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بعد دعوات الصين المتكررة إلعادة النظر في دوره كعملة االحتياط العالمية

الدوالر الضعيف سيكون حاضرًا 
في قمة مجموعة العشرين

مناهضو مجموعة العشرين يجبرون متاجر بتسبيرغ على اإلغالق

تتطلع لتعزيز االنتعاش االقتصادي من خالل بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنًا

قمة العشرين تسعى لحل االختالالت الهائلة بين دولها 
املجازف����ات املفرط����ة للبنوك في 
انتظار االتفاق على كيفية حتقيق 

تلك األهداف.
التي تركز   � الص����ن  واتفقت 
حزمته����ا التحفيزية البالغة 585 
ملي����ار دوالر بصورة كبيرة على 
تعزيز االستثمار احمللي واالستهالك 
� على فكرة تطوير اقتصاد عاملي 
أكثر اتزانا واملزي����د من التعاون 

الدولي بشأن السياسات.
اقتراح  أنه����ا تنحت ع����ن  إال 
الواليات املتحدة بجعل صندوق 
النقد الدولي مسؤوال عن املراقبة 
املنتظمة والتوصيات السياسية 

ألعضاء مجموعة العشرين.
واقترحت أملانيا التي كانت أكبر 
الدول املصدرة ف����ي العالم العام 
املاضي أن تركز القمة على لوائح 
الذي طالب  املالية األمر  األسواق 
به العديد من الزعماء األوروبين 
من أج����ل التأكيد عل����ى احلد من 
األجور الهائلة واملكافآت اخلاصة 
باملصرفي����ن.  وبينما يبدو اآلن 
أن الكس����اد بدأ في االنحسار في 
البل����دان فإنه ينبغي  العديد من 
على مجموعة العشرين احلفاظ 
على اإلحساس بأن هناك ضرورة 
ملحة كما كان األمر في ابريل عندما 
اتفقت على التعاون من أجل إنقاذ 
االقتصاد العاملي وتعهدت مبئات 
املليارات م����ن الدوالرات من أجل 
متويل جهود صندوق النقد الدولي 

في مكافحة األزمة.

الصيني����ة نح����و 40% من الدخل 
املتاح العام املاضي بينما بلغ معدل 
املدخرات بالواليات املتحدة ما يزيد 

قليال على %3. 
والتزال عالمات التأييد املتنامي 
للمبادئ اخلاصة باقتصاد عاملي 
أكثر استقرارا ووضع قيود على 

ومن شأن عملية إعادة التوازن 
أن تتطلب جهودا هائلة باعتبار 
أن االستهالك اخلاص للصن يبلغ 
أكثر قليال من ثلث اقتصادها بينما 
يتجاوز 70% في الواليات املتحدة 

أو بريطانيا.
وعلى النقيض وفرت األس����ر 

األمر الذي يعني أنه ينبغي على 
ال����دول التي تعتم����د على الطلب 
األميرك����ي لتعزيز النمو اخلاص 
بها التحول إلى اجتاه آخر. وأضاف 
»إذا كان هناك أي ش����يء مستفاد 
م����ن األزمة فه����و تل����ك احلقيقة 

األساسية«.

عن طريق تعزيز االس����تهالك في 
الكبرى وتوفير  البلدان املصدرة 
الفرص للدول املثقلة بالديون لرفع 

مدخراتها.
وقال وزير اخلزانة األميركي 
تيموثي جايتن����ر إنه يجب على 
الواليات املتحدة أن تزيد مدخراتها 

أن أطلق انهيار بنك ليمان براذرز 
في العام الس����ابق ش����رارة كساد 
عاملي كبي����ر«. إال أنه فيما يتعلق 
بالواليات املتحدة ستأتي على قمة 
القضايا خالل القمة الدعوة لتنسيق 
السياسات للحد من اعتماد العالم 
على املستهلكن األميركين وذلك 

االملاني( لإلذاعة األملانية« انا سعيد 
بوجود اتفاق واس����ع النطاق في 
اآلراء بن زعماء مجموعة العشرين 
والهيئات التنظيمية بشأن القضايا 

