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خفض الدين العام لدفع س��ائر دول العالم 
النامية إل��ى القيام بخطوة مماثلة خش��ية 
وق��وع حاالت إفالس دولي��ة، على غرار ما 

جرى في اليونان.
وأضاف فرغسون، في حديث ل� »سي.

إن.إن«: علين��ا خف��ض النفق��ات وزي��ادة 
الضرائ��ب كما يحصل ف��ي أوروبا، األزمة 
املالي��ة هي املرحل��ة األصعب ف��ي الركود 
وان لم تق��م الواليات املتح��دة مبواجهتها 
فسنكون خالل عامني أمام مأزق شبيه مبا 

تعانيه أوروبا ومنطقة اليورو.
يش��ار إل��ى أن مجموع��ة م��ن الدول 
األوروبية، وعلى رأس��ها بريطانيا وأملانيا، 
كانت قد أعلنت رغبتها في تقليص موازنتها 
واحلد من اإلنفاق، وباشرت دراسة مشاريع 
لرفع الضرائب، وذلك خشية اآلثار الناجمة 
ع��ن العجز ف��ي املوازنات وارتف��اع الدين 

العام.

وأعرب ستيغلتز عن قلقه حيال احتمال 
أن يك��رر العالم اخلطأ الذي ارتكبه الرئيس 
األميركي الس��ابق، هيربرت هوفر، عندما 
أوقف اإلنفاق احلكومي عام 1929، وتسبب 
في انتش��ار رقع��ة الركود إل��ى العالم كله 
قائال: »أفض��ل أن نطلق على السياس��ات 
الس��ائدة في العالم حاليا تس��مية السياسة 

الهوفرية«.
ودعا س��تيغلتز احلكومة األميركية إلى 
خفض اإلنفاق على التس��لح وتقدمي املزيد 
من األموال خلطط إنعاش االقتصاد واحلد 
من الضرائب، قائال إن النتائج البعيدة األمد 
خلطوة من هذا النوع ستكون إيجابية على 

صعيد خفض الدين.
ولكن آراء س��تيغلتز وكروغمان لم تلق 
موافقة جميع خبراء االقتصاد، إذ قال نيل 
فيرغس��ون، أس��تاذ االقتصاد في جامعة 
هارف��رد، إن عل��ى واش��نطن العمل على 

استمرت السياسات التي تهدد النظام املالي 
فإنن��ا أمام خطر حقيق��ي للوقوع في هوة 

موجة ثانية من الركود«.

برام��ج الدعم االقتص��ادي، أو حتى خطط 
دع��م املصارف، ل��م ننجح بع��د في جعل 
االقتص��اد يقف على أس��س صلب��ة، وإذا 

التضخ��م دون أن يقدم املس��تهلكون على 
ش��راء ما يحتاجونه من الس��لع واخلدمات 
بانتظ��ار حص��ول املزيد م��ن التراجع في 

األسعار.
ورأى كروغمان أنه كلما مر الوقت في 
ظل الوضع الراهن ازدادت مصاعب العالج 
بسبب تكدس أعداد العاطلني عن العمل في 
كل عام من جهة، وعدم قدرة الذين تركوا 
وظائفهم لس��نوات على املنافس��ة للعودة 
إل��ى أعمال م��ن نفس املس��توى من جهة 

أخرى.
وأضاف: »لق��د قررنا جتاهل مش��كلة 
البطال��ة والتركيز على معاجل��ة العجز في 
امليزانية، وذلك في وقت ال يجب علينا اعتبار 

هذا األمر على رأس سلم األولويات«.
م��ن جهت��ه، ق��ال احلائ��ز عل��ى نوبل 
لالقتص��اد، جوزيف س��تيغلتز ل� »س��ي.
إن.إن« ان��ه »من املبكر جدا أن نقوم بوقف 

واشنطن � س��ي.إن.إن: حذر اثنان من 
علماء االقتصاد احلاصلني على جائزة نوبل 
من خطر عودة الركود إلى االقتصاد العاملي، 
قائلني إن وقف خطط إنعاش االقتصاد التي 
صرفت معظم أموالها حول العالم س��يعيد 

النظم املالية إلى القاع مجددا.
ل�»س��ي.إن.إن«:  ب��ول كروغمان  وقال 
»نحن نعيش ثالث أزم��ة مالية لها تداعيات 
عاملية بعد عامي 1873 و1929، وإذا استمرت 
األم��ور كما هي عل��ى مس��توى القرارات 
السياس��ية دون أن نشهد حصول انعطافة 
كاملة فس��نكون قد وضعنا أسس التعرض 

