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خارطة طريق لترتيب األوضاع املالية بهدف تقليص عجز املوازنة إلى %5.3

»بيتك لألبحاث«: االقتصاد الهندي يصارع للبقاء في مجموعة »البريكس«

املفاجئة في السياسات عند مواجهة 
الضغوط السياسية.

فعلى سبيل املثال، في ديسمبر 
2011، كشفت احلكومة عن خطط 
لالس����تثمار األجنبي املباشر في 
جتارة التجزئة، إال أنها تراجعت 

عنها بعد أيام من صدورها.
وتزيد نتائج التضخم من تعقيد 
مهمة البنك املرك����زي، فعليه أن 
يختار بني خفض أسعار الفائدة 
واملخاط����ر املتفاقمة للتضخم أو 
إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للحفاظ 

على خفض األسعار.
لذا ن����رى أن تضخم مؤش����ر 
أسعار اجلملة سيظل مرتفعا في 
مدى يتراوح ب����ني 7% و8% على 
أساس س����نوي في 2012 في ظل 
اس����تمرار ارتفاع أس����عار السلع 

واملواد الغذائية.

توقعات النمو

التباطؤ احل����اد في منو  أثار 
إجمالي الن����اجت احمللي في الربع 
األول من 2012 العديد من املخاوف 
فيما يتعلق بانخفاض معدل النمو 

في عام 2012.
ويش����ير تقييمنا للمؤشرات 
الرئيس����ية للعديد من القطاعات 
أن هناك احتمالية حلدوث تباطؤ 

إضافي في زخم النمو.
وبالتالي، فإنن����ا نخفض من 
توقعاتنا للنمو ف����ي الهند لعام 
2012 لتصبح بني 6.5% و7% على 
أساس سنوي حيث كنا قد توقعنا 
7.5% على أساس سنوي في وقت 

سابق.

إلى اتساع العجز في امليزانية.
الوقود  ارتف����اع تكلفة  ويعد 
املستورد من األسباب التي يلقى 
عليها اللوم جزئيا في تضخم عجز 
احلساب اجلاري في الهند )الفجوة 
بني الصادرات والواردات للبضائع 
واخلدمات( إلى أعلى مستوى له 

في ثماني سنوات.
وتعتزم الهند في الوقت احلالي 
خفض فاتورة الدعم على الغذاء 
والوقود واألس����مدة بنسبة %12 
لتصل إلى 1.9 تريليون دوالر أو 
2% من الن����اجت احمللي اإلجمالي، 

لهذه السنة املالية.
وأعلنت احلكومة الهندية في 
14 سبتمبر 2012 عن سلسلة من 
االجراءات به����دف تعزيز ودعم 

الروبية.
وش����ملت هذه اإلج����راءات 
السماح باالس����تثمار األجنبي 
املباشر في التجزئة والطيران، 
فضال عن اخلصخصة اجلزئية 
ألربع من الصناعات التي تديرها 

الدولة.
وقال البنك املركزي ان اإلجراءات 
احلكومية األخيرة مهدت الطريق 
لتحسني الظروف االقتصادية من 
خالل البدء في حتويل اإلنفاق بعيدا 
عن االستهالك عن طريق خفض 
دعم الوقود وتعزيز االس����تثمار 
وذلك عن طريق االستثمار األجنبي 

املباشر.
وبالرغم من ذلك، فإننا نتوقع 
ح����دوث تأخير ف����ي تنفيذ هذه 
الهندية  اإلجراءات، واحلكوم����ة 
لديها تاريخ كبير من التغييرات 

الربع األول من السنة املالية 2012 
)أبريل � يونيو 2012( وذلك من 6.1 
على أساس سنوي في الربع الرابع 
من 2011، متأثرا بانخفاض في قطاع 
الصناعات التحويلية، وهو املعدل 
األبطأ للنمو على أساس ربع سنوي 

