
السبت 3 ابريل 2010   21اقتصاد

تواجه عجزًا تجاريًا بسبب قفزة في الواردات ألول مرة منذ أبريل 2004

الصين: نرفض تغيير سياسة دعم التصدير 
وهناك مبالغة حول سعر صرف »اليوان« 

بك����ن � رويت����رز: ق����ال نائب 
التج����ارة الصيني تش����ن  وزير 
جيان في منتدى امس ان الصن 
لن تتخلى عن سياس����ة تشجيع 
الصادرات لكنها ستزيد الواردات 
ومخزونات املوارد االستراتيجية. 
وقال »الصن لن تغير سياساتها 

الداعمة للتصدير«.
وق����ال ردا على س����ؤال ما إن 
كانت الصن س����تغير سياستها 
بشأن اليوان قال: »ستتخذ الصن 
قرارات اليوان بشكل حصيف بناء 
على وضعن����ا االقتصادي«. وقال 
إن العملة الصينية ليست السبب 
في االختالل العامل����ي. وقال »من 
غير املالئ����م املبالغة في احلديث 

عن مسألة سعر الصرف«.
واضاف من املرجح ان تسجل 
الصن عجزا جتاريا لشهر مارس 

بسبب قفزة في الواردات.
واك����د ان الصن ل����ن تتخلى 
عن سياس����اتها التي تس����تهدف 
تشجيع الصادرات لكنها ستزيد 
الواردات ومخزوناتها من املوارد 

االستراتيجية.
وكانت وزارة التجارة الصينية 
عبرت عن مخاوف من ان ارتفاع 
الي����وان قد يوج����ه ضربة كبيرة 
ملعظ����م املصدرين الذين يعملون 
بهوامش أرباح هزيلة وال ميلكون 
أدوات كافية للتحوط من مخاطر 

العملة.
وأفادت صحيف����ة املعلومات 
االقتصادية بأن »اختبار حتمل« 
أجرته الصن لقطاعاتها التصديرية 
كثيفة العمالة خلص إلى ان ارتفاع 
اليوان قد يتس����بب في انخفاض 

خطير في أرباح املصدرين.
وقال تشن إن اختبار التحمل ال 
يعني أن بكن مستعدة ألي تغيير 

في السياسة.
وأضاف أن من املرجح أن تسجل 
الصن في مارس أول عجز جتاري 
لها منذ ابريل 2004 بسبب زيادة 
كبي����رة للواردات.وفيم����ا يتعلق 
ل� »غوغل«  بالتهديدات الصينية 
وإدان����ة 4 موظفن في ريو تينتو 
قال تشن إن القضيتن لن تغيرا 
مناخ االستثمار في الصن بالنسبة 

للمستثمرين األجانب.
من جانبها، قالت غرفة التجارة 
األميركية في الصن امس إن معظم 
الشركات األميركية تعمل بصورة 
طيبة في الصن والتزال متفائلة 
حيال آفاق عملها هناك بالرغم من 
عدم االرتياح إزاء املناخ التنظيمي 
في البالد. وعادت املعنويات بصورة 
كبيرة إلى مستوياتها قبل األزمة 
ولم يبد س����وى 5% من الشركات 
األميركية التي شملها مسح أجرته 
الغرفة تشاؤما حيال التوقعات في 

2010 مقارنة بالعام املاضي.
وأظهر املسح الذي أجرته الغرفة 
ملناخ ممارسة األعمال في 2010 ان 
91% من الشركات متفائلة حيال ال� 

5 سنوات املقبلة.

