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 جوانب التكلفة الباهظة لالنفصال عن اليورو ستتعدد سياسيًا واقتصاديًا كما ستؤثر على سمعة أوروبا

 تكلفة االنسحاب من منطقة اليورو تطغى على فوائده

 طرابلس ـ د.ب.أ: اقترحت املفوضية األوروبية اول من 
امس خلق منطقة موسعة لليورو تشمل أفريقيا بحلول سنة 
ــيه مانويل  ــال رئيس املفوضية األوروبية خوس ٢٠٥٠. وق
باروسو بالعاصمة الليبية طرابلس، خالل اجللسة االفتتاحية 
لقمة أفريقيا االحتاد األوروبي إن توسيع منطقة اليورو إلى 
ــاعد في خلق منطقة اقتصادية مفيدة  أفريقيا ميكن أن يس
حلوالي ٢٫٥ مليار شخص في ٨٠ دولة جميعها أعضاء في 
ــو  ــد بني أوروبا وأفريقيا. وأضاف باروس التحالف اجلدي
«حضرنا إلى طرابلس وفي ذهننا منظور ساحر طويل املدى 
للمنطقة االقتصادية األورو ـ افريقية وهي منطقة ستقدم 
فرصا حلوالي ٢٫٥ مليار مواطن بحلول سنة ٢٠٥٠». وتابع 
«لم تنته األزمة االقتصادية واملالية حتى اآلن ولكننا نعمل 
ــرق جديدة ألفريقيا وأوروبا  للخروج منها وقد مت فتح ط
الستعادة النمو وتسريعه». كانت أعمال قمة االحتاد االفريقي 
ـ االحتاد األوروبي الثالثة بدأت في وقت سابق اليوم بطرابلس 
لبحث سبل تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية في إطار 
جهد لدعم محاربة الفقر والبطالة وكذلك قضية الهجرة غير 

ــروعة إلى أوروبا. وكان الرئيس الليبي معمر القذافي  املش
هدد في افتتاح القمة، األوروبيني بوقف فوري جلهوده في 
احلد من الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى دول االحتاد 
ــي إذا لم يدعمه االحتاد في ذلك ماليا وتقنيا. وقال  األوروب
ــاء دول وحكومات نحو ٨٠ دولة  القذافي أمام وزراء ورؤس
إنه في تلك احلالة ستصبح قارة أوروبا «املسيحية البيضاء.. 
سوداء». وذكر أن بالده تريد من االحتاد األوروبي ٥ مليارات 
ــورو على أن تقوم بالده في املقابل بوقف قوارب تهريب  ي
البشر التي تنطلق من السواحل الليبية إلى أوروبا. يشارك 
ــترفيله. ومن  في القمة وزير اخلارجية األملاني جيدو فيس
أوائل القادة األوروبيني الذين وصلوا إلى ليبيا للمشاركة في 
القمة، رئيس الوزراء اإليطالي سيلڤيو برلسكوني. ووصف 
ــريك التعاوني  ــي إيطاليا في خطابه االفتتاحي بالش القذاف
احلقيقي الوحيد لليبيا في االحتاد األوروبي. وطالب الزعيم 
ــي مجلس األمن، محذرا من  ــي مبقعد دائم ألفريقيا ف الليب
عدم اتباع الدول األفريقية لقرارات األمم املتحدة حال عدم 

حدوث ذلك. 

 األوروبيون يعتزمون توسيع منطقة اليورو لتشمل أفريقيا عام ٢٠٥٠ 

 باريس ـ رويترز: على عكس احلب 
احلقيقي فإن االرتباط مبنطقة اليورو 
أبدي بحق، رمبا يبــــدو أن من التهور 
طرح هــــذه الفكرة فــــي وقت أضحت 
فيه ايرلندا ثاني اقتصاد مثقل بالدين 
في منطقة اليورو التي تضم ١٦ دولة 
يطلب مساعدة بعد اليونان وفي وقت 
تضيق فيه أســــواق السندات اخلناق 

على البرتغال واسبانيا.
  لكن تكلفة انســــحاب أي دولة من 
منطقة اليورو ستكون باهظة والضرر 
الذي سيلحقه مثل هذا االنسحاب بالعملة 
وبقية الدول ســــيكون هائال حتى انه 
ال يســــع اي دول أن تختــــار عن وعي 

