
السبت 8 اغسطس 2009   15اقتصاد
مجلس الشيوخ األميركي يوافق على زيادة قيمة برنامج شراء سيارات جديدة 

أوباما: الواليات المتحدة بدأت ترى نهاية النفق للخروج من األزمة
المواطن األميركي يحصل على دعم تصل قيمته إلى 4500 دوالر من أجل ش�راء سيارة جديدة

ستعتمد قيمة الدعم على مدى كفاءة تلك السيارات في استهالك الوقود مقارنة بالسيارة القديمة
التي تعاني مشاكل.  الس����يارات 
ووافق مجلس الش����يوخ بأغلبية 
60 صوتا ضد 37 صوتا يوم أول 
من أمس على متديد قيمته مليارا 
دوالر للبرنامج الذي حقق جناحا لم 
يكن متوقعا وزاد مبيعات صناعة 
الس����يارات األميركية. ومدعومة 
ببرنام����ج التحفيز ال����ذي بلغت 
قيمته ف����ي مرحلته االولى مليار 
دوالر انخف����ض اجمالي مبيعات 
السيارات األميركية بحوالي %12 
في يوليو مقارنة مبستواها قبل 
ع����ام لكنه كان أفضل اداء لها هذا 
العام. ويقدم البرنامج للمستهلكني 
خصما تدعمه احلكومة االحتادية 
يصل ال����ى 4500 دوالر إذا بدلوا 
سياراتهم القدمية بسيارات جديدة 
الوقود.  أكثر كفاءة في استخدام 
الن����واب األميركي  وكان مجلس 
قد وافق على التمديد في احلادي 
والثالثني من يوليو ومن املتوقع ان 
يسارع اوباما الى توقيع املشروع 

ليصبح قانونا.

اجلمهوريني الذين ينتقدون خطته 
االقتصادية بشدة. وكان اوباما قد 
رحب مبوافقة مجلس الشيوخ على 
متديد برنام����ج لتحفيز مبيعات 
السيارات قائال انه سيدعم انتعاش 
االقتص����اد وسيس����اعد صناعة 

1300 مليار دوالر العجز
في الميزانية األميركية في يوليو

واشنطن ـ أ.ف.پ: وصل العجز في امليزانية األميركية الى 
ــهر يوليو، في االشهر العشرة االولى  1300 مليار دوالر في ش
ــنة املالية احلالية التي تنتهي في 30 سبتمبر، حسب ما  من الس
ــن مكتب امليزانية في الكونغرس اول من امس. وهذا الرقم  اعل
ــجلته  ــي 880 مليار دوالر من العجز الذي س ــو اعلى بحوال ه
امليزانية االميركية قبل عام. وحسب االرقام التي نشرها مكتب 
الكونغرس، فان النفقات زادت مبعدل 530 مليار دوالر اي %21 

نسبة الى يوليو 2008.

املسؤولية )عن خطط النهوض( 
الني الرئي����س«، مضيفا »لكن ال 
الذين وضعونا  اريد ان يناقشنا 
في هذه الورطة. فليذهبوا ويدعونا 
نعيد جمع القط����ع« وكأنه يقوم 
مبحاولة لتقليص صمت خصومه 

تيسونز كورنر � أ.ف.پ: متسك 
الرئيس األميركي باراك أوباما أول 
من أمس بالدفاع بكل الوسائل عن 
سياسته حيال النهوض االقتصادي 
واكد لألميركيني ان البالد تش����هد 
»بداية نهاية« األزمة االقتصادية.
وفي خطاب القاه في ضاحية 
واشنطن للدفاع عن خطة النهوض 
االقتصادي بقيمة 787 مليار دوالر 
إلنقاذ االقتصاد األميركي، قال »من 
احملتمل جدا ان نكون قد وصلنا 
الى بداي����ة نهاية التضخم« بفعل 
اإلجراءات املتخذة التي جنحت على 
ما يبدو في احلد من البطالة. ومن 
البطالة.  ارقام  املنتظر ان تصدر 
ويتحدث اخلبراء عن نسبة %9.6 

وهي أدنى نسبة منذ 26 عاما.
وقال ان »األزمة مستفحلة منذ 
عدة اعوام وهي لم تبدأ الش����هر 
املاضي، األزمة املصرفية بدأت في 
عهده واحلقيقة يجب ان تقال« في 
إش����ارة الى السياسة االقتصادية 
التي انتهجها بوش. وأضاف »أحتمل 

