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واشنطن تدعو بكين لفتح أسواقها واعتماد المرونة في سوق الصرف
»المركزي« الياباني يمدد إجراءات الدعم المالي للشركات

طوكيوـ  رويترز: مدد بنك 
اليابان املركزي أمس إجراءات 
الدعم املالي للشركات بواقع 
ثالثة أشهر، غير أن محافظ 
البنك قال إنه ميكن تقليص 
أو إلغاء اإلجراءات إذا استمر 
حتسن الظروف املالية. وصوت 
مجلس إدارة البنك باإلجماع 
على مواصلة شــــراء األوراق 
التجارية وسندات الشركات 
من البنوك واالســــتمرار في 
تقدمي قــــروض طويلة األجل 
للبنــــوك بفائــــدة تبلغ %0.1 
التي  في متديد لإلجــــراءات 
استحدثها ملواجهة أزمة أسواق 

االئتمان.
وكان البعض قد توقع أن 
يكون التمديد ألجل ستة أشهر 
وليس ثالثة، غير أن محافظ 
البنك ماساكي شيراواكا قال 
التحســــن في  إن اســــتمرار 
األوضاع املالية ميكن أن يؤدي 
إلى مراجعة تلك السياسات.

وأضــــاف في مؤمتر صحافي 
»مددنــــا اإلجــــراءات بواقع 
ثالثة أشهر وليس ستة ألننا 
اعتقدنا أن التحســــن احلالي 
في الظروف املالية سيستمر 
لبعض الوقت، وإنه سيكون 
من املناســــب بحث األوضاع 
االقتصادية واملالية مرة أخرى 
بعد ثالثة أشهر«. وأبقى البنك 
على أسعار الفائدة عند %0.1 

الرئيسي  ومتسك بالتصور 
الذي عرضه في ابريل بعودة 
بطيئة إلى النمو االقتصادي 

احملدود قرب نهاية العام.
 وكانت أسواق املال تتوقع 
استمرار اإلجراءات اخلاصة 
لبنك اليابان، وعقب قرار البنك 
بشأن أسعار الفائدة استقر الني 

قرب 93.54 ينا للدوالر.
وقال البنك في بيانه بشأن 
السياسة إن تدهور االقتصاد 
توقف ليعطي تقييما أقل قتامة 
من الشهر املاضي عندما قال إن 
التدهور بدأ يتوقف.  وحتسنت 
التمويل للشــــركات  أوضاع 
الكبرى للمرة األولى في ثمانية 
فصــــول، غير أن الشــــركات 
الصغيرة تواجه صعوبة في 

احلصول على ائتمان حسبما 
أظهر في وقت سابق من الشهر 
استطالع فصلي يجريه البنك 
بشأن الشركات، وعالوة على 
ذلك فإن االقتصاد مقيد بطاقة 
إنتاج وعمالة فائضة بعد أربعة 
فصول متتالية من االنكماش. 
ويشعر البنك املركزي بالقلق 
الكثيف في  التدخــــل  أن  من 
أسواق االئتمان ميكن أن يشوه 
الطبيعــــي باالقتصاد  العمل 
الــــذي يقول إنــــه ينبغي أن 
حتركه قوى السوق. غير أن 
استطالعا أجرته »رويترز« 
أظهــــر أن نصف الشــــركات 
الكبــــرى تريد من  اليابانية 
البنك ان ميدد العمل بإجراءاته 

االستثنائية.

أميركا تطالب الصني بفتح أسواق الصرف

بكنيـ  وكاالت: دعا وزير التجارة 
األميركي غاري لوك أمس، الصني 
العتماد مزيد من املرونة في نظام 
سوق الصرف وفتح أسواقها أمام 
األجانب »لتسريع عودة العالم الى 
النمو«.وقال املسؤول األميركي أمام 
رجال أعمال في بكني »ان سمحت 
الصني مبزيد من املرونة في أسواق 
الصرف وبفتح أســــواقها بشكل 
اكبر أمام االستيراد واالستثمارات 
األجنبية املباشرة، فان ذلك سيسرع 

