
 37  اقتصاد  االحد ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٩   

 البيانات السلبية لمبيعات السلع المعمرة تهوي بأسواق األسهم األميركية

 »الوساطة»: اجتماع مجموعة دول العشرين 
تسبب في تراجع الدوالر أمام جميع العمالت

على بيع العملة البريطانية بعد 
يوم من تســـليط محافظ بنك 
اجنلترا املركزي ميرفني كينج 
الضوء على الفوائد التي تعود 
على االقتصاد من ضعف اجلنيه. 
وارتفع اليورو ٠٫٢٪ الى ١٫٤٦٨٥ 
دوالر بعدما تراجع في وقت سابق 
من التعامالت الى ١٫٤٦١٤ دوالر. 
وتراجع الدوالر ٠٫٨ ٪ مقابل الني 
الى ٩٠٫٦٠ ينا قرب أدنى مستوى 

خالل اليوم بلغ ٩٠٫٥٣ ينا.

  النفط والمعادن

العاملية  النفط    وفي أسواق 
أغلقت اسعار النفط للعقود اآلجلة 
على ارتفاع طفيف يوم اجلمعة 
بعد أن غطى توتر بشأن برنامج 
ايران النووي وحتسن في ثقة 
املستهلك في أميركا على شكوك 
حول قوة االنتعاش االقتصادي 
وارتفاع مخزونات الوقود. وأنهى 
اخلام األميركي اخلفيف للعقود 
تسليم نوفمبر جلسة التعامالت 
في بورصة نيويورك التجارية 
(ناميكس) مرتفعا ١٣ سنتا الى 
٦٦٫٠٢ دوالرا للبرميل. وفي وقت 
سابق من اجللسة قفز النفط أكثر 
من دوالر بعد ان اتهم الرئيس 
األميركـــي بـــاراك اوباما ايران 
العضو في منظمة أوپيك ببناء 
محطة ســـرية للوقود النووي 
وطالب طهران بأن توقف على 
الفور ما سماه «حتديا مباشرا» 

للمجتمع الدولي. 

٠٫٧٪ الى مستوى سنوي قدره 
٤٢٩ ألفا لكن الزيادة جاءت أقل 
من توقعات السوق التي كانت 
تشير الى مســـتوى يبلغ ٤٤٠ 

ألف وحدة. 
  وأنهـــى مؤشـــر داو جونز 
الشـــركات  الصناعي الســـهم 
الكبـــرى جلســـة  األميركيـــة 
التعامـــالت في وول ســـتريت 
اجلمعة منخفضا ٤٢٫٢٥ نقطة أي 
بنسبة ٠٫٤٤٪ الى ٩٦٦٥٫١٩ نقطة 
بينما أغلق مؤشر ناسداك املجمع 
الذي تغلب عليه اسهم شركات 
التكنولوجيـــا منخفضا ١٦٫٦٩ 
نقطـــة أو ٠٫٧٩٪ الى ٢٠٩٠٫٩٢ 
نقطة. وسجلت املؤشرات اسوأ 
اداء اسبوعي منذ اوائل يوليو، 
وانهى داو جونز االسبوع على 
خسائر قدرها ١٫٦٪ في حني هبط 

ناسداك ٢٪. 

  حركة العمالت

  وفي أسواق الصرف العاملية 
تراجع الدوالر يوم اجلمعة بعدما 
أفادت مسودة بيان ختامي لزعماء 
مجموعة العشرين بأن اجراءات 
التحفيـــز االقتصادي ســـتظل 
قائمة في الوقـــت احلالي فيما 
يشير الى أن أسعار الفائدة مبا 
فيها االسعار األميركية ستظل 
منخفضة. وتراجع االسترليني 
الى أدنى مســـتوى منذ شهور 
مقابل العملة األميركية واليورو 
والني مع استمرار اقبال املتعاملني 

 قـــال التقريـــر األســـبوعي 
الدولية للوســـاطة  للمجموعة 
املالية في رصده حلركة أسواق 
املال العاملية إن اجتماع مجموعة 
دول العشرين طغى على احداث 
االســـبوع االقتصاديـــة برغم 
االعالن عـــن بعـــض البيانات 
االقتصادية السلبية التي هوت 
باسواق االسهم األميركية خالل 
االسبوع، واظهرت مسودة بيان 
اجتماع بيتسبرغ ان مجموعة 
الى  العشرين ســـتتحول  دول 
منتدى الدارة شؤون االقتصاد 
العاملي مما يعطي دورا أكبر لقوى 
صاعدة مثل الصني والهند وان 
دول املجموعـــة والتي تشـــكل 
اقتصادياتها ٩٠٪ من االقتصاد 
العاملـــي ســـتطبق قواعد أكثر 
صرامـــة بشـــأن رؤوس اموال 