توقعات بارتفاع اسعار املواد األولية رغم األزمة

استمرار تداعيات األزمة املالية على الصناعة األملانية

متديد نظام حتديد سقف ملبيعات الذهب خلمس سنوات

استمرار فقد االميركيني لوظائفهم

باراك أوباما 

غولدمان يتوقع تكرار طفرة أسعار السلع األولية 247 ألف أميركي فقدوا وظائفهم في يوليو 
اقتصادي عن مس���اره. ويقول 
محللون آخرون إن طفرات أسعار 
السلع األولية رمبا أحلقت ضررا 
دائما بالطلب والسيما في العالم 
املتقدم مما يعني أن موجة صعود 
األسعار التي شهدها العام املاضي 
لن تتكرر على األرجح في األجل 

القريب.
وشارك محلل األسهم مورتي 
في املذكرة البحثية األحدث من 
غولدمان باالش���تراك مع فريق 
أبح���اث الس���لع األولي���ة لدى 
البنك بقيادة جيفري كوري في 

لندن.

أسعار النفط 100 دوالر للبرميل 
قط حتى يناير 2008.

وبحلول يوليو من ذلك العام 
النفط 147.21 دوالرا في  المس 
نيويورك قب���ل أن ينحدر إلى 
حوالي 30 دوالرا للبرميل قبل 
نهاية السنة مع تأثر الطلب سلبا 

من جراء الركود.
وحتسنت األسعار منذ ذلك 
احل���ني إلى حوال���ي 70 دوالرا 
للبرميل لكن بعض االقتصاديني 
يح���ذرون بالفعل م���ن أن هذا 
املستوى قد يكون من االرتفاع 
مب���ا يكفي الخ���راج أي تعاف 

لندن � رويترز: قال غولدمان 
ساكس إنه يتوقع أن تشهد أسعار 
السلع األولية طفرة حادة العام 
القادم كما حدث في 2008 عندما 
كاد النفط يالم���س 150 دوالرا 
للبرميل وسجلت سائر السلع 
مستويات قياسية مرتفعة غير 

مسبوقة.
وق���ال البن���ك األميركي إن 
احتمال نقص املعروض جراء 
سنوات من ضعف االستثمار قد 
تفاقم بفعل األزمة املالية العاملية 

وشح االئتمان.
وقال محللو غولدمان ساكس 
ف���ي مذك���رة بحثي���ة بتاريخ 
اخلامس من أغس���طس »لدى 
السلع األولية  انتعاش أسواق 
مع االقتصاد العاملي. ومع تزايد 
استهالك العالم النامي على النمط 
الغربي يزداد الطلب على املوارد 
احملدودة للكوكب. هذا االجتاه 
العام لنمو السكان بوتيرة أسرع 
من قدرة األرض على اإلنتاج ال 
يؤثر فحسب على إنتاج الغذاء بل 

على استهالك السلع أيضا«.
س���بق أن تصدر غولدمان 
ساكس عناوين الصحف في أوائل 
2008 عندما توقع احمللل أرجون 
مورتي ارتفاع أسعار النفط إلى 
200 دوالر للبرميل. ولم تتجاوز 

تريشيه: التراجع االقتصادي المطرد
انتهى ولكن نحتاج لمزيد من توخي الحذر

باريس � رويترز: قال رئيس البنك املركزي األوروبي 
جان كلود تريشيه امس إن االقتصاد العاملي لم يعد في 
تراجع مطرد لكنه يواص���ل االنكماش داعيا إلى توخي 

احلذر.
وقال في مقابلة مع إذاعة ار.تي.ال الفرنسية »نتجاوز 
مرحلة التراجع املطرد لكننا النزال نشاهد تراجعا )في 
النش���اط االقتصادي( وينبغي أن نحذر من اإلفراط في 

التفاؤل«.

