
السبت 26 يونيو 2010 33اقتصاد
لتجنب االنتقادات في اجتماع قمة مجموعة العشرين

»المركزي الصيني« يحّدد سعرًا جديدًا لصرف اليوان 
يدفعه لالرتفاع ألعلى مستوى منذ خمس سنوات

بكنيـ  أ.ف.پ: حدد املصرف املركزي 
الصيني امس ســــعرا جديدا لصرف 
اليوانـ  هو األعلى منذ خمس سنوات 
ـ عشية قمة مجموعة العشرين التي 
تعقد فــــي تورونتو، على امل جتنب 

انتقادات شركائها الكبار.
وكانت بكني حذرت من انها ال تريد 
ان توجه انتقــــادات الى الرئيس هو 
جينتاو فــــي االجتماع الذي يعقد في 
نهاية االســــبوع في كنــــدا بني الدول 
املتطورة والبلدان الناشــــئة الكبرى، 

بشأن السياسة النقدية للصني.
وحدد البنك املركزي سعر صرف 
العملة الصينية احملوري بـ 6.7896 
يوانات للدوالر الواحد اي بزيادة %0.3 
عن ســــعر 6.8100  يوانات في اليوم 
الســــابق. وهذا اعلى مستوى لليوان 
منذ اصالح النظام الصيني للصرف 
في يوليو 2005 الذي فصل اليوان عن 

الدوالر لربطه بسلة عمالت. 
ومنتصف نهار امس تراجع سعر 
اليوان الى 6.7923 للدوالر الواحد في 

السوق املصرفية.
وقال البنك املركزي في بيان انه أراد 
اإلبقاء على اليوان »مستقرا اساسا«، 
في عبارة اضطر الى ادراجها للتعبير 
عن رغبته في جتنب اي تقلبات مفاجئة 

في سعر العملة.
ويشكل ســــعر الصرف احملوري 
املستوى الذي يتبدل حوله سعر صرف 
العملة الصينية يوميا في حدود ال تزيد 

او تقل عن 0.5% مقابل الدوالر.
ويرتكز هذا السعر احملوري على 
معدل نســــب يحددها متعاملون في 
السوق غير انه يحدد في النهاية من 

قبل البنك املركزي.
وقال محللــــون ان البنك املركزي 
الصيني شجع على ما يبدو مصارف 

صينية على شراء دوالرات، واضعاف 
اليوان بذلك، ليبرهن على ان ســــعر 
صــــرف اكثر ليونة يعني تقلبات في 

االجتاهني.
وكانت الصني توقعت اندالع األزمة 
املالية العامليــــة فأعادت ربط عملتها 
بالــــدوالر صيف 2008 وحدد ســــعر 
صرفها في حدود 6.8 يوانات للدوالر، 

مفضلة بذلك االستقرار.
ومع االنتعاش االقتصادي تعززت 
الضغوط التي ميارســــها الشــــركاء 
التجاريون الرئيســــيون وخصوصا 
الواليات املتحدة من اجل رفع ســــعر 

اليوان.
وكان الرئيس األميركي باراك اوباما 
رأى اخلميس ان قــــرار الصني زيادة 
هامش تقلبات عملتها »ايجابي« لكنه 
قال انه من املبكر جدا معرفة ما اذا كان 

هذا اإلجراء كافيا.

أزمة الديون السيادية اليونانية تدفعها لبيع جزرها

للخروج من أزمتها وغالبية المستثمرين المحتملين من الروس والصينيين

اليونان تعرض بعض جزرها للبيع أو اإليجار طويل األمد
إيالف: قررت اليونان عرض بعض جزرها البالغ 
عددها 6000 جزيرة للبيع أو اإليجار الطويل األمد 
في إطار اجلهود التي تبذلها أثينا لسداد ديونها 
الضخمة، وبينها جزيرة ميكونوس التي تعتبر 

من اكبر املنتجعات السياحية.
وقالت صحيفة الغارديان في تقرير حول األزمة 
االقتصادية التي متر بهــــا اليونان، ان رقعة من 
جزيرة ميكونوس التي تعتبر من اكبر املنتجعات 
الســــياحية في اليونان، أدرجــــت ضمن املناطق 
املعروضة للبيع. ومتلك احلكومة ثلث مســــاحة 
اجلزيرة التي قال مصــــدر مطلع انها تبحث عن 
مســــتثمر مستعد لتوظيف رأســــماله في مجمع 

