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البنك املركزي يؤكد خروج إقتصاد البالد من الركود تدريجي ًا

مجلس الوزراء اإليراني يصادق على الئحة تمويل مشاريع املضحني

الوفاق/خ��اص -عق��د مجل��س ال��وزراء
االيران��ي أم��س األربع��اء ،برئاس��ة الدكت��ور
حس��ن روحان��ي ،إجتماع �اً للمصادق��ة عل��ى
إس��تغالل طاق��ات صن��دوق التنمي��ة الوطن��ي
ف��ي تموي��ل الش��ركات الت��ي ال يق��ل أس��هم

المضحين فيها عن  %50من اإلجمالي ،حيث
تمت المصادقة على هذه الالئحة.
وق��د نصت المصادقة على أن يتم تقديم
ه��ذه الش��ركات م��ن قبل لجن��ة إم��داد اإلمام
الخمين��ي أو منظم��ة التأهي��ل االجتماع��ي أو

بقية األجهزة المعنية في توفير فرص العمل
وتنمي��ة تج��ارة التجزئ��ة والمتوس��طة ،حي��ث
يت��م توفير االعتم��ادات من قب��ل البنوك التي
تحددها هذه الالئحة.
كم��ا صادق مجلس ال��وزراء على تعديل

قان��ون ضرائ��ب تج��ارة الف��وب ،وذل��ك بهدف
تس��هيل عم��ل المس��توردين لألدوي��ة والم��واد
الخ��ام والبيولوجي��ة وأجه��زة المختب��رات
والط��ب البيط��ري .واس��تناداً له��ذا التعدي��ل،
فانه س��يتم إس��تيفاء 65ر %1من إجمالي قيمة
تجارة الفوب الخاصة بالسلع المذكورة عند
ترخيصها من الجمارك.
وقد وافق مجلس الوزراء في هذا المجال
على ترخيص ودخول ش��احنتين مختبريتين
مه��داة م��ن منظمة الصح��ة العالمي��ة .كما
صادق مجلس الوزراء على الئحة منح عالوات
لموظف��ي البلدي��ات ف��ي إط��ار قان��ون تنس��يق
روات��ب الموظفي��ن الحكوميي��ن .واس��تناداً
لذلك ،فان العالوة ستكون بنسبة  %30كحد
أقص��ى ،وس��يتم تأمي��ن ه��ذه الع�لاوات م��ن
المصادر الداخلية للبلديات.
م��ن جهت��ه ،أك��د محاف��ظ البن��ك
المرك��زي االيران��ي «عبدالناص��ر همتي» ان
مؤش��رات االقتص��اد الهام��ة تش��ير إلس��تقرار
نس��بي وتع��اف تدريج��ي لألوض��اع وخ��روج
االقتصاد من حالة الركود.
وق��ال همتي ،في تدوينة له ي��وم الثالثاء،
عل��ى (اينس��تغرام) :ان المؤش��رات الهام��ة
لالقتص��اد الكل��ي مث��ل نم��و القط��اع غي��ر
النفط��ي والتضخ��م وكاف��ة المتغي��رات
األخ��رى تؤك��د ذل��ك .واعتبر ه��ذه األوضاع
بأنه��ا ممتازة للغاية مقارن��ة مع ما خطط له
األعداء وكانوا يتصورونه.