انكماش االقتصاد اإليطالي
0.5% في الربع الثاني

روما � رويترز: أظهرت بيانات امس انكماش االقتصاد 
االيطالي 0.5% في الربع الثاني من العام ليواصل الناجت 

احمللي اإلجمالي تراجعه للمرة اخلامسة على التوالي.
كان االقتص���اد انكمش مبعدل قياس���ي بلغ 2.7%في 

الربع األول.
وأفادت وكالة اإلحصاءات الرسمية أن الناجت احمللي 
تراجع 6% على أساس سنوي وهو نفس معدل االنخفاض 
املسجل في األشهر ال� 3 األولى من العام والذي اعتبر األكبر 
منذ بدأت السلسلة احلالية في 1980. وجاءت األرقام أقوى 
بقليل من معظم توقعات السوق. كان متوسط توقعات 
20 محلال اس���تطلعت رويترز آراءهم يشير إلى تراجع 

فصلي بنسبة 0.7% وسنوي بنسبة %1.6.

واشنطن � رويترز: أظهر تقرير حكومي امس أن 
أرباب العمل األميركيني استغنوا عن 247 ألف وظيفة 
في يوليو أي أقل بكثير من املتوقع وأدنى مستوى 
في أي شهر منذ أغسطس املاضي مما يقدم أوضح 
البراهني حتى اآلن على أن االقتصاد بصدد التحسن. 
وقالت وزارة العمل األميركية إنه في ظل االستغناء 
عن عدد أقل من العمال تراجعت نسبة البطالة إلى 
9.4% في يوليو من 9.5% في الش����هر السابق وهو 

أول تراجع منذ ابريل 2008.
وعدلت احلكومة خس����ائر الوظائ����ف في مايو 
ويونيو بخفض ق����دره 43 ألف وظيفة عن القراءة 

الس����ابقة. وتوقع احملللون تراج����ع الوظائف غير 
الزراعية 320 ألفا في يوليو وارتفاع نسبة البطالة 
إلى 9.6%. وصدرت هذه التوقعات في وقت س����ابق 
هذا األسبوع قبل أن تدفع بيانات أخرى عن سوق 
العمل بعض خبراء االقتصاد إلى خفض تقديراتهم 

لعدد الوظائف الضائعة.
وتقول وزارة العمل إنه من����ذ بداية الركود في 

ديسمبر 2007 فقد االقتصاد 6.7 ماليني وظيفة.
وتوزعت خسائر الوظائف في يوليو على مختلف 
القطاعات لكن ايقاع تس����ريح العمالة تباطأ بشكل 

ملحوظ عن الشهور السابقة.

األزمة املالية واألسعار املتدنية 
لس���وق العقارات ف���ي العديد 
من البلدان ستؤدي على املدى 
املتوسط إلى حركة منو بسيطة 

خالية من االنتعاش احلقيقي.

إال أن الدراس���ة أف���ادت بأن 
اإلنتاج الصناعي األملاني سيشهد 
مع نهاية العام احلالي تراجعا 

في النمو.
الدراسة أن تبعات  وذكرت 

فرانكفورت � د.ب.أ: أظهرت 
دراسة اقتصادية أجريت حديثا 
أن اإلنتاج الصناعي األملاني مير 
مبرحلة التقاط أنفاس واستجمام 
قبل النمو املتوقع أن يشهده في 

املرحلة القادمة.
وقالت الدراسة التي أجريت 
بتكليف م���ن »كوميرس بنك« 
األملان���ي ونش���رت ام���س في 
فرانكف���ورت »إن زيادة حجم 
الطلب عل���ى املنتجات األملانية 
في الفترة األخيرة تدل على أن 
األش���هر القادمة ستشهد زيادة 
كبي���رة في اإلنت���اج الصناعي 
األملاني« وأضافت الدراس���ة أن 
االقتص���اد األملاني بصفة عامة 
الثالث ومن  الربع  س���يمر في 
الربع األخير  املرجح أيضا في 
من هذا العام بفترة منو كبيرة 
الذي تش���هده  التعافي  بفضل 

الصناعة األملانية حاليا.

فرانكفورت � رويترز: قال البنك املركزي األوروبي 
امس ان بنوكا مركزية أوروبية وافقت على متديد 
نظام حتديد سقف ملبيعات الذهب خلمس سنوات 
أخرى لكنها قلصت احلجم اإلجمالي املسموح ببيعه 

مبوجب االتفاق.
وقال البنك إن الس���قف الع���ام للمبيعات في 
الس���نوات اخلمس املقبلة سيتراجع إلى ألفي طن 
من 2500 طن حاليا، وأضاف أن املبيعات السنوية 

لن تتجاوز 400 طن.
ولن ينضم موقعون جدد إلى االتفاق بدءا من 
س���بتمبر، لكن االتفاق قد يتضمن عزم صندوق 

النقد الدولي على بيع كمية من الذهب.
وقال البنك املركزي األوروبي في بيان »يدرك 
املوقعون عزم صندوق النقد الدولي على بيع 403 

أطنان من الذهب وأشاروا إلى أن مثل تلك املبيعات 
ميكن استيعابها ضمن السقف سالف الذكر«.

