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ستراوس: التدفقات المالية قصيرة األجل قد تضر األسواق الصاعدة
سنغافورة ـ رويترز: قال املدير العام لصندوق 
النقد الدولي دومينيك ستراوس كان امس ان تدفق 
رأس املال على األسواق الصاعدة يعكس التوقعات 
االيجابية لتلك االقتصـــادات لكنه حذر من أنه قد 

يزعزع استقرار العمالت وأسعار األصول.
وقال ستراوس كان بحسب نص كلمة من املقرر 
أن يلقيها في سنغافورة »عودة تدفق رأس املال على 
االسواق الصاعدة مبا فيها عدة أسواق في آسيا تبرز 

حتديات تتعلق بالسياسات«.
وأضاف أن تدفق األموال على االقتصادات الصاعدة 
عالمة على جتدد إقبال املســـتثمرين على األصول 
عاليـــة املخاطر مع بدء عـــودة األوضاع املالية إلى 

احلالة الطبيعية بعد ذروة األزمة املالية.
وقال ستراوس كان »تدفق رأس املال مفيد بشكل 
عام، إال أنه ميكن أن يثير مخاطر حتركات سريعة 
للعمالت وأسعار األصول وهي حتركات يحتمل أن 

تكون مزعزعة لالستقرار«.
وقال كان خالل احملاضرة الســـنوية لهذا العام 
في البنك املركزي بسنغافورة إن السياسيني لديهم 
أدوات حتت تصرفهم ملعاجلة اآلثار اجلانبية العكسية 

للتدفقات النقدية.
وأضاف »تشمل رفع أســـعار الصرف وتشديد 
السياســـة النقدية، وخفض أسعار الفائدة، حيثما 
كان ذلك مناســـبا، وباإلضافة لذلك، ميكن ألدوات 
احترازية خاصة باالقتصاد الكلي أن حتد من مخاطر 
تكون فقاعات في أسعار األصول، ميكن للقيود التي 

تســـتند إلى قواعد السوق على تدفق رأس املال أن 
تساعد في خفض تقلب مثل تلك التدفقات«.

وأشار إلى أن تلك االجراءات مكلفة وتفقد فاعليتها 
مع مرور الوقت.

وتعكس تصريحـــات ســـتراوس كان مخاوف 
السياسيني في بعض األسواق الصاعدة من أن تدفق 
األموال لالستثمار قصير األجل ميكن أن يخلق فقاعات 
في أسعار األصول ويرفع عمالتها إلى مستويات غير 

تنافسية ومن شأنه أن يضر الصادرات.
وقال ستراوس كانـ  الذي يحضر منتدى التعاون 
االقتصادي لدول آســـيا واحمليط الهادي »ابك« في 
سنغافورةـ  إنه ينبغي أن ترتفع العمالت اآلسيوية 
مع مرور الوقـــت في إطار إعادة التوازن لالقتصاد 

العاملي.
وأكد أنه في حني أن االقتصاد العاملي بدأ ينتعش 

بعد األزمة إال أن االنتعاش اليزال هشا.
وأضـــاف »لذلك ينبغي لصناع السياســـة إبقاء 
اجـــراءات الدعم إلى أن يترســـخ االنتعاش وتتهيأ 
الظروف الالزمة النحسار البطالة. في بعض األسواق 
الصاعدة مبا فيها بضعة أسواق في آسيا، االنتعاش 
أقوى، وقد يحتاج األمر إلى ســـحب اجراءات الدعم 

عاجال وليس آجال«.
وأشار إلى أنه بغض النظر عن التقدم في االنتعاش 
االقتصادي ينبغي لصناع السياســـة في كل مكان 
البدء اآلن في تخطيط اســـتراتيجيات اخلروج من 

السياسة النقدية املخففة.

