
السبت ٣ اكتوبر ٢٠٠٩   15اقتصاد
حّذر من خطر تضخم في جنوب شرق آسيا وتباطؤ في الصين

زوليك : الدول النامية بحاجة ألموال لمواجهة الغموض في عام ٢٠١٠
اسطنبولـ  وكاالت: قال رئيس 
البنك الدولي روبرت زوليك أمس 
إن الدول النامية مازالت متضررة 
بشـــدة من التراجع االقتصادي 
العاملـــي وإن البنك الدولي الذي 
تشمل أهدافه مكافحة الفقر يحتاج 

ملزيد من املوارد ملساعدتها.
وقال زوليك، متحدثا قبيل بدء 
اجتماعات البنك الدولي وصندوق 
انه  الدولي في اسطنبول،  النقد 
سيعرض في مطلع هذا األسبوع 
على عدد من الدول زيادة اسهاماتها 
املاليـــة للبنك ملواجهـــة ازدياد 
الناشئة  الطلب من االقتصادات 
في مقابل أن يكون لها صوت أكبر 
في املؤسسة، وأضاف انه يدرك 
أن ميزانيات الدول الغنية مثقلة 

بسبب األزمة املالية العاملية.
وقال إن الدول النامية ستحتاج 
إلى مساندة خارجية ملساعدتها في 
تعزيز الطلب احمللي، إذ ان العالم 
يبدأ تعافيا غير واضح من أزمة 

اقتصادية مدمرة.
وأضاف انه من املقرر أن تصبح 
الكثير من الدول الصاعدة عوامل 
رئيسية دافعة للنمو العاملي، داعيا 
إلى تقدمي البنك الدولي مزيدا من 
األموال ملســـاعدتها في استكمال 

العملية.
ولفت الى ان «اقتصادا متعدد 
أكثر  األقطاب هو اقتصاد عاملي 
اســـتقرارا»، لكنه قال إن الدول 
األفقر ستكون في حاجة إلى املزيد 
من القروض مـــن البنك الدولي 
ملســـاعدتها فـــي زيـــادة الطلب 

احمللي.
وقال إن التعافي العاملي اليزال 
غير واضح، فيما من احملتمل أن 
تنتهي جهود اإلنفاق العام الضخمة 
بنهاية العام املقبـــل، ومن غير 
الواضح ما إذا كانت تلك اجلهود 
سيتم نقلها بشكل سلس ليتوالها 

القطاع اخلاص.
وقال زوليك انه في حني بدأت 
بعض االقتصادات تشـــهد دالئل 
على االنتعاش االقتصادي فإن أفقر 
دول العالم مازالت متضررة من 

باريسـ  كونا: ذكر املعهد الوطني 
لالحصاء والدراسات االقتصادية 
(انسي) امس ان االقتصاد الفرنسي 
الذي يتوقع أن ينكمش بشكل كبير 
هذا العام بدأ يظهر عالمات انتعاش 
ضئيل مرجحا ان يكون انخفاض 
النمو االقتصــــادي في عام ٢٠٠٩ 
أقل وضوحا مما كان متوقعا في 

وقت سابق.
انــــه يتوقع ان  التقرير  وقال 
االقتصاد قد ينزلق الى ركود أعمق، 
مستدركا بالقول ان هذا امر «غير 

محتمل.
واضاف ان اجمالي الناجت احمللي 
في فرنسا منا مبعدل ٠٫٣٪ في الربع 
الثاني من العــــام احلالي متوقعا 
ان يســــتمر اجمالي الناجت احمللي 
في التقدم بنسبة ٠٫٥٪ في الربع 
الثالث من العام احلالي وبنسبة 
الثالثة األخيرة  ٠٫٣٪ في األشهر 

من السنة احلالية.
وتوقع املعهد الوطني لالحصاء 
والدراسات االقتصادية في التقرير 
ان ينكمش االقتصاد الفرنسي بشكل 
عام بنسبة ٢٫٢٪ فقط هذا العام بدال 

من ٣٫٠٪ املتوقعة أصال.
لـ «انسي» فإن حتسن  ووفقا 
النمو لن يؤثر على البطالة املتنامية 
هنا حيث من املتوقع ان يفقد نحو 
نصف مليون شخص وظائفهم هذا 
العام، مشيرا الى ان هناك انفصاال 
بني النشــــاط االقتصادي وفرص 