ألزمة جديدة«.
ورأى كروغم��ان أن هناك حاجة ماس��ة 
إلنفاق املزيد من األموال احلكومية إلنعاش 
االقتصادي، قائال إن اس��تمرار األمور على 
ما هي عليه س��يؤدي إلى حالة من »الركود 
التضخمي« حيث تتراجع األس��عار ويزداد 

عالمان من حملة »نوبل« باالقتصاد يحذّران من خطر عودة الركود
وقف خطط إنعاش االقتصاد التي صرفت معظم أموالها حول العالم سيعيد النظم المالية إلى القاع مجدداً

وزراء مالية أوروبا يبحثون خطوات ما بعد اختبارات التحمل وصناديق اإلنقاذ
في أسواق الديون السيادية.

وذك����ر املص����در أن »اللج����وء إلى هذه 
الصناديق س����يتطلب شروطا ومفاوضات 

صارمة مع املفوضية األوروبية«.
وتشمل الصناديق تسهيال جاهزا بقيمة 
60 مليار يورو من ميزانية االحتاد األوروبي 
وآلية بقيمة 440 مليار يورو ستكون جاهزة 
عندما يوق����ع جمي����ع دول منطقة اليورو 
الستة عشرة على اتفاقية اطار عمل خاصة 

باآللية.
كما سيسعى الوزراء إلى وسائل لكسر 
اجلمود في املفاوضات مع البرملان األوروبي 
بشأن إصالح شامل لإلشراف املالي بحيث 

ميكن للبرملان املوافقة عليه في سبتمبر.
ويعد تشكيل جهات إشرافية في االحتاد 
األوروبي ملتابعة عمل البنوك وشركات التأمني 
وأس����واق املال أمرا رئيسيا جلهود االحتاد 

للحيلولة دون وقوع أزمات جديدة.
وتش����مل االختب����ارات 65% من القطاع 
املصرفي األوروبي ومن املقرر إعالن نتائجها 
في 23 يوليو. وسيعني »النجاح« في االختبار 
أن البنك يستطيع حتمل سيناريو الضغوط 
بينما سيعني »الرسوب« أن البنك يحتاج 
ملزيد من رأس امل����ال للحفاظ على احلدود 

األساسية في السيناريو.

البنوك قد ال تنجح في االختبار. 
وقال محللون لدى مؤسسة إكوينت امس 
ان بوست بنك يواجه أكبر احتمال للرسوب 
من بني البنوك األملانية في حني قالت مؤسسة 
ايفوليوشن سيكيوريتيز اول من أمس إن 
هناك احتماال كبي����را إلخفاق البنك األهلي 
اليوناني في االختبارات. لكن مصادر قريبة 
من بوس����ت بنك قالت إن البنك في طريقه 

للنجاح في االختبار.
وق����ال مصدر ف����ي االحت����اد األوروبي 
»ستكون اختبارات التحمل نقطة رئيسية 
في املناقش����ات. س����تكون متابعة للعرض 
التقدميي للجنة اجلهات اإلشرافية املصرفية 
األوروبية« وكانت اللجنة نشرت يوم األربعاء 
اخلطوط العريضة عن كيفية اجراء اختبارات 

التحمل.
وأضاف املصدر »سيبحث الوزراء أيضا 
أساليب التعامل التي ستتخذها الدول التي 
ستكشف اختبارات التحمل عن وجود مواطن 

ضعف بها إذا ما كان احلال كذلك فعال«.
ويجب على الدول بشكل عام أن متتلك ما 
يكفي من الصناديق الوطنية إلعادة رسملة 
البنوك الضعيفة لكن قد يريد البعض اللجوء 
الى صناديق إنقاذ أوروبية أقيمت هذا العام 
ملساعدة احلكومات على مواجهة االضطرابات 

وقالت املذكرة إن بنوك االدخار االسبانية 
قد حتتاج أيضا إل����ى 12 مليار يورو وفقا 
لس����يناريو يفترض ح����دوث تباطؤ حاد 
لالقتصاد وخفض قيمة بعض الس����ندات 

السيادية.
لكن كريدي س����ويس قال إن املش����كلة 
احلقيقي����ة ال تكم����ن ف����ي أداء البنوك في 
االختبارات ب����ل في قدرة الدول على تقدمي 
مزيد من الدعم للبنوك. وأشار البعض إلى 
أن احلكومات األوروبية قد تضطر للجوء إلى 
آليات خطة إنقاذ منطقة اليورو لتمويل أي 