عودة العالم الى النمو«.
وتطالب واشنطن بكني بانتظام، 
باعتماد املرونة في نظام ســــوق 
الصــــرف وخصوصــــا الســــماح 
الني وكذلك  بتســــريع رفع قيمة 
بفتح أسواقها بشكل اكبر. وتعتبر 
الواليات املتحدة ان قيمة العملة 
الوطنية الصينية متدنية ما يشجع 
الصــــادرات الصينية  في نظرها 
فيما تسجل الواليات املتحدة منذ 
فترة طويلــــة عجزا جتاريا جتاه 
الثاني.  التجاري  الصني شريكها 
وقال لوك انــــه »يتوجب تطوير 
العالقــــات التجارية بني الواليات 
املتحدة والصني كما يتوجب إيجاد 
حل للقلق واملشــــكالت البنيوية 

العميقة«.
 وعلى صعيد متصل قال لوك 
إن الصني تواصل دعم الشركات 
احمللية بشكل غير عادل وحترز 
تقدما محدودا فقط في مجال حماية 
امللكيــــة الفكرية وتضع العراقيل 
أمام الشركات األجنبية وهي في 
حاجــــة« إلى االلتــــزام من جديد 
بتطبيق قوانني واتفاقيات التجارة 
الدولية. وقال ألعضاء غرفة التجارة 
األميركية ومجلس األعمال األميركي 
الصيني إن »مســــاندة الشركات 
احمللية بشكل غير عادل أو استبعاد 

خالل جعــــل صادراتهــــا أرخص 
التجاري الضخم  الفائض  ويزيد 
لها. ويزور لوك الصني مع وزير 
الطاقة األميركي ستيفني تشو على 
رأس وفد لبحث التغير املناخي مع 

مسؤولني صينيني.
اجلدير بالذكر تأتي زيارة لوك 
وتشو وتستغرق ثالثة أيام للصني 
قبيل انعقاد احلوار االستراتيجي 
األميركي ـ الصيني في واشنطن 
في وقت الحق من هذا الشهر مع 
اســــتمرار اخلالفات بني اجلانبني 

بشأن خفض انبعاثات الكربون.
وتشدد الصني على اإلبقاء على 
مبدأ »مســــؤوليات مشتركة لكن 
مختلفة« وفقا إلطــــار عمل األمم 
املتحدة مع قيــــام الدول املتقدمة 
بالدور األكبر في خفض االنبعاثات. 
وجدد لوك أمــــس تأكيده موقف 
الواليــــات املتحدة مــــن أن الدول 
النامية الكبيرة مثل الصني والهند 
يجب أن تقوم هي األخرى بدور مهم 
في خفض انبعاثات الكربون على 
مستوى العالم. وقال في هذا اإلطار 
»قيل إنه من قبيــــل عدم العدالة 
مطالبة الصني ودول نامية أخرى 
بإجراء خفض كبير النبعاثاتها من 
الكربــــون بعد أن قضت دول مثل 
الواليات املتحدة 150 عاما تستخدم 
فيها الفحم والنفط وأنواعا أخرى 
من الوقود امللــــوث من أجل منو 
إنها »نقطة  اقتصاداتها«. وقــــال 
غير مفهومة سوى أنه عدم اهتمام 
بالطبيعة األم«. وقال إنها الطبيعة 
»لن تفرق بني الكربون الذي جاء من 
الواليات املتحدة أو الصني أو من 
أوروبا أو الهند.. وأنها ستتجاهل 
محاوالت تبرير خطايا املستقبل من 
خالل اإلشارة إلى اخلطايا األخرى 

التي ارتكبت في املاضي«.

الشركات متعددة اجلنسيات من 
دخول األســــواق احمللية والفوز 
بعقــــود املشــــتريات احلكومية 
ميكن أن يشكل خطرا كبيرا أمام 
التعاون التجاري«. واعترف لوك 
بأن الصني خطت »خطوات هائلة« 

في حماية حقوق امللكية الفكرية 
خالل الســــنوات القليلة املاضية. 
لكنــــه قال إن »شــــركات أميركية 
في مجــــاالت متنوعــــة كالطاقة 
والتكنولوجيا والترفيه واألدوية 
الدوالرات  التزال تخسر مليارات 

كل عام في الصني بســــبب سرقة 
حقوق امللكية الفكرية«.