االنفصال أو طرد غيرها.
  وســــتبدو األزمة االقتصادية التي 
اجتاحت األرجنتني عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢ 
وعجزها عن سداد سندات تصل قيمتها 
إلى ١٠٠ مليار دوالر مما أدى لســــقوط 
املاليني فــــي براثن الفقر، هينة مقارنة 
انحاء  بالتداعيات احملتملة على شتى 

أوروبا.
  وقال مدير مركز األبحاث االقتصادية 
بروجيل في بروكسل جان بيساني فيري 
«ستحدث موجات متتابعة من حاالت 
اإلفالس، ومن املؤكد ان يحدث تدافع على 
البنوك لسحب الودائع. سيكون الوضع 
اسوأ من حالة األرجنتني بكثير»، وتتعدد 
جوانب التكلفة الباهظة لالنفصال عن 
اليورو سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
واستراتيجيا كما ستؤثر على سمعة 

أوروبا.
  وجاءت العملة املوحدة في عام ١٩٩٩ 
تتويجا لنصف قرن من التكامل االوروبي 
وسيمثل اي انفصالـ  حتى لو كان جزئيا 
ـ انتكاسة هائلة لالحتاد االوروبي مبا 
في ذلك ١١ دولة اختارت عدم االنضمام 
ملنطقة اليورو أو لم تنضم إليها بعد.

  وسيفقد االحتاد االوروبي املؤلف من 
٢٧ دولة والذي يصارع ليجعل صوته 
مسموعا على الساحة العاملية ـ حيث 
تتحدى القوى الناشئة الهيمنة الغربية 
التي تقودها الواليات املتحدةـ  كثيرا من 

  وقال بيساني فيري «ستكون التبعات 
السياسية مخيفة، الدولة التي ستنسحب 
من منطقة اليورو ستخســــر عالقاتها 

الودية مع الدول األخرى».
  وأكد خبيــــر االقتصــــاد األميركي 
باري ايشنجرين ـ الذي أعد تقريرا في 
٢٠٠٧ قال فيه إنه ال ميكن الرجوع في 
العملة املوحدةـ  هذه الفكرة خالل أزمة 
اليونان، وكتب في مقــــال على موقع 
فوكس االقتصــــادي «ال ميكن العدول 

فعليا عن تبني اليورو».
  وقال ايشــــنجرين االستاذ بجامعة 
كاليفورنيا «يتطلب االنسحاب حتضيرات 
مطولة من شأنها في ظل اخلفض املتوقع 
لقيمة العمالت أن توقد شــــرارة أزمة 

مالية لم يسبق لها مثيل».
  وستحول أسر وشــــركات ودائعها 
إلى بنوك أو دول أخرى مبنطقة اليورو 
حلماية مدخراتها ليبدأ تدافع كبير على 

مكانته. ويصعب تصور أن تظل السوق 
االوروبية املوحدة للســــلع واخلدمات 
ورأس املال والعمالةـ  وهي حجر االساس 
للرخاء االوروبي ـ متماسكة إذا تخلت 
الدول عن اليورو مما سيؤدي النخفاض 
قيمة عمالت بشكل غير منتظم وتدفقات 

مالية تتسم بالفوضى.
  ومن شأن خروج دولة مثل اليونان 
أو أيرلندا أو البرتغال أو االنســــحاب 
املتصور ألملانيا العمالق االقتصادي أن 
يتسبب في شعور شديد باملرارة وقد 
الوحدة  يحيي صراعات قومية سعت 

االوروبية لوأدها إلى األبد.
  وستخسر أملانيا التي تبيع أكثر من 
٥٠٪ مــــن صادراتها في منطقة اليورو 
اسواقا حيوية ورمبا ينتهي بها املطاف 
بعملة أعلى سعرا من قيمتها الفعلية 
حتد من قدرتها على املنافسة االقتصادية 

عامليا.

