
االقتصادية الجمعة
18 ديسمبر 2009

املؤشر 24
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7104.3
بتغير قدره

+ 89.9

تنعقد اجلمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك برقان يوم االثنني 
املوافق يناير املقبل حيث س���تتم مناقشة توصية مجلس االدارة باملوافقة 
على زيادة رأسمال البنك بواقع 36.000.000 دينار موزعة على 360.000.000 
سهم بقيمة اسمية بواقع 100 فلس للسهم باالضافة الى عالوة إصدار بواقع 
180 فلسا للسهم وذلك للمساهمني املسجلني بسجل مساهمي البنك كما في 
تاريخ آخر يوم تداول سابق على تاريخ بداية فترة االكتتاب وعلى ان تطرح 

األسهم التي لم ميارس بشأنها حق األولوية لالكتتاب العام.

عمومية »برقان« 11 يناير لزيادة رأس المال

3 أسباب وراء تراجع 
الدوالر 10%: خفض سعر 
الفائدة وزيادة الضرائب 
وفقدان الجاذبية

أحمد يوسف
ما من ش���ك ف���ي ان األزمة 
الحالية  العالمي���ة  االقتصادية 
أدت إل���ى انهيار كبير  في قيمة 
الدوالر وصل الى 10% ، وال تبدو 
مؤشرات في األفق على أن العملة 
األميركية ستس���تعيد عافيتها 
قريبا، وذلك مع احتمال أن تواجه 
المصير نفسه الذي عرفه الجنيه 
اإلسترليني قبل 60 عاما، فتأخذ 

مكانه عملة أخرى.
وي���رى الخبير االقتصادي 
السويسري وأستاذ االقتصاد 
النقدية بجامعة  والسياس���ة 
فريبورغ السويسرية سيرجيو 
روسي أن المبادالت التجارية 
لدول الخليج مع أوروبا أوسع 
وأهم من معامالتها مع الواليات 

المتحدة.
ويؤكد ان االيرادات والصادارات 
ف���ي أغلبها تتم بال���دوالر، وأن 
الضرر سينال جزءا كبيرا منها 
كنتيجة طبيعية لتقلبات سعر 
صرف الدوالر مقابل سلة العمالت 
العالم، لذلك فإن  الرئيسية في 
تنوي���ع العمالت الت���ي يتم بها 
الموارد، حل  اس���تخالص هذه 

لهذه المشكلة.

ضرورة العملة الموحدة

غير أن من بين الحلول لدول 
مجلس التعاون الخليجي هو 
ض���رورة إيجاد عملة موحدة، 
وهو ما تسعى إليه بجدية دول 
األيام، خصوصا  الخليج هذه 
بع���د إقرار قم���ة دول مجلس 
الكويت التفاقية  التعاون في 
العملة الخليجية المش���تركة، 
ولكن يبقى الحذر من أن العامل 
السياسي يلعب دوره في هذه 

المسألة.
ووفقا لروسي، فإن الدوالر 
بلغ حاليا أدنى مستوياته، حيث 
إلى 1.3 فرنك  تراجعت قيمته 
سويسري، و1.49 يورو، وهو 
ما اعتبره مؤش���را على بداية 

انحدار العملة األميركية.
الى إن  كما يشير روس���ي 
هناك ثالثة أسباب وراء تراجع 
الدوالر وخسارته 10% من قيمته 

مؤخرا.
ف���ي  الس�بب األول: يكم���ن 
أقرته  الذي  الكبير  التخفيض 
وزارة الخزان���ة األميركية في 
أس���عار الفائدة ليصبح هدف 
االحتياطي الفيدرالي الوصول 
بسعر الفائدة إلى ما بين %25.5، 
ما يعني أن الودائع بالدوالر لم 

تعد تدر أرباحا ذات قيمة.
الس�بب الثاني: الزيادة المعلن 
عنها ف���ي الضرائب لمواجهة 
العجز الكبير في ميزانية القطاع 
العام تدف���ع أصحاب رؤوس 
الى نقل  األموال األميركيي���ن 

ودائعهم إلى الخارج.

الس�بب الثال�ث: خطر التضخم 
الذي يخيم على البالد، والذي ينال 
من جاذبية الدوالر على الساحة 
الحكومة  العالمية، حيث قامت 
األميركية، وبهدف تخفيف وطأة 
األزمة، بضخ مليارات الدوالرات 
في حس���ابات المص���ارف، لكن 
عندما تنقش���ع حالة االنكماش 
االقتصادي، سوف تتحول هذه 
األموال إلى سيولة في األسواق، 
وسينشأ عنها تضخم، األمر الذي 
أدى لتعال���ى أصوات من داخل 
إدارة الخزانة األميركية، تطالب 
برفع أسعار الفائدة لقطع الطريق 

على ظاهرة التضخم.
وال شك أن تراجع جاذبية 
ال���دوالر قد يدف���ع المصارف 
المركزي���ة إل���ى التخلص من 
الدوالر لصالح عمالت أخرى، 
مش���يرا إلى أن هذه المصارف 
ترغ���ب في ذلك، غي���ر أنه لن 

تس���مح لنفس���ها باتخاذ هذا 
اإلج���راء، موضح���ا أن القيام 
بمثل هذه الخطوة اآلن يعني 
انهيارا أكبر في س���عر صرف 
الدوالر، وبالتالي تراجع قيمة 

مدخراتها.

سندات الدين

ويؤكد روسي أن سندات الدين 
األميركية التي كانت مربحة سابقا 
لم تعد كذلك اآلن، مستدال بذلك 
بالعرض ال���ذي قدمته الخزانة 
األميركية قبل شهر لبيع سندات 
دين على المدى الطويل، ولم تجد 
بعضها من يشتريها، وهو األمر 

الذي يعد سابقة.
وأخي���را، وبعد م���رور أكثر 
من عام على األزمة، قد يتحول 
المستثمرون للمراهنة على عمالت 
أخرى، أو على بلدان اخرى، ما 
يعني بوضوح هبوط أكبر لسعر 

ال���دوالر، وبالتالي فإن  صرف 
العملة الخضراء ستبدأ بفقدان 
هيمنتها، لتتسلم مهمة الهيمنة 

عملة أخرى.
لكن في نهاية المطاف البد من 
إنش���اء عملة دولية لتحل محل 
الدوالر، لكن م���ن يملك القدرة 
والجرأة إلنش���اء عملة دولية، 
يصدرها صندوق النقد الدولي، 
كما سبق أن أوصى بها ماينارد 
كاينز، في األربعينيات من القرن 

الماضي.

سلة العمالت

وأخي���را.. فإن فكرة »س���لة 
العم���الت المتنوع���ة« كمرجع 
على الس���احة المالي���ة الدولية 
تلقى المزيد من القبول، غير أن 
الفترة االنتقالية لها ستستغرق 
من 10 إلى 15 سنة، حسب أفضل 

الدراسات تفاؤال.

 ه�ل تلحق أضرارًا 
باالقتصاد الخليجي ؟تقلّبات الدوالر..

إيجاد عملة خليجية 
موحدة بات ضرورة 

في ظل تداعيات 
األزمة الراهنة 

واضطراب أسعار 
العمالت


