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 جولة أوباما اآلسيوية.. نجاح في تحسين الصورة وإخفاقات اقتصادية 
 اليابـــانـ  رويترز: رمبا كان الرئيس األميركي باراك اوباما يأمل حني 
بدأ جولته االسيوية أن يضع هزمية حزبه في انتخابات التجديد النصفي 

للكوجنرس وراء ظهره ولكنها الحقته طوال الرحلة.
  أنهى اوباما جولته التي شـــملت زيارة للهند واندونيسيا وحضور 
قمتني اقتصاديتني في كوريا اجلنوبيـــة واليابان محققا جناحات على 
مستوى العالقات العامة في أول محطتني ولكنه اصيب بخيبة أمل فيما 

يتعلق بالقضايا االقتصادية وهي احملور الرئيسي جلولته.
  وقال ارنســـت باور خبير السياسات االســـيوية في مركز الدراسات 
االستراتيجية والدولية في واشنطن «سعى الرئيس لتوجيه رسالة تفيد 
بانه يدرك.. أهمية التجارة من اجل انتعاش اقتصادي قوي ومستدام في 
الواليـــات املتحدة وتوفير فرص عمل جديدة في البالد»، وتابع «ولكنه 
لم ميســـك بعد بزمام االمور على الساحة التجارية كما أوضحت زيارته 

لكوريا».
  وتصدى قادة أجانب الوباما في قمة مجموعة العشـــرين في ســـول 
ورفضوا تأييد رغبة واشـــنطن في وضع أهداف محددة تعزز مســـعاه 
للوصول لنمو عاملي متوازن والضغط على الصني للتحرك نحو ســـعر 
صرف حتركه الســـوق، وفي انتكاسة محرجة لكل من أوباما والرئيس 
الكوري لي ميوجن باك فشل مفاوضون أميركيون وكوريون جنوبيون 
في التوصل التفاق بشـــأن اتفاقية التجارة احلرة املتعثرة بني البلدين 

بعدما تعهد اوباما بان تكون االتفاقية جاهزة مع بدء زيارته.
  وفي اليابان حيث حضر اوباما املنتدى االقتصادي الســـيا واحمليط 
الهادي لم حتقق واشـــنطن تقدما يذكر في جهودها للتوســـع في اتفاق 

الشراكة التجارية عبر االطلسي.
  وقال جوليان زيليزر املؤرخ وخبير السياسة العامة بجامعة برينستون 
في نيوجيرزي «من الواضح أن الرحلة كانت أصعب مما كان يأمل أوباما. 
كان االستقبال الفاتر للسياســـة النقدية األميركية الذي حظي بتغطية 
واسعة من الصحافة العاملية حلظة صعبة. كشف إلى أي مدى اضعفت 
انتخابات التجديد النصفي مكانة أوباما السياســـية ومدى تأثير القوى 

العاملية على قدرة الواليات املتحدة على حتقيق انتعاش».
  وغادر الرئيس الدميوقراطي إلى آســـيا بعد ثالثة ايام فقط من تكبد 
حزبه أكبر خســـارة في انتخابات التجديـــد النصفي على أيدي ناخبني 
قلقني من تعثر االقتصاد األميركي ونسبة بطالة تقف قرب ١٠٪ ملا يزيد 

عن عام.
  وكان هدف الزيارة مواجهة هذا االحباط مع التركيز على فتح أسواق 
جديد للســـلع األميركية وحتســـني صورة الوظائف لـــذا كان التوقيت 

صعبا جدا.
  وفي الهند عـــزز اوباما عالقته الوثيقة مع حكومـــة رئيس الوزراء 
مامنوهان ســـينغ خالل زيارة رسمية مؤيدا مطلب الهند ملقعد دائم في 

مجلس االمن ورفع القيود على جتارتها.
  كما أعلن اوباما الذي رافقه وفد ضخم من رجال األعمال عن ابرام صفقات 

قال إن من شأنها توفير ٥٠ ألف فرصة عمل في الواليات املتحدة. 

