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 سوروس: االقتصاد األميركي يعّطل النمو العالمي
و ترتيبات العمالت محفوفة بالمخاطر

نيويورك � رويترز: قال املس���تثمر وامللياردير جورج س���وروس إن »ترتيبات 
العمالت« في العالم اآلن محفوفة باملخاطر والعالم يحتاج إلى تنظيم.

وأضاف سوروس الذي يدير صندوق التحوط سوروس فاند ماندجمنت والذي 
اشتهر مبراهناته اجلريئة على العمالت إن الدوالر األميركي يجب ان ينخفض أمام 
العمل���ة الصينية لتتمكن الواليات املتحدة من احتواء العجز في املعامالت اجلارية. 
وقال أم���س االول ان ربط اليوان بالدوالر األميركي يجع���ل العملة الصينية دائما 
مقومة بأقل من قيمتها احلقيقية مما يترك الدوالر ينخفض أمام العمالت الرئيسية 

األخرى.
ونزل سعر الدوالر بنحو 7% هذا العام أمام سلة عمالت رئيسية.

وفي الوقت نفس���ه فإن اليوان املقوم بأقل من قيمته يجعل الس���لع االستهالكية 
الصينية أرخص في األس���واق االجنبية. ودفعت بكني النمو في البالد باس���تهداف 
األسواق االس���تهالكية األميركية وغيرها بصادراتها مما أخرج العديد من املنتجني 

في هذه الدول من السوق ألنهم ال يقدرون على املنافسة.

وقال ان عوملة أسواق املال استند إلى »افتراض خاطئ« وهو ان أسواق املال 
ميكنها ان تترك آلليات السوق حتركها وأشار إلى احلاجة إلى تنظيم دولي.

وقال »هذا حتد كبير« متحدثا في ندوة نظمتها مجلة ايكونوميس���ت 
في بورصة نيويورك.

وحتدث سوروس بعد بضع ساعات من قول وزير اخلزانة 
األميركي إن الصني ال تتالعب بسعر عملتها لكنها جتمع 
احتياطيات اجنبية بسعر يهدد احراز تقدم في معاجلة 

االختالالت العاملية.
وعن االقتصاد العاملي قال سوروس »االقتصاد 

العاملي سيش���هد بعض النمو لكنه سيكون أميل 
لالستقرار«. وقال ان الواليات املتحدة ستعطل 
النمو العاملي. وفي الصني قال سوروس انه 

يعتقد ان هناك نوعا من فقاعة األصول.

ارتفاع ملحوظ في مبيعات 
سيارات فولكس واجن األلمانية

فولفسبورج )أملانيا( � د.ب.أ: ارتفعت مبيعات سيارات مجموعة 
فولكس واجن األملانية خالل شهر سبتمبر املاضي بشكل ملحوظ 

بفضل انتعاش املبيعات في السوقني الصيني واألملاني.
وذكرت مصادر املجموعة األملانية امس أن عدد السيارات التي 
باعتها املجموعة في أنحاء العالم خالل الشهر املاضي 615 ألفا و100 
سيارة بزيادة نسبتها 11.9% مقارنة بنفس الشهر من العام املاضي. 
وأضافت الش���ركة أن عدد السيارات التي باعتها في أنحاء العالم 
خالل الشهور التس���عة األولى من العام احلالي بلغ 4.76 ماليني 

سيارة، بتراجع 0.5% مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي.
وأكد ديلتف فيتج، مدير التسويق، أن الشركة بدأت في خروج 
من نفق أزمة تراجع املبيعات، خاصة وأن نسبة استحواذ املجموعة 

على سوق السيارات في العالم ارتفع من 10% إلى %11.7.

أرباح »جنرال إلكتريك« تفوق 
التوقعات لكن اإليرادات ضعيفة

بوسطون � رويترز: أعلنت شركة جنرال الكتريك ارباحا فاقت 
التوقعات امس لكن إيراداتها جاءت أقل من توقعات وول ستريت 
مما دفع سهم أكبر شركة أميركية لالنخفاض قبل الفتح. ونزلت 
ارباح الشركة بنسبة 42% في حني نزلت إيراداتها بنسبة 20%. وقال 
جاك دي جان من هاربور االستش���ارية في بورتسموث »االهتمام 
كان منصبا على اإليرادات وليس على األرباح«. ونزل سهم جنرال 
الكتريك 2.6% إل���ى 16.35 دوالرا في تعامالت ما قبل الفتح ودفع 
املؤشرات للهبوط. 1وكانت نتائج افضل من املتوقع اعلنتها في الفترة 
األخيرة شركتا الكوا األميركية وفيليبس الكترونيك الهولندية قد 
رفعت التوقعات بشأن »جنرال الكتريك«. وباستبعاد مكاسب ملرة 
واحدة بلغت ارباح »جنرال الكتريك« 22 س���نتا للسهم متجاوزة 

مستوى 20 سنتا للسهم الذي توقعه احملللون.

