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مقر بنك االحتياطي الفيدرالي

تراجع اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني 

لبنان نحو مركز مالي إقليمي

مناعة لبنانية حيال األزمة العالمية
يشير رئيس الهيئات االقتصادية، رئيس مجلس ادارة فرنسبك 
عدنان القصار ال����ى ان املناعة اللبنانية حيال األزمة ترتبط أوال 
بطبيعة عمل املصارف في ظل بيئة اشتراعية سليمة ورقابة فاعلة، 
والتزام كامل معايير العمل املصرفي واملالي السليم، والتي ساهمت 
في ترسيخها السياسات املصرفية والنقدية احلكيمة ملصرف لبنان 
الذي وضع قواعد متشددة على االستثمار في األدوات املالية منع 
مبوجبها االس����تثمار في املنتجات املالية الدولية عالية املخاطر، 
وحد أيضا من قدرة املصارف على الدخول في األسواق الثانوية، 
كما وضع شروطا تقييدية مناسبة للعمل باألدوات املالية املشتقة 
واملركبة، ما أدى الى حماية هذه املصارف وتعزيز سمعتها، علما 
انه كان لالدارة احلكيمة والسليمة في املصارف دور أساسي في 
جتنب تأثيرات األزمة مصرفي����ا واقتصاديا. ويلفت القصار الى 
ان موجودات املصارف جتاوزت 100 مليار دوالر، أي ما يوازي 4 
أضعاف الناجت احمللي مقارنة ب� 7 مليارات دوالر عام 93، اضافة 
الى املوج����ودات لدى املصارف في اخلارج واملقدرة بأكثر من 40 
ملي����ار دوالر واحتياطي املصرف املرك����زي بالعمالت األجنبية 
بنحو 25 مليار دوالر، ويتوقع اس����تمرار منو النشاط املصرفي 

مع اس����تمرار استقطاب االستثمارات والودائع العربية والدولية 
ألسباب عدة منها:

< الدور الرئيسي للقطاع املصرفي في االقتصاد، اذ انه يؤدي 
دور احملرك األساسي لعجلة االقتصاد الى جانب استعادة الدور 

االقليمي والدولي في تطوير الصناعة املصرفية.
< اس���تقرار األوضاع السياس���ية واألمنية منذ توقيع اتفاق 
الدوحة م���ا انعكس ايجابا على األوضاع االقتصادية وعلى األداء 
الع���ام لالقتصاد. وتوقع القصار وفق املؤش���رات تقدما الفتا في 
النشاط االقتصادي لغاية السنة املقبلة. ويرى ان لبنان أمام فرصة 
تاريخية لإلفادة من االهتمام العربي والدولي باقتصاده وقطاعه 
املصرفي، في ضوء تداعيات األزمة املالية السلبية على االقتصاد 
العامل���ي واقتصاد عدد من دول املنطقة، وذلك بعدما أضاع فرصا 
كثيرة خالل الفورات النقطية الثالث. من هنا أهمية تفعيل قدرة 
الدولة على حتصيل موارده���ا املالية وليس عبر فرض ضرائب 
جديدة. نريد اصالح���ا في االرادة السياس���ية لتحقيق االصالح 
االداري واملالي واالقتصادي الفاعل الذي من شأنه حتسني املالية 
العامة وحتفيز النمو بشكل أفضل، وحتسني األوضاع االجتماعية 

يرى املدير العام واملس��ؤول الرئيس��ي عن الش��ؤون املالية والتخطيط 
االس��تراتيجي في بنك عوده. د.فريدي باز أن املؤشرات االقتصادية الراهنة 
في لبنان تؤكد ان االجتاه يبقى ايجابيا، في ظل توافر السيولة واملرونة في 
التسليف واللذين يعززان الطلب الداخلي املكون من االستهالك واالستثمار 
احملل��ي من املقيمني والذي يش��كل نح��و 75% من الطل��ب االجمالي وميثل 