البنوك بحلول نهاية ٢٠١٢. 
  كما تعهدت دول العشـــرين 
الدعم  باالبقاء على سياســـات 
االقتصـــادي حتى يتـــم تعافي 
االقتصاد العاملي من اثار االزمة 
وهو ما فســـرته االسواق على 
انه االبقاء على اســـعار الفائدة 
الـــذي دفع  املنخفضـــة، األمر 
بالدوالر للتراجع امام العمالت 

الرئيسية وباالخص الني.
  وساهمت بيانات اقتصادية 
ضعيفة في تراجع اسواق االسهم 
األميركية حيث صرحت احلكومة 
األميركية بأن الطلبيات اجلديدة 
على الســـلع املعمرة بالواليات 
املتحدة انخفضت بشكل مفاجئ 
فـــي أغســـطس مســـجلة أكبر 
نسبة تراجع منذ سبعة أشهر 
بعد هبـــوط طلبيات الطائرات 

التجارية.
التجـــارة  وزارة    وقالـــت 
ان طلبيـــات الســـلع املعمـــرة 
انخفضت بنسبة ٢٫٤٪ وهو أكبر 
انخفاض منذ يناير مقارنة مع 
ارتفاع بنسبة ٤٫٨٪ في يوليو، 
كما ارتفعت مبيعات املســـاكن 
األميركية باقل من املتوقع خالل 
اغسطس حيث أظهرت بيانات 
حكومية يوم اجلمعة ان مبيعات 
املساكن اجلديدة السرة واحدة 
في الواليات املتحدة قفزت بنسبة 

 الرئيس األميركي باراك أوباما لقطة جماعية لزعماء وقادة دول مجموعة العشرين يتوسطهم الرئيس األميركي باراك أوباما 

 نيكوال ساركوزي

 الدوالر يتراجع أمام العمالت بسبب مجموعة العشرين

 مجموعة من املتظاهرين املعارضني لسياسات مجموعة العشرين 

 ميركل «أقل تشاؤمًا»: اقتصاد ألمانيا سينكمش ٥٪ العام الحالي
 برلني ـ رويترز: قالت املستشـــارة األملانية أجنيال 
ميركل إن أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش ٥٪ هذا 
العام. وهذه تقديرات أقل تشاؤما بقليل من توقعاتها 

السابقة.
  واضافت ميركل، في تصريحات خالل مشـــاركتها 
في مجموعة العشرين، ان االقتصاد االملاني «سيشهد 
تراجعا بنسبة ٥٪ ولم يحدث لنا هذا منذ نهاية احلرب 

العاملية الثانية»، وكانت ميركل قالت من قبل إن الناجت 
احمللي اإلجمالي قد ينكمش ما بني ٥ و٦٪.

  مـــن جهة اخرى، اعلن كبير املفاوضني االميركيني 
لقمة مجموعة العشـــرين انه ســـتكون هناك حاجة 
«ملجموعة كبيرة» من السياسات للمساعدة في اصالح 

اخللل في االقتصاد العاملي.
  وقال مايكل فورمان املســـاعد بالبيت االبيض انه 

غير متأكد ممـــا اذا كانـــت قضـــية العمالت طرحت 
خالل تلك املباحثات.

  واضاف ايضا انه لم يتم اتخاذ قرار بشـــأن ما اذا 
كان زعماء مجموعة العشرين بحاجة لالجتماع مرة 
اخرى قبل محادثات التغير املناخي املزمع عقدها في 
ديســـمبر املقبل، لكنه قال انهم اتفقوا على ان يظلوا 

على اتصال وثيق بشأن هذه القضية. 