عمليات إعادة هيكلة لرأسمال البنوك.
وقالت جلنة اجلهات اإلشرافية املصرفية 
األوروبية يوم األربعاء إنها ستختبر 91 بنكا 
في أنحاء أوروبا لترى كيف ستتدبر أمرها 
إذا تدهور االقتصاد واضطرت البنوك إلى 
خفض قيمة بعض حيازاتها من الس����ندات 

السيادية.
وبالرغم من أن جلنة اجلهات اإلشرافية 
املصرفي����ة األوروبية لم تكش����ف عن كل 
أساليبها إال أن التفاصيل التي نشرتها لقيت 
انتقادا من محللني وخبراء ماليني يقولون إن 
السيناريو الذي تختبره اللجنة ليس بأي 

حال من األحوال السيناريو األسوأ.
لكن هناك تكهنات قوية بالفعل بأن بعض 

أمستردام � رويترز: سيحول وزراء املالية 
األوروبيون تركيزهم في األسبوع اجلاري 
إلى احتمال اضطرار البنوك إلى جمع مزيد 
من رأس املال وإلى من سيغطي أي قصور 
تكش����ف عنه اختبارات التحمل وهو مبلغ 
يتوقع بنك كريدي سويس أن يبلغ 90 مليار 

يورو )114 مليار دوالر(.
وقال مص����در باالحتاد األوروبي إن من 
املتوقع أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو 
الذين سيعقدون اجتماعا في بروكسل يومي 
اإلثنني والثالثاء املقبل����ني اإلجراءات التي 
س����تتخذها بلدانهم إذا كشفت االختبارات 

عن مواطن ضعف.
ومما سلط الضوء على استمرار حساسية 
هذه املسألة أن رئيس البنك املركزي األوروبي 
جان كلود تريشيه كرر اليوم اجلمعة القول 
إن األزمة لم تنته بعد وإن البنوك ينبغي أن 

تظل منفتحة على تقبل املساعدة.
وقال كريدي سويس في مذكرة بحثية 
إن البنوك احلكومية األملانية قد تضطر إلى 
جمع ما يصل إل����ى 37 مليار يورو نتيجة 
الختب����ارات التحمل الت����ي جتريها حاليا 
اجلهات الرقابي����ة بالقطاع املصرفي والتي 
تقيس التأثير احملتم����ل لتباطؤ اقتصادي 

على امليزانيات العمومية للبنوك.

»كريدي سويس« يقدّر زيادات رؤوس األموال المتوقعة للبنوك بنحو 90 مليار يورو

تريشيه: خفض اإلنفاق التحفيزي لن يؤدي إلى كساد

االجراءات املعتزمة »ستس��اعد 
على حتوي��ل االنتعاش الراهن 
إل��ى من��و مس��تدام«. وأعلن 
تقييم��ا  األوروب��ي  املرك��زي 
متحفظا لالنتع��اش في منطقة 
الي��ورو اول من أم��س بعد ان 
أبق��ى على أس��عار الفائدة عند 

انخفاضها القياسي البالغ %1.

امس ف��ي مؤمتر ملراقبي البنك 
مركز  نظمه  األوروبي  املركزي 
الدراس��ات املالي��ة ف��ي جامعة 
البنك  إن  بفراكف��ورت  جوت��ه 
املرك��زي األوروب��ي »يعارض 
بش��دة وجهة النظر القائلة بأن 
العام س��يعطل  االنفاق  خفض 
النمو االقتصادي«. وأضاف أن 

رويت��رز:   � فرانكف��ورت 
رف��ض رئيس البن��ك املركزي 
تريش��يه  كلود  جان  األوروبي 
حتذيرات م��ن أن التخفيضات 
الكبي��رة في االنفاق التحفيزي 
ال��ذي تعتزمه حكوم��ات دول 
منطق��ة اليورو ق��د يدفع هذه 
ال��دول وعدده��ا 16 دولة مرة 

أخرى نحو الكساد.
الق��رار  صن��اع  ودع��ا 
األميركي��ني لالس��تمرار ف��ي 
إج��راءات التحفي��ز للمحافظة 
على قوة دفع انتعاش االقتصاد 
العامل��ي في حني أثار العديد من 
واألكادميي��ني  االقتصادي��ني 
إج��راءات  ان  م��ن  املخ��اوف 
التقشف املتوقعة في أثينا وعدد 
من العواصم األوروبية األخرى 
قد توق��ف االنتعاش الوليد في 
منطقة اليورو. وقال تريش��يه 

