
11 BUSINESSيف احلدث االقتصادي

ان وحدة النـقد األوروبي تـتكون
مـن سلسلـة من االوزان النـسبـية
لعمالت الـدول االعضاء . ويتكون
الــوزن النـسـيب لكل عـملــة من
جــزئـني . جــزء ثــابـت وآخــر
مـتغـري، واجلــزء الـثــابـت يـتـم
حتــديــده علــى جممــوعــة من

املؤشرات االقتصادية هي:
1-االهـمية النسبيـة للناتج القومي
االمجالي للـدولة العضو بـالنسبة
إلمجـــالـي نــــاتج دول االحتـــاد

األوروبي . 
2-نسبة مـساهمة الدولة يف امجالي
الـتجارة الـبينيـة ، واليت تـشتمل
على جتارة االستريادات والواردات

للدول االعضاء.
3-نـصيب الـدولــة من التـسهيالت
اإلئـتمــانيـة قـصرية االجـل من

صندوق التعاون االوربي. 
امـــا اجلـــزء املـتغـري مـن الـــوزن
الـنسـيب لكل عملـة فيـتغري علـى
اســاس التغـري اليــومي يف اسعـار
عمالت الـدول االعضـاء املشـاركة
يف النظـام النقـدي. ويتكـون هذا
التغري يف حـدود هامش الـتذبذب
املتفـق عليه وهــو  2.25% وميكن
ان يتم توسيع هذا اهلامش اىل %6
يف بعـض الظـروف كمـا حـدث يف

حالة العملة االيطالية . 
وقد حددت اتفاقية )ماسرتخت(
ان يـتم مراجعة االوزان الـنسبية
للعـمالت املـشــاركــة يف العـمالت
املـوحـدة كل مخـس سنـوات او يف
حـالـة تغري الـوزن النـسيب ألحـد
العمالت بـنسـبة 25% او يف حـالة
دخــول اعضـاء جـدد اىل الـنظـام
النقـدي األوربـي . وخالل تطـور
النظـام النقــدي األوربي مت تغري
هــــذه االوزان عــــدة مـــــرات يف

االعوام 1995-1989-1984-1979.
اما الدول املشاركة يف وحدة النقد
األوروبيـة فقـد متت املـوافقـة يف
اجـتمــاع الـقمــة الــذي عقــد يف
مدريـد يف كانـون االول 1995 على
االقرتاح االملـــاني بـتعــديـل اسم
العـملـــة األوربيــة مـن )االيكــو

اليورو العملة األوروبية املوحدة وآثارها على االقتصاد األوروبي 

د . توفيق املراياتي
اليـورو تنظـر اىل االنكمـاش على
انه ال يتفق مع اهـداف االستقرار
االقتصادي وبـالتالي هـذا يعكس
ختوف االحتاد األوربي من الوقوع
يف فخ الـسيـولة الـذي وقعت فيه
اليــابــان يف الــسنـــوات االخرية
واصبـحت االسعـار ال تــستجـيب
لزيـادة عرض النقود يف االقتصاد
اليـابــاني . وهـذا الـتصــرف من
جانب االحتاد األوربي جينب دوله

الوقوع يف املشكلة نفسها. 
وقــد اعلن جملـس احملـافـظني يف
البنـك املركـزي األوربي انه جيب
على السيـاسة النقـدية يف االحتاد
األوربي ان حتـافظ علـى استقرار
االسعار يف األجل املتـوسط وليس
يف االجل الطـويـل فقط. ولـذلك
فـان الـسيـاسـة النقـديـة لـنظـام
اليـورو لن يتم تعـديلها يف حـالة
الــتغــريات غــري املــتـكـــــررة يف
مستـويات االسعـار او يف معدالت
التـضخم ، ولتحقيق اسـرتاتيجية
الـسياسـة النقديـة لنظـام اليورو
فان السيـاسة النقديـة تركز على

عنصرين أساسيني هما:
1-النقــود حيث يـسنـد اليهـا دور
بـارز يف هذا الصدد وذلك انطالقا
من ان التـضخم ظـاهـرة نقـديـة
علـــى االقل يف االجل الـطــويل ،
ولـذلك فان جملس احملـافظني قد
وضع ضـوابط لـعمليـة التـوسيع
النقـدي تتفق مع احملـافظـة عل
استقـرار االسعــار وينـسـجم مع
حتقـيق معــدل منــو مـنــاسـب

لالنتــاج . 
2-بـعض املـؤشـرات االقـتصـاديـة
واملالية ، ومن اهـمها سعر الفائدة
طـويلـة االجل ومـنحين العـائـد
ومــؤشــرات ثقــة املـسـتهلـكني
ودوائــر االعـمــــــال ، واالجــور
وتـكلفــة وحــدة العـمل واسعــار
استرياد الـسلع ، وهـذه املـؤشـرات
ســـوف يــسـتخـــدمهـــا جملــس
احملافظني يف اجـراء تقييم مبين
على اسـاس واسع للـمخاطـر اليت

تواجه استقرار االسعار.

االحـتيـاطــات بعـد االحـتفـاظ
بنـسبــة 20% منهـا لـديه ويـتم
تـوزيع نـسبـة 80% علـى البـنوك
املـركزيـة الوطنيـة حسب نـسبة

مساهمتها يف راس مال البنك.
ويف كـانـون الثـاني عـام 1999 بـدأ
البـنك املــركــزي األوربي عـمله
فعليا. ومت االتفـاق على ان يكون
مقــر هـــذا البـنك يف مـــدينــة
فـرانكفـورت االملـانيـة . وقـد مت
اعـطاء هذا الـبنك االستقالل عن
احلكـومات حبيـث حيدد السـياسة
النقـدية لالحتـاد األوربي بعـيدا
عن تـــدخل حكــومــات الــدول
االعـضاء كـما مت االتفـاق على ان
ميـتـنع الـبـنك عـن تقــديـم أي
قـروض هلذه احلكـومات من اجل

متويل عجز املوازنات العامة هلا.
السياسة النقدية لنظام

اليورو
تهـدف السيـاسة النقـدية لـنظام
اليورو اىل احملافظة على استقرار
االسعــار وتــدعـيم الــسيــاســة
االقـتصادية لالحتاد األوربي دون
االخـالل بهــــدف االســتقــــرار.
وتعطي الـسياسة النقـدية لنظام
اليورو االولوية الستقرار االسعار
بـوصـفه أهم الـشـروط الالزمـة
لتعـزيز النـمو املتـواصل لالنتاج
وخلق مـزيــد من فـرص الـعمل
وحتقيق مستـوى معيشي مرتفع

يف دول االحتاد األوربي. 
ويالحظ ان أسرتاتيجية السياسة
الـنقديـة لنـظام الـيورو مـوجهة

باالساس حنو االستقرار .
وقــد قــدم جملـس احملــافــظني
تـعريفـا كميـا الستقـرار االسعار

وهو: 
حتقيق زيـادة سنـويـة يف الـرقم
القـيـــاسـي السعـــار املــسـتهـلك
بالنسبة ملـنطقة اليورو يقل %2.
ومن املـالحظ ان هــذا التعـريف
يـوافق على أرتفـاع االسعار ولكن
بنـسبه حمـددة وبـالتـالـي ميكن
القول ان السياسة