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العبداهلل في لندن لالطالع على أداء 

الشركات التابعة لمؤسسة البترول

محللون نفطيون: المشاريع وانحسار التوتر 
أساسيان لدفع إنتاج النفط بأفريقيا قدمًا

الذهب يسجل مستويات قياسية
بالغًا 1194.90 دوالرًا لألوقية

الدوالر يرتفع من أدنى مستوياته 
في 14 عامًا أمام الين

تراجع قيمة األسهم وعددها
 في بورصة بيروت 

لندنـ  رويترز: تراجع الذهب عن املستوى القياسي الذي سجله في 
وقت سابق امس اخلميس مع تعافي الدوالر من املستويات املنخفضة 
التي هبط إليها لكن اليزال من املتوقع أن تســــعى السوق إلى مزيد 
من املكاسب بفضل احتماالت اقدام البنوك املركزية على شراء املعدن 
األصفر وتعرض الدوالر ملزيد من اخلسائر. وسجل سعر الذهب في 
املعامالت الفورية مستوى قياسيا عند 1194.90 دوالرا لألوقية لكنه 

تراجع إلى 1182.70 دوالرا.
وقالت احملللة لدى »باركليز كابيتال« سوكي كوبر إإن »املعنويات 
بشأن الذهب التزال ايجابية للغاية«. لكنها حذرت من أن األسعار قد 

تكون هدفا لتصحيح نزولي على املدى القصير.
وكان املعــــدن النفيس ارتفع أكثــــر من 37 % هذا العام بينها 13 % 
في نوفمبر وحده بســــبب ضعف الدوالر وتوقعات بأن تقبل البنوك 
املركزيــــة على تنويع احتياطياتها بصــــورة أكبر فضال عن مخاوف 

بشأن معدالت التضخم العام املقبل.
 وقال صندوق النقد الدولي إنه باع عشــــرة أطنان من الذهب الى 
البنك املركزي الســــريالنكي ضمن 403.3 اطنان كان مجلس مديري 

الصندوق وافق على بيعها في سبتمبر. 
وباع الصندوق بالفعل 202 طن الى البنك املركزي في كل من الهند 
وموريشيوس. وارتفع الذهب في عقود ديسمبر إلى 1195 دوالرا لألوقية، 

وتراجعت الفضة إلى 18.42 دوالرا لألوقية من 18.82 دوالرا.

لندن ـ رويترز: انتعش الدوالر من أدنى مســــتوياته في 14 عاما 
أمام الني أمس إذ حقق املتعاملون الذين يراهنون على هبوط العملة 
األميركية أرباحا من تراجعها في الفترة السابقة لكن احتمال استمرار 

أسعار الفائدة األميركية منخفضة ضمن بقاء الدوالر ضعيف.
وشجع تراجع االسهم األوروبية 1.7% املتعاملني كذلك إلى التخلي 
عن مراكز تشمل بيع الدوالر مقابل عمالت أخرى وأصول مثل االسهم 
والسلع. وقال بعض احملللني كذلك إن خطوة دبي املفاجئة أمس األول 
بشأن إعادة هيكلة مجموعة دبي العاملية وتأجيل سداد بعض ديون 
الشــــركة البالــــغ حجمها 59 مليار دوالر رمبا اثــــر على االقبال على 

املخاطر وافاد الدوالر.

بيــــروت ـ يو بي آي: أظهر تقرير دوري أن األســــهم املتداولة في 
بورصة بيروت ســــجلت مع نهاية األسبوع املالي تراجعا في عددها 
وقيمتها قياسا الى األسبوع املالي املاضي وذلك لألسبوع الثاني على 
التوالي. وينتهي األسبوع املالي في لبنان عادة يوم اجلمعة لكن عيد 
األضحى جعله ينتهي. وجرى خالل األســــبوع املالي تداول 470642 
سهما قيمتها 8.178.142 ماليني دوالر بينما جرى خالل األسبوع املالي 

املاضي تداول 637376 سهما قيمتها 13.949.733 مليون دوالر.
ومت خالل األســــبوع املالي احلالي تداول 210608 اســــهم لشركة 
ســــوليدير وهي من كبريات شــــركات العقارات في الشرق األوسط 
قيمتها 5.456.358 ماليني دوالر بينما جرى األســــبوع املاضي تداول 

400416 سهما قيمتها 10.240.594 ماليني دوالر.