املدرجة على جدول األعمال«.
وذلك ه����و االجتم����اع الثالث 
لزعماء مجموعة العش����رين منذ 

بتس����بيرغ � رويترز � أ.ف.پ: 
الغنية  الدول  أكبر  اجتمع زعماء 
والنامية ف����ي العالم أمس لبحث 
سبل تعزيز االنتعاش االقتصادي 
ووض����ع ضمان����ات للتحوط من 

الكوارث املستقبلية.
ووضع الرئيس األميركي باراك 
أوباما الذي يستضيف قمة مجموعة 
العشرين للمرة األولى جدول أعمال 
يشمل معاجلة احدى أكثر املشاكل 
الشائكة في االقتصاد العاملي احلديث 
وهي كيفية التعامل مع االختالالت 
الهائلة بن البلدان املصدرة الكبرى 
مث����ل الصن والوالي����ات املتحدة 
الغارقة في الدين. ويعني احلجم 
الهائل للمشاكل التي تعتزم القمة 
مناقش����تها خالل اجتماعها الذي 
يستمر يومن � والتي تشمل منوذج 
النمو العاملي غير املتوازن والتغير 
املناخي ووضع لوائح مالية أكثر 
صرامة وكذل����ك وضع حد أقصى 
ألج����ور املصرفي����ن - أن هناك 
توقعات ضئيلة باتخاذ إجراءات 

على األجل القصير.
وقال العضو مبجلس محافظي 
البنك املركزي األوروبي اكس����يل 
ويبر إن����ه اليزال يتوقع أن تتفق 
القمة على إجراء تغييرات طويلة 
األجل للهياكل املالية العاملية وأن 
االجتماع س����يكون أكثر إيجابية 

مقارنة باالجتماعات السابقة.
البنك  وقال ويبر الذي يرأس 
االحتادي االملاني )البنك املركزي 

بتسبيرغ � أ.ف.پ: يعيش وسط مدينة بتسبيرغ بوالية 
بنسيلڤانيا شرق الواليات املتحدة حالة انذار قصوى حيث 
س����دت واجهات عدد من املتاجر وأغلقت املدارس واملتاجر 
حتسبا لقمة مجموعة العش����رين التي تبدأ اخلميس وما 
سيرافقها من تظاهرات احتجاج. وقالت الناشطة املدافعة عن 
البيئة جاين مورافيك البالغة من العمر 86 عاما والعضوة 
في نادي سييرا »جميعنا متوتر بسبب شراسة املتظاهرين. 
الكل يتحدث عنها منذ شهر وحن مير يوم اجلمعة )ثاني 
ايام القمة( س����نتنفس الصعداء«. ولتهدئة النفوس تقوم 
عناصر الش����رطة بدوريات خيالة ام����ام مركز املؤمترات 
حيث س����تعقد القمة.  ويؤكد نوا ويليامز املتحدث باسم 
منظمة »بيتس����برغ جي 20 ريسيستنس بروجكت« ذات 
امليول الفوضوية »ان هدفنا هو اال نكون عنيفن«. بيد انه 
يضيف »غير ان مجموعة العشرين مؤسسة عنيفة وغير 

دميوقراطية تتخذ قرارات من خلف ابواب مغلقة«. ودعت 
ه����ذه املنظمة الى تظاهرة غي����ر مرخص لها باجتاه مركز 
املؤمترات. وفي الوقت الذي تخوض فيه عشرات املنظمات 
البيئية )غرينبيس وثري ريفرز كليمايت كونفيرجنس( 
ودعاة الس����الم )الرابطة الدولية للنساء من اجل السالم 
واحلرية وكود بينك( ومناهضي العوملة، صراعا مع البلدية 
او القضاء للحصول على تراخيص التظاهر، فان مجموعة 
»بيتسبرغ جي 20 ريزيستنس بروجكت« فضلت جتاوز 
الترخيص. واوضح نوا »لس����نا بحاجة الى ترخيص من 
الذين هم في احلكم للتظاهر. ولن نستجدي اولئك الذين 
ميلكون الس����لطة. سنصنع سلطتنا بأنفسنا«. وعند باب 
مبنى في حي شعبي باملدينة يحرص املتحدث على إبعاد 
الصحافين بحزم عن ورشة تدريب يتم إعداد 30 متظاهرا 
مناهضن لقمة العشرين فيها للتظاهر. ويأمل املنظمون في 

