
اقتصادالسبت  21  نوفمبر  2009   18
يتجه نحو انتعاش مستمر.. لكن إنهاء التحفيز يجعله رهن التعرض للمخاطر 

صندوق النقد يتوقع نموًا ضعيفًا لالقتصاد العالمي 

دبي ـ رويترز: قال نائب مدير 
صندوق النقد الدولي جون ليبسكي 
امس إن االقتصـــاد العاملي يتجه 
نحو انتعاش مســـتمر لكن نظرا 
ملخاطر التعرض لتراجع آخر فإنه 
انهاء إجراءات  السابق ألوانه  من 

التحفيز.
وقال في مقابلـــة على هامش 
املنتـــدى االقتصـــادي العاملي في 
دبـــي »نعتقد اننا في الطريق إلى 
منو مستمر لكن االنتعاش سيكون 
محدودا نسبيا.. ضعيفا نسبيا«، 
وأضاف »وفي الوقت نفسه ال ميكن 
جتاهل املخاطر املتعلقة بإمكانية 
حدوث تراجع آخر«، وكانت املخاوف 
املتعلقـــة بانتعاش منو االقتصاد 
العاملي قد أضرت باألسواق العاملية 
في األيام القليلة املاضية وســـط 
ارتفاع البطالة األميركية ومخاوف 
من انحـــدار بعـــض االقتصادات 
األوروبية في كســـاد أعمق العام 
املقبل. وحث الصندوق الدول على 

فرانكفورت ـ رويترز: قال محافظ مصرف اإلمارات املركزي اول 
مـــن أمس إن االمارات ال تعتزم التخلي عـــن ربط عملتها بالدوالر، 
وكان ارتفاع أسعار النفط في الفترة األخيرة أعلى مما توقعه البنك 

املركزي.
وقال ناصر السويدي لـ »رويترز« على هامش مؤمتر يورو فاينانس 
إن التخلي عن ربط العملة بالدوالر »ليس مطروحا بالنسبة لنا«.

وقال عن ارتفاع اسعار النفط في الفترة األخيرة »املستوى اآلن 
أعلى من توقعاتنا«.

من جهة أخرى قال حمود سنجور الزدجالي محافظ البنك املركزي 
العماني امس إن بـــاده تعتزم االبقاء على ربـــط عملتها بالدوالر 

األميركي دون تغيير.
وأضاف ردا على سؤال بشـــأن ما إذا كانت هناك خطط لدراسة 
ربط العملة احمللية بسلة عمات بدال من الدوالر »نحن متمسكون 

بربط عملتنا بالدوالر«.
وقال الزدجالي إن توقعات النمو في عمان جيدة لكن االحتماالت 
مرتبطة إلى حد كبير بالتطورات في أسعار النفط التي ارتفعت مؤخرا 

إلى ما بني 75 و80 دوالرا للبرميل خال الشهر املاضي.
وقال »الوضع االقتصادي جيد للغاية حاليا، نتوقع أن نشهد منوا 
إيجابيا في العام احلالي، ونحن متفائلون بأن االقتصاد ســـيحقق 

منوا أفضل في العام املقبل«.

اإلحجام عن إلغاء سياسات التحفيز، 
وقال ليبسكي انه رغم ان الوقت 
قد حـــان للتفكير في اخلروج من 
سياسات التحفيز إال انه ال يتعني 
اتخاذ أي إجراء اآلن ويتعني على 
احلكومات تطبيق حتفيزات جديدة 

تعهدت بها بالفعل لعام 2010.
وقال إن الدوالر مازال أعلى قليا 
نســـبيا في التوازن بني العمات 
على املدى املتوسط في حني مازالت 
العمات االسيوية مقومة بأقل من 
قيمتها احلقيقية، وقال ليبسكي إنه 
التمسك  يتعني على دول اخلليج 
بربط عماتها بالدوالر األميركي.