ـ رويتـــرز: قالت  ديترويت 
جنرال موتورز اول من امس إن 
الواليات  مبيعات سياراتها في 
املتحدة تراجعت ٤٥٪ في سبتمبر 
بســـبب ضعف ثقة املستهلكني 
وانخفاض مســـتوى املخزون 
وانتهاء برنامج احلوافز التي كانت 

تقدمها احلكومة األميركية.
وقالت جنـــرال موتورز إن 
مبيعاتها انخفضت إلى ١٥٦ ألفا 
و٦٧٣ سيارة في سبتمبر من ٢٨٤ 
ألفا و٣٠٠ في نفس الشـــهر في 
العام املاضي عندما كانت حوافز 
الشركة تدعم املبيعات. وتتوقع 
شركة صناعة السيارات أن حتصل 
على حصة في السوق نسبتها 
٢١٪ وهـــي االعلى في عام حتى 
اآلن. من ناحية أخرى تراجعت 
مبيعات منافستها كرايسلر ٤٢٪ 

في سبتمبر.

العمل وذلك للشــــهر العاشر على 
التوالي وبالتالي فإن أي حتسن في 
النشاط هنا في عام ٢٠٠٩ لن يكون 

محسوسا حتى عام ٢٠١٠.
ومن املرجح بناء على تقرير 
(انســــي) أن معدالت البطالة قد 
تصل الى ١٠٪ او نحو ٩٫٧٪ داخل 
فرنسا باستثناء اجلزر هذا العام 
مقارنة مع انخفاض بلغ قدره ٧٫١٪ 
منذ تولي الرئيس الفرنسي نيكوال 

ساركوزي سدة احلكم.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، اظهر 
تقرير وضعته مفوضية االحتاد 

األوروبي لشؤون املستهلكني ان 
النمسا احدى أغلى الدول من حيث 
التي  تكاليف اخلدمات املصرفية 

تقدمها لزبائنها.
الذي نشرت  التقرير  وصنف 
وكالة الصحافة النمساوية مقتطفات 
منه ايطاليا على انها اغلى الدول 
على االطــــالق اذ حتصل عن كل 
حســــاب مفتوح لديها على مبلغ 
٢٥٣ يورو ســــنويا تليها اسبانيا 
(١٧٨) ثم فرنســــا (١٥٤) والنمسا 
(١٤٠) فيما تأتي في آخر القائمة 
بلغاريا التي ال حتصل اال عن ٢٧ 

يورو سنويا فقط.
ونقلت هيئة االذاعة والتلفزيون 
النمســــاوي عن مفوضة االحتاد 
االوروبي لشــــؤون املســــتهلكني 
ميغلنا كونيفــــا القول ان البنوك 
تقدم لزبائنهــــا منظومة تكاليف 
خدمية معقدة بحيث يستحيل على 
الزبائن فهم هذه التكاليف ناهيك 
عن مقارنتها بغيرها من العروض 

التي تقدم لهم من بنوك اخرى.
وطالبت كونيفــــا البنوك بان 
تتصرف مبزيد من االنصاف مع 
زبائنها وان تضغط على حكوماتها 
الوطنية من اجل الوفاء بالتزاماتها 
وتعهداتها بوضع سياسات متشددة 
ترمي الى حماية املســــتهلكني في 

دول االحتاد االوروبي.
واشــــار التقرير الــــى أن اهم 
املشاكل املتعلقة بتكاليف اخلدمات 
البنكيــــة حتدث نتيجة الغموض 
الذي يكتنف مرحلة ما قبل ابرام 
العقود وعــــدم وضوح التكاليف 
املتعلقة بتغيير احلسابات البنكية 
عــــالوة علــــى غيــــاب املعلومات 
واالرشادات وعدم التعامل بشفافية 

حول التكاليف مع الزبائن.
وانتهــــى التقرير الــــى القول 
ان كل ذلك جعل من املســــتحيل 
على املســــتهلك معرفة التكاليف 
التي سيدفعها وامكانية مقارنتها 
بغيرها من التكاليف التي قد تعرض 

عليه. 