)رويترز( جان كلود تريشيه 

النفط في طريقه للصعود %5  اليورو يتراجع عن أعلى مستوى له 
في شهرين أمام الدوالر

أميركا: سعر صرف اليوان الصيني 
مازال أقل من قيمته الفعلية

»لويدز« لن تغطي الشحنات اإليرانية

النفط الكويتي يرتفع 2.62 دوالر 
ليستقر عند 69.93 دوالرًا

سنغافورة � رويترز: ارتفعت أسعار النفط 0.6% امس في طريقها 
لتسجيل أكبر مكاسب في أسبوع منذ مايو بعد أن أظهرت بيانات 
منوا كبيرا في الطلب األميركي وتراجعا في املخزونات فيما أنعشت 

املؤشرات االقتصادية االيجابية املعنويات في األسواق.
وارتفع س���عر اخلام األميركي تس���ليم أغسطس 46 سنتا إلى 
75.90 دوالرا للبرمي���ل بعد أن المس ذروة بلغت 76 دوالرا أمس 
في أعلى سعر له هذا الشهر. وصعد سعر خام القياس األوروبي 

مزيج برنت 41 سنتا إلى 75.12 دوالرا.
والنف���ط في طريقه إلى االرتفاع 5.2% هذا األس���بوع في أكبر 

مكاسب أسبوعية يحققها هذا العام.

لن����دن � رويترز: تخلى الي����ورو امس عن أعلى مس����توى له في 
ش����هرين أم����ام الدوالر م����ع اقبال املس����تثمرين على جن����ي األرباح 
 قب����ل نهاي����ة األس����بوع فيم����ا ق����ال محلل����ون إن ارتف����اع العملة
املوحدة سيتبدد مع استمرار املخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو.

ولق����ي اليورو دعما في التعامالت األميركية اول من أمس من قوة 
بيانات املصانع االملانية وتقرير ايجابي عن الوظائف األميركية واملزيد 
من الوضوح بشأن اختبارات التحمل للبنوك األوروبية التي عززت 

جميعها الطلب على األصول احملفوفة باملخاطر مثل األسهم.
وقال إيان س����تانارد محلل الصرف األجنبي لدى بي.ان.بي باريبا 
»انتعاش اليورو يفقد حاليا قوة الدفع. انه يواجه مقاومة شديدة عند 
مستوى 1.27 دوالر«. وأضاف »نتوقع أن يتعرض للضغوط مجددا. 
استمرار املخاوف بشأن اختبارات التحمل سيكون له تأثيره في األجل 

املتوسط... بشكل عام الصورة بالنسبة لليورو سلبية«.
وقلص اليورو مكاس����به ليتم تداوله منخفضا 0.2% عند 1.2667 
دوالر بعد أن س����جل أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 

1.2731 دوالر على منصة التداول االلكترونية إي.بي.اس.
والمست العملة املوحدة أعلى مستوى لها في أسبوعني أمام الني 
عند 112.69 ينا بع����د أن قفزت أكثر من 1% اول من امس لكنها تخلت 

عن هذه املكاسب لتستقر عند 112.19 ينا.
وتعرض الني للضغوط فيما خفض املستثمرون مراكز دائنة وحتولوا 
إلى العمالت ذات العائد األعلى مثل الدوالرين االسترالي والنيوزيلندي. 
وارتفع الدوال األميركي 0.2% إلى 88.60 ينا. وصعد مؤش����ر الدوالر 

0.03% إلى 83.846 بعد أن تراجع ألقل مستوى في شهرين.

واشنطن � رويترز: قالت وزارة اخلزانة االميركية أمس ان سعر 
صرف اليوان الصيني مازال أقل من قيمته الفعلية، لكنها امتنعت 
ع���ن القول ان الصني أو اي دولة اخرى تتحايل بعمالتها لتحقيق 
مزايا في التجارة. وفي تقرير نصف س���نوي طال انتظاره بشأن 
املمارسات التجارية للشركاء الرئيسيني للواليات املتحدة، قالت 
الوزارة ان حترك الصني في الشهر املاضي إلنهاء ربط اليوان � الذي 

يعرف أيضا بالرمنينبي � بالدوالر االميركي هو حترك مهم.

لندن � رويترز: قالت شركة التأمني لويدز أوف لندن أمس انها لن 
تؤمن أو تعيد التأمني على ش����حنات نفطية متجهة الى ايران. وكان 
الرئيس االميركي باراك أوباما وقع االس����بوع املاضي قانونا بفرض 
عقوبات جديدة تستهدف واردات ايران من الوقود وتسعى الى زيادة 
عزلة اجلمهورية االسالمية. وقال ش����ون مكجوفرن املستشار العام 
للويدز لرويترز في بيان »الواليات املتحدة سوق مهمة للويدز وعلى 
هذا االساس لن تؤمن لويدز أو تعيد التأمني على منتجات نفطية مكررة 

متجهة إليران. ستلتزم لويدز دوما بالعقوبات املفروضة«.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية امس ان سعر برميل النفط 
الكويتي ارتفع 2.62 دوالر في تعامالت امس ليستقر عند مستوى 

69.93 دوالرا للبرميل مقارنة بتعامالت يوم اول من امس.
وبهذا االرتفاع يقترب س���عر النفط الكويتي بش���كل كبير من 
املس���توى الذي تعلن دول )أوپيك( انها ترغب في بقاء األس���عار 

ضمنه ويتراوح بني 70 و80 دوالرا للبرميل.
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جوزيف ستيغلتز بول كروغمان

اليابان تعرض بيع خام الخفجي

الذهب يستقر قرب 1200 دوالر

طوكيو � رويترز: أفادت وثيقة من وزارة التجارة اليابانية ان 
اليابان عرضت بيع 90 ألف كيلولتر، أي نحو 566 ألف برميل من خام 
اخلفجي املستخرج من املنطقة احملايدة التي تشترك فيها السعودية 

مع الكويت من مخزونات احلكومة في جنوب اليابان.

لندن � رويترز: استقرت أسعار الذهب قرب 1200 دوالر لالوقية 
أمس، اذ أغرى تراجع سعر املعدن النفيس ألقل مستوى في ستة 
أسابيع مع انخفاض الدوالر بعض املشترين بالعودة الى السوق، لكن 

انتعاش االقبال على املخاطر يقوض جاذبية الذهب كمالذ آمن.
وبلغ سعر الذهب في املعامالت الفورية 1197.55 دوالرا لالوقية 
)االونصة( مقارنة مع 1196.48 دوالرا في اواخر معامالت نيويورك 
يوم اخلميس. وارتفع سعر العقود اآلجلة االميركية للذهب تسليم 

اغسطس 1.70 الى 1197.80 دوالرا.
وتعافى املعدن االصفر بعد تراجعه ألدنى مستوياته منذ أواخر 
مايو يوم االربعاء فوق 1185 دوالرا مباش���رة لالوقية، لكنه يجد 

صعوبة منذ ذلك احلني في معاودة الصعود.
وبني املعادن النفيس���ة االخرى استقر سعر الفضة على نطاق 
واس���ع محتذيا حذو الذهب عن���د 17.85 دوالرا لالوقية من 17.89 
دوالرا. وارتفع سعر البالتني الى 1520.60 دوالرا لالوقية من 1517 
دوالرا، في حني بلغ سعر البالديوم 446 دوالرا لالوقية مقارنة مع 

445.50 دوالرا عند اغالق نيويورك أول من امس.

»المركزي« في كوريا الجنوبية يرفع الفائدة بشكل مفاجئ
طوكيو � كونا: أعلن البنك املركزي 
في كوريا اجلنوبية امس رفع سعر 
الفائدة الرئيسية لهذا الشهر بشكل 
مفاجئ وسط مخاوف من ان يضع 
االنتعاش االقتصادي احمللي السريع 

ضغوطا تصاعدية على التضخم.
وحول هذا اخلصوص ذكرت وكالة 
»يونه����اب« الكورية اجلنوبية نقال 
عن محافظ البن����ك املركزي لكوريا 
اجلنوبية كيم شونغ سو الذي أكد 
في مؤمتر صحافي عقد في سيئول 
بع����د انتهاء دورة حتديد الفائدة ان 
الوقت مناس����ب لرفع معدل الزيادة 
»نظرا للضغوط التضخمية وظروف 
اقتصادية اخ����رى«. يذكر ان البنك 
املركزي وصناع القرار في سيئول 
رفعوا معدل سعر »الريبو« الى %2.25 
ألول مرة منذ أغس����طس 2008 بعد 
ان سجل أدنى مستوى له وهو %2 
وتعتبر هذه الزيادة التي اقرها البنك 
األولى منذ تفاقم األزمة االقتصادية 
العاملية. كما يذكر ان البنك املركزي 
جمد سعر اتفاق إعادة الشراء )ريبو( 
في يونيو املنصرم للشهر السادس 
عشر على التوالي وهي أطول فترة 
جتميد يش����هدها االقتصاد الكوري 
اجلنوبي. ويع����د االقتصاد الكوري 
رابع اكبر اقتصاد في القارة اآلسيوية 
اذ حقق توسعا غير متوقع في الربع 
االول من العام احلالي بنسبة 2.1% ما 
يؤكد استناده الى أسس اقتصادية 

)رويترز(متينة. كيم شونغ سو خالل املؤمتر الصحافي 