 قادة الدول رأوا إقامة «نموذج نمو أكثر توازنًا» للحيلولة دون حصول أزمة مالية جديدة وقرروا عقد القمة المقبلة بفرنسا في ٢٠١١

 «العشرين» تتعهد بمنح الدول الناشئة مزيداً من الحصص في المنظمات الدولية 
 أوباما: المجموعة أنقذت االقتصاد من السقوط في الهاوية وخطط المجموعة إلصالح األسواق المالية العالمية ستخلق نظامًا ماليًا أكثر أمانًا من النظام السابق 

 بنسلفانياـ  وكاالت: مع اقتراب 
العاملي من االنتعاش  االقتصاد 
بعد أسوأ أزمة مالية في غضون 
سبعة عقود استغل قادة مجموعة 
املنعقدة في  العشــــرين قمتهم 
بتسبرغ الظهار عزمهم على اال 
يكرروا أخطاء املاضي بعد تعهدهم 
بإقامة «منوذج منو عاملي اكثر 
توازنا» للحيلولة دون حصول 

أزمة عاملية جديدة.
  وقال رؤساء دول وحكومات 
مجموعة العشــــرين في بيانهم 
اخلتامــــي «ســــنتعاون الدارة 
االنتقال نحو منوذج اكثر توازنا 
للنمو العاملي، وأضافوا «قررنا 
السياســــات  اطالق اطار يحدد 
وطريقة حتركنا سوية للتوصل 
الى منو عاملي قوي، مســــتدام 
ان  ومتوازن، موضحني «يجب 
ننتقل من املصــــادر العامة الى 
املصادر اخلاصــــة للطلب، وان 
نقيم منوذجا للنمو اكثر دميومة 
وأكثر توازنا في كل البلدان وان 
نخفض اختالالت التوازن على 

صعيد التنمية».

  «التحرك سويًا»

  وتعهد قادة مجموعة العشرين 
ايضا بـ «التحرك سويا» لتحديد 
املعايير املصرفية على صعيد 
االرصدة، وتطبيق معايير دولية 
على صعيد املكافآت، للتأكد من ان 
كبرى الشركات املتعددة اجلنسية 
تتحمل مسؤولية املجازفات التي 
تخوضها، وقرروا ايضا اضفاء 
الدميوقراطية على آليات اتخاذ 
القرار، من خــــالل اعطاء مزيد 
من األهمية للبلدان الناشئة في 
املنظمات املالية الدولية، عبر نقل 
«٥٪ على االقل» من احلصص في 
اطار صندوق النقد الدولي و«٣٪ 
على االقل» من حقوق التصويت 

في البنك الدولي.
دور  مــــن  ايضــــا    وزادوا 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي في 
العاملية من  االدارة االقتصادية 
خالل زيادة قدرته على مراقبة 
السياسات االقتصادية الوطنية 
وتنسيقها، وأعلنوا اخيرا انهم 
سيجتمعون مرتني في ٢٠١٠ في 

األملانية اجنيال ميركل أنه يتعني 
أن تعطـــي االتفاقات التي تتم 
إطـــار مجموعة  صياغتها في 
العشرين في بتسبرغ الشعوب 
الثقة في أن «هـــذه االزمة لن 

تتكرر ثانية».
  مـــن جانبه دعـــا الرئيس 
الصيني هو جينتـــاو زعماء 
العالـــم الســـتغالل مجموعة 
العشـــرين ملعاجلـــة أصعب 
املشـــكالت االقتصادية ودفع 
مسار التعافي، وقال إن االتفاق 
العام اليـــزال ضروريا كوقود 
للتعافي العاملي غير أنه رفض 
في الوقت نفسه احلمائية وسط 
خالفات مـــع الواليات املتحدة 
بشأن التعريفة اجلمركية على 

اإلطارات.

  كبح المخاطر

  ووافق القادة على مجموعة 
مـــن االصالحـــات املالية التي 
تستهدف كبح املخاطر املتزايدة 
التي تقدم عليها البنوك وثمة 
خطة للمعايير الدولية ستجعل 
أكبر  املدير يعتمد بشكل  أجر 

على االجناز.
  كما تستهدف احلكومات رفع 
قيمة رأس املال الذي يتعني على 
البنوك االحتفاظ به مبا يضمن 
استقرارها ومرونتها في مواجهة 

اخلسائر.
  من جهة أخرى شارك اكثر من 
٤ آالف متظاهر بحسب الشرطة 
في مسيرة هادئة يوم اجلمعة 
املاضي في مدينة بيتســـبرغ 
للتعبيـــر عـــن معارضتهـــم 
لسياسات مجموعة العشرين، 
غداة صدامات ادت الى اعتقال 
العشرات، وامتد موكب يضم 
خليطا متنوعا من املتظاهرين 
على اكثر من كيلومتر في جو 
مـــرح يجمع بني صوت طبول 
البيئة املستائني  املدافعني عن 
من سياسات مجموعة العشرين، 
ودعاة السالم ومحاربني سابقني 
في العـــراق او حتـــى رهبان 
بورميني وتيبتيني لالحتجاج 
على االحتـــالل الصيني، على 

حد قولهم. 