احملرك األساسي للنمو االقتصادي.
وق��د دعمت حركة الرس��اميل الدخل االجمالي وبالتالي الطلب بحس��ب 
املؤش��رات ألول 5 أش��هر والتي دلت على منو في حركة االس��تيراد %2.7 
والص��ادرات 7.3%، ورخص البناء 4.3%، وتس��ليم االس��منت 4.3%، وحركة 
البواخر 19.4%، وحركة الطائرات 32.3%، وحركة املسافرين 69.2%، واسترجاع 
الضريبة 28%. واستنادا الى هذه األرقام، يقول باز ان توقعات النمو ارتفعت 
من 4 الى 6% ورمبا أكثر، في ظل موس��م اصطياف وس��ياحة مميز، ويرى 
ان لبنان قد يكون للمرة األولى على مش��ارف التحول الى مركز مالي فعلي، 
ولي��س مراكز جتم��ع ملصارف أجنبي��ة أو مكاتب متثيل كما في الس��ابق، 
معتب��را ان الفرصة لتحقيق ذلك متاحة اليوم بينما تعاني دول اخلليج أزمة 
سيولة واقراض. وعن األسباب احملركة للنمو رغم الوضع السياسي داخليا 
وتداعيات األزمة املالية خارجيا، يشدد باز على وجود ارتياح في الداخل الى 

انضباط اللعبة السياسية ضمن قواعد محدودة.

رئيس »االحتياطي االتحادي« في كانساس أعرب عن خشيته من اشتعال التضخم مستقباًل

االقتصاد في منطقة اليورو يسجل تراجعًا فاق التوقعات نتيجة األزمة االقتصادية العالمية

هونيج: من السابق ألوانه سحب الدعم رغم االنتعاش 
ولكن نحذر من استمرار الفائدة المتدنية للغاية طويالً

أغلبية دول االتحاد األوروبي ستتجاوز حد 3% في عجز الميزانية 

بروكس���ل - وكاالت: ذكرت 
إحص���اءات رس���مية لالحت���اد 
األوروب���ي أم���س أن االقتصاد 
في دول منطق���ة اليورو ال� 16، 
تراجع في الربع الثاني من العام 
املاضي بنسبة اكبر مما كان يعتقد 

أساسا.
 وفيما سجل تراجع أيضا في 
دول االحتاد ال� 27، اظهر اقتصاد 
ايرلندا نتيجة مفاجئة بعودته 
إلى نقطة التعادل بعد تسجيله 

حتسنا عقب تراجع قوي.
 وسجلت جمهورية التشيك 
منوا بنسبة 0.1% بعد تراجع كبير 
نسبته 4.8% في الربع األول من 
2009، فيما يعد انفراجة للقادة 
السياسيني الذين يسعون للضغط 
على ب���راغ من اجل توقيع طال 

انتظاره على معاهدة لشبونة.
كما عاد النم���و إلى اليونان 
وپولندا والبرتغال، فيما أظهرت 
التقدي���رات الثاني���ة املتعلق���ة 
ببريطانيا حتسنا طفيفا حيث 
سجل تراجع بنسبة 0.6% مقارنة 
بأرق���ام أولية تنب���أت بتراجع 

بنسبة %0.7. 
وأعلن���ت وكال���ة اإلحصاء 
األوروبية )يوروستات( البيانات 
النهائية ملعدل انكماش اقتصاد 
الربع  االحتاد األوروب���ي خالل 
الثاني م���ن العام احلالي. حيث 
أظهرت البيانات انكماش االقتصاد 

لكبح جماح العجز في موازنتها 
حيث تقرر بدء إجراءات ضد أملانيا 
وثماني دول أخرى جتاوزت حدود 

العجز املسموح به.
ووفقا لتقدي���رات املفوضية 
األوروبية فإن 9 دول هي أملانيا 
التشيك  والنمس���ا وجمهورية 
وإيطاليا وهولن���دا والبرتغال 
وسلوڤينيا وسلوڤاكيا وبلجيكا 
ستتجاوز احلد األقصى املسموح 
به لعج���ز املوازنة وهو 3% من 
إجمالي الناجت احمللي خالل العام 

احلالي.
ورغ���م إدراك املفوضي���ة أن 
حكومات هذه الدول زادت إنفاقها 
العام بهدف تخفيف حدة تداعيات 
األزمة املالية العاملية فإنها قالت إن 
العجز الزائد في موازنة هذه الدول 

ليس »استثنائيا« أو »مؤقتا«.
وكانت املفوضية قد أطلقت 
بالفعل إجراءات عقابية ضد تسع 
دول أخرى في االحتاد األوروبي 
تشمل فرنسا وإسبانيا بسبب 
جت���اوز حدود عج���ز امليزانية 

املسموح بها العام املاضي.
وقال مفوض الشؤون النقدية 
واالقتصادية في االحتاد األوروبي 
يواكني أملونيا إن األغلبية الساحقة 
من دول االحتاد األوروبي وعددها 
27 دولة س���تتجاوز حد 3% في 
عجز ميزانية العام احلالي نتيجة 

األزمة االقتصادية العاملية. 

