
 31  اقتصاد  السبت ١٨ ديسمبر ٢٠١٠   
 تعديل معاهدة لشبونة إلقامة صندوق دائم لإلنقاذ

 أوروبا تتسلح بآلية تعاون دائمة من أجل مقاومة أفضل لألزمات المالية
اتفـــق  ـ أ.ف.پ:   بروكســـل 
االوروبيون مساء اول من امس 
آلية مساعدة مالية  على إنشاء 
دائمة فيما بينهم من اجل متكني 
منطقـــة اليورو مـــن التصدي 
بشـــكل افضل لالزمات مؤكدين 
استعدادهم للقيام بكل ما يلزم 
للدفـــاع عن املنطقـــة لكن دون 
تقدمي اموال اضافية في الوقت 

احلالي.
  وقال قادة الدول واحلكومات 
االوروبية في اعالن صدر عنهم 
اثر اليوم االول من قمة لهم في 
بروكسل، «نحن على استعداد 
للقيام بكل ما هو ضروري لضمان 

استقرار منطقة اليورو».
  واتفق القادة بشكل ملموس، 
على تعديل معاهدة لشبونة بهدف 
السماح بإقامة صندوق انقاذ دائم 
ملصلحة دول منطقة اليورو في 

حال حدوث ازمة خطيرة.
  واشارت الوثيقة التي توافقوا 
انه في املســـتقبل  الـــى  عليها 
«اصبح مسموحا للدول االعضاء 
في منطقة اليورو بإنشـــاء آلية 
استقرار يتم تفعيلها في حال تبني 
ان ذلك ضروري لضمان استقرار 

اليورو في اإلجمال».
  وكانت أملانيـــا تطالب بهذه 
الضمانة القانونية ألنها تخشى 
فـــي حال عـــدم وجودهـــا، من 
اعتراض احملكمة الدستورية حيث 
ان املعاهدة احلالية التي تسير 
االحتاد االوروبي ال تسمح مبدئيا 

«سندات اوروبية» اي عمليات 
اقـــراض حكوميـــة مشـــتركة 
للتضامن في املخاطر بني الدول 

وحلماية الدول األضعف.
  وجرت مناقشـــة املوضوع 
اخلميس من قبل القادة غير انه 
مت استبعاده في الوقت احلالي.

  واكد رئيس الوزراء البلجيكي 
«انها فكرة تشـــق طريقها (..) 
وعنصر ال غنى عنه وســـيرى 
النور» بيد ان أملانيا تعارض حتى 

االن هذه الفكرة.
  والهدوء احلـــذر الذي يخيم 
حاليـــا علـــى األســـواق يعود 
باخلصوص الى حتـــرك البنك 
املركزي األوروبي الذي يشتري 
البلدان  بشكل مكثف ســـندات 

الهشة في منطقة اليورو.
  وللطمأنة جلهة قدرته على 
مواجهة الوضع قرر البنك اول 
من امس مضاعفة ميزانيته لتبلغ 

١٠٫٧٦ مليارات يورو.
  واكتفى رئيس البنك املركزي 
األوروبي جان كلود تريشيه املؤيد 
لرفع رأســـمال صندوق االنقاذ 
املؤقت عنـــد الضرورة، بالقول 
لدى مغادرته االجتماع انه «بلغ 

رسائله» للمشاركني.
  من جهته اعرب املدير العام 
لصندوق النقد الدولي دومنيك 
ستروس-كان عن اسفه لبطء 
حتـــرك األوروبيـــني. وقال «ان 
مشـــكلة اوروبا انها بطيئة جدا 

في اتخاذ القرار». 

ألعضاء منطقة اليورو بإنقاذ بلد 
عضو من االفالس.

