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الصني تتمسك بسياستها النقدية لدعم اقتصادها

وزير االقتصاد األلماني: »لن نعطي اليونان سنتًا واحدًا«
عواصمـ  وكاالت: قالت املستشارة األملانية 
اجنيال ميركل امس إن أملانيا »ستقف إلى جانب 
اليونان« لكــــن وزير االقتصاد األملاني أكد أن 
املســــاندة لن تصل إلى حد تقدمي أموال حلل 

أزمة ديون أثينا.
وتعهدت ميركل في تصريحات قبل زيارة 
رئيس وزراء اليونان جورج باباندرله بتقدمي 
مساندة معنوية دون إشارة إلى مساعدات مالية 
قد يكون أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على 

استعداد لتقدميها في نهاية املطاف.
وفي وقت سابق قال وزير االقتصاد االملاني 
راينــــر باباندريو إن بــــالده ال تنوي أن تدفع 
سنتا واحدا ملساعدة اليونان. وقال باباندريو 
»احلكومة األملانية ال تعتزم أن تدفع ســــنتا 

واحدا«.
وباباندريو عضو في حزب الدميوقراطيني 
األحرار الذي يقتســــم السلطة مع احملافظني 

بزعامة ميركل.
وقاد حزب الدميوقراطيني األحرار التيار الذي 
يقاوم تقدمي املساعدات ألثينا داخل احلكومة 

األملانية.
وأضاف أن كل دولة في االحتاد األوروبي 
مسؤولة عن شؤونها اخلاصة وأنه يجب على 

أثينا أن تطبق خطة التقشف بفاعلية.
وصرحت ميركل فــــي مؤمتر صحافي في 
ميونيخ »يجب أن نقف إلــــى جانب اليونان 
بطريقة فعالة« كما رحبت بالطلب القوي الذي 
أبدته السوق على اصدار سندات يونانية اول 

من أمس.
وأردفت »ســــار اصــــدار الســــندات أمس 
بصــــورة طيبة للغاية وهذه بالطبع إشــــارة 

طيبة لألسواق«.
لكن السوق التزال قلقة من احتماالت إفالس 
اليونان وتداعيات ذلك على منطقة اليورو فيما 
أظهر استطالع للرأي أجرته مؤسسة بابليك 
ايشو لصالح سكاي تي.في أن الغالبية العظمى 
من اليونانيني يعارضون تدابير تقشف إضافية 

بقيمة 4.8 مليارات يورو.
وأوقفت اضرابات النقابات العمالية حركة 
املواصــــالت العامة في أثينــــا إذ لم تظهر في 
الشوارع سوى حافالت شرطة مكافحة الشغب 
فيما توجه احملتجون صوب مبنى البرملان املقرر 
أن يصدق على اإلجراءات األخيرة مبوجب إجراء 
طارئ. وأعلنت النقابات عن اضراب آخر ملدة 

يوم واحد في احلادي عشر من مارس.
ويعــــارض معظم األملان فكرة تقدمي خطة 

انقــــاذ يتحمل دافعو الضرائــــب األملان عبئها 
لليونانيني الذين يعتقدون أنهم يعيشون منذ 

سنوات بأسلوب يفوق امكاناتهم.
ومن املقرر أن تعقد ميركل وباباندريو مؤمترا 
صحافيا غدا، وسيجتمع باباندريو مع الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي قبل ان يتوجه الى 

الواليات املتحدة.

وصرح باباندريــــو لصحيفة فرانكفورتر 
اجلماينة تسايتوجن األملانية انه لم يطلب على 

اإلطالق خطة إنقاذ.
وأضاف للصحيفة في عددها الصادر امس 
»لم نطلب من دافعي الضرائب االملان أن يدفعوا 
معاشــــتنا التقاعدية وتكاليف عطالتنا، لذلك 
يجب أن يكون هناك دعم أوروبي بحيث ميكننا 

اقتراض أموال في ظل ظروف أفضل. هذا كل 
ما نحتاجه«.

