
 37  اقتصاد  السبت ٤ ديسمبر ٢٠١٠ 

 جان كلود تريشيه متحدثا للصحافيني في فرنسا

 عددهم يقدر بنحو ١٥ مليون عاطل ومعدل البطالة يقفز إلى ٩٫٨٪ في نوفمبر  

 أوباما يطالب الكونغرس بتمديد إعانات البطالة لدعم االنتعاش االقتصادي 
 واشنطنـ  رويترز: قال الرئيس 
األميركي باراك اوباما اول من امس 
ان الفشل في متديد اعانات البطالة 
سيكون مأساة ملاليني األميركيني 
وقد يلحق ضررا باالقتصاد مصعدا 
بذلك الضغــــوط على الكونغرس 
التخاذ اجراء. وأبلغ اوباما اجتماعا 
حلكام الواليات املنتخبني حديثا «إذا 
لم نفعل شيئا فإن ٧ ماليني شخص 
قد يفقدون التأمني ضد البطالة.. 
هذه ليست مجرد مأساة محتملة 
لتلك األسر فرادى بل انها قد تكون 
لها اثار ضخمة على اقتصاداتكم 

احمللية».
  وطلــــب اوباما من املشــــرعني 
البطالة في اطار  اعانــــات  متديد 
حزمة اجــــراءات يريد اقرارها في 
الكونغرس قبل بدء عطالت عيد 

امليالد.
  وفي وقت ســــابق حذر البيت 
األبيض من ان الفشــــل في متديد 
اعانات البطالة التي انتهى العمل بها 

امس األربعاء قد يقوض االنتعاش 
االقتصادي للبالد مع تعافيها من 
الثالثينيات  أسوأ ركود منذ عقد 
من القرن املاضي. وهناك حوالي ١٥ 
مليون أميركي في عداد العاطلني 
منهم نحو ٩ ماليني يقدمون طلبات 

للحصول على إعانات بطالة.
الدميوقراطيون متديد    ويريد 
اعانات البطالة لعام آخر لكنهم لم 
يحددوا موعدا القتراع سواء في 
مجلس النواب او مجلس الشيوخ. 
ويصر اجلمهوريون على ان تكلفة 
متديد اعانات البطالة -والتي تقدر 
بحوالي ٦٥ مليار دوالرـ   ينبغي ان 
تقابلها تخفيضات في بنود اخرى 
بامليزانية لتفادي وضع مزيد من 

الديون على كاهل البلد.
  وقال اوباما انه يأمل بأن يتفق 
احلزبان كالهما على متديد اعانات 
البطالة، مشيرا الى ان التأمني ضد 
البطالة يحظى بشكل تقليدي بتأييد 
من احلزبني اثناء اوقات املصاعب 

من اعانــــات البطالــــة. وجاء في 
تقرير جديد ملجلس املستشارين 
االقتصاديني بالبيت األبيض انه إذا 
لم يتم متديد اعانات البطالة فإن 
ذلك قد يتسبب في فقدان حوالي 
٦٠٠ ألف وظيفة بحلول ديسمبر 

.٢٠١١
  وأظهــــر التقريــــر أن النــــاجت 
الواليات املتحدة  االقتصادي في 
سيتراجع ٠٫٦٪ العام املقبل إذا لم 
يتم متديد إعانات البطالة. ومازال 
معدل البطالة في أميركا قريبا من 
١٠٪ بعد أسوأ ركود منذ الثالثينيات 
وفي أكتوبر كان هناك ١٤٫٨ مليون 
أميركي في عداد العاطلني عن العمل. 
وحــــذر البيت األبيض من ارتفاع 
عدد من ال يحصلون على إعانات 

إذا لم يتم اتخاذ إجراء.
  وحث أوباما املشرعني أيضا على 
متديد تخفيضات الضرائب للعائالت 
األميركية من الطبقة املتوســــطة 
والتي ســــتنتهي في ٣١ ديسمبر. 