البنوك وهــــروب رأس املال وعمليات 
بيع موسعة لألصول، وسيؤدي فرار 

املستثمرين النهيار سوق السندات.
الدين األجنبي سيظل مقوما    وألن 
باليورو فإن أي دولة تنسحب من منطقة 
اليورو ستصبح تلقائيا على شفا التعثر 
عن السداد مما سيؤدي ملشاكل اعسار 
حادة ليس لبنوكها فقط بل لسائر البنوك 
االوروبية. وقد تغلق اسواق رأس املال 
العاملية أبوابها دون هذه الدولة لسنوات 
كما ســــيتعني على تلك الدولة ضبط 

امليزانية على الفور.
  وسيتم حتويل الديون احمللية إلى 
عملة وطنية منخفضة القيمة مما يكبد 
الدائنني خســــائر فادحة أو ســــيجري 
ســــدادها باليورو مما سيؤدي إلفالس 
الدول املدينة، كما أن التكاليف االدارية 
العودة للعملة  والقانونية وتعقيدات 
الوطنية هائلة. وقد انفقت الشــــركات 

املليارات على مدى عدة سنوات استعدادا 
للتحــــول إلى اليورو وســــيتعني على 
أي دولة تنســــحب أن تبدأ مجددا من 

الصفر.
  وكتب االقتصادي جيليس موك من 
«دويتشه بنك» العام احلالي «ستحاول 
األسر قدر اإلمكان االحتفاظ باليورو الذي 
اكتسب ثقتها وتقاوم حتويل مدخراتها 
إلى عملة وطنية جديدة، من احملتمل أن 
يؤدي ذلك النخفاض مستوى اإلنفاق 

بصورة كبيرة عن املستوى احلالي».
  ومن املرجح أن تتعرض أي محاولة 
لتثبيت سعر صرف جديد لهجوم على 
الفور في أســــواق العملة بينما يؤدي 
تعوميها فــــي بادئ األمــــر النخفاض 
خارج عن الســــيطرة في قيمة األموال 

اجلديدة.
التجارية  التدفقات    وســــتضطرب 
بحدة وسيصعب التنبؤ بتكلفة األنشطة 
التجارية مما سيعوق االستثمار، كما 
ســــيصعب تفادي حدوث اضطرابات 
عمالية وصراعات داخل املجتمع بينما 
يواجه املواطنون بطالة جماعية وتضخما 

وخفضا كبيرا في اإلنفاق العام.
  وسيكون تأثير مثل هذه األمور أشد 
من تأثير أي زيادة محتملة في الصادرات 
الســــياحة بفعــــل انخفاض  وعائدات 
قيمة العملة، وتساءل االقتصادي بول 
كروجمــــان احلائز جائــــزة نوبل على 
مدونته في االســــبوع املاضــــي «ماذا 
ســــيحدث إذا حدث تدافع على البنوك 
ووقعت ازمة مالية على أي حال؟» مشيرا 

لتدافع بطيء على البنوك االيرلندية.
  وأضاف كروجمان أن االنسحاب دون 
تخطيط وال رغبة من الدولة بل تفرضه 
قوى الســــوق التي يصعب مقاومتها 
سيقلص كثيرا التكلفة الهامشية للتخلي 
عن اليورو، ويقلل هذا املنطق االقتصادي 
من شأن االرادة السياسية التي حركت 
الوحدة النقدية االوروبية منذ انطالقها، 
فتدشني اليورو كان انتصارا للسياسة 
على االقتصاد وال ينبغي التعويل على 

العدول عن ذلك اآلن. 

 في إجراء تقشفي سيوفر ملياري دوالر في العام المالي الحالي

 أوباما يقترح تجميد أجور
  الموظفين الحكوميين لمدة عامين

 واشــــنطن ـ يو.بي.آي: اقترح الرئيس األميركي باراك أوبامــــا امس األول جتميد أجور 
املوظفني احلكوميني املدنيني األميركيني ملدة ســــنتني في إجراء تقشــــفي من شأنه أن يوفر 

ملياري دوالر على اخلزانة األميركية في العام املالي احلالي.
  وقال اوباما ان التجميد سيوفر على اخلزانة األميركية فيما تبقى في العام املالي ٢٠١١ ملياري 
دوالر و٢٨ مليار دوالر في السنوات اخلمس املقبلة واكثر من ٦٠ مليار دوالر في السنوات الـ 
١٠ املقبلة. وأشار الى ان التجميد يشمل جميع املوظفني بينهم أولئك املدرجون على خطط 

أجور بديلة وموظفو وزارتي الدفاع واخلارجية ولكن لن يشمل اجلنود األميركيني.
  وأوضح أوباما انه لم يتوصل الى هذا القرار بسهولة، «فهذه حياة أناس وهؤالء مواطنون 
يحبون بالدهم». وأضاف ان العديد من املوظفني احلكوميني «بذلوا تضحيات عديدة خلدمة 
هــــذا البلد، لكننا مدعوون جميعا في هــــذه األوقات الى بذل تضحيات» وان على القادة في 

واشنطن اتخاذ قرارات صعبة. 

