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رغم الحظر االمريكي

توقعات بارتفاع املبادالت التجارية بني ايران واالمارات
تحتل اإلمارات المرتبة الثانية
مصدري البضائع
س ّلم أكبر
ّ
في ُ
إلى إيران

توقعت أوس��اط اقتصادية إيرانية ارتفاع
حج��م التب��ادل التج��اري بي��ن طه��ران ودب��ي
خ�لال الم��دة المقبل��ة ،ف��ي وق��ت احتلت فيه
اإلم��ارات المرتب��ة الثاني��ة ف��ي س��لم أكب��ر
مص��دري البضائ��ع إل��ى إي��ران بع��د الصي��ن
خالل فصل الربيع الماضي.
وأعلن��ت العالق��ات العام��ة للجم��ارك
اإليراني��ة ف��ي أح��دث تقري��ر له��ا ،أن الصي��ن
والع��راق وتركي��ا واإلم��ارات وأفغانس��تان
تش��كل ال��دول الخم��س األوائ��ل ف��ي اس��تيراد
البضائ��ع اإليراني��ة غي��ر النفطي��ة خ�لال
األش��هر الخمس��ة األولى م��ن الع��ام اإليراني
الج��اري (م��ا بي��ن  21م��ارس/آذار و22
أغسطس/آب).
وبينم��ا أعلن��ت أن التب��ادل التج��اري
اإليران��ي خ�لال األش��هر الخمس��ة الماضي��ة
تج��اوز  35.5ملي��ار دوالر ،أك��دت أن الب�لاد
حققت دخال بلغ  17.8مليار دوالر في الفترة
ذاتها من تصدير البضائع غير النفطية التي
تقدر بأكثر من  60مليوناً و 737ألف طن.
وأوضح��ت منظم��ة الجم��ارك اإليراني��ة
ف��ي تقريره��ا أن صادراته��ا غي��ر النفطي��ة
إل��ى الصي��ن والع��راق وتركي��ا واإلم��ارات
وأفغانس��تان حققت خالل األش��هر الخمس��ة
الماضي��ة عوائد بلغ��ت  13مليار و 377مليون
دوالر ،ف��ي حي��ن بلغ��ت إي��رادات الب�لاد خالل
الم��دة ذاته��ا  14مليونا و 126ألف طن بقيمة
 17مليارا و 739مليون دوالر.
وختم��ت تقريره��ا باإلع�لان أن واردات
الجمهورية اإلس�لامية من الصين واإلمارات
وتركي��ا والهن��د وألماني��ا بلغ��ت  12ملي��ارا
و 280ملي��ون دوالر من��ذ  21م��ارس/آذار حت��ى
 22أغسطس/آب الماضي.
توق��ع الباح��ث االقتص��ادي مس��عود
طاه��ري مه��ر «زيادة حجم التب��ادل التجاري
بي��ن طهران ودبي مقارنة م��ع العام الماضي،
ف��ي ظ��ل عزم قي��ادات البلدين خف��ض التوتر
والتع��اون ف��ي مج��ال ضمان األمن واس��تقرار
المنطقة”.
وكان رئي��س رابط��ة التج��ار اإليرانيي��ن
ف��ي اإلم��ارات عبد الق��ادر فقيهي قال الش��هر
الماض��ي «لمس��نا انفتاح��ا ف��ي اإلم��ارات
الستئناف أجواء التجارة مع إيران» ،مضيفا
أن��ه وفق��ا لتوجيه��ات المس��ؤولين ف��ي دب��ي
س��وف تت��م إع��ادة من��ح التج��ار اإليرانيي��ن
التأشيرات التجارية.
وأش��ار مس��عود طاهري مهر إلى أن إيران