ويتفــــاوض الطاقــــم االقتصادي 
للرئيس مع زعماء الكونغرس من 
احلزبني الدميوقراطي واجلمهوري 

على حل وسط.
  مــــن جهــــة اخــــرى، ارتفعت 
الوظائف األميركية مبعدل أقل من 
املتوقع بكثيــــر في نوفمبر وقفز 
إلى أعلى مستوى  البطالة  معدل 
في سبعة أشــــهر عند ٩٫٨٪ وهو 
ما أضعــــف اآلمال فــــي انتعاش 
اقتصادي مستدام. وقالت وزارة 
العمل األميركية إن الوظائف غير 
الزراعيــــة ارتفعت مبقدار ٣٩ ألفا 
بينما زادت وظائف القطاع اخلاص 
٥٠ ألفا فقط. لكن تعديل إجمالي 
الوظائف في سبتمبر وأكتوبر أظهر 
زيادة مبقدار ٣٨ ألف وظيفة عما 

جاء في التقديرات السابقة.
  وكان اقتصاديــــون يتوقعون 
ارتفــــاع الوظائف مبقدار ١٤٠ ألفا 
في الشهر املاضي واستقرار معدل 

البطالة عند ٩٫٦٪.

االقتصاديــــة. ويقدم التأمني ضد 
البطالة في أميركا حوالي ٣٠٠ دوالر 
في االسبوع ألولئك الذين يحصلون 
اعانات طويلة األجل والتي  على 
مددها الكونغرس بالفعل ملا يصل 
الى ٩٩ اسبوعا من فترة تقليدية 

مدتها ٢٦ اسبوعا.
  وقال البيت االبيض انه اذا فشل 

الكونغرس فــــي اتخاذ اجراء فان 
مليوني شخص سيفقدون اعانات 
البطالة في نهاية الشهر اجلاري.

  واضــــاف ان العدد ســــيرتفع 
الى سبعة ماليني بحلول نوفمبر 
٢٠١١ وهو ما سيؤثر على حياة ٤٠ 
مليون أميركي مع حساب عائالت 
الذين يســــتفيدون  األشــــخاص 

 ٤٥ مليونيرًا أميركيًا يطالبون
  بدفع مزيد من الضرائب إلنقاذ االقتصاد

  
  نيويوركـ  أ.ش.أ: طالب ٤٥ مليونيرا أميركيا من إدارة الرئيس 
ــم «إنقاذ  االميركي اوباما بزيادة الضرائب املفروضة عليهم باس
ــة املالية» في الواليات املتحدة االميركية. كما طالبوا بترك  الصح
التخفيضات املالية التي متنح لهم منذ عام ٢٠٠١ للمساهمة بنحو 
مليون دوالر في حل مشكلة االقتصاد. واكد محامي كاليفورنيا 
«جي سابرستان» الذي وقع على هذا الطلب على ان االغنياء يجب 

عليهم شد احلزام في حاالت االزمات املالية. 

 «جي.بي مورغان»: سعر النفط يتجاوز ١٢٠ 
دوالرًا قبل نهاية ٢٠١٢

 مدينة تشونغتشينغ الصينية تصبح أكبر قاعدة 
إنتاج عالمية ألجهزة الكمبيوتر المحمول 

 الشيكل اإلسرائيلي على الئحة  عقب توقيع اتفاقية مع «آيسر»  
أسعار الصرف األوروبية

  
  بروكسلـ  أ.ش.أ: قرر املصرف املركزي األوروبي إضافة الشيكل 
اإلسرائيلي إلى الئحة أسعار الصرف األوروبية، التي حتدد أسعار 

بيع وشراء العمالت األجنبية مقابل اليورو.
  وأشـــار بيان صدر بهذا الصدد إلى أن الالئحة اجلديدة ـ التي 
تضم سعر بيع وشراء الشيكل اإلسرائيلي مقابل اليوروـ  ستصدر 
للمرة األولى في ٣ يناير من العام املقبل، حيث يعمل املصرف على 
ضمان أســـعار صرف تعكس تبدل الظروف السائدة في األسواق 

املالية.
  ويشير املصرف إلى أن أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل 
اليورو حتدد يوميا بعد التشـــاور مع املصارف املركزية العاملية 
ودراسة وضع السوق، وبالتالي تشكل مرجعية يومية للتعامالت 

املالية.
  كما أكد املصرف ـ في البيان ـ أن الالئحة اجلديدة، التي سيتم 
اعتمادها من بداية العام املقبل، لن تتضمن ســـعر صرف الكرون 
اإلســـتوني، باعتبار أن استونيا ســـتصبح منذ األول من الشهر 
املقبـــل، الدولة األوروبيـــة رقم ١٧ التي ســـتتبنى اليورو كعملة 
رسمية لها. وتتضمن الئحة أسعار الصرف األوروبية الكثير من 
العمـــالت العاملية (الواليات املتحدة األميركيـــة، الصني، اليابان، 
الهند، اســـتراليا، تركيا، البرازيل) وعمالت الدول األوروبية غير 

األعضاء في منطقة اليورو. 