ويقول منتقدون أميركيون إن 
تباطؤ رفع سعر صرف الرينمينبي 
الصيني األقل مــــن قيمته يعطي 
ميزة اقتصادية غيــــر عادلة من 

معدل البطالة في بريطانيا يرتفع إلى %7.6
لندنـ  أ.ش.أ: ارتفع حجم البطالة في بريطانيا مبقدار قياسي بلغ 281 ألف عاطل ليصل العدد اإلجمالي 
للعاطلني عن العمل بالبالد إلى 2.38 مليون شخص، وذلك في األشهر الثالثة حتى مايو املاضي.  وكشفت 
إحصائية رسمية صادرة عن املكتب الوطني البريطاني لإلحصائيات عن أن معدل البطالة زاد إلى %7.6، 
وهو ما ميثل أعلى معدل له خالل أكثر من 10 سنوات، على أن عدد املطالبني بإعانات البطالة من احلكومة 
ــخص في يونيو املاضي ليصل حجمهم اإلجمالي إلى 1.56 مليون  زاد هو اآلخر لكن مبقدار 23800 ش
ــال عديدة قد ألغت وظائف لديها في  ــو ما يقل عن توقعات احملللني.  وكانت مصالح وأعم ــخص وه ش

الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليص حجم التكلفة في أعقاب أزمة التراجع االقتصادي العاملي.

برميل النفط يتجاوز الـ 60 دوالراً

العتيقي: محدودية الطلب على النفط 
وضعف الدوالر وراء استمرار تراجع األسعار

مبيعات السيارات األوروبية تقفز 2.4% في يونيو 
وارتفاع بورصة لندن مع تفاؤل المستثمرين

لندنـ  أ.ش.أ: سجلت بورصة لندن ارتفاعا في 
مؤشرها الرئيسي في تعامالتها املبكرة امس في 
ظل تفاؤل املستثمرين بشأن االقتصاد العاملي إثر 
النتائج املشجعة في كل من بنك جولدمان ساكس 

وشركة إنتل األميركيتني.
فقد ارتفع مؤشر فاينانشيال تاميز 100 الرئيسي 
في البورصة البريطانية بنسبة 0.9% او ما يعادل 
37 نقطـــة في التعامـــالت الصباحية ليصل الى 
نحو 4247.2 نقطة وكانت اسهم قطاعي التأمني 

والتعدين من بني اكبر الرابحني. 
وأضاف سهم شركة ريو تينتو للتعدين %2.6 
بعد ان اعلنت الشركة عن ارتفاع في حجم انتاجها 
في الربع الثاني من العام للحديد اخلام بنســـبة 

.%8
كما ارتفع سهم شركة الند سيكيوريتيز بنحو 
3.7% بعد اعالن الشركة انها تدرس فرصا استثمارية 

في مجاالت العقارات التجارية.
من جهة اخرى أعلن احتاد صناعة السيارات 

امس ان مبيعات الســـيارات األوروبية ســـجلت 
ارتفاعـــا مبعدل 2.4% في شـــهر يونيو املاضي، 
وذلك بفضل سلسلة من أنظمة احلوافز احلكومية 
للتشجيع على شراء السيارات. وتعد الزيادة في 
تسجيل السيارات اجلديدة التي بلغ عددها 1.46 
مليون ســـيارة في يونيو هي االولى من نوعها 
التي يسجلها االحتاد ومقره بروكسل في غضون 

14 شهرا. 
وقد قدمت اكثر مـــن 10 دول اوروبية انظمة 
مكافآت بهدف تشـــجيع اصحاب السيارات على 
استبدال سياراتهم القدمية بطرازات اخرى موفرة 

للطاقة.
لكن احتاد صناعة السيارات قال ان تسجيالت 
الســـيارات االوروبية القدمية انخفضت بنسبة 
11% خالل النصف االول من العام احلالي مقارنة 
بالفترة نفسها من العام املاضي، وذلك في تأكيد 
على تأثير األزمة التي هزت صناعة السيارات هذا 

العام نتيجة انهيار االقتصاد العاملي.

