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تراجع معدل النمو األميركي إلى 2.4% في الربع الثاني من 2010

»صندوق النقد« يقترح إجراءات جديدة لدعم النمو في الواليات المتحدة
عواصم � وكاالت: أش����ارت 
تقديرات أولية أصدرتها وزارة 
التجارة األميركية امس إلى أن 
االقتصاد األميركي سجل منوا 
بنس����بة 2.4% في الربع الثاني 
من الع����ام احلالي، مقابل %3.7 
في األش����هر الثالثة األولى من 

عام 2010.
وجاء مع����دل النمو أقل من 
املتوقع، وفي الوقت الذي يواجه 
الرئي����س األميركي باراك  فيه 
أوباما ضغطا متزايدا لتحفيز 
مع����دالت النمو والتوظيف في 
بالده الت����ي متثل أكبر اقتصاد 
في العالم. ويرجع هذا التباطؤ 
إلى أس����باب منها معدل العجز 
املتزايد في امليزانية وانخفاض 

معدل إنفاق املستهلكني.
وأظهر استطالع للرأي أجرته 
ش����بكة »بلومبرج« اإلخبارية 
أن خب����راء االقتص����اد توقعوا 
وصول مع����دل النمو األميركي 

إلى %2.6.
وبناء على ه����ذه التوقعات 
قال مجلس إدارة صندوق النقد 
الدولي في وثيقة رسمية نشرت 
أمس في واشنطن ان إجراءات 
جديدة لدعم النمو »ضرورية« 

في الواليات املتحدة.
وقال����ت الوثيق����ة انه »في 
انتعاش مازال يعتمد  مواجهة 
على دع����م الس����لطات وتزايد 
الكبيرة  املخاطر والتحدي����ات 
املتعلقة بوض����ع املوازنة على 
األمد الطوي����ل والنظام املالي، 
من الضروري اتخاذ إجراءات 

إضافية وحاسمة«.
وتاب����ع الصن����دوق أن هذه 
اإلج����راءات ضرورية »إلتاحة 
التوصل إلى منو مس����تقر في 
األمد املتوسط واحلد من خطر 

انتقال العدوى إلى اخلارج«.
النظر هذه  وتعكس وجهة 

الرأي الذي عبر عنه اإلداريون 
في صن���دوق النقد الدولي في 
اجتماع سمح باعتماد املشاورات 
التي جرت بني املؤسسة املالية 
املتعددة األط���راف والواليات 
املتحدة في إطار تقييم اقتصاد 

هذا البلد.
ونشر صندوق النقد الدولي 
ال���ذي وضعته  التقرير  أمس 
أجهزته في هذه املناسبة والذي 
جاء اقل تفاؤال من االستنتاجات 
»األولية« التي نشرت في الثامن 

من يوليو.
وفي تل���ك الفترة، اعتبرت 
أجهزة صن���دوق النقد الدولي 
ان رد الوالي���ات املتحدة على 
األزمة كان »قويا وفعاال« وان 
التحسن االقتصادي بدأ »يتجذر 

أكثر فأكثر«.
ول���م يع���د مجل���س ادارة 
الصندوق يصنف رد السلطات 
سوى أنه »مكثف«، ويلفت بكل 
بساطة الى ان االقتصاد االميركي 

»في صدد النهوض«.
إال ان الصندوق عدل توقعاته 
في مج��ال النم��و والت��ي تق�در 
ب� 3.3% في 2010 و9.2% في 2011. 
املقابل  ويوافق الصندوق في 
عل���ى التقرير األصل���ي الذي 
كان يرى ان الواليات املتحدة 
متفائل���ة للغاية حيال قدرتها 
على اس���تقرار ديونها العامة 
من اآلن حت���ى 2015 ويعتبر 
ان البلد س���يجري »تصحيحا 
في املوازن���ة« يفوق توقعاته 
األمر الذي س���يفرض التحرك 

»على مس���توى نفقات الدولة 
وعائداتها«.

لكن اإلداريني اعتبروا هذه 
املرة ان الواليات املتحدة ميكن 
ان تب���دو اكث���ر طموح���ا في 
الى احلد  الرامية  مش���اريعها 
من العجز على املدى القصير 
التي  »اذا ما جتسدت املخاطر 
تلقي بثقلها على النمو« وشرط 
ان »تواكبها اج���راءات تعزز 
صدقية )التزاماتها( على املدى 

املتوسط«.
ويتبن���ى اإلداري���ون بذلك 
أكثر تباينا من املوقف  موقفا 
الذي أعلنه األس���بوع املاضي 
رئيس البنك املركزي األوروبي 
جان كلود تريشيه الذي يرى 
ان الوقت لم يعد مواتيا خلطط 

النهوض لتحفي���ز االقتصاد 
العاملي، وامنا للتشدد في تنقية 
املالية العام���ة ضحية تدهور 

غير مسبوق.