 الدوالر يتراجع ١٪ أمام الين
  

  نيويوركـ  رويترز: هوى الدوالر أكثر من ١٪ أمام الني وواصل 
خســـائره أمام اليورو امس بعدما أظهرت بيانات زيادة أقل من 
املتوقع بكثير في الوظائف األميركية في نوفمبر وارتفاعا حادا في 
معدل البطالة ليصل إلى أعلى مستوى في ٧ أشهر عند ٩٫٨٪.

  وتراجع الدوالر إلى ٨٢٫٨٣ ينا على منصة إي.بي.اس للتداول 
اإللكتروني وسجل ٨٣٫٠٤ ينا في أحدث التعامالت. وكان الدوالر 

قبل صدور البيانات عند نحو ٨٣٫٠١ ينا. 
  وســـجل اليورو في أحدث التعامالت ١٫٣٢٦٤ دوالر مرتفعا 
٠٫٣٪ عن اجللسة الســـابقة وذلك مقارنة بـ ١٫٣٢٤٨ دوالر قبل 

صدور البيانـــات.  

 الذهب يقفز ألعلى مستوى
  في ٣ أسابيع متجاوزًا ١٤٠٠ دوالر 

 لندنـ  رويترز: توقع جي.بي مورغان امس 
أن يتخطى ســـعر النفط حاجز الـ ١٠٠دوالر 
للبرميل خالل النصـــف األول من عام ٢٠١١ 
و١٢٠ دوالرا قبل نهاية ٢٠١٢ وتكهن بان يكون 
رد فعل أوپيك على ارتفاع األســـعار بطيئا 

للغاية.
  وذكر محللـــون في البنك االســـتثماري 
أن من املرجح أن يتراجـــع االرتفاع احلالي 
املرتبط بالسياسات في الطلب الصيني على 
النفط في بداية الربع األول لكن من املتوقع 
أن يؤدي اســـتمرار زيادة الطلب من جانب 
األسواق الناشـــئة خالل االربعة والعشرين 
شـــهرا املقبلة الى دعوات بـــان ترفع أوپيك 
انتاجها الى مســـتويات لم حتدث منذ ذروة 

أسعار النفط التي بلغتها عام ٢٠٠٨.
  نســـتبعد ان ترفـــع أوپيـــك االنتاج قبل 
اجتماعها في يونيو ٢٠١١ ما لم تقفز األسعار 
فـــوق ١٠٠ دوالر للبرميل لتترك املخزونات 
تتراجع خالل الربع األول وتدفع مزيج برنت 
الى امليـــل للتراجع عن اخلام األميركي وهو 
منـــوذج من املرجح أن يســـتمر أغلب عامي 

٢٠١١ و٢٠١٢».
  وأضافوا «على هذا النحو نواصل التأكيد 
على ان انخفاض األسعار في الفترة األخيرة 
يوفر فرصة للمســـتهلكني إلعادة التحوط.. 
كما يتعني على املستثمرين حتريك مراكزهم 
الى مـــا كانت عليــه في الشـــهور القليلـــة 

املاضيــة». 

 بكنيـ  أ.ش.أ: أعلن «هوانغ تشي فان» عمدة 
مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصني، أن 
املدينة ستصبح في غضون عامني أكبر قاعدة 

عاملية إلنتاج أجهزة الكمبيوتر احملمول.
  جاء هذا اإلعالن عقب توقيع املدينة اتفاقية مع 
شركة (أيسر) بشأن نقل قاعدة االنتاج لألخيرة 
الى تشونغتشينغ، حيث خططت شركة (أيسر) 
ـ التي تعد ثاني أكبر عالمة جتارية في العالم 
في مجال أجهزة الكمبيوتر احملمول ـ إلنشاء 
الوظائف في تشونغتشـــينغ  قاعدة متعددة 
ميكنها انتاج ٥٠٪ من هذه األجهزة للشـــركة 

بحلول عام ٢٠١٢.
  وكانت مدينة تشونغتشينغ قد استضافت 
قاعدة شركة (هوليت ـ باكارد) إلنتاج أجهزة 

الكمبيوتر احملمول.

