
السبت  20  فبراير  2010   19اقتصاد

رفع سعر اخلصم أولى اخلطوات على طريق اخلروج من إجراءات الدعم االستثنائي لإلقراض

أوباما يقدم 1.5 مليار دوالر للمساعدة في حل مشكلة اإلسكان

»االحتياطي الفيدرالي« يرفع سعر الخصم ربع نقطة

الدوالر ألعلى مستوى في 8 أشهر والنفط والذهب على تراجع

في كاليفورنيا وفلوريدا ونيفادا 
وأريزونا وميشيغان. وأضاف 
املسؤول ان هذه الواليات شهدت 
تراجعا في أسواق االسكان بنسبة 
20% أو يزيد على ذروة األسعار. 
وقال املس���ؤول في مؤمتر عبر 
الهاتف مع الصحافيني »ندرك 
متاما م���دى صعوب���ة أوضاع 
قطاع االس���كان«. لكننا نشعر 
براحة كبيرة الننا نقف اليوم في 
موقف مختلف كلية نتمتع فيه 
باستقرار كبير جدا في األسعار 
في معظم أنحاء البالد. والتزال 
نيفادا تصارع مشكالت االسكان 
وال يش���كل اختيار اوباما لهذه 
الوالية العالن املبادرة اجلديدة 
مصادفة. وأقر املسؤول األميركي 
بان 1.5 مليار دوالر رقم صغير 
مقارنة بحجم املشكلة لكنه قال 
إن االدارة تلقت تش���جيعا من 
التقدم الذي أحرز على مستوى 

البالد.
وسيوزع املبلغ على الوكاالت 
احمللية املوجودة في أكثر الواليات 
تأث����را باألزمة وميكن أن تذهب 
الى برامج ملساعدة مالك املنازل 
العاطلني عن العمل أو الذين تبلغ 
أكبر من قيمتها  ديون منازلهم 

احلقيقية.

عام واحد.
من جهة اخرى، قال مسؤول 
كبير ف���ي االدارة األميركية إن 
اوباما س���يعلن عن تخصيص 
1.5 مليار دوالر من برنامج انقاذ 
األصول املتعثرة لتمويل برامج 
للوكاالت احمللية لتمويل االسكان 

واحدة، عندما تعاني تلك البنوك 
من شح في السيولة.

ولكن املص����ارف االميركية 
قلما تلجأ الى هذه القروض، اذ 
بلغت الثالثاء املاضي قروضها 
هذه 15.1 مليار دوالر بعدما كانت 
س����بعة اضعاف هذا الرقم قبل 

هذا االجراء الى تقييد اقتراض 
الشركات والعائالت، ومشددا على 
»عدم تغيير التوقعات االقتصادية 
او في السياسة النقدية«. ونافذة 
اخلصم هي طريقة تقليدية يتبعها 
االحتياط����ي الفيدرالي القراض 
البنوك االميركية، غالبا ملدة ليلة 

واش����نطن � أ.ف.پ: اعل����ن 
الفيدرالي )البنك  االحتياط����ي 
املرك����زي األميرك����ي( اول من 
امس رفع سعر اخلصم )سعر 
الفائ����دة على القروض الطارئة 
التي مينحها للبنوك(، ربع نقطة 
الى 0.75%، ما ميثل خطوة اولى 
على طريق اخلروج من اجراءات 

الدعم االستثنائية لالقراض.
وتنطبق ه����ذه الزيادة التي 
تدخل حيز التطبيق اعتبارا من 
اجلمعة، على احدى نسب الفائدة 
التي يسيطر عليها االحتياطي 
الفيدرال����ي، وه����ي االولى من 
نوعها منذ بدء االزمة املالية في 

.2007
وأشار االحتياطي الفيدرالي 
في بيان الى ان معدله الرئيسي 
للفائدة ظل عل����ى حاله أي بني 
صفر وربع نقطة مئوية، مؤكدا 
انه سيبقى كذلك »لفترة طويلة«. 
واملعدل الرئيس����ي للفائدة هو 
السعر الذي يدفعه البنك املركزي 

على ايداعات البنوك لديه.
وأوضح البيان ان رفع سعر 
اخلصم هو اج����راء »لتطبيع« 
تس����هيالت االقراض التي سبق 
له ان منحها للمصارف، مؤكدا 
انه ليس من املفترض ان يؤدي 

لندن � رويترز: سجل الدوالر اعلى 
مستوياته في 8 اشهر امام سلة عمالت 
امس مواصال مكاس����به بعد ان اعلن 
مجلس االحتياطي االحتادي االميركي 

