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مساعدة »صندوق النقد ـ االتحاد األوروبي« لليونان خالل أيام
أثيناـ  وكاالت: قال وزير املالية 
اليوناني جورج باباكونستانتينو 
امس ان مساعدة االحتاد االوروبي 
وصندوق النقد الدولي لليونان 
لتجاوز ازمة مديونيتها ستكون 

جاهزة »خالل بضعة ايام«.
الوزير، في تصريح  واعتبر 
صحافي بعد اعالن رئيس الوزراء 
جورج باباندريو، رسميا عن طلب 
املســـاعدة »ان صرف املساعدة 

سيستلزم بضعة ايام«.
واســـتبعد ان تواجـــه بالده 
التي حتتاج الى حوالي تســـعة 
مليارات يورو مـــن اآلن وحتى 
نهاية مايو، مشـــاكل متويل من 
اآلن وحتى ذلك الوقت. وستجد 
اليونان هذه االموال »دون شـــك 
عبر آلية )املساعدة( ورمبا حتى 

من االسواق«.
واعلن انه ال يرصد »اي اشارة 
بوجود صعوبة« لصرف املساعدة 

من جانب شركاء اليونان.
واعلـــن باباكونســـتانتينو، 
الذي ســـيجري محادثات اليوم 
في واشـــنطن مع املديـــر العام 
لصندوق النقد الدولي دومينيك 
ستروس كان، انه سيلتقي ايضا 
على هامش اجتماع صندوق النقد 
الدولي املفوض األوروبي للشؤون 
االقتصادية اولي رين ونظراءه 

األوروبيني.
من جانبه، اعلن رئيس الوزراء 
اليوناني جورج باباندريو ان طلب 
اليونان تفعيل مساعدة صندوق 
النقد الدولي ـ االحتاد االوروبي، 

»حاجة وطنيـــة«، فيما تعهدت 
املفوضية االوروبية باالستجابة 

السريعة لطلب اليونان.
وقال باباندريو في خطاب بثه 
التلفزيون مباشـــرة على الهواء 
ان »تفعيل آلية )املســـاعدة( هو 
حاجـــة وطنية، ولهذا الســـبب 
أصدرت امرا لوزير املال )جورج 
باباكونستانتينو( الخذ كل التدابير 

الالزمة« لتفعيل املساعدة.
وأضاف ان »شركاءنا سيفعلون 
كل ما يلزم كي يوفروا لنا ميناء 
آمنا حتى تتمكن ســـفينتنا من 
االبحار مجددا، وكي يرسلوا رسالة 
الى االســـواق مفادها أن االحتاد 
األوروبي ال يلعـــب وانه يحمي 

اليورو«.

وأدلى باباندريو بهذا التصريح 
من جزيرة كاســـتيللوريزو في 
بحر ايجه في اطار زيارة مقررة 

منذ فترة طويلة.
وسارع االحتاد األوروبي الى 
التأكيد على انه ســـيلبي طلب 
اليونان بسرعة، وقال املتحدث 
باسم مفوض االحتاد األوروبي 
املالية واالقتصادية  للشـــؤون 
اولي ريهن ان »كل شيء سيجري 

بطريقة سريعة وفعالة«.
وقال املتحدث »ال نتوقع أي 
عقبات، لقد وضعت منطقة اليورو 
خطة لذلك، وسنفعل اخلطوات 

املقررة«.
ويتعني على املفوضية والبنك 
املركزي األوروبـــي اوال تقييم 

أحقية اليونـــان بالطلب، وبعد 
ذلك ستقرر الدول الـ 15 األخرى 
األعضاء في منطقة اليورو ما اذا 

كانت ستدعم اليونان ماليا.
من جانبه، لم يستبعد رئيس 
مجموعة اليورو )يوروغروب( 
جان كلـــود يونكر فـــي مقابلة 
صحافية ان جتد بلدان اخرى من 
منطقة اليورو نفسها في وضع 
الغارقة  اليونان  مشابه لوضع 
في ازمة واجندتها بلدان منطقة 

اليورو.
وقـــال يونكـــر لصحيفـــة 
»اكسبنشن« اليومية االقتصادية 
االسبانية اول من امس »لم يكن 
من السهل فرض هذه الصرامة 
)علـــى اليونان( غيـــر ان ذلك 