 العراق يحتاج إلى استثمارات 
  بقيمة ١٠٠ مليار دوالر لبناء مليون منزل في بغداد

 بغداد ـ رويتــــرز: قال رئيس بلدية بغداد صابر 
العيساوي ان العراق يحتاج إلى استثمارات بقيمة ١٠٠ 
مليار دوالر مبوجب خطة لبناء مليون منزل جديد 
فــــي العاصمة بغداد ومواجهة النقص في العقارات 

السكنية مع تنامي عدد السكان.
  وقال العيساوي ان تأخر تشكيل احلكومة لنحو 
ثمانية أشــــهر بعد انتخابات مارس أدى إلى إحجام 
كثير من شــــركات التطوير العقاري األجنبية عن 
القدوم إلى العراق لالستفادة من جهود إعادة بناء 
العاصمة. وأضاف العيســــاوي «كانوا خائفني من 
الوضع السياســــي، لذا كان هنــــاك بعض اإلحجام 

والترقب واالنتظار حتى يتم تشكيل احلكومة».
  وكلف الرئيس العراقي جالل طالباني األسبوع 
املاضي رسميا رئيس الوزراء املنتهية واليته نوري 

املالكي بتشكيل حكومة ليمنحه مهلة ٣٠ يوما الختيار 
أعضاء مجلس وزرائه. 

  وقال العيساوي ان نحو ٨٠٪ من الرقم اإلجمالي 
لالستثمارات ستأتي من املستثمرين بينما ستشارك 

احلكومة بنسبة ٢٠٪.
  وأضاف ان بغداد خصصت ١٫٥ مليار دوالر لإلنفاق 
على مشروعات سكنية وفي البنية التحتية في ٢٠١١ 
لكن هذا الرقم اليزال يتطلب موافقة احلكومة وميكن 

أن يتم تعديله باخلفض.
  ويواجه العراق نقصا حادا في املنازل بعد سنوات 
من احلرب والعقوبات ويحتاج ما بني مليونني إلى 
ثالثة ماليني منزل جديد. ويعيش نحو سبعة ماليني 
مواطن في بغداد من بني إجمالي سكان العراق الذي 

يقدر بنحو ٣٠ مليون نسمة. 

 «سويس ري»: الكوارث كلفت االقتصاد
  العالمي ٢٢٢ مليار دوالر في ٢٠١٠ 

 جنيڤـ  أ.ف.پ: أفادت تقديرات 
شـــركة إعادة التأمني السويسرية 
(سويس ري) ان الكوارث الطبيعية 
وتلك البشرية املنشأ كلفت االقتصاد 
العاملي حوالي ٢٢٢ مليار دوالر في 
٢٠١٠، بزيـــادة ثالثة اضعاف عما 
كانت عليه قبل عام واحد خصوصا 
بسبب زلزال هاييتي وفيضانات 
باكستان. وكانت اخلسائر بلغت 
٦٣ مليـــار دوالر في ٢٠٠٩. وقالت 
الشـــركة في بيان ان «التقديرات 
االوليـــة لســـويس ري تفيد بأن 
خسائر االقتصاد العاملي الطبيعية 
والبشرية املنشأ بلغت ٢٢٢ مليار 
دوالر فـــي ٢٠١٠ اي ثالثة اضعاف 

ما كانت عليه في ٢٠٠٩».

 السعوديات يملكن ١٢٪  من الشركات
  عادلة بنت عبداهللا بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة مركز السيدة 
خديجة بنت خويلد في كلمة لها خالل اجللسة األولى ملنتدى السيدة 
خديجة الذي انطلق مســــاء أمس األول في جدة، إلى مراجعة األنظمة 