مصرف »هيبو 
فيراينسبنك« 

يغير اسمه
ميونيخـ  د.ب.أ: قال الرئيس 
التنفيـــذي ملصـــرف »هيبـــو 
فيراينســـبنك« االملانـــي امس 
لصحيفة سود دويتشه تسايتوجن 
البنك يعتزم تغيير اســـمه  ان 
مـــن اجل تفـــادي التضارب مع 
اسم مصرف هيبو ريل ستيت 

املتعثر.
وقال الرئيس التنفيذي تيودور 
فاميار في مقابلة مع الصحيفة 
التي يوجد مقرها مبيونيخ ان بنك 
هيبو فيراينسبنك قد استحوذت 
عليه قبل اربعة اعوام مجموعة 
يوني كريدي املصرفية االيطالية 
وسيتخذ اسما جديدا، واضاف 
فاميار ان العمالء كانوا يتخوفون 
من وجود ارتباطات مع بنك هيبو 
ريال ستيت املتعثر الذي حصل 
على 100 مليار يورو )140 مليار 

دوالر( في شكل برنامج إنقاذ.

ارتفاع األسهم األوروبية
إلى أعلى مستوى بعد نتائج مطمئنة

باريسـ  رويترز: ارتفعت األسهم األوروبية أمس ألعلى مستوى 
في أســـبوعني إذ طمأنت النتائج التي فاقت التوقعات التي حققتها 
انتل كورب وجونسون أند جونسون وجولدمان ساكس املستثمرين 

بشأن آفاق أرباح الشركات. 
وارتفع مؤشـــر يوروفرست ألسهم الشركات الكبرى في أوروبا 
1% إلـــى 848.80 نقطة ليواصل االرتفاع لليوم الثالث على التوالي. 
وكانت أسهم شـــركات التكنولوجيا من بني أكبر الرابحني إذ ارتفع 
مؤشـــر داو جونز ستوكس لشركات التكنولوجيا األوروبية %2.5. 

وارتفع سهم الكاتل لوسنت 5.8% وانفينيون %4.5.
وفاقت نتائج وتوقعات شركة انتل كورب للربع الثاني توقعات 
احملللني نتيجة إقبال املســـتهلكني على أجهزة الكمبيوتر الشخصي 
خاصة في آسيا. كما جاءت نتائج جونسون أند جونسون وجولدمان 

ساكس التي أعلنت أول أمس أفضل من املتوقع.
لكن ماري بيير بيلون رئيسة وحدة أبحاث األسهم واالئتمان في 
جروباما أسيت ماجنمنت بباريس قالت إن النتائج القوية جلولدمان 
ال تعتبر بالضرورة مؤشـــرا على ما يجب توقعه من كافة البنوك. 
وأضافت »اننا في مرحلة التفرقة بني الفائزين واخلاسرين وجولدمان 
من بني الفائزين لكن بنوكا أخرى التزال تناضل«. وصعدت أســـهم 

البنوك فزاد سهم بي.ان.بي باريبا 1.2% ودويتشه بنك %1.3.

رويترز: قال عضـــو املجلس األعلى للبترول 
د.عماد العتيقي ان ضعف الدوالر وانتعاشا محدودا 
للطلب على النفط من املتوقع ان يحوال دون ان 

يواصل سعر النفط الهبوط هذا العام.
وارتفع النفط إلى أعلى مستوى له على اإلطالق 
فوق 147 دوالرا للبرميل في يوليو 2008 قبل أن 
يخسر نحو 115 دوالرا حتى ديسمبر مع انخفاض 

الطلب بسبب التباطؤ االقتصادي العاملي.
واتفقت أوپيك العام املاضي على تخفيضات 
إنتاجية حجمها اإلجمالي 4.2 ماليني برميل يوميا 
تعادل نحو 5% من الطلب اليومي العاملي في مسعى 