من ناحية أخرى أقرت جلنة املوازنة بالبرملان 
األملاني امليزانية اجلديدة في عام 2010 والتي 
تبلغ قيمة النفقات احلكومية فيها 319.5 مليار 

يورو.
وفي السياق تعطلت حركتا النقل اجلوي 
والبري ومجمل النشاطات االقتصادية بشدة 
امس في اليونان في سلســــلة من اإلضرابات 
دعت إليها كبــــرى النقابات ردا على مصادقة 

البرملان على خطة تقشف صارمة.
وشلت حركة النقل العمومي في اثينا التي 
عمها اكتظاظ كبير في حركة السير بينما علقت 
حركة النقل احلضري ظهرا في سالونيكي ثاني 
كبرى مدن البالد. وألغت شــــركتان جويتان 

يونانيتان بعض رحالتهما.
فقد ألغيت 17 رحلة بينها واحدة الى اخلارج 
لشركة »اوملبيك اير« وخمس رحالت »اليجيان 

ايرالينز«.
من جانبه، صرح رئيس مجلس وزراء مالية 
منطقة اليورو جان كلود يونكر في ختام لقاء 
مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو 
امس انه يعتقد انه ال ضرورة خلطة ملساعدة 

مالية لليونان.
وقال يونكر للصحافيني »اننا على استعداد 
التخاذ اجراءات منسقة وحازمة اذا لزم األمر، 
لكنــــي ال اعتقــــد ان هذه االجراءات ســــتكون 

ضرورية«.
ورأى ان اإلجراءات التي اعلنتها اثينا األربعاء 
العامــــة »قوية« و»التعهدات  لتنقية ماليتها 
التي قطعتها احلكومة اليونانية تفتح الطريق 
بوضوح امام اخلروج من االزمة التي متر بها 

اليونان«.
وقام باباندريو امس بزيارة يونكر قبل ان 

يلتقي املستشارة األملانية انغيال ميركل.
وقد شدت هذه الزيارات انتباه األسواق املالية 
التي تراهن على احتمال اإلعالن عن خطة دعم 
لليونان بعد عرض احلكومة اليونانية االربعاء 
إجراءات تقشف مالي جديدة ترمي الى احلد من 

نفقات البالد بواقع 4، 8 مليارات يورو.
اال ان باباندريو اكد لصحيفة فرانكفورتر 
الغماينه تسايتونغ انه جاء يسعى وراء »دعم« 
نظيرته انغيال ميركل وليس وراء املال. ولم 
يستبعد رئيس الوزراء اليوناني االربعاء ان 
تدعو بالده صندوق النقد الدولي اذا لم يساعدها 

االحتاد األوروبي ماليا.

ل النشاط االقتصادي بشدة في اليونان ميركل تقدم دعمًا معنويًا واإلضرابات تعطِّ

فرنسا تدرس تغييرات ضريبية وقانونية
 لتجنب االزدواج الضريبي على األدوات اإلسالمية

باريس ـ رويترز: قال العضــــو املنتدب لباريس يورو 
بليس أرنو دو بريسون إن من املقرر أن تعدل فرنسا االطار 
القانوني واملالي لديها هذا العام ليناســــب إصدار سندات 
إسالمية فيما تتطلع العاصمة الفرنسية إلى اجتذاب هذه 
الصناعة ســــريعة النمو. وقال فــــي مقابلة مع »رويترز«: 
»العمل يتقدم على نحو طيب في مسألة استضافة إصدار 
سندات إسالمية«. وباريس يورو بليس هيئة تروج ألنشطة 

األعمال في العاصمة الفرنسية.
وأضــــاف »نحن على ثقة من االنتهــــاء من اإلطار املالي 
والتنظيمــــي اجلديد )للصكوك( خــــالل العام ورمبا خالل 
النصف األول من السنة«. والصكوك أداة رئيسية في قطاع 
التمويل اإلسالمي وتتطلع باريس إلى اللحاق بلندن في جذب 
أنشــــطة األعمال في قطاع يقدر بنحو تريليون دوالر على 