سيشـــكل مثاال لبلـــدان اخرى 
ميكن ان جتد نفســـها في وضع 

مشابه«.
وتســـاءل عدة مضاربني في 
البورصات في األسابيع األخيرة 
عن متانة الوضع املالي في بلدان 
في منطقة اليورو مثل اسبانيا 

والبرتغال.
بيـــد ان يونكـــر كان قد قال 
الثالثاء املاضي لوكالة »فرانس 
برس« انه ال يجد ان »اســـبانيا 
والبرتغـــال قد تغوصـــان الى 
مستوى شـــبيه بالذي بلغته« 

اليونان.
واجبرت اليونان على اعتماد 
اجراءات اقتصادية صارمة للحد 

من العجز العام.

واعتبر يونكر من جهة اخرى 
انه سيكون من الضروري رمبا 
اصـــالح املعاهـــدات االوروبية 
النشاء آلية خاصة مبنطقة اليورو 
لتســـوية مثل هذه املشاكل في 

املستقبل.
وقال للصحيفة االسبانية »لقد 
جلأنا الى هذه القروض ألنه ليس 
هناك من حل آخر وفق معاهدة 
االحتاد االوروبـــي، ويتعني في 
املستقبل انشاء آلية اوروبية دون 
ان يســـمح ذلك لبعض البلدان 
بالتراخي وعدم السعي لتطهير 

ميزانياتها« من كل عجز.
واضاف انه للقيام بذلك »من 
غيـــر املســـتبعد ان نحتاج الى 

تغيير املعاهدة«.

يونكر ال يستبعد أزمة شبيهة بأزمة اليونان

)رويترز( جانب من اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين أمس 

)رويترز( مؤشرات األسعار في البورصة اليونانية تدخل املنطقة اخلضراء بعد خطة اإلنقاذ  رئيس وفد صندوق النقد الدولي إلى اليونان بول طومسن أثناء خروجه من مبنى وزارة املالية اليونانية أمس

وزراء مالية »العشرين« يناقشون تنظيم القطاع المالي العالمي 
وفرض ضرائب على المؤسسات المالية واألرباح والمكافآت

واشنطنـ  أ.ف.پ: عقد وزراء 
مالية وحكام املصارف املركزية 
من الدول الغنية والناشئة في 
مجموعة العشرين اجتماعا امس 
في واشـــنطن لبحث مشاريع 
فرض ضرائب وتنظيم القطاع 

املالي.
واســـتعرض وزراء املالية 
األوضـــاع االقتصاديـــة قبل 
اجتماعات صندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي في الربيع.
القســـم األساسي من  لكن 
املباحثات سيكون حول املالية، 
القطـــاع الذي كان وراء األزمة 
االقتصاديـــة التي يخرج منها 
العالم حاليا بشكل سريع تقريبا 

بحسب املناطق.
وسلم صندوق النقد الدولي 
احلكومات تقريره حول مشروع 
الضرائب على املالية. وبحسب 
نسخة نشـــرتها هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي سي( فإنه 
يقترح فرض ضريبتني، إحداها 
تطبق على كل مؤسسة مالية 
عمـــال بأصولهـــا وخصوصا 
العناصر ذات املخاطر واألخرى 

على األرباح واملكافآت.
وقال مدير عام صندوق النقد 
الدولي دومينيك ستروس كان 
اول من امس »قناعتنا هي ان 
النظام الضرائبي ميكنه املساهمة 
في خفض احتمال حصول أزمات 
في املستقبل الى جانب تنظيم 

القوانني«.
وشدد صندوق النقد الدولي 
عدة مرات لدى دول مجموعة 
العشرين على ضرورة ان تكون 
هذه الضريبة منســـقة بهدف 
التهرب منها  جتنب احتمـــال 
من قبل املصارف عبر اختيار 

التواجد في دولة دون اخرى.
والعنصر اآلخر الذي يطالب 
صندوق النقد الدولي بتنسيقه 
هو إصالحات القوانني املالية. 
وقال ســـتروس  كان أول من 
امس »هناك العديد من املجاالت 
بخصوص وكاالت التصنيف 
االئتماني والصفقات بالتراضي 
وأموال املضاربات ومشـــاكل 
اخرى، يعتبر الشق املعلن عنها 
او املطبق منها من قبل الواليات 
املتحدة واألوروبيني واليابانيني 

