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)رويترز( صورة جماعية لوزراء املالية ومحافظي البنوك املركزية في مجموعة الـ 20 مبدينة بوسان في كوريا اجلنوبية  

يقيّمون وضع االقتصاد العالمي في اجتماعهم بكوريا الجنوبية

مجموعة العشرين تدعم منطقة اليورو بشأن الديون.. وخالف حول ضريبة البنوك
بوســـانـ  أ.ف.پ: بدأ وزراء 
املركزية  البنوك  املالية وحكام 
العشـــرين امس  في مجموعة 
اجتماعهم في كوريا اجلنوبية 
الذي يســـتمر ليومـــن لتقييم 
وضع االقتصاد العاملي والبحث 
عن اتفاق حول اصالح النظام 

املالي.
املتوقـــع ان يصـــل  ومـــن 
املاليـــون للدول  املســـؤولون 
املتطورة والناشـــئة العشرين 
الكبرى، الى استخالص مشترك 
خالل مناقشـــاتهم في بوسان 
املدينـــة الســـاحلية الكبـــرى 
في كوريـــا اجلنوبية، وهو ان 
االنتعاش العاملي متواصل غير 
ان االضطرابـــات األخيـــرة في 
األسواق املالية تثبت انه مازال 

هشا للغاية.
وستتركز مناقشات املسؤولن 
املالين التي جتري في فندق مطل 
على شاطئ هونداي، حول كيفية 
االستمرار في حتفيز االقتصاد 
لتجنب عودة االنكماش، بدون ان 

يؤدي ذلك الى تفاقم الديون.
الوزراء وحكام  وســـيلتقي 
املصارف املركزية مجددا اليوم 
جللســـتن جديدتن تخصص 
احداهما إلصـــالح نظام ضبط 
القطاع املالي، والثانية إلصالح 
صندوق النقد الدولي ومسائل 
أخـــرى، على ان يصـــدر بيان 

ختامي الحقا.
الهندي  املالية  وقال وزيـــر 
برانـــاب مخرجـــي »علينا ان 
نشجع االنتعاش االقتصادي، 
لكن ال ميكننا في الوقت نفسه 
التخلي عن احلذر على صعيد 

امليزانيات«.
وتابع »ينبغي بالتالي ايجاد 
توازن بن وضعن متناقضن 
علـــى ما يبـــدو، وهنـــا يكمن 

التحدي«.
وتبقـــى االحتماالت ضئيلة 

قبل بداية يومن من احملادثات 
التي جتمع أكبـــر االقتصادات 
العالم  املتقدمة والناشـــئة في 
مـــن التوقعـــات بالتوصل الى 
اتفاقـــات أو مبـــادرات جديدة 
إلشاعة االستقرار في االقتصاد 
العاملي الذي اهتز بفعل مشكالت 
امليزانيات األوروبية واملخاوف 

من تراجع النمو.
وقال رئيس اللجنة الرئاسية 
ملجموعة العشرين للصحافين 
ساكوجن ايل »فيما يتعلق باألزمة 
احلالية مجموعة العشرين حذرة 
للغاية بشأن التطورات وتساند 
التـــي قدمها االحتاد  املبادرات 
األوروبي وصندوق النقد الدولي 

لعالج املشكلة«.
وكان وزير اخلزانة األميركي 
تيموثي غايتنر عبر في طريقه 
إلـــى مدينة بوســـان حلضور 
االجتمـــاع، عـــن ثقتـــه في ان 
االقتصـــاد العاملي قوي بدرجة 
متكنه من جتاوز متاعب أوروبا. 
وقال في تصريحات صحافية 
انتعاش متواضع لكنه  »لدينا 

متماسك إلى حد بعيد«.
الرئيسي  البند  وبخصوص 
الثانـــي علـــى جـــدول اعمال 
االجتماع قال غايتنر إن مجموعة 
العشرين عليها التزام مشترك 
بشأن احلاجة الى وجود معايير 
مشتركة في أسواق املال العاملية 
للحد من بعض اشكال املخاطرة 
التي أوقدت شرارة األزمة املالية 
في 2008/2007. وقال ساكوجن 
تعيش القطاعات املصرفية في 
الدول املختلفة أوضاعا مختلفة، 
وبالتالي لن تكون هناك سياسة 
واحدة تناسب اجلميع. وأضاف 
أن حكومات مجموعة العشرين 
مبســـاندة من صنـــدوق النقد 
ستجري تقييما مشتركا لتأثيرات 
السياسات املقترحة من جانب 

كل دولة.

