واقعيا. كما تشعر الشركات األميركية باستياء 
ش���ديد من عدم احراز تقدم. وذكر كريس���توفر 
ونك مدير السياس���ة الدولية في غرفة التجارة 
األميركية إنه ال ميكن التوصل التفاق إال عندما 
يقتنع قطاع األعمال مبزاياه لدرجة جتعله يضغط 

على الساسة للموافقة عليه.
وقال للصحافيني الش���هر املاضي »وحيثما 
تقف األمور اليوم في جولة الدوحة من الصعب 
تخيل الش���ركات تذهب بنشاط إلى � في حالتنا 
� كابيتول هيل وحتشد تأييد الكونغرس القرار 

ما هو مطروح على الطاولة«.

اقتصاد الواليات المتحدة خرج من الركود بنمو وصل لـ %3.5

الوحيد المسجل نموًا بالربع الثاني بين دول االتحاد