  وكانت اوروبا التي اصابتها 
الربيع  فـــي  اليونانية  االزمـــة 
بالذعر، انشـــأت صندوق انقاذ 
موقتا بقيمة ٤٤٠ مليار يورو من 
ضمانات الدول ينتهي العمل به 
في منتصف ٢٠١٣، وذلك في اطار 
اجراء اشـــمل قيمته ٧٥٠ مليار 
يورو يشـــمل االحتاد االوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
  ولتعويض هذا االجراء املؤقت 

مت التوافق على اقامة الصندوق 
الدائم وذلك بهدف طمأنة االسواق 
جلهة قدرة منطقة اليورو على 

رد الفعل.
  وبعد اليونان وايرلندا تبدو 
اسبانيا والبرتغال وايضا بلجيكا 
عرضة الن تشهد بدورها ازمات 

مالية.
  غير ان القادة األوروبيني لم 
يعلنوا عن زيـــادة محتملة في 
موارد صندوق الدعم احلالي او 

القادم.

  وقال رئيس االحتاد االوروبي 
هيرمـــان فان رومبوي بشـــأن 
الصندوق الدائم «اليزال يتعني 

علينا اتخاذ قرار».
  واكد رئيس الوزراء البلجيكي 
ايف ليتيـــرم الذي تتولى بالده 
الدوريـــة لالحتـــاد  الرئاســـة 
الواقع «هناك  انه في  األوروبي 
رغبة مشتركة بان يكون لدينا 

ما يلزم من االموال».
  اما الصنـــدوق احلالي فانه 
«استخدم بشكل بسيط جدا حتى 

اآلن» وبنسبة ٤٪ وبالتالي «فان 
مشكلة رفع قدرة الصندوق على 
االقراض ليست مطروحة اليوم»، 

بحسب رومبوي.
  واكد مصدر في الوفد الفرنسي 
الى القمة «القضية ليست مطروحة 
حاليا» لكن «نحن على استعداد 
تام لزيـــادة حجم الصندوق اذا 
كان ذلك ضروريا وبالقدر الذي 

يكون فيه ضروريا».
  ويريد بعض القادة األوروبيني 
الذهـــاب ابعد من خالل انشـــاء 

«رويترز»   هيرمان فان رومبوي وجوزيه باروسو خالل املؤمتر الصحافي لقمة االحتاد االوروبي ببروكسل  

 «موديز» تخفض تصنيف إيرلندا بشكل حاد
ــت وكالة موديز  ــد وكالة فيتش، خفض ــنـ  أ.ف.پ: بع  دبل
ــي امس ٥ درجات تصنيف ايرلندا من «ايه  للتصنيف االئتمان
ايه ٢» الى «بي ايه ايه ١» بسبب تصاعد الشكوك بشأن اقتصاد 

البالد وتراجع املتانة املالية لدولة ايرلندا.
  وبررت موديز قرارها بارتفاع كلفة انقاذ البنوك االيرلندية 
التي متت مراجعتها لترتفع بشكل كبير في اخلريف مؤدية الى 
ــبة ٣٢٪ من  ــاع كبير في العجز العام االيرلندي ليبلغ نس ارتف

إجمالي الناجت احمللي هذا العام.
  كما أشارت الوكالة الى تزايد الشكوك التي حتيط بآفاق النمو 
في ايرلندا خصوصا بسبب إجراءات التقشف التي اعلنتها دبلن 
في مقابل خطة مساعدة من االحتاد األوروبي وصندوق النقد 
ــتوى تداين  الدولي.كما أعربت موديز عن قلقها من تدهور مس

البالد الناجم عن ارتفاع عجز ميزانيتها.
  وهي تتوقع ان يقفز حتى ١٢٠٪ من إجمالي الناجت احمللي في 

٢٠١٣ مقابل ٦٦٪ العام املاضي قبل ان يستقر مجددا.
  وتصنيف «بي ايه ايه ١» هو الثامن في سلم «موديز» الذي 
ــف ان ايرلندا بلد من  ــتوى. ويعني هذا التصني ــم ٢١ مس يض
مستوى متوسط في قدرتها على االقتراض غير انه قادر على 
الوفاء بالتزاماته بطريقة مالئمة.وأرفق التصنيف اجلديد اليرلندا 
مع آفاق سلبية اي ان موديز تستبعد خفض التصنيف مجددا 
ــط.وبذلك فان وكالة موديز التي حذرت نهاية  على األمد املتوس
ــتخفض على االرجح تصنيف ايرلندا عدة  نوفمبر من انها س
ــات، وضعت حتذيرها موضع التنفيذ.وكانت وكالة فيتش  درج
للتصنيف االئتماني خفضت االسبوع املاضي تصنيف ايرلندا 
ــاوي املستوى الثامن في  ثالث درجات الى «بي بي بي» ما يس
تصنيف هذه الوكالة.وخفضت وكالة ستاندار اند بورز تصنيف 
ايرلندا درجتني نهاية نوفمبر الى «ايه»، املستوى اخلامس في 

سلم هذه الوكالة للتصنيف. 

 «صندوق النقد» يمنح االقتصادات الناشئة 
مزيدًا من قوة التصويت

 واشنطنـ  رويترز: قال صندوق 
النقد الدولي إن مجلس محافظيه 
وافق على اصالحات ستمنح املزيد 
من القوة التصويتية لالقتصادات 

الناشئة مثل الصني.
  وقال الصندوق في بيان امس 
ان اإلصالحات «ستؤدي إلى حتويل 
أكثــــر من ٦٪ مــــن احلصص إلى 
األسواق الناشئة احليوية والدول 
النامية وأكثر من ٦٪ من حصص 
الدول التي تتمتع بتمثيل كبير الى 

الدول ذات التمثيل احملدود».
  وحتظى حصــــص التصويت 
في الصندوق بأهمية النها متنح 
الدول فرصة للتأثير في قرارات 
استخدام األموال التي يتم جمعها 
من مساهمات الدول األعضاء في 
الصندوق.وأضــــاف الصنــــدوق 
أن الــــدول العشــــر األعضاء التي 
ســــتتمتع بأكبر حصة من القوة 

التصويتية في املستقبل ستكون 
الواليات املتحدة واليابان والقوى 
الرئيسية لالقتصادات الناشئة وهي 
الصني والبرازيل والهند وروسيا 
الى جانب فرنسا وأملانيا وايطاليا 

وبريطانيا.
  وقال البيــــان انه مبنح املزيد 
من القوة التصويتية لبلدان مثل 
الصني وغيرها مــــن االقتصادات 
الناشئة «ستؤدي هذه االصالحات 
إلى صنــــدوق يعكس الواقع على 
نحو أفضل».وعززت الدول النامية 
جهودهــــا القناع دول مثل الصني 
بقبول مسؤولية أكبر في املجالس 
الدولية مثل صندوق النقد الدولي 
فيمــــا حتجم بكني عن املســــاهمة 
باملزيد ما لم يتم االعتراف بنفوذها 

االقتصادي املتنامي.
  واكتسبت االقتصادات الناشئة 
بالفعل املزيد من النفوذ في صندوق 

النقد على مدار اخلمس ســــنوات 
املاضية لكن التغييــــر في القوة 
التصويتية ميثل بالفعل اصالحا 
رئيســــيا للنظــــام االقتصــــادي 
العاملي الذي تأسس عندما أنشئ 
الصندوق في أعقاب احلرب العاملية 

الثانية.
التغيرات  أن    وذكر الصندوق 
ســــتعزز «شــــرعية وفاعليــــة» 
املؤسسة املقرضة كما ستضاعف 
الى املثلني حصص الدول األعضاء 
أو االشتراكات األمر الذي سيعزز 
مصادر الصندوق بنحو ٧٣٣٫٩ مليار 

دوالر بأسعار الصرف احلالية.
  وقال العضو املنتدب للصندوق 
دومينيك ســــتروس كان «أناشد 
كافــــة األعضاء التحرك بســــرعة 
وفقا للخطــــوات املطلوبة لتنفيذ 
هذا البرنامج فــــي االطار الزمني 

املتفق عليه». 