 (رويترز)  احلوافز احلكومية اليابانية جنحت في تسريع معدالت النمو 

 الصني حتكم قبضتها على سعر صرف اليوان  (رويترز) 

 اليابان تحقق نمواً في الربع الثالث.. مع ضعف األداء 
ـ رويترز: تسارع   طوكيو 
منو االقتصاد الياباني في الربع 
الثالث من العام حيث جنحت 
حوافز حكوميـــة حان موعد 
انتهاء العمل بها في إعطاء دفعة 
أخيرة لالستهالك قبيل تباطؤ 
طال توقعه يقول احملللون إنه 

بدأ بالفعل.
  وتوقـــع كثيـــرون بالفعل 
أن يتوقف االقتصاد أو حتى 
ينكمش قليال في الربعني التاليني 
مع ظهور األثر الســـلبي للني 
القوي على الصادرات وانحدار 
إنتاج املصانع إثر انتهاء حوافز 
ملشتري السيارات منخفضة 

االنبعاثات في سبتمبر.
  وفـــي حـــني ال يتوقع أحد 
عودة اليابان إلى الركود إال أن 
صناع السياسات في حالة تأهب 
حتسبا ملخاطر قد يتعرض لها 

االقتصاد الهش.
  وجـــرى تـــداول الني دون 
أعلى مســـتوياته في ١٥ عاما 
امس لكن جتدد ارتفاعه صوب 
مستويات قياســـية قد يدفع 

بنك اليابان املركزي ملزيد من 
النقدية عن  السياسة  تيسير 
طريق إنفاق املزيد على سندات 
حكومية وأصول أخرى بغية 

تفادي تباطؤ طويل األمد.
  وقال جونكو نيشيوكا كبير 
خبراء االقتصاد الياباني لدى 
آر.بي.اس لألوراق املالية «منو 
الربـــع الثالث اعتمـــد بكثافة 

على الطلب احمللي وهذا ينبئ 
بتباطؤ ملحوظ في الربع األخير 
عندما سيفقد االستهالك املدفوع 
بإجراءات التحفيز قوة الدفع 

ويتباطأ منو الصادرات».
  وأظهرت بيانات رســـمية 
النـــاجت احمللي  امـــس منـــو 
اإلجمالي لليابـــان ٠٫٩٪ على 
أســـاس فصلي في الفترة من 

يوليو إلى سبتمبر متسارعا من 
٠٫٤٪ في الربع الثاني من العام 
ومتجاوزا متوسط توقعات عند 

.٪٠٫٦
النمـــو الفصلي    ويترجم 
الرابع علـــى التوالي إلى منو 
سنوي نسبته ٣٫٩٪ أي نحو 
مثلي معدل النمو األميركي في 

الفترة ذاتها. 

 «نيكاي» على ارتفاع بفضل 
الين والناتج المحلي

 لندنـ  رويترز: ارتفع مؤشر 
نيكاي القياسي بنسبة ١٫١٪ امس 
بعدما شجع ضعف الني وبيانات 
النمو في اليابان التي جاءت أفضل 
من توقعات املستثمرين لشراء 

األسهم عند نزول اسعارها.
ــى نيكاي امس مرتفعا    وأنه
١٠٢٫٧٠ نقطة الى ٩٨٢٧٫٥١ نقطة 
وذكر بعض املتعاملني في السوق 
ان املؤشر لقي دعما من مشتريات 

من مستثمرين أوروبيني.
ــكاي يوم  ــر ني   ونزل مؤش
ــرا مببيعات جلني  اجلمعة متأث
األرباح عقب بلوغه أعلى مستوى 
في أربعة أشهر ونصف الشهر 
ــبوع  ــد ٩٨٨٥٫٣٧ في االس عن
املاضي. وارتفع مؤشر توبكس 
األوسع نطاقا بنسبة ٠٫٥ نقطة 

الى ٨٥١٫٥٦ نقطة. 

