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ب�سبب �أزمات الديون ال�سيادية وه�شا�شة القطاع املايل

الأمم املتحدة حتذر بتعر�ض االقت�صاد العاملي لركود يف 2012
نيويورك – وكاالت:
حذر تقرير للأمم املتحدة من زيادة خماطر
التعر�ض لفرتة ركود �أخرى العام املقبل يف دول
العامل املتقدم وامتداد ت�أثريها �إىل البلدان النامية.
جاء ذلك يف تقرير الدارة الأمم املتحدة
لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية بعنوان
«الو�ضع االقت�صادي العاملي وتوقعات عام
 »2012والذي خف�ض ب�شكل كبري توقعاته التي
�صدرت منذ �ستة �أ�شهر ،متوقعا �أن االقت�صاد
العاملي يف �أح�سن الأحوال �سوف ي�شهد حالة
من «الت�شو�ش» مع منو اجمايل الناجت العاملي
�إىل  %6.2لعام  2012و %3.2لعام 2013
انخفا�ضا من  %4يف عام  .2010ونبه التقرير
�إىل �أن تلك التوقعات حمكومة باحتماالت احتواء
�أزمة الديون يف منطقة اليورو ووقف التحركات
يف �إجتاه مزيد من التق�شف املايل يف البلدان
املتقدمة .و�أ�شار �إىل «�أن ف�شل وا�ضعي ال�سيا�سات
ال�سيما يف �أوروبا والواليات املتحدة ملعاجلة
�أزمة الوظائف واحليلولة دون ت�صعيد �أزمات
الديون ال�سيادية وه�شا�شة القطاع املايل ي�شكل
اخلطر الأكرث احلاحا بالن�سبة لالقت�صاد العاملي
يف توقعات الفرتة .»2013-2012
ولفت �إىل �أن تباط ؤ� النمو يف البلدان املتقدمة

«الغرفة» ت�شارك باالجتماع االقليمي  15لآ�سيا

�سي�ؤثر على البلدان النامية �أي�ضا ،مبينا توقعه
�أن توا�صل البلدان واالقت�صادات النامية التي متر
مبرحلة انتقالية اذكاء حمرك االقت�صاد العاملي
بتحقيق منو بن�سبة  %5.4يف عام  2012و%5.8

يف  2013تراجعا من  %7.1يف عام .2010
و�أ�شار �إىل �أنه حتى يف حال تقوية العالقات
االقت�صادية بني البلدان النامية فانها ال تزال
عر�ضة للظروف االقت�صادية يف الدول املتقدمة.

حملل� :أزمة عاملي ــة �إن جتــاوز النفـط  100دوالر
البحرين ( -- )CNNقال �أنطوان بريندر ،كبري االقت�صاديني يف
م�ؤ�س�سة «يك�سيا» لإدارة الأ�صول� ،إن احلكومات الأوروبية تدر�س بداية
فك االرتباط باليورو والعودة �إىل العمالت الأ�صلية ،ولكن حذر من
التكلفة �ستكون باهظة جدا ،ونتائجها غري معروفة على �أوروبا والعامل.
ور�أى بريندر �أن اليورو ،وب�صرف النظر عن امل�شاكل التي يواجهها،
�إال �أنه «�أقوى من جميع العمالت ،با�ستثناء الني الياباين ،مما يعني
�أن احتمال انهياره يف الفرتة احلالية �ضعيف »،م�شريا ً �إىل �أن �آثار فك
االرتباط مع اليورو بني هذه الدول �ستكون كارثية �أي�ضا على دول
ال�شرق الأو�سط.
وحذر املحلل االقت�صادي من �أزمة مالية واقت�صادية تعم العامل يف
حال ارتفاع �أ�سعار النفط عن حاجز مائة دوالر للربميل ،والذي بدوره
�سوف يخف�ض �أ�سعاره مرة �أخرى �إىل �أقل من  35دوالرا ،كما ح�صل يف
عام  ،2008و�سوف يبقى يف هذا امل�ستوى.
وقال بريندر يف لقاء مع ال�صحفيني باملنامة الثالثاء� ،إن �أملانيا،
�صاحبة �أقوى اقت�صاد يف �أوروبا ،هي حتت ال�ضغط الآن ،بينما فرن�سا
حتت املراقبة� ،أما الأزمة املالية فقد مرت �إىل ايطاليا بعد اليونان ،يف
طريقها �إىل �أ�سبانيا ،التي و�صلت مديونية الدولة فيها �إىل �أكرث من 65
يف املائة من �إجمايل الدخل القومي.
و�أ�شار �إىل �أن �أوروبا جمتمعة ت�سعى �إىل عدم �إفال�س �أي بنك فيها،
كما ح�صل لبنك «ليمن براذرز» الأمريكي ،الذي �أدى �إىل الأزمة املالية
العقارية يف �أمريكا والتي انت�شرت �أثارها على االقت�صاديات العاملية.

ويف منطقة اليورو قال بريندر�« :سوف يح�صل انزالق �إىل حالة من
الركود االقت�صادي ،ال�سيما و�أن االقت�صاد الأوروبي فقد زخمه ب�شكل
وا�ضح ،ومن املرجح حدوث ركود اقت�صادي معتدل الآن و يجب حدوث
حت ّول �سيا�سي �إذا ما رغب الأوروبيون بو�ضع حد نهائي لأزمة الديون
ال�سيادية وانكما�ش �أكرب يف اقت�صادهم».
وتوقع املحلل االقت�صادي ح�صول هذا التحول «خالل ال�شهور
املقبلة� »،إال �أن وترية التذبذب �سوف تظل مرتفع ًة حتى ذلك الوقت،
ورجح �أن تظل �أ�سعار فائدة �سندات اخلزانة الأملانية امل�ستحقة بعد 10
�سنوات عند م�ستوياتها املنخف�ضة الراهنة لفرتة من الزمن.
وعن النفط ،قال بريندر ب�أن �سعر النفط احلالية �أعلى قليال من
املعقول ،و�أنه من اخلط�أ رفع �أ�سعار النفط يف الفرتة املقبل الن
االقت�صاديات العاملية ال تتحمل ذلك ،خ�صو�صا �أن الواليات املتحدة
الأمريكية ،وكذلك املجموعة الأوروبية لي�س لديها �سيا�سية مالية
ت�ستطيع الت�أثري على االقت�صاد والقطاع املايل خ�صو�صا �أن ن�سبة الفائدة
الآن هي �صفر ،مع وجود نق�ص يف ال�سيولة يف جميع �أنحاء العامل،
با�ستثناء ال�سعودية وال�صني.
وتوقع ان ي�ستمر االقت�صاد الأمريكي يف منوه ال�ضعيف جدا مع عدم
تغري ال�سيا�سة املالية ون�سبة البطالة التي هي �أكرث من املتو�سط بقليل،
على �أن ت�شهد �أوروبا بوادر ك�ساد يف ظل تعرث عدد من الدول يف �سداد
مديونيتها.

يو�سف :ودائع �سوريا باخلليج �ستجمد تطبيقاً لقرار اجلامعة

عدنان يو�سف

دبي  -العربية.نت:
قال رئي�س احتاد امل�صارف العربية عدنان يو�سف �إن
تعامالت امل�ؤ�س�سات املالية العربية مع البنك املركزي ال�سوري
�ست�ستمر مامل ت�صدر تعليمات لكل دولة على حدة ،ت�أمر
البنوك العاملة فوق ترابها بوقف التعامالت تطبيقا لقرار
اجلامعة العربية بفر�ض عقوبات اقت�صادية على �سوريا.
وتوقع عدنان يو�سف يف مقابلة خا�صة مع قناة العربية
�أن ت�ؤثر العقوبات االقت�صادية على البنك املركزي ال�سوري
الذي ميلك ودائع كبرية يف بنوك خليجية وعربية ،م�ضيفا
�أنه يف حال �صدرت قرارات عن الدول التي �ستطبق القرار ف�إن
ودائع احلكومة ال�سورية �ستجمد ،وهو ما �سي�ؤثر على املوارد
املالية للميزانية ال�سورية.
و�أكد يو�سف الذي ير�أ�س بنك الربكة الإ�سالمي العامل
�أي�ضا يف ال�سوق ال�سورية �أن قرار اجلامعة العربية �سيخ�ضع

لتقييم كل دولة� ،إذ �إنه من حق �أي دولة �أن ت�سمح بالإبقاء
على �صادرات �أو واردات من و�إىل �سوريا �إذا كان ذلك يخدم
الطرفني وبح�سب اتفاقهما.
وقال رئي�س احتاد امل�صارف العربية ان العقوبات
الدولية التي �صدرت �سابقا يف حق ليبيا وال�سودان والعراق
كانت ت�ستثني بع�ض ال�سلع والتعامالت من احلظر ،وهو ما
ميكن ان يح�صل مع �سوريا.
وتوقع يو�سف �أن ت�ستفيد البنوك اخلا�صة العاملة يف
�سوريا ،وعددها  11م�صرفا ،من قرار اجلامعة العربية
حيث �ستكون املالذ الآمن للودائع التي يخ�شى �أ�صحبها من
جتميدها خارج �سوريا.
لكنه �أكد �أن تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية �إىل �سوريا
�سيت�أثر ب�شكل كبري يف حال وقف التعامالت مع البنك
املركزي ال�سوري .

م�س�ؤول %40 :من �صادرات �سوريا تذهب للدول العربية
االحتاد الأوروبي يفر�ض
عقوبات على �شركات نفط �سورية
(رويرتز)  -فر�ض االحتاد
الأوروبي عقوبات اليوم اجلمعة على
ثالث �شركات نفط �سورية منها �سرتول
وال�شركة العامة للبرتول ال�سورية يف
�إطار جهوده لتكثيف ال�ضغوط املالية
على حكومة دم�شق ب�سبب حملتها على
املحتجني.
وادرجت كذلك �شركة الفرات
للنفط وهي م�شروع م�شرتك ال�شركة
العامة للبرتول ال�سورية على اجلريدة
الر�سمية لالحتاد الأوروبي ما يعطي
ال�صفة القانونية لقرار وزراء خارجية
االحتاد الأوروبي ام�س اخلمي�س.
وت�شمل قائمة العقوبات كذلك
�شركات �إعالمية و�شركات يقول االحتاد
الأوروبي انها تورد معدات ح�سا�سة
ملركز �أبحاث يدعم قمع املن�شقني.

دبي(� -- )CNNأكد
مدير عام هيئة تنمية وترويج
ال�صادرات ال�سورية ح�سام
يو�سف �أن حجم ال�صادرات
ال�سورية غري النفطية للدول
العربية ت�شكل  40يف املائة فقط
من احلجم الإجمايل لل�صادرات
ال�سورية.
ونقلت وكالة الأنباء
ال�سورية الر�سمية عن يو�سف
يف تعليقه على فر�ض العرب
عقوبات اقت�صادية على �سوريا،
قوله �إن «معظم ال�صادرات
ال�سورية لهذه الدول هي مواد
غري نفط ّية وت�ش ّكل ما ن�سبته 40
يف املائة من �إجمايل ال�صادرات
ال�سورية وبقيمة مقدارها 228
مليار لرية ( 4.59مليار دوالر)،
يف حني ت�ستورد �سوريا من هذه
الدول ما ن�سبته  15يف املائة من
�إجمايل امل�ستوردات».
و�أ�ضاف يو�سف �أن العراق
ي�ست�أثر بـ  26يف املائة من

�إجمايل ال�صادرات �أي ما يعادل
 149مليار لرية ،وهو ما يعادل
 70يف املائة من ال�صادرات
ال�سورية للدول العربية و 48يف
املائة من ال�صادرات ال�سورية من
دون النفط ،م�شريا ً �إىل �أن «�أهم
ال�صادرات هي :البي�ض واللحوم
واخل�ضار والفواكه وال�سكر
والألب�سة واملعدات والآالت».
وقال اليو�سف «البد من
تطوير العالقات التجارية مع
لبنان والعراق والتح ّول من
جتارة حرة �إىل �سوق م�شرتك

على غرار ال�سوق اخلليج ّية �أو
ال�سوق الأوربية ،و�إتباع �سيا�سة
�إحالل امل�ستوردات وت�صنيع كل
ما ي�ستورد داخل �سوريا».
وذكر اليو�سف �أن ال�صادرات
منت العام املا�ضي بن�سبة
و�صلت �إىل  17يف املائة وبقيمة
و�صلت �إىل  570مليار لرية
( 11.4مليار دوالر) ،يف حني
و�صلت ن�سبة منو امل�ستوردات
للعام نف�سه �إىل  14باملائة
وبقيمة و�صلت �إىل 812مليار
لرية ( 16.3مليار دوالر).

ت�شارك غرفة جتارة و�صناعة البحرين
يف االجتماع الإقليمي اخلام�س ع�شر لآ�سيا
واملحيط الهادئ الذي �سيعقد يف الفرتة ما
بني � 4إىل  7دي�سمرب اجلاري مدينة كيوتو
اليابانية ،ممثلة برئي�س الغرفة الدكتور
ع�صام عبداهلل فخرو ،والأمني املايل عثمان
�شريف والرئي�س التنفيذي �إبراهيم احمد
اللنجاوي ،و�سيناق�ش االجتماع اال�ستخدام
والآفاق االقت�صادية والتحديات واملعوقات
التي تواجه حتقيق العمل الالئق يف �آ�سيا
واملحيط الهادئ ،وت�أثري الكوارث الطبيعية
وامل�ستجدات االقت�صادية يف التطورات
االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية يف
منطقة ال�شرق الأو�سط.
و�أو�ضح �إبراهيم اللنجاوي ان االجتماع
�سي�ستعر�ض القرارات الدولية ال�صادرة عن
منظمة العمل الدولية مبا ي�صب يف م�صلحة
العمل والعمال� ،إ�ضافة �إىل انه �سي�شمل اللقاء
منتدى للقادة حول ا�ستخدام ال�شباب ،حيث
�سيجمع قادة من ال�شباب ونا�شطني ملناق�شة
التحديات التي يواجهها ال�شباب يف �إيجاد عمل
الئق وتعزيز قابليتهم لال�ستخدام وامل�ساهمة
يف تنمية �أوطانهم على امل�ستويني االقت�صادي

واالجتماعي� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة التن�سيق على
م�ستوى االقت�صاد الكلي و�سيا�سات اال�ستخدام
واحلماية االجتماعية وتطوير العمل املنتج
وامل�ؤ�س�سات امل�ستدامة واملهارات ،واالرتقاء
باحلقوق يف العمل واحلوار االجتماع ،كما
�سيتم مناق�شة كيفية �إ�شراك منظمات العمال
و�أ�صحاب العمل يف عملية النهو�ض بنموذج
تنموي جديد للمنطقة العربية و�إن�شاء الأطر
الوطنية للتنمية املنا�سبة له ،مبا يف ذلك
تعزيز قوة ومتا�سك �إ�ستجابات الأمم املتحدة
ال�سيا�ساتية لتحديات اال�ستخدام والعمل
الالئق.
وبني �إبراهيم اللنجاوي بان لالجتماع
الإقليمي �أهمية كبرية جلميع الدول وال�شركاء
االجتماعيني وال�سكان يف هذه املنطقة ،حيث
تدعمهما املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل
واحلوار االجتماعي ،م�شريا ً يف ذات الوقت �إىل
�ضرورة حتقيق االنتعا�ش وال�سعي لتحقيق
اال�ستدامة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
الذي ي�ؤدي �إىل مزيد من التعاون الإقليمي
ودورا ً رئي�سيا ً للو�صول �إىل �أهداف «عقد
العمل الالئق لآ�سيا» لعام  2015وامل�ساعدة
يف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية.

برنت يرتفع متجاوزاً  109دوالرات بعد بيانات �أمريكية
�سول (رويرتز)  -ارتفع �سعر مزيج برنت خام القيا�س االوروبي فوق م�ستوى 109
دوالرات يوم اجلمعة و�سط دالئل جديدة على انتعا�ش االقت�صاد يف الواليات املتحدة �أكرب
م�ستهلك للنفط يف العامل لكن حد من املكا�سب املخاوف امل�ستمرة من ان تقود �أزمة منطقة اليورو
اىل حالة ركود جديدة.
وتدعمت اال�سعار كذلك مبخاوف من تعطل االمدادات من ايران بعد ان �شدد االحتاد االوروبي
والواليات املتحدة العقوبات عليها يوم اخلمي�س و�سط خماوف متزايدة من ن�شاطها النووي.
وبحلول ال�ساعة  0651بتوقيت جرينت�ش ارتفع برنت � 55سنتا اىل  109.54دوالر
للربميل بعد �أن انخف�ض  1.53دوالر اىل  108.99دوالر يوم �أم�س الأول اخلمي�س.
وارتفع �سعر اخلام االمريكي اخلفيف � 20سنتا اىل  100.40دوالر للربميل.
وارتفع ن�شاط ال�صناعات التحويلية اىل �أعلى م�ستوياته يف خم�سة �أ�شهر يف حني جاءت
بيانات عن انفاق امل�ستهلكني وتوفري فر�ص عمل يف القطاع اخلا�ص ايجابية كذلك.