الركود االقتصادي

ومن جانب آخر قالت احلكومة 
األميركي����ة أم����س إن الرك����ود 
االقتصادي األميركي كان أشد 
إليه تقديرات  مما كانت تشير 
سابقة وذلك مع إعالن سلسلة 
تعديالت لبيانات أظهرت أيضا 
أن النمو في نهاية العام املاضي 
كان أضعف مما كان يعتقد في 

السابق.
وقالت الوزارة إن التعديالت ال 
تغير بشكل كبير للغاية صورة 
النش����اط االقتصادي. وانزلق 

االقتصاد إلى الركود في ديسمبر 
2007 لكنه اس����تأنف النمو في 

النصف الثاني من 2009.
وكان التباط����ؤ هو األطول 

واألشد منذ الثالثينيات.
وقلص����ت وزارة التج����ارة 
تقديراتها للنمو في الربع األخير 
من الع����ام املاضي إلى 5% على 
أساس سنوي من تقديرات سابقة 

تبلغ %5.6.
التعدي����الت على  وتعكس 
تقدي����رات الع����ام بأكمل����ه في 
أغلبها تعدي����الت نزولية على 
إنفاق املستهلكني واإلنشاءات 
السكنية.وجرى تعديل معدل 
االدخار � الذي ارتفع خالل الركود 
مع تقليص األسر لإلنفاق إلى 

5.9% من 4.2% في 2009.

مقر صندوق النقد الدولي

أوباما يبدي ثقته بمستقبل صناعة السيارات

تباطؤ النمو األميركي يرفع الذهب

واسـ  واشنطن: صرح الرئيس األميركي باراك أوباما الليلة 
املاضية بأن إدارته ستعيد أموال دافعي الضرائب األميركيني التي 

استخدمتها إلنقاذ صناعة السيارات في العام املاضي.
وفي مقابلة مع شبكة »ايه.بي.سي« التلفزيونية األميركية، 
قال أوباما إن صناعة السيارات »حتكي قصة جيدة« جلهود 
هذه اإلدارة إلنقاذ االقتصاد األميركي املتعثر. جرى بث املقابلة 
قبل يوم واحد فقط من اعتزام أوباما إلقاء الضوء على النمو 
اجلديد في صناعة السيارات، مع زيارات لثالثة مصانع إلنتاج 
ــيارات في األيام املقبلة، منها اثنان في ميتشيغان. من  الس
ناحية أخرى، أشار البيت األبيض إلى أن وعد أوباما بإعادة 
ــوال يتعلق فقط مببلغ الـ 60 مليار دوالر، الذي أنفقته  األم
ــيارات، وال يدخل فيه مبلغ الـ 17  إدارته إلنقاذ صناعة الس
ــابقة للرئيس جورج  ــار دوالر، الذي أنفقته اإلدارة الس ملي
ــو بوش. وفي تقرير أصدره البيت األبيض أمس األول  دبلي
عن وضع صناعة السيارات في أميركا، لفت إلى أن اإلخفاق 
ــركتي جنرال موتورز وكرايسلر كان سيؤدي  في إنقاذ ش

إلى خسارة ما يقرب من 1.1 مليون وظيفة. 
وأشار التقرير إلى أن شركة فورد سجلت 2.6 مليار دوالر 
ــجلة خامس أرباح  أرباحا في الربع الثاني من العام احلالي، مس
فصلية على التوالي، وقال إن شركة جنرال موتورز بلغ ربحها 
ــع األول من العام احلالي،  ــي 865 مليون دوالر في الرب الصاف
ــع التقرير أن تضيف  ــام 2005. ويتوق ــو األول لها منذ ع وه
ــركات صناعة السيارات في ديترويت 11 ألف وظيفة جديدة  ش

قبل نهاية العام احلالي.