النفط األميركى يسجل إنخفاضًا
بعد ارتفاع المخزون االحتياطي

»أرامكو« تطلق مباحثات مع اليابان
حول مخزون النفط الخام المشترك

سنغافورةـ  د.ب.أ: انخفضت أسعار النفط اخلام 
األميركي في مســـتهل التعامالت اآلسيوية مسجال 

77.28 دوالرا بانخفاض مقداره 68 سنتا.
في الوقت نفسه سجل مزيج برنت بحر الشمال 
77.96 دوالرا للبرميل بانخفاض مقداره 48 ســـنتا 
عن السعر أمس. وأرجع املتعاملون انخفاض السعر 
إلى ارتفاع كميـــات املخزون االحتياطي من النفط 

اخلام والبنزيـــن وإلى انخفاض الواردات النفطية 
لليابان التي تعد ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في 
العالم. وكانت وزارة الطاقة األميركية أعلنت أمس 
أن كميات املخزون االحتياطي األميركي من النفط 
اخلام والبنزين خالل األسبوع املاضي ارتفعت مبقدار 
مليون برميل لكل منهما، فيما انخفض مخزون الديزل 

وزيت التدفئة بنحو نصف مليون برميل.

تعتزم شــــركة نفط الســــعودية )ارامكو( اطالق 
مباحثات مع احلكومة اليابانية قريبا بشأن استخدام 
منشآت مخزون النفط اخلام املشترك بينهما في مدينة 

)اوكيناوا( جنوب اليابان.
ونقلت عن وكاالت أن الرئيس التنفيذي لشركة 
)ارامكو( خالد الفالح قوله انه سوف يعقد مباحثات مع 
وزير االقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ماسايوكي 

ناوشيما خالل زيارة سيقوم بها الى اليابان قريبا.

وأوضــــح الفالح »ان الهدف هو تشــــغيل وادارة 
املنشآت بنمط جتاري حتى يكون وصولها الى زبائننا 

في املنطقة اكثر يسرا«.
وكانت احلكومة اليابانية اقترحت مشاركة )ارامكو( 
في اســــتخدام مخزون )أوكينــــاوا( النفطي من اجل 
ضمان امدادات ثابتة من النفط اخلام للمنشآت أمام 
ارتفاع الطلب املتواصل على النفط من الصني ومن 

دول آسيوية أخرى.

إعالن تأجيل سداد ديون دبي يهّز األسواق
دبيـ  د.ب.أ: طلبت شركة »دبي العاملية« 
العمالقة للعقارات واملوانئ اململوكة للدولة 
وساهمت بدور كبير في النمو االقتصادي 
في املدينة خالل السنوات القليلة املاضية 

مهلة لتسديد ديونها.
وطلبت الشــــركة من دائنيها إذا ما كان 
ميكن تأجيل تسديد ديونها املستحقة البالغة 
59 مليــــار دوالر حتى 30 مايو القادم على 
األقل. وكان من املقرر أن تسدد شركة »نخيل« 
العقارية التابعــــة لها التزامات بقيمة 3.5 

مليارات دوالر الشهر القادم.
وأعلنت دبي أنها عينت مستشارين من 
شــــركة »ديلوات إل إل بي« إلعادة هيكلة 
الشركة، مشيرة إلى أن االدارة العليا للشركة 
قد بدأت بالفعل جهود داخلية إلعادة الهيكلة. 
وقالت احلكومة إنه مت تعيني مدير بشركة 
»ديلوات« كرئيــــس لعملية إعادة الهيكلة 
وأنه سوف يعمل مع فريق اإلدارة التنفيذية 
بشركة دبي العاملية لإلشراف على عملية 
إعادة الهيكلة وضمان اســــتمرارية أعمال 
الشركة. وقالت احلكومة إن »إعادة الهيكلة 
هي من أجــــل التعامل مع التعهدات املالية 

وحتسني كفاءة األعمال في املستقبل«.
جاء إعالن احلكومة فــــي وقت متأخر 
من مساء أمس عشية عيد األضحى حيث 
ستغلق معظم املكاتب احلكومية حتى بداية 
ديسمبر القادم. جاء إعالن دائرة املالية في 
حكومة دبي عقب إعالن ســــابق بأن بنكني 
مملوكني لدولة اإلمارات من إمارة أبوظبي 

العاصمة األكثر حتفظا في النواحي املالية 
أقرضا الشركة 5 مليارات دوالر.