إیران ضمن أفضل  7دول عاملي ًا في إنتاج الذهب واجملوهرات
أعل��ن المدي��ر التنفي��ذي لمدين��ة المع��ارض الدولي��ة
بطه��ران ،ان اي��ران تصن��ف ضمن أفض��ل س��بع دول عالمياً في
إنتاج الذهب والمجوهرات.
وأش��ار بهم��ن حس��ين زاده ،أم��س األربع��اء ،ال��ى افتت��اح
المع��رض الدول��ي للذهب والفض��ة والمجوه��رات والصناعات
المرتبط��ة به��ا بدورت��ه الثانية عش��ر بطه��ران ،وق��ال :ان ايران
تمت��از بمكان��ة جي��دة عالمي �اً في مج��ال المصوغ��ات الذهبية
والمجوهرات وان إقامة المعرض سيكون له أثر كبير في نمو
الصادرات بهذا الشأن.
م��ن جانب��ه ،أعل��ن نائ��ب رئي��س إتح��اد منتج��ي ومصدري
الذه��ب والمجوه��رات االيران��ي ،اس��فنديار س��يفي ،ع��ن زي��ادة
قف��زت عق��ود النف��ط اآلجل��ة بأكث��ر م��ن
 2بالمئ��ة ف��ي تعام�لات األربعاء بالنس��بة لخام
برن��ت ،مدفوع��ة باحتمالي��ة تنفي��ذ تحال��ف
«أوبك ،»+تعميقاً في خفض اإلنتاج ،لتحقيق
التوازن في السوق.
والثالث��اء ،قال��ت وزارة النف��ط الفنزويلي��ة
إنها تس��اند توصية اللجنة الفنية المش��تركة
لتحال��ف «أوبك »+لخفض إضاف��ي قدره 600
ألف برميل يومياً في إنتاج النفط.
ويجري حالي �اً تنفيذ إتفاق لخفض إنتاج
النف��ط من جان��ب التحالف المؤلف من كبار
منتج��ي «أوب��ك» ومس��تقلين بقي��ادة روس��يا،
بواق��ع 7ر 1ملي��ون برمي��ل يومي �اً ،ينته��ي ف��ي
مارس /آذار المقبل.
وبحلول الس��اعة 35ر 07بتوقيت غرينتش،
صع��دت العق��ود اآلجلة لخام القي��اس العالمي
مزيج برنت تس��ليم أبريل /نيس��ان بنس��بة 06ر2

«جمعية مصارف لبنان»
تدعو لسداد
سندات دولية
دع��ت «جمعية مصارف لبنان»،
أمس األربعاء ،لس��داد سندات دولية
بقيم��ة 2ر 1ملي��ار دوالر تس��تحق
ف��ي م��ارس ف��ي موعده��ا ،لحماي��ة
المودعي��ن والحف��اظ عل��ى مكان��ة
لبنان في األسواق المالية العالمية.
وقال��ت الجمعي��ة ف��ي بي��ان :إن
إع��ادة هيكل��ة الدي��ن تحت��اج وقت �اً
ومس��اعدة م��ن مؤسس��ات دولي��ة؛
مضيف��ة :ان الفت��رة المتبقي��ة
حت��ى إس��تحقاق الس��ندات الدولي��ة
ف��ي التاس��ع م��ن م��ارس «ال تتي��ح
التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه
القضية».
ف��ي المقاب��ل ،ق��ال مص��در
حكوم��ي لوكال��ة رويت��رز :إن لبن��ان
س��يطلب من صندوق النقد الدولي
مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق
االس��تقرار فيم��ا يتعل��ق بأزمت��ه
المالي��ة واالقتصادية ،بما في ذلك
كيفية إعادة هيكلة دينه العام.

ف��ي عدد الش��ركات المش��اركة في معرض هذا العام بنس��بة
 %50مقارنة بالعام الماضي ،وقال :تشارك  125شركة ايرانية
و 5ش��ركات من تركيا وايطاليا وألمانيا وبريطانيا واليابان
ف��ي معرض ه��ذا العام .وأضاف :عالمياً هناك س��بع دول رائدة
ف��ي مج��ال إنت��اج الذهب والمجوه��رات وهي ايطالي��ا وتركيا
والهن��د وكوري��ا الجنوبي��ة وهون��غ كون��غ واي��ران؛ مبين �اً ان
المنتجي��ن اإليرانيي��ن يس��عون إل��ى إرتقاء مكان��ة ايران ضمن
هذا التصنيف.
يذكر أن المعرض الدولي للذهب والفضة والمجوهرات
والصناعات المرتبطة بدورته الثانية عشر افتتح أمس األربعاء
في طهران ويستمر إلى الجمعة  14شباط الحالي.