 مجلس النواب األميركي يقر تمديد التخفيضات الضريبية
 واشنطنـ  رويترز: وافق الكونغرس 
األميركي بصـــورة نهائية امس على 
اتفاق توصـــل اليه الرئيـــس باراك 
أوباما مع اجلمهوريـــني لتمديد أجل 
تخفيضات ضريبية في خطوة تنطوي 
على خطورة كبيرة إذ تهدف لتوفير 
فرص عمل على حساب زيادة الدين 

األميركي.
  وبالرغم من اعتراض عدد كبير من 
نواب احلزب الدميوقراطي الذي يتزعمه 
أوباما وافق مجلس النواب بأغلبية ٢٧٧ 
صوتا مقابل ١٤٨ على برنامج يتكلف 
٨٥٨ مليار دوالر لتجديد تخفيضات 
ضريبية ومزايا أخرى للعاطلني في 
ظل اقتصاد يصارع معدل بطالة يقترب 

من ١٠٪.
  ومـــن املتوقع أن يقدم مشـــروع 
القانـــون الذي وافـــق عليه مجلس 
الشيوخ بأغلبية كبيرةـ  يوم األربعاء 
ـ دفعة فـــي األجل القصير على األقل 
لالقتصاد األميركي رغم أنه يزيد من 

حجم الدين العام الذي يبلغ ١٤ تريليون 
دوالر والذي يخشى البعض من اقترابه 

من مستويات خطيرة.
  وشكا كثير من الدميوقراطيني من 
أن واشـــنطن متنح بعضا من أغنى 
األميركيني إعفاءات ضريبية يرون انها 
لن تستثمر في االقتصاد الذي يعاني 
كثيرا من املشكالت. لكن الغلبة كانت 

ملؤيدي املشروع املقترح.
هارمـــان ممثـــل    وقـــال جـــني 
الدميوقراطيني في مجلس النواب «إذ 
ما سارت األمور بشكل جيد فسيرتفع 
معدل منونا (االقتصادي) نقطة مئوية 
كاملة على االقل العام املقبل» مشيرا إلى 
أن هذا سيقلص معدل البطالة. وأضاف 

«هذا يستحق هذه املراهنة».
  وكما كان احلال في مجلس الشيوخ 
جاء معظم التأييد ملشـــروع القانون 
في مجلس النـــواب من اجلمهوريني 
في حني انقسم الدميوقراطيون بشدة 

بشأنه. 

 مصرف سويسري يلزم العاملين
   بلون مالبسهم الداخلية

 إيالفـ  جنيڤ: أصدر مصرف يو بي اس السويسري 
العمالق تعليمات صارمة الى موظفاته بمراعاة الحشمة 
في الملبس ونبذ األظافر االصطناعية الملونة وغيرها 
من مظاهر التبرج الصارخ. ويحدد البنك قواعد الملبس 
المطلوب من موظفيه االلتزام بها في وثيقة تقع في 
٤٠ صفحة، بما في ذلك تصفيفات الشـــعر المسموح 
بها وتصميم التنورة ونوع الجوارب ولون المالبس 

الداخلية.
  وجاء في التعليمات انه على النســـاء االبتعاد عن 
الحلي والمجوهرات البراقة أو التنورات «الضيقة من 
الخلف». ويتعين أال تكون المالبس الداخلية «مرئية 
من وراء المالبس أو ظاهرة من تحتها» بل يتعين ان 
تكون المالبس الداخلية «بلون البشرة تحت قمصان 

بيضاء». 
  وتملـــي الوثيقة على الموظفيـــن والموظفات ان 
يتوثقوا من عدم ظهور الجذور الطبيعية في الشعر 
المصبوغ. وعلى الرجال ان يرتدوا سترة بسيطة ذات 
زرين وسراويل تشكل جزءا من طقم يرتديه األشخاص 
المهنيون. وعليهم أال يرتدوا رابطات عنق تتناشز مع 
قسمات الوجه أو جوارب مطبوعة بأشكال من افالم 
الرسوم المتحركة. وال يجوز للنساء ارتداء أكثر من 

سبع قطع من الحلي والمجوهرات.
  كما ينصح المصـــرف الموظفين بتفادي العطور 
النفاذة ورائحة الثوم والبصل ودخان السجائر. ونقلت 
صحيفة الديلي تلغراف عن مصدر في اإلدارة ان سمعة 
بنك يو بي اس تشـــكل أثمن رصيد لديه وان االلتزام 

بقواعد السلوك الحميد يعني تمثيال ال غبار عليه.
   ويسعى المصرف السويسري العمالق الى إعادة 
بناء مكانته بعد تكبده خســـائر قياسية خالل األزمة 
المالية. وستختبر قواعد الملبس الصارمة في خمسة 

من فروع المصرف في البداية. 

 اليورو يرتفع إلى أعلى مستوى في شهر 
  أمام اإلسترليني.. وينخفض أمام الدوالر

 وصول قيمة موقع «تويتر» للمدونات الصغيرة 
إلى ٣٫٧ مليارات دوالر

 هيئة رقابية يابانية تقضي بتغريم «سيتي جروب»

 عروض إيرانية لتجميع السيارات في مصر

 ســـان فرانسيسكو ـ د.ب.أ: 
كشف الرئيس التنفيذي للشركة 
التـــي تديـــر موقـــع املدونات 
الصغيرة على االنترنت «تويتر» 
اول من امس عن ان تقييم الشركة 
مبقدار ٣٫٧ مليارات دوالر، وفقا 
للجولة االخيـــرة من التمويل 
الذي حصلـــت عليه من جانب 

احد املستثمرين.

  وكانت شركة «كالينر بيركنس 
كاوفيلد اند بايرز» االستثمارية 
قد ضخت ٢٠٠ مليون دوالر الى 
شـــركة «تويتر» بعد اشهر من 
محاولة الشركة االستفادة من 
شعبية املوقع الذي يضم حاليا 
١٧٥ مليون مستخدم من خالل 

منتجات اعالنية خاصة.
التي تدير  ان الشركة    يذكر 

«تويتر» تأسســـت عام ٢٠٠٧ 
وجمعت حتى اآلن ٤٠٠ مليون 
دوالر من شـــركات استثمارية 

مقابل شراء اسهم فيها.
  يعمل في «تويتـــر» حاليا 
حوالـــي ٣٥٠ عامـــال وهي غير 
مسجلة في البورصة االميركية 
لذلك ال توجد قيمة مالية محددة 

لها.

 طوكيو ـ رويترز: قضت جلنة االشراف على 
اسواق االوراق املالية والصرف باليابان امس بتغرمي 
سيتي جروب ٢٣ مليون ين (٢٧٤ الف دوالر) عقابا 
لها على عدم تقدمي ملفـــات مالئمة عن حيازات 

االسهم في اول غرامة من نوعها بالبالد.
  واملستثمرون باليابان مطالبون بتقدمي ملفات 
عن تغيرات امللكية في شركة ما خالل خمسة ايام 

عمل ان كانت حصتهم تزيد على ٥٪.
  وقالت اللجنة االشـــرافية ان عدم دقة امللفات 
ترجع الخطاء فنية، وقالت «سيتي جروب» في 
بيان انها تأخذ االمر بجدية شـــديدة وانها قدمت 

اآلن ملفات دقيقة.
  واضافت: ان اربع وحدات باليابان وهونغ كونغ 

وبريطانيا والواليات املتحدة عوقب 

 مصرـ  يو.بي.آي: كشف املوقع 
االلكتروني لصحيفة «األهرام» 
أمس ان إيران عرضت على مصر 
مقترحات لتطويـــر عالقاتهما 
االقتصادية مـــن بينها عرض 
لتجميع السيارات اإليرانية في 

مصر.
  وقالـــت «االهـــرام» ان وفدا 
ايرانيا يزور القاهرة حاليا قدم 
العرض الـــذي يتضمن توريد 
سيارات تاكسي وحافالت لنقل 

الركاب تنتجها ايران حاليا.
مـــن  وفـــدا  ان    وذكـــرت 
املســـتثمرين االيرانيـــني قدم 

العـــرض الى نظرائه في احتاد 
الغرف التجارية املصرية  اول 

من امس.
  ويأمل االيرانيون ان يحصلوا 
على نصيب في خطة تقوم بها 
احلكومة املصرية إلحالل نحو 
٢٫١ مليون سيارة تاكسي قدمية 
السنوات  بأخرى جديدة خالل 

اخلمس املقبلة.
  وكان الوفـــد االيراني قد بدأ 
زيارة ملصر االســـبوع املاضي 
اتفق خاللها مع اجلانب املصري 
على تبـــادل الزيارات والوفود 
االقتصادية واملعارض حيث دعا 

اجلانب اإليراني نظيره املصري 
لتشكيل وفد جتاري واستثماري 
لزيارة طهران في فبراير٢٠١١ .

  ونقلت عن وزيـــر التجارة 
والصناعة رشيد محمد رشيد 
انه أكد ألعضاء الوفد اإليرانى 
أنه سيزور طهران في الربع األول 

من العام املقبل.
  وكانت كل من ايران ومصر قد 
وقعتا اتفاقا العادة فتح اخلطوط 
اجلوية بني عاصمتي البلدين في 
شهر اكتوبر املاضي في خطوة 
تعكس التحســـن في العالقات 

االقتصادية بني البلدين. 

 ..والذهب يتجاوز ١٣٧٥ دوالراً 

 لندنـ  رويترز: ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى 
في نحو شهر أمام اجلنيه اإلسترليني امس حيث 
واجه اجلنيه ضغطا بعـــد بيانات ضعيفة لثقة 
املستهلك في بريطانيا بينما حظيت العملة املوحدة 
بدعم من طلبات سيادية.وارتفع اليورو إلى ٨٥٫٥٣ 
بنسا وهو أعلى مستوى له منذ ١٩ نوفمبر وبلغت 
مكاسبه خالل اجللسة ١٪ تقريبا. وصعدت العملة 
املوحدة أيضا ٠٫٨٪ أمام الدوالر.وأظهرت بيانات 
ثقة املســـتهلك في بريطانيـــا التي صدرت امس 
تراجعا حادا في املعنويات إلى أدنى مستوى منذ 

مارس ٢٠٠٩.

  وتراجع اليورو إلـــى ١٫٣٣٠٠ دوالر من أعلى 
مســـتوى له خالل امس عنـــد ١٫٣٣٢٦ دوالر وإن 
ظـــل مرتفعا ٠٫٤٥٪.كما هبط اليورو أمام الفرنك 
السويسري الى ١٫٢٧٢٠ فرنك قبل أن يصعد الى 
١٫٢٧٨٥ فرنك. كما سجلت الكرونة السويدية امس 
أعلى مستوى لها أمام اليورو منذ ٢٠٠٦. وجرى 
تداول اليورو عند ٨٫٩٨٠٦ للكرونة قبل أن يرتفع الى 
٩٫٠٠٣٩.وانخفض الدوالر قليال أمام الني إلى ٨٣٫٩٠ 
ينا بعد أن فشل مرارا في تخطي مستوى ٨٤٫٥٠ ينا 
منذ أواخر نوفمبر بالرغم من ارتفاع عائدات أذون 

اخلزانة األميركية بعد بيانات اقتصادية قوية. 

 لندنـ  رويترز: ارتفعت أسعار 
الذهب فــــي التعامالت األوروبية 
الدوالر  امس مدعومة بتراجــــع 
أمام اليورو ومخاوف مســــتمرة 
بشأن مستويات الديون السيادية 
في منطقة اليورو بعدما خفضت 
مؤسسة موديز التصنيف االئتماني 

اليرلندا.

  وسجل سعر الذهب في السوق 
الفورية ١٣٧٥٫٤٥ دوالرا لألوقية 
(األونصــــة) مقارنة مع ١٣٧٠٫٤٦ 
دوالرا في أواخر تعامالت نيويورك 
امس األول والتي تراجع خاللها الى 
أدنى مستوى في نحو ٣ أسابيع 

عند ١٣٦١٫٣٥ دوالرا لألوقية.
  وقال املدير في ساكســــو بنك 

أولي هانسن «نحن بصدد حالة 
معتادة مع نهاية الســــنة، حيث 
تتحرك السوق بفعل تدفق الطلبات 
أكثر مــــن حتركها بفعل العوامل 

األساسية».
  وارتفعت عقود الذهب األميركي 
تســــليم فبرايــــر ٥٫٤٠ دوالرات 

لألوقية الى ١٣٧٦٫٤٠ دوالرا. 

 استمرار انخفاض الدوالر 