بتسجيل تقدم مهم في موضوعي 
الســـاعة االبرزين وهما فرض 
ضريبة على املصارف الرغامها 
على املشاركة في انقاذها أثناء 
األزمات املاضية واملستقبلية، 
وتشـــديد قواعد املتانة املالية 
املفروضـــة على املؤسســـات 

املالية.
وقال مخرجي »ان إجراءات 
ضبط فاعلة ميكن ان تســـمح 
بتحقيق األهداف التي يرمي اليها 
اقتراح فرض الضريبة ونحن 
ال نؤيـــد فـــرض ضريبة على 
املصارف«، متوقعا ان يتوصل 
الوزراء نهاية االسبوع فقط »الى 
ما يشبه صيغة مشتركة« حول 

هذا املوضوع.
واقترح صندوق النقد الدولي 
فرض ضريبتـــن هما ضريبة 
»مساهمة في االستقرار املالي« 
تفرض على بعض مواد ميزانية 
ارتفاع  املصارف وترتفـــع مع 
مخاطرتهـــا، و»ضريبـــة على 
النشاطات املالية« تكون »أشبه 
القيمة املضافة«  بضريبة على 

في قطاع تبقى الضرائب غائبة 
عنه الى حد بعيد.

ويؤيد األميركيون واألوروبيون 
فكرة فـــرض ضريبة مصرفية، 
فيما تعارضها بلدان اخرى مثل 
البرازيل وكندا باعتبار ان بنوكها 
لم يكن لهـــا اي دور في األزمة 
املالية األخيرة وال يترتب عليها 

بالتالي دفع ثمنها.
الـــوزراء  وأعـــرب رئيـــس 
البريطاني ديڤيد كاميرون امس 
األول عـــن أمله في التوصل الى 
اتفاق، ولـــو مبدئي، على فرض 
ضريبـــة، مؤكـــدا ان بريطانيا 
ستفرض مثل هذه الضريبة حتى 
في حال عدم التوصل الى اتفاق بن 

الدول العشرين بهذا الصدد.
وبحسب مسودة بيان ختامي 
نقلتها وكالـــة داو جونز، فان 
مجموعة العشرين ستدعو ايضا 
»جلنة بـــال« الى اعتماد قواعد 
جديدة »لتحسن كمية ونوعية 
رساميل املصارف ومنع اإلسراف 

في الديون«.
وهـــذه اللجنـــة التي تضم 

هيئات ضبط املصارف في 27 
دولة مكلفة بإعادة حتديد اإلطار 

التنظيمي لهذا القطاع.
وكان هناك إجماع بن الدول 
العشرين على ضرورة إخضاع 
املصـــارف لقواعـــد مالية اكثر 
صرامة، غير ان عدة دول عدلت 
موقفها الحقا خشية ان يؤدي 
تشديد القواعد الى ردع املصارف 
عن االقـــراض ما ســـيزيد في 
نهاية املطاف من حدة املشكالت 

االقتصادية العاملية.
وتهدف اجتماعات بوســـان 
الى التحضيـــر لقمة مجموعة 
العشرين املقرر عقدها في 26 و27 

يونيو في تورونتو بكندا.
من جهته قال مسؤول كبير من 
كوريا اجلنوبية امس إن وزراء 
املالية ومحافظي البنوك املركزية 
في مجموعة العشرين سيدعمون 
اجلهود الرامية حلل أزمة الديون 
في منطقة اليورو لكنهم مختلفون 
بشأن مسألة فرض ضريبة عاملية 

على البنوك.
وهون املسؤول الذي حتدث 

الجاسر: أزمة الديون األوروبية ستؤثر على االنتعاش 
االقتصادي الدولي ولن تصيب االقتصاديات الناشئة