املوانئ الصينية تشهد قفزة في الواردات 

عجز الميزانية اإليطالية 
يسجل أعلى مستوى منذ 16 عامًا

روسيا تواصل تقدمها على السعودية
 وتضخ أكثر من 10 ماليين برميل يومياً

روما � كونا: س���جل العجز ف���ي امليزانية العامة 
االيطالية خالل عام 2009 أعلى مس���توياته خالل 16 
عاما نتيجة تراجع موارد الدولة مع زيادة النفقات في 
ظل االنكم���اش االقتصادي الكبير أثناء األزمة املالية 

العاملية.
وذكر املعهد القومي لالحصاء )ايستات( امس أن 
نسبة »العجز احملقق« في املوازنة العامة قفزت من 
نسبة 2.7% من الناجت احمللي اإلجمالي عام 2008 الى 

5.2% في عام 2009.
ووصف »ايستات« االرتفاع الكبير في عجز املوازنة 

الذي يتماشى مع توقعات احلكومة األخيرة بأنه األعلى 
منذ عام 1996 الذي ش���هد انضم���ام ايطاليا التفاقية 
ماستريخت لالستقرار املالي متهيدا ملشاركتها مجموعة 

الدول األوروبية األولى التي اعتمدت عملة اليورو.
واشار الى أن عام 2009 سجل ألول مرة منذ عام 1991 
عجزا في »الفائض األولي« املخصص عادة خلدمة فوائد 
الدين العام االيطالي الضخم بنسبة 0.6% مقابل فائض 

بلغ 2.5% من الناجت احمللي اإلجمالي عام 2008.
وقال املعهد ان هذا املستوى القياسي من العجز في 
مالية الدولة في ظل االنكماش االقتصادي جاء حصيلة 

تراجع موارد اخلزانة العامة بنسبة 2% بالتزامن مع 
تزايد نفقات املوازنة بنس���بة 3% مقارنة بعام 2008 
الس���ابق عندما منت املوارد بنس���بة 0.9% والنفقات 

بنسبة %3.5.
وتردى أداء االقتصاد االيطالي خالل العام املاضي 
متجاوزا أكثر التوقعات تشاؤما ليسجل انكماشا في 
الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 5% ليكون األسوأ منذ 4 
عقود مع منو الدين العام االيطالي ثالث أضخم دين عام 
في العالم الى نسبة 115.8% من الناجت احمللي اإلجمالي 

بقيمة اسمية تعادل نحو 1761.19 مليار يورو.

موس���كو � رويترز: بلغ إنتاج روسيا من النفط 
مس���توى قياسيا مرتفعا للشهر الثاني على التوالي 
في مارس لتظل متقدمة في الترتيب على السعودية 
والبلد الوحيد الذي يضخ أكثر من عش���رة ماليين 

برميل يوميا من الخام.
وأظهرت بيانات لوزارة الطاقة امس ارتفاع إنتاج 
النفط الروس���ي 0.4% في مارس ليص���ل إلى 10.12 

ماليين برميل يوميا من 10.08 ماليين برميل يوميا 
في فبراير.

وارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي 
اول من أمس لتغلق على أعلى مستوى لها في 18 شهرا 
بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية تنبئ بتحسن 
الطلب على النفط. وظل إنتاج الخام في روسيا فوق 
مس���توى العشرة ماليين برميل يوميا المهم للشهر 

السابع على التوالي. في المقابل تراجع الشهر الماضي 
إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي إلى 1.94 مليار متر 
مكعب يوميا من مستوى قي��اسي مرتف��ع بل��غ 2.07 

مليار متر مكعب يوميا في فبراير.
وأظهرت البيانات انكماش إنتاج جازبروم من الغاز 
في مارس 6% إل���ى 31.5 مليار متر مكعب يوميا من 

1.63 مليار متر مكعب في فبراير 2010.

معدل البطالة في االتحاد األوروبي 
إلى أعلى مستوى منذ 15 شهرًا

بروكسل � أ.ش.أ: ارتفع معدل البطالة في منطقة 
اليورو إلى 10% في ش���هر م���ارس املاضي وهو أعلى 
معدل يسجل منذ 15 شهرا.وذكر مكتب اإلحصاء التابع 
لالحتاد األوروبي »يوروستات« أن معدل التضخم في 
منطقة اليورو س���جل ارتفاعا كبيرا في مارس ليبلغ 
أعلى مس���توى له منذ 15 شهرا، وبلغ معدل البطالة 