مبعدل 0.3% من إجمالي الناجت 
احمللي مقارنة بالربع األول من 
العام وهو ما يتجاوز توقعات 

اخلبراء.
وذكرت يوروستات أن الفروق 
نتيجة حقيقة أن بياناتها األولية 
الت���ي أصدرتها في 2 س���بتمبر 
املاض���ي اعتمدت على مجموعة 
البيان���ات وكذلك  محدودة من 
الدول  مراجعة بيان���ات بعض 

األعضاء.

وبلغ معدل االنكماش السنوي 
القتصادات االحتاد األوروبي الذي 
يض���م 27 دول���ة 4.9% ومعدل 
اليورو %4.8  انكماش منطق���ة 

من إجمالي الناجت احمللي.
كما أكدت بيانات »يوروستات« 
النهائية خروج أملانيا وفرنسا من 
الركود االقتصادي خالل  دائرة 
الربع الثاني م���ن العام احلالي 

بتسجيل منو مبعدل %0.3.
انكماش  املقابل اس���تمر  في 

االقتصادات الكبرى األخرى مثل 
بريطانيا وإيطاليا وإس���بانيا. 
وكان���ت پولندا الدولة الوحيدة 
في االحتاد األوروبي التي سجلت 

منوا سنويا بلغ معدله %1.4.

عجز الموازنة

ب���دأ مس���ؤولو املفوضي���ة 
األوروبية ممارسة الضغوط على 
عدد من الدول األعضاء في االحتاد 
األوروبي إلجبارها على التحرك 

 تراج���ع نم��و االقتص��اد األوروب��ي بنس�ب�ة 0.3% خ��الل الرب�ع الثان�ي
خروج ألمانيا وفرنسا من دائرة الركود االقتصادي خالل الربع الثاني بمعدل نمو %0.3

دنف���ر � رويت���رز: قال رئ���س بنك 
االحتياطي االحتادي في كانساس سيتي 
توماس هونيج انه بينما يبدو واضحا 
ان االقتصاد االميركي بدأ ينتعش اال ان 
الوقت اليزال مبكرا لبدء س���حب الدعم 
الهائل الذي يقدم���ه مجلس االحتياطي 

االحتادي )البنك املركزي االميركي(.
وقال هونيج اول من امس خالل مؤمتر 
اقتصادي: »ال ارى ما يتعارض مع الرأي 
الواس���ع النطاق باننا نشهد انتعاشا«، 
وتابع لن ادعم سياس���ة نقدية متشددة 
خالل املناخ احلالي، اال انه حذر من انه 
ينبغي على مجلس االحتياطي االحتادي ان 
يتراجع عن اسعار الفائدة املتدنية للغاية 
وان يسحب السيولة النقدية الهائلة التي 
ضخها في النظام املالي قبل ان تؤدي الى 

اشتعال التضخم.

واضاف: ينبغي على السياسة النقدية 
التفكير باالمور قبل عام او اكثر وحذر 
هونيج من ان اس���عار الفائدة القياسية 
التي تقارب الصفر ف���ي الوقت الراهن 
ستكون مالئمة للسوق حتى عند مستوى 

1 أو %2.
والى جانب خفض اسعار الفائدة رفع 
االحتياطي االحتادي حجم املوازنة الى ما 
يزيد على مثلي مستواه في اطار سعيه 
النقاذ الواليات املتحدة من اس���وأ ازمة 

مالية منذ الكساد العظيم.
واشار الى ان من شأن االنفاق احلكومي 
وبرامج تخفي���ف الضرائب دعم جهود 
مجلس االحتياطي واحليلولة دون تراجع 
االقتصاد، وحث الكونغرس االميركي على 
االسراع بوضع نظام يهدف الى تصفية 

املؤسسات املالية الكبرى الواهنة.