 لندنـ  رويترز: ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها 
خالل اجللسة متجاوزة 1175 دوالرا لألوقية في أوروبا امس بعدما 
خيبت بيانات بشأن النمو في الواليات املتحدة آمال املستثمرين 
ــوق الفورية إلى 1175.75 دوالرا لألوقية  وارتفع الذهب في الس
ــد 1171.30 دوالرا مقارنة مع 1168.05 دوالرا  ــرى تداوله عن وج

في أواخر املعامالت في نيويورك أمس االول.
وأظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة األميركية أن الناجت 
احمللي اإلجمالي منا 2.4% على أساس سنوي في الربع الثاني بعد 

منوه بنسبة 3.7% معدلة في الربع املنتهي في مارس.

الصين تسبق اليابان 
لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم 

بعد 3 عقود من النمو

انتزعت  � رويت���رز:  بكين 
الصين مكان���ة اليابان كثاني 
أكبر اقتصاد ف���ي العالم بعد 
النم��و  ثالثة عق�����ود م�����ن 
السريع ال��ذي انتش��ل مئ��ات 
الم��اليين م��ن الصينيين من 

براثن الفقر.
ووفقا لتوقعات البنك الدولي 
وغولدمان ساكس وآخرين فإنه 
استنادا الى مدى سرعة ارتفاع 
س���عر صرف عملتها توش���ك 
الصين على ان تزيح الواليات 
المتحدة وتحتل المركز األول 

قرب عام 2025.
وقال يي جانغ رئيس ادارة 
الصرف األجنبي في الصين في 
مقابل���ة مع مجلة االصالح في 
الصين نشر على موقع اإلدارة 
ان »الصين في الواقع اآلن ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم«.

التفوق على اليابان

اليابان قد  والتفوق عل���ى 
يمنح الصين الحق في التفاخر 
لكن نصي���ب الفرد من الدخل 
الذي يبلغ نح���و 3800 دوالر 
س���نويا ليس إال جزءا يسيرا 
من دخل الف���رد في اليابان أو 

الواليات المتحدة.
وردا على سؤال عما اذا كان 
الوقت قد حان ألن يصبح اليوان 
عملة عالمي���ة قال يي »التزال 

الصين دولة نامية ويجب ان 
نتحلى بم���ا يكفي من الحكمة 

لنعرف قيمة أنفسنا«. 
وشهد االقتصاد الصيني نموا 
بنسبة 11.1% في النصف األول 
من 2010 مقارنة بالعام السابق 

ورجح يي ان يحقق نموا بأكثر 
من 9% عن العام ككل. 

وبلغ متوسط نمو الصين 
أكثر من 9.5% س���نويا منذ ان 
الس���وق عام  بدأت اصالحات 

.1978

 هيئة االستثمار الصينية
 تعّوض خسائرها الخارجية

حققت عوائد بـ 11.7 % في 2009

رويترز ـ شنغهاي: أعلنت هيئة االستثمار الصينية، 
وهي صندوق الثروة السيادية في البالد، التي يبلغ رأسمالها 
ــو 300 مليار دوالر، عن تحقيق عائد يبلغ 11.7% على  نح
ــتثماراتها العالمية في 2009، مما عوض خسائر العام  اس
ــول على تمويل  ــا بالدعم الالزم للحص الماضي، وأمده

حكومي جديد.
وأظهر تقرير الهيئة عن عام 2009 تحقيق قفزة بنسبة 
ــي الى 41.7 مليار  ــي األرباح الصافية العام الماض 81% ف
دوالر، وتلقت القفزة في األرباح دعما من االستثمار في 
السندات واألسهم العالمية وشركات الموارد، مثل شركة 
ايه.اي.اس األميركية للطاقة الكهربية وشركة بي. تي بومي 
ــية للفحم، مع تعافي االقتصاد  ــيز االندونيس ريسورس
ــتثمارات العالمية للهيئة قد  العالمي، وكانت محفظة االس

منيت بخسائر بنسبة 2.1% في 2008.

بوالرد:»االحتياطي« االتحادي مطالب بدراسة مخاطر التضخم

التضخم  بمنطقة اليورو يستأنف ارتفاعه إلى 1.7%  في يوليو 

..و4.6 ماليين رقم قياسي سجلته البطالة اإلسبانية في الربع الثاني
مدريد � أ.ف.پ: س���جل معدل البطالة في إسبانيا 
مزي���دا من االرتفاع في الربع الثاني، مع عاطل واحد 
عن العمل من أصل كل 5 أشخاص، وذلك غداة موافقة 
النواب على إصالح قانون للعمل مثير لالعتراضات، 

ويفترض به حلحلة وضع السوق.
وأعلن املعهد الوطني لإلحصاء أمس أن هذا املعدل 
بات عن���د 20.09% من اليد العامل���ة الفعلية مقابل 

20.05% قبل 3 أشهر.
وبلغ عدد العاطلني عن العمل 4.645 ماليني شخص، 
بحس���ب بيان، أي 32800 ش���خص أكثر من الفصل 
الذي س���بق، و508 آالف أكثر مم���ا كان عليه العدد 

قبل عام.
يشار إلى أن معدل البطالة في إسبانيا يزداد بطريقة 
متواصلة منذ الفصل الثالث 2007، عندما سجل أدنى 

مستوياته التاريخية عند %7.95.