في آخر تسع سنوات.
التفاصيل انخفاض  وأظهرت 
منو القطاع الصناعي الهندي )الذي 
يسهم بنحو 15.7% من الناجت احمللي 
اإلجمالي( بنسبة -0.3 على أساس 
سنوي في الربع األول من 2012 من 
0.6% على أساس سنوي في الربع 
األخير م����ن 2011 نظرا لتأثر هذا 
القطاع بعوامل مثل ارتفاع تكاليف 
امل����واد اخلام وتش����ديد الظروف 
النقدية وحال����ة عدم اليقني التي 

حتيط باالقتصاد العاملي.
ومنا الناجت الصناعي بصورة 
جيدة عند 2.7% على أساس سنوي 
في أغسطس 2012، وهو معدل أكثر 
من النمو املتوقع عند 1.1%. وكانت 
البيانات مبثابة أكبر دليل على أن 
املشاكل التي يعاني منها ثالث أكبر 
اقتصاد في آسيا ال ميكن إنهاؤها 

أو التغلب عليها بسهولة.
ومن����ا إجمالي الن����اجت احمللي 
بنس����بة 5.5% أو أقل في الربعني 
املاضيني، وهي نسبة أقل بكثير 
من النمو بنس����بة 7% - 8% التي 

شهدتها الفترة السابقة.
وقد خفضت ستاندرد اند بورز 
وفيتش من التوقعات السيادية لهذا 
العام بالنسبة للهند إلى سلبية، 
وهي خطوة أقرب إلى التصنيف 
عند درجة غير استثماري، وتشير 

البريكس )الهند – الصني – البرازيل 
– روس����يا- جنوب افريقيا( يتم 
تخفيضه إلى درجة غير استثمارية 
ومحفوفة باملخاطر، خفض البنك 
املركزي الهندي بشكل غير متوقع 
نسبة االحتياطي النقدي وهي نسبة 
الودائع التي يجب على البنوك أن 
حتتفظ بها ل����دى البنك املركزي 
لدعم مساعي احلكومة في إنعاش 
النمو حتى في الوقت الذي حافظ 
فيه على أسعار الفائدة دون تغيير 

للحد من ارتفاع التضخم.
وانخفضت نسبة االحتياطي 
النقدي إلى 4.5% من 4.75%، اعتبارا 
من 22 سبتمبر 2012، في خطوة 
يتوقع أن تضخ سيولة بنحو 170 
مليار روبية )3.12 مليارات دوالر( 

في النظام املصرفي.
اإلبقاء  املرك����زي  البنك  وقرر 
على سعر إعادة الشراء )الريبو( 
القياس����ي عن����د 8% محتفظا به 
دون تغيير. وهكذا يظل التركيز 
األساس����ي على احتواء ضغوط 
األسعار. وهناك حتديات عدة التزال 

قائمة، أحدها التضخم املستمر.
ولكن وم����ع حتقق اإلجراءات 
السياسية لتحفيز النمو، فسوف 
تعزز السياسة النقدية من التأثير 
اإليجابي لهذه اإلجراءات مع احلفاظ 
على تركيزها على إدارة التضخم 
بهدف السيطرة عليه. بعد سنوات 
من النمو املرتفع، تتجه الهند اآلن 
نحو طقس مفعم باالضطرابات.

حي����ث تراجع الن����اجت احمللي 
اإلجمالي بص����ورة كبيرة ليصل 
إلى 5.3% على أساس سنوي في 

م����ن 7.3%، ويرى البنك حاليا أن 
هذه النس����بة قد ال يتم حتقيقها 

أيضا رغم اخلفض.
ويتوقع خبراء االقتصاد منوا 
أضعف بكثير ميكن أن يصل إلى %5 
في هذا العام املالي بسبب ارتفاع 
معدالت الفائدة وتباطؤ اإلصالحات 
االقتصادية وتأثير حالة عدم اليقني 