للمرة األولى %10.
وتشير معلومات أولية صادرة عن املركز األوروبي 
لإلحصاءات )يوروس���تات( إل���ى أن معدل التضخم 
السنوي في منطقة اليورو س���جل 1.5% األعلى منذ 

نهاية 2008.
وال يقدم املرك���ز األوروبي لإلحصاءات تفصيالت 
ألسباب تغيرات معدل التضخم، لكن قد يعزى ارتفاعه 
حاليا على األرجح، إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومنتجات 

الغذاء بحسب محللن اقتصادين.
ومن ضمن ال���دول األعضاء في االحتاد األوروبي، 
س���جلت هولندا اقل معدل للبطالة وس���جلت التفيا 
أعلى معدل على اإلطالق )21.7%( واحتلت إس���بانيا 
الترتيب 19% في معدل البطالة مبنطقة اليورو التي 

تضم 16 دولة.
وأحصى مكتب »يوروس���تات« ان نحو 23 مليون 
شخص من دول االحتاد األوروبي )27 دولة( يعانون 

البطالة في شهر فبراير.

ارتفاع الوظائف األميركية 162 ألفًا في مارس 

تزايد وتيرة التعيينات األميركية بأسرع إيقاع منذ نحو 3 سنوات

واش���نطن � رويترز: شهد شهر مارس ارتفاع 
الوظائف األميركية غير الزراعية وهو مؤشر مهم 
لسالمة االقتصاد وذلك للمرة الثالثة فحسب منذ بدء 
الركود في أواخر 2007 حيث زادت وتيرة التعين 
في القطاع اخلاص بأس���رع ايقاع في نحو ثالث 
س���نوات. وقالت وزارة العمل األميركية امس إن 
أرباب العمل أضافوا 162 ألف وظيفة الشهر املاضي 
لتستقر نسبة البطالة دون تغيير عند 9.7% للشهر 
الثالث على التوالي، وتعد زيادة الوظائف األخيرة 
هي الكبرى منذ مارس 2007.وجرى تعديل أرقام 

يناير بحيث تظهر زيادة قدرها 14 ألف وظيفة في 
حن أصبحت قراءة فبراير خلسارة ال تتجاوز 14 
ألف وظيفة.وتوقع محللون استطلعت »رويترز« 
آراءهم زيادة قدرها 190 ألفا الشهر املاضي واستقرار 
مع���دل البطالة عند 9.7%. وتأخر تعافي س���وق 
العمل رغم حتسن االقتصاد الذي تعرض ألسوأ 
ركود منذ الثالثينيات مما فرض حتديا سياسيا 
على الرئيس األميركي باراك أوباما.وقفز الدوالر 
ألعلى مس���توى له في سبعة أشهر أمام الن بعد 

تقرير الوظائف األميركية.

محركها تفوق على »غوغل« في صرامته

مايكروسوفت تشدد رقابة اإلنترنت في الدول العربية 
عبر حجب مواقع الجنس والعري والعنف واإلرهاب

أرابيان � بيزنس: تش���دد مايكروسوفت الرقابة على 
االنترنت في الدول العربية ويتفوق محرك الشركة بينغ 
على غوغل في صرامته وفقا لتقرير مؤسس���ة االنترنت 
املفتوحة. يظهر التقرير اعتماد مايكروس���وفت لسياسة 
رقاب���ة صارمة خاصة للدول العربي���ة عند تقدمي نتائج 
البحث من محرك Bing الذي تقدمه الشركة، مما يدخل بعدا 
جديدا للجدل الدائر حول الرقابة التي تتبناها الشركات 
االميركية في الدول العربي���ة التي تعد اكثر دول العالم 

اعتمادا على الرقابة.
كما يعتمد نظام بينغ على تقدمي نتائج البحث بنحو 
41 لغة خلدمة مختلف االسواق العاملية، ويستخدم محرك 
البحث نظام فلترة للرقابة باالعتماد على الكلمات الرئيسية 
في الدول العربية ملنع البحث بالعربية او االنكليزية عن 