اليورو يتراجع
إلى ما دون 1.20 دوالر

تراجع اليورو أمس الى ما دون عتبة الـ 
1.20 دوالر ألول مـــرة منذ منتصف ابريل 
2006، في ظل املخاوف بشـــأن االنتعاش 
االقتصادي في منطقة اليــورو وفي ســـوق 
يترقـــب بقلـــق صـــدور التقرير األميركي 

الشهــري حـــول الوظائــف.
ويأتي ذلك في وقت أبدى احملللون مخاوف 
من ان تؤثر أزمة الديـــون على االنتعاش 
االقتصادي الهش في املنطقة، ودفعت هذه 
املخاوف عمالء البورصات الى اللجوء الى 
عمالت أكثر امانا ســـواء الدوالر او الفرنك 

السويسري.

النفط يتجاوز 75 دوالرًا
لندنـ  رويترز: ارتفعت أسعار العقود اآلجلة 
للنفط اخلام األميركي امس لتتجاوز 75 دوالرا 
للبرميل مع تفاؤل املستثمرين باحتمال أن تهدئ 
بيانات الوظائف الشـــهرية األميركية املخاوف 
حيال قوة االنتعاش االقتصادي في أكبر مستهلك 

للطاقة في العالم.
وصعد ســـعر عقود النفـــط اخلام األميركي 
اخلفيف تسليم يوليو 48 سنتا إلى 75.09 دوالرا 
للبرميـــل. وارتفع خام القياس األوروبي مزيج 
برنــــت 72 سنتــا إلى 76.13 دوالرا للبرميــل.

من جهتها قالت منظمة أوپيك إن سعر سلة 
خامـــات نفـــط املنظمة ارتفع إلى 72.86 دوالرا 
للبرميل أمس االول مـــن 71.15 دوالرا في اليـــوم 

السابـــق.

ســـيئول ـ واس:  قال محافظ مؤسســـة 
النقد العربي السعودي د.محمد بن سليمان 
اجلاسر »إن أزمة الديون األوروبية ستؤثر 
على االنتعاش االقتصادي الدولي، إال أنه من 
املرجح أال تثير تراجعا دوليا مزدوجا، حيث 

إن االقتصاديات الناشئة تظهر أداء قويا«.
وأشار اجلاسر، الذي يزور جمهورية كوريا 
اجلنوبية حاليا للمشاركة في اجتماع مجموعة 
الـ 20 الذي يعقد أواخر هذا األسبوع في مدينة 
بوسان الساحلية، إلى أن املشكالت املالية في 
إقليم اليورو تزيد من الغموض االقتصادي 
فـــي الوقت الذي تنظر فيه البنوك املركزية 
في كل أنحاء العالم إلى التوقيت املناســـب 
للخروج من خطوات الطوارئ التي مت اتخاذها 

ملكافحة االضطراب املالي الدولي.
وأضاف ان »الصعوبات األوروبية ستوثر 
حاليا على انتعاش االقتصاد الدولي، إال أنني 
ال أوافق على فكرة التراجع املزدوج، حيث 
إن معظم الدول الناشـــئة تعمل جيدا، على 

وجه اخلصوص في شرق آسيا«.
وتوقع أن تؤدي أزمة الديون السيادية إلى 
منو بطيء للغاية في أوروبا في املستقبل، 
لكـــن ليس إلى احلد الـــذي حتقق فيه منوا 

سلبيا.
وسيتجمع وزراء املالية ومحافظو البنوك 
املركزية من الدول املتقدمة والنامية ملجموعة 
الـ 20 لتبادل اآلراء حول القضايا االقتصادية 
الدوليـــة، مبا فيها أزمـــة الديون األوروبية 

واللوائح املالية.
وحول تخطيط كوريا اجلنوبية لعقد قمة 
مجموعة الـ 20 لهذا العـــام في نوفمبر في 
ســـيئول، التي مت انطالقها للمرة األولى في 
أواخـــر عام 2008 ردا على االضطراب املالي 
الدولـــي الذي بدأ من انهيار مصرف »ليمان 
براذرز«، رأى اجلاسر أن تؤدي كوريا اجلنوبية 

دور اجلسر بن االقتصاديات املتقدمة، والنامية 
بواسطة رئاستها الجتماع مجموعة الـ 20.