األعضاء) يجب أن يحسبوا مسافة 
االقتراب من احلافة التي يريدون 
أن نعمل عندها» في حتذير من 
أن موارد البنك الدولي قد تنضب 

بنهاية عام ٢٠١١.
وحذر البنـــك الدولي من انه 
سيبدأ في مواجهة نقص متويلي 
العام  خطير بحلـــول منتصف 
املقبل ما لـــم يحصل على املزيد 
من التمويل من الدول األعضاء.

وقال زوليك انه في حني تقود 
الهند والصني االنتعاش العاملي 
فإن دوال أخرى في جنوب شرق 
آسيا وأميركا الالتينية والشرق 
األوســـط قد تكون محركا كذلك 
للنمو عن طريق تعويض تراجع 
الطلب في االقتصادات املتقدمة.

وأضـــاف «اقتصـــاد متعدد 
القطبية أقل اعتمادا على املستهلك 
أكثر  األميركي سيكون اقتصادا 

استقرارا».
وأشـــار الى ان جنوب شرق 
آســـيا قد يشهد تضخما فيما قد 
تشهد الصني تباطؤا في منوها 
بســـبب احجام كبير عن اعطاء 

القروض.
وقال زوليك «حني تراقبون 
اقتصادات جنوب شـــرق آسيا، 
سترون مؤشرات الى نهوض قوي 
لكن ايضا الى تضخم محتمل».

واوضح ان املصارف املركزية 
اآلسيوية تتجه الى تبني سلوك 
االحتياطـــي الفيدرالي االميركي 
النقدية، وفي هذا  في سياستها 
السياق فهي ال تريد زيادة نسب 

الفائدة في شكل سريع.
واضاف «اذا حتركت على هذا 
النحو، فإن هـــذا االمر قد يؤثر 
عبر خلق كتلة تضخمية»، وتابع 
التي اظهرت  ان الصني،  «اعتقد 
سلوكا ممتازا وادت دورا رئيسيا 

في النهوض، تواجه حتديا».
وقال ايضا ان «منح (الصني) 
قروضا كان كبيرا جدا وهم اآلن 
في صدد تقليصه: هذا االمر قد 
يؤثر على منوهـــم خالل العام 

.«٢٠١٠

تراجع التجارة العاملية وانخفاض 
حتويالت العاملـــني في اخلارج 

وتراجع إيرادات السياحة.
الـــدول األعضاء لدعم  ودعا 
اقتراح لتسهيل ائتماني ملواجهة 
الدخل  األزمات للدول منخفضة 
مـــن شـــأنه حمايـــة البرامـــج 
االجتماعية خالل األزمات املالية 

في املستقبل.

وقـــال «كســـرنا التراجع في 
أسواق املال لكن من السابق ألوانه 
بالتأكيد اعالن حتقيق النجاح».

وأضاف «حلسن احلظ لم يعد 
اخلطر القائم اليوم يتعلق بانهيار 
االقتصاد بل باملبالغة في الرضا عن 
الذات. إذا انحسرت األزمة سيكون 
هناك ميل طبيعي للعودة ملا كان 
عليه احلال. وسيكون من األصعب 

اقناع الدول بالتعاون».
وحذر من أن أموال البنك الدولي 
توشك على النفاد، وزادت املؤسسة 
املعنية بالتنمية قروضها إلى نحو 
ثالثة أمثال لتصل إلى ٣٣ مليار 
دوالر خالل العام املاضي بعد أن 
انزلق العالم في فترة ركود عميق 

بدأ يخرج منها للتو فقط.
وقال إن «مســـاهمينا (الدول 

روبرت زوليك متحدثا امام املؤمتر الصحافي في اسطنبول             (رويترز)

بوادر عالمات انتعاش لبعض دول االحتاد االوروبي

انخفاض مستوى املخزون وانتهاء برنامج احلوافز يقلصان مبيعات جنرال موتورز بالسوق االميركي

ستراوس كان: فرض ضريبة على المعامالت المالية لن ينجح

اسطنبولـ  رويترز: قال دومينيك ستراوس 
كان رئيس صندوق النقد الدولي امس إن فرض 
ضريبة على املعامالت املالية لن يكون فكرة 
جيدة لكن صندوق النقد سيواصل العمل على 
إعداد مقترحـــات للحصول من القطاع املالي 