 «غوغل» تنفي بناءها لشبكة منافسة
  لـ «فيس بوك»

 «ياهو» تعتزم تسريح ٢٠٪ من موظفيها

 كاليفورنياـ  أ.ش.أ: نفت شركة «غوغل» األميركية التقارير 
التي تزعم بناءها شبكة اجتماعية جديدة منافسة لشبكة 

«فيس بوك» العمالقة.
  وقال هوجو بارا رئيس تطوير منتجات الهواتف احملمولة 
فــــي «غوغل» «نحن ال نعمل حاليا على منصة للشــــبكات 

االجتماعية».
  وأضاف «ان الشــــركة تعتقد أن اجلانب االجتماعي هو 
مكون أساسي لنجاح أي تطبيق. وكان كيفني روز، مؤسس 
شــــبكة «ديج»، قد أطلق شــــائعة مفادها أن «غوغل» رمبا 
تعمل على تطوير منافس لشــــبكة «فيس بوك» حتت اسم 
«غوغل مي»، وقد ســــخر بارا من تلك الشائعة واصفا اسم 

«غوغل مي» بأنه فظيع. 
  وكان ايريك شميديت، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل»، 
قد ذكر في شهر سبتمبر املاضي أن الشركة تفكر في إضافة 
طبقة للشبكات االجتماعية إلى مواقعها على االنترنت بدال 
من بناء شــــبكة اجتماعية جديدة، لكنه أخفق في القضاء 

متاما على الشائعات احمليطة بتلك املسألة. 

 كاليفورنياـ  أ.ش.أ: أفاد تقرير نشر مؤخرا على شبكة 
االنترنت بأن شركة «ياهو» األميركية تعتزم تسريح ٢٠٪ 
من موظفيها، في الوقت الذي قامت منافستها «غوغل» 
مبنح جميع موظفيها في جميع أنحاء العالم زيادة في 

الرواتب بنسبة ١٠٪.
  وذكر موقع «تك كرانش» املتخصص في أخبار وادي 
السيليكون، نقال عن مصدرين مستقلني، أن مسؤولني 
تنفيذيني في «ياهو» طلبوا من مديري األقسام بالشركة 
استهداف ٢٠٪ من القوى العاملة للشركة بغرض تسريحهم. 
وفي أول رد فعل لهذا التقرير، قال متحدث رسمي باسم 
«ياهو»: «إن نبأ تســـريح ٢٠٪ من موظفي الشركة هو 
كاذب ومضلل»، لكنه لم ينكر أن الشركة تخطط لتسريح 

بعض موظفيها. 

 المفوضية األوروبية ترفع معدل العجز
  في ميزانية اليونان ٢٠٠٩ إلى ١٥٫٤٪ 

 الشركات األجنبية في ڤيتنام تواجه نقصًا 
في العمالة رغم زيادة األجور 

 تاناكا: سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة جدًا

 مسؤول: على الصين كبح مكاسب اليوان 
لمكافحة األموال الساخنة

 بكني ـ رويترز: نقلت وســــائل إعالم محلية عن 
مســــؤول كبير في إدارة الصرف األجنبي الصينية 
قوله إن على الصني إحكام قبضتها على سعر صرف 

اليوان لكي تصد رأس املال املضارب.
  وبحسب مجلة تشاينا فوركس قال دينغ شيان 
هونغ نائب رئيس إدارة الصرف األجنبي إن الصني 
تواجه خطر أن تصبح هدفا رئيســــيا للمضاربني 
مع قيام دول متقدمة بضخ الســــيولة في االقتصاد 

العاملي.
  وقال «إذا لم نسيطر على الفقاعة العقارية وإذا 
تركنا فقاعة األسهم تنتفخ وسمحنا لليوان باالرتفاع 
بحرية فإن الصني ستواجه خطر تدفقات رأسمالية 

واسعة النطاق عبر احلدود».
  واكتسب الصعود التدريجي لليوان زخما األسبوع 
املاضي حتى مع قيام بكني بتصعيد خطوات التشديد 
النقدي وإعالنها عن اجراءات جديدة حملاربة تدفقات 

رأسمالية إلى الداخل.