وآخرين غير متماسك«.
 وحـــول هذين املوضوعني 
ليس هناك توافق، فكندا التي 
تترأس هذه الســـنة مجموعة 

السبع وتتشـــارك مع كوريا 
اجلنوبية في رئاسة مجموعة 
العشرين أعلنت انها ال تشعر 
بأنها مضطـــرة لتغيير النظم 
املالية لديها وانها ســـتعارض 

فكرة الضرائب.
وقال وزيـــر املالية الكندي 
جيـــم فالهرتـــي ان »كندا لن 
تسلك طريق القوانني املفرطة 
العشوائية او العقابية لقطاعها 

املالي«.
املالي  النظـــام  ان  واضاف 
الكندي »يجب اال يتحمل عبء 
إنقـــاذ مؤسســـات مالية في 
دول اخرى«. وبني األوروبيني 
واألميركيني املتحدين كما يبدو 

حول فكـــرة فرض رقابة أكثر 
وضرائب على املصارف، ظهرت 
خالفات حول بعض اجراءات 

تنظيم القطاع املالي.
ويشـــعر األوروبيون بان 
مصارفهـــم مهددة مـــن جراء 
مشـــروع اإلصالح الذي بحثه 
مجلس الشيوخ األميركي والذي 
يطول الفروع املتواجدة في وول 

ستريت.
وتخشى واشنطن من جهتها 
ان حتـــول املشـــاريع لضبط 
أنشطة املضاربات في االحتاد 
األوروبي، دون وصول األموال 
االميركية الى أســـواق القارة 

القدمية.

وتضم مجموعة العشرين 
دول مجموعة الســـبع )أملانيا 
وكنـــدا والواليـــات املتحـــدة 
وفرنســـا وبريطانيا وإيطاليا 
واليابـــان( واقتصادات اخرى 
العالم  تعتبر بني االكبـــر في 
)جنوب أفريقيا والســـعودية 
واألرجنتني واستراليا والبرازيل 
والصـــني وكوريـــا اجلنوبية 
والهند واندونيسيا واملكسيك 
وروســـيا وتركيا( الى جانب 

االحتاد األوروبي.
ومـــن املرتقـــب عقـــد قمة 
لرؤساء الدول واحلكومات في 
مجموعة العشرين في يونيو 

في تورونتو بكندا.

»فيس بوك« يستضيف مؤتمراً دولياً

..وحث اليونان على تحسين تحصيل الضرائب 
ــا ـ رويترز: قالت وزارة املالية اليونانية في بيان امس  أثين
إن صندوق النقد الدولي أبلغ اليونان بأنه ينبغي عليها معاجلة 
الضعف الهيكلي في االمتثال الضريبي ومعاقبة كبار املتهربني 
ــن دفع الضرائب. ونقلت الوزارة عن توصيات البنك أن »من  م
بني األولويات الفورية... برنامج ضوابط يشمل عقوبات صارمة 
ــرى«. وبدأت اليونان يوم  ــة قضايا عدم االمتثال الكب ومالحق
ــاعدات  ــي محادثات لوضع تفاصيل صفقة مس األربعاء املاض

محتملة من الصندوق ومنطقة اليورو.

الدول الصاعدة تجاوزت تداعيات األزمة 
االقتصادية بشكل أفضل من الدول الصناعية

26.4% ارتفاعًا في صادرات الكويت النفطية للصين

أملانيــــا ـ د.ب.أ: أظهرت دراســــة أملانية حديثة 
أن الدول الناشــــئة مثل البرازيــــل كانت أفضل من 
الــــدول الصناعية في جتاوز تداعيات األزمة املالية 

واالقتصادية العاملية.
وأشارت الدراسة التي نشرتها مؤسسة »برتلسمان« 
األملانية امس أن هذه الدول اســــتفادت من األزمات 
السابقة ومن برامج اجتماعية مت وضعها قبل ذلك. 