مشاركة ألف متظاهر في تظاهرة أمس واليوم سيتم تنظيم 
تظاهرة كبرى مرخصة. وعشية القمة أوقفت الشرطة 14 
ناشطا من اعضاء منظمة غرينبيس )السالم االخضر( كانوا 
علقوا يافطات عمالقة على جس����ور دعوا فيها الى اتخاذ 
اجراءات للتصدي للتغير املناخ����ي. ومت توقيفهم بتهمة 
تعكير صفو النظام العام والتآمر وحيازة اشياء بغرض 
ارتكاب مخالفات في اش����ارة الى عدة مظالت استخدموها 
لتعليق اليافطات. وطلب رئيس بلدية بيتس����برغ الشاب 
لوكي رافينستال الذي يسعى للتجديد له في منصبه في 
انتخابات نوفمبر املقبل، تعزيزات قوامها 4 آالف شرطي. 
وقال »إننا نخش����ى ان تلطخ انشطة املتظاهرين التاريخ 
اجلميل لبيتسبرغ« مضيفا »بيد اننا سنبذل ما في وسعنا 
لضمان أن يتمكن هؤالء الناس من ممارسة التعديل االول« 

للدستور الذي يضمن حرية التعبير.

في ظل الخالفات المحتدمة بين قادتها

هل ينجح قادة العشرين في تنفيذ 
التزاماتهم السابقة خالل القمة؟

الذهب دون مستوى 1000 دوالر لألوقية

دارلينغ للمصرفيين: لقد تغير العالم 
واالقتصاد العالمي غارق في الركود

غالي: 750 مليار دوالر خسائر الدول النامية

التعام����الت التجاري����ة الدولية، 
وليس كعملة احتياط دولية بديلة 
لتسوية تعامالت الديون املعرضة 
للتآكل على املستوى الدولي«، كما 
يقول احمللل السياسية جيروم 
كورس����ي من نشرة »رد اليرت« 
العاملية املالية.وتواصل الصن في 
ابراز عضالتها. فقد  هذه االثناء 
اقترحت بكن ان تدرس مجموعة 
العشرين تأسيس صندوق للثروة 
العاملية يقوم باستثمار جزء من 
الفوائض في احلسابات اجلارية 

العضائه، في الدول النامية.
ل����ن، كبيرة  وتق����ول كاثي 
ل����دى غلوبال  االس����تراتيجين 
فورك����س تريدن����غ، ان »ه����ذه 
التعليق����ات تع����زز رغبتهم في 
التنويع بعيدا عن الدوالر وتشجع 

دوال اخرى على فعل ذلك«.
وابرم ع����دد م����ن الصفقات 
الصيني����ة في الفت����رة االخيرة 
بعملة املشتري بدال من الدوالر، 
التي  البرازيل،  وخصوصا م����ع 
تعمل الصن على التقارب معها 

للحصول على النفط.
وباالضاف����ة الى ذلك، اتخذت 
الص����ن، اول بلد يوق����ع اتفاقا 
لش����راء س����ندات صندوق النقد 
الدول����ي، خطوة غي����ر معتادة 
عندما استخدمت عملتها اليوان 
لتسديد 50 مليار دوالر، هي قيمة 
تلك السندات، بدال من استخدام 
ال����دوالر الذي تس����تخدمه بكن 
في معظ����م تع�امالتها التجارية 

واخلارجية. 