سياحي فاخر عليها.
وأشــــار التقرير الى ان غالبية املســــتثمرين 
احملتملني الذين يبحثون عن عقارات في جزيرة 
رودس هم من الروس والصينيني الذين يريدون 
امتالك قطعة مشمسة من حوض املتوسط لتحويلها 
الى منتجعات سياحية يؤمها األثرياء من مواطني 
البلدين. وتــــردد ان من بني الذين ابدوا رغبة في 
االستثمار امللياردير الروسي رومان ابراموفيتش 
صاحب نادي تشيلسي اإلجنليزي لكرة القدم رغم 

نفي متحدث باسمه.
وكانت اليونان جلأت الى اإلجراء اجلذري املتمثل 
ببيع جزرها بعد إنقاذها الشــــهر املاضي برزمة 
مســــاعدات قدرها 110 مليارات يورو من االحتاد 
األوروبي وصندوق النقد الدولي للخروج من أزمة 
مالية ناجمة عن 10 سنوات من اإلسراف في اإلنفاق 
العام وبعدما رفع مستثمرون قلقون كلفة اإلقراض 

الى مستويات ال تطاق، بحسب التقرير.
ومن شــــأن بيع جزيرة أو إقناع احد األثرياء 
باســــتئجارها بعقد طويل األمد ان يسهم في رفد 
خزينة الدولة. ومن اجلزر املعروضة للبيع على 
موقع Private Islands جزيرة نافسيكا في البحر 
األيوني مقابل 15 مليون يورو ولكن هناك جزرا 
معروضة للبيع بأقل من مليوني يورو، وهو سعر 
يقل عن سعر بعض العقارات في منطقة مايفير أو 
تشلسي في لندن. وبعض اجلزر صغيرة حتى انها 
بالكاد تتسع لبناء كوخ. ومعروف ان 227 جزيرة 
فقط مأهولة من جزر اليونان الـ 6000 وان قرار 
املضي قدما ببيع جــــزر مدفوع بعجز الدولة عن 
إنشاء بنى حتتية أساسية تستدرج االستثمار الذي 

يوفر فرص عمل ودخال مشموال بالضرائب.

إقبال كبير على العقارات البريطانية من قبل املستثمرين العرب

»فاينانشال تايمز«: إنفاق المستثمرين العرب
وصل إلى 2.2 مليار دوالر في سوق العقار البريطاني

لنـــدن ـ كونا: كشـــفت مجلة 
الــــ »فاينانشـــال تاميـــز« امس 
عن تضاعف أعداد املســـتثمرين 
العرب في قطاع العقار التجاري 
البريطاني ثالث مرات خالل األعوام 
اخلمسة املاضية وعزت ذلك الى 
استفادة املستثمرين اخلليجيني 
من االنخفاض احلاد في أســـعار 

العقارات التجارية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية 
في احصائية نقلتها عن شـــركة 
»ترويرز اند هاملينز« ان انفاق 
املستثمرين العرب بلغ نحو 1.48 
مليار جنيه استرليني اي ما يعادل 
2.2 مليار دوالر في سوق العقار 
البريطاني وبزيادة نسبتها %16 
عن قيمة االستثمارات األجنبية 

األخرى في هذا املجال.
وأكدت الصحيفة امكانية قيام 

وأضافت ان مستثمري الشرق 
األوسط قاموا بزيادة استثماراتهم 
فـــي بريطانيـــا لالســـتفادة من 
االنخفاض احلاد ألسعار العقارات 
وانخفاض سعر اجلنيه االسترليني 

مقابل الدوالر األميركي.
وأكـــد عضو مجلـــس االدارة 
ادموندس  في الشركة نيكوالس 
للصحيفة حتقيق املســـتثمرين 
اخلليجيـــني أرباحـــا جذابة من 

استثمارات قليلة املردود.
وأشـــارت الصحيفة في هذا 
الســـياق الى قيام شركة »بروة« 
التابعة لشركة »الديار« القطرية 
بشـــراء شـــركة »بارك هاوس« 
للتنمية في منطقة وست اند في 
لندن من شركة »الند سيكيوريتيز« 
بقيمة بلغت نحو 250 مليون جنيه 

استرليني.
احلكومات األكثر ثراء في املنطقة 
ببناء احتياطات مالية خالل فترة 

الطفرة النفطية من عام 2003 الى 
عام 2008 ما جعلها ذات سيولة 

نقدية كبيرة خالل انكماش سوق 
العقار في اململكة املتحدة.