قرارا مفاجئا برفع سعر اخلصم.
املركزي االميركي اول من  ورفع 
امس سعر اخلصم وهو سعر الفائدة 
الذي يفرض على القروض الطارئة 
التي يقدمها للبن����وك، قائال ان هذا 
الظروف في  جاء استجابة لتحسن 

اسواق املال.
النفط اخلام  وتراجعت اس����عار 
آسيويا الول مرة في اربعة ايام بعد 
خفض االحتياط����ي الفيدرالي ملعدل 
الفائ����دة ما دفع الدوالر الى االرتفاع 
اقبال املستثمرين  وبالتالي قلل من 

على السلع.
وتراجع اخلام تسليم مارس املقبل 
1.11 دوالر او 1.4% ليبلغ 77.95 دوالرا 
للبرميل في التعامالت االلكترونية مع 
نيويورك وكان قد بلغ 78.10 دوالرا 

للبرميل في سنغافورة ظهر امس.
وارتفعت عقود الليلة املاضية 1.73 
دوالر لتغلق عند التسوية على 79.06 
دوالرا للبرميل )االعلى منذ 14 يناير( 
فيما حققت البيوع املستقبلية مكاسب 

بنسبة 5.3% هذا االسبوع.
وواصل الدوالر مكاس����به لليوم 
الثالث عل����ى التوالي مقابل 16 عملة 
اوروبية بع����د أن خفض االحتياطي 
الفيدرالي مع����دل الفائدة بواقع ربع 

نقطة ليبلغ %0.75.
وبلغ الدوالر 1.3485 مقابل اليورو 
في س����نغافورة أمس م����ن 1.3527 
دوالر سجلت الليلة قبل املاضية في 

نيويورك.
وارتفع مخزون اخلام األميركي الى 
334.5 مليون برميل لالسبوع املنتهي 
في 12 فبراير اجل����اري )االعلى منذ 
ادارة معلومات  10 اسابيع( بحسب 

الطاقة األميركية.
كذل����ك ارتفع اجمالي اس����تهالك 
الوقود خالل االسابيع األربعة املاضية 
0.2% مقارنة بالعام املاضي ليبلغ 19 
مليون برميل يوميا. وارتفع مخزون 

الغازولني 1.62 مليون برميل ليبلغ 
232.1 مليون برميل )االعلى منذ مارس 

.)2008
وفي لندن تراجع خام برنت تسليم 
ابريل املقب����ل دوالرا واحدا او %1.3 
ليبلغ 76.78 دوالرا للبرميل فيما سجل 
76.83 دوالرا في سنغافورة ظهر امس 
بعد ان ارتفعت عقود الليلة املاضية 
1.51 دوالر او 2% لتغلق عند التسوية 
على 77.78 دوالرا للبرميل )االعلى 

منذ 14 يناير املاضي(.
وهبطت أسعار الذهب بأكثر من 
1% في التعامالت اآلسيوية امس بعد 
زيادة مجل����س االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األميركي( سعر الفائدة 
الذي يتقاضاه من البنوك عن القروض 
الطارئة وهو ما دفع الدوالر للصعود 
بقوة وقل����ل جاذبية املعدن النفيس 

كاستثمار بديل.
لكن تراجع األس����عار قد يجتذب 
مشتريات من قطاع احللي ويساعد 
الذه����ب ف����ي مقاومة ضغ����وط من 
انخفاضات في أسعار النفط وأيضا 
املخاوف من زي����ادات في املعروض 
بعد ان قال صندوق النقد الدولي انه 
يعتزم بيع املزيد من احتياطياته من 

الذهب جلمع اموال.
وبلغ س����عر الذه����ب للمعامالت 
الفوري����ة 1104.65 دوالرات لألوقية 
)االونصة( ومنخفضا 6.75 دوالرات 
بع����د ان هبط اثن����اء التعامالت إلى 
مستوى أكثر انخفاضا بلغ 1098.55 

دوالرا لالوقية.
الذهب اآلن منخفضة  وأس����عار 
حوالي 10% عن أعلى مس����توى لها 
على االطالق الذي سجلته فوق 1200 

دوالر لألوقية في اوائل سبتمبر.
وتراجعت العقود اآلجلة األميركية 
للذهب تس���ليم ابريل 12.7 دوالرا 
الى 1106.00 دوالرات لألوقية بعد 
ان هبطت في وقت س���ابق إلى أقل 
من 1100 دوالر لألوقية مع صعود 
العملة األميركية الى أعلى مستوى 
لها في تسعة أش���هر امام اليورو 

األوروبي.