وكان املبلغ هو الدفعة الثانية مما يصفه 
مسؤولون بأنه سلسلة من القروض تبلغ 
قيمتها 20 مليار دوالر وهو ما يساوي فعليا 

برنامج إنقاذ من جانب أبوظبي.
لكن دائرة املالية في حكومة دبي قالت إن 
السندات بقيمة 5 مليارات دوالر »ال ترتبط 

بإعادة هيكلة دبي العاملية«.
ومن جانب أخر هبطت أســــهم البنوك 
وشركات االنشاءات والشركات اململوك جزءا 
منها في الشرق األوسط على مستوى العالم 

وجلأ املستثمرون ألمان السندات احلكومية 
وسط مخاوف بشأن قدرة دبي على سداد 
ديونها.   وهبط سعر اجلنيه االسترليني إذ 
ان التعرض يتركز على البنوك البريطانية 
وسجلت السندات احلكومية ملنطقة اليورو 
في التعامالت اآلجلة أعلى مستوياتها منذ 
أواخر ابريل نيسان خارجة من نطاق التداول 
املستقر منذ يونيو إذ ارتفع جتنب املخاطر 
بسبب األزمة.  وقال تشالز بيري احمللل في 
»ال.بي.بي.دبليو« »حصة دبي تؤثر بدرجة 
كبيرة على أســــواق األسهم واملستثمرون 
يتطلعون ملالذات آمنة لذلك تهرب األموال 

مرة أخرى إلى األصول األكثر جودة«.
وجتاوز اليورو مستوى 91 بنسا ألول 
مرة في شــــهر ليســــجل 91.29 بنسا وقال 
ايان ستانارد محلل اســــواق الصرف في 
»بي.ان.بي« باريبا »هناك مخاوف تتعلق 
مبدى تعرض البنوك البريطانية لدبي لذلك 

يتعرض االسترليني لضغوط«. 
من جهة أخرى قالت حكومة دبي أمس 
إن شركة موانئ دبي العاملية وديونها ليست 
ضمن خطة إعادة هيكلة شركة دبي العاملية 
وذلك بعد أن أعلنت انها ستسعى لتأجيل 
سداد الديون املستحقة على شركتني تابعتني 

لها.
وقالت احلكومة انها ستطلب من دائني 
دبي العاملية ونخيل العقارية وقف املطالبة 
بسداد الديون ريثما تعيد هيكلة مجموعة 

دبي العاملية.
وأفاد البيان بأن حكومة دبي أكدت أن 
موانئ دبي العاملية وديونها ليست ضمن  

عملية إعادة هيكلة دبي العاملية.
وقال محللون إن استبعاد موانئ دبي 
العاملية قد يكون محاولة حلماية الشركة 
الرابحة وتهدئة مخاوف حملة اسهمها من انها 

قد تستخدم في دعم شركات أقل قوة.
وأعلنت موانئ دبي العاملية في أكتوبر 
انخفاضا بنســــبة 6% في أحجــــام تداول 
احلاويات في الربع الثالث وقالت إن نتائج 
أعمالها في 2009 ستتماشــــى  مع توقعات 

السوق.

طلبت مهلة لسداد مديونياتها البالغة 59 مليار دوالر حتى 30مايو القادم

لنــــدن ـ كونا: بــــدأ وزير النفــــط ووزير اإلعالم 
الشــــيخ احمد العبداهلل زيارة الــــى بريطانيا لتفقد 
االســــتثمارات النفطية الكويتية في لندن واالطالع 
عن كثب على اداء شركة البترول الكويتية العاملية 
والشركات التابعة ملؤسســــة البترول الكويتية في 

العاصمة البريطانية.
ويرافق الشــــيخ احمد العبداهلل في زيارته التي 
بدأها الليلة املاضية كل من العضو املنتدب للتسويق 
العاملي عبداللطيــــف احلوطي ورئيس مجلس ادارة 
شركة البترول الكويتية العاملية حسني اسماعيل ونائب 
العضو املنتدب للشؤون القانونية واملستشار العام 
الشيخ نواف ســــعود ناصر الصباح ونائب العضو 

املنتدب لشؤون مكتب الوزير سهيل املطيري.
وســــيعقد الشــــيخ احمد العبداهلل خالل زيارته 
سلسلة من اللقاءات مع املسؤولني في الشركات التابعة 
ملؤسسة البترول الكويتية لالطالع على استراتيجيتها 
وانشطتها املختلفة مبا في ذلك األرقام واإلحصائيات 
اخلاصة بغية التعرف الى التحديات التي تواجهها وآفاق 
العمل املستقبلية والبحث عن احللول التي قد تساهم 