والتعليمات لضمان مشاركة املرأة في عملية التنمية الوطنية.
  وأعلنت أن الســــعوديات ميلكن ١٢٪ من الشــــركات املوجودة في 
اململكة و١٦٪ من املصانع الكبرى وجتاوز عدد الســــجالت التجارية 
اململوكــــة لهن في العام املاضي ٤٠ ألف ســــجل بزيادة نحو ٧٧٪ عن 
العام ٢٠٠٧ مشيرة إلى أن املرأة تشكل ٥٠٪ من نسبة املواطنني لذلك 
يجب أن تتاح لها الفرصة في العمل في جميع املراكز والتخصصات 
بحســــب مؤهالتها. وقال ابنة العاهل السعودي: ان إحصائيات البنك 
الدولي تفيد بــــأن اململكة تعد ثاني دولة عامليا بعد الواليات املتحدة 
األميركية في مقدار التحويالت املالية للخارج ورابع دولة في استقطاب 
العمالة الوافدة. وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي حجم ما متلكه 
سيدات األعمال في اململكة العربية السعودية يتجاوز ٤٥ مليار ريال 
في البنوك الســــعودية كما تبلغ قيمة االســــتثمارات العقارية باسم 
الســــعوديات نحو ١٢٠ مليار ريال علما أن الدوالر األميركي يساوي 

٣٫٧٥ رياالت سعودية. 

 الموجة الباردة في أوروبا 
  تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط

  نيويورك ـ د.ب.أ: أدت املوجة الباردة التي جتتاح أوروبا إلى 
ــعار النفط بشكل ملحوظ أثناء التعامالت مساء امس  ارتفاع أس
االول. وسجل اخلام األميركي نوع غرب تكساس اخلفيف تسليم 
شهر يناير املقبل ٨٥٫٣١ دوالرا للبرميل بزيادة قدرها ١٫٥٥ دوالر 
ــعر اإلقفال يوم اجلمعة املاضي. وسجل مزيج برنت بحر  عن س
الشمال األوروبي ٨٧٫٠٨ دوالرا بزيادة قدرها ١٫٥٠ دوالر. وقال 
ــعار النفط من  ــاع قيمة الدوالر لم مينع أس ــون إن ارتف املتعامل
ــعير النفط يتم بالدوالر  االرتفاع على غير املعتاد، نظرا ألن تس
ويؤدي ارتفاع الدوالر إلى تراجع الطلب على النفط وبالتالي إلى 

انخفاض سعره. 

 أضخم ميزانية لسلطنة عمان في ٢٠١١
  مسقطـ  كونا: قال مسؤول عماني ان ميزانية سلطنة عمان ستكون 
األضخم في تاريخ عمان احلديث اذ ترتكز على محورين االول حتديد 
سعر أعلى للبرميل والثاني على رفع انتاج السلطنة من النفط في السنة 
املقبلة. وأوضح املسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ «كونا» ان ارتفاع 
حجم امليزانية سيسهم في حتسني اإليرادات احلكومية وستغطي ميزانية 
عام ٢٠١١ كما تخطط له السلطنة، مبينا ان هناك تطورا ومنوا مستمرا 
ــينعكس على زيادة االنفاق  في املوازنات العامة للدولة حيث ان ذلك س
اجلاري واالستثمار احلكومي. وأكد ان السياسات التحوطية للسلطنة في 
االقتصاد العماني من التداعيات املباشرة لألزمة املالية العاملية والركود 
ــي امليزانية العامة  ــح ان اجمالي اإلنفاق املقدر ف ــواق. وأوض في األس
ــنة اخلامسة واألخيرة للخطة اخلمسية السابعة  للدولة لعام ٢٠١٠ للس
ــبعة مليارات و١٨٠ مليون ريال عماني وان حجم االيرادات في  بلغ س
املوازنة يقدر بـ ٦ مليارات و٣٨٠ مليون ريال عماني فيما يقدر العجز 

املتوقع بـ ٨٠٠ مليون ريال عماني.
  وكانت جملة االضافات على اخلطة اخلمسية السابعة لسلطنة عمان 
بلغت ٦ مليارات و٦٦٥ مليون ريال عماني وبذلك تكون ارتفعت بنسبة 

٢٢١٪ لتصل الى ٩ مليارات و٦٨١ مليون ريال عماني.
ــنة املالية ٢٠١٠ نحو سبعة مليارات    وبلغ اجمالي اإلنفاق العام للس
ــي مقابل ٦ مليارات و٤٢٤ مليون ريال عماني  و١٨٠ مليون ريال عمان
للسنة املالية ٢٠٠٩ بزيادة قدرها ٧٥٦ مليون ريال عماني وبنسبة ١٢٪ 

لتغطية عناصر ومكونات اإلنفاق. 

 باراك أوباما


