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 وزير املالية اإليرلندي بريان لينيهان 

 ميركل: منطقة اليورو ليست في خطر
 رئيس المجلس األوروبي يحذر من انهيارها 

 برلني ـ رويترز: قالت املستشــــارة األملانية 
اجنيال ميركل إن أزمة الديون السيادية األوروبية 
أظهرت أن على الدول الضعيفة أن تصبح أكثر 
تنافســــية لكن منطقة اليورو ليست في خطر. 
وقالت ميركل لقناة «ايه.آر.دي» التلفزيونية في 
وقــــت متأخر أول من أمس «ال اعتقد أن منطقة 
اليورو في خطر، لكننا نشهد اضطرابات ومواقف 

لم أكن أتصورها قبل عام ونصف العام».
  من جهته حذر رئيس املجلس االوروبي هيرمان 
فان رومبيوي اول امس من انهيار منطقة اليورو 
في حال لم تتم تسوية مشكلة الديون التي تعاني 

منها ميزانيات بعض الدول األوروبية.
  وأكد أثناء اجتماع مجلس االحتاد االوروبي 
على مســــتوى وزراء املالية أنه يجب على دول 

منطقة اليورو العمل سويا للحفاظ على منطقة 
اليورو.

  هذا وكانت معدالت التضخم الســــنوي في 
منطقة اليورو قد تســــارعت خالل شهر أكتوبر 
املنصرم وبلغت ١٫٩٪، مبا يعد أعلى مســــتوى 
خالل عامني وذلك بسبب ارتفاع اسعار الوقود 

واملواصالت.
  وقال مكتب اإلحصاء االوروبي يوروستات 
إن التضخم في دول منطقة اليورو الـ ١٦ ارتفع 

على أساس شهري بنسبة ٠٫٤٪.
  وأرجع رومبيوي سبب عدم استقرار اليورو 
بالدرجــــة االولى إلى تفاقــــم مظاهر األزمة في 
اقتصاد ايرلندا وضعف االقتصادات في اليونان 

واسبانيا والبرتغال. 

 «األوروبي»: تحرير األسواق ال يكفي لنجاح االقتصاد
 لنــــدن ـ رويترز: قال البنك األوروبي لإلنشــــاء 
والتعمير امس إن تقليص دور الدولة وحترير قوى 
السوق لن ينتج بالضرورة اقتصادا ناجحا. وأنشئ 
البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ملساعدة االقتصادات 
الشيوعية السابقة على التكيف مع حترير األسواق، 
ويقوم البنك بتطوير طريقــــة تقييمه للنجاح في 
الدول التسع والعشرين التي يعمل فيها لكي يعزز 

أهمية املؤسسات العامة.
  وقــــال البنك الذي مقره لنــــدن إن طرق التقييم 

القدمية «تعكس نظرة سطحية بأن التحول الناجح 
يكمن أساسا في إلغاء دور الدولة وتشجيع امللكية 

اخلاصة وقوى السوق كلما أمكن ذلك».
  وأضاف «املشكلة في هذه النظرة أن األسواق ال 
ميكن أن تعمل بشكل سليم ما لم تكن هناك مؤسسات 
عامة تدار جيدا ولها فاعلية». وسيدرج البنك مزيدا 
من القطاعات عند تقييم كل اقتصاد وســــيأخذ في 
احلسبان جودة املؤسسات املقامة لضمان املنافسة 

العادلة ووسائل حماية املستهلك واملقترض. 

 وزراء مالية االتحاد األوروبي يناقشون أزمة ديون إيرلندا
 عواصـــم ـ وكاالت: اجتمع 
وزراء ماليـــة االحتاد األوروبي 
لبحث أزمة الديون التي تتكبدها 
ايرلندا وسط مخاوف من عدم 
قدرتها على دفع تكاليف إنقاذ 

مصارفها.
الذيـــن  الـــوزراء    وأعـــرب 
اجتمعوا اول من امس في بيان 
لهم عـــن ترحيبهم باإلجراءات 
التي اتخذتها ايرلندا حتى اآلن 
للتعامـــل مع املشـــكالت التي 
يواجههـــا قطاعها املصرفي من 
خالل ضمانات وإجراءات إعادة 