في حتسني مبيعات واداء الشركة االقتصادي.
وكان في مقدمة مستقبليه املستشار في سفارتنا 
في لندن حسن زمان ورئيس شركة تزويد الطائرات 
بالوقود التابعة لشــــركة البترول الكويتية العاملية 

اندرو ويستمورالند ومدير ادارة العالقات العامة في 
شركة البترول الكويتية العاملية عدنان القالف ومدير 
املكتب االقليمي االوروبي ملؤسسة البترول الكويتية 
في لندن هيثم فيصل الغيص ومدير مكتب شــــركة 

نفط الكويت في لندن عبداهلل العبدالرزاق.

رويترز: اظهر استطالع نفطي 
انه سيزيد إنتاج افريقيا من النفط 
زيادة كبيــــرة في األعوام القادمة 
اذا أقيمت مشاريع جديدة كما هو 
متوقع واستمر انحسار حدة التوتر 
في نيجيريا وهي من كبار منتجي 

النفط على مستوى العالم.
 وتعزز التوقعات مكانة القارة 
اجليدة بالفعل في السوق العاملي 
وتغري باحتمال زيادة التنمية في 
بعض من أفقر دول العالم كما متهد 
الساحة أمام تفاقم السباق للسيطرة 

على االحتياطيات االفريقية.
 يقول توماس بيرمني احمللل 
مبؤسســــة آي.اتش.اس جلوبال 
انســــايتس في لندن »على املدى 
املتوســــط والطويــــل سنشــــهد 
زيــــادة كبيرة في أهميــــة النفط 

االفريقي«.
الكبيرة  وأضاف »االكتشافات 
مؤخرا سببت قدرا كبيرا من االثارة 
ونحن نرى بالفعل شركات نفط 
عاملية ومحلية مبا في ذلك شركات 
صينية تتنافس للســــيطرة على 

نفط افريقيا«.
وأظهر استطالع أجرته رويترز 
آلراء محللــــني وتقارير شــــركات 
وبيانات حكومية، أن من املتوقع 

أن يرتفــــع إنتاج النفط في أنحاء 
القارة بنسبة 6% بحلول عام2011 
وأن معظــــم الزيادة ســــتأتي من 
نيجيريا أكبــــر منتج في افريقيا 
جنــــوب الصحراء حيــــث يتوقع 
أن تقلل هدنــــة مع املتمردين من 

الهجمات على البنية التحتية.
  وقــــال جون ماركــــس مدير 
مؤسسة افريكا انرجي لالستشارات 
املفاجأة  لنــــدن »اذا حدثــــت  في 
املرجوة في نيجيريا فسنشــــهد 

زيادة سريعة«.
 وكانت الهجمات على صناعة 
النفط في دلتا نهر النيجر املضطربة 
بنيجيريا حيث يشتكي املتمردون 
من التوزيع غير املتكافئ للثروة 
النفطية تتســــبب بشكل مستمر 
في توقف 700 الف برميل يوميا 
من االنتاج النفطي قبل أن تعرض 
العفو عن  اكتوبــــر  احلكومة في 

املقاتلني الذين يلقون السالح.
 كما يتطلع محللون الى مشاريع 
طموح في اجنوال ميكن أن تضيف 
ما بني نصف مليون ومليون برميل 
الى إنتاج البالد الذي يبلغ حاليا 
1.8 مليون برميل يوميا على مدار 

األعوام اخلمسة القادمة.
 وتزيد االكتشافات التي تصدرت 

عناوين الصحف ومتت هذا العام 
في غانا وســــيرالي وأوغندا من 
احتمال حتقيق زيادة أخرى على 
مستوى القارة حتى عام 2015 قد 
ترفع حصة افريقيا في الســــوق 
العاملي من النسبة احلالية البالغة 

12% الى %15.
 واســــتقطبت االكتشــــافات 
اجلديدة بالقارة السوداء اهتمام 
كبرى الشركات اخلاصة واحلكومية 
للطاقة في العالم مما يعكس شعورا 
ان جزءا كبيرا من مستقبل الطاقة 
العاملــــي يقبع حتت تــــراب وماء 

افريقيا.
 ومن بني اكبر االكتشافات حقل 
جوبيلي قبالة ساحل غانا والذي 
ســــبب معركة بني عمالقة النفط 
من اكســــون موبيل الى سي.إن.

أو.أو.سي الصينية للفوز بحصة 
طرحتها كوزموس  وهي شــــركة 

خاصة في مزاد.
وذكر محللــــون أنه من املقرر 
بدء االنتاج في حقل جوبيلي الذي 
يقدر أن به مليار برميل من النفط 
اخلام في نهاية عام 2010 وقالوا إن 
مــــن املرجح أن يكون االنتاج 120 
الف برميل يوميا في أول ســــتة 

إلى 12 شهرا.

الشيخ احمد العبداهلل
بورصة دبي تفقد توازنها اثر االعالن عن تأجيل سداد ديون دبي العاملية

حسني اسماعيل في جانب من اجلولة

بنك الخليج الدولي يلغي بيع 
سندات بعد خطوة دبي

لندنـ  رويتر: قالت مصادر إن بنك اخلليج الدولي ألغى بيع 
ــعى لتأجيل  ــندات مقومة بالدوالر بعد أن قالت دبي انها تس س
سداد ديون مبليارات الدوالرات مستحقة على شركتني مملوكتني 
لها. وكان من املقرر أن يغلق االكتتاب على سندات بنك اخلليج 
الدولي ألجل خمس سنوات والتي كان من املتوقع أن تبلغ قيمتها 
ــعير توقفت  ــون دوالر امس األربعاء لكن عملية التس 500 ملي

بعد إعالن دبي املفاجئ.
ــوك املنظمة للطرح »قرار دبي  ــال أحد االعضاء في البن وق
حدث كبير وقد قررنا أن من احلصافة تأجيل صفقة بنك اخلليج 
الدولي«. ومتلك مؤسسة النقد العربي السعودي )البنك املركزي( 
وصندوق االستثمارات العامة السعودي حصة مجمعة تبلغ %97 

في البنك الذي يتخذ من البحرين مقرا له.
ــندات بنك اخلليج الدولي وبنوك  وقام بترتيب اصدار الس

اتش.اس.بي.سي ويو.بي.اس وباركليز.

»موديز« تخّفض تصنيف 
6 شركات تابعة لحكومة دبي

دبي ـ أ.ف.پ: خفضت وكالة موديز للتصنيف 
االئتماني تصنيف 6 شركات ضخمة تابعة حلكومة 
دبـــي، وذلك غداة اعالن مجموعـــة »دبي العاملية« 
العمالقة عزمها التوقف عن سداد ديونها ملدة ستة 

أشهر.
وكانت دبي تأثرت بشـــدة جـــراء االزمة املالية 
العامليـــة وأعلنت أمـــس االول ان مجموعة »دبي 
العاملية« ستطلب من دائنيها السيما دائني شركة 
نخيل العقارية التابعة لها، متديد اجل ديونها التي 

تستحق قريبا حتى مايو املقبل على االقل.
وأعلنت موديز خفض تصنيف ســـت شركات 
تابعة حلكومة دبي، بينها سلطة موانئ دبي العاملية 
)دي بي وورلد( و»هيئة كهرباء ومياه دبي« واللتان 
خفض تصنيفهما من »آي3« الى »بي اي اي2«، وكذلك 

العمالق العقاري »اعمار« التي خفض تصنيفها من 
»بي اي اي1« الى »بي اي اي2«.

واوضح البيان انه »لطاملا أشـــارت موديز الى 
ان الطريقة التي ستتعامل بها احلكومة مع ديون 
نخيل ستشـــكل اختبارا حاســـما لدبي«، واضاف 
البيان انه »رغم ان موديز لم تصنف نخيل، اال انها 
ســـابقة مهمة بالنسبة الى شركة من الطراز االول 
تواجه صعوبات في دفع ديونها وتستعني بحكومة 
لدعمها«. وتابعت موديز في بيانها ان »اعادة هيكلة 
الدين تشير الى ان احلكومة تستعد للسماح لشركة 
تابعة لها بعدم الوفاء بالتزاماتها«، وأمام شـــركة 
نخيل، العمالق العقاري، استحقاق في 14 ديسمبر 
لســـداد ديون بقيمة 3.5 مليارات دوالر على شكل 

سندات إسالمية.