46 موقعًا تكّبد الخزينة 126 مليون جنيه

بريطانيا تخفض إنفاقها الحكومي
عبر إغالق مواقع إلكترونية

سهم »بي.بي« يهوي ألدنى مستوى في 14 عامًا
وخسائر القيمة السوقية تبلغ 100 مليار دوالر

لندن ـ كونا: تعتـــزم احلكومة البريطانية 
التخلص من مئات املواقع االلكترونية التابعة 
لها في محاولة منها لتوفير املاليني من اجلنيهات 

على الدولة.
وذكر مجلس الوزراء البريطاني في بيان له 
أنه ســـتتم مراجعة جميع املواقع االلكترونية 
املوجـــودة حاليا والبالغ عددها 820 موقعا مع 
النية إللغاء 75% منها، مضيفا أن املواقع املتبقية 
ستكون حتت ضغط تعرضها خلفض تكاليفها 

إلى النصف.
وجاء هذا اإلعالن فـــي أعقاب التقرير الذي 
نشره املكتب املركزي للمعلومات والذي أظهر 
أن 46 موقعـــا حكوميا كبيـــرا كلفت الدولــــة 
126 مليـــون جنيـــه استرليني خـــالل العــام 

املاضــي.
 وحـــول هذا املوضوع، ذكر وزير شـــؤون 
مجلس الوزراء فرانســـيس مـــود »ان حكومة 
العمال الســـابقة كانت قد وعدت في عام 2006 

بالتخلص من 422 موقعا من اصل 794 موقعا 
من مواقعهـــا، إال ان االئتلـــاف احلكومي حدد 
820 موقعا«، مضيفا أن »احلكومــــة ملتزمـــة 
وبشكـــل كامــــل بإرجـــاع املواقـــع االلكترونيــة 

حتـــت سيطرتهـــا«.
وأوضح »أن أيام التباهي باملواقع االلكترونية 
ولت حيـــث انه ليس من اجليد ان تكون هناك 
مواقع ال توفر خدمات ذات جودة عالية كما يتوقع 
مســـتخدموها«، موضحا أن احلكومة ستقوم 
مبراجعتها من ناحية التكلفة واالستخدام ونطاق 

تقاسم املعلومات.
وفي الســـياق ذاته ذكر مجلس الوزراء أنه 
لن يتم التصريح والســـماح بإنشاء اي مواقع 
إلكترونية جديدة ما لم تكن مستوفية للمؤهالت 

»الصارمة«.
وكان االئتالف احلكومي أعلن الثالثاء املاضي 
انه سيتم تطبيق ميزانية تقشفية خلفض العجز 

الكبير في النفقات احلكومية.

لندنـ  رويترز: قال متعاملون ان سهم »بي.بي« 
هوى 6.8% مسجال أدنى مستوى في 14 عاما امس 
في الوقت الذي تكافح فيه شركة النفط العمالقة 
إلزالة واحتواء التسرب النفطي في خليج املكسيك 

مع توقعات بتدهور حالة الطقس.
وقالت مؤسســـة ماركيت التي تتابع مبادالت 
االلتزام مقابل ضمان وهي أدوات مثل التأمني ضد 
العجز عن الســـداد: إن مبادالت »بي.بي« ألجل 5 
سنوات زادت 19 نقطة أساس إلى 555 نقطة أساس. 
وكانت مجموعة بي بي النفطية البريطانية أعلنت 
امس ان نفقاتها املرتبطة بالبقعة النفطية في خليج 

املكسيك بلغت حتى اليوم 2.35 مليار دوالر.
ويشـــمل هذا املبلغ مجمل نفقـــات »بي.بي« 