الرئيس الصيني يحّذر
 من سياسات الحماية التجارية

نمو االقتصاد األلماني ُيخرج
 أوروبا من دائرة الركود 

..و»حكماء االقتصاد« في ألمانيا 
يحّذرون  من تقديم مساعدة لـ »أوبل«

قمة »أبك« تبحث قضايا تعزيز االنتعاش االقتصادي اليوم

..والدوالر يبدد مكاسبه قطر تدعو الدول الخليجية لبحث جدوى ربط عمالتها بالدوالر
أمام اليورو

لندن � رويترز: انخفض س��عر 
الدوالر امس مبددا بعضا من مكاسبه 
اول من أمس، في حني تدعم س��عر 
اليورو من بيانات أظهرت ان منطقة 
اليورو خرجت من الكساد في الربع 
الثالث. وعادت منطقة اليورو للنمو 
في االشهر الثالثة حتى نهاية مارس 
رغم أن ارتفاع النمو بنسبة 0.4% في 
االشهر الثالثة جاء أقل من املتوقع بعد 
أن جاء النمو في أكبر ثالثة اقتصادات 
في املنطقة أقل من املتوقع. واستفاد 
اليورو كذلك من تراجع الدوالر الذي 
بدد بعضا من مكاسبه التي حققها اول 
من أمس بعد عمليات بيع جلني األرباح 
م��ن عمالت يعتقد انها تنطوي على 
مخاطر مع اعتقاد أغلب املتعاملني ان 

اجتاه الدوالر للهبوط مستمر.

»يو بي إس« تتوقع نمو تداوالت
المشتقات المالية اإلسالمية بنسبة %20

تراجع سعر النفط دون 76 دوالرًا بفعل زيادة المخزون
لندنـ  رويترز: هبطت أسعار النفط اخلام األميركي دون 76 دوالرا للبرميل أمس مسجلة 
أدنى مستوى لها في قرابة شهر ومواصلة تراجعها بفعل مخاوف جديدة بشأن الطلب ظهرت 
على السطح بعد ان اظهر تقرير للحكومة األميركية ان مخزونات الواليات املتحدة من النفط 
اخلام زادت أكثر مما كان متوقعا االسبوع املاضي. هذا وانخفض سعر اخلام األميركي اخلفيف 
في العقود اآلجلة لشهر 97 سنتا إلى 75.97 دوالرا للبرميل بعد انخفاضه أكثر من دوالرين 
في اجللسة السابقة. والمست األسعار 75.73 دوالرا أدنى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر. 

وانخفض سعر مزيج برنت خام القياس األوروبي 62 سنتا إلى 75.40 دوالرا للبرميل.
 وانخفض سعر النفط اول من أمس بعد أن اعلنت إدارة معلومات الطاقة الذراع اإلحصائية 
لــــوزارة الطاقة األميركية ارتفاع مخزونات اخلام واملنتجات في اكبر دولة مســــتهلكة للنفط 
في العالم بأكثر من املتوقع في األســــبوع املاضي. وقــــال محللون إن ارتفاع مخزونات اخلام 
األميركــــي مبقدار 1.8 مليون برميل وارتفاع مخزونات البنزين مبقدار 2.5 مليون برميل ألقى 
الضوء على حقيقة ان الطلب مازال ضعيفا مع اقتراب فصل الشتاء في النصف الشمالي من 

الكرة األرضية.

القاهرة ـ أ.ش.أ: يعقد قادة 
دول منتدى التعاون االقتصادي 
الهادي  لدول آســـيا واحمليط 
)ابك( قمتهم الســـنوية اليوم 
في سنغافورة ويشارك في القمة 
الرئيـــس األميركي  الول مرة 
باراك اوباما الـــذي ركز اولى 
رحالته اآلســـيوية حول قمة 
ابك، كما يشـــارك فـــي القمة 
الرئيـــس الصيني هوجينتاو 
والروسي دمييتري ميدڤيديڤ 
وقادة اليابان وكوريا اجلنوبية 

وغيرهم.
وحتت عنوان »استدامة النمو 
وربط املنطقة« سيناقش القادة 
القضايـــا الكبرى التي تتعلق 
بالتغلـــب على االزمـــة املالية 
العامليـــة وتعزيـــز االنتعاش 
االقتصادي املستدام في عالم 