لدعم األسعار التي كانت آخذة في االنخفاض.
وأبقت أوپيك على مستويات اإلمدادات ثابتة 

منذ بداية العام احلالي.
من جهة أخرى، ارتفعت أســـعار النفط أكثر 
من دوالر ليتجاوز سعر البرميل 60 دوالرا أمس 
مدعومة ببيانات ايجابية أظهرت هبوط مخزونات 
اخلام والبنزين االســـبوع املاضي لكنها عززت 
املخـــاوف مـــن ان يحد تقلب وتيـــرة االنتعاش 

االقتصادي من أي مكاسب.
ورغم أن املشاعر االيجابية في سوق االسهم 
زادت إقبال املستثمرين على األصول التي تنطوي 
علـــى قدر أكبر مـــن املخاطر مثـــل النفط، إال أن 
األســـواق كانت حذرة حيال قـــوة االنتعاش في 
الطلب على الطاقة بعد بيانات مخيبة لآلمال عن 

إنفاق املستهلكني في الواليات املتحدة.
واستقر مؤشـــر نيكاي الياباني وتخلى عن 
املكاسب املبكرة التي حققها بفضل النتائج الطيبة 
لبنك جولدمان ساكس وشركة انتل كورب بعد أن 
توخى املستثمرون احلذر قبل اإلعالن عن مزيد 

من النتائج في الواليات املتحدة واليابان.
وارتفعت األسهم في أنحاء املنطقة 2.26% وارتفع 
سعر اخلام األميركي في عقود أغسطس 1.06 دوالر 

إلى 60.58 دوالرا للبرميل بحلول الساعة.
واستقرت أســـعار العقود عند 59.52 دوالرا 

للبرميل أول من أمس مواصلة تراجعها الذي بلغ 
11% االسبوع املاضي.

وقال سمسار األسهم واملشتقات في هاليفاكس 
انفســـتمنت سيرفيســـيز بسيدني ســـتيفانو 
فينســـيلي: هناك إقبال أكثر علـــى املخاطرة في 
السوق بعد االرتفاع الكبير في االسهم األميركية 
والبيانات االيجابية التي أعلن عنها معهد البترول 

األميركي.
وأضاف أن االنخفاض في الدوالر قد دعم أيضا 
أســـعار السلع، مشـــيرا الى أن الطلب اإلجمالي 
مازال مثار قلق كبير. وان النفط سيشهد املزيد 

من التصحيح.
وقال معهـــد البترول األميركـــي في تقريره 
األســـبوعي أول من أمـــس ان مخزونات النفط 
اخلام فـــي الواليات املتحدة هبطـــت 1.2 مليون 
برميل االسبوع املاضي إذ زادت املصافي احمللية 

معدالت تشغيلها.
وأظهر التقرير أيضـــا أن مخزونات البنزين 
انخفضت 69 الف برميل مقارنة بتنبؤات بزيادتها 

مليون برميل.
وارتفعت ثانية مخزونات املكثفات التي أغلقت 
عند أعلى مســـتوى في 25 عاما االسبوع املاضي 
ولكن مبعدل 656 ألف برميل فقط مقارنة بتوقعات 

بزيادة قدرها 1.9 مليون برميل.
كما قالت منظمة أوپيك أمس إن متوسط أسعار 
سلة خامات أوپيك القياسية ارتفع أول من أمس إلى 

60.87 دوالرا للبرميل من 59.66 دوالرا أمس.
وتضم سلة أوپيك 12 نوعا من النفط اخلام وهذه 
اخلامات هي: خام صحارى اجلزائري وجيراسول 
الثقيـــل والبصرة اخلفيف  االجنولي واإليراني 
العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي 
وخام بوني اخلفيـــف النجيري واخلام البحري 
القطري واخلام العربي اخلفيف السعودي وخام 
مربان االماراتي وخام ميري الڤنزويلي واورينت 

من االكوادور.

في تقرير لبنك أوف أميركا وميريل لنش

االنكماش العالمي انتهى والتعافي سيكون بطيئًا
توقعات بارتفاع النمو االقتصادي في أمي�ركا إلى 2.7% في النصف الثاني من 2009
النمو ف�ي االقتص�اد الصيني إل�ى 9.6% في 2010 و5.5% في األس�واق الناش�ئة
7% مكاسب حققتها األسهم العادية العالمية من أسواقها المحلية في النصف األول

االقتصاد العاملي في مرحلة التعافي ولكن الوقت قد يطول

فواز كرامي 
ذكر تقرير األبحاث لشـــهر 
يوليو لبنك أوف اميركا وميريل 
لنش أن االنكماش في االقتصاد 
العاملي قد انتهى مســـتطردا أن 
التعافـــي االقتصادي ســـيكون 
بطيئا ويجب أن يكون مدعوما 

بسياسات ثابتة.
وبني التقريـــر أن نقطة بدء 
تعافي االقتصاد العاملي ستكون 
مشجعة للمستثمرين لتجميع 
أموالهم وتخفيض التدفقات املالية 

والبحث عن الفرص العادلة.
ويقول التقرير ان االقتصاديني 
توقعوا انتهاء الكســـاد العاملي 
مع انتهاء الربع الثاني من العام 
احلالي وبدا التحسن »الهش« مع 
بداية الربع الثالث من العام احلالي 
مشيرا إلى انه بدأت عمليات اعادة 
مراجعة للنمو االقتصادي املتوقع 
على مستوى العالم وبشكل خاص 
الواليات املتحدة األميركية  في 
والصني حيث يبلـــغ النمو في 
إجمالي اإلنتاج العاملي املتوقع في 
عام 2010 حوالي 3.7% وسيكون 
النمو املتوقع في إجمالي الناجت 
لألســـواق الناشـــئة 5.5% فيما 
ســـيصل في االسواق املتطورة 

الى %2.2.

الواضحة من تقريـــر األبحاث 
عن شـــهر يوليـــو تكمن في ان 
الكساد قد انتهى اذ ان املكاسب 
التي وصلت الى 7% التي حققتها 
االسهم العاملية العادية في النصف 
األول من العام احلالي شـــكلت 
نقلة نوعية بالنسبة الى االسهم 

واالصول التقليدية األخرى.
ورفع التقريـــر من توقعات 
النمـــو في النصـــف الثاني من 
العام احلالي للواليات املتحدة 
االميركية الى أكثر من 2.7% والى 
اكثر من 2.6% في عام 2010 بينما 
رفع توقعات منو إجمالي الناجت 
الصيني في عام 2010 الى %9.6 
اما اجمالي منو الناجت العاملي في 
2010 فسيصل الى 3.7% وسيكون 
النمو في االسواق الناشئة بنسبة 
تصل الى 5.5% بينما ســـيصل 
النمو االقتصادي في االســـواق 

املتطورة الى %2.2.
وتابـــع التقريـــر ان تعافي 
االقتصاد العاملي سيكون بطيئا 
ورمبا بطيئا جدا وسيكون صناع 
القرار قلقني جدا في مسالة قلة 
الوظائف وقلة االئتمان مما يعني 
ان السياسات املالية التي تتبعها 
العديد من الدول ستكون مساندة 

في هذه الفترات. 

وأكد التقريـــر على ضرورة 
خفض تدفق الكاش على االسواق 
العاملية حيـــث يرى التقرير ان 
مســـتوى التدفقـــات املالية في 
العام احلالي  النصف األول من 
مازالت عالية مما أدى إلى معاناة 
في الثـــروات اخلاصة حيث ان 

استطالعا سابقا ملجموعة ميريل 
لنش عن عام 2008 اظهر ان الزيادة 
الشـــخصية  في ثروات االفراد 
حققت ما نسبته 21% من السيولة 

»الكاش« مقارنة باألصول.
التقرير ان األســـهم  وبـــني 
العاملية العادية جتاوزت مرحلة 

األزمة وحققت تعافيا في أسواقها 
احمللية مشـــيرا الى انه يتوقع 
حصول تداوالت كبيرة وضخمة 
على األسهم العادية في االسواق 
املتطـــورة تكـــون علـــى املدى 

املتوسط.
الرســـالة  ان  التقرير  وتابع 