على متويل ملخاطر القطاع.
وقال ستراوس كان في بيان مقتضب لدى 
افتتاح االجتماعات السنوية لصندوق النقد في 
اسطنبول «ال أعتقد أن فكرة شديدة السذاجة 
تتمثل في مجرد فرض ضريبة على املعامالت 
ستنجح، ألسباب فنية كثيرة أعتقد أنه من 

الصعب جدا تطبيقها».
لكنه أضاف أن فكرة احلصول على مبالغ 
نقدية من القطاع املالي ملعاجلة املخاطر التي 
تخلقها املؤسســـات املالية هـــي فكرة جيدة 
تستحق مزيدا من الدراسة. وقال إن صندوق 
النقد سيعد تقريرا بشأن متويل استثنائي من 
هذا النوع لعرضه على مجموعة العشـــرين 

لالقتصاديات الغنية والنامية.
وقال إن أوروبا قد تنتعش مبعدل أبطأ من 
بقية مناطق العالم من التراجع االقتصادي ألن 

االقتصاديات األوروبية أقل مرونة.
وأبلغ دومينيك ستراوس كان الصحافيني 
«أوروبا كانت أقل تضررا نوعا ما من الواليات 
املتحدة عندما تراجع النمو، لكن استجابتها 

قد تكون أبطأ في االجتاه العكسي».
وأضاف «االقتصاد أقل مرونة لذلك فإنه 
يتراجع مبعدل أبطأ وينتعش مبعدل أبطأ. إن 
جمود االقتصادات األوروبية الذي حماها بدرجة 

ما وقت األزمة سيجعل االنتعاش أبطأ».
وأكد ستراوس كان مجددا كذلك أن العالم 
يجب أن يتوقع منوا أبطأ مما كان عليه قبل 
األزمة وأنه مازالت هناك خطورة تتمثل في 
أن االقتصاديات قد تتراجع مرة أخرى إذ ان 
معدالت البطالة من املتوقع أن تواصل ارتفاعها 

لعدة أشهر في العديد من الدول.

«االتحاد األوروبي» ينتقد ارتفاع الخدمات المصرفية في النمسا

«انسي»: االقتصاد الفرنسي يظهر عالمات انتعاش ضئيل

هبوط المبيعات األميركية لجنرال موتورز ٤٥٪ في سبتمبر

تحسن معدل البطالة باليابان 
للمرة األولى في ٢٠٠٩

الدوالر يستقر أمام سلة عمالت

.. ومعدل البطالة األميركي يقفز إلى ٩٫٨٪ 
مسجًال أعلى مستوياته منذ عام ١٩٨٣

هاربر:كندا لم تخرج من مرحلة الكساد

العقود اآلجلة للنفط الخام
تنخفض دون الـ ٧٠ دوالرًا للبرميل

مدڤيديڤ: السعر العادل للنفط يجب
أن يتراوح بين ٨٠ و٩٠ دوالرًا للبرميل

طوكيو ـ كونا: أعلنت احلكومــــة اليابانية أمس ان معدل البطالة 
انخفض بشــــكل غير متوقع للمرة االولى منذ سبعة أشهر في شهر 
أغســــطس املاضي بنســــبة ٥٫٥٪ بعد ان وصل الى مستوى قياسي 
بلغ ٥٫٧٪ في شهر يوليو املاضي. وأظهر تقرير أولي أصدرته وزارة 
الشــــؤون الداخلية واالتصاالت ان مجمــــوع عدد العاطلني عن العمل 
ارتفع الى ٨٩٠ ألف عاطل في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام 
املاضي ليصل الى ٣٫٦١ ماليني عاطل للشــــهر العاشــــر على التوالي. 
وأشار التقرير الى ان حوالي ١٫٢٤ مليون عاطل عن العمل من املجموع 
الكلي مت تســــريحهم بزيادة بلغت ٦١٠ أالف عاطل عن العام املاضي. 
وأضاف التقرير ان عدد املوظفني الذين مازالوا على رأس عملهم بلغ 
٦٢٫٩٦ مليون شخص منخفضا حوالي ١٫٠٩ مليون عن العام السابق 

وفي الشهر الـ ١٩ من االنكماش املتتالي.