كانت البنوك املركزية األوروبية اتفقت أول مرة 
على حتديد س���قف ملبيعات الذهب في عام 1999 
وهو ما كان عامال رئيسيا في ارتفاع سعر املعدن 

النفيس في السنوات الثماني املاضية.
وقال املركزي األوروبي »مازال الذهب عنصرا 

مهما في االحتياطيات النقدية العاملية«.
ويبدأ سريان االتفاق اجلديد في 27 سبتمبر أي 

بعد انتهاء أجل االتفاق احلالي مباشرة.
ومبوجب االتفاق احلال���ي الذي ينتهي في 26 
سبتمبر ميكن للموقعني بيع 500 طن كحد أقصى 
سنويا وإن كانت املبيعات الفعلية أقل بكثير من 

تلك احلصة في السنوات األخيرة.

لندن � رويترز: أظهرت بيانات رس���مية امس 
تراجع أس���عار البضائع تس���ليم ب���اب املصنع 
في بريطانيا بأس���رع إيقاع له���ا فيما يقرب من 
8 س���نوات في يوليو وانخف���اض معدل تضخم 
أس���عار مدخالت اإلنتاج إلى أدنى مستوياته في 
حوالي 23 عاما مما ينبئ بتسارع انحسار تضخم 

أسعار املستهلكني.
وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية إن أس���عار 
املنتجني تراجعت 1.3% على أس���اس سنوي في 
يوليو وهو أبطأ إيقاع سنوي منذ نوفمبر 2001 

لكنه جاء فوق التوقعات التي كانت تش���ير إلى 
انخفاض نسبته %1.6.

في املقابل تراجعت أس���عار مدخالت اإلنتاج 
بنسبة أكبر من املتوقع بلغت 12.2% على أساس 
س���نوي وهو أكبر انخفاض منذ س���بتمبر 1986 
فيما يرجع أساس���ا إلى انخفاض نسبته 41% في 

أسعار النفط اخلام.
كما تراجعت أس���عار النف���ط في يوليو األمر 
ال���ذي ينب���ئ مبزيد م���ن االنحس���ار للضغوط 

التضخمية.

المبيعات السنوية لن تتجاوز 400 طنالصناعة األلمانية تمر بمرحلة التقاط أنفاس

بنوك مركزية أوروبية تجدد اتفاقًا لمبيعات الذهب بسقف أقل

أسعار مدخالت اإلنتاج تراجعت بنسبة ٪12.2

هبوط أسعار المنتجين البريطانيين
في يوليو بأسرع وتيرة في 8 سنوات

الفضة ارتفعت إلى 14.59 دوالرًا لألوقية

الذهب يستقر قرب 960 دوالرًا لألوقية
مستمدًا الدعم من تراجع طفيف للدوالر

لندن � رويترز: استقر الذهب قرب 960 دوالرا لألوقية )األونصة( 
في أوروبا امس مس���تمدا الدعم م���ن تراجع طفيف للدوالر لكن في 
معامالت خافتة قبيل بيانات مهمة عن البطالة األميركية تصدر في 

وقت الحق.
ويقول االقتصاديون إن أرقام البطالة ستكون مؤشرا مهما لقوة 

أي تعاف اقتصادي.
وبلغ سعر شراء الذهب في السوق الفوري 960.2 دوالرا لألوقية 
مقاب���ل 962.15 دوالرا لألوقية في أواخر معامالت نيويورك اول من 

أمس.
وزادت الفض���ة إلى 14.59 دوالرا لألوقية م���ن 14.54 دوالرا في 

السوق األميركي.
وسجل البالتني 1236.50 دوالرا لألوقية مقارنة ب� 1260 دوالرا في 

حني تراجع البالديوم إلى 268 دوالرا من 269.50 دوالرا.