تس��عى لزي��ادة صادراته��ا إلى اإلم��ارات خالل
الع��ام الج��اري ،لتراج��ع «صادرات ب�لاده غير
النفطي��ة خ�لال الع��ام اإليران��ي الماض��ي
بنسبة  %11مقارنة مع العام الذي سبقه”.
وع��ن إرس��ال اي��ران ملحق �اً تجاري �اً إل��ى
اإلم��ارات ،ق��ال الناش��ط ف��ي منظم��ة تنمي��ة
التج��ارة اإليراني��ة إن األم��ر يرتب��ط بطبيعة
مس��تقبل العالق��ات بي��ن الجانبي��ن ،وإن
طه��ران ل��م تتخ��ذ ق��رارا بع��د بإرس��ال ملحق
تجاري لإلمارات.
وأض��اف طاه��ري مه��ر أن حج��م التبادل
التج��اري بي��ن إي��ران واإلم��ارات بل��غ خ�لال
العام الماضي  11مليار دوالر منها  6مليارات
دوالر صادرات إيران إلى جارتها الجنوبية.
وخت��م بالق��ول إن مقص��د أغلبي��ة
الص��ادرات اإليراني��ة كان اإلم��ارات ،وإن
ج��زءا آخ��ر من ص��ادرات بالده يت��م تصديرها
مج��ددا من الجارة الجنوبية إلى دول أخرى،
ف��ي حي��ن أك��د أن الكثير م��ن البضائع التي
تس��توردها طه��ران م��ن مدين��ة دب��ي ه��ي م��ن
صادرات الدول األخرى إلى اإلمارات.
ووف��ق تقري��ر غرف��ة تج��ارة وصناع��ة
العاصم��ة طه��ران ،ف��إن الص��ادرات اإليراني��ة
إل��ى اإلم��ارات خ�لال فص��ل الربي��ع الماض��ي
بلغت أربعة آالف و 161ألف طن من البضائع
بقيمة مليار و 555ميلون دوالر.

ف��ي المقاب��ل ،احتل��ت اإلم��ارات المرتب��ة
الثانية في سلم أكبر مصدري البضائع إلى
إيران بعد الصين.
وتش��ير اإلحص��اءات اإليراني��ة إل��ى
اس��تيراد  793أل��ف ط��ن بقيم��ة ملي��ار و535
ميلون دوالر من دبي خالل الفترة ذاتها.
وتتح��دث اإلحص��اءات اإليراني��ة ع��ن
اس��تيراد طه��ران  %10م��ن كل وارداته��ا م��ن
اإلم��ارات العربي��ة المتحدة ،ف��ي حين تصدر
نح��و  %15م��ن كل صادراته��ا ع��ن طري��ق
األخيرة.
م��ن جانبه ،توقع الرئيس الس��ابق لغرفة
التج��ارة اإليراني��ة اإلماراتي��ة المش��تركة
مس��عود دانش��مند ،أن يبل��غ حج��م التب��ادل
التج��اري بي��ن اي��ران وجارته��ا الجنوبي��ة في
المرحلة المقبلة  20إلى  25مليار دوالر.
مسعود دانشمند أوضح أن رؤوس األموال
اإليراني��ة تش��كل  %10م��ن االس��تثمارات ف��ي
اإلمارات.
وأش��ار إل��ى أن حج��م التب��ادل التج��اري
الراه��ن بي��ن إي��ران واإلمارات يت��راوح بين 10
و 15ملي��ار دوالر ،ف��ي حي��ن كان��ت األرق��ام
تش��ير إل��ى  30ملي��ار دوالر حت��ى قب��ل ف��رض
«العقوبات» األميركية على إيران.
ويش��ير مراقب��ون ف��ي إي��ران إل��ى أن
المب��ادالت التجارية بين طه��ران ودبي تتجه

إنتاج النحاس الكاثودي يسجل أعلى مستوياته رغم الحظر تصدير سلع غير نفطية
أعل��ن المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة الصناعات النحاس��ية الوطنية االيرانية عن تس��جيل
أعلى ايرانية بـ  3.2مليار دوالر
مستوى في انتاج النحاس الكاثودي خالل  5شهور فترة  21مارس/آذارحتى  21اغسطس/آب ،2019