كلمات محددة.
وقامت »اوبن.نت« باختبار محرك البحث في شهر يناير 
املاضي، باستخدام 100 كلمة عربية فصحى وعامية و60 

كلمة انكليزية تتضمن اجلنس والعري واملواعدة وخدمات 
املرافقة والعنف واالرهاب ومحتوى ذي حساسية خاصة 

سياسيا وحقوق املرأة واالقليات واالديان االخرى.
واج���رت االختبارات في عدد من الدول، وبينما يتيح 
محرك البحث في دول اخرى االختيار بن نتائج البحث 
املنقاة من احملتوى احلس���اس، ال يتوافر ذلك في الدول 
العربية بل يظهر حتذير بأن احملتوى غير متاح في دولة 

متصفح االنترنت.

غالبية اليونانيين يرون 
إجراءات التقشف غير عادلة

اتساع الفجوة 
بين األغنياء والفقراء  في فرنسا

أثينا � رويترز: أظهر استطالع 
لل���رأي ام���س أن ثالث���ة أرباع 
اليونانيين يعتقدون أن خطط 
الحكومة لخفض عجز الموازنة 
في البالد المثقلة بالديون »غير 
عادلة اجتماعيا« ألنها تستهدف 
المنخفضة.   الدخ���ول  أصحاب 
الذي أجرته  وأفاد االس���تطالع 
وكالة ام.ار.بي ونشر في مجلة 
ريل نيوز األس���بوعية أن نحو 

72.2% ممن ش���ملهم االستطالع 
التطورات  اتج���اه  أن  يعتقدون 

»سيء« أو »سيء للغاية«.
 كما أظهر االستطالع انقساما 
بالتس���اوي تقريبا بنسبة 46.2 
و46.3% بين م���ن يعتقدون أن 
االجراءات التي تهدف إلى خفض 
العجز بمق���دار الثلث هذا العام 
كافية وم���ن يعتقدون أنها غير 

كافية.

باريس � رويترز: أشارت إحصاءات صدرت 
ام����س الى ان دخول الش����ريحة األعلى دخال في 
فرنس����ا ارتفعت بوتيرة أسرع من املتوسط في 
األع����وام ال� 3 حتى 2007 مما يذكي اجلدل الدائر 
حول اإلعفاءات الضريبية لألغنياء.وكشفت دراسة 
أجراها مكتب اإلحصاءات الوطنية اتساع الفجوة 
بن الشرائح الغنية وباقي السكان حيث حدثت 
أكبر الزيادات في نسبة ال تتجاوز 0.01% هي األعلى 
دخال. وقال املكتب: »زاد فقر السكان بشكل عام 
مقارنة بأصحاب الدخول شديدة االرتفاع الذين 

حققوا زيادة كبيرة في متوسط دخلهم«.
وأضاف انه بن عامي 2004 و2007 ش����هدت 
نس����بة 1% األعلى دخال بن الس����كان ارتفاعا في 
نصيبها من الدخل اإلجمالي بنسبة 9.1% بينما 
تراجع نصيب 90% من السكان 0.9%. ويتزامن 
إعالن البيانات مع جدل يدور بشأن قواعد حتدد 
سقف إجمالي الضرائب التي يجب على أي شخص 
دفعها في فرنسا عند 50% من دخله اإلجمالي وهو 
إجراء اتخذه الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 

عندما تولى السلطة في 2007.