السياحة والخدمات المالية ساهمتا في تعزيز مناخ الثقة واستقطاب الودائع والتحويالت

صندوق النقد: االقتصاد اللبناني خالف التوقعات مرتفعًا إلى %7
بيروت: في حني حسن صندوق 
النقد الدولي منذ نحو ش����هر 
تقديراته للنمو في لبنان ورفعها 
م����ن 4 ال����ى 7%، عازي����ا ذلك الى 
حركة السياحة واخلدمات املالية 
واالستقرار السياسي واألمني، ما 
جعل النم����و فيه مخالفا لكل أداء 
املنطقة، جاءت تقديرات الصندوق 
للنمو للسنة املقبلة أكثر حتفظا 
اذ بلغت 4% وهي خالفا لتوقعاته 
للمنطق����ة، أقل من تلك التوقعات 
البالغ����ة 4.2%. وتأتي التوقعات 
املخفض����ة للصندوق نتيجة عدة 

معطيات:
1 � حتفظ مسؤولي الصندوق 
عن العوامل الظرفي����ة التي أدت 
الى حتقيق مؤشرات ايجابية في 
املال  2009 وتركزت على قطاعي 
واملصارف والس����ياحة، مستندة 
الى استقرار سياسي وأمني خلق 
أرضية جيدة وع����زز مناخ الثقة 
الودائع والتحويالت  الستقطاب 

من اخلارج.
2 � بالنسبة الى السنة املقبلة، 
فإن العوامل التي عززت التدفقات 
املالي����ة الى لبنان قد ال تس����تمر. 
فاملخاوف من استمرار سياسة عصر 
اإلنفاق في دول اخلليج واحتمال 
تراجع أس����عار النفط، عوامل من 
شأنها ان تنعكس سلبا على الدول 

غير النفطية مثل لبنان.
أما في العوامل احمللية، فقد بني 
االستقرار السياسي واألمني أهميته 
كعامل أساسي لالزدهار االقتصادي 
املالي واالستثماري،  واالنتعاش 
وه����ذا العامل رهن الي����وم بقيام 

يتركز على عدة نقاط:
1 � مترك����ز الدي����ن العام عند 
املصارف ومصرف لبنان وانكشاف 
القطاع املصرف����ي على املديونية 
الس����يولة  العامة، في ظل توافر 
وتراجع املش����اريع االستثمارية 
واعتم����اد تكوين الس����يولة على 

حساب الربحية.
2 � عل����ى الرغم م����ن التفاؤل 
احلاصل بنسبة النمو التي ميكن 
حتقيقها خالل العام احلالي، فإن 

الهواجس هي:
� ان تكون عملية تكبير النمو 
االقتصادي أو اإلفراط في التقديرات 
العجز املستمر في تنفيذ  إلخفاء 
اإلصالح����ات املالي����ة واالداري����ة 
واالقتصادية لتقليص حجم الدين 
العام وكلفته، في غياب احلد األدنى 
من التفاهم السياسي على التوجهات 

االقتصادية واملالية العامة.
� التقليل من نسبة الدين العام 
الى الناجت وهو األمر األكثر تأثيرا 
على االقتصاد والوضع املعيشي 
ألن املواط����ن اللبناني الذي يأكله 
الغالء وضعف األجور لم يشعر 

بالنمو االقتصادي.
� التغطي����ة اجلزئية للنتائج 
االقتصادية واملالية لغياب احلكومة 
واملؤسس����ات. فماذا يكون موقف 
الدولة واحلكوم����ة اذا جاء النمو 
االقتصادي في ظله����ا أقل بكثير 
من النمو احملقق بعدم وجودها، 
وهو أمر قد يراه البعض مستبعدا 
باعتبار ان االستقرار يكون أفضل 
في ظل وج����ود احلكومة من عدم 

وجودها.

حكومة ال تهم تسميتها، بقدر ما 
يهم بيانها ال����وزاري والتزاماتها 
حيال امللف االقتصادي واالجتماعي 

والتوجهات املالية والنقدية.
فاملل����ف االقتصادي املوضوع 
منذ ما قب����ل االنتخابات النيابية 
بفعل االنشغال الرسمي بأولويات 
سياسية ذات صلة باحلكومة، ال 
ميكن ان يبقى مجمدا الى أجل غير 
مس����مى، كما انه غير قابل للبقاء 
ضحي����ة التنازع عل����ى احلقائب 

من االجراءات والتدابير ومشاريع 
حتديث البن����ى التحتية التي من 
شأنها اس����تيعاب احلركة املالية 
في اجتاه لبنان. وتشير األوساط 
االقتصادية في هذا املجال الى ان 
بيت الداء بالنس����بة للبنان يبقى 
في وضع املالية العامة انطالقا من 
عجز املوازنة املتفاقم واس����تمرار 
انعكاس هذا العجز على املديونية 
العامة سنة بعد أخرى، ما يجعل 
منو الدين الع����ام أكبر من النمو 

واحملاصص����ة  والصالحي����ات 
وأس����ير التجاذب السياسي حول 
الشائكة املطروحة، علما  امللفات 
ان التزامات لبن����ان حيال تنفيذ 
برنامجه الى مؤمتر باريس 3 لم 
تعد حتتمل أي تأجيل على صعيد 
ارس����اء االصالحات املطلوبة. ان 
املؤشرات املالية واملصرفية احملققة، 
على أهميتها، ال تشكل سوى عوامل 
ظرفية غي����ر كافية لتحقيق منو 
مس����تدام اذا لم تتزامن مع رزمة 

االقتصادي، وهنا مكمن اخلطورة 
على األوضاع االقتصادية واملالية 
وحتى االجتماعية التي تتفاقم مع كل 
ارتفاع للعجز وتراجع االستثمارات 
القطاع����ات االقتصادية على  في 
حساب التوظيف في متويل عجز 
املوازنة. وم����ع ان هذه العناوين 
هي األساس في مناقشات الوضع 
اللبناني عل����ى هامش اجتماعات 
صندوق النقد والبنك الدوليني في 
اسطنبول، فإن البحث غير املعلن 

رئيس مصرف »إتش إس بي سي«: 
على القطاع المصرفي أن يعتذر للعالم

1048.20 دوالرًا سعر قياسي للذهب مع تراجع الدوالر
لندن � رويترز: ارتفع الذهب ليسجل مستوى 
قياسيا أمس ويتجاوز املكاسب املسجلة أمس إذ 
دفع تراجع الدوالر وتزايد املخاوف بشأن التضخم 
احملتمل املزيد من املستثمرين لإلقبال على املعدن 
النفيس. وسجل الذهب ارتفاعا تاريخيا إذ وصل 
س���عره إلى 1048.20 دوالرا لألوقية بعد أن بلغ 
1046.60 دوالرا لألوقية وذلك مقابل 1040.85 في 
أواخر املعامالت ف���ي بورصة نيويورك اول من 
أمس. وس���جلت العقود اآلجلة للذهب األميركي 
تسليم ديسمبر ارتفاعا جديدا عند 1049.70 دوالرا 

لألوقية.
واستفادت املعادن األخرى من ارتفاع الذهب 
إذ بلغ س���عر البالدي���وم 313.50 دوالرا لألوقية 
ليسجل أعلى مستوياته منذ اغسطس 2008 بينما 
سجل البالتني أعلى مستوياته منذ أسبوعني كما 
قفزت الفضة لتسجل أعلى مستوياتها خالل ثالثة 

أسابيع.
وق���ال يوج���ني واينبرج من كوميرتس���بنك 
»يأتي الطلب بصورة شبه حصرية من اجلانب 

االستثماري. ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوياته 
على اإلطالق يجذب استثمارات جديدة وقوة الدفع 

قد تصل بالسعر إلى 1100 دوالر لألوقية. 
وتابع: »مادمنا ال نشهد انتعاشا مستداما للدوالر 
فال أعتقد أنها )تلك االرتفاعات( ستتوقف، وسجل 
الذهب مكاسب بلغت نحو 20% هذا العام مدعومة 
بتراجع الدوالر وبتصاعد املخاوف بشأن التضخم 
بعد أن ضخت البنوك املركزية واحلكومات حول 
العالم مليارات الدوالرات ف���ي النظام املالي من 

أجل إنعاش النمو. 
وبني املعادن النفيسة األخرى ارتفعت الفضة إلى 
17.49 دوالرا لألوقية لتسجل أعلى مستوياتها منذ 
17 سبتمبر وبلغ أحدث سعر للمعدن 17.43 دوالرا 
لألوقية مقابل 17.32 دوالرا في أواخر التعامالت 

ببورصة نيويورك اول من أمس.
وقفز البالتني إلى 1338 دوالرا لألوقية مسجال 
أعلى مس���توياته منذ 23 س���بتمبر وبلغ أحدث 
سعر له 1332 دوالرا لألوقية مقارنة مع 1313.50 

دوالر لألوقية.

لندن � يو.بي.آي: قال ستيڤن 
إدارة  غري���ن رئيس مجل���س 
مصرف »إتش إس بي سي« ان 
قطاع املصارف بكامله »يجب أن 
يعتذر للعالم« داعيا إلى تغيير 
فعلي في ثقافة وسلوكيات العمل 

املصرفي.
اإلذاع���ة  هيئ���ة  ونقل���ت 
البريطانية »بي بي س���ي« عن 
غرين قوله في اتصال هاتفي: 
بات���ت واضحة  »ان احلاج���ة 
لتغيير أخالقيات املهنة من أجل 
العامة للقطاع  النظرة  حتسني 

املصرفي.
وأض���اف: »ان موق���ع لندن 
باعتبارها مركزا ماليا دوليا جيد« 
لكنها ستفقد جزءا من حصتها 

التتبع والتركيز أكثر من السابق 
على مسألة السيولة.

يذكر ان »اتش اس بي سي« 
كان أعل���ن الش���هر املاضي ان 
رئيسه التنفيذي مايكل غوغان 
سينتقل للعمل في هونغ كونغ 
بدال من مقره احلالي في العاصمة 

البريطانية.
إال ان غرين قال ان قرار نقل 
مقر الرئيس التنفيذي الى هونغ 
كونغ ال يعني ان املؤسسة أدارت 

ظهرها للندن.
لكن���ه أض���اف قائ���ال: »ان 
ثلثي نشاطات وعمل املؤسسة 
جتري في آسيا، التي نعتقد انها 
ستصبح مركز الثقل الرئيسي 

في االقتصاد العاملي«.

في سوق املال مع تطور أسواق 
آسيا، واعترف غرين املوجود في 
اسطنبول حلضور االجتماعات 
السنوية للبنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي بأن اعتذار القطاع 
املصرفي للعالم ص���ار واجبا 
عقب األزمة املالية التي عصفت 

بالعالم.
وأضاف »أصبح هذا القطاع 
ملزما أمام العالم أن يتعلم من 
تلك ال���دروس وبعضها يتعلق 
ب���اإلدارة الرش���يدة وتغيي���ر 

األخالقيات والثقافة«.
وقال ان تطبيق هذه التغييرات 
ال يأتي فقط من خالل استصدار 
قوانني وأنظمة وتعليمات فقط 
بل ان القطاع املصرفي يحتاج إلى 

ً تسعى لقبول أكبر عالميا

3 تريليونات دوالر حجم الصناديق السيادية 
ومن المتوقع مضاعفته

لندن � رويترز: من املقرر أن تناقش صناديق 
الثروات السيادية الرائدة على مستوى العالم في 
اجتماعها هذا األسبوع في اذربيجان كيف ساعدت 
جهودها لتنظيم نشاطها واالنفتاح على العالم في 
إكسابها درجة أوس��ع من القبول في عالم مازال 
ينظر إليها بتشكك.   وبعد عام من تبني صناديق 
االس��تثمار احلكومية مبادئ سانتياغو اخلاصة 
بتطبي��ق خطوط إرش��ادية ملمارس��اتها جتتمع 
صنادي��ق الثروات الس��يادية في باك��و في إطار 
املنتدى الدولي لصناديق الثروات الس��يادية ملدة 
يومني من اخلميس ملراجعة أنش��طة أسواق املال 
واالستثمار. وتعتبر سلوكيات هذا القطاع -الذي 
يبل��غ حجمه حاليا نحو ثالث��ة تريليونات دوالر 
ومن املتوقع أن يتضاعف إلى أكثر من مثليه على 
مدى عشر س��نوات- أمرا بالغ األهمية ملجتمعات 
االستثمار بش��كل عام التي تتأثر بالقرارات التي 

تتخذها الصناديق الس��يادية فيما يتعلق بنطاق 
واس��ع من االنش��طة من التخصي��ص التقليدي 
لألصول إلى االستثمار االخالقي.  وقال مسؤول 
املؤسس��ات الرس��مية في ش��ركة االستشارات 
س��تيت س��تريت جلوبل جون نوجي في تقرير 
صدر مؤخرا »الدول صاحبة الصناديق السيادية 
مدركة متاما العتمادها على االسواق املفتوحة... 
انها تأخذ في االعتبار مخاوف حكومات االسواق 
التي تس��تثمر فيها واحلاجة للتعامل بحرص مع 
ال��دول الغربي��ة«.  وأضاف أن أغل��ب الصناديق 
السيادية اآلن ترى قيمة في العمل معا وقلة فقط 
تتمس��ك بالعمل املنفرد.  ويس��تضيف صندوق 
النف��ط احلكومي في اذربيج��ان االجتماع وكان 
الصن��دوق قد حقق أرباحا نادرة من نوعها العام 
املاضي بفضل اس��تثمارات متحفظة في األصول 

ذات الدخل الثابت.