تعريفات جمركية مفاجئة

ح��االت اإلصابة الجديدة بفيروس كورونا في
الصين وتحس��ن اإلقبال عل��ى المخاطرة ،على
الرغم من أن ضبابية األثر االقتصادي للمرض
مازالت تدعم المعدن األصفر.
ون��زل الذه��ب الف��وري 2ر 0بالمئ��ة إل��ى
15ر 1564دوالر لألوقي��ة (األونص��ة) بحل��ول
الس��اعة 18ر 08بتوقي��ت غرينت��ش ،ف��ي حي��ن
فقد الذهب في التعامالت اآلجلة في الواليات
المتحدة 2ر 0بالمئة إلى 50ر 1567دوالر.
وفي حين تجاوز عدد حاالت الوفاة بس��بب

يش��ير تقري��ر «فوري��ن بوليس��ي» إل��ى تصري��ح لوزير
التجارة ويلبور روس قال فيه إن «القاعدة الجديدة تشكل

إيران في نادي البلدان األربعة في العالم بتصنيع التوربينات
الغازية لمحطات الكهرباء

أعل��ن وزي��ر الطاق��ة االيران��ي ،رضا أردكاني��ان ،إن طاقة إنتاج المحط��ات الكهربائية
تبلغ  82ألفاً و 908ميغاواطات ،منها  1000ميغاواط تنتج في محطة بوشهر النووية.
وأضاف الوزير أردكانيان ،في مقابلة إذاعية أمس األربعاء ،انه بجانب ذلك يتم بناء
محطتي��ن كهروذريتي��ن أيض �اً .ولفت ال��ى أن ذروة الحمل الكهربائي في موس��م الصيف
بإيران يبلغ  58ألف ميغاواط والشتاء  38ألف ميغاواط ،حيث يؤدي ذلك لعدم مواجهة
البالد مشاكل سيما في الشتاء من حيث الطاقة.
هذا ودخلت الجمهورية االس�لامية االيرانية في نادي البلدان األربعة في العالم في
تصني��ع التوربين��ات الغازي��ة لمحطات الكهرب��اء ،وفق ما أفاد المدير التنفيذي لش��ركة
تصنيع معدات الماء والكهرباء ( )SATKABمحمد ولي عالء الديني.
وق��ال محم��د ولي ع�لاء الدين��ي :إن الجمهورية االس�لامية االيرانية تب��وأت المرتبة
الرابع��ة عش��رة عالمي �اً ف��ي تولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة .وأض��اف :إن أكث��ر م��ن  %95م��ن
احتياج��ات قطاع��ي صناع��ة الم��اء والكهرب��اء يتم إنتاجها م��ن قبل الخب��راء االيرانيين.
وتاب��ع :إن��ه بفض��ل جهود خبرائنا ،تم تصنيف إيران بين ال��دول األربع المنتجة لمولدات
توربينات الغاز وباتت تتبوأ المرتبة الرابعة عشرة في العالم في توليد الطاقة الكهربائية.
ولفت عالء الديني الى أنه بالتعاون مع شركة معرفية إلنتاج الطائرات والمروحيات
المسيرة يتم حالياً رصد خطوط نقل الطاقة الكهربائية واألنهار والسدود واألراضي ذات
الرمال والتربة المتحركة .ونوه الى أن عمليات رصد خطوط نقل الكهرباء كانت تتم
باس��تخدام المروحي��ات ،إال أن اس��تخدام الطائ��رات المس��يرة المصنعة محلي �اً يثمر عن
توفير الفت للكلفة في هذا القطاع.

أداء قياسي لبورصة طهران
سجل مؤشر بورصة طهران لألسهم واألوراق المالية «تدبيكس» مستوى قياسياً في ختام
جلسة تداول أمس األربعاء ،بارتفاع  11972نقطة إلى مستوى  459079نقطة.
وتداول��ت الس��وق أكث��ر من 994ر 6مليار س��هم بقيم��ة 839ر 37تريليون ريال (ال��دوالر = 42
أل��ف ري��ال) .وقادت صعود «تدبيكس» أس��هم كل كهر ،وجادرملو للصناع��ة والتعدين ،وايران
لالتصاالت ،وبارس للبتروكيماويات ،والوطنية للنحاس ،ومصرف ملت.
كما صعد مؤشر السوق الموازية  155نقطة إلى  5815نقطة.