أقل تقدير. ومع ذلك، عانى القطاع العام املاضي في أعقاب 
مشكلة ديون دبي عندما طلبت نخيل العقارية وهي وحدة 
تابعة ملجموعة دبي العاملية تعليق ســــداد ثالثة إصدارات 
مــــن الصكوك قيمتها 5.25 مليارات دوالر حتى تتم عملية 
إعادة هيكلــــة. ومت تأجيل إصدار واحد على األقل لصكوك 
فرنسية العام املاضي بسبب عراقيل قانونية. وأبلغ جيل 
سان مارك عضو جلنة التمويل اإلسالمي في باريس يورو 
بليس لـ »رويترز« الشهر املاضي أن فرنسا التزال تدرس 
تغييرات ضريبية وقانونيــــة لتجنب االزدواج الضريبي 
على األدوات اإلسالمية. وأضرت أزمة االئتمان أيضا بسوق 
السندات اإلسالمية لكن دو بريسون على ثقة من أن الصكوك 
ستصدر في باريس مبجرد عودة الظروف املواتية للسوق. 
وأردف »مبجرد انتعاش السوق سنكون في وضع ميكننا 

من استضافة إصدار صكوك«. وتصمم الصكوك اإلسالمية 
في صورة اتفاقيات القتســــام األربــــاح أو لإليجار وتأتي 
العائدات من األصول األساسية. وكانت بريطانيا صاحبة 
النصيب األكبر في تطوير سوق متويل إسالمي في أوروبا 
إذ من املقرر أن تصدر منظمة خاصة للرعاية الصحية مقرها 
لندن أول سندات إسالمية على اإلطالق في اململكة املتحدة 
هذا الشهر. وفي 2004 افتتح بنك البحرين اإلسالمي ـ أول 
بنك إســــالمي في البالدـ  فروعا فــــي اململكة املتحدة، وقال 
مسؤول مصرفي في باريس إن السلطات الفرنسية تبحث 
إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة في فرنسا. وأضاف املصرفي 
الفرنسي الذي طلب عدم نشر اسمه »كان هناك اتصال بعدد 
معني من املســــتثمرين لبحث إمكانية تطوير بنك إسالمي 

متكامل في باريس«.

للحاق بلندن في قطاع يقدر حجم أعماله بنحو تريليون دوالر على األقل

ارتفاع أسعار النفط صوب 81 دوالرًا 
ارتفاع الدوالر أمام اليورو واستقرار الذهب

سنغافورةـ  رويترز: قفز سعر 
النفط اخلام امس متوجا أسبوعني 
متتاليني من التداول فوق 80 دوالرا 
للبرميل بعد أن اشارت الصني إلى 
انها ستبقي على خطط التحفيز 
االقتصادي مما جدد اآلمال في أن 
يؤدي تســــارع النمو إلى سحب 
اإلمدادات الفائضة من النفط اخلام. 
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني 
إن الصني ستواصل تطبيق سياسة 
نقدية ميســــرة وسياسة مالية 

نشطة.
وارتفع اخلام األميركي تسليم 
ابريل 48 سنتا ليصل إلى 80.69 

دوالرا للبرميل بعد ان المس اعلى 
ارتفاع في سبعة اسابيع بلغ 81.23 
دوالرا للبرميل منذ يومني. وارتفع 
ســــعر مزيج برنت خام القياس 
األوروبي تسليم ابريل 47 سنتا 
ليصل إلى 79.01 دوالرا للبرميل. 
وتوقع محللون أن يظهر تقرير 
العمالة غيــــر الزراعية األميركي 
املنتظــــر صــــدوره تراجعا في 
أعداد العاملني في فبراير بسبب 

العواصف الثلجية.
وأفلتت الصني من أسوأ تباطؤ 
عاملي من خالل زيــــادة االئتمان 
وخفض أســــعار الفائدة واطالق 

برنامج للبنيــــة التحتية قيمته 
اربعة تريليونات يوان )585 مليار 

دوالر( في اواخر 2008.
الشــــهرين املاضيني  لكن في 
فرضت الصني قيودا على االموال 
التي تقرضها البنوك من خالل رفع 
االحتياطي اإللزامي الذي تودعه 
البنوك لدى البنك املركزي بهدف 

منع النمو احملموم لالقتصاد.
وجرى تداول اخلام األميركي 
عند مستوى 69 و84 دوالرا خالل 
القليلة املاضية وسط  االشــــهر 
تشــــكك بشــــأن وتيرة انتعاش 

االقتصاد العاملي.

لندن ـ رويترز: ارتفـــع الدوالر مقابل اليورو والني امس بعد ان 
اظهر تقرير ان االقتصاد األميركي فقد عددا من الوظائف خارج القطاع 
الزراعي أقل مما كان متوقعا الشهر املاضي األمر الذي عزز التفاؤل 
بشأن االنتعاش االقتصادي. وهبط اليورو حتى 1.3529 دوالر وسجل 
في أحدث تعامل عليه 1.3561 دوالر منخفضا 0.1% عن اغالق اليوم 
الســـابق. وقبل صدور تقرير الوظائف سجل سعر اليورو 1.3575 
دوالر. وسجل الدوالر أعلى مستويات اجللسة مقابل العملة اليابانية 
عند 90.27 ينا بعد صدور البيانات. وبلغ ســـعره في احدث تعامل 

90.05 ينا مرتفعا 1.1% عن اغالق اليوم السابق.
واستقر سعر الذهب في أوروبا امس مع تراجع الدوالر أمام اليورو 
قبل بيانات رئيسية عن الوظائف األميركية من املقرر أن تصدر في 
وقت الحق من اجللســـة فيما يتطلع املستثمرون إلى دالئل جديدة 
علـــى قوة االنتعاش االقتصادي. وجرى تداول الذهب في املعامالت 
الفورية عند 1135.10 دوالرا لألوقية )األونصة( مقابل 1131.45 دوالرا 
في أواخر املعامالت ببورصة نيويورك اول من امس. وبني املعادن 
النفيسة األخرى اقتفت الفضة أثر الذهب وصعدت إلى سعر 17.26 

دوالرا لألوقية من 17.10 دوالرا في نيويورك اول من أمس.

مدعومًا بخطط الصين لتحفيز اقتصادها

الصين تتمسك بسياساتها النقدية والمالية وزيادة إنفاقها لدعم اقتصادها
أعلنت الصني عن عجز قياســــي بقيمة 1.05 تريليون 
يوان )154 مليار دوالر( في مشــــروع موازنتها السنوية 
امس متعهدة بإنفاق املزيد لدعم التغير االقتصادي وتقوية 

البالد ملواجهة تداعيات األزمة االقتصادية العاملية.
وقال وزير املالية تشي تشورين إنه من املتوقع أن يصل 
إجمالي النفقات في موازنات احلكومات احمللية والوطنية 
إلى 8.453 تريليون يوان بارتفاع نسبته 11.4% عن العام 
املاضي. ومن املتوقع أن تبلغ اإليرادات احلكومية ما إجماله 
7.403 تريليونات يوان ليبلغ العجز 1.05 تريليون يوان 
أو ما يوازي 2.8% من الناجت احمللي اإلجمالي املقدر في عام 
2010 . وقال تشــــي إن هناك حاجة إلى هذا العجز الكبير 
نظرا ألن تعافــــي الصني من التباطؤ االقتصادي العاملــي 
»ال يزال غير قوي« على الرغم من »إظهاره مؤشرات على 
التغير«. وقال إنه »في الوقت نفســــه ومن أجل تنشيط 
التنمية املســــتدامة للمالية العامة وتفادي املخاطر املالية 
بشكل فعال وترك هامش من الوقت لتقليل العجز بشكل 

تدريجي خالل السنوات القادمة، يجب علينا أن نبقي على 
العجز دون نسبة 3% من الناجت احمللي اإلجمالي«.