واكتسبت فكرة التخلي عن ربط 
العمات بالدوالر زخما كبيرا بعد 
انخفاض العملة األميركية إلى أدنى 
مستوياتها في 15 شهرا وانتعاش 
أســـعار النفط األمر الذي يساعد 
دول أكبـــر منطقة مصدرة للنفط 

في العالم على االنتعاش.
وقال »فيما يتعلق باخلليج في 
الوقت الراهن فإن الدول التي تربط 
عماتها بالدوالر ال تواجه مشكات 
العمات  تضخم«. وأضاف »ربط 
خدم مصالح هذه االقتصادات في 
السنوات القليلة املاضية ومستمر 
في ذلـــك في الوقت الراهن«، وفي 
وقت ســـابق هذا األســـبوع قال 

صندوق النقد: الطريق نحو النمو سيكون محدودا نسبيا

عدد من الركاب يوقعون على صورة الطائرة قبل مغادرتها

مسؤولون كويتيون إن دول اخلليج 
العربية ســـتناقش ربط عملتها 
املوحدة املستقبلية بسلة عمات 
بدال من الدوالر في قمة لزعماء دول 
التعاون اخلليجي مقررة  مجلس 
في ديسمبر.  وتخلت الكويت عن 
ربط عملتها بالدوالر في عام 2007 

مـــن أمس إن ربط العملة املوحدة 
بســـلة عمات هو احد اخليارات 
املطروحة ولكنه ليس احلل األمثل، 
وقال ليبسكي إن هناك العديد من 
اخليارات التي تدرسها دول اخلليج. 
واضاف »مسألة حتديد اي من هذه 
اخليارات هو األفضل مسألة عملية 

لصالح سلة عمات تضم الدوالر. 
وجاءت التصريحات الكويتية بعد 
أن قال مستشار حلاكم قطر يوم 
12 نوفمبـــر إن دول اخلليج يجب 
ان تكـــون أكثر اســـتعدادا لبحث 
جدوى ربط عماتها بالدوالر. وقال 
محافظ البنك املركزي السعودي اول 

بدرجة كبيرة وليست نظرية.. حتى 
اآلن فإن النظام القائم يعمل بشكل 
جيد وميكن بحث خيارات اخرى في 
املستقبل ومع تغير الظروف رمبا 
تكون خيارات أخرى هي األفضل«، 
وتابع »لكـــن في الوقت الراهن ال 

تبدو ان هناك مشكلة«.

الدوالر والين اإلمارات وعمان: ال خطط للتخلي عن الربط بالدوالر
يتمسكان بمكاسبهما

لندنـ  رويترز: استقر 
سعر الدوالر أمس محتفظا 
بأغلب مكاسبه التي حققها 
اول من أمس مع تراجع 
اقبال املســــتثمرين على 
األصول التي يرون انها 
تنطوي على مخاطر أكبر 
مما دفع أسعار العمات 
ذات العائــــدات املرتفعة 

للتراجع.
وارتفــــع الــــني فنزل 
اليورو 0.9% إلى 132.47 
ينا بعــــد ان نزل مقتربا 
مــــن 132.13 ينــــا، ونزل 
الــــدوالر 0.2% أمام الني 
مســــجا 88.85 قريبــــا 
أدنى مستوياته في  من 
ستة اسابيع البالغ 88.63 

ينا.

لندن ـ رويتــــرز: تراجعت 
أســــعار العقود اآلجلــــة للخام 
األميركي اخلفيــــف صوب 77 
دوالرا للبرميل امس بعد هبوطها 
أكثر من 2% في اجللسة السابقة 

مع صعود الدوالر. 
وتراجع ســــعر عقود اخلام 
األميركــــي اخلفيف لتســــليم 
ديسمبر 39 ســــنتا الى 77.07 
دوالرا للبرميــــل. كما انخفض 
مزيج برنت في لندن 27 سنتا 

إلى 77.37 دوالرا.
الرئيسية لسعر   احملركات 
النفط حاليا هي الدوالر واالقبال 
على املخاطرة وحتركات األسهم«. 
وجرى تــــداول أســــعار النفط 
في الشــــهر املاضي بني 75 و80 

دوالرا.

ألمانيا: »دويتشه بان« وقطر توقعان اتفاقًا بـ 17 مليار يورو 

مستثمرون يطالبون »جولدمان« بتمرير مزيد من األرباح 

هايدلبـــرج )أملانيا( ـ رويترز: قال وزير النقل 
األملاني بيتر رامساور امس إن من املنتظر أن توقع 
مجموعة السكك احلديدية والدعم اللوجستي األملانية 
)دويتشـــه بان( عقدا بقيمة 17 مليار يورو )25.3 
مليار دوالر( مع قطر غدا، وأضاف خال اجتماع 
لوزراء نقل أن االتفاق يشـــمل بناء خط يصل إلى 

مطار الدوحة.
وبشـــكل منفصل ذكرت صحيفة هاندلشبات 
األملانية نقا عن مصادر حكومية على موقعها على 
شبكة االنترنت امس أن دويتشه بان فازت بعقد 
بقيمة 17 مليار يورو لبناء شبكة للسكك احلديدية 

للركاب والشحن في قطر.

زيوريخـ  رويترز: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن كبار املساهمني في بنك جولدمان ساكس 
طلبوا من البنك األميركي الذي يســـتعد لتقدمي عاوات بقيمة 20 مليار دوالر بتمرير مزيد من األرباح 

للمستثمرين بعدما رفع أرباحه الفصلية الصافية إلى أربعة أمثالها.
وأضافت الصحيفة نقا عن مصادر مطلعة على الوضع أنه رغم أن املستثمرين ال يطالبون بتخفيضات 
كبيرة إال أنهم يشـــعرون بأنه ينبغي جلولدمان ســـاكس الذي حصل على دعم حكومي بقيمة عشـــرة 

مليارات دوالر خال أزمة االئتمان أن يزيد عائداتهم بعد انتعاش هذا العام.
وبعد عام من انهيار بنك ليمان براذرز العماق األميركي السابق يشعر مسؤولو اجلهات التنظيمية 
بالقلق من أن عاوات املسؤولني املصرفيني بدأت ترتفع إلى مستويات ما قبل األزمة كما دعت جماعات 

ضغط مدافعة عن حقوق املساهمني إلى تعزيز التدقيق في األجور.

تريشيه يدعو المصارف إلى الحذر 
حيال توزيع المكافآت واألرباح

اإلمارات تنفق 40 مليار دوالر لبناء  مفاعالت للطاقة النووية

تعيين محافظ جديد لمركز دبي المالي العالمي

إيرباص »A 380« تغادر باريس في أول رحلة  لنيويورك

فرانكفـــورتـ  أ.ف.پ: طلب رئيس البنك املركزي األوروبي جان 
كلود تريشـــيه امس من املصارف ان تقوم بواجبها حيال االقتصاد 

عبر زيادة القروض، وحضها على احلذر في مجال املكافآت.
وأعلن الفرنسي تريشيه في مؤمتر مصرفي في فرانكفورت انه 
»ينبغي ان تســـتخدم األرباح ـ بالدرجة االولى ـ لتشكيل رساميل 
واحتياطات، بدال من دفع األرباح او التعويضات التي ال يســـتحقها 
أصحابها«. واعتبر ان املصارف تشكل جزءا مهما في االقتصاد، وقد 
مت تطبيق إجراءات الدعم التي قدمها البنك املركزي األوروبي والدول 
»بسبب دورها في االقتصاد«. وقال »على القطاع املالي ان يتذكر انه 
ينبغي عليه ان يخدم االقتصاد احلقيقي، وليس العكس«، في إشارة 
إلى خطط الدعم احلكومية التي ميولها اجلمهور.  واضاف »ينبغي 

احتواء التعويضات واملكافآت«. 
ومنذ بداية األزمة املالية في اغسطس 2007 بعد انهيار التسليفات 
العقارية املشكوك في حتصيلها في الواليات املتحدة، ميكن ملؤسسات 
التســـليف ان تقترض السيولة بشروط مشـــجعة جدا لدى البنك 

املركزي األوروبي.
وبعد انهيار بنك األعمال ليمان براذرز في سبتمبر 2008، متكن 
البنك املركزي األوروبي من الوصول الى إعادة متويات أكثر سهولة 
وبفوائد متدنية. وبعد سنة، بدأت املصارف بتحسني حساباتها، ووعد 
بعضها بدفع أرباح ومكافآت كما في املاضي. وقال تريشيه »يجب ان 

نتفهم قلق دميوقراطياتنا فيما يتعلق بالتعويضات واملكافآت«.

باريسـ  رويترز: قالت مجموعة جي.دي.إف سويز 
الفرنسية للمرافق أمس إن اإلمارات العربية املتحدة 
ستمنح في »األسابيع القليلة القادمة« عقدا بقيمة 
40 مليار دوالر الحتاد شركات فرنسية لبناء بضعة 
مفاعات للطاقة النووية. ويضم الكونسرتيوم »جي.
دي.اف ســــويز« ومجموعة الهندسة النووية اريفا 
وشركة النفط توتال بدعم فني من شركة الكهرباء 
اي.دي.اف. وكان ينظر إلى التحالف الفرنســــي في 
البدايــــة على أنه األوفر حظا للفــــوز بالعقد إال أن 
حظوظه بدأت تتراجع على ما يبدو في األســــابيع 
األخيرة أمام عرض منافس من مجموعات كورية.  

وبني املنافسني اآلخرين حتالف يضم »جنرال إلكتريك« 
و»هيتاشي« اليابانية وحتالف ثالث يضم مؤسسة 
الطاقة الكهربائية الكورية و»هيونداي« للهندســــة 
واإلنشاءات و»سامسونغ سي.آندتيكوربوريشن«. 
والعقد سيكون األكبر على اإلطاق في مجال الطاقة 
في الشرق األوسط. ودافع جيرار مستراليه رئيس 
جي.دي.إف سويز عن العرض الفرنسي في مواجهة 
انتقادات محلية حتــــث على إعادة هيكلة الصناعة 
النووية الفرنسية أوال. وقال مستراليه في املؤمتر 
»اليوم يجب على املرء أال ينتقد الصناعة النووية 

الفرنسية بل ينبغي له أن يدعمها ويساندها«.

 دبيـ  رويترز: قال بيان رسمي أمس أن حاكم 
دبي الشــــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم أصدر 
مرســــوما بإقالة عمر بن ســــليمان من منصبه 
كمحافظ ملركز دبي املالي العاملي وتعيني أحمد 
حميد الطاير خلفا له. وأضاف بيان صدر عن مكتب 
حاكم دبي أن القرار يأتي ضمن جهود لتحسني 
أداء حكومة دبي واإلدارات شــــبه احلكومية في 

اإلمارة وتعزيز وضع دبي كمركز مالي وجتاري 
وسياحي عاملي.

والطاير وزير سابق وشغل مناصب عليا في 
مجاالت مثل القطاعني املصرفي واملالي.

وأنشأت حكومة اإلمارة مركز دبي املالي العاملي 
في 2002 بهدف حتويل دبي إلى مركز عاملي على 

غرار سنغافورة وفرانكفورت.

باريس ـ كونا: غادرت امس 
طائرة االيرباص من طراز )سوبر 
جامبو »A 380« باريس في اول 
رحلة جتريبيـــة لها الى مدينة 
نيويورك حاملة على متنها نحو 
538 راكبا اي ما يعادل 75% من 

سعتها.
وحصل 380 من الركاب على 
تذاكر الرحلة من خال عرضها في 
مزاد علني اقيم في حفل خيري 
كما حتمل الطائرة على متنها نحو 

150 من كبار الشخصيات.
واوضحت مصادر في شركة 
االيرباص ان الطائرة حتتوي على 
العديد من املميزات اخلاصة التي 
من بينها بوفيـــه طعام مفتوح 
وفرقـــة متخصصـــة في عزف 

موسيقى اجلاز.
وغادرت الطائرة في الرحلة 
التجريبية االولى لها باريس نحو 
الساعة الثانية عشرة بالتوقيت 
احمللي ومن املتوقع ان تصل الى 

السنغافوري التي تعمل على 10 
ناقات جويـــة ضخمة اول من 
يتقدم لشـــراء طائرة االيرباص 
)380 ايه( بينما تقدمت شـــركة 
طيران االمارات بطلب لشـــراء 
خمس طائرات وشركة كانتس 

االسترالية باربع.
وذكـــرت شـــركة الطيـــران 
الفرنسي انها ستبدأ رحاتها عبر 
احمليط األطلســـي مع اسطولها 
الذي يشمل 10 طائرات )380 ايه( 
في اليومني املقبلني ورمبا في الـ 

23 من نوفمبر اجلاري.
يذكر ان 21 شركة طيران حول 
العالم قد تقدمت بطلبات شراء 
نحو 200 طائرة من هذا الطراز 
الذي يقدر ثمنه بنحو 330 مليون 
دوالر وهناك العديد من املعوقات 
التي متنع شـــركة ايرباص من 
الطائرة  استقبال طلبات شراء 
اجلديـــدة منها مشـــاكل تقنية 

واخرى متعلقة باالنتاج.

التي تعد اكبـــر طائرة جتارية 
في العالم.

وتعتبـــر شـــركة الطيران 

الطائرة منهـــا التأخير في خط 
االنتاج ومشاكل الكابات واعادة 
العمل في احدث طراز للطائرة 

وجهتها نيويورك نحو الساعة 
الواحدة والربع.

ومازالت معوقات عدة تواجهها 

اليابان ترفع تقديراتها االقتصادية وتبقي الفائدة عند ٪0.1

األزمة تدفع مجموعة سويدية إلى بيع 6 مطارات

النفط يتراجع صوب 77 دوالرًا

طوكيو ـ كونا: رفع البنك املركزي الياباني 
امس مـــن تقديراته لاقتصاد احمللي للشـــهر 
الثالث على التوالي في حني أبقى على معدالت 
الفائدة املنخفضة للغاية عند مســـتوى %0.1 
وسط مخاوف متنامية بشأن حدوث انكماش 

في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وصوت محافظ البنك املركزي الياباني ماساكي 
شيراكاوا وأعضاء مجلس ادارة البنك السبعة 
باالجماع على االبقاء على معدل القرض قصير 
األجل غير املضمون في اجتماع سياسي استمر 
يومني وهي خطوة توقعها السوق على نطاق 
واسع. وكان البنك املركزي الياباني قد خفض 
معـــدل الفائدة من 0.3% في ديســـمبر املاضي 
ليصبح أقل معـــدل انخفاض بني االقتصادات 
الرئيسية. وقال البنك في بيان »يشهد االقتصاد 
الياباني حتســـنا بسبب العديد من االجراءات 

السياسية التي تتخذ في الداخل واخلارج رغم 
استمرار ضعف زخم التعافي الذاتي في طلبات 
القطاع اخلاص«. وأضاف »سيقدم البنك دعما 
لاقتصاد الياباني للعـــودة الى طريق النمو 

املستدام مع استقرار األسعار«. 
وقال شـــيراكاوا في مؤمتـــر صحافي بعد 
اصدار البيان ان البنـــك املركزي ميتلك نفس 
رؤيـــة احلكومة التي أعلنت في وقت ســـابق 
امس ان االقتصاد دخل في حالة انكماش بشأن 

األسعار. 
وأضاف »ال أشعر بأن هناك اختافا في آرائنا 
بشـــأن حتركات األســـعار واذا كنتم تعرفون 
االنكماش بأنه انخفاض مســـتمر في األسعار 
فان رأي البنك املركزي الياباني بشـــأن أسعار 
املستهلك هو نفس رأي احلكومة حيث نتوقع 

أن تواصل االسعار انخفاضها«.

ســـتوكهولم ـ أ.ش.أ: تعتزم مجموعة »ال.
إف.فـــي« أكبر مجموعة تشـــغيل مطارات في 
السويد طرح ستة مطارات للبيع متاثرة باألزمة 

االقتصادية العاملية.
وذكر راديو السويد الدولي امس أن املجموعة 
التي تشـــرف على إدارة 16 مطارا في السويد 
من بينها مطار ستوكهولم ارالندا تدرس بيع 

ستة مطارات في مدن صغيرة في وسط وشمال 
الباد.

وأوضح الراديو أن هذه اخلطة تشمل أيضا 
تقسم املجموعة إلى قسمني أحدهما إلدارة حركة 
الطيران واآلخر إلدارة املطارات العشرة الباقية، 
وتأتى اخلطة في أعقاب تراجع عدد املسافرين 

بنسبة 13% خال العام احلالي.

»تكنيب« الفرنسية تعلن الفوز بعقد 
قيمته 415 مليون دوالر في أبوظبي

باريس � كونا: أعلنت ش��ركة »تكنيب« الفرنس��ية خلدمات 
النفط امس فوزها بعقد انشائي بنظام تسليم املفتاح من شركة 
أبوظب��ي لصناعات الغاز احملدودة )غاس��كو( بقيمة تقارب 415 
مليون دوالر ملش��روع )اساب 3( الذي يهدف لدعم أجهزة انتاج 
النفط املوجودة وتخزين كميات كبيرة من الغاز املصاحب. وقالت 
الش��ركة الفرنس��ية في بيان لها ان العقد سيغطي إنشاء محطة 
ضغط جديدة وخطوط للنقل وتخفيف الضغط عن معدات )اساب( 
املوجودة والتحكم في أنظمة تدفق الهيدروكربونات بني مختلف 

أجزاء املشروع.
وسيس��اعد العمل أيضا على تخزين 150 مليون قدم مكعبة 

من الغاز املرافق من العملية املوجودة.