  وأوضح عمدة املدينة ا قدرتها على إنتاج هذه 
األجهزة سترتفع الى مائة مليون جهاز سنويا 
في عام ٢٠١٢ بدعم شركتي (أيسر) و(هولت ـ 
باكارد) والشركات التي تقدم خدمات التصنيع 

دوليا في هذا الصدد.
  وبحسب تقديرات صناعية، يتوقع أن تصل 
مبيعات أجهزة الكمبيوتر احملمول عامليا الى 
٣٠٠ مليون جهاز في عام ٢٠١٢، لذا ســـتصبح 
تشونغتشينغ أكبر قاعدة إنتاجية في العالم 

بإنتاجها الضخم.
  وحتتضن املدينة الصينية حاليا ثالث شركات 
تقدم خدمات تصنيع اإللكترونيات عامليا، بينها 
شركة (فوكسكون) املسؤولة عن صناعة أجهزة 
(آي فون) و(آي بود)، الى جانب ١٢٠ شـــركة 

منتجة لقطع غيار اإللكترونيات. 

 لندنـ  رويترز: قفزت أسعار الذهب إلى أعلى 
مستوى لها في ثالثة أسابيع أمس بعدما جاءت 
بيانات الوظائف األميركية أدنى من التوقعات 
وهو ما جعـــل الدوالر يهبـــط أمــــام اليورو 
اقتصـــادي  انتعــــاش  اآلمـــال في  وأضعــف 

مستـــدام.
  وأظهرت البيانـــات أن الوظائف األميركية 

زادت بنسبة أقل من املتوقع بكثير في نوفمبر 
وأن معدل البطالة ارتفع ارتفاعا حادا ليصل إلى 

أعلى مستوى في سبعة أشهر عند ٩٫٨٪.
  وسجل الذهب في السوق الفورية ١٤٠٠٫٢٠ 
دوالر لألوقية (األونصة) وبلغ ١٣٩٧٫١٥ دوالرا 
مقارنة مع ١٣٨٤٫٧٥ دوالرا في أواخر تعامالت 

نيويورك أول من أمس. 

 أكد أن إجراءات التقشف لن تسبب الركود 

 تريشيه: حجم صندوق اإلنقاذ األوروبي يجب أن يناسب األزمة
 باريسـ  رويترز: قال جان كلود تريشيه 
رئيس البنك املركزي األوروبي امس إن 
استجابة احلكومات األوروبية لألزمة مبا 
في ذلك تأسيس صندوق لالستقرار يجب 
ان تكون كافية ملواجهة حجم املشكالت.

  وقال للصحافيني في باريس إن أوروبا 
حتتـــاج «لقفـــزة نوعية» فيمـــا يتعلق 
باحلوكمـــة النقدية وأضاف انه ال يعتقد 
أن إجراءات خفض امليزانية لكبح العجز 
الهائل ستدفع االقتصاد األوروبي اآلخذ 

في التعافي الى شفا الركود.
  وصرح تريشيه ردا على سؤال بشأن 
تقارير بان احلكومات األوروبية قد حتتاج 
الى زيادة حجم صندوق اإلنقاذ الذي يبلغ 
٧٥٠ مليار يورو بأنه «من املهم للغاية أن 

يتناسب كل شيء مع حجم التحديات».
  وقال: «ال اعتقد أن إجراءات التقشف في 

منطقة اليورو ستتسبب في الركود».
  وردا على سؤال عما إذا كانت إجراءات 
التقشف ستدفع منطقة اليورو الى الركود 
قال تريشيه في مقابلة مع إذاعة آر.تي.ال 

الفرنسية «ال أظن».
  وأكد تريشـــيه ان اليـــورو ال يواجه 

أزمة.
  وكان املركزي األوروبي قد قاوم أول 
من أمس ضغوطا لاللتزام ببرنامج كبير 
لشراء السندات الحتواء أزمة الديون في 