ما بعد االزمة، كما تناقش القمة 
ايضا موضوع محادثات التجارة 
العاملية التي انطلقت في الدوحة 
املبادالت  عام 2001 واستمرار 
التجارة  االقتصادية وحترير 
وينتظر ان يكون التغير املناخي 
في صلب مناقشات املنتدى الذي 
يضم 21 بلدا مطال على احمليط 

الهادي.
وسيسعى قادة القمة خالل 
اجتماعاتهـــم في ســـنغافورة 
الى اعتماد استراتيجية عاملية 
جديدة لنمـــو طويل االمد مع 
احلد من االختالالت في االقتصاد 
العاملي مع االستمرار في برامج 
احلفز االقتصادي حتى يتحقق 
الذي  االنتعاش االقتصـــادي 
تشـــهده اغلـــب االقتصاديات 

العاملية الكبرى.

وكانـــت واشـــنطن وبكني 
وطوكيو قد اعتمـــدت برامج 
حفز ضخمة بأكثر من تريليون 
دوالر ملواجهة الركود وحتقيق 
االنتعاش، ويتوقع ان يدعو قادة 
الدول واحلكومات املجتمعون 
في سنغافورة الى االبقاء على 
خطط االنعاش االقتصادي حتى 

ضمان حصول انتعاش دائم.
وتعقد قمة سنغافورة في ظل 
حتذيرات من خبراء االقتصاد في 
العالم من تصور انتهاء االزمة 
االقتصادية العاملية وتأكيدات 
على ان موقف االقتصاد العاملي 
مـــازال هشـــا رغم التحســـن 
احلالي ومخاوف من تالشـــي 
هذا االنتعاش تدريجيا بحلول 
القادم بتراجع  العام  منتصف 
الطلب على االستثمار وتقلص 

االســـتهالك، ويشير احملللون 
الى ان تلك املخاوف ســـتكون 
دافعا لقادة املنتدى لتبني رؤية 
متكاملة بشأن النمو االقتصادي 

العاملي.
وسيعمل القادة ايضا على 
تصحيح جملة من االختالالت 
االقتصادية في منطقة آســـيا 
الباســـفيك من بينها نســـبة 
االدخـــار العاليـــة خاصة في 
الصني ومناطق اخرى من آسيا 
والتـــي انتقلت الى الغرب في 
شكل قروض سهلة للمستهلكني، 
ويحذر االقتصاديون من ان عدم 
التصدي لتلك االختالالت بني 
الدول فيما يتعلق باملدخرات 
واالســـتثمارات واملبـــادالت 
التجارية وغيرها قد يتسبب 

في ازمة اقتصادية جديدة.

الدوحة ـ رويترز: قال مستشــــار حاكم 
قطر ابراهيم االبراهيم إنه يجب على الدول 
اخلليجيــــة املنتجة للنفــــط ان يكون لديها 
اســــتعداد أكبر لبحث جدوى ربط عمالتها 

بالدوالر الذي يزداد ضعفا. 
واكتســــبت هذه القضية قوة دافعة بعد 
تراجع الــــدوالر الى أدنى مســــتوى في 15 
شهرا وحتسن اســــعار النفط الذي يساعد 
االقتصاديات على خروج أكبر منطقة مصدرة 

للنفط في العالم من الكساد االقتصادي.
وأشار االبراهيم إلى أن هذه الدول يجب 
ان تكون أكثر استعدادا للتحدث بشأن اسعار 
عمالتها، الن ما يحدث اآلن هو تراجع الدوالر، 
وهذا له تأثيره على اسعار العمالت املرتبطة 

به.
وقطر من أكبر املستثمرين في العالم من 
خالل صندوق الثروة السيادية، وهي جزء من 

احتاد نقدي مزمع مع ثالث دول عربية خليجية 
منها ثالث دول تربط عمالتها بالدوالر.

ونشطت مناقشات مســــتمرة منذ فترة 
طويلة بشأن العملة املستخدمة في صفقات 
الســــلع االولية مرة اخرى في اكتوبر عندما 
قالت صحيفة بريطانية إن الصني واليابان 
وروسيا وفرنسا جتري محادثات سرية مع 
دول عربية خليجية لوقف استخدام الدوالر 

في صفقات النفط.
ونفى ذلك كبار منتجــــي النفط في ذلك 
الوقت لكن ضعف الدوالر أبقى على التساؤل 
بشــــأن ان كان ميكن ان يظــــل الدوالر عملة 

االحتياطي في العالم ام ال.
لكن وزير النفط القطري عبداهلل العطية 
قال في اكتوبر إن النقاش مســــتمر بشــــأن 
استخدام الدوالر األميركي في جتارة النفط 

أو االنتقال إلى سلة عمالت.

ســـنغافورة ـ رويترز: دعا الرئيس الصيني هو جني تاو إلى 
حترير التجارة واالستثمار وحذر من مشكالت منها سياسات احلماية 

التجارية التي مازالت قائمة في النظام االقتصادي العاملي.
وحث في كلمة اســـتمرت 20 دقيقة ألقاها أمام منتدى التعاون 
االقتصادي آلسيا واحمليط الهادي )ابك( في سنغافورة العالم على 
استكمال جولة الدوحة من محادثات حترير التجارة املتعثرة منذ 

ثماني سنوات.
لكنه جتنب ذكر العملة الصينية اليوان بإحدى أكثر القضايا 
الشائكة في اسواق املال العاملية نظرا للضغوط املتزايدة من جانب 

واشنطن على بكني لرفع قيمة عملتها.
وقال هو: »املشكالت املتأصلة في النظام االقتصادي العاملي لم 
تعالج بالكامل واالنتعاش العاملي الشامل مازال يواجه العديد من 

عوامل عدم التيقن واالضطراب«.
وأضاف: »يجب ان نواصل تشجيع حترير التجارة واالستثمار 
ومقاومة سياسات احلماية التجارية بجميع اشكالها خاصة القيود 
غير املبررة على التجارة واالســـتثمار التـــي تفرض على الدول 

النامية«.

برلني ـ د.ب. أ: كشفت بيانات صدرت امس أن أوروبا تعافت 
مـــن الركود خالل الربع الثالث من العـــام احلالي بعد أن بدأت 
نذر عملية التعافي من أشـــد فترة تباطؤ اقتصادي منذ عقود 
في الظهور ببطء. وقال مكتب اإلحصاء األوروبي »يوروستات« 
إن منطقة اليورو التي تضم 16 دولة سجلت منوا نسبته %0.4 
في األشهر الثالثة حتى نهاية سبتمبر. جاء ذلك بعد أن أخفقت 
املنطقـــة، بفارق ضئيـــل، في التعافي من الركـــود خالل الربع 

الثاني من العام.
وشهد اقتصادات االحتاد األوروبي، 27 دولة، بنسبة أقل بلغت 
0.2%. ويضع انتعاش اقتصاد منطقة اليورو حدا خلمسة فصول 
من االنكماش. وتوقع محللون أن ينمو اقتصاد منطقة العملة 

األوروبية املوحدة بنسبة 0.6% في الربع الثالث من العام.
كان االقتصادان األميركي والياباني، اكبر اقتصادين في العالم، 

عادا بالفعل إلى طريق التعافي.
جتدر اإلشارة إلى أن االقتصاد االملاني كان قاطرة االنتعاش 
االقتصـــادي ملنطقة اليورو، فقد حقق اكبـــر اقتصادات القارة 

االوروبية منوا نسبته 0.7% في الربع الثالث من العام.

برلني ـ د.ب.أ: حذر مستشــــارو احلكومة األملانية للشؤون 
االقتصادية برلني من تقدمي مساعدات مالية لشركة أوبل بهدف 
مساعدتها في جتاوز األزمة اخلانقة التي متر بها الشركة منذ 
نحو عام جراء األزمة االقتصادية التي زادت من تعثر الشركة 

األميركية األم جنرال موتورز.
وانتقد حكماء االقتصاد اخلمســــة امــــس اجلمعة الطريقة 
التي يدير بها صناع القرار السياســــي في أميركا وأملانيا أزمة 

أوبل.
وقال اخلبراء في تقرير لهــــم »لقد تخلت الدولة متاما عن 
دورها كطرف محايد عندما حاولت مســــاعدة بعض الشركات 

بعينها«.
وأكد اخلبراء الذين يعتبرون املرجعية االقتصادية األولى 
للحكومــــة األملانيــــة أن مثل هذه احملاوالت تضر باملنافســــة 

الشريفة.
ورأى اخلبراء األملــــان أن مثل هذه األعباء املالية اإلضافية 

التي يتكبدها دافعو الضرائب ليس لها ما يبررها.