 (رويترز)

 المصارف المركزية  يمكن أن تحد من قيمة المكافآت ..والمجموعة تتفق على نقل ٥٪ على األقل من الحصص
ــدوق النقد الدولي  ــبرغ ـ ا.ف.پ: أعلن املدير العام لصن  بيتس
دومينيك ستروس ان قمة مجموعة العشرين اتفقت على نقل «٥٪ 
ــى االقل» من حصص صندوق النقد الدولي الى «البلدان النامية  عل

واملتطورة الفعالة».
ــبرغ (الواليات  ــرار الذي اتخـــذ في بيتس   ويرمي هـــذا الق
ــح مــزيد من  ــوازن من خالل من ــى تأمني اعادة تـــ ــدة) ال املتح
ــي الوقت الراهن متثيال كافيا،  ــوات الى البلدان غير املمثلة ف األص
ــرين ايضا البلدان االعضاء الـ ١٨٦ في  ــتدعو مجموعة العش وس
ــى التصديق على اإلصالح الذي تقرر في  صندوق النقد الدولي ال
ــذي بقي حبرا على ورق ألن عـــددا كافيا من البلدان لم  ٢٠٠٨ وال

يصدق عليه.
  وقال ستروس في بيان ان «هذا القرار التاريخي وبروز مجموعة 
ــادي الدولي  ــدى مركزيا للتعاون االقتص ــرين بصفتها منت العش
سيرسيان األسس لشراكة عميقة في السياسة االقتصادية العاملية، 

مضيفا ان التوزيع اجلديد للحصص سيبقى قيد التفاوض.

ــبرغـ  ا.ف.پ: أعلن الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي   بيتس
ــن املصارف  ــوا على ان تتمك ــرين اتفق ــادة مجموعة العش ان ق
ــن «احلد من  ــئة م ــة ألكبر االقتصادات املتطورة والناش املركزي

القيمة اإلجمالية للمكافآت في املصارف».
ــي ختام القمة  ــر صحافي عقده ف ــاركوزي في مؤمت   وقال س
ــرين في بيتسبرغ،  ــررت جدا مبا قررناه» في مجموعة العش «س
ــرار اخطاء املاضي،  ــاع على احلؤول دون تك ــا «هناك اجم مضيف
واوضح الرئيس الفرنسي ان «ثالث نقاط أساسية» قد «تقررت»: 
ــطة املصرفية من خالل  ــال ٢ (التي تنظم االنش ــد مؤمتر ب «قواع
حتديد مستوى ارصدتها على سبيل املثال لدرء املخاطر) ستطبق 
ــة ايضا «على  ــرين متفق ــدان مجموعة العش ــي كل مكان»، بل ف
ــطة تنطوي  املطالبة بأن تزيد ارصدتها املصارف التي تقوم بأنش
ــا «حول مسألة املكافآت»  على مجازفة»، وأخيرا اخذ برأي فرنس
ــنة» ووضع  ــآت املضمونة ما يفوق الس ــا «منع املكاف وخصوص

«منظومة للمكافآت االضافية».

كندا وفي كوريا اجلنوبية ومرة 
واحدة في ٢٠١١ في فرنسا.

  هذا وقد ساعد االنهيار شبه 
الكامل للقطاع املالي األميركي في 
وول ســــتريت في سبتمبر عام 
٢٠٠٨ على دفع القسم االعظم من 
العالم إلى أول كساد منذ احلرب 
العاملية الثانية، وصارت البطالة 

الى ارتفاع فــــي البلدان الغنية 
بينما انزلق ٩٠ مليون آخرون 
املدقع، حيث يأملون  الفقر  الى 
في تشجيع حتوالت مماثلة في 

االقتصاد العاملي.