الدوالر والي����ورو والن واجلنيه 
االسترليني. ويقول ارفن ستلزر 
مدير بحوث السياسة االقتصادية 
في معهد هدسون في واشنطن ان 
»الدوالر س����يبقى العملة العاملية 
املسيطرة بفضل استقرار نظامنا 
الذي  القانون  السياس����ي وحكم 
ال يش����كل احدى مزايا الكثير من 

االقتصاديات االخرى«.
وقال ان بعض الدول تشتري 
اليورو وعم����الت اخرى من وقت 
الخر »ولك����ن ليس بكميات تهدد 

سيطرة الدوالر«.
حت����ى الصيني����ون، يق����ول 
س����لتزر، مكبلون النهم ميلكون 
قرابة تريليون دوالر من سندات 
اخلزينة االميركية ومن غير املرجح 
ان يعملوا على تقليل قيمتها من 
خالل بيع كميات كبيرة من االصول 

املسعرة بالدوالر.
ولكن ما يربك احملللن ان احدى 
الهيئات الرئيسية لالمم املتحدة، 
املتح����دة للتجارة  مؤمت����ر االمم 
والتنمية، انضم الى املطالبن بعملة 

احتياط عاملية جديدة.
وايد تقرير ملؤمتر االمم املتحدة 
للتج����ارة والتنمية هذا الش����هر 
االقتراح بان يصدر صندوق النقد 
الدولي حقوق سحب خاصة ميكن 
استخدامها في املعامالت الدولية. 
وحتى حصول االزمة املالية العاملية 
احلالية، استخدمت حقوق السحب 
اخلاصة الصادرة عن صندوق النقد 
الدولي من جانب اعضاء صندوق 
النقد الدولي »كعملة احتياط لتعزيز 

بتسبيرغ � ا.ف.پ: تبحث قمة 
مجموعة العشرين لالقتصاديات 
ابتداء على  الناش����ئة واملتقدمة 
مدى يومن في بيتسبرغ وضع 
الدوالر املتراجع بعد دعوات الصن 
النظر في دوره  املتكررة العادة 

كعملة االحتياط العاملية.
ف����ي بنك  وق����ال محلل����ون 
الفرنسي في  سوسييتي جنرال 
تقرير: »مع انه من غير الواضح 
كيف ستعمل خطة الال توازنات 
االقتصادية املطروحة على القمة، 
لكنها ستتضمن تدابير مثل خفض 
العجز االميركي وزيادة االدخار، 
وتقلي����ل الص����ن اعتمادها على 
الصادرات، واجراء اوروبا تغيرات 
هيكلية بهدف زيادة استثمارات 

الشركات«. 
ويقول البعض ان االزمة املالية 
العاملية كانت نتيجة اخللل في 
التوازن بن االدخار واالستثمار 
لدى االقتصاديات الكبرى، االمر 
الذي ادى الى تركيم عجز كبير 
لدى البع����ض، كما نراه االن في 
الواليات املتحدة، وفائض كبير 

كما هي احلال لدى الصن.
وكانت الص����ن اول من دعا 
الى اعتماد عملة احتياط عاملية 
جديدة مع تفاقم العجز االميركي 
ويتوقع البيت االبيض ان يصل 
الى تسعة تريليونات دوالر خالل 

عشر سنوات من االن.
واعرب رئيس وزراء الصن 
وي����ن جياوب����او ع����ن قلقه في 
مارس بشأن املخاطر التي تهدد 
االستثمارات الهائلة التي توظفها 
بالده ف����ي الس����ندات االميركية 
وتتجاوز قيمتها اليوم 800مليار 
دوالر، م����ا يجعله����ا اكبر دائني 

الواليات املتحدة.
وقال، استاذ االقتصاد الدولي 
في جامعة هارفارد ريتشارد كوبر 
»هذه الدول تدرك انها س����تمنى 
بخس����ائر اذا قض����ى التضخ����م 
الس����ندات االميركية  على قيمة 