الدين العام خطر جديد يهدد االقتصاد العالمي
ــالن احلرب على  ــد اع ــسـ  أ.ف.پ: بع باري
االنكماش، ستجد الدول الغنية نفسها مضطرة 
الى تضميد جرح نازف آخر سببته االزمة ويتمثل 
في تفجر غير مسبوق للدين العام الذي قد يشكل 

خطرا على استقرارها.
 ويتوقع ان يبلغ مستوى الدين عتبة رمزية 
في القريب العاجل، فقد اشارت منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية الى ان الدول الثالثني االكثر 
ــهد ارتفاع ديونها بنسبة  تقدما في العالم ستش
100% من اجمالي ناجتها الداخلي في 2010، وهو ما 
ميثل ضعفي ديونها تقريبا في غضون عشرين 
عاما.  وستشهد اليابان حتى مالمسة ديونها نسبة 
الـ 200% من اجمالي ناجتها الداخلي تليها ايطاليا 

)127.3%(، بحسب هذه التوقعات.
 وعلى الصعيد العاملي، ستزداد الديون العامة 
قرابة 45% بني 2007 و2010، اي بزيادة 15300 مليار 

دوالر، وفقا لوكالة التصنيف املالي »موديز«.
 وعلى الرغم من ان اسباب هذه القفزة معروفة 
ـ تدهور قيمة العائدات الضريبية املرتبط باالنكماش 
ــاع النفقات العامة لدعم االقتصاد ـ اال ان  وارتف

عواقبها مجهولة الى حد ما.
 وتساءل سينزيا ألسيدي من مركز الدراسات 
ــية االوروبية »ان ديونا بنسبة 100% من  السياس
اجمالي الناجت الداخلي تعني ان كل ما مت انتاجه خالل 
عام سيخصص لتسديد الديون، فهل احلكومات 

في وضع يؤهلها للقيام بذلك؟«.
اال ان السؤال ليس مجرد فرض جدلي، فاذا 
ــك في قدرة الدول املتقدمة  ــواق تش بدات االس
ــديد ديونها، فانها قد تتحول عن  على اعادة تس
ــندات خزينة( وتوقف حلقة  ــهمها العامة )س اس

االمداد باالموال السائلة«.
والحظ جان بيسانيـ  فيري من مركز دراسات 
بروغل »اذا استمر الدين في االرتفاع، ميكننا ان 

ــا يواجه صعوبات في التمويل  نتخيل ان بلدا م
الذاتي«. اما براين كولتون من وكالة فيتش، فحذر 
ــة، فذلك قد يكون  ــال »اذا تواصلت املديوني قائ
ــلبيا« بالنسبة للتصنيف  في فترة الحقة امرا س
اجليد للدول املتقدمة والذي يسمح لها باالقتراض 

مبعدالت فوائد مخفضة.
 وقد تبدأ عندئذ حلقة مفرغة، بحيث نرى ان 
الدول التي جتد نفسها مضطرة الى زيادة الفوائد 
التي تدفعها للمدينني، ستواجه كلفة دين اكبر وقد 

تستدين من جديد ملواجهة هذا الوضع.
ــال اغلييتا »هذا هو  ــال االقتصادي ميش وق
ــب »اقصى  ما يجعل الدين ملفا متفجرا« وبحس
السيناريوهات« التي قدمها بنك سوسيتيه جنرال، 

فان املديونية قد تسبب »انكماشا جديدا«.
 وامام هذا الوضع، فان احللول ليست كثيرة 
ويبدو على الورق ان عودة النمو ستسمح بخفض 
ــراض العام، لكن هذا  ــز واللجوء الى االقت العج
االحتمال »غير مضمون كثيرا« بسبب النهوض 

االقتصادي اخلجول، بحسب براين كولتون.
وبشكل تقيلدي فان التضخم يسمح بتخفيف 
القيمة النسبية للدين ما ان تبدا االسعار باالرتفاع 
بصورة اسرع من معدالت الفوائد لكن هذا املسار 
يقوض من القدرة الشرائية لدى االسر وميكن ان 
يسبب »تسربا للرساميل اخلاصة الى الدول التي 
تشهد نسبا تضخمية اقل«، بحسب ميشال اغلييتا. 
والبدائل عن ذلك تبدو محدودة، واختصر جان 
بيساني ـ فيري الوضع بالقول »سيتعني زيادة 
الضرائب او تخفيض النفقات العامة«، واختيار 
الوقت املناسب للقيام بذلك كي ال يتوقف االنتعاش. 
وفي الوقت الراهن، فان بعض الغموض يهيمن 
على الوضع: فاملانيا تفكر في خفض الضرائب، 
ــتعد لزيادتها، في حني ان فرنسا  ــبانيا تس واس

تستبعد اي زيادة على املقتطعات.

انهيار بنك »ليمان براذرز« أحد ابرز تداعيات األزمة العاملية

تحليل إخباري