دار السالم � رويترز: قال باسكال المي رئيس منظمة 
التجارة العاملية امس إن محادثات جولة الدوحة لتحرير 
التجارة العاملية تتحرك ببطء يجعل من الصعب التوصل 
إلى اتفاق عاملي في العام املقبل وهو الهدف الذي تسعى 

دول مجموعة العشرين لتحقيقه.
وأضاف المي »احلقيقة انه بالوتيرة التي تس����ير 
عليها هذه املفاوضات سيكون من الصعب استكمالها 
بحلول 2010«. وأضاف »ويبقى الس����ؤال املطروح هو 

هل نحن على أعتاب استكمال هذه اجلولة؟«.

وأقر المي الذي حتدث في اجتماع في تنزانيا لوزراء 
التجارة من ال����دول األقل تقدما بأن حالة من االحباط 
اصبحت تخيم على من يتوقعون احلصول على دعم 
من اتفاق الدوحة الذي بدأ التفاوض عليه قبل ثماني 

سنوات في قطر.
وأضاف المي »الدول األقل منوا تنتظر استكمال هذه 

املفاوضات، ونفاد صبرها أمر مفهوم«.
ول����ن يتع����ني على ال����دول األكثر فقرا ف����ي العالم 
خفض تعريفاتها اجلمركية ودعمها مثلما س����يتعني 

على االقتصادات الرائدة مبوجب االتفاق الذي ينتظر 
التوصل إليه.

وستحصل هذه الدول كذلك على حرية دخول تفضيلية 
ألسواق الدول الغنية لصادراتها مبوجب االتفاق.

ومن املنتظر ان يجتمع مسؤولون بارزون في جنيڤ 
األسبوع املقبل لبحث سبل احراز تقدم في احملادثات، 
وتس����تضيف منظمة التجارة العاملية اجتماعا وزاريا 
ف����ي نهاية نوفمبر املقبل ولم يتم بعد وضع املس����ات 

النهائية على جدول أعماله.

بنك أوف أميركا يخسر مليار دوالر باالئتمان االستهالكي
تشارلوت � رويترز: سجل بنك اوف أميركا ثاني خسائر فصلية في 

أقل من عام بسبب خسائر ائتمان مرتبطة باملستهلكني.
وأعلن أكبر بنك في الواليات املتحدة أنه تكبد خسائر صافية بلغت 
مليار دوالر أو 26 سنتا للسهم في الربع الثالث مقارنة مع أرباح صافية 
بلغت 1.18 مليار دوالر أو 15 س����نتا للسهم في الفترة املقابلة من العام 
املاضي خالل ذروة األزم����ة املالية. وجاءت أحدث نتائج فصلية للبنك 
في الوقت الذي ظهرت فيه مؤش����رات على استمرار ضعف املستهلكني 
األميركيني وعدم قدرتهم على سداد الديون، ويشكل املستهلكون نحو 

60% من محفظة قروض البنك من رهون عقارية إلى بطاقات ائتمان.
وقدم����ت وحدة ميريل لين����ش التابعة لبنك أوف أميركا مس����اهمة 
إيجابية في الربع الثالث حيث قال البنك إن ميريل لينش عززت النتائج 
االجمالية. وانخفضت اسهم بنك أوف أميركا 3.6% إلى 17.45 دوالرا في 

تعامالت قبل فتح السوق الرسمية.