منطقة اليورو.
  وقال تريشيه أول من أمس ان البنك 
قرر خالل اجتماعه الشهري اإلبقاء على 
أســـعار الفائدة دون تغيير مع توسيع 
شبكة سالمة الســـيولة ملساندة البنوك 

املتعثرة في منطقة اليورو.
  ولم يرد في تعليقاته ذكر لزيادة برنامج 
البنك لشراء السندات احلكومية بالرغم من 
دعوات بذلك بعد أن فشلت خطة إنقاذ بقيمة 
٨٥ مليار يورو (١١٠٫٧ مليارات دوالر) قدمها 
االحتاد األوروبي وصندوق النقد الدولي 
اليرلندا في تهدئة مخاوف من أن البرتغال 

وإسبانيا قد حتتاجان الى إنقاذ.

اجراءات جديدة ملواجهة األزمة في استقرار 
اليورو وفي انتعاش أسواق األسهم بالرغم 

من املخاوف بشأن اسبانيا والبرتغال.
  ويشكك بعض االقتصاديني في مستقبل 
اليورو بســـبب أزمة الديون الســـيادية 
ويخشـــون من امتداد العدوى الى آسيا 

والواليات املتحدة.
الدولي  النقد    وقال رئيس صنـــدوق 
دومينيك ستراوس كان الذي يقوم بزيارة 
للهند ان الوضع في اوروبا «خطير» وان 
الصندوق مستعد لتقدمي املساندة املالية 
والفنية للدول املتعاملة معه إذا ما دعت 

احلاجة.
  لكن زعماء االحتاد األوروبي يؤكدون 
ان اليورو لـــن ينهار وينفـــون تقارير 
نشـــرت أمس اخلميس بانهم سيدعون 
الـــى قمة خاصة مطلع األســـبوع املقبل 

لبحث األزمة.
  وقال وزير االقتصـــاد األملاني راينر 
برودرله ان هناك فرصة جيدة اال حتتاج 

لشبونة ومدريد لإلنقاذ.
  وأكد رئيس الوزراء االسباني خوسيه 
لويس رودريجيث ثاباتيرو ايضا ان مدريد 
لن تطلب أي أموال من االحتاد األوروبي 
ملساعدتها في مشـــكلة الديون لكنه دعا 
الى «تكامل أكبر في السياســـة النقدية» 

في منطقة اليورو.
  وهنـــاك انقســـامات داخـــل املركزي 
األوروبي، فقد دعا اكســـيل ويبر رئيس 
املركزي االملاني (بوندســـبنك) الى إلغاء 
برنامج شراء السندات فيما انتقد أعضاء 
آخرون في املجلس التنفيذي للبنك قرار 
مجلس االحتياطي االحتـــادي األميركي 
(البنك املركزي) شراء ٦٠٠ مليار دوالر 
من الديون األميركية. وقال برودرله قبل 
اجتماع البنك إن السيولة اإلضافية وحدها 

لن حتل مشكالت أوروبا.
  «طبع النقود بشكل دائم ليس احلل. 
مطابع النقود يجب أال تســـقط في أيدي 

السياسيني». 

  ويقول محللون إن صندوق االستقرار 
قد يواجه نقصا في موارده إذا ما احتاجت 
البرتغال واســـبانيا ملساعدات مثل التي 

حصلت عليها ايرلندا واليونان.
  وأضـــاف ان هذه احلاجة الى التعامل 
النوعية  الناحية  بأسلوب مناســـب من 
والكمية تنطبق على السياسات النقدية 
للحكومات واإلصالح الهيكلي «واإلجراء 
اجلماعي الذي قد نتخذه حتى من خالل 

صندوق االستقرار».
  وقال تريشيه ان اليورو «محل ثقة» 
وحافظ على قيمته وهـــو أمر ضروري 
الســـتقرار منطقة اليورو التي تضم ١٦ 

دولة.
  واســـتطرد قائال «لدينا مشـــكلة في 

الوقت الراهن وهي ليست مشكلة تواجه 
اليورو لكن مشكلة في سياسات امليزانية 
التي لم تكن صحيحة بالرغم من القواعد 
وهو ما يجب تصحيحه وهو ما ســـيتم 