الرسملة وعزل احلصص.
  وأوضح البيان انه «على الرغم 
من ذلك فإن ظروف السوق التزال 
غير طبيعية خاصة مع تواصل 
الضغوط مـــا ادى الى تصاعد 
املخاوف حول ما اذا كان املزيد من 
حتقيق اإلصالحات واالستقرار 

سيكون امرا مناسبا».
  وتأتي ازمة ايرلندا االقتصادية 
هذه بعد مضي اشـــهر فقط من 
متكـــن دول منطقة اليورو من 

انقاذ اليونان من اإلفالس.
  وفي السياق ذاته ذكر رئيس 
منطقة اليورو جان كلود جونكر 

ستخوض «مشاورات قصيرة 
ومكثفة» مع املفوضية األوروبية 
والبنـــك املركـــزي األوروبـــي 
وصنـــدوق النقـــد الدولي، في 

العاصمة دبلن اليوم.
  وأضاف ان صنـــدوق النقد 
الدولي يشارك في القضية ألنه 
يتمتع بخبرة أكبر من املركزي 
األوروبي، في التعامل مع البنوك 
املتعثرة، وهي محور مشـــكلة 

الديون االيرلندية.
  وقـــال لينيهان إن حكومات 
االحتاد األوروبي األخرى وافقت 
على موازنة احلكومة، ومنهجها 

في التعامل مع البنوك.
  وأضاف ان ايرلندا لم تتقدم 
بطلب مســـاعدة ماليـــة بعد، 
وأنها «ليســـت واثقـــة» ما إذا 
كانت ستحتاج لتمويل االحتاد 
النقد  األوروبي، ومن صندوق 

الدولي بعد املهمة املشتركة.
  اتخذ قرار بدء االستعدادات 
خلطة االحتاد األوروبي/ صندوق 
النقـــد من أجـــل ايرلندا، خالل 
اجتماع استمر ٣ ساعات أعلن 
خالله لينيهان أنه لم مينح سلطة 

التفاوض على خطة إنقاذ. 

في مؤمتر صحافي عقده الليلة 
املاضية «ســـنقوم من جانبنا 
باتخاذ إجراءات محددة ومنسقة 
حلماية االستقرار املالي ملنطقة 

اليورو اذا لزم األمر».
  وأوضـــح مفـــوض االحتاد 
االوروبي للشؤون االقتصادية 
والنقديـــة اولي ريهـــن «انني 
متأكد من ان احلكومة االيرلندية 
والبرملان ســـيحققان األهداف 

بإجراءات اضافية في ميزانية 
عام ٢٠١١ من اجـــل إبقاء قيمة 
العجز عند مســـتوى ١٧ مليار 

يورو العام املقبل.
  من جانب آخـــر، قال وزير 
املالية االيرلندي بريان لينيهان 
امس إن أوروبا عازمة على بحث 
أزمة الدين االيرلندي مع حكومة 

دبلن.
الوزيـــر إن احلكومة    وقال 

املالية الضرورية باالضافة الى 
حتقيق وضع مســـار مستدام 

للمالية العامة».
  يذكر ان ايرلندا لم تتقدم حتى 
اآلن بطلب املساعدة من االحتاد 

االوروبي.
  من جانب آخر رحب وزراء 
اليورو بااللتزام  مالية منطقة 
القـــوي الذي ابدتـــه احلكومة 
اليونانية في مجال االضطالع 

 وسط مخاوف من عدم قدرتها على دفع تكاليف إنقاذ مصارفها

 اليونان: تأخر المساعدة األوروبية 
لن يسبب مشكلة سيولة

 قالت اليونان إنها لن تواجه مشــــكالت سيولة 
بسبب تأخر االحتاد األوروبي في سداد حصته من 
الشريحة الثالثة من قرض في إطار برنامج إنقاذ 
البلد املثقل بالديون وعضو منطقة اليورو. وقالت 
وزارة املالية اليونانية «فيما يتعلق بسداد الشريحة 
الثالثة املقدمة مــــن دول منطقة اليورو.. العملية 
تتطلب على األقل ١٠ أيام عمل ولهذا السبب سيكتمل 
إنفاقها في مطلع يناير». وأضافت «هذا متفق عليه 
منذ فترة طويلة مع املفوضية األوروبية وال يسبب 

مشكلة سيولة على اإلطالق لبالدنا». 