مبيعات »نستله« تتجاوز التوقعات 
وتسجل 98.8 مليار دوالر عن 2009

أرباح كارفور تهوي 70% في 2009

جنيڤ � د.ب.أ: أعلنت مجموعة نس����تله كبرى شركات األغذية على 
مستوى العالم امس ان مبيعاتها خالل العام املاضي سجلت 107.6 مليارات 

فرانك )98.8 مليار دوالر(، متجاوزة بذلك توقعات النمو لعام 2009.
غير أن مسار النمو كان أبطأ مقارنة بالسنوات األخيرة. وقالت نستله 
في تقريرها الس����نوي إن قسم األغذية واملشروبات الرئيسي بالشركة 

حقق مبيعات بلغت 99.8 مليار فرانك.
وجاءت مناطق آسيا واستراليا وأفريقيا تليها األميركيتان في صدارة 
ترتيب أفرع الشركة العاملية التي تتخذ من إقليم فيفي السويسري مقرا 

من حيث املبيعات.
فيما جاء فرع الشركة بأوروبا في ذيل القائمة محققا أضعف نسب 
املبيعات، وفس����رت نستله ذلك قائلة: إن أوروبا متثل »واحدة من أكثر 
بيئ����ات العمل حتديا.. ولقد جنحنا في الدفاع عن موقعنا في الس����وق 

هناك«.
في الوقت نفسه واصل قطاع مبيعات املياه املعبأة بالشركة تراجعه. 
وبلغ صافي أرباح الش����ركة 10.4 مليارات فرانك عن عام 2009، وقالت 
نس����تله ان األرقام ال ميكن مقارنتها بش����كل مباشر مبا حققته الشركة 
عام 2008 وذلك بس����بب هامش الربح غير املتكرر الذي حققته الشركة 

في ذلك العام بعد بيعها أحد الفروع.

باريس � رويترز: أعلنت ش����ركة كارفور، ثاني أكبر سلسلة ملتاجر 
التجزئة في العالم، عن انخفاض بنسبة 70% في أرباح عام 2009 بسبب 
خفض قيمة أصول وتخفيض في األسعار جلذب املتسوقني، وقالت انها 

تراجع عملياتها في بلجيكا.
وتعهدت كارفور، التي حتتل املرتبة الثانية بعد متاجر وول مارت، 
امس باحلصول على نصيب أكبر من السوق ومواصلة خطط حتسني 
األداء في 2010، كما أعلنت الشركة عن خطط الطالق عمليات في الهند 

هذا العام.
وجاءت األرباح أقل كثيرا من توقعات احملللني فيما تواجه املجموعة 

منافسة شرسة في األسعار وسط ظروف اقتصادية صعبة.
وأمض����ت كارفور معظ����م العام املاضي في خفض األس����عار جلذب 
املستهلكني الذين حتلوا باحلرص في انفاقهم في أسواقها الرئيسية في 

فرنسا وأوروبا الغربية.
كما أطلق الرئيس التنفيذي اجلديد الرس أولوفسون برنامجا لتوفير 

4.5 مليارات يورو بحلول عام 2012.
وقالت كارفور امس انها س����تلتقي مع ممثلني عن العاملني االسبوع 
املقبل لبحث مستقبل عملياتها في بلجيكا، وأضافت أنها تعتزم البقاء 
في بلجيكا »بصورة مختلفة«. وأعلنت الش����ركة أن صافي أرباحها عن 
2009 بلغ 385 مليون يورو بانخفاض 70% بسبب خفض قيمة أصول 

في ايطاليا وتنزيالت في األسعار.

اقتصاديون يؤيدون خطط براون بشأن عجز الميزانية

وزير مالية اليابان يحث »المركزي« على التعاون

لندن � رويترز: حذر أكثر من 60 خبيرا 
اقتصاديا بارزا من اتخاذ إجراءات متسرعة 
خلفض العجز في ميزانية بريطانيا الذي 
قفز الى مستوى قياس���ي مناقضني بذلك 
دعوات من خب���راء آخرين الى تخفيضات 
فورية في اإلنفاق الع���ام بعد االنتخابات 

العامة املقبلة.
وفي رس���التني نش���رتا ف���ي صحيفة 
فاينانش���ال تاميز امس حذر األكادمييون 
البارزون من أن »صدمة حادة« متسرعة قد 