تصحيحه».
  وقال في مؤمتر صحافي اول من أمس 
«أؤكد اننا في حالة يقظة دائمة. ونتابع 

عن كثب الوضع في األسواق».
  وفي إشارة الى سياسة شراء السندات 
التي بدأها البنك بعد خطة إنقاذ اليونان في 
مايو قال تريشيه «برنامج سوق األوراق 
املالية مستمر. أكرر انه مستمر. لن أعلق 

على مالحظات أطراف السوق».
  وساعدت توقعات قبل اجتماع أول من 
أمس بان املركزي األوروبي قد يوافق على 

 «المركزي األلماني» يرفع من توقعاته بشأن نمو االقتصاد 

 ألمانيا: «ال رغبة» في سياسة 
  مالية أوروبية موحدة 

 االتحاد األوروبي يسعى للعب دور أكبر
  في سالمة حقول النفط والغاز 

 برلـــنيـ  رويترز: قالـــت أملانيا أمس إنه «ال 
خطط أو رغبة» في وضع سياسة مالية مشتركة 
ملنطقة اليورو، مشيرة إلى ان اإلصالحات اجلارية 
بالفعل حتقق التعاون الوثيق بني الدول األعضاء 

وتنسيق السياسات االقتصادية.
  وقال ستيفني شيبرت املتحدث باسم احلكومة 
األملانية «ليس هناك خطط أو رغبة في وضع 
سياسة مالية مشتركة»، وأضاف «إصالح اتفاق 
االستقرار والنمو يقود بالفعل إلى تعاون أوثق 

في السياسيات االقتصادية».
  وقال إن أملانيا وفرنســـا ستبحثان اليورو 
في اجتماعهما الثنائي في نهاية األسبوع املقبل 
لكن ليس هناك خطط لعقد قمة خاصة لالحتاد 
األوروبي بشأن أزمة اليورو في مطلع األسبوع 

املقبل.
  من جانـــب اخر، رفع البنك املركزي األملاني 

«بوندسبنك» من توقعاته بشأن منو االقتصاد 
األملاني بصورة كبيرة.

  وأشارت توقعات البنك املركزي األملاني التي 
نشـــرها أمس إلى ارتفاع إجمالي الناجت احمللي 
للعام احلالي بنسبة ٣٫٦٪ وارتفاعه بنسبة ٢٫٠٪ 
خالل العام املقبل وذلك بفضل رواج الصادرات 
وحتسن الطلب داخل السوق احمللية. كان البنك 
املركزي األملاني قد توقع في يونيو املاضي أن 
يحقق االقتصاد األملاني منوا خالل العام احلالي 

بنسبة ١٫٩٪ وبنسبة ١٫٤٪ خالل العام املقبل.
  وقال البنـــك املركزي األملاني فـــي بيان إن 
االقتصاد األملاني سيتمكن بذلك في نهاية العام 
املقبل من تعويـــض الركود الكبير الذي عاناه 
بفعل األزمة املالية واستعادة مستوى اإلنتاج 
الذي كان قد وصل إليه في الربع األول من عام 

 .٢٠٠٨

 بروكسلـ  كونا: أعرب وزراء الطاقة والنقل 
في االحتاد األوروبي خالل اجتماعهم امس عن 
قلقهم العميق ازاء حادث تســـرب النفط في 
خليج املكسيك في ابريل املاضي، مؤكدين في 
الوقت نفسه حاجة أوروبا التخاذ كل التدابير 

لتفادي مثل تلك الكارثة.
  وأوضح الوزراء في بيان أن اغلب صناعة 
االحتـــاد األوروبي في مجالـــي النفط والغاز 
موجودة باخلارج مشـــددين علـــى دعم كل 

االنشطة والتدابير التي تعزز الدور الريادي 
لالحتاد في مجال تطوير السالمة في احلقول 
النفطية اخلارجية وتعزيز الشراكات مع البلدان 

والهياكل الدولية املعنية.
  وأقر البيـــان ان الصناعـــة األوروبية في 
اخلارج باتت تواجه حتديات جديدة مثل تهرم 
املنشآت والبنى التحتية والتوجه الطاغي نحو 
عمليات أكثر تعقيدا بسبب الظروف البيئية 

واجلوية. 