حجم التبادل التجاري بني روسيا وإيران يرتفع
إلى ملياري دوالر

أسعار النفط تقفز  %2مع توقعات تعميق «أوبك»+
خفض اإلنتاج

أف��ادت مجل��ة «فوري��ن بوليس��ي» األميركي��ة إن
الرئيس دونالد ترامب سيحاول -من خالل تطبيق قاعدة
جدي��دة للعمل��ة -إص�لاح الض��رر الناج��م ع��ن التعريف��ة
الجمركي��ة الت��ي فرضه��ا؛ لكن ق��د ينتهي ب��ه األمر إلى
إيق��اع المزي��د من الخراب الناتج عن سياس��اته التجارية
الحمائية.
وت��رى المجل��ة أن��ه -إل��ى جان��ب اس��تخدام الرس��وم
الجمركي��ة لش��ن الح��روب التجاري��ة -لطالم��ا كان
ترام��ب مهووس �اً بفكرة أن ال��دول األجنبية تمارس الغش
ض��د الوالي��ات المتح��دة م��ن خالل خفض أس��عار صرف
عمالتها الوطنية بشكل مصطنع.
لقد نجح ترامب اآلن في توحيد «هذين الهوس��ين»
ف��ي قاع��دة جديدة تش��كل خط��راً كامن �اً يمك��ن أن يثير
المزي��د م��ن التوترات التجارية ،وربم��ا المزيد من تكدير
العالقات مع الصين واليابان واالتحاد األوروبي.
وبحسب «فورين بوليسي» ،فقد وضعت وزارة التجارة
هذا األسبوع اللمسات األخيرة على قاعدة جديدة تسمح
لواش��نطن بف��رض رس��وم عل��ى البل��دان التي تعتق��د أنها
تقل��ل م��ن قيم��ة عمالته��ا ،مم��ا يجع��ل صادراته��ا نظرياً
أقل س��عراً ،ويمنحها ميزة تفضيلية في منافس��ة الس��لع
األميركية الصنع.
وستمكن القاعدة الجديدة من فرض رسوم تعويضية
بالوالي��ات المتح��دة ،تخص��ص ع��ادة لالس��تخدام ض��د
واردات معينة إذا ثبت أنها معروضة بأسعار أقل من أسعار
الس��وق ،كما س��تفرض رس��وماً على الواردات من أي بلد
تقرر وزارة التجارة أنها تقلل من قيمة العملة الوطنية.

طاقة إنتاج الكهرباء في إيران تالمس
الـ 83ألف ميغاواط

رغم التحديات..

فيما الذهب يتراجع مع تنامي اإلقبال على اخملاطرة

بالمئة أو 11ر 1دوالر إلى 12ر 55دوالر للبرميل.
في نفس االتجاه ،صعدت العقود اآلجلة للخام
األمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/
آذار بنس��بة 52ر 1بالمئ��ة أو  76س��نتاً إلى 70ر50
دوالر للبرميل.
ويأت��ي االرتف��اع عل��ى الرغ��م م��ن ظه��ور
بيان��ات أمريكية كش��فت ع��ن توقع��ات بارتفاع
إنت��اج الخام األمريكي لمس��تويات قياس��ية إلى
2ر 13مليون برميل يومياً بزيادة  960ألفاً.
ه��ذا وانخفضت أس��عار الذهب م��ع تراجع
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الم��رض  1100حال��ة ،صرح أهم مستش��ار طبي
ف��ي الصي��ن فيم��ا يتصل بتفش��ي الفي��روس أن
العدوى قد تنتهي في أبريل /نيسان مع تراجع
ع��دد الح��االت الجدي��دة بالفع��ل ف��ي ع��دد من
األماكن.
وظ��ل ال��دوالر األمريك��ي قريب �اً م��ن أعل��ى
مستوياته في أربعة أشهر بعدما تشبع بتدفقات
إلي��ه بوصفه م�لاذاً آمن �اً ،إذ تزامن��ت المخاوف
حيال فيروس كورونا مع بيانات حديثة تشير
إلى قوة االقتصاد األمريكي.
في غضون ذلك ،ارتفعت األسهم اآلسيوية
ف��ي الوق��ت الذي يش��عر في��ه المس��تثمرون بأن
أس��وأ مرحل��ة ف��ي الوب��اء ق��د انتهت .وبالنس��بة
للمع��ادن النفيس��ة األخرى ،ن��زل البالديوم 5ر0
بالمئ��ة إل��ى 34ر 2329دوالر لألوقي��ة ،وفق��دت
الفض��ة 6ر 0بالمئ��ة إل��ى 53ر 17دوالر لألوقي��ة،
وخسر البالتين 4ر 0بالمئة إلى 80ر 964دوالر.

