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تقليص مكافآت مديري
 البنوك األميركيين 

دفعهم للهجرة إلى بنوك أخرى
أثارت األزم���ة املالية في الغرب 
من بني ما أثارته س���خطا ش���عبيا 
املالية  عارما على مديري الشركات 
والبنوك بسبب االرقام الفلكية التي 
كانوا يتقاضونها كرواتب وبش���كل 
خاص كمكافآت. ومع ضخ احلكومات 
لتريليونات من الدوالرات النقاذ بعض 
م���ن أكبر تلك املؤسس���ات ارتفعت 
األصوات املنادية بوضع ضوابط لهذه 
املكافآت حتى ال يبدو وكأن احلكومات 
تكافئ أولئك الذين اعتبروا مسؤولني 
الى حد كبير عن املمارسات املتهورة 
التي ادت إل���ى االزمة. ومن جهتهم 
بادر املديرون الى الدفاع عن الرواتب 
واملكافآت الكبيرة بالقول إنها تضمن 
اجت���ذاب افضل الكف���اءات من جهة 
ومتنع هروبها الى مؤسسات اخرى 
تغريها مببالغ اكب���ر. وترى مجلة 
»بزنس ويك« األميركية أن االشهر 
القليلة املاضي���ة اثبتت صحة تلك 
املخاوف وان خبراء اصطياد املواهب 
يجري استخدامهم من قبل شركات 
مالي���ة كبيرة في »وول س���تريت« 
القتناص الكفاءات من شركات مثل 
»س���يتي غروب« و»اي���ه اي جي« 
وغيرها م���ن تلك اخلاضعة للقيود 
التي فرضت  االميركية واألوروبية 
على الرواتب. يق���ول احد العاملني 
في ش���ركة الصطياد هذه الكفاءات 
ان املديري���ن املس���تهدفني يضمون 

مديرين من مؤسسات مالية أميركية 
استفادت من »برنامج اعانة االصول 
املضطرب���ة« والذي ضخت اخلزانة 
االميركية مبوجبه مليارات الدوالرات 
من اموال دافع الضرائب االميركي الى 
بنوك مثل »سيتي غروب« و»بنك أوف 
أميركا« خ���ال االزمة املالية. ولكن 
بعض احملللني يش���كون في صحة 
هذه االدع���اءات ويعتبرونها خداعا 
ويقول���ون ان االوضاع االقتصادية 
احلالية تعني انه ال توجد اماكن كثيرة 
ميكن للمديرين الهرب اليها للحصول 
على مكافآت ضخمة. وقال مسؤولون 
في البيت االبيض ان كينيث فاينبرغ 
الذي عينه الرئيس اوباما مش���رفا 
على مكافآت مديري البنوك يعتزم 
املديرين بنس���بة  تخفيض رواتب 
90% في املتوسط وتقليص اجمالي 
التعويضات بنس���بة 50% ل� 25 من 
اصحاب أعلى الرواتب في الشركات 
املالية السبع التي ساعدتها احلكومة. 
وكانت بريطانيا قد اعلنت في وقت 
سابق عن االتفاق مع خمسة بنوك 
على التقيد باحلدود على املكافآت التي 
مت االتفاق عليها بني دول مجموعة ال� 
20 في اجتماعها في سبتمبر املاضي. 
التوصيات ارجاء بعض  وتضمنت 
املكافآت واحتمال استرداد جزء منها إذا 
لم يكن اداء هذه املؤسسات باملستوى 

الذي منحت على اساسه.

»الوساطة«: خيبة أمل في »وول ستريت« من األرباح الضعيفة للشركات األميركية

قال التقرير األسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة املالية في رصده 
حلركة أسواق املال العاملية ان احلديث عن اإلصاح التنظيمي للنظام املالي 
العاملي تصدر األحداث مع تصريحات برنانكي محافظ مجلس االحتياطي 
الفيدرال���ي عن ضرورة البدء في تطبي���ق إجراءات لتعزيز حجم رؤوس 
أموال املؤسس���ات املالية وتطبيق إجراءات أفضل إلدارة املخاطر وحماية املستهلك. من جانبه حث 

الرئيس اوباما املشرعني في الكونغرس على ضرورة تبني مثل هذه اإلصاحات 
الهيكلية للنظام املالي لكيا يصل االقتصاد األميركي الى حافة الكس���اد 

كما حدث في هذه األزمة األخيرة.
وتزامنت تصريحات املسؤولني األميركيني مع إعان صندوق 

النق���د الدولي ان االقتصاد العاملي س���يبدأ في التعافي في 
العام احلالي بدال من العام املقبل وجاء تصريح صندوق 
النقد العاملي مع اعان الصني عن ثقتها بنمو اقتصادها 

بنسبة 8% في عام 2009.
من جهة أخرى، فاجأت البيانات االيجابية لسوق 
املساكن األميركية املستثمرين، حيث كان الدوالر اكبر 
املس���تفيدين من تلك البيانات. وأظهر مس���ح صعود 

مبيعات املنازل األميركية القائمة الى أعلى مستوياتها 
في أكثر من عامني في س���بتمبر، وذلك في عامة جديدة 

على حتسن سوق االسكان واالقتصاد.
وقالت الرابطة الوطنية للعقاريني ان املبيعات قفزت %9.4 

الى معدل س���نوي يبلغ 5.57 مايني وحدة وهو أعلى مستوى منذ 
يوليو 2007 من 5.09 مايني وحدة في أغسطس.

حركة األسهم

وفي أسواق االسهم األميركية، تراجعت األسهم األميركية يوم اجلمعة وهبط مؤشر داو الى أقل 
من عش���رة آالف نقطة، حيث طغى ضعف نتائج شركات صناعية على األرباح القوية ألسماء ذات 

ثقل في قطاع التكنولوجيا.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي  ألسهم الشركات األميركية الكبرى 109.13 نقاط أي ما يعادل 

1.08% ليغلق عند 9972.18 نقطة.

وهبط مؤش���ر ناسداك املجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.82 نقاط أو %0.5 
الى 2154.47 نقطة.

وعلى مدار األسبوع تراجع داو 0.2% وخسر ناسداك %0.1.

حركة العمالت

وفي أس���واق الصرف العاملية، عزز الدوالر مكاس���به مقابل الني يوم اجلمعة 
بعدما أظهر مسح ارتفاع مبيعات املنازل األميركية القائمة الشهر املاضي 
الى أعلى مس���توى في عامني، األمر الذي قدم دليا على حتس���ن 

سوق االسكان.
وارتفع الدوالر الى 92.04 ينا، وهو أعلى مستوى له في 
ش���هر ويزيد 0.6% عن مستوى اغاق يوم اخلميس في 
نيويورك. وكان سعر تداوله نحو 91.85 ينا قبل صدور 
البيانات. وكان الني حتت ضغط بالفعل مع اتساع فرق 
السعر بني سندات احلكومة األميركية واليابانية ألجل 
عشر س���نوات في معامات اليوم مما جعل السندات 
األميركية أكثر إغراء للمس���تثمرين اليابانيني. وأمام 

اليورو سجل الدوالر 1.5011 في تداوالت اجلمعة.

النفط والمعادن

وفي أسواق النفط العاملية، تراجعت العقود اآلجلة للنفط 
اخلام األميركي يوم اجلمعة بفعل حتس���ن ال���دوالر وحالة القلق 
بش���أن وتيرة التعافي االقتصادي وتأثير ذل���ك على الطلب. وهبط عقد 
اخلام تسليم ديسمبر في بورصة نيويورك التجارية 69 سنتا أي ما يعادل %0.85 
ليتحدد سعر التسوية عند 80.50 دوالرا للبرميل. وكان أدنى سعر في معامات يوم اجلمعة 79.82 

دوالرا وأعلى سعر 81.78 دوالرا.
وفي أس���واق املعادن الثمينة تراجع الذهب الى 1058.35 دوالرا لاونصة يوم اجلمعة من 1060 
دوالرا في أواخر معامات نيويورك يوم اخلميس. وانخفضت أسعار الذهب مع تعافي الدوالر من أدنى 
مستوى في 14 شهرا مقابل اليورو واستمرار مكاسبه بعد بيانات أفضل من املتوقع ملبيعات املنازل 

األميركية. وسجلت الفضة 17.68 دوالرا لاونصة مقابل 17.65 دوالرا في السوق األميركية.

برنانكي يدعو إلى فرض رسوم
على الشركات المالية

واشنطن � أ.ف.پ: دعا رئيس االحتياطي 
الفيدرال���ي االميركي )البنك املركزي( بن 
برنانكي الى فرض رسوم على القطاع املالي 
الذي تلقى مئ���ات مليارات الدوالرات من 
االموال العامة إلنقاذه من االفاس، بعدما 
اضطر الى التخلي عن كل املبادئ التي كان 
يعتنقها إلغاثة العديد من املؤسسات املالية 
االميركية الكبرى عام 2008، وطرح برنانكي 
أفكارا تعيد النظ���ر كليا في ركائز ثورة 
الليبرالية االقتصادية التي شهدتها الواليات 
املتحدة في الثمانينيات من القرن املاضي، 
س���عيا منه لترميم مصداقية االحتياطي 
الفيدرالي على صعيد ضبط النظام املالي، 

بعدما اهتزت بفعل األزمة االقتصادية.
وقال برنانكي خال محاضرة أجراها 
في تشاتام بوالية مساستيوتس )شمال 
شرق( ان »أي تكاليف تكبدتها الدولة من 
اجل تفكيك )مؤسسات مالية( بشكل منتظم 
ينبغي ان يتحملها القطاع املالي من خال 

مساهمات وال دافعو الضرائب«.
ومسألة تنظيم تفكيك الشركات التي 
ميكن ان ينعكس افاسها على النظام املالي 
برمته، تقع في صلب مشروع قانون إلصاح 

نظام الضبط املالي هو حاليا قيد الدرس في الكونغرس االميركي.
وينص مشروع القانون على اعطاء الدولة الوسائل التي متكنها من 
وضع يدها على مؤسسة مهددة باالنهيار قد تشكل خطرا على النظام 
برمته، حتى ترتب تفكيكها بشكل منتظم وتقضي الفكرة املطروحة 
بتوسيع نطاق صاحيات الهيئة الفيدرالية لضمان الودائع، احدى 
هيئات الضبط املالي في الواليات املتحدة، لتش���مل املصارف. ويتم 
متويل هذه الهيئة بواسطة مساهمات من املصارف ويرى برنانكي انه 
يتعني ضم جميع املؤسسات املالية الكبرى إليها سواء كانت شركات 

تأمني )مثل ايه اي جي التي مت تأميمها عمليا 
منذ ان أوشكت على اإلفاس عام 2008( 

او صناديق استثمار او غيرها.
وفي وقت أم���ر االحتياطي الفيدرالي 
املصارف مبراجعة سياستها على صعيد 
املكافآت املالية، يسعى برنانكي للتأكيد على 
ان البنك املركزي ال يعتزم تخفيف الضغوط 

على صعيد ضبط النظام املالي.
واعتبر انه من اج���ل خفض املخاطر 
التي تطرحها املؤسسات الكبرى في هذا 
القطاع على »االستقرار املالي واالقتصاد«، 
من املهم اعتماد »آلية جديرة بالثقة تفرض 
خسائر على مساهمي ودائني الشركات« 
التي تشكل خطرا على النظام برمته حني 

تضع الدولة يدها عليها.
وي���رى االحتياطي الفيدرالي ان بروز 
شركات مالية عماقة اعتقدت ان في وسعها 
االعتماد على دعم ثابت من الدولة كان من 

العوامل التي ساهمت في األزمة املالية.
وقال برنانكي ان الوقت حان »للحد من 
احتمال قيام أزمات في املستقبل وتخفيف 
حدته����ا«، واكد ان االحتياطي الفيدرالي 
يعم����ل »مع هيئات الضب����ط االميركية 
والدولية االخرى« على وضع معايير للرس����اميل والسيولة اكثر 
صرامة بالنس����بة للمؤسسات املالية الكبرى، مشيرا الى ان »احد 
احللول قيد الدرس« يقضي ب� »فرض ضريبة عالية على رأسمالها«، 
وهي فكرة لم يكن طرحها واردا في بلد الرأس����مالية قبل األزمة. 
وحتدث نائب رئي����س االحتياطي الفيدرال����ي دونالد كون خال 
احملاضرة نفس����ها فشدد على وجوب تنسيق اجلهود على صعيد 
العالم فيما يتعلق بضبط النظام املالي »حتى تكون قواعد اللعبة 

هي ذاتها للجميع«.

نيوي���ورك � د.ب.أ: تع���رض بنكان 
أميركيان جديدان لانهيار ومت االستحواذ 
عليهم���ا ليصبح إجمالي ع���دد البنوك 
املنهارة في العام احلالي 101 في الواليات 

املتحدة.
وهذان البنكان األخيران اللذان تعرضا 
لانهي���ار خال أطول فت���رة ركود منذ 
ثاثينيات القرن املاضي هما بنكان محليان 

في واليتي فلوريدا وجورجيا.
وبعد االنهيار الذي حظي بدعاية كبيرة 
لبنوك االس���تثمار في »وول ستريت«، 
وإنقاذ احلكومة األميركية لبنوك أخرى، 
كانت حاالت االنهيار التي حدثت خال 
العام احلالي في معظمها لبنوك صغيرة 

محلية وإقليمية.
وكان البنك رق���م 100 الذي تعرض 
لانهيار في نابولي بوالية فلوريدا، وتبلغ 
قيمة أصوله 66 مليون دوالر، وأعلنت 
مؤسسة التأمني على الودائع االحتادية، 
الت���ي حتمي صغ���ار املودعني وتتدخل 
عندما تعتبر البنوك مفلسة، على الفور 
االستحواذ على »بارتنرز بنك« بواسطة 
أما  »ستوجنايت بنك« ومقره فلوريدا. 
البنك اآلخر وهو »أميركان يونايتد بنك 
أوف لورينسفيل« بوالية جورجيا والذي 
تبلغ قيمة أصوله 111 مليون دوالر، فسيتم 
االستحواذ عليه بواسطة بنك »أمريس 

بنك« ومقره جورجيا أيضا.

أوباما يحث الصناعة المالية على اإلصالح التنظيمي
البيت األبيض يدشّن صندوقاً للتنمية التكنولوجية بقيمة 150 مليون دوالر

واشنطن � رويترز: حث الرئيس األميركي باراك أوباما البنوك 
أمس على تقدمي مزيد من القروض إلى الش���ركات الصغيرة 

وقال إن إدارته تبذل كل ما بوسعها حلملها على ذلك.
وفي أحدث مناشدة يوجهها إلى البنوك كي تقوم باملزيد من 
أجل االقتصاد عموما قال أوباما في خطابه اإلذاعي األسبوعي 
»حان الوقت لتلك البنوك كي تضطلع مبسؤوليتها في املساعدة 
عل���ى ضمان تعاف أوس���ع نطاقا ونظام أكث���ر أمنا وازدهار 

أعم.
وقال: »وسنتخذ كل خطوة مناسبة لتشجيعها على الوفاء 
بتلك املس���ؤوليات، ويؤثر نقص متويل الشركات الصغيرة 
سلبا على تعافي االقتصاد األميركي من أسوأ ركود منذ الكساد 
العظيم، كانت اإلدارة اتخذت خطوات هذا األس���بوع لتعزيز 
اقراض أصحاب الش���ركات التي تشتد حاجتها إلى السيولة 
عن طريق عرض متويل حكومي على البنوك الصغيرة التي 
تقوم مبعظم عمليات االقراض لتلك الشركات بسعر أقل من 

السابق.
وأشار أوباما إلى أن البنوك استفادت من برنامج اإلنقاذ املالي 
البالغة قيمته 700 مليار دوالر والذي موله دافعو الضرائب 
وقال إن عليها اآلن رد اجلميل، وتركز اإلدارة األميركية بدرجة 
متزايدة على الفجوة القائمة بني االقتصاد عموما والشركات 
املالية الكبيرة في وول ستريت حيث جتاوز مؤشر داو جونز 
الصناعي مستوى العشرة آالف نقطة في اآلونة األخيرة بعدما 

تعرض لتراجعات حادة في أواخر 2008 وأوائل2009.
وقال: »هؤالء هم دافعو الضرائب أنفس���هم الذين ساندوا 
البنوك األميركية  في وقت األزمة واآلن حان الوقت لكي تساند 
بنوكنا الشركات الصغيرة ذات اجلدارة االئتمانية وأن تقدم 
القروض التي حتتاجها لفتح أبوابها وتوسعة أنشطتها وخلق 

وظائف جديدة«.
ومع اقتراب نسبة البطالة األميركية من 10% يتعرض أوباما 
لضغوط من أجل تعزيز خلق الوظائف قبل انتخابات التجديد 

النصفي للكونغرس العام القادم.
وتابع: »كانت الش���ركات الصغيرة دائما محرك اقتصادنا 

لقد خلقت 65% من كل الوظائف اجلديدة على مدى اخلمس���ة 
عش���ر عاما األخيرة.. ويجب أن تكون في مقدمة انتعاش���نا 

االقتصادي«.
ومن جانب آخر حث اوباما الصناعة املالية على االنضمام 
في دعم اإلصاح التنظيمي وعدم محاربتها لاقتصاد األميركي 
جاء ذلك اثناء جمعه أمواال للسيناتور كريس دود وهو احد 
املخططني الرئيسيني لهذا اإلصاح ويخوض دود وهو عضو 
دميوقراطي في مجلس الشيوخ خمس مرات معركة شرسة العادة 
انتخابه في والية كونيتيكت وهو يرأس اللجنة املصرفية في 
مجلس الشيوخ ويشرف على اصاح ضخم للتنظيم املالي.

من جهة اخرى، أعل���ن البيت األبيض عن إطاق صندوق 
مبئات مايني الدوالرات من اجل »دعم التنمية التكنولوجية 
في الدول التي تقطنها أغلبية إسامية« طبقا للتعهدات التي 
قطعها الرئيس باراك اوباما في خطابه الذي ألقاه في القاهرة 

في يونيو املاضي.
وأوضحت الرئاسة األميركية ان هذا الصندوق اجلديد »الذي 
سيحفز ويسهل االستثمارات في القطاع اخلاص سواء في آسيا 
أو في الشرق االوسط أو افريقيا« سيضع مشاريع ومينحها 

متويا قد يصل الى ما بني 25 و150 مليون دوالر.
وستنتهي مهلة تقدمي الترشيحات للحصول على املشاريع 
التي حتظى باملساعدة من هذا الصندوق نهاية نوفمبر املقبل 
عل���ى ان جترى بعدها عملية االختيار، على ان تعلن النتائج 

في يونيو 2010.
وكان الرئيس األميركي ق���د طالب في اخلطاب الذي ألقاه 
في القاهرة بعصر جديد ف���ي العاقات بني الواليات املتحدة 

والعالم اإلسامي.
وبعد ان اشار الى ان »التربية والتجدد سيكونان عملة القرن 
الواحد والعشرين« وان االستثمارات في هذين املجالني ستشكل 
عائقا لعدد كبير من الدول االسامية، وعد الرئيس االميركي 

بإنشاء نظام لتشجيع التنمية التكنولوجية واالقتصادية.
ومن ناحية أخرى، توقع محافظ املصرف املركزي االيطالي 
)بانكيتاليا( ماريو دراغي أن يواجه العالم مشكات اقتصادية 

جديدة في املس���تقبل جراء تبعات اج���راءات مواجهة األزمة 
االقتصادية العاملية التي تستدعي دراسة سياسية اقتصادية 

فعالة.
 وقال محافظ بانكيتاليا في تصريحات حول تنامي التفاؤل 
بقرب انتهاء االزمة االقتصادية نشرت هنا اليوم »ثمة مشكات 
جديدة تلوح في األفق« خال األشهر القادمة تتعلق باخلروج 
من اآلليات التي اعتمدت للتصدي لألزمة والتي حددها في عدة 

حتديات ماثلة.
 وأوضح ان هذه التحدي���ات تتمثل في كيفية اخلروج من 
االجراءات االستثنائية لدعم االقتصاد في عدد من البلدان وكيفية 
التراجع عن اجتاه تنامي الدين العام غير احملتملة ملدد طويلة 

وكيفية وضع قواعد جديدة للعمل في القطاع املالي.
 باالضافة الى كبح السلوكيات غير االخاقية وكيفية 
التخفيف من معاناة سوق العمل وتفشي البطالة وكيفية 
زيادة الق���درة على النمو الذي يخاط���ر بتباطؤ طويل 

جراء االزمة.
 وخلص دراغي الذي رفض حتميل خبراء االقتصاد 
الائمة الى أنه يتعني في مواجهة هذا الوضع »القيام 
بتحليل اقتصادي سليم للخروج مبقترحات ملموسة 
ومؤهلة ومبررة تصاغ على أساسها سياسة اقتصادية 

فعالة«.
 ويتوقع البنك املرك���زي وفق اخر بياناته 
انكماشا في الناجت احمللي االجمالي االقتصادي 

خال عام 2009 احلالي في حدود 5% مع زيادة 
العجز في املوازنة العامة بنسبة %4.5 

من الناجت احمللي.
 كما توقع امكانية ان تقفز معدالت 
البطالة الى نسبة 10% بعد أن قفزت في 
األشهر املاضية الى 8.5%، كما يتوقع 
هبوطا حادا في مبيعات الشركات بنحو 
20% وانخفاض االستثمارات في قطاع 

الصناعة واخلدمات بنسبة %12.

بن برنانكي

انهيار أكثر من 100 بنك
في الواليات المتحدة خالل العام الحالي

تقــرير