وقــــال تقرير املوازنة إن احلكومــــة احمللية واملركزية 
سوف حتتاج إلى »مبالغ ضخمة من األموال« بهدف دعم 

املشروعات املستمرة منذ العام املاضي. 
وأضاف أنه سيكون من املطلوب »حتقيق زيادات أخرى 
للدعم املالي لزيــــادة دخول مجموعات األفراد ذات الدخل 
املنخفض« ومــــن أجل البرامج التي تهدف إلى مســــاندة 
القطاع الزراعي والتعليم والتكنولوجيا واألمان االجتماعي 
والتوظيف والرعاية الصحية وحماية البيئة. وفي تقريره 
االقتصادي الســــنوي الذي عرضه خالل افتتاح املجلس 
الوطني لنواب الشــــعب )البرملان الصيني(، دعا رئيس 
الوزراء الصيني ويــــن جياباو إلى تغيير »طارئ« لنمط 
التنمية االقتصادية الصيني. وقال وين إن احلكومة سوف 
تستهدف حتقيق معدل منو للناجت احمللي اإلجمالي يبلغ 
نحو 8% هذا العام و»تشجيع التنمية املضطردة للمجال 

الزراعي وحتقيق زيادة مستمرة في الدخول«.
وقال إنها ستشجع على توفير وظائف ومساندة منو 
الصناعات اخلدمية »ومنو الطلب االستهالكي بكل قوة« 

ومحاربة الفساد وحتسني احملاسبة احلكومية.
وقال إن »هذا )عــــام 2010( عام مهم من أجل مواصلة 
التعامــــل مع األزمة املالية العامليــــة واإلبقاء على التنمية 
االقتصادية الثابتة والسريعة وتسريع تغيير منط التنمية 
االقتصادية«. ومن املقرر أن يوافق نواب املجلس الوطني 
لنواب الشــــعب البالغ عددهم 3 آالف نائب على مشروع 
املوازنة وتقرير وين االقتصادي في جلسة تصويت سريعة 

بنهاية اجتماعات املجلس املمتدة على مدار 10 أيام.
وقال رئيــــس الوزراء الصيني ون جيــــا باو امس ان 
الصني ستواصل سياسة نقدية تيسر االئتمان بشكل مالئم 
وسياســــة مالية نشطة مع سعيها للتغلب على آثار أزمة 
االئتمان الدولية. وضخت بكني ائتمانات وخفضت اسعار 
الفائدة وأطلقت برنامجا للبنية التحتية بقيمة 4 تريليونات 

يوان)585 مليار دوالر( في اواخر 2008 حلماية اقتصادها 
من التباطؤ العاملي. وانتظر املستثمرون كلمة ون لتقدير 
مدى السرعة التي قد تسحب بها بكني هذه احلوافز. ورفعت 
الصنيـ  التي من املنتظر ان تتخطى اليابان هذا العام كثاني 
أكبر اقتصاد فــــي العالم- االحتياطيات اإللزامية للبنوك 
مرتني منذ بداية 2010. لكن على عكس استراليا وماليزيا 
فإنها أحجمت حتى االن عن زيادة أســــعار الفائدة. وقال 
ون إن حتوال لالقتصاد ينبغي أال يساء تفسيره على انه 
حتســــن جوهري ألن الصني مازالت تفتقر إلى قوة دافعة 
داخلية للنمو. وملح أيضا الى استمرار احلذر بشأن اليوان 
مكررا الكلمات املعتادة بأن بكني ستسعى الى إبقاء العملة 
مستقرة بشكل أساسي عند مســــتوى معقول ومتوازن. 
وجمدت الصني سعر صرف اليوان عند حوالي 6.83 مقابل 
الدوالر منذ منتصف 2008 للحفاظ على القدرة التنافسية 
لصادراتها في األســــواق الدولية وهو إجراء يثير غضب 

الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي.