اليابان تواجه اختبارًا صعبًا بشأن اإلنفاق والتمويل
طوكيو � رويترز: شهدت حكومة رئيس الوزراء الياباني 
يوكيو هاتوياما اجلديدة اختبارا صعبا إذ واجهت طلبات 
متويل لبرامج انفاق جديدة في حني ترزح البالد حتت 

وطأة ديون ضخمة وتتوقع نقصا في إيراداتها.
وهن���اك مخاوف من أن تضط���ر احلكومة القتراض 
املزيد لتمويل برامجها الرامية لتعزيز السيولة في أيدي 
املستهلكني وتغطية فجوة في اإليرادات الضريبية بسبب 
الركود مما ساعد في ارتفاع عائدات السندات احلكومية 
اليابانية إذ ارتفعت عائدات السندات ألجل خمسة أعوام 

إلى أعلى مستوى في نحو عامني.
وقدم وزراء حكوم���ة هاتوياما اول من أمس طلبات 
قياسية لالنفاق بلغت قيمتها اإلجمالية 95.04 تريليون 

ين للعام املالي 2011/2010 بدءا من ابريل.

وأبلغ وزير املالية هيروهيسا فوجي الصحافيني بأنه 
يريد خفض إصدار السندات في العام املالي 2011-2010 

إلى اقل من 44 تريليون ين مخصصة للعام احلالي.
لكن الهدف بدا محل شك نظرا حلجم الطلبات األولية 
من جان���ب الوزارات والتي تش���مل 7.1 تريليونات ين 
لبرامج وعدت بها احلكومة مث���ل مخصصات لألطفال 

وإلغاء رسوم إضافية على البنزين.
وابلغ يوشيهيكو نودا نائب وزير املالية الصحافيني 
في وقت الحق بأنه من املتوقع تراجع إيرادات الضرائب 
هذا العام إلى اقل م���ن 40 تريليون ين وانه قد يتحتم 
إصدار مزيد من السندات. وقال فوجي إن مجلس الوزراء 
اكتشف 2.9 تريليون ين من النفقات الزائدة عن احلد في 
ميزانية إضافية جمعتها احلكومة السابقة ميكن إعادة 

تخصيصها لبرامج جديدة.
لكن مهمة احلكومة اجلديدة تتعقد بسبب االنخفاض 
في ايرادات الضرائب التي قالت وسائل إعالم يابانية إنه 

قد يصل إلى ستة تريليونات ين هذا العام املالي.
وانتعش االقتصاد الياباني في الفترة من ابريل حتى 
يونيو بعد أسوأ ركود منذ احلرب العاملية الثانية بفضل 

إجراءات حتفيز في أنحاء العالم.
وقالت احلكومة في تقريرها الشهري إن االقتصاد بدأ 
ينتعش لكن االس���تهالك اليزال ضعيفا ومعدل البطالة 

مرتفع كما تخيم قوة الني على التوقعات للصادرات.
غير أن خطط تقليص مش���روعات األشغال العامة 
كوسيلة إلعادة تخصيص أموال رمبا دفع االقتصاد الى 

العودة للركود بشكل مؤقت على األقل.

 »السعودي ـ الفرنسي«: اقتصاد السعودية
 سينمو 4% في 2010.. والدولة تنفق

أكثر مما كان متوقعًا بمقدار الخمس
دبي � رويترز: توقع البنك السعودي - الفرنسي 
أن ينمو االقتصاد السعودي بنسبة 4% في 2010 
مع حتسن االقراض، مش���يرا إلى أن السعودية 
ستنفق أكثر مما كان متوقعا مبقدار اخلمس في 

ميزانيتها هذا العام.
وقال البنك إن هذا املعدل يقارن بانكماش من 
املتوقع أن يبلغ 0.9% في الناجت احمللي االجمالي 
احلقيقي هذا العام، وذلك للمرة االولى في عشر 

سنوات.
وأوضح انه ف���ي أعقاب تراجع حاد في بداية 
العام يظهر االقراض املصرفي مؤشرات حتسن، 
وأضاف أن منو االئتمان في القطاع اخلاص وحتسن 
التجارة اخلارجية يدعم هذه التوقعات وسيجعل 
من املمكن استئناف منو الناجت احمللي االجمالي 

احلقيقي 4% في 2010 وفقا للتقديرات االولية.
وأكد تقرير للبنك ان أكبر دولة مصدرة للنفط 
في العالم ستتجاوز على االرجح النفقات احلكومية 
املستهدفة بأكثر من 20% في 2009 لتصل الى 579 

مليار ريال )154.4 مليار دوالر(.
وقام منتجو النفط في منطقة اخلليج بتعزيز 
االنفاق هذا العام لدعم اقتصاداتهم في ظل االزمة 
املالية العاملية، حيث خصصت السعودية وحدها 
التي لديها أكبر اقتصاد عربي أكثر من 400 مليار 