  لكن بنك الشعب الصيني (البنك املركزي) حدد 
نقطة الوســــط اليومية لسعر صرف اليوان مقابل 
الدوالر عند ٦٫٦٣٠٣ يوانات أي أقل بقليل من مستوى 

الـ ٦٫٦٢٣٩ الذي حدده يوم اجلمعة.
  ومع إطالق الواليــــات املتحدة جولة جديدة من 
التيسير الكمي يبدي مسؤولون صينيون كثيرون 
قلقا من أن جزءا كبيرا من األموال سيتدفق في نهاية 
املطاف على أسواق ناشئة ما سيشكل ضغطا عليها 

لدرء التدفقات الرأسمالية غير املرغوبة.
  وقال دينغ إن التيسير النقدي األميركي قد يوقد 
شــــرارة خفض تنافســــي للعمالت ويقوض النمو 

االقتصادي العاملي.
  وأضاف «من شأن سياسة التيسير الكمي و«حرب 
عمالت» أن تقحم االقتصاد العاملي في  عاصفة هوجاء». 
وقال دينغ إن زيادة السيولة العاملية ستدفع أسعار 
السلع األولية صعودا ما سيدخل تضخما مستوردا 

على االقتصادات الناشئة. 

 بروكسلـ   د.ب.أ: أعلنت وكالة اإلحصاء األوروبيــة 
(يوروستــات) امــس نتائــج مراجعــة بيانات ميزانية 
اليونان عام ٢٠٠٩ حيــــث أظهرت املراجعة وصول 
العجز إلى ١٥٫٤٪ بزيادة نحو ٢٪ عن ١٣٫٦٪ كما كان 
معلنا من قبل. وتراجع «يوروســــتات» في الوقت 
احلالي مصداقية وكفاءة مصادر االحصاء اليونانية، 
خاصة أن نسب العجز في موازنة اليونان في عام 
٢٠١٤ يجب أن تقل عن ٣٪ من اجمالي الناجت احمللي 

طبقا ملعاهدة استقرار اليورو.
  وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو 
إن إعــــالن بيانات العجز اجلديــــدة ميكن أن يدفع 
احلكومة إلى تبني مجموعــــة جديدة من إجراءات 

التقشف خلفض عجز امليزانية.
  في الوقت نفســــه، يتوقــــع أن يصل حجم دين 
اليونان العام عن ٢٠٠٩ إلى نحو ١٢٧٪ من إجمالي 

الناجت احمللي، مقارنة بنسبة ١١٥٪. 

 هانــــوي ـ د.ب.أ: قال مســــؤولون في احلكومة 
والشركات بڤيتنام إن الشركات الصناعية األجنبية 
العاملة في البالد جتد صعوبة في العثور على العمالة 

التي حتتاج إليها رغم زيادة األجور.
  وقال املسؤولون إنه من بني أسباب نقص العمالة 
ارتفاع األسعار واشتداد املنافسة من جانب الشركات 

احمللية التي تدفع أجورا مرتفعة.
  وقال جنوين تهي تانه مينه املسؤول في شركة 
«باناســــونيك ڤيتنــــام كومباني» التابعة لشــــركة 
باناسونيك اليابانية إن نقص العمالة مشكلة ليس 
فقط للشركات األجنبية، ولكن أيضا للشركات احمللية 
«فمــــع ارتفاع معدل التضخــــم أصبح من الصعب 

العثور على عمال».
  وذكــــرت مجلة «ڤيتنام إنفســــتمنت ريفيو» أن 
شركة فوكسكون إنترناشيونال هولدجنز التايوانية 
لصناعة األجهزة اإللكترونية الدقيقة لم تتمكن من 

تعيني سوى ٣٠٠٠ عامل من بني ٥٠٠٠ عامل حتتاج 
إليهم لتشغيل مصنعيها اجلديدين في ڤيتنام.