ش��هد حجم التجارة بين روس��يا وايران إرتفاعاً إلى ملياري دوالر ،وفق ما أفاد مس��اعد وزير
الخارجية الروسي ايغور مورغالوف.
وق��ال مورغال��وف ،في تصريح أدلى به الثالثاء :انه رغم التحديات الخارجية القائمة ،فان
ال��دورة المالي��ة للتج��ارة بي��ن روس��يا وايران ارتفع��ت الى ملي��اري دوالر في الع��ام الماضي ،وفق
م��ا ورد ع��ن وكال��ة (ت��اس) .وأعرب مورغالوف عن أمله بأن يعزز اإلتفاق حول تأس��يس منطقة
للتجارة الحرة بين ايران واالتحاد األوراسي االقتصادي بواعث تمتين األواصر الثنائية .ولفت
الى أن هذا االتفاق قد وضع قيد التنفيذ في تشرين األول /أكتوبر الماضي.
وف��ي الس��ياق ،ق��ال وزي��ر الطاق��ة والرئيس الروس��ي للجنة التع��اون االقتص��ادي والتجاري
المش��ترك بي��ن البلدي��ن :ان جه��وداً طيبة قد بذلت خالل األعوام الس��تة الماضية على صعيد
التعاون الثنائي واإلقليمي وشهدت العالقات بين البلدين تنامياً على جميع الصعد.
كم��ا ش��هد حجم التب��ادل التجاري بين اي��ران وآذربايجان ارتفاعاً بنس��بة  11بالمئة ،وفق
مساعد رئيس الوزراء اآلذربايجاني شاهين مصطفى يف.
وق��ال مصطف��ى ي��ف ،ف��ي تصريح أدلى ب��ه ،ان حجم التبادل التجاري بين ب�لاده وايران قد
ش��هد ارتفاعاً في  2019بنس��بة  11بالمئة مقارنة بما كان عليه في العام الذي س��بقه والمس
نحو  500مليون دوالر .وأضاف :ان الشركات االيرانية قد استثمرت في االقتصاد اآلذربايجاني
نحو 5ر 3مليار دوالر وتمارس  1614شركة نشاطاتها في مختلف القطاعات الصناعية والبناء
والزراعة إلى جانب المجاالت األخرى .وتابع :تم نقل سلع تبلغ  400ألف طن عبر ممر «جنوب
 شمال» في عام  ،2019ما يشير الى ارتفاع بنسبة  45بالمئة مقارنة بعام . 2018ولفت مصطفى يف الى أن  3رحالت جوية بين آذربايجان وايران مسيرة حالياً بين باكو -
طهران ،باكو  -تبريز ،باكو  -مشهد .وع ّد العالقات مع ايران بأنها تكتسب األهمية القصوى
على الصعيدين الثنائي والمتعدد األطراف.

ترامب يفتح جبهة جديدة في الحروب التجارية
خط��وة هام��ة لضم��ان تصحي��ح الممارس��ات التجاري��ة
غي��ر العادلة» .وأضاف التقري��ر :ان القطاعات المعرضة
للح��روب التجارية ،مث��ل الزراعة والصناعات التحويلية،
درج��ت على التخلي ع��ن التوظيف وإعالن إفالس��ها .أما
المزارع��ون الذي��ن فقدوا أكبر س��وق لصادراتهم بس��بب
الح��رب التجاري��ة مع الصي��ن ،فقد اضط��ر ترامب لدفع
عشرات المليارات من الدوالرات لتعويضهم.
وعل��ى الرغم م��ن الوعود الصينية لطلب مش��تريات
زراعية كبيرة ،فان الوقت لم يحن بعد ألسواق التصدير
هذه لتعود كما كانت.
وأوض��ح التقري��ر أن��ه خ�لال الش��هر الماض��ي فق��ط،
وس��عت اإلدارة فج��أة التعرف��ة الجمركي��ة عل��ى الصلب
المستورد لتشمل المنتجات المصنوعة من الصلب ،ألن
ال��واردات ذات األس��عار األعل��ى م��ن الصل��ب الخ��ام تجعل
البضائ��ع التي تس��تخدم الف��والذ أعلى تكلف��ة (وبالتالي
أقل تنافسية) للمصنعين بالواليات المتحدة.
وبحس��ب المجل��ة األميركي��ة ،ف��ان تعرف��ة الصل��ب
واأللمني��وم ق��د كلف��ت قط��اع الصناع��ة فق��دان  75ألف
وظيفة.
وه��ذه «التعريف��ات المتتالي��ة» الجدي��دة اعت��راف
ضمني بأن التعريفات المفروضة على الفوالذ -كما هو
متوق��ع -قد تس��ببت في الكثير م��ن األلم؛ لكنها لم تقدم
سوى القليل من النفع للشركات األميركية.
وأورد التقري��ر أن��ه ف��ي يناي��ر /كان��ون الثاني ،وعلى
الرغ��م م��ن النم��و اإلجمال��ي ف��ي إحص��اءات التوظي��ف،
اختف��ت  12أل��ف وظيفة في قط��اع التصنيع ،مما يؤكد