تلحق ضررا باالقتصاد البريطاني.
وكتب املوقعون على الرسالتني يقولون 
»في ضوء املخاطر التي حتدق بأرزاق الناس 
فإن حكومة رش���يدة ينبغ���ي أن تتفادى 

اجراءات متهورة«.
وفي األس���بوع املاضي دعت مجموعة 
من 20 خبيرا اقتصاديا في رسالة نشرتها 
صحيفة صنداي تاميز إلى أن تبدأ احلكومة 
في معاجلة مش���كلة العجز القياس���ي في 
امليزاني���ة البريطانية الذي وصل إلى 178 
مليار جنيه استرليني )278.1 مليار دوالر( 

عقب االنتخابات املقبلة.
وقالوا ان سياسة رئيس الوزراء جوردون 
براون تفتقر إلدراك احلاجات امللحة وتخاطر 

بفقدان الثقة في األسواق املالية.
لكن احدث رسالتني حذرتا من ان سحب 
اجراءات التحفيز بش���كل متسرع قد تعيد 
االقتصاد البريطاني الى الركود وتزيد انزعاج 

الدائنني األجانب.
وظهر حتديد موعد لبدء معاجلة العجز 
القياسي في امليزانية كخط فاصل بني احلزبني 
الرئيس���يني في اململكة املتحدة مع اقتراب 
االنتخابات العامة التي من املنتظر ان جترى 

قبل يونيو.
لكن براون يقول ان االنتعاش االقتصادي 
مازال هشا بدرجة ال تسمح حتى اآلن بخفض 

اإلنفاق وانه سيبدأ فقط في العام املقبل.
وبني املوقعني على الرسالتني جوزيف 
ستيجليتز وروبرت سولو الفائزان بجائزة 
نوبل في االقتصاد وأندرو الرج وراش���يل 
السياس���ة  لوماكس وكالهما عمل بلجنة 

النقدية ببنك اجنلترا املركزي.

طوكيو � رويترز: قال وزي����ر املالية الياباني ناوتو كان انه يريد 
التعاون مع بنك اليابان )البنك املركزي( لتحقيق هدفهما املشترك في 
التغلب على انكماش األس����عار مواصال الضغوط على البنك املركزي 
من أجل تخفيف السياسة النقدية على نحو أكبر. وجاء التصريح بعد 
يوم من رفض البنك ملبادرات سياسية جديدة ملراجعة أسعار الفائدة 
وقاوم رئيس البنك ماساكي شيراكاوا الضغوط بالقول انه يجب على 
احلكومة احترام اس����تقاللية البنك لتجنب زعزعة استقرار األسواق. 
وق����ال كان في مؤمت����ر صحافي بعد اجتماع احلكومة امس »تس����ير 

احلكومة وبنك اليابان في االجتاه نفسه صوب التغلب على انكماش 
األسعار. تعمل احلكومة لتحقيق ذلك عبر سياسات مالية وضريبية 

بينما يقوم بنك اليابان بدوره من خالل السياسات النقدية«.
وأردف »أعتقد وأتوقع انه مبقدورنا التحرك قدما في هذا األمر في 
اطار تفاهم مش����ترك«. ولم تأت تصريحات كان ردا على أس����ئلة من 
الصحافيني ما يش����ير الى حرصه على التعبير عن وجهات نظره في 
املس����ألة، وجاءت التصريحات بعد أيام من توجيهه النتقادات الذعة 

لبنك اليابان من خالل حتديد مستوى مستهدف للتضخم.

مرتاديه  الموقع  ويطالب  بكاليفورنيا،  مكتبه  في  الموقع  على  صفحته  امام  االئتمانية  بطاقته  يضع  »بليبي«  موقع  مؤسسي  أحد 
بإطالع اصدقائهم على الموقع على عادات انفاقهم من خالل تسجيل بطاقاتهم االئتمانية عليه وعندئذ ستعرض كل عمليات 

)أ.ب(الشراء التي تمت بالبطاقة على الموقع.

مؤتمر  خالل  »ايكوتيك«  محرك  في  موتورز  جنرال  استثمار  عن  يتحدث  كيلدي  ديل  االميركي  الكونغرس  عضو 
صحافي في باي سيتي بوالية ميشيغان، وكانت الشركة قد اعلنت عن استثمار 494 مليون دوالر في ثالثة مصانع 

)أ.ڤ.ب(للجيل التالي من »ايكوتيك«.