بالدوالر«. 
لكنه يقول انه ال توجد بدائل 
مجدية للدوالر االميركي كعملة 
مس����تخدمة على نط����اق عاملي، 
مس����تبعدا حتى حقوق السحب 
اخلاصة لدى صندوق النقد الدولي 
والتي تضم سلة من العمالت هي 

بتسبيرغ � أ.ف.پ: بعد اكثر من 
سنة على بدء ازمة اقتصادية غير 
مسبوقة من حيث عمقها ومداها 
منذ 1929، وفي وقت بدأت تلوح 
بوادر انتهاء فترة االنكماش، لفت 
الرئيس االميركي باراك اوباما الذي 
ترأس اول قمة دولية في عهده، في 
كلمة ترحيب الى قمة العشرين 
الى ان االس����رة الدولية »مضت 
بعيدا جدا س����عيا لتجنب كارثة 

اقتصادية عاملية«.
وتابع »لكن علينا جميعا ان 
نتذكر ان مهمتنا لم تنته اطالقا« 
داعيا ضيوفه الى وضع »مدونة 
سلوك« مالية جديدة لتجنب تكرار 
ازمة مماثلة. وسيستعرض قادة 
الدول الصناعية والناشئة الكبرى 
العشرين خالل اجتماعهم في مركز 
املدينة  محاضرات في بيتسبرغ 

التي عرفت في املاضي بصناعة 
الصلب وباتت حاليا متوجهة الى 
االقتصاد االخضر املراعي للبيئة، 
التقدم الذي مت حتقيقه على صعيد 
مكافحة اجلنات الضريبية، وهو 
كان من االهداف املدرجة على جدول 
اعمال قمتهم االخيرة مطلع ابريل 

املاضي في لندن. 
املالية  اما بالنسبة للمكافآت 
لرؤساء وكبار مسؤولي املصارف، 
وهو من املواضيع الكبرى االخرى 
على جدول اعمال قمة بيتسبرغ، 
فقال الرئيس الفرنس����ي نيكوال 
س����اركوزي انه لم يتم التوصل 
»حتى اآلن« الى اتفاق وقال »اننا 
نناقش، وتقوم خالفات.. لكن يجب 
ان نتوصل ال����ى اتفاق«. ويبقى 
اصالح نظام ضبط القطاع املالي 
موضع خالف����ات وجتاذبات بن 

االوروبين واالميركين. ويدعو 
االوروبي����ون الى حتديد س����قف 
للمكافآت التي تقدم للمصرفين 
والتي تغذي غضب الرأي العام، 
فيما تع����ارض الواليات املتحدة 
ذل����ك حرصا منها عل����ى صيانة 
القوية،  املالية  مصالح اوساطها 

كما تعارضه بريطانيا.
وق����ال الرئي����س البرازيل����ي 
ايناس����يو لوال دا سيلفا  لويس 
االربعاء في كلمته امام اجلمعية 
الس����نوية لألمم املتحدة  العامة 
»ان ضبط االسواق املالية يواجه 
مقاومة هائلة، واملصارف تعود 
الى  الى تكرار ممارس����ات قادت 
الفوضى احلالية. مازال املصرفيون 
يتقاضون مكافآت باهظة في وقت 
خس����ر مالين الرجال والنس����اء 

وظائفهم«.

قال وزير املالية املصري د. يوسف بطرس 
غالي ان الدول النامية خس���رت 750 مليار 
دوالر م���ن جراء األزمة املالية العاملية، منها 

50 مليار دوالر في غرب أفريقيا فقط.
 وجاءت تصريحات غالي الذي يش���غل 
منصب رئيس جلنة السياسات النقدية واملالية 
بصندوق النقد الدولي خالل مش���اركته في 
أعم���ال قمة مجموعة العش���رين التي بدأت 
أعمالها أمس في مدينة »بيتسبرغ« بالواليات 
املتحدة األميركية برئاسة الرئيس األميركي 