وقال »إننا نأمل أن تساعد كوريا اجلنوبية 
على تشـــجيع مجموعة الـ 20 كمنتدى لكل 
االقتصاديات املهمة وفي حتديث الهيكل املالي 
العاملـــي، ما يعني أن متثيـــل االقتصاديات 
الناشئة في الهيكل املالي العاملي لصندوق النقد 

الدولي والبنك العاملي سيتم حتسينه«.
وأوضـــح اجلاســـر أن توقيـــت تنفيذ 
استراجتيات اخلروج ميكن أن يكون مختلفا 
بن الدول حيث تختلف وتيرة االنتعاش في 
العام املاضي، مشيرا إلى أن الدول األعضاء 
ملجموعة الـ 20 اتفقت على أنها ستحافظ على 
السياسات التوسعية لها ليتحقق االنتعاش 
املستدام، بيد أنها اعترفت في اجتماع واشنطن 
في ابريل بأن االقتصاديات العاملية تشـــهد 
انتعاشا بوتيرات مختلفة، ما يستدعي معه 

اتخاذ خطوات سياسة مختلفة.
وأضاف أن »فكرة التنسيق التزال صاحلة، 
إال أنه من املهم االنتباه إلى أن التنســـيق ال 
يعني التزامن. فالتنسيق يعني أن كل اقتصاد 
سينفذ استراتيجية اخلروج التي تفهم من 
قبل أي شخص آخر حتى لو كان لديه إطار 

مختلف للوقت«.
وبشـــأن مســـألة ضريبة البنوك، التي 
تستدعي عادة البنوك أو املؤسسات املالية 
املســـؤولة عن إثارة اضطراب السوق، دفع 
الثمن، استبعد محافظ مؤسسة النقد العربي 
الســـعودي، أن تكون ضرائـــب البنوك هي 
طريقة مثلى لتجنب أزمة مالية أخرى، واصفا 
ضريبة البنوك بأنها خطوة عالجية، وليست 

وقائية.
وأكد أن حل املشـــكلة هو وضع أســـس 
تنظيمية فعالة من شـــأنها منع تكرار مثل 

هذه املشكالت في املستقبل.

كروغمان يرسم صورة قاتمة لالقتصاد األوروبي

انخفاض طلبات إعانة البطالة األميركية

مدينة المعرفة االقتصادية .. أحد مشاريع »الميجا« في السعودية

سويســـرا ـ كونا: أكد خبير االقتصاد العاملي 
احلائز »جائزة نوبل« بول كروغمان في مداخلته 
أمام »منتدى االقتصاد السويسري« املنعقد حاليا 
في منتجع انترالكن السويسري أن األزمة املالية 
واالقتصادية العاملية لم تنته بعد وامنا متر مبرحلة 

جديدة.
واستدل كروغمان في رأيه على استمرار ارتفاع 
معدالت البطالة بصورة وصفها بالقياســـية في 
دول االقتصادات الكبـــرى واألزمة التي متر بها 
العملـــة األوروبية املوحدة )يـــورو( محذرا من 
استمرارها ومعتبرا أنها »متثل أكبر تهديد لالقتصاد 

العاملي«.
وأشار الى أن املشكلة التي مير بها االقتصاد 
األوروبي حاليا ليست في اليونان بل في اسبانيا 
التي شبه الوضع االقتصادي فيها بالقنبلة املوقوتة 
تتأخر بسبب سياسة اســـبانيا االقتصادية في 
مرحلة ما قبل األزمة التي كانت أفضل من نظيرتها 

في اليونان.