وشملت الدراسة طرق ادارة األزمة في 14 دولة.
وأوضحت الدراسة أن نظام األمن االجتماعي في 
أملانيا ساهم في نشر حالة من االستقرار وساعد في 

تقليل حدة تبعات األزمة.
وتابعت الدراســــة تطورات األزمة املالية حتى 
ســــبتمبر 2009 وخلصت إلى أن العديد من الدول 
الصناعية تخلصت مــــن االضطراب في ميزانياتها 

وقامت بتنظيم عمل مصارفها.
ووفقا للدراسة فإن الوضع املالي الثابت والقوي 
أعطى حلكومات تلك الــــدول في خريف عام 2008 
مساحة كافية للتصرف واتخاذ اإلجراءات التي تكفل 

عدم جتاوز ديون الدولة للحدود.
وقالت املشــــرفة على الدراســــة زابينا دونر إن 
الدول ذات االقتصادات الصاعدة جنحت في حتسني 
وضعها التنافســــي على املستوى الدولي من خالل 
إدارتها لألزمة. وأضافت: »االقتصادات الصاعدة مثل 
الصني والهند والبرازيل هي التي تنعش االقتصاد 
العاملي في الوقت احلالي وللعام الثاني بعد اندالع 

األزمة املالية واالقتصادية العاملية«.
أما بالنسبة لتقييم طريقة تعامل أملانيا مع األزمة 

فرصد بعض نقاط الضعف والقوة.

قبل أن يصل في ديسمبر املاضي 
الى أعلى مستوياته على اإلطالق 
ليبلغ 21.26 مليون طن )5.03 ماليني 

برميل يوميا(.

واردات الصني مـــن النفط اخلام 
بنسبة 28.9% على أساس سنوي 
ليصل الى 21.06 مليون طن )4.98 
ماليني برميـــل يوميا( في مارس 

طوكيو ـ كونا: أظهرت بيانات 
حكومية ان صادرات الكويت من 
النفط اخلـــام الى الصني ارتفعت 
بنســـبة 26.4% في مارس مقارنة 
بالفترة نفســـها من العام املاضي 
لتصل الى 945100 طن أي ما يعادل 
224 ألف برميل يوميا. وقالت اإلدارة 
العامة للجمارك الصينية ان الكويت 
زودت 4.5% مـــن إجمالي واردات 
الصني من النفط اخلام مقابل %4.6 
في الشهر نفسه من العام املاضي 
و2.1% في فبرايـــر 2010. وبلغت 
صادرات الكويت رابع أكبر مصدر 
للنفـــط مبنظمة الـــدول املصدرة 
للبترول )أوپيك( الى الصني 2.09 
مليون طن )170 ألف برميل يوميا( 
في الربع األول من عام 2010 بزيادة 
قدرها 32.1% مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاضي. وارتفع إجمالي 

في دراسة لمؤسسة »برتلسمان«:

النفط يرتفع باتجاه 84 دوالراً
ــة للنفط اخلام  ــعار العقود اآلجل ــدن ـ رويترز: ارتفعت أس لن
ــن 84 دوالرا للبرميل امس بعد أنباء عن طلب  ــي مقتربة م األميرك
اليونان تفعيل آلية املساعدات األمر الذي دفع األسواق للصعود مع 

انتعاش اليورو عن أدنى مستوياته في عام أمام الدوالر.
وارتفع سعر اخلام األميركي اخلفيف في عقود يونيو 25 سنتا 
إلى 83.95 دوالرا بعد أن عوض انخفاضا مبقدار دوالرين اول من 
ــرب 1.33 دوالر لليورو مع صعود  ــرى تداول الدوالر ق أمس. وج
ــعر  ــن اخلام األميركي مازال يجري تداوله بس ــة املوحدة. لك العمل
ــج برنت خام القياس األوروبي  ــعر مزي أدنى بنحو دوالرين من س

الذي ارتفع 49 سنتا إلى 86.16 دوالرا للبرميل.

معنويات الشركات 
األلمانية ألعلى مستوى 

برلني ـ رويتـــرز: ارتفعت 
معنويات الشـــركات األملانية 
إلى أعلى مستوياتها في عامني 
في ابريل متجاوزة حتى أكثر 
التوقعـــات ايجابيـــة بعد أن 
تسارع االنتعاش االقتصادي 
في أكبـــر اقتصاد أوروبي اثر 

تعثره في الشتاء.
وقال معهد ايفو للدراسات 
ومقره ميونيخ إن مؤشره ملناخ 
األعمال املستند إلى أراء سبعة 
آالف شـــركة ارتفع إلى 101.6 
نقطة مـــن 98.2 نقطة معدلة 

باخلفض في مارس املاضي.
وهـــذه هـــي أعلـــى قراءة 
للمؤشـــر منذ مايو عام 2008 
وتتجاوز جميع التوقعات في 
استطالع أجرته »رويترز« شمل 
44 اقتصاديا األسبوع املاضي 
أشار متوسط توقعاتهم ارتفاع 
إلى 98.6، وأشار أكثر التوقعات 

تفاؤال إلى مائة نقطة.