ودخلت إسبانيا مرحلة االنكماش في نهاية 2008، 
إثر تعرضها لألزمة املالية وأزمة الرهن العقاري، وهي 

تخرج منها بخجل.
وأعلن رئيس الوزراء اإلس���باني خوسيه لويس 
رودريجيث ثاباتيرو امس برنامجا »إصالحيا شامال« 
لسياس���يات العمال بعدما أظهرت البيانات اجلديدة 
ان البطالة مس���تمرة في الزيادة في الربع الثاني من 

العام.
واستمرت البطالة في إسبانيا وهى األعلى بني بلدان 
أوروبا الغربية في الزيادة رغم البرنامج اإلصالحي 

األخير جلعل سوق العمل أكثر مرونة.
وقال ثاباتيرو إن احلكومة تريد اآلن حتسني قدرة 
اس���تيعاب هيئات التوظيف العامة ملساعدة األفراد 
على إيجاد وظائف الى جانب زيادة فرص التدريب 

للعاطلني.

بروكس���ل � أ.ف.پ � وكاالت: أعلن 
المكتب األوروبي لإلحصاء »يوروستات« 
في تقديرات أم���س ان معدل التضخم 
استأنف ارتفاعه في يوليو في منطقة 

اليورو ليبلغ 1.7% على مدى عام.
وهذا المعدل المطابق لتوقعات محللي 
وكالة داو جونز نيوزواير، هو األعلى 
منذ نوفمبر 2008 عندما ارتفعت اسعار 

االستهالك %2.1.
وتباط���أ التضخم في يونيو للمرة 
االولى منذ 4 اشهر ليصل الى 1.4% )بعد 

1.5% في ابريل و1.6% في مايو(.

وكانت اسعار االستهالك استأنفت 
ارتفاعها في منطقة اليورو في نوفمبر 
2009 بعد 5 اشهر من التضخم السلبي 
في مؤش���ر على انتع���اش اقتصادي 

وخصوصا على تقلب اسعار النفط.
الوقت، تسارعت وتيرة  ومنذ ذلك 
التضخم في الدول ال� 16 التي تتداول 
اليورو،  الموحدة،  بالعملة األوروبية 
لكن التضخم يبقى حتى اآلن دون الهدف 
الذي ح���دده البنك المركزي األوروبي 
الذي يهدف على المدى المتوسط الى 

جعله أدنى من %2.

وستنشر يوروستات تقديرات ثانية 
مع معطيات أكثر تفصيال لشهر يوليو 

في 16 اغسطس.
من جانبه، قال رئيس بنك االحتياطي 
االتحادي سان لويس جيمس بوالرد 
امس إن كمية هائلة من النقود طبعها 
مجلس االحتياط���ي االتحادي )البنك 
المرك���زي األميرك���ي( لتحفيز النمو 
االقتصادي تشكل خطرا على التضخم 

في األجل المتوسط.
وأضاف بوالرد في حديث لتلفزيون 
سي.ان.بي.سي أنه يتعين على المجلس 

أن يقي���م مخاطر التضخ���م في األجل 
المتوس���ط ف���ي الوقت ال���ذي يواجه 
فيه مخ���اوف م��ن أن يس���بب تراجع 
األسعار أو انكماشها في األجل القريب 

مشكلة.
وتاب���ع »أريد ان احت���اط من هذه 
المخاطر أيضا لذا تعرف ان هناك وجهين 
لهذا األمر.. في األمد القصير لديك تضخم 
منخفض للغاية ويميل لالنخفاض أكثر 
ولديك بعض المخاطر هنا. وفي األمد 
المتوسط لديك ميزانية ضخمة يمكن 

أن تشهد تضخما كبيرا حقا«.