بع��ض الصناع��ات األميركية ،كان ذل��ك يعود بالنفع
عل��ى المس��تهلكين األميركيي��ن ،وق��د ح��اول الس��ناتور
تشاك شومر ،وهو ديمقراطي من نيويورك ،خالل سنوات
عديدة ،تمرير قانون عمالت مماثل عبر الكونغرس.

هل تفشل القاعدة الجديدة؟

الصعوب��ات الت��ي تواج��ه ترام��ب ف��ي تحوي��ل سياس��اته
الحمائي��ة إل��ى منش��أ للوظائ��ف بالوالي��ات الت��ي تعه��د
بمساعدتها .ويضيف :ان «قاعدة العملة الجديدة» تبشر
بوجه جديد لمش��كلة قديمة هي جزء من صنيع ترامب،
فقد ظل السياس��يون وصانعو السياسة بواشنطن لعقود
م��ن الزم��ان يش��عرون بالقل��ق إزاء البل��دان التي تكتس��ب
ميزة تصدير بفضل عمالتها التي تبدو مقومة بأقل من
قيمتها مقارنة بالدوالر األميركي.
ففي الثمانينيات ،استخدمت اليابان الين ذا القيمة
المخفض��ة نس��بياً لتصب��ح ق��وة تصديري��ة هائل��ة ،وبع��د
عقدين من الزمن ،اس��تخدمت الصي��ن اليوان الرخيص
لفع��ل الش��يء ذات��ه .وفي كلت��ا الحالتين ،وعلى حس��اب

بحسب تقرير المجلة ،فان الفكرة لم تحظ بالنجاح
لسببين :من الصعب جداً تحديد ما إذا كانت أي عملة
معين��ة ق��د انخفضت بأق��ل من قيمته��ا ومقدارها ،حيث
يتم تداول معظمها بحرية في السوق وتتعرض للتقلبات
لكافة أنواع األسباب ،كما يفرض القانون األميركي أن
الرسوم التعويضية والتعريفة الجمركية على الواردات
الرخيص��ة المصطنع��ة يج��ب أن تقتص��را عل��ى الس��لع
الت��ي تس��تفيد م��ن دع��م حكوم��ي مح��دد ،ولي��س فق��ط
العمل��ة الرخيص��ة؛ لك��ن -كما ع��رف االقتصاديون منذ
س��تين عام �اً -هناك مفارق��ة أكبر في الحمل��ة التي قام
به��ا ترام��ب ضد ما يش��عر أن��ه مقوم بأقل م��ن قيمته من
العمالت األجنبية ،مثل اليوان أو اليورو أو الين.
ف��إذا كان ال��دوالر أق��وى مقاب��ل ه��ذه العم�لات هذه
األي��ام ،فذل��ك يع��زى جزئي �اً إل��ى سياس��اته التجاري��ة،
الس��يما التعريفات .أما التعريفة -كتلك التي طبقها
ترام��ب عل��ى الصل��ب األجنب��ي واأللمني��وم واألل��واح
الشمسية وغساالت المالبس ومعظم السلع من الصين-
فهي تؤدى لرفع أسعار السلع للمستهلكين األميركيين.
وإذا كان هن��اك الكثي��ر من الناس عاطلين والكثير
م��ن المصان��ع ال تعم��ل ،ف��ان التعريفات ق��د تحفز فقط
المزي��د م��ن اإلنت��اج المحلي وتحقق بع��ض المنافع ،إال
أن ه��ذا لي��س هو الحال بالوالي��ات المتحدة اليوم ،حيث
كان��ت مس��تويات البطال��ة منخفض��ة عل��ى م��دى تاريخ
البالد.