سجلت مستوى قياسياً جديداً إلنتاج النفط الروسي

»المركزي الصيني« يتوقع انتعاش 
الدوالر ويحّذر من حدوث 

فقاعات األصول والتضخم عالميًا
بك��ن � رويترز: قال بنك الش��عب الصين��ي )البنك 
املرك��زي( أمس إنه يتوقع أن ينتع��ش الدوالر هذا العام، 
لكن��ه زاد من مخاوف حدوث فقاعات األصول والتضخم 

في أنحاء العالم.
وفي تقرير مطول عن أسواق املال العاملية، حذر البنك 
املركزي من أن قروض البنوك املتعثرة الضخمة واخلفية 

في الغرب قد تعرض االقتصاد العاملي للخطر.
وم��ن املرجح أن ينتع��ش الدوالر هذا الع��ام إذا رفع 
مجل��س االحتياطي االحتادي )البن��ك املركزي األميركي( 
أس��عار الفائدة قبل اقتصادات رئيسية أخرى واستمرت 
مش��اكل الديون الس��يادية في منطقة اليورو لكن عجز 
امليزان التج��اري وعجز امليزانية الضخ��م في الواليات 

املتحدة قد يحدان من مكاسبه.
وقال البنك املركزي »لذلك حتى إذا كان هناك انتعاش 

للدوالر فلن يكون انتعاشا قويا للغاية«.
وقال البنك املركزي إن السياسات النقدية الفضفاضة 
بش��كل كبير التي تشمل سياس��ات التيسير الكمي التي 
تبنتها بنوك مركزية رئيس��ية ضخت سيولة ضخمة في 

أسواق املال العاملية.
وقال البنك املركزي »عندما يتحول االقتصاد احلقيقي 
نحو األفضل ستزيد السيولة الضخمة التي أصدرت من 

الضغوط التضخمية«.
وأض��اف »انه��ا ملهمة صعب��ة التي تواجهه��ا البنوك 
املركزي��ة ف��ي العال��م لتجنب تك��ون فقاع��ات األصول 

والتضخم«.
وألقى البنك املركزي الضوء أيضا على مخاطر تخفيض 
التصنيفات االئتمانية الس��يادية في بعض االقتصادات 

الرئيسية وبينها الواليات املتحدة وبريطانيا.
وعلى صعيد الطاقة والس��لع األساس��ية، توقع البنك 
املركزي حتقيق زيادة متواضعة في أسعار النفط اخلام، 
إذ ان االنتع��اش االقتص��ادي العاملي ه��ش، بينما هناك 

مجال محدود لزيادة أسعار الذهب.
وق��ال الب���نك املركزي »مازال��ت هناك عوامل تدفع 
أس��عار الذهب الى الصع��ود في 2010 لكن املس��تويات 
القياس��ية املرتفعة اجلديدة في أسعار الذهب ستضعف 

الطلب«.

لكن جون واتكينز رئيس الغرفة 
قال ان عددا من العوامل املعاكسة 
حد على نحو كبير من التوقعات 
اإليجابية. وقال واتكينز في مقدمة 
املس����ح إنه ألول م����رة في تاريخ 
مسوح غرفة التجارة األميركية في 
الصن كانت التفسيرات التنظيمية 
املتناقضة أكبر حتد يواجه الشركات 

األميركية في الصن.
ومن بن بواعث القلق األخرى 
السياسات التي تنطوي على متييز 
لصالح االبتكارات احمللية واللوائح 
التي تضع احلواجز أمام قطاعات 
كان����ت مفتوحة على نحو متزايد 

خالل ال� 30 عاما املاضية.
وأردف »يبدو ان هذه السياسات 
تقلص قدرة الش����ركات األجنبية 

على الوصول إلى السوق احمللي 
الصيني بصورة صحيحة في وقت 
تتحول فيه الص����ن من اقتصاد 
تقوده الصادرات إلى اقتصاد يقوده 

الطلب احمللي على نحو أكبر«.
لكن واتكينز ق����ال إن الغرفة 
تشعر بتفاؤل حذر إزاء مضي الصن 
في تنفيذ إصالحات السوق التي 
كانت السبب في انتعاش اقتصادها 
وأضاف »نأم����ل أن تقاوم الصن 
أي حتركات في اجتاه التدخل في 
السوق«. وقالت وزارة اخلارجية 
الصينية إن الش����ركات األجنبية 
تتلقى معامل����ة عادلة في الصن 
وإن الكثير من األنش����طة املربحة 
في البالد تبرهن على سالمة مناخ 

األعمال.