عجز قياسي في موازنتها قدره 154 مليار دوالر

املظاهرات تسود اليونان    )رويترز( )رويترز(

أجنيال ميركل خالل االجتماع السنوي ملمثلي االقتصاد األملاني ويبدو ديتير هانديث                             )أ.ف.پ(

»المركزي الياباني« يبحث تسهيل السياسة النقدية
طوكيوـ  رويترز: قالت صحيفة »نيكي« اليابانية 
إن بنك اليابان )البنك املركزي( يبحث تسهيل أكبر 
للسياسة النقدية التي تتسم باملرونة الشديدة ورمبا 
يتخذ قرارا بهذا الشأن هذا الشهر، األمر الذي أدى 
إلى تراجع الني وارتفاع العقود اآلجلة للسندات 

احلكومية عند أعلى مستوى في شهرين.
وكانت احلكومة التي يحد الدين من خياراتها 
املاليـــة متارس ضغوطا على بنك اليابان التخاذ 
مزيد من اخلطوات ملواجهة انكماش األسعار على 
الرغم من أن معظم البنوك املركزية الرئيســـية 
األخـــرى تبحث إنهاء البرامـــج التحفيزية التي 

طبقت خالل األزمة العاملية.
وقـــال وزير املالية ناوتو كان إنه ســـيرحب 
بأي اجراءات يتخذها البنك املركزي للمســـاعدة 
في التغلب على انكماش األسعار لكنه لم يسمع 

مباشرة من البنك بشأن ما يبحثه حاليا.
وقد يؤدي تسهيل السياسة النقدية بدرجة أكبر 
إلى إثارة التساؤالت حول استقاللية بنك اليابان 
بعد أن أذعن لضغوط احلكومة في ديسمبر ومدد 

اجراءات توفير التمويل لألسواق املالية.
وذكرت ناعومي هاســـيجاوا محللة األوراق 
املالية ذات العائد الثابت في ميتسوبيشي يو.اف.
جيه لألوراق املالية »من دون الضغط احلكومي 

رمبا كان بنك اليابان سيتمسك مبوقفه. احلكومة 
تريد من البنك اتخاذ املزيد من التدابير مع اقتراب 
نهاية السنة املالية )في 31 اجلاري(. فضال عن ذلك 
هناك حالة من عدم اليقني تسود األسواق املالية 
السيما أسواق الصرف األجنبي بسبب مشكالت 

اليونان املالية«.
وأضافت أن هدف بنك اليابان على األرجح هو 
احليلولة دون أن تضر املزيد من مكاســـب الني 

وتراجع األسهم مبعنويات السوق.
وارتفع الدوالر 0.3% مقابل الني إلى 89.30 ينا 
تقريبـــا بعد التقرير، كما ارتفعت العقود اآلجلة 
للســـندات احلكومية اليابانية لشهر مارس إلى 

140.27 وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر.
وقالت الصحيفة إن مجلس إدارة بنك اليابان 
الذي يجتمع يومي 16 و17 اجلاري سيبحث ما إذا 
كان سيمدد العمل باجراءات تقدمي التمويل التي 
بدأها في ديســـمبر والتي يقدم مبوجبها قروضا 

إلى البنوك التجارية بسعر فائدة %0.1.
وأضافت الصحيفة دون أن تشير إلى مصادر أن 
البنك سيدرس إما زيادة حجم املبالغ التي يقدمها 
من مســـتواها احلالي عند عشرة تريليونات ين 
)112.1 مليـــار دوالر( أو متديد أجل القروض إلى 

ستة اشهر من ثالثة حاليا.