  وقال جنوين داي دوجن رئيس وكالة التوظيف 
والعمال في ڤيتنــــام إن العمال العاديني مثل الذين 
يعملون فــــي صناعة الطوب يحصلون على ما بني 
١٠٠ ألف و١٥٠ ألف دونغ (٥ و٧ دوالرات) يوميا في 
حني يحصل العامل في املصانع على أجر شهري يبلغ 
في املتوسط مليوني دوجن فقط. وأضاف أن «العمال 
يريدون العمل خارج الشركات ألنهم يتمتعون بحرية 
أكبر ويحصلون على أجر أعلى». وقال مسؤول في 
شركة «ميتسوبيشــــي كورب» بڤيتنام طالبا عدم 
الكشف عن اسمه إن الشركات األجنبية تواجه صعوبة 
في احلصول على العمالة التي حتتاج إليها. في املقابل 
يقول العمال إنهم يعانون من ضغوط التضخم حيث 
وصل معدل التضخم الشهري في ڤيتنام إلى ١٫٠٥٪ 

خالل أكتوبر املاضي. 

 طوكيــــوـ  رويترز: قال نوبو 
التنفيذي لوكالة  املديــــر  تاناكا 
الطاقة الدولية امس إن ســــوق 
النفط ستتمتع مبعروض وفير 
حتى نهايــــة ٢٠١١ على األقل إذا 
أبقت منظمة أوپيك اإلنتاج عند 

املستويات احلالية.
  وثمة مخاوف بشأن املعروض 
إثر تراجعات حــــادة في اآلونة 
األخيرة للمخزونات العائمة من 
اخلام واملنتجات النفطية األخرى 

بسبب الطلب القوي.
  وأبلغ تانــــاكا رويترز خالل 
مقابلة في طوكيــــو «نعتقد أنه 
إذا واصلت أوپيــــك اإلنتاج عند 
املستوى احلالي فإن سوق النفط 
ستتلقى إمدادات جيدة جدا حتى 
نهاية العام املقبل». كانت وكالة 
الطاقة الدوليــــة عدلت بالزيادة 
توقعاتها لنمو الطلب على النفط 

في ٢٠١٠ مبقدار ١٩٠ ألف برميل 
يوميا إلى ٢٫٣٤ مليون برميل يوميا 
على خلفية طلب من الصني إضافة 
إلى تنامي مخزونات زيت التدفئة 
في أوروبا قبيل فصل الشــــتاء. 
لكنها قالت إن منو الطلب العاملي 
على النفط سيتباطأ في ٢٠١١ إلى 

١٫١٩ مليون برميل يوميا.
  وقال تاناكا «توجد أوجه عدم 
تيقن معينة بشأن االقتصاد العاملي 
لذا مازلنا متمسكني بنموذج النمو 

املنخفض».
  وأبدى اعتقاده بأن أثر أحدث 
التيســــير  أميركية من  جولــــة 
الكمي محسوب بالفعل في سوق 

اخلام.
الطاقة دعت    كانــــت وكالــــة 
األســــبوع املاضي إلى الغاء دعم 
الوقــــود االحفوري مبا ميكن أن 
العاملي والبيئة  يعزز االقتصاد 

وأمن الطاقة.
  وقال تانــــاكا البد من طريقة 
أفضل ملســــاعدة الفقراء بدال من 
تقويض أسواق الطاقة، «نعلم أنه 
بااللغاء التدريجي للدعم، يساعد 
هذا في تقليص طلب أسواق الطاقة 
العاملية نحو خمسة ماليني برميل 

يوميا».
  وقال إن دعم الوقود االحفوري 
ســــيصل إلى ٦٠٠ مليــــار دوالر 
بحلول عام ٢٠١٥ إذا لم يتم اتخاذ 
اجراء، وتقدر وكالة الطاقة قيمة 
مثل هــــذا الدعم بنحو ٣١٢ مليار 

دوالر في٢٠٠٩.
  كان زعماء مجموعة العشرين 
قد تعهدوا في بيتسبرج عام ٢٠٠٩ 
بالغاء تدريجي على املدى املتوسط 
ألنواع الدعم غير الكفوء للوقود 
االحفوري والتي تشــــجع على 

اإلسراف في االستهالك. 
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