 اليونان: تأخر المساعدة األوروبية 
لن يسبب مشكلة سيولة

 صندوق النقد يحدد أوزانًا جديدة للعمالت الداخلة في سلة حقوق السحب الخاصة
 استكمل املجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي 
امـــس األول املراجعة االعتياديـــة التي يجريها كل ٥ 
سنوات على ســـلة العمالت التي تتألف منها حقوق 
الســـحب اخلاصة SDR ولســـعر الفائدة على حقوق 

السحب اخلاصة.
  وقال بيان صحافي نشر على موقع صندوق النقد 
الدولي امس ان تقومي حقوق السحب اخلاصة سيظل 
قائما على متوســـط مرجح لقيم ســـلة من العمالت 
تضم الدوالر األميركي واليورو واجلنيه اإلسترليني 

والني الياباني.
  ولفت البيان إلى أن حتديد سعر الفائدة عليها سيظل 
هو املتوسط املرجح ألسعار الفائدة على األدوات املالية 

قصيرة األجل في أسواق العمالت املكونة للسلة.
  وقرر صندوق النقد الدولي طبقا للبيان إعطاء األوزان 
التالية للعمالت الـ ٤ املستوفاة معيار االختيار للدخول 
في ســـلة تقومي حقوق السحب اخلاصة استنادا إلى 
الدور الذي تؤديه في أنشطة التجارة والتمويل على 

املستوى الدولي وذلك اعتبارا من يناير املقبل:
  ـ دوالر أميركي ٤١٫٩٪ (في مقابل ٤٤٪ في مراجعة 

.(٢٠٠٥
  ـ يـــورو ٣٧٫٥٪ (فـــي مقابـــل ٣٤٪ فـــي مراجعة 

.(٢٠٠٥
  ـ جنيه إسترليني ١١٫٣٪ (في مقابل ١١٪ في مراجعة 

.(٢٠٠٥
  ـ يـــن يابانـــي ٩٫٤٪ (في مقابـــل ١١٪ في مراجعة 

.(٢٠٠٥
  وطبقا لبيان صندوق النقد الدولي، فاليزال املعيار 
املستخدم في اختيار العمالت التي تدخل سلة حقوق 
السحب اخلاصة دون تغيير عما كانت عليه في مراجعتي 

٢٠٠٠ و٢٠٠٥.
  وقال البيان ان عمالت السلة هي العمالت الـ ٤ التي 
تصدرها بلدان أعضاء في الصندوق، تكون صادراتها 
من الســـلع واخلدمات هي األكبر قيمـــة خالل فترة 
الســـنوات الـ ٥ املنتهية قبل تاريخ سريان املراجعة 
بـ ١٢ شـــهرا والتي يقرر الصندوق أنها عمالت قابلة 

للتداول احلر.
  ورأى البيان أن حتديـــد أوزان هذه العمالت قائم 
على قيمة صادرات السلع واخلدمات في البلد العضو 

التـــي أصدرها أو أي بلدان أعضاء تكون قد أصدرتها 
وهـــي منضمة إلى احتاد نقـــدي وحجم االحتياطات 
املقومة بكل منها لدى البلـــدان األخرى األعضاء في 
الصندوق، ويتم تقريـــب هذه األوزان املبدئية خانة 
عشرية وليس أقرب نقطة كاملة مثلما كان احلال في 

املراجعات السابقة.
  وكان صندوق النقد الدولي أجرى مراجعة لطريقة 
حتديد ســـعر الفائدة على حقوق السحب اخلاصة، 
وقرر مواصلة حتديد الســـعر األسبوعي كمتوسط 
مرجح ألســـعار الفائدة علـــى األدوات قصيرة األجل 
في أســـواق العمالت الداخلة في ســـلة تقومي حقوق 

السحب اخلاصة.
  وأكـــد الصندوق في بيانه الصحافي أن «أســـعار 
الفائدة املمثلة للدوالر األميركي واجلنيه اإلسترليني 
والني الياباني واليورو ســـتظل هي أســـعار الفائدة 
على أذون اخلزانة بأجل استحقاق ٣ شهور للواليات 
املتحدة األميركية واململكة املتحدة واليابان، وســـعر 
الفائدة السائد بني بنوك أوروبا على القروض باليورو 

ملدة ٣ شهور ـ يوريبو ـ على الترتيب». 
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