دوالر لدفع النمو.
وقال البنك إن برنام���ج االنفاق احمللي الذي 

تبلغ مدته خمس س���نوات والذي يتكلف بصفة 
أساس���ية 400 مليار دوالر انطل���ق بكامل قوته 
هذا العام ودع���م اقتصاد الدولة املصدرة للنفط 
الجتياز أسوأ اضطرابات مالية عاملية، بينما قام 
بدور في اشاعة االستقرار في اقتصاد عاملي يعاني 

من ركود شديد.
وأضاف التقرير ان ارتفاع أسعار اخلام ميكن 
أن يشهد تسجيل السعودية فائضا يبلغ 2.4 مليار 
دوالر هذا العام أو على أس���وأ تقدير يكون هناك 
عجز في امليزانية يسهل متويله مقارنة مع توقعات 

اململكة ذاتها أن يبلغ العجز 65 مليار ريال.
وهبطت أس���عار النفط من ذروة مستوياتها 
ف���وق 147 دوالرا للبرميل ف���ي يوليو عام 2008 
الى م���ا يزيد قليال عل���ى 32 دوالرا للبرميل في 
ديس���مبر قبل أن ترتفع لتحوم حول 70 دوالرا 

في أغسطس.
وقال البنك انه اذا استمرت أسعار النفط حول 
مستوى السبعني دوالرا وهو تصور مرجح فانه 
يتوقع أن تنهي السعودية العام على فائض صغير 

جدا.
وأض���اف التقري���ر أنه بينم���ا تأثرت صورة 
السعودية باالضطرابات التي تعرضت لها مجموعة 
سعد وشركة أحمد حمد القصيبي واخوانه التي 
ارسلت موجات صدمة في انحاء املنطقة، إال أنه 

لم يكن لها تأثير جوهري على االقتصاد.

المي: حالة إحباط من بطء مفاوضات جولة الدوحة

خسائر االئتمان املرتبطة باملستهلكني تكبد البنك مليار دوالر

دبي � أ.ف.پ: تمثل الصناديق السيادية التي تحظى 
بمئات مليارات الدوالرات شبكة امان لدول الخليج 
بالرغم من خسائرها في االزمة المالية العالمية ومن 

قيام الحكومات بالغرف منها لدعم االنفاق العام.
وقال الخبير االقتص����ادي اكهارت وورتس من 
مركز الخليج لالبحاث الذي مقره دبي، ان الصناديق 
السيادية »تضع دول الخليج في موقع مريح لمواجهة 

االزمة«.
والصناديق الس����يادية الكبيرة في المنطقة هي 
جهاز ابوظبي لالستثمار )اديا( والمؤسسة الكويتية 
العام لالس����تثمار وجهاز قطر لالستثمار فضال عن 
االستثمارات السعودية العامة التي تديرها مؤسسة 

النقد العربي السعودية.
وكان تقرير لالمم المتحدة نشر الشهر الماضي 
اش����ار الى تكبد هذه الصناديق خسائر فادحة في 
2008 بسبب االزمة االقتصادية، اال ان التقرير اشار 
الى ان حكومات المنطقة قامت بضخ اموال اضافية 

لتعويض هذه الخسائر.
وقال التقرير ان قيمة هذه الصناديق انخفضت 
من 1165 مليار دوالر في 2007 الى 1115 مليار دوالر 

في نهاية 2008.
وذكر التقرير ان خس����ائر الصناديق بلغت 350 
مليار دوالر ف����ي 2008، اال ان الحكومات الخليجية 
ضخت في صناديقه����ا 300 مليار دوالر اضافية ما 

عوض بشكل كبير الخسائر القاسية.
وعن استثمارات هذه الصناديق، قال وورتس »انها 
طويلة االمد في االسواق العالمية وهذه االستثمارات 
في غالبيتها ليس لها م����ردود على المدى القصير 
بل هي مخصصة ليتم انفاقه����ا بعد نفاد العائدات 

النفطية«.
اال ان ادارة هذه الصناديق تبقى غامضة لدرجة 
كبيرة، فالدول المعنية ال تكشف ابدا عن الخسائر 

او االرباح.
كما ان القيمة الحقيقية لموجودات هذه الصناديق 
تبقى غير معروفة وتخضع لشتى انواع التقديرات 
التي تتفاوت بدرجات كبيرة احيانا، السيما بالنسبة 
لجهاز ابوظبي لالستثمار الذي كان يعرف قبل االزمة 
بانه االكبر في العالم مع موجودات كانت تقدر احيانا 