خوسيه لويس خالل إعالنه عن البرنامج اجلديد للبطالة      )أ.ف.پ(

بطالة اليابان إلى 5.3 % .. واستقرارها في منطقة اليورو عند %10
عواصم � وكاالت: أعلنت احلكومة اليابانية 
أمس عن ارتفاع معدل البطالة في البالد بنسبة 
5.3% خالل ش���هر يوني���و املاضي وبزيادة 
نسبتها 0.1% عن شهر مايو السابق مسجال 
ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي واملعدل 

األعلى منذ نوفمبر املاضي.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت 
اليابانية في تقري���ر ان معدل البطالة كان 
قد سجل أعلى مستوى في يوليو من العام 

املاضي عندما وصل الى %5.6.
لكن رغم ارتفاع املعدل من حيث النسبة 
إال ان البطالة تراجعت من حيث العدد حيث 
هبطت مبعدل 40 ألف نسمة عن يونيو من 
العام املاضي متراجعة الى 3.44 ماليني وهو 

أول تراجع في العدد خالل 20 شهرا.
وأشار التقرير الى وصول عدد املسرحني 
من العمل الى نحو 1.01 مليون شخص مبعدل 
تراجع نحو 200 ألف شخص عن العام املاضي 
الفتا ال���ى ان عدد العاطلني عن العمل هبط 
مبعدل 200 ألف ش���خص مقارنة مع العام 
الذي س���بقه ليصل الى 62.8 مليون عاطل 

وللشهر ال� 29 على التوالي.

وأوضح ان معدل نسبة الوظائف املتاحة 
في يونيو املاضي اظهر حتسنا للشهر الثاني 
على التوالي مس���جال أعلى مستوى له منذ 

مارس املاضي.
ومن جانب آخر، اس���تقر معدل البطالة 
في منطقة اليورو على مستوى 10% للشهر 
الرابع على التوالي في يونيو وظل التضخم 
حتت الس���يطرة في يولي���و، مما دعم رأي 
القائلني بضرورة خف���ض الفائدة ملعاجلة 

االنتعاش الهش.
وأوض���ح مكتب اإلحص���اءات األوروبي 
»يوروس���تات« أن معدل التضخم السنوي 
في دول منطقة الي���ورو، وعددها 16 دولة، 
ارتف���ع قليال إلى 1.7% ف���ي يوليو من %1.4 
في يونيو، متماشيا مع التوقعات، وأقل من 
املستوى الذي يستهدفه البنك املركزي دون 

2% مباشرة.
التوقعات بأن  التضخم  وعززت بيانات 
البنك املركزي األوروبي سيبقي على سعر 
الفائدة دون تغيير عند انخفاضه القياسي 
الراهن، وهو 1% في عام 2011، إذ إن االنتعاش 

مازال ضعيفا.

 طوكيو قلقة من تأثير ارتفاع الين على الصادرات
طوكي����و � رويترز: عبر نائب 
الياباني موتوهيسا  املالية  وزير 
ايكيدا امس عن قلق����ه من تأثير 
ارتفاع ال����ني على الصادرات فيما 
س����جلت العمل����ة اليابانية أعلى 
مستوى لها في ثمانية شهور أمام 
ال����دوالر واقتربت من بلوغ أعلى 

مستوى في 14 عاما.
كما ذكر وزير املالية يوشيهيكو 
ن����ودا أنه يراقب س����وق الصرف 
األجنبي عن كثب في مؤشر على 
تنامي املخاوف بني صناع القرار من 
أن قوة الني قد تؤثر على الصادرات 
فيما تتزايد الدالئل على أن التعافي 

االقتصادي قد بدأ في التباطؤ.
وقال ايكيدا لرويترز »لن أعلق 
على املستويات لكن بصفة عامة 
أشعر بالقلق من تأثيرها احملتمل 
عل����ى الص����ادرات اليابانية التي 
كانت الق����وة احملركة لالقتصاد«.
وتراجع الدوالر إلى أقل مستوى 
له في ثمانية أشهر عند 86.25 ينا 
امس بسبب عمليات بيع من جانب 

مصدرين يابانيني واملخاوف من 
أن بيانات الناجت احمللي االجمالي 
األميركي ستعزز الدالئل على فتور 
االنتعاش االقتص����ادي. وحاول 
مس����ؤولو احلكوم����ة خفض الني 
األسبوع املاضي فيما ارتفع مجددا 

صوب أعلى مستوى له في 14 عاما 
الذي سجله في نوفمبر املاضي عند 
نحو 85 ينا للدوالر لكن طوكيو لم 
تتدخل في سوق الصرف منذ عام 
2004 حتى عندما قفز س����عر الني 

خالل األزمة املالية العاملية.