باراك أوباما وتختتم اليوم اجلمعة.
 وأش���ار غالي الى أن مصادر تأثر الدول 

النامية باألزمة املالية العاملية -بالرغم من أنها 
ليست لها يد فيها- جاءت من االنخفاض احلاد 
البترولية  في الصادرات خاصة الصادرات 
والس���لعية وحتوي���الت العاملن باخلارج 
واالستثمار األجنبي املباشر خاصة في قطاعي 

السياحة والعقارات.
 وقال إن القمة تطرقت أيضا إلى الدروس 
املستفادة من األزمة وهي زيادة الرقابة على 
املالية وحتديث معايير وقواعد  األس���واق 
الرقابة املالية مبا يتفق مع التطوير املستمر 
لألدوات املالية، ودعم إدارة املخاطر بصورة 

أفضل.

المشاركون في قمة مجموعة العشرين
أفريقيا اجلنوبية: الرئيس جاكوب زوما

أملانيا: املستشارة اجنيال ميركل
السعودية: وزير اخلارجية األمير سعود الفيصل

األرجنتن: الرئيسة كريستينا كيرتشنر
أستراليا: رئيس الوزراء كيفن راد

البرازيل: الرئيس لويس ايناسيو لوال دا سيلڤا
كندا : رئيس الوزراء ستيفن هاربر

الصن : الرئيس هو جينتاو
كوريا اجلنوبية: الرئيس لي ميونغ � باك

فرنسا : الرئيس نيكوال ساركوزي
الهند : رئيس الوزراء مامنوهان سينغ

إندونيسيا: الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو
إيطاليا : رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني

اليابان : رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما
املكسيك : الرئيس فيليبي كارديرون

بريطانيا: رئيس الوزراء غوردون براون
روسيا : الرئيس دميتري مدڤيديڤ

تركيا : رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان
االحتاد االوروبي: فريدري���ك راينفلت رئيس وزراء 
السويد الذي تتولى بالده رئاسة االحتاد االوروبي الدورية 

وجوزيه مانويل باروزو رئيس املفوضية االوروبية.

قضايا خالفية بانتظار احلل امام قمة الـ 20 جمعيات خيرية تطالب قمة الـ 20 بحل عادل لقضايا الدول النامية

اليورو يسجل أعلى مستوياته
 أمام اإلسترليني في 5 شهور 

 لندن � رويترز: نزل سعر اجلنيه االسترليني إلى 
91 بنس���ا لليورو ألول مرة في أكثر من 5 أش���هر امس 
بعد أن قال محافظ بنك اجنلترا املركزي ميرفن كينج 
إن االسترليني الضعيف يساعد في حتقيق االستقرار 
في اقتصاد بريطانيا. وارتفع س���عر اليورو بنسبة %1 
أمس إلى 91 بنسا وهو أعلى مستوياته منذ أوائل ابريل 

املاضي ونزل االسترليني 0.8% إلى 1.6202 دوالر.

لندن � رويترز: تراجع سعر الذهب أمس مدعوما 
بتراجع الدوالر في الفترة األخيرة ومع بيع املستثمرين 
لألسهم جتنبا للمخاطر قبيل قمة مجموعة العشرين. 
وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 997.6 دوالرا 
لألوقية )األونص����ة( م����ن 1013.5 دوالرا في بداية 
التعامالت في نيويورك. ومن جانب اخر تراجع سعر 
اخلام األميركي بأكثر من 4% منخفضا مبا يزيد على 
3 دوالرات بعد تقرير حكومي أظهر ارتفاع املخزونات 

وتراجع الطلب مما اثر على السوق.
ونزل سعر اخلام األميركي في عقود نوفمبر 2.86 

دوالر أي بنسبة 4.15% إلى 66.11 دوالرا للبرميل.
هذا وارتفع سعر الفضة قليال إلى 16.78 دوالرا 
لألوقية م����ن 16.71 دوالرا في نيويورك أمس. وزاد 
س����عر البالتن إلى 1319 دوالرا م����ن 1318.5 دوالرا 
وزاد س����عر البالديوم ل� 293 دوالرا من 292 دوالرا 

في نيويورك.

لندن � كونا: حذر وزير اخلزانة 
البريطان����ي اليس����تر دارلين����غ 
املصرفين من ان احلفل قد انتهى 
وان عليهم ان يدركوا ان العالم قد 
تغير. جاءت تصريحات دارلينغ 
في مقابلة مع )بي بي سي( أمس، 
قبل مغادرته لندن حلضور قمة 
العشرين )جي20( في  مجموعة 

الواليات املتحدة. 

ويريد دارلينغ أن يضع حدا 
للعالوات والقواعد التي تس����مح 
للبن����وك باحلص����ول عليها مرة 
اخرى في حال مني املصرفيون 
بخسائر في وقت الحق وقال ان 
ثمة حدودا ملدى ما ميكن حتقيقه 
بالقانون وانه يجب على املصرفين 
ان يدرك����وا ان عليهم ان يغيروا 

سلوكهم.

واضاف ان »املأس����اة هي ان 
املصرفي����ن ال يعان����ون من ذلك 
ب����ل انهم اش����خاص آخرون الن 
االقتص����اد العاملي غرق في حالة 
ركود« ويريد دارلينغ ان يستخدم 
القوانن إلجبار البنوك على احلد 
من نسبة مكاسبها التي يخرجونها 
في صورة عالوات وان يتأكدوا من 

انه ال توجد مكافآت للفشل.

»االحتياطي الفيدرالي« يبقي
 على أسعار الفائدة قريبة من الصفر

واشنطن � كونا: اعلن أعضاء في املجلس االحتياطي الفيدرالي )البنك 
املرك����زي األميركي( أمس األول االبقاء على معدل الفائدة على االقراض 
املصرفي عند مس����تواه املنخفض � قريب من الصفر، كما ان النش����اط 
االقتصادي األميركي قد حتسن. وتعهد االحتياطي الفيدرالي باالبقاء على 
املعدالت عند مستواها املنخفض »لفترة طويلة« والتي علق عليها خبراء 
االقتصاد بالقول انها من املرجح ان تستمر لنهاية العام احلالي ويحتمل 
ان متتد لفترة في عام 2010.  وقال مسؤولو االحتياطي الفيدرالي عقب 
اجتماعهم انهم سيقومون بإبطاء وتيرة برنامج خفض معدالت الفائدة 

على الرهن العقاري فضال عن دعم سوق االسكان األميركي املتداعي.
وأشار املس����ؤولون الى ان البنك س����يمد هدفه املتمثل بشراء 1.45 
تريليون دوالر من السندات املدعومة بالرهن العقاري والدين الصادرة 
عن شركات »فاني ماي« و»فريدي ماك« و»جيني ماي« حتى نهاية الربع 
األول من العام املقبل. وكان البنك قد أعلن في وقت سابق عن اعتزامه 

استكمال شراء هذه السندات قبل نهاية العام احلالي.
من جهة أخرى، قال محافظ بنك اجنلترا املركزي ميرفن كينج أمس 
إن اقتصاد بريطانيا يظهر بوادر انتعاش ولكن أي حتس����ن س����يكون 
على األرجح محدودا مقارنة مع االنخفاض احلاد في اإلنتاج الذي جنم 
عن األزمة املالية العاملية. وجاءت تصريحات كينج بشأن النمو متفقة 
بشكل عام مع شهادته أمام املشرعن البريطانين االسبوع املاضي. كما 
أكد كنج رؤيته بضرورة حترك بريطانيا العادة التوازن في اقتصادها 

من أجل التركيز بشكل أكبر على الصادرات.
وقال كينج لصحيفة ذا جورن����ال وهي صحيفة اقليمية تصدر في 
نيوكاس����ل »إن انخفاض سعر الصرف الذي رأيناه سيكون مفيدا لتلك 
العملية ولكن ال ش����ك في أن ما نحتاج أن نراها اآلن هو حتويل املوارد 
إلى الصادرات الصافية سواء بشكل مباشر أو بإنتاج ما ميكنه منافسة 

الواردات«.