  السقوط في الهاوية

  واعتبـــر الرئيس األميركي 

باراك أوباما األزمة االقتصادية 
العاملية في حكم املنتهية حيث 
ذكـــر أن االقتصاد العاملي أنقذ 
من الســـقوط في الهاوية وأن 
األســـس الالزمة للخروج من 
األزمة وجتاوز آثارها وضعت 
بالفعل، مؤكدا القول «يجب أن 
نعمل معا ألن اقتصادات بالدنا 

مرتبطة ببعضها البعض».
أوبامـــا أن خطط    وأوضح 
العشـــرين إلصالح  مجموعة 
السوق من شـــأنها أن تخلق 
نظاما ماليا يكـــون أكثر أمانا 
من النظام السابق، مشيرا الى 
أن مجموعة احلوافز املالية التي 
وضعتها احلكومات في جميع 

أنحـــاء العالم الحتواء الركود 
ستستمر حتى «تعود شعوبنا 

إلى العمل».
  وذكر أن أهـــم االقتصادات 
التخلي عن  العالم تريـــد  في 
املساعدات احلكومية التي تنفق 
في دعم الوقود األحفوري، وقد 
اتفقت قمة العشرين على العمل 

من أجل هـــذا الغرض، مؤكدا 
على ان هذا الهدف سيسهم في 
تأمني الطاقة املتاحة لنا وخلق 
الوظائف اخلضراء في املستقبل، 
مضيفا أن هذا األمر سيوفر دعما 
إجماليا مقداره ٣٠٠ مليار يورو 

على مستوى العالم.
  من جانبها قالت املستشارة 

 أبرز النقاط الواردة في البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين
 بيتسبيرغـ  أ.ف.پ: فيما يلي ابرز النقاط الواردة 
في البيان اخلتامي لرؤساء دول وحكومات البلدان 
الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين، الذي 
صدر اجلمعة بعد اجتماعهم في بيتسبرغ بالواليات 

املتحدة بحسب ترجمة قدمها الوفد الفرنسي:
  شروط االنتعاش: «جنتمع في هذا الوقت االنتقالي 
العصيب بني االزمـــة واالنتعاش لطي صفحة عهد 
من عدم املســـؤولية وتبني جملـــة تدابير وقواعد 
وإصالحات ضرورية لتلبيـــة احتياجات االقتصاد 
العاملي في القرن احلادي والعشرين»، «ان الشعور 
بعودة (الوضع) الـــى طبيعته يجب اال يقودنا الى 
االفراط في الثقة، ينبغي علينا ان ننتقل من مصادر 
عامة الى مصادر خاصة للطلب، وإقامة منوذج منو 
اكثر دميومة واكثر توازنا في جميع البلدان واحلد 

من انعدام التوازن في التنمية».
  ضبط النظام املالي: «قررنا السهر على ان ال تنطوي 
انظمتنا لضبط املصارف واملؤسسات املالية األخرى 
على التجاوزات التي أدت الى االزمة، ولن نســـمح 
بعودة املمارسات املصرفية السابقة حيث أدى عدم 
التبصر وغياب املسؤولية الى االزمة، التزمنا بالعمل 
معًا لرفع املعايير في مجال رؤوس االموال ولوضع 
معايير دولية صارمة في مجال املكافآت بغية وضع حد 
للممارسات التي أدت الى مجازفات مفرطة، ولتحسني 
سوق املنتجات (املالية) الفرعية والنشاء أدوات اقوى 
من اجل ضمان ان تتحمل الشركات املتعددة اجلنسيات 

الكبرى مسؤولية املجازفات التي تتخذها».
  إصالح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «ان صندوق 
النقد يجب ان يقوم بدور أساســـي في تشـــجيع 

االســـتـــقرار املالي العاملي وإعادة توازن النمو، 
نطلب من صنـــدوق النقـــد الدولـــي مساعـــدة 
وزراء ماليتنا وحكـــــام مصارفنا املركـــزية في 
هذه العملية للتقومي املشـــترك ان وزراء ماليتنا 
وحكام مصارفنا املركزية سيحددون هذه العملية 
بشكل اوضح اثناء اجتماعهم في نوفمبر وسنضع 
حصيلة نتائج هذا التقومي االول املشـــترك اثناء 

قمتنا املقبلة».
  اسـتمرار مجموعـة العشـرين: «حددنـــا مجموعة 
العشرين كمنبر ذي اولوية لتعاوننا االقتصادي 
العاملي، وأخيـــرا اتفقنا على تنظيم قمة في كندا 
في يونيـــو ٢٠١٠ واخرى في كوريا اجلنوبية في 
نوفمبر ٢٠١٠، وننوي االجتماع كل سنة بعد ذلك 

وسنلتقي في فرنسا في ٢٠١١». 