ورأى أن اخلطـــأ في تصميم هيـــكل العملة 
األوروبية املوحدة من أهم اســـباب تلك املشكلة 
الراهنة »اذ تكمن املشـــكلة احلقيقية األساسية 
في بناء االحتاد النقدي نفسه اذ ال ميكن لالحتاد 
األوروبي أن يكون بيئة مناســـبة لوحدة نقدية 

تعمل بشكل مثالي«.
ويعتقد أن أزمة اليونان »ميكن أن تؤدي الى 
أزمة بنكية على الصعيد األوروبي ســـواء بقيت 
اليونان داخل العملة األوروبية املوحدة أو خرجت 
منها« مشيرا الى ازمة األرجنتن عندما فكت ارتباط 

عملتها مع الدوالر األميركي.
وميكن القـــول ان اخلبيـــر االقتصادي بول 
كروغمان قد رســـم في مداخلته أمـــام »منتدى 
االقتصاد السويســـري« صورة قامتة عن مسار 
مســـتقبل األزمة االقتصادية واملالية في أوروبا 
تداخلت في ثناياها ازمة البطالة املتفاقمة ومأزق 
العملة األوروبية املوحدة )يورو( ومسار االقتصاد 

األوروبي بشكل عام.

واشنطن ـ كونا: في إشارة 
الى حتسن سوق العمل األميركي 
ســــجلت أرقام طلبــــات إعانة 
البطالة انخفاضا بلغ 10 آالف 

طلب خالل االسبوع املاضي.
وأظهر تقرير صدر عن وزارة 
العمل األميركية ان عدد املطالبن 
بإعانات البطالة قد تراجع بواقع 
10 آالف شخص خالل األسبوع 

املنتهي يوم 29 مايو املاضي.
في الوقت نفســــه كشــــف 
التقرير عن ارتفاع عام في عدد 
احلاصلن على االعانات مبقدار 

31 ألفا ليبلغ 4.67 مالين شخص 
وهي نسبة يرى احملللون انها 
ال تؤثر كثيرا على املستويات 

السابقة.
وأشــــار التقرير الى زيادة 
فــــي الوظائف غيــــر الزراعية 
مبقدار 513 ألف شخص نتيجة 
تشغيل العديد منهم في جمع 
معلومات التعداد الذي يجرى كل 
10 سنوات، وكان سوق العمل 
قد أضاف زيادة مقدارها 290 
ألف شخص خالل شهر ابريل 
املاضي ليجعله الشهر اخلامس 

الذي يشهد مثل  التوالي  على 
هذه الزيادة.

وأضاف القطاع اخلاص 55 
ألف وظيفة الى ســــوق العمل 
خالل شهر مايو في وقت بلغت 
هذه الزيادة 65 ألفا خالل شهر 
أبريل طبقا ملا ذكره تقرير وزارة 
العمل. وكان نحو 8.2 مالين 
أميركي قد خســــروا وظائفهم 
املاليــــة األخيرة  خالل األزمة 
ويعتقد كثير من االقتصادين 
ان اعادة توظيفهم ستستغرق 

عدة سنوات.

مسيرة النمو في اململكة تتواصل ومدينة املعرفة آخر هذه املشاريع

إيالف: تســـتمر الســـعودية في إقامة املشـــاريع 
االقتصاديـــة الكبرى، رغبة منها فـــي توزيع الدخل 
الكبير الناجت من تصدير النفط وإنتاجه، للسيطرة على 
املؤشرات االقتصادية واحملافظة على النمو االقتصادي 
واالستقرار النقدي في اململكة، وآخر هذه املشاريع كان 

مدينة املعرفة االقتصادية.
فمنذ إعالن امللك السعودي خادم احلرمن الشريفن 
عبـــداهلل بن عبدالعزيز عن نية احلكومة بناء 5 مدن 
اقتصادية كبرى تنتشر في مناطق اململكة، القت هذه 
اخلطوة استحســـان االقتصادين واملتابعن والنقاد، 
إضافة إلى املهتمن بشأن الفرد السعودي، ملا حتققه 
هذه املشـــاريع من منو اقتصادي، وحتسن املؤشرات 
االقتصادية التي حتقق الرفاهية للفرد داخل الدولة، 
على الرغم من أن هذه املشاريع تؤدي إلى ارتفاع في 
مستوى األسعار، وارتفاع التضخم الناجت من ازدياد 
اإلنفاق احلكومي من قبل الدولة. وفي األسبوع املاضي، 
أغلق االكتتاب العام ملدينـــة املعرفة االقتصادية في 
املدينة املنورة، وهي احد مشاريع »امليجا« الضخمة 
التـــي تنفذها الدولة بغرض حتقيـــق األهداف اآلنفة 
الذكر، من منو اقتصادي ومحاربة البطالة التي تسجل 