رغم الحظر المفروض على البالد.
واوضح «اردشير سعد محمدي» في تصريح أمس السبت ،أن انتاج النحاس الكاثودي بلغ 110
االف طن .من جهة ثانية أشار الى أن مبيعات الشركة بلغت  84.6تريليون ريال( الدوالر=  42الف
ريال) في الشهور الخمسة ،حيث يعتبر رقما قياسيا بتاريخ صناعة النحاس في ايران.

العراق يحافظ على مركزه عامليا بأكبر احتياطي للذهب
أعلن المجلس العالمي للذهب ،أمس السبت ،أن خمس دول عربية بينها العراق تملكان ما
يقارب من الف طن كاحتياطي للذهب .وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خالل
ش��هر ايلول إن «الس��عودية ولبنان والجزائر وليبيا والعراق لديهم اكبر احتياطيات للذهب من
بين الدول العربية االخرى حيث بلغت مجمل هذه االحتياطيات  996.4طن «.
واض��اف ان «كمي��ة احتياطي��ات الذه��ب للس��عودية تبل��غ  323.1ط��ن ،ف��ي حي��ن بلغ��ت
احتياطي��ات الذه��ب لدول��ة لبن��ان  286.8ط��ن ،فيما بلغت كمي��ة االحتياطيات لدول��ة الجزائر
 173.6طن» ،مبينا ان «احتياطيات الذهب لدولة ليبيا بلغت  116.6طن ،في حين بلغت كمية
االحتياطيات للذهب للعراق  96.3طن» .واشار الى ان «العراق ما زال يحافظ على مركزه 38
عالمي��ا بأكب��ر احتياط��ي للذه��ب من اص��ل  100دولة مدرجة ف��ي االحص��اءات المالية الدولية
لالحتياطيات العالمية للذهب حيث بلغت هذه االحتياطيات  96.3طن وهي تمثل  %6.5من باقي
عمالته االخرى».
يذك��ر ان المجل��س العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة
واس��عة ومعرف��ة عميق��ة بالعوامل المس��ببة لتغيير الس��وق ويتك��ون اعضاؤه من أكبر ش��ركات
تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

أف��ادت بيان��ات لغرف��ة تج��ارة طه��ران ب��أن
صادرات الس��لع االيرانية غير النفطية س��جلت
 3.2ملي��ار دوالر ف��ي ش��هر» م��رداد» االيران��ي
المنته��ي  22اغس��طس/آب  2019بنم��و 3.2
بالمئ��ة عل��ى اس��اس ش��هري .وأش��ارت البيان��ات
الت��ي تابعته��ا «ف��ارس» أم��س الس��بت ،ال��ى أن
الص��ادرات س��جلت تراجع��ا بنس��بة  16بالمئ��ة
قياس��ا بالفت��رة المناظ��رة  .2018بالمقاب��ل
استوردت ايران في الشهر المذكور سلعا بـ 3.4
مليار دوالر بانخفاض  8.1على اساس سنوي.

نح��و التطبي��ع بعدم��ا ش��هدت فت��ورا خ�لال
األع��وام الماضي��ة ،متأث��رة بتط��ورات الحرب
الس��عودية اإلماراتي��ة عل��ى اليم��ن وقط��ع
الرياض عالقاتها الدبلوماسية مع طهران.
وق��ال مص��در إيران��ي فضل عدم الكش��ف
ع��ن هويت��ه بحس��ب «الجزي��رة» ،إنه ل��م يعد
بإم��كان اإلم��ارات تصدير أكث��ر من  %20من
نفطه��ا م��ن مين��اء الفجي��رة ،مما يعن��ي أنها
مضط��رة للتع��اون مع إي��ران لتصدير نفطها
عبر مضيق هرمز.
وأض��اف المص��در أن��ه رغ��م تراج��ع
المب��ادالت الثنائي��ة بين إي��ران واإلمارات إثر
ع��ودة «العقوب��ات» األميركي��ة ع��ام 2018
عل��ى إي��ران ،ف��إن اس��تهداف ناق�لات النف��ط
ف��ي المي��اه اإلقليمي��ة اإلماراتي��ة قب��ل أش��هر
ح��ث أب��و ظبي أكثر م��ن أي وقت مضى على
تعزيز عالقاتها مع طهران.
وكان��ت اإلم��ارات ق��د حول��ت بوصلته��ا
نح��و إي��ران بع��د قطيع��ة اس��تمرت لس��نوات،
حي��ث التق��ى قائد خف��ر الس��واحل اإلماراتي
العمي��د مصب��اح األحباب��ي بقائ��د ح��رس
الح��دود اإليران��ي العمي��د قاس��م رضائ��ي
الش��هر الماض��ي ،وتح��دث الجان��ب اإلماراتي
ع��ن ض��رورة التنس��يق المتواص��ل بي��ن
طه��ران وأب��و ظب��ي لضم��ان س�لامة المالحة
في المنطقة.

ف��ي إش��ارة إل��ى االتفاقي��ات األخيرة
بي��ن إيران وأفغانس��تان في مجال توليد
ونق��ل الكهرب��اء ،ق��ال وزي��ر الطاق��ة ،ان��ه
س��يتم تنفي��ذ االتفاقيات بس��رعة أكبر
من خالل إنش��اء لجنة تعاون مشتركة
بين البلدين.
وص��رح رض��ا أردكاني��ان ف��ي مقابلة
خاص��ة م��ع وكال��ة األنب��اء اإليراني��ة :
أن تش��كيل فري��ق العم��ل المش��ترك ت��م
بموافق��ة من رئيس جمهورية أفغانس��تان
وبايع��از من��ه ،ونح��ن اآلن ف��ي انتظ��ار
تشكيل هذه اللجنة في أقرب وقت ممكن.
واضاف :س��يتم ف��ي هذه اللجنة التش��اور
ح��ول موع��د اجتم��اع لجن��ة التع��اون
االقتص��ادي المش��تركة وس��تتخذ
الخطوات الالزمة بعد ذلك االجتماع.
وقال وزير الطاقة حول اتفاق إيران
وأفغانس��تان عل��ى إص�لاح التوربين��ات
والمح��والت الكهربائي��ة األفغاني��ة ،ان
هذه األعمال قيد االنجاز ايضا.
وق��ام مس��اعد وزي��ر الطاقة لش��ؤون
الكهرب��اء «هماي��ون حائ��ري» بزي��ارة
إل��ى كاب��ول م��ع الرئي��س التنفي��ذي
لش��ركة تواني��ر «محم��د حس��ن متولي
زادة» ف��ي  17اغس��طس الماض��ي حي��ث
اج��رى محادث��ات م��ع مس��ؤولي وزارة
المي��اه والطاق��ة األفغاني��ة ،وأثمرت عن
توقي��ع مذكرة تفاهم بين المس��ؤولين
اإليرانيي��ن واألفغ��ان تس��مح بتب��ادل
الكهرباء بين البلدين.
وم��ن النتائج االخ��رى لهذه الزيارة،
تمدي��د عقد تصدي��ر الكهرباء من إيران
إل��ى أفغانس��تان ،وتوقيع اتف��اق للتعاون
ف��ي مجال الكهرباء ،وتعاون إيران للحد
م��ن خس��ائر ش��بكة الكهرب��اء األفغانية،
وتوسيع شبكة الكهرباء اإلفغانية ،وبناء
خ��ط نق��ل زرن��ج ،والموافق��ة عل��ى نق��ل
الكهرب��اء ،وتجدي��د ش��بكة الكهرب��اء في
أفغانس��تان م��ن قبل اي��ران ،وإع��ادة بناء
بعض مح��والت الطاقة والتوربينات في
أفغانستان.

خالل السنوات الثالث القادمة..

إنتاج البتروكيماويات
سيصل الى  100مليون
طن سنويا في ايران
ق��ال المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة
للصناع��ات البتروكيماوية الوطنية «بهزاد
محم��دي» ان��ه وبتدش��ين  27مش��روعا يت��م
انش��اؤها س��يزداد انت��اج البتروكيماوي��ات
بنهاي��ة الع��ام االیران��ي 20 (1400م��ارس
 )2022ليصل الى  100مليون طن سنويا.
واض��اف مس��اعد وزي��ر النف��ط لش��ؤون
البتروكيماويات خالل تفقده مش��روع «ارتا
انرج��ي» للبتروكيماوي��ات ف��ي اردبي��ل :إن
اإلنت��اج الفعلي للبالد من البتروكيماويات
يبلغ  66مليون طن سنويا.
وقال ايضا ان القيمة الفعلية لمنتجات
البتروكيماوي��ات تبلغ حاليا  17ملياردوالر
و س��تصل بنهاي��ة الع��ام ( 20م��ارس )2022
ال��ى  24ملي��ار .ويقام مش��روع «ارتا انرجي»
للبتروكيم��اوت ال��ذي ينف��ذه القط��اع
الخ��اص عل��ى ارض بمس��احة  8هكتارات في
مدينة اردبيل وباس��تثمارات تبلغ  295مليار
توم��ان ( ال��دوالر يس��اوي  4200توم��ان) و
 112مليون يورو.

ايران ّ
تصدر  110آالف
طن من البنزين..
والعراق ضمن املستوردين
أعلن رئيس بورصة الطاقة االيرانية عن
تصدي��ر  110آالف ط��ن م��ن البنزي��ن بقيمة
 72ملي��ون دوالر عب��ر الس��وق التصديري��ة
للبورصة في االسبوع الفائت.
واوض��ح علي حس��يني ف��ي تصريح أمس
الس��بت ،إن صادرات البنزين سجلت مستوى
قياسيا في الفترة المذكورة ،حيث توجهت
للع��راق وتركي��ا وباكس��تان وبقي��ة ال��دول
المج��اورة .وأك��د أن الش��ركة الوطني��ة
االيراني��ة لتوزي��ع المش��تقات تس��تهدف رفع
المس��توى التصدي��ري للمش��تقات النفطية
عبر بورصة الطاقة.

بورصة طهران تواصل تسجيل االرقام القياسية

ماليزيا تستورد منتجات
االلبان االيرانية
أعل��ن رئيس منظمة البيطرة االيرانية عن
التوص��ل التفاق نهائي مع ماليزيا الس��تيرادها
منتجات االلبان من ايران.
واش��ار «عل��ي رض��ا رفيع��ي» ل��دى اجتماعه
بنظي��ره المالي��زي عل��ى هام��ش مؤتم��ر oie
االقليم��ي ف��ي الياب��ان ،أن اي��ران ترغ��ب باالفادة
م��ن التكنولوجي��ا الماليزي��ة بمج��ال لقاح��ات
الطي��ور والمواش��ي ،مؤك��دا االس��تعداد الب��رام
اتفاقي��ة بيطري��ة بمج��ال اللقاح��ات واالدوي��ة
مع ماليزيا.

أغل��ق «تدبيك��س» المؤش��ر العام لبورص��ة طهران لالس��هم واالوراق المالية جلس��ة تداول أمس
السبت ،على ارتفاع  4422نقطة الى مستوى  294الفا و 600نقطة ،ليواصل بذلك وتيرة تسجيل
االرق��ام القياس��ية الت��ي بدأه��ا من��ذ فترة .وتش��هد بورص��ة طهران انتعاش��ا على وقع توفير الس��يولة
للش��ركات المدرج��ة وارتف��اع س��عرصرف العم�لات االجنبية م��ا ادى لزي��ادة عوائد الري��ال االيراني
للش��ركات التصديري��ة فض�لا ع��ن االقبال على س��وق رأس المال بعد موجة الرك��ود التي يمر بها
القطاع العقاري وانحسار المضاربة بالذهب والعمالت .وتداولت السوق اكثر من  949مليون سهم
وورقة مالية بقيمة  7.83تريليون ريال توزعت في اطار  171الف صفقة.

البنك املركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى %7
خف��ض البن��ك المرك��زي الروس��ي س��عر الفائ��دة الرئيس��ي
بمقدار  25نقطة أس��اس إلى س��بعة بالمئة في ثالث خفض لتكلفة
االقتراض هذا العام ،وقال إن خفضا آخر للفائدة محتمل في أحد
اجتماعاته الثالثة القادمة .ويأتي خفض الفائدة وسط تباطؤ في
التضخ��م ونم��و اقتص��ادي راك��د ،وه��و ما دف��ع البن��ك المركزي

الروس��ي إل��ى خف��ض توقعات��ه للنات��ج المحل��ي اإلجمال��ي .وقال��ت
إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي ،وهي تعلن قرار خفض
الفائدة ،إن البنك سيدرس خفض سعر الفائدة الرئيسي قريبا.
لكنها امتنعت عن التعقيب بشأن ما إذا كان البنك المركزي
مس��تعدا لخف��ض الفائدة ف��ي اجتماعه القادم في أكتوبر تش��رين

األول ث��م ف��ي ديس��مبر كان��ون األول .وأضافت قائلة «خفض س��عر
الفائدة الرئيس��ي مرجح في أح��د االجتماعات (الثالثة) القادمة».
وعدّل البنك المركزي بالخفض توقعاته للنمو االقتصادي هذا
العام إلى نطاق من  1.3-0.8في المئة من تقديراته السابقة البالغة
 1.5-1.0في المئة.

تركيا تكشف عن الخلل الخفي في اقتصادها

تباطؤ نمو الوظائف األميركية «أكثر من املتوقع» في أغسطس
تباطأ نمو الوظائف في الواليات المتحدة بأكثر مما كان متوقعا في أغسطس الماضي ،مع
تراجع التوظيف في قطاع التجزئة للشهر السابع على التوالي.
ويق��ول خب��راء إن مكاس��ب زيادات األجور تدعم إنفاق المس��تهلكين و ُتبق��ي على نمو االقتصاد
األميركي بشكل معتدل ،وسط تهديدات متزايدة من التوترات التجارية.
وأظهر التقرير الش��هري للوظائف الذي نش��رته وزارة العمل األميركية ،الجمعة ،انتعاش��ا في
أسبوع العمل ،إذ زاد المصنعون ساعات العمل للعمال بعد خفضها في يوليو.
وقالت الحكومة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت  130ألف وظيفة ،خالل الش��هر
الماض��ي .ووف��ر االقتص��اد األميرك��ي وظائ��ف أق��ل بمع��دل  20ألف��ا في يوني��و ويولي��و ،مقارنة مع
التقديرات السابقة ،وفق ما نقلت رويترز.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمعدل  158ألف وظيفة
في أغسطس.
وبلغ متوس��ط نمو الوظائف  156ألفا ،خالل األش��هر الثالثة الماضية ،لكنه ما يزال أعلى من
حوالي  100ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة نمو السكان في سن العمل.
ولم يسجل معدل البطالة تغيرا يذكر عند  3.7بالمئة للشهر الثالث على التوالي مع دخول
المزيد من األشخاص إلى سوق العمل.

تسارع وتيرة التعاون
اإليراني األفغاني
في مجال الكهرباء
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عرضت وزارة الخزانة والمالية التركية ،التي يديرها بيرات
البي��رق ،صه��ر الرئي��س رج��ب طي��ب أردوغ��ان ،األس��بوع الماض��ي،
بيان��ات تكش��ف «الخل��ل الخفي» ف��ي اقتصاد الب�لاد ،الذي يعاني
من تراجع العملة المحلية وتدهور المؤشرات االقتصادية.
وذك��رت وزارة الخزان��ة والمالية التركية أن الناتج المحلي

اإلجمال��ي للف��رد في تركيا بل��غ  9آالف و 632دوالرا ،وهو ما يقل
قلي�لا عم��ا كان عليه في عام  ،2007ويقل أيضا عما هو عليه في
دول أوروبي��ة أخ��رى ،باس��تثناء دول البلق��ان ،وفقا لموقع صحيفة
«أحوال» التركية.
وبل��غ مع��دل البطال��ة  12.8بالمئة خالل ش��هر مايو الماضي،
وهو أعلى مس��توى منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم
إل��ى الس��لطة ف��ي ع��ام  ،2002باس��تثناء زي��ادة ح��ادة حدثت خالل
األزم��ة االقتصادي��ة العالمي��ة ف��ي ع��ام  ،2008فيم��ا يبل��غ مع��دل
البطال��ة ف��ي القطاعات غي��ر الزراعية  15بالمئة ،وه��و رقم أكثر
مصداقي��ة .وانخفض حجم المش��اركة في القوى العاملة قليال
إل��ى  52.9بالمئ��ة خالل ماي��و  ،2019مقارنة مع  53.2بالمئة خالل
الش��هر ذاته من العام الماضي .ونصف الس��كان تقريبا خارج سوق
العمل حاليا .وأش��ارت البيانات إلى أن « 33بالمئة من العمال في
تركي��ا يعمل��ون في االقتصاد غير الرس��مي ،وه��و ما يصعب على
الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.
وبينما تعهد وزراء مرارا وتكرارا بمعالجة مشكلة القطاع غير
الرسمي ،فإن هذه المهمة ليست بالبسيطة ،خاصة في ظل وجود
الكثير جدا من المهاجرين».

ولدى تركيا اآلن سادس أعلى معدل تضخم في العالم ،وهو
الترتيب ذاته الذي كانت تحتله في عام .1999
وخالل أزمتها االقتصادية عام  ،2001كان لدى تركيا ثالث
أعل��ى مع��دل تضخ��م في العالم .لك��ن هذا الترتي��ب انخفض إلى
الرابع والستين في عام  ،2007بعد أن نفذ حزب العدالة والتنمية
برنامج إعادة هيكلة ،بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وفيم��ا يتعلق ببيان��ات التجارة الخارجية ف��إن «حجم واردات
تركي��ا م��ن اآلالت والمعدات انكمش ،وعاد إلى المس��تويات التي
كان عليه��ا ف��ي ع��ام  ،2008وهو ما يش��ير إلى مش��اكل في قطاع
الصناعات التحويلية .وبينما يشير وزراء إلى فائض تجاري ،فإن
ه��ذا الفائ��ض ه��و نتيج��ة النخفاضات ف��ي حج��م واردات الطاقة
والس��لع الوس��يطة ،بس��بب انخف��اض قيم��ة اللي��رة ،وليس بس��بب
زي��ادة الص��ادرات .وانخف��اض حجم االس��تثمار األجنبي المباش��ر
أح��د مص��ادر القلق األخرى .فق��د بلغ حجم االس��تثمار األجنبي
المباشر مستوى ذروة عند  22مليار دوالر في عام  ،2007لكنه هبط
إلى  13مليار دوالر العام الماضي .وجزء كبير من هذا االستثمار
يأت��ي حاليا من الش��رق األوس��ط وروس��يا ودول أخ��رى غير غربية،
على نقيض العقد السابق.