االقتصاد البريطاني ينمو %0.2 
لندنـ  كونا: أظهر منو االقتصاد البريطاني تباطؤا دون املستوى 
املتوقع خالل األشهر الثالثة األولى من العام احلالي 2010 اذ سجل 

نسبة %0.2.
ويقول احملللون ان النســـبة التي نشرها مكتب اإلحصائيات 
الوطنية امس تعكس االضطراب الذي سببه اجلو البارد في يناير 
املاضي وقد يتسبب في اضعاف موقع رئيس الوزراء البريطاني 

غوردون براون في االنتخابات العامة املقبلة.
وســـجل معدل البطالة اعلى مســـتوى له منـــذ 16 عاما اذ بلغ 
اجمالي عدد العاطلني عن العمل نحو 2.5 مليون شخص الى جانب 
تراجع املبيعات في البضائع االستهالكية والصعوبات التي متثل 
امـــام االقتصاد البريطاني في طريـــق تعافيه من تداعيات األزمة 

املالية العاملية.
وكانت نسبة النمو التي حققها االقتصاد البريطاني خالل األشهر 
الثالثة األخيرة من عام 2009 بلغت 0.4% وكانت تفوق التوقعات 
على الرغم من الركود احلاد الذي واجه االقتصاد البريطاني للربع 

السادس على التوالي.
وانخفـــض اجمالي الناجت احمللي خـــالل الربع األول من العام 
احلالي بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي 2009، 
فيما تعزز االنتاج الصناعي بنسبة 0.7% خالل الربع األول مقارنة 

بنسبة 0.4 خالل الربع السابق.
وســـجل قطاع اخلدمات الذي يشكل نسبة 76% من اجمالي 
االنتاج الصناعي زيادة بنســـبة 0.2% خـــالل الربع األول من 

العام احلالي.

سـان فرانسيسـكو: الرئيس 
التنفيذي ومؤسس »الفيس بوك« 
مارك زوكربيرج يبتسم خالل مقابلة 
على الـ »فيس بوك« على هامش 
مؤمتر »مسـتقبل التكنولوجيات 
االجتماعيـة« الـذي اسـتضافه 
املنتدى االربعاء املاضي في سان 
فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا، حيث 
افتتح زوكربيرج جلسات املؤمتر.

ــام الدوالر امس من أقل  ــدن ـ رويترز: ارتفع اليورو أم لن
ــعى اليونان الى تفعيل مساعدات  مستوى له في عام فيما تس
مالية طارئة وتهدئة املخاوف حيال حاجاتها من التمويل قصير 
األجل. لكن انتعاش اليورو فقد قوة الدفع اذ يستبعد محللون 
ــاعدات من االحتاد االوروبي وصندوق  أن يحل تفعيل آلية مس
ــكالت اليونان ملواجهة  النقد الدولي بقيمة 45 مليار يورو مش
عجز ميزانيتها في األجل الطويل. وصعد اليورو 0.1% الى 1.3306 
ــجل أعلى مستوى له في اجللسة عند 1.3346  دوالر بعد أن س
دوالر وقال متعاملون ان التقارير عن أن اليونان ستطلب تفعيل 
اآللية أثارت موجة من عمليات الشراء لوقف اخلسائر في نطاق 
ــني 1.3330 و1.3340 دوالر.ذ وكان اليورو قد تراجع في وقت  ب
سابق الى 1.3202 دوالر وفقا لبيانات رويترز وكان في سبيله 
لالنخفاض نحو 1% أمام الدوالر. وتراجع االسترليني من أعلى 
مستوى له في ثالثة أشهر أمام العملة املوحدة اذ جاءت بيانات 
ــاجت احمللي البريطاني في الربع األول أقل من التوقعات عند  الن
0.2% مقابل توقعات بنمو قدره 0.4%. ونزل الدوالر الكندي ألقل 
ــره األميركي بينما انخفض  ــتوى له خالل اليوم امام نظي مس

الدوالر االسترالي نحو 1% امام الدوالر.

اليورو ينتعش 