التي حتيط باالقتصاد العاملي.
وعلى الرغم من التباطؤ، كان 
بنك االحتياطي الهندي مترددا في 
خفض أسعار الفائدة نظرا لتفاقم 
التضخم، حيث وصل إلى 7.8% على 
أساس سنوي في سبتمبر 2012، 

وهو أعلى معدل في 10 شهور.
وقد حاف����ظ البنك على ثبات 
أس����عار الفائ����دة ف����ي آخر ثالث 
مراجعات بع����د أن قام بخفضها 
مبقدار نصف نقط����ة مئوية في 

أبريل 2012.
واليزال البنك حذرا نظرا ألن 
مخاطر التضخم التزال مرتفعة، 
ومن املتوقع على نطاق واسع أن 
يبقي البنك املركزي على س����عر 
الفائ����دة دون تغيي����ر م����ن أجل 
الس����يطرة عل����ى التضخم وذلك 
على الرغم م����ن تباطؤ االقتصاد 
إلى أضعف وتيرة له منذ عش����ر 

سنوات تقريبا.
مع احتمالية تخفيض س����عر 
الفائدة لدعم اخلطوات احلكومية 
األخيرة التي تهدف إلى حتس����ني 
مواردها املالية، مثل رفع س����عر 

الديزل املدعوم.
ملواجهة خطر أن تصبح الهند 
ف����ي مجموعة دول  اقتصاد  أول 

وق����د أدى الدع����م املرتفع إلى 
توس����يع العجز املالي للحكومة، 
مما يحد من املدى الواسع لإلنفاق 
على االستثمار في مشاريع البنية 
التحتي����ة والتنمية خللق فرص 

العمل ومضاعفة الدخل.
وب����دأت احلكوم����ة عملي����ة 
تقدمي إعانات نقدية مباشرة إلى 
املستهلكني، بدال من دفعها لشركات 
مثل املصافي ومنتجي األس����مدة 
للحفاظ على أسعارها منخفضة.

وتثق احلكومة أيضا في إمكانية 
توفير 300 ملي����ار روبية )5.56 
ملي����ارات دوالر( م����ن خالل بيع 
حصص في العديد من الشركات 
في الس����نة املالي����ة احلالية التي 
تنتهي في م����ارس 2013، ويرى 
اخلبراء أن خارطة الطريق جيدة 
من حيث مضمونها، ولكنها تفتقر 

إلى التفاصيل.
وكما هو احلال في غيرها من 
التي أعلنت  التدابير اإلصالحية 
منذ منتص����ف س����بتمبر 2012، 
والتي تضمنت زيادة سعر الديزل 
والسماح باملزيد من االستثمارات 
األجنبية في بعض القطاعات مبا 
فيها الطي����ران والتجزئة والبث، 
فإننا ن����رى أن التنفيذ يبقى هو 
األس����اس ونرى أن ه����ذا اإلعالن 

مبثابة إعالن نوايا.

بنك االحتياطي الهندي

خفض بنك االحتياطي الهندي 
في أواخر يوليو 2012 من توقعاته 
للنمو للسنة املالية احلالية التي 
تنتهي في 31 مارس 2013 إلى %6.5 

ذكر تقرير أصدرته شركة »بيتك 
لألبحاث« احملدودة التابعة ملجموعة 
الكويتي )بيتك(  التموي����ل  بيت 
ان خارط����ة الطريق التي أعلنتها 
حكوم����ة الهن����د وتتضمن خطة 
خمسية خلفض العجز املالي في 
ثالث اكبر االقتصاديات اآلسيوية، 
تفتقر إلى التفاصيل لكن من شانها 
تقوية موقف البنك املركزي الهندي 
خلفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى 
أن التركيز األساسي ينصب على 
احتواء ضغوط األسعار والتضخم 
املستمر، وتبديد هاجس أن تصبح 
الهند أول اقتصاد في مجموعة دول 
البريكس )الهند � الصني � البرازيل 
� روس����يا � جنوب افريقيا( يتم 
تخفيضه إلى درجة غير استثمارية 
ومحفوفة باملخاطر.. وفيما يلي 

التفاصيل:
كش����ف وزير املالي����ة الهندي 
باالنياب����ان تش����يدامبارام ي����وم 
االثن����ني 30 أكتوب����ر عن خارطة 
طريق لترتيب األوضاع املالية في 
الهند والتي ته����دف إلى تقليص 
عجز امليزانية إلى 5.3% من الناجت 
العام وإلى  احمللي اإلجمالي لهذا 
تقليصها إلى 3% بحلول عام 2017، 
وقد كان العجز املالي في 2012/2011 
بنسبة 5.8%، وعلى الرغم من نقص 
التفاصيل حول خارطة الطريق، 
إال أنها جتسد عزم احلكومة على 
مواصلة العمل على ضبط امليزانية 
وس����ط آمال بأن تك����ون خارطة 
الطريق مبثابة إشارة البدء لبنك 
االحتياطي الهندي )البنك املركزي( 

خلفض أسعار الفائدة.

»اخلليج« يعلن الفائزين في حساب الدانة 

»ار.بي.اس« يواجه غرامات بشأن سعر ليبور

أداء ضعيف للقطاع السياحي
مع توافد مليون شخص فقط إلى لبنان

أجرى بنك اخلليج في 30 أكتوبر 2012 السحب 
األسبوعي الثالث واألربعني حلساب الدانة 2012 
معلنا بذلك عن أسماء 8 فائزين يحصل كل منهم 
على جائزة قدرها 1000دينار والفائزون ال� 8 هم: 
لطيفة جالوي مرهون داوود، أفنان زاهر مروان 
الدقاق، يوسف جاسم محمد احلميدي، بدور بدر 
عمران القالف، خالد غازي كاظم حمدان، أشرف 
أحمد عبود العريان، مطرة نواف عيد املطيري، 

ودالل سماح صقر املطيري.
ويشجع بنك اخلليج اجلميع على فتح حساب 
الدانة أو زيادة اإليداعات ممن لديهم حساب الدانة، 
لتزداد فرصهم ويحالفهم احلظ في ربح السحب 
األسبوعي الذي مينح 10 فائزين جائزة قدرها 1000 
دينار لكل منهم، هذا ويتميز حس����اب الدانة من 
بنك اخلليج أنه باإلضافة إلى كونه حسابا مينح 
جوائز نقدية، فهو يشجع العمالء أيضا على توفير 
املال، فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في 

احلساب زادت الفرص املتاحة للفوز.
كما مينح حس����اب الدانة أيض����ا العديد من 
اخلدمات املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع 
احلصري« التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناس����بهم، إضافة إلى خدمة 
»احلاسبة« التي متكن عمالء الدانة من حساب ما 

لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.
وللمش���اركة في س���حوبات الدانة، ميكن 
للعمالء زيارة فروع بنك اخلليج البالغ عددها 
56 فرعا، أو التحويل املباشر عن طريق اخلدمة 
املصرفية عبر اإلنترنت، أو االتصال باخلدمة 
املصرفية الهاتفية على رقم 1805805 للحصول 
على املساعدة، كما ميكنهم أيضا زيارة موقع 
www.e-gulfbank. :بنك اخللي���ج اإللكتروني
com للحص���ول على كافة املعلومات املتعلقة 
بحس���اب الدانة أو أي من منتجات وخدمات 

البنك األخرى

لندن � رويترز: قال رويال بنك أوف سكوتلند 
)ار.بي.اس( إنه قد يواجه غرامات تتعلق بكيفية 
حتديده لس����عر الفائدة الرئيسي بني البنوك في 
لندن )ليبور( وأسعار فائدة أخرى وإنه حريص 

على تسوية املسألة في أقرب وقت ممكن.
ويخضع البنك لتحقيقات من جانب السلطات 
األميركية والبريطانية بشأن دوره في فضيحة 
تالعب في أسعار الفائدة ومن املتوقع أن يكون 
أحد البنوك التالية التي تلجأ لتسوية املسألة بعد 
تغرمي منافس����ه البريطاني باركليز 450 مليون 
دوالر في يونيو املاضي. وقال »ار.بي.اس« خالل 
اإلعالن عن نتائجه الفصلية أمس »تتوقع املجموعة 
الدخول في مفاوضات لتس����وية جانب من هذه 

التحقيقات في األجل القريب وتعتقد أنها ستفضي 
إلى تغرميها عقوبات مالية«.

وذكر البنك الذي متتلك الدولة جزءا منه أنه 
فصل عددا من املوظفني بعد أن أجرى حتقيقا داخليا 
في مسألة حتديد أسعار الفائدة. وقال الرئيس 
التنفيذي للبنك ستيفن هيستر إن توقيت تسوية 
األمر يرجع إلى اجله����ات التنظيمية. وقد حقق 
البنك أرباحا تش����غيلية قدرها 1.05 مليار جنيه 
اس����ترليني )1.69 مليار دوالر( في الربع الثالث 
ارتفاعا من مليوني جنيه في الفترة نفسها من 
العام املاضي بفضل انخفاض اخلسائر من القروض 
الرديئة. وهبطت أسهم البنك 1.2% بينما استقر 

مؤشر البنوك األوروبية دون تغير يذكر.

بيروت � كونا: أعلن تقرير اقتصادي نش����ر 
امس عن توافد مليون سائح فقط الى لبنان خالل 
هذا العام ما يدل عل����ى األداء الضعيف للقطاع 

السياحي اللبناني.
وجاء في التقرير ان عدد السياح الذين قدموا 
الى لبنان جتاوز عتبة مليون شخص حتى بداية 
فصل اخلريف في شهر سبتمبر املاضي، موضحا 
ان ذلك األداء الضعيف »ضغط على املؤسسات 
العاملة في القطاع السياحي الى درجة االنسحاب 
من السوق«. وأشار الى ان نسبة تراجع األعمال 
في املؤسسات السياحية بلغت 50%، عازيا ذلك 
الى األوضاع األمنية املتردية التي سادت أخيرا 

وإلى األحداث اجلارية في سورية.
وحذر م����ن تداعيات خطيرة على تش����غيل 
املؤسسات السياحية املختلفة )الفنادق والنوادي 
الليلية واملقاه����ي واملطاعم( وعل����ى االقتصاد 

ككل.
وبني التقرير ان مساهمة قطاع السياحة والسفر 
في االقتص����اد اللبناني تبلغ نس����بتها 37% من 
الناجت اي ان املؤسسات العاملة في القطاع تولد 
15 مليار دوالر تقريبا في السنة وهي مسؤولة 
عن توظيف نح����و 40% من القوى العاملة وفقا 

لبيانات مجلس السياحة والسفر العاملي.
وقدر التقرير ان تبلغ خس����ارة املؤسس����ات 
السياحية في لبنان لهذا العام اكثر من 7 مليارات 
دوالر. يذكر ان الفنادق الس����ياحية قلصت عدد 

ايام العمل من 30 يوما الى 20 يوما.
وبحسب احدث احصاءات وزارة السياحة فإن 
عدد السياح الوافدين الى لبنان تراجع بنسبة %15 
خالل األشهر التسعة األولى من العام احلالي وبلغ 
مليونا و86 سائحا اذ بلغ هذا التراجع ذروته في 

شهر سبتمبر املاضي فوصل الى %33.

الرياض � د.ب.أ: ذكرت تقارير 
أن  صحافية س���عودية أمس 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
اعترض���ت على الق���رار الذي 
اتخذته دول االحتاد األوروبي 
اخلاص باستبعاد دول املجلس 
التفضيلية  املعاملة  من قائمة 
التي مينحها نظام األفضليات 

األوروبي.
ونقلت صحيفة »السعودية« 
عن عبدالعزيز حمد العويش���ق 
األم���ني العام املس���اعد ملجلس 
التع���اون لش���ؤون املفاوضات 
واحلوار االستراتيجي تأكيده أن 

اعتراض���ه على قرار اس���تبعاد 
دول اخلليج من قائمة املعاملة 
التفضيلي���ة التي مينحها نظام 
األفضليات األوروبي حاليا بدءا 

من يناير القادم.
واعتب���رت دول اخلليج أنه 
من الضروري أن يستمر منحها 
املعامل���ة التفضيلي���ة ألن دول 
املجلس تعد م���ن الدول الغنية 
عند تصنيفها حسب الناجت احمللي 
اإلجمال���ي للفرد، لكن كثيرا من 
صناعاتها هي صناعات ناشئة 
ال تختلف كثي���را عن صناعات 

الدول النامية.

صادرات دول اخلليج ستتضرر 
من إلغاء املعاملة التفضيلية التي 
مينحه���ا إياها نظام األفضليات 

األوروبي.
وأوضح العويشق أنه ليست 
هناك عالقة مباش���رة بني نظام 
الذي  النامية  األفضليات للدول 
وضعه االحتاد األوروبي من جانب 
واحد واتفاقية التجارة احلرة بني 
دول املجلس واالحتاد األوروبي 
التي يجري التفاوض عليها بني 

اجلانبني.
وأضافت الصحيفة أن مجلس 
أبلغ االحتاد األوروبي  التعاون 

دول اخلليج تعترض الستبعادها من املعاملة التفضيلية لـ»األوروبي«

»ستاندر تشارترد« يقترب من إبرام تسوية بشأن معامالت مع إيران
أخفى معامالت قيمتها 250 مليار دوالر
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واشنطن � رويترز: قالت أربعة 
مصادر مطلعة ان بنك ستاندرد 
تش���ارترد أوش���ك عل���ى إمتام 
املناقشات لتس���وية التحقيقات 
األميركية في معامالته املتصلة 
بإيران ويقترب من االتفاق على 
دفع غرامة في حدود 300 مليون 

دوالر.
وكان البنك ال���ذي يتخذ من 
لندن مقرا له قد وافق في أغسطس 
على ان يدفع للهيئة التنظيمية 

للصناعة املصرفية في نيويورك 
مبل���غ 340 مليون دوالر بعد أن 
أقامت الهيئة دعوى مفاجئة تتهم 
فيها البنك بإخفاء معامالت تبلغ 
قيمتها نحو 250 مليار دوالر مع 

إيران.
وبإقامة الدعوى في أغسطس 
إدارة اخلدمات  املاضي انفصلت 
املالية في نيويورك عن الهيئات 
األخرى التي حتقق أيضا في هذه 
التحويالت ومنها مكتب املدعي 

العام ملنطق���ة مانهاتن ووزارة 
اخلزانة األميركية وبنك االحتياطي 
االحتادي في نيويورك ووزارة 

العدالة.
وقالت املصادر ان س���تاندرد 
تش���ارترد أج���رى ف���ي اآلونة 
األخيرة مباحثات حلل مس���ائل 
التحقيق���ات الباقي���ة من خالل 

تسوية مشتركة.
وقالت هذه املصادر ان السلطات 
ناقشت غرامات إضافية مماثلة 

للتسوية السابقة لكنها لم تتفق 
بعد على مبلغ معني مع البنك.

وقال املدي���ر املالي للبنك في 
وقت سابق من هذا األسبوع انه 
يهدف الى ابرام تس���وية نهائية 

بنهاية العام.
وقالت املصادر ان املفاوضني 
يقومون بوضع الصياغة النهائية 

للتسوية.
والتزال هناك بعض املسائل 
العالقة ومنها هل سيخضع البنك 

لشروط مراقبة منفصلة من قبل 
بن���ك االحتياط���ي االحتادي في 
نيويورك باإلضافة الى الشروط 
التي مت االتفاق عليها بالفعل مع 
الهيئة التنظيمية املصرفية للوالية 
وما الشروط الدقيقة ألي مراجعة 

كهذه.
البنك  ورفض ممثلون ع���ن 
والهيئات األميركي���ة املختصة 
التعقيب أو الرد بش���كل مباشر 

على طلبات التعقيب.

لن���دن � كونا: تع���رض بنك 
إجنلترا املركزي أمس النتقادات 
شديدة بعد نش���ر ثالثة تقارير 
مستقلة حققت في كيفية تعامل 
إدارته مع األزمة املالية التي شهدتها 
بريطانيا عام 2008 وأدت إلى تعثر 

عدد من البنوك الكبرى.
التقري���ر األول على  ورك���ز 
عمليات ضخ األموال في النظام 
املالي ب���ني عامي )2008 و2009( 
عندما كادت تتعرض عدة بنوك 
إلى إفالس محقق عقب استفحال 
األزمة املالية حيث وجد ان البنك 
املركزي ظل يرك���ز جهوده على 
دراس���ة املخاطر التي كان ميكن 

ان تهدد النظام املصرفي بش���كل 
عام عوضا عن مراقبة أداء البنوك 

على حدة.
البنك  التقرير اعتماد  وانتقد 
املركزي الكبير على تقارير جلنة 
اخلدمات املالية التي تراقب عمليات 
احلي املالي في لندن لكن من دون 
ان حتت���وي على تفاصيل دقيقة 

عن التدفق املالي لكل بنك.
وانتقد التقرير الثاني إدارة بنك 
اجنلترا وجلنة السياسة النقدية 
وكيفي���ة اتخاذها للق���رارات في 
عز األزم���ة املالية حيث وجد ان 
التقارير واالقتراحات التي كانت 
ترفع إلى مس���ؤولي البنك عادة 

ما كانت تخضع لعمليات انتقاء 
وتصفية األمر الذي يكون قد اثر 
على بعض القرارات التي اتخذت 

في السابق.
الثال���ث فحقق  التقرير  أم���ا 
في كيفية عمل جلنة السياس���ة 
النقدية املس���ؤولة ع���ن اتخاذ 
القرارات والطرق التي تستخدمها 
في بناء توقعاته���ا االقتصادية 

للمستقبل.
ووصف هذا التقرير توقعات 
البنك منذ بداية األزمة املالية بأنها 
»ضعيفة« وال ترقى إلى مستوى 
ودقة توقعات وطرق االستشراف 
التي تعتمدها هيئات اقتصادية 

مستقلة وغير رسمية.
وقال رئيس بنك اجنلترا السير 
ديڤيد ليز في تصريح صحافي ان 
إدارة البنك هي التي طلبت في شهر 
مايو املاضي إجراء ثالثة تقارير 
مس���تقلة من اجل حتديد أخطاء 
املاضي والعمل على تفاديها في 

املستقبل.
وأكد ان التقارير التي نشرت 
قدم���ت مقترح���ات هام���ة جدا 
ت���زال قيد  وخطوات بن���اءة ما 
الرد عليها بداية  الدراسة سيتم 

من العام املقبل.
غير ان رئيس جلنة اخلزانة 
أن���درو تايري  العموم  مبجلس 

وصف التقارير بأنها »غير وافية 
ومتأخرة«.

وذكر في تصريح لهيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي بي سي( انه كان 
من الواجب اجراء حتقيق شامل 
ومتكامل قبل مدة طويلة ليس فقط 
البنك املركزي  من اجل مساعدة 
عل���ى تفادي أخط���اء املاضي بل 
إلثراء التشريعات التي يناقشها 
البرمل���ان حاليا قب���ل اعتمادها 

كقوانني ملزمة.
وأكد تاي���ري ان »التأخر في 
التحقيقات يكش���ف  إجراء هذه 
بوضوح حجم اخللل الذي تعاني 

منه إدارة البنك املركزي«. 