ب� 800 مليار دوالر او اكثر.
وفي هذا السياق، كشف مقال »لمجلس العالقات 

الخارجية« الذي مقره الواليات المتحدة نشر مطلع 
هذا العام ان »حجم موجودات جهاز ابوظبي لالستثمار 
ضخم ووصلت نسبة التضخيم في بعض االحيان 
الى 100%«. وقدر المقال حجم الصندوق ب� 453 مليار 

دوالر في نهاية 2007.
من جهته، نفى مسؤول كويتي ما جاء في تقرير 
االمم المتحدة حول تكبد الصندوق السيادي الكويتي 
خس����ائر بلغت 94 مليار دوالر في 2008، اال انه لم 

يشر الى ارقام محددة.
ويرى المراقبون ان استثمارات هذه الصناديق 
في اسواق المال العالمية تبرر الخسائر الكبيرة التي 

اشار اليها تقرير االمم المتحدة.
وبحس����ب مقال مجلس العالقات الخارجية فان 
»العوامل التي استفاد منها جهاز ابوظبي لالستثمار 
بين 2004 و2007، اي العوائد المرتفعة على االستثمار 
واالسواق الناشئة، هي نفسها التي اضرت بالصندوق 
في 2008«. ويبدو ان مؤسسة النقد العربي السعودية 
كانت االكثر محافظة في ما يتعلق بادارة االستثمارات 

السعودية العامة.
وتشير تقديرات الى ان هذه االستثمارات السعودية 

العامة ارتفعت من 385 مليار دوالر في نهاية 2007 
الى 501 مليار دوالر ف����ي نهاية 2008 وذلك بفضل 
ضخ الحكومة الس����عودية 162 مليار دوالر اضافية 

مقابل خسائر بلغت 46 مليار دوالر.
وتش����ير ارقام وزارة المالية السعودية الى ان 
الموجودات التي تديرها مؤسسة النقد العربي بلغت 

443.2 مليار دوالر في نوفمبر 2008.
ويرى الخبير االقتصادي الكويتي جاسم السعدون 
ان الصناديق السيادية الخليجية باستثناء السعودية 
»خاطرت بش����كل كبير« عبر القيام »باس����تثمارات 
ذات طبيعة سياس����ية« في ش����ركات غربية تعاني 
من مشاكل في خريف 2008، وذلك بهدف القول بان 
الدول الخليجية تساهم في مواجهة االزمة المالية 

العالمية.
وتسيطر المؤسسة الكويتية العامة لالستثمار على 
6% من مجموعة سيتي غروب المصرفية االميركية 
وعلى 6.9% من اسهم »دايملر ايه جي« و1.75% من 

اسهم بريتيش بتروليوم )بي بي(.
ويملك جهاز ابوظبي لالستثمار 4.9% من اسهم 
سيتي غروب و5.1% من شركة التكنولوجيا االميركية 

زيوفارم اونكولوجي.
اما جهاز قطر لالستثمار فيسيطر على 27.8% من 
اسهم شبكة المتاجر البريطانية سينزبري وعلى %15.1 
من بورصة لندن وعلى 7.4% من بنك باركليز وعلى 
14.8% من اسهم شركة سونغبيرد العقارية و%9.9 
من مصرف كريديت سويس السويسري، وكانت قطر 
اشترت 6.78% من اسهم شركة فولسفاغن االلمانية 

مقابل 10مليارات دوالر.
لكن بعض الدول تغرف من هذه الصناديق لتمويل 
االنف����اق على البنى التحتية او للحد من العجز في 
الموازنة، فالس����عودية مثال اعتمدت موازنة للعام 
2009 مع عجز ب� 17.3 مليار دوالر، اال أن هذا العجز 
سيكون اصغر حجما مع انتهاء العام بفضل تحسن 
اس����عار النفط، وبذلك بحسب دراسة اعدتها شركة 
جدوى لالستثمار، وبحسب هذه الشركة، انخفضت 
االستثمارات السعودية الخارجية بمقدار 56 مليار 
دوالر في االش����هر السبعة االولى من 2009، وانتقد 
الس����عدون هذه السياسة، مؤكدا ان هذه الصناديق 
يجب ان تترك لتس����تفيد منها االجيال المقبلة في 

مرحلة ما بعد النفط.

الصناديق السيادية الخليجية »خاطرت بشكل كبير«

عبر القيام بـ»استثمارات ذات طبيعة سياسية« باستثناء السعودية
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