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أسواق العالم نحو األفضل
] غمامة من الشكوك على األسواق العالمية ترافق 
»الهاوية  ألزمة  والطويلة  المؤلمة  التسوية  عملية 
بانتعاش  توقعات  رغم  على  وذلك  األميركية،  المالية« 
االقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام 2013.

 ،)2012( الماضي  العام  من  الوقت  هذا  مثل  في 
تفاقم  بسبب  قاتمة  العالمي  االقتصاد  نمو  آفاق  كانت 
أزمة الديون السيادية األوروبية والتخّوف من هبوط 
األميركية.  المالية«  و«الهاوية  الصيني  لالقتصاد  قاٍس 
بتسوية  توقعات  عن  يتحدث  من  هناك  فإن  اليوم  أما 
عبر   ،2013 العام  خالل  المالية  السياسات  مشكلة 
البنوك  ستتخذها  التي  القاسية  اإلجراءات  من  مزيج 
المركزية العالمية وتؤّدي إلى تحّسن أرباح الشركات، 
ومخاطر  الكلّي  االقتصاد  توجهات  ل  سيعدِّ ما  وهو 

األسواق بشكل إيجابي.
في هذا اإلطار، حّدد محللو شركة بنك أوف أميركا 
االقتصاد  في  لالستثمار  توقعات  عّدة  لينش  ميريل 
الكلّي، استندوا إليها في صوغ توقعاتهم آلفاق األسواق 
العالمي  االقتصاد  كنمو   .2013 العام  خالل  العالمية 
تدريجيًا  يستمر  الذي  وتحّسنه  المئة،  في   3.2 بمعّدل 
واألميركي.  الصيني  االقتصادين  بقيادة  العام،  طوال 
عناصر  المحللون  سيورد  اإليجابي  الوضع  هذا  ومع 
األميركية«  المالية  »الهاوية  أزمة  أهمها تسوية  أخرى 
معّدل  وارتفاع  إسبانيا  مساعدة  مفاوضات  ونجاح 
األساسية،  السلع  أسعار  وانخفاض  النقدية  السيولة 
المستهلكين  وإنفاق  للشركات  تدريجي  تحّسن  لدعم 
معّدل  ارتفاع  المتوقع  العام 2013. ومن  عالميًا خالل 
نمو االقتصاد األميركي إلى 2.5 في المئة والصيني إلى 

8 في المئة، بحلول نهاية العام 2013.
قطاع  انتعاش  المقبل،  التفاؤل  محّددات  بين  ومن 
أسعار  ترتفع  أن  المتوقع  من  إذ  األميركي؛  اإلسكان 
العام  أخرى  المئة  في   3 بنسبة  األميركية  المنازل 
المئة  في   5 بنسبة  ارتفاعها  إلى  تضاف   ،2013
الجديدة  المنازل  بناء  بزيادة  وتوقعات   .2012 العام 
في   3.5 بنسبة  وترتفع  المئة  في   25 تناهز  بنسبة 
العشر  السنوات  مدى  على  المتوسط  في  المئة سنويًا 
المقبلة؛ ما سيعزز فرص العمل المتاحة في قطاع البناء 
ومواد  األثاث  أمثال  المغذية  والقطاعات  واإلنشاءات 

البناء والتمويل.
األهم من كل ذلك استقرار متوقع لالقتصاد األوروبي 
إسبانيا.  أزمة  بتسوية  مدعومًا  الجاري،  العام  خالل 
الدورية  المشكالت  من  سلسلة  نشوب  رغم  وعلى 
المستمرة،  األوروبية  األزمة  عن  الناجمة  المحدودة 
فإن من المرّجح أن تكون أوروبا قد خرجت من عنق 

الزجاجة التي كانت تهّدد منطقة اليورو باالنهيار.

حسن عبدالرحمن 

رئيس تحرير »أريبيان بزنس«

إيران: الصادرات الزراعية تزدهر رغم العقوبات
§دبي - رويترز

] قالت وكالة أنباء فارس اإليرانية 
إيران  ــادرات  ص إن  الرسمية  شبه 
الماضي  العام  ارتفعت  الزراعية 
الفستق  مبيعات  زيادة  مع   )2012(
والزعفران إلى مثليها تقريباً وذلك على 
التجارة  على  الغربية  العقوبات  رغم 

مع طهران. 
وقالت الوكالة يوم السبت )5 يناير/ 
نائب  عن  نقاًل   ،)2013 الثاني  كانون 
إن  برهمت،  جهانجير  الزراعة  وزير 
صادرات الفستق اإليراني زادت لمثليها 
إلى 587 مليون دوالر في الفترة مابين 
21 مارس/ آذار إلى 30 ديسمبر/ كانون 

صادرات  أكبر  يجعله  ما   ،2012 األول 
بينما  القيمة  حيث  من  الزراعية  إيران 
المئة  في   87 الزعفران  صادرات  زادت 
إلى 213 مليون دوالر. وأضافت »زادت 
في   15 الزراعية  المنتجات  صادرات 
ومازالت  السابق  العام  عن  المئة 
يومي.  صعود  في  الزراعية  الصادرات 
»أكثر من 95 في المئة من حاجات إيران 
محلياً«.  تنتج  الزراعية  المنتجات  من 
الغربية على تعامل  العقوبات  وبسبب 
وقف  على  لحملها  إيران  مع  البنوك 
برنامجها النووي من خالل حرمانها من 
إيرادات مبيعات النفط فإن من الصعب 
المنتجات  من  كثير  مصّدري  على 

مستحقاتهم.  تقاضي  األخرى  اإليرانية 
رغم  على  إنه  فــارس  وكالة  وقالت 
 2012 في  التجارة  على  القيود  تشديد 
كثيرة  زراعية  منتجات  صادرات  فإن 
)البطاطس(  والبطاطا  الطماطم  مثل 
زادت  والتفاح  والكيوي  والبطيخ 
الماضي.  العام  كبير  بشكل  جميعها 
يتقاضى  كيف  الوكالة  تذكر  ولــم 
لكن  التصدير  عائدات  المصدرون 
عديدة  مقايضة  صفقات  أبرمت  إيران 
للحصول  الماضي  العام  مدار  على 
منتجات  مقابل  تحتاجها  منتجات  على 
إلى  نظراً  بسهولة  بيعها  تستطيع  ال 

القيود المصرفية.

مصر تقّلص المعروض 
في عطاءات بيع الدوالر

على  دوالر  مليون   60 المصري  المركزي  البنك  عرض   [
البنوك في عطاء العملة الصعبة أمس األحد )6 يناير/ كانون 
من  كل  في  دوالر  مليون   75 من  انخفاضاً   ،)2013 الثاني 
الماضي،  األسبوع  طرحها  التي  السابقة  األربعة  العطاءات 
االحتياطيات  المحافظة على  إلى  إطار نظام جديد يهدف  في 

األجنبية اآلخذة في التراجع. 
وتراجع الجنيه المصري نحو 3.7 في بالمئة في سوق ما 
البنوك منذ بدء العمل بالنظام الجديد في 30 ديسمبر/  بين 
مليار   15 سّجلت  االحتياطيات  وكانت   .2012 األول  كانون 

دوالر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وزير المالية: مصر ستكمل 
محادثات صندوق النقد

السيد  المرسي  الجديد  المصري  المالية  وزير  قال   [
إنه   ،)2013 الثاني  كانون  يناير/   6( األحد  أمس  حجازي، 
الدولي  النقد  صندوق  مع  المحادثات  الستكمال  مستعد 
دعم  إلى  يهدف  دوالر  مليارات   4.8 قيمته  قرض  بشأن 
الذي  يمر بصعوبات.وكان حجازي  الذي  المصري  االقتصاد 
من المتوقع أن يؤّدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد 
مع  لقاء  عقب  يتحدث  )أمس(  اليوم  الحق  وقت  في  مرسي 
أفادت  محلية  صحيفة  وكانت  قنديل.  هشام  الوزراء  رئيس 
بالمسئولين  سيلتقي  النقد  صندوق  في  كبيراً  مسئوالً  أن 

المصريين اليوم االثنين )7 يناير الجاري(.

أبوظبي تستضيف أكبر تجمع حول 
االستدامة في الشرق األوسط

] ذكرت شركة مصدر، التابعة لشركة مبادلة اإلماراتية، 
-13( الفترة  في  تستقبل  أبوظبي  أن  )األحد(  أمس  بيان  في 

رؤساء  من  واسعاً  حشداً   )2013 الثاني  يناير/كانون   17
التكنولوجيا  خبراء  وأبرز  العالميين  األعمال  وقادة  الدول 
المصلحة  كبير من أصحاب  والمنظمات غير حكومية وعدد 
أبوظبي  أسبوع  فعاليات  لحضور  المعنية،  والجهات 
لالستدامة، أكبر تجمع مرتبط باالستدامة في تاريخ الشرق 
األوسط، والذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 30 ألف مشارك 
على  األسبوع  وفعاليات  مؤتمرات  وستركز  دولة.   150 من 
التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مجاالت 

األعمال والتكنولوجيا والتمويل.

 مؤشر أسعار المستهلكين في الواليات المتحدة على أساس مقارنة سنوي