الحتواء النفط وتنظيفه وحفر آبار للنجدة، إضافة 
الى املســـاعدات التي دفعتهـــا للواليات احملاذية 
والتعوضيات املدفوعة واملبالغ املدفوعة للسلطات 

االحتادية، بحسب الشركة.
وبلغ إجمالي خسائر أسهم شركة النفط العمالقة 
منذ بدأت الكارثة البيئية في 20 ابريل نحو 100 
مليار دوالر أي ما يزيد على نصف قيمتها السوقية 
قبل التسرب. وقال متحدث باسم شركة »بي.بي« 
ـ التي يقوم رئيســـها التنفيـــذي توني هايوارد 
بحملة ترويجية للمستثمرين في بريطانيا ـ إن 
الشركة لديها »سيولة كبيرة« لتلبية تكاليفها كما 
نفى شائعات في السوق عن أن الشركة بدأت في 

إجراءات احلماية من االفالس.

صندوق النقد الدولي يصدر »10 توصيات« 
لخفض العجز في ميزانيات الدول المتطورة

واشنطن ـ أ.ف.پ: نشر مسؤوالن في صندوق النقد الدولي 
»عشر توصيات« يفترض ان توجه سياسات خفض عجز حكومات 
الدول املتطورة. وكتب اوليفييه بالنشار كبير اقتصاديي الصندوق 
وكارلو كوتاريلي مدير ادارة امليزانيات على مدونة هذه املؤسسة 
املالية الدولية ان »االقتصادات املتقدمة تواجه حتديا هو تطبيق 
استراتيجيات لضبط امليزانيات بدون تقويض االنتعاش االقتصادي 
الذي مازال هشا«.  وبعدما اشارا الى ان خفض العجز هو »مفتاح 
االســــتثمارات اخلاصة الكبيرة والنمو على االمد الطويل«، قاال 
ان »االفراط في ضبط االسواق ميكن ان يعرقل النمو وهذا ليس 

باخلطر القليل«.
ووضع اخلبيران »عشــــر توصيات لضبــــط امليزانيات في 
االقتصادات املتقدمة« وهو كتيب يضم ارشادات يجب احترامها 
لتحقيق الهدف املطلوب. واولى هذه التوصيات ضرورة وضع 
»خطة ميزانية تتمتع مبصداقية في االمد املتوسط بهدف واضح 
بوتيرة متوسطة لضبط قطاع املال او هدف ضبط امليزانية خالل 

ثالث او اربع سنوات«.
اما التوصية الثانية التي يجب ان تعتمد عليها الدول تدريجيا 
اذا لــــم تكن هناك أي امكانية اخــــرى فهي القيام بخطوة كبيرة 

لالحتفاظ بامكانية دخول االسواق لتمويلها.
ويقول اخلبيران فــــي توصيتهما الثالثة »يجب وضع هدف 
خفــــض الدين باملقارنة مع اجمالي الناجت الداخلي وليس مجرد 

تأمني استقراره عند مستويات ما بعد االزمة«.

مجموعة الثماني تجتمع وسط خالف
حول إستراتيجية الحفاظ على االنتعاش

هونتسفيل ـ أ.ف.پ: اجتمعت 
الــــدول الثماني االكثــــر تصنيعا 
امس قرب تورونتو بكندا في ظل 
توتر بني الواليات املتحدة واوروبا 
الواجب  حــــول االســــتراتيجية 
اعتمادها للحفاظ على االنتعاش 
االقتصــــادي العاملــــي.  وبدأ قادة 
ورؤساء حكومات دول مجموعة 
الثماني )املانيا وفرنسا وبريطانيا 
وايطاليا وكندا والواليات املتحدة 
واليابان وروسيا( اجتماعهم بعيدا 
عن االنظار في فندق بهونتسفيل 
على بعد 200 كلم شمالي تورونتو، 
ليدخلوا مباشرة في صلب املوضوع 
حيث ان محور اجتماعهم حول مأدبة 
الغــــداء كان »الوضع االقتصادي 
العاملي«، بحسب البرنامج الرسمي 
للقمة، حيث دافع فيه االوروبيون 

وعلى رأسهم املستشارة االملانية 
انغيال ميركل، عن برامجهم اخلاصة 
بالتقشــــف في امليزانية في حني 
طلب الرئيــــس االميركي باملقابل 
من شركائه »دعم االنتعاش« من 