معدالت عالية في اململكة.
ومن املتوقع أن يحصـــل املكتتبون باحلد األدنى 
على كامل األسهم املكتتب بها، حيث بلغ عدد املكتتبن 

1.9 مليون مكتتب، لعدد 102 مليون سهم، جمعوا من 
خاللها 1.75 مليار ريال خالل فترة االكتتاب، التي من 
املتوقع إعادة الفائض حلسابات املكتتبن خالل األيام 

القليلة املقبلة.
وأوضح اخلبير االقتصادي عمر آل محمود لـ »إيالف« 
أن الهدف من االكتتاب في مثل هذه املشاريع هو إتاحة 
الفرصة لذوي الدخل املتوسط لالستفادة من حتسن 
دخلهم، ولو بنسبة بسيطة، ويأسف ألن ذوي الدخل 
احملدود لم يستفيدوا منها بشكل كبير، لكون مبلغ 500 
ريال للفرد الواحد يعتبر كبيرا بالنسبة إليهم، في ظل 
ازدياد معدالت الفقر والبطالة في اململكة خالل العامن 
املاضين، وحتول االستهالك الفردي من الكماليات إلى 
الضروريات. وأشار إلى أنه ليس من املمكن التخلي عن 
بعض السلع الضرورية التي أصبحت باهظة الثمن، في 
ظل ارتفاع املستوى العام لألسعار، من أجل االكتتاب 
في مثل هذه املشـــاريع، التي من املمكن اعتبارها من 
االدخار قصير األجل أو االستثمار. ورأى عضو جمعية 
االقتصاد السعودية أن مثل هذه املشاريع التي حتظى 
بإنفاق حكومي كبير ليست بحاجة إلى مساهمة الشعب 
من أجل تغطية رأسمالها، و»لكن هدف احلكومة الذي 
ذكرناه سابقا، املتمثل في مشاركة الشعب واالستفادة 
منه، هو الهدف الرئيســـي«. لكن يخشـــى آل محمود 
من مشاركة ما يطلق عليهم »الهوامير« في السيطرة 

على معظم هذه األســـهم، عن طريق شراء العديد من 
األسماء والعوائل التي حتت الطبقة املتوسطة، الذين 
ال ميلكون حســـابا في البنك من األساس، على الرغم 
من انحسار مثل هذه الظاهرة في اآلونة األخيرة. وعن 
فائدة هذه املشـــاريع ودعمها القتصاد الدولة، يشرح 
آل محمود لـ »إيالف« أن هذه املشـــاريع توفر العديد 
من الوظائف ملتخرجـــي اجلامعات، الذين ال يجدون 
فرصة عمل مناســـبة لهم، كما تزيد من معدل دوران 
املوظفن داخل القطاع اخلـــاص، مما يزيد من تبادل 
اخلبـــرات. كما إنها تؤدي إلـــى زيادة اإلنتاج احمللي، 
الذي بدوره يزيد من حجم الصادرات، وبالتالي يزيد 
الناجت احمللي اإلجمالي، وهو أحد األهداف الرئيســـية 

التي تسعى إليها الدولة.
جتـــاوز الدعم احلكومي، املتمثل في زيادة اإلنفاق 
احلكومي، كما ظهر ذلك في موازنة الدولة للعام 2010، 

جتاوز الـ 550 مليار ريال.
واحدى القنوات التي تستقبل هذا اإلنفاق هي املدن 
االقتصادية، التي حتقق العديد من الفوائد التي ذكرت، 
وتهدف الدولة من مشروع مدينة املعرفة االقتصادية 
إلى تخفيض معدالت البطالـــة وزيادة الناجت احمللي 
اإلجمالي، وعلى الرغم مـــن ارتفاع معدالت التضخم 
الناجتة من ارتفاع اإلنفاق، فهناك ضرورة النتشـــار 

مثل هذه املدن.