حّذر من زعزعة استقرار العمالت وأسعار األصول

»هيرميس« تتوقع نمو اقتصادات الخليج 6.2% في 2010
النفط ومستويات االنتاج.

وأدت أزمة االئتمان العاملية هذا 
العام الى وقف طفرة في اقتصادات 
اخلليج العربية، لكن زيادة اإلنفاق 
النفط  احلكومي وارتفاع أسعار 
ساعدا أكبر منطقة مصدرة للخام 

في العالم على التعافي. 
وتوقعت »هيرميس« ان يبلغ 
متوسط أسعار اخلام 62 دوالرا 
للبرميل عــــام 2009 و80 دوالرا 

دبيـ  رويترز: توقعت املجموعة 
املالية املصرية )هيرميس( أن يرفع 
انتعاش أسعار النفط وتيرة النمو 
االقتصادي في منطقة اخلليج إلى 
6.2% في عام 2010 مقارنة بانكماش 

متوقع بنسبة 0.9% في 2009.
وقالت، في تقرير لها، إن اجمالي 
الناجت احمللي احلقيقي واالسمي 
فــــي العام 2010 سيســــجل منوا 
ايجابيا نتيجة الرتفاع أســــعار 

في 2010.
وأضاف التقرير أن منو اجمالي 
الناجت احمللي احلقيقي في مجلس 
التعاون اخلليجي ككل سيلقى 
دعما، السيما من النمو احلقيقي 

القطري  الناجت احمللي  الجمالي 
الزيادة  الذي سيتسارع نتيجة 
الكبيرة في انتاج الغاز ومن منو 
االقتصاد السعودي بدرجة أقل.

وفي تصريحات سابقة، توقع 
املتخصص في اقتصادات االسواق 
الصاعـــدة لدى بنك أوف أميركا 
ميريل لينش تاركر حمزة أوغلو 
ان يبلغ متوسط أسعار النفط 82 

دوالرا للبرميل في 2010.

وقـــال إنـــه »اذا توقعنا قوة 
االنتعـــاش العاملـــي فـــي 2010 
وعدم ســـحب برامـــج التحفيز 
املالي فســـيكون لدينا ســـبب 
وجيه للتفاؤل بشأن افاق السلع 

االولية«.
ويتوقع بنك أوف أميركا ميريل 
لينش منو اجمالي الناجت احمللي 
في منطقة اخلليج 3.2% في 2010 

صعودا من 0.3% في 2009.

نتيجة ارتفاع أسعار النفط

لندنـ  رويترز: تعتزم وحدة التمويل اإلسالمي في مجموعة »يو بي اس« 
املصرفية السويسرية توسيع إصداراتها من املشتقات لتلبية الطلب املتزايد 
على أدوات إدارة املخاطر. وقال رئيس الوحدة آرمن بابازيان إن عمالء »يو 
بي اس« من املســـلمني يبحثون عن سبل للتحوط من املخاطر، وتوقع منو 
املتاجرة باملشتقات االسالمية بنسبة 20% حتى نهاية عام 2010. وأضاف أن 
التمويل اإلسالمي كان واليزال ميثل أولوية استراتيجية لـ »يو بي اس«، ومت 
دمج الوحدة اإلســـالمية في البنك خالل عام 2006، لكن بابازيان امتنع عن 
تقدمي تفاصيل عن مدى مساهمة الوحدة في اإليرادات اإلجمالية للمصرف 
األم الذي يكافح من أجل ترميم سمعتها في أعقاب انسحاب العمالء ومطالبة 

الواليات املتحدة بتقدميه الئحة بأسماء األثرياء املتهربني من الضرائب.