خالل حتفيز االستهالك.
القضايــــا  وســــتهيمن هــــذه 
االقتصادية اليوم وغدا على قمة 
مجموعــــة العشــــرين التي تضم 
الدول الغنية والناشئة التي تؤمن 
مجتمعة 85% من الثروة العاملية 
والتي اصبحت احلاضن الرئيسي 
للتعاون االقتصادي العاملي. وبعد 
نقاشهم االول حول االستراتيجية 
التي يجب تبنيها حلماية االنتعاش 
االقتصادي العاملي الهش، وســــع 
الثماني نقاشــــهم  قادة مجموعة 
ليشمل ست دول افريقية )اجلزائر 

والسنغال وماالوي وجنوب افريقيا 
ونيجيريا واثيوبيا( وذلك خصوصا 
لبحــــث »آفاق حتقيــــق االهداف 
التنموية لاللفية«، بحسب الرئاسة 
اجلزائرية. ومت توسيع اجللسة 
مرة ثانية لتضم ثالث دول اميركية 
)كولومبيــــا وهاييتي وجامايكا( 
لبحث »التهديدات الناشئة لالمن 
التي  والتنمية«. وقــــررت مصر 
دعيت، عدم املشــــاركة في القمة، 

وفق ما علم من املنظمني.
وتنهي جلنة مصغرة مكونة 
الثماني اعمال  من قادة مجموعة 
يومها االول بعشــــاء يخصص لـ 
»احلوكمة العاملية«. وتلتقي الدول 
الثماني مجددا السبت واالحد في 
تورونتــــو في اطار قمة مجموعة 

العشرين.

وصفه أوباما بأنه أقوى حماية مالية للمستهلك في تاريخ الواليات المتحدة

أميركا بصدد االنتهاء من قانون 
إلصالح قواعد العمل في «وول ستريت«

إصالح تاريخي للتنظيمات املالية في وول ستريت

واشنطنـ  رويترز: اقترب املشرعون األميركيون 
امس من االنتهاء من إصالح تاريخي للتنظيمات 
املالية، فيما توصلوا إلى اتفاق بشأن املشتقات، التي 

متثل أكثر النقاط الشائكة في مشروع القانون.
فبعد مناقشات ماراثونية، استمرت 19 ساعة، 
وافق املشرعون األميركيون على السماح للبنوك 
بالتعامل في الكثير من أشـــكال املشتقات بشكل 
مباشر، ليخففوا بذلك خطة مثيرة للجدل، كانت 
ســـتلزم البنوك بالتخلي عن الكثير من مكاتبها 
إلدارة صفقات املبادالت املربحة. ومبوجب االتفاق، 
ميكن للبنوك التعامل في الصرف األجنبي ومبادالت 
عقود أسعار الفائدة والذهب والفضة واملشتقات 
بهدف التحوط من املخاطـــر التي تواجهها. لكن 
البنوك ستحتاج الى التخلي عن مكاتب التعامالت 
ملصلحة شـــركات تابعة تقوم بالتعامل في عقود 

مبادالت الزراعة والطاقة واملعادن والعقود املبهمة 
للتأمني على الديون. وكان املشرعون وافقوا في 
وقت سابق على إجراء منفصل سيحد من أنشطة 
البنوك احملفوفة باملخاطر مع بعض االستثناءات. 
ومع تسوية أكثر جوانب املشروع إثارة للجدل، 
بدا أن املشرعني على ثقة من االنتهاء من النسخة 
النهائية للمشـــروع، الذي يضـــم أكبر تغييرات 
لقواعد العمل في وول ســـتريت منذ الثالثينيات 
من القرن املاضي. ويهدف مشـــروع القانون إلى 
تعزيز حماية املستهلك، وتشديد اللوائح املالية، 
وتقليل أرباح القطاع املالي مبليارات الدوالرات. 
و أشاد الرئيس األميركي باراك اوباما باملشرعني 
ملوافقتهم على إصالح تاريخي للوائح املالية والذي 
وصفه بأنه »أقوى حماية مالية للمســـتهلك« في 

تاريخ الواليات املتحدة.