لندنـ  رويترز: استقر سعر الدوالر أمام سلة عمالت امس بعد 
أن قام املتعاملون بتسوية مراكزهم قبيل صدور بيانات العمالة 
األميركيــــة في وقت الحق اليوم واجتماع وزراء مالية مجموعة 

الدول الصناعية السبع في مطلع األسبوع املقبل.
واستفاد الدوالر من ضعف أسواق األسهم بعد صدور بيانات 
اقتصادية أميركية ضعيفة جددت املخاوف بشأن قوة االنتعاش 
االقتصادي مما أثار عمليات بيع جلني األرباح على العمالت ذات 

العائدات املرتفعة وتراجع اإلقبال على املخاطر بشكل عام.
ويعني ذلك ان املستثمرين أعادوا شراء الدوالر الذي استخدموه 
في شراء عمالت وأصول أخرى ذات عائدات مرتفعة في األسابيع 
القليلة املاضية ما عزز اإلقبال على الدوالر كمالذ آمن في أوقات 
تتسم فيها األسواق بعدم التيقن وتراجع اإلقبال على املخاطر.

لكن مكاسبه كانت محدودة بسبب انخفاض عائدات سندات 
اخلزانة األميركية وتوقعات أن تكرر مجموعة الســــبع دعوتها 
لتحقيق التوازن في االقتصاد العاملي وهي عملية من املرجح ان 

تتطلب دوالرا ضعيفا وعمالت آسيوية أكثر قوة.
واســــتقر سعر مؤشــــر الدوالر الذي يقيس سعره أمام ست 

عمالت رئيسية عند ٧٧٫٢٥.
واستقر ســــعر اليورو عند ١٫٤٥٣٠ دوالر بعد ان سجل ادنى 
مســــتوياته في ثالثة اسابيع عند ١٫٤٥٠٢ دوالر في وقت سابق 

اليوم.
ونزل سعر الدوالر ٠٫٢٪ إلى ٨٩٫٤٠ ينا مقتربا من ادنى مستوياته 

في ثمانية اشهر عند ٨٨٫٢٣ ينا الذي سجله يوم اإلثنني.

واشـــنطن ـ أ.ش.أ: قفز معدل البطالة األميركي إلى ٩٫٨٪ خالل 
ســـبتمبر املاضي مسجال أعلى مستوياته منذ عام ١٩٨٣. فقد أظهر 
تقرير لوزارة العمل األميركية صدر أمس بواشـــنطن تراجع عدد 
الوظائف مبقدار ٢٦٣ ألف وظيفة خالل شهر سبتمبر املاضي وهو 
ما جتاوز توقعات اخلبراء الذين شـــملهم مســـح أجرته مؤسسة 

بلومبرج املالية في وقت سابق.
وشـــهد عدد الوظائف تراجعا بأكثر من املتوقع ليعيد لألذهان 
تداعيات أســـوأ أزمة مالية عصفت باالقتصاد األميركي، مما يعني 
أن اإلدارة األميركية برئاسة أوباما مازال أمامها الكثير لتقدمه لدعم 
ســـوق العمل، فضال عما يشير اليه من اســـتمرار تقويض إنفاق 

املستهلك بالواليات املتحدة خالل األشهر املقبلة.

أوتاواـ  أ.ش.أ: قال رئيس الوزراء الكندي ستيڤن هاربر إن اقتصاد 
بالده مازال يعاني من مرحلة الكساد بسبب األزمة املالية، إال أنه شدد 

في الوقت نفسه على أن أداءه يفوق أداء االقتصاد األميركي.
ونقل راديو «سوا» األميركي اخلميس املاضي عن هاربر قوله: إن 
أحدث األرقام االقتصادية بشأن أداء االقتصاد تشير إلى أن االقتصاد 
الكنــــدي لم يخرج بعد من مرحلة الكســــاد التي دخلها نتيجة األزمة 
املالية. وذكر الراديو أن البيانات االقتصادية األخيرة تشــــير إلى أن 
منو االقتصاد في كندا جتمد في شــــهر يوليو املاضي خالفا لتوقعات 

اخلبراء.

لندنـ  رويترز: تراجعت أسعار النفط للعقود اآلجلة دون مستوى 
الـ ٧٠ دوالرا للبرميل امس متأثرة سلبيا بانتعاش الدوالر ومخاوف 
تتعلق بقوة االنتعاش االقتصادي. من ناحية أخرى انحسر القلق من 
محادثات الغرب مع ايرانـ  العضو في منظمة أوپيكـ  بشأن برنامجها 
النووي. ومع ذلك مازال النفط في طريقه لتسجيل أكبر نسبة ارتفاع 
اسبوعية في أكثر من شهر، إذ يتطلع املستثمرون الرتفاع في الطلب 
على الطاقة. ونزل اخلام األميركي اخلفيف ١٫٠١ دوالر إلى ٦٩٫٨١ دوالرا 
للبرميل بعد ارتفاعه ٢١ ســــنتا اخلميس املاضي وصعوده بأكثر من 
ثالثة دوالرات منذ يوم االثنني املاضي. ونزل سعر مزيج برنت خام 

القياس األوروبي ٩٦ سنتا إلى ٦٨٫٢٣ دوالرا للبرميل.

موسكو ـ كونا: قال الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ ان السعر 
العــــادل لبرميل النفط يجب ان يتــــراوح بني ٨٠ و٩٠ دوالرا للبرميل 
الواحد. وقال مدڤيديڤ الذي يقــــوم حاليا بجولة في اقليم اورلوف 
وسط روسيا في تصريح نقلته وكالة انباء «انترفاكس» امس ان هذا 
الســــعر يبدو عادال وصحيحا. وانتقد اعتماد االقتصاد الروسي على 
صادرات املواد اخلام وخاصة النفط، مشيرا الى ان روسيا كانت لهذا 

السبب من اكثر الدول املتضررة من هبوط اسعار النفط. 

«إي دي إف» الفرنسية تعتزم بيع  
وحدتها لتوزيع الكهرباء ببريطانيا

باريس ـ د.ب.أ: قالت شــــركة «إي دي إف» الفرنسية للطاقة امس 
إنها بدأت عملية قد تؤدي إلى بيع وحدتها «إي دي إف انرجي» لتوزيع 
الكهرباء في بريطانيا وقال رئيس «إي دي إف» بيير جودونيكس إن 
اخلطوة تأتي متماشية مع نية الشركة املعلنة خلفض ديونها مبقدار 

٥ مليارات يورو على األقل (٧٫٢٧ مليارات دوالر).
كانت ديون الشركة قد تضخمت عقب صفقة شراء شركة «بريتيش 
انرجي» لتصل إلى ٣٦ مليار يورو بنهاية النصف األول من هذا العام. 
جتدر اإلشــــارة إلى أن شــــركة «إي دي إف انرجي» لديها أكبر شبكة 
لتوزيع الكهرباء في بريطانيا وتخدم نحو ٨ ماليني أسرة وشركة في 

لندن وجنوب شرق وشرق اجنلترا.
وتوظف الشركة نحو ١٢ ألف شخص. 

دومينيك ستراوس كان يجيب عن أسئلة الصحافيني خالل مؤمتر صحافي         (رويترز)

مالية «السبع» يجتمعون اليوم في ظل مجموعة العشرين
اســــطنبول ـ أ.ف.پ: يعقــــد وزراء مالية 
مجموعة السبع اليوم اجتماعا في اسطنبول 
في ظل مجموعة العشرين التي حتولت قبل ايام 

الى ابرز منتدى تعاون اقتصادي دولي.
وأعلن مســــؤول كبير فــــي وزارة اخلزانة 
االميركيــــة ان وزراء مالية مجموعة الســــبع 
سيركزون خالل اجتماع على هامش اجلمعية 
العامة لصندوق النقــــد الدولي، على متابعة 
القرارات املتخذة خالل قمة مجموعة العشرين في 

بيتسبرغ االسبوع املاضي وسبل تطبيقها.
واكد ان مجموعة السبع التزال مفيدة رغم 
ان مجموعة العشرين احتلت صدارة الساحة 

االقتصادية الدولية.
واضاف ان «مجموعة السبع تبقى صيغة 
صاحلة لوزراء املالية»، مؤكدا انها متثل «اكبر 
املساهمني» في العالم حتى لدى صندوق النقد 
الدولي الذي كان إصالحه احد املواضيع التي 

نوقشت اثناء قمة بيتسبرغ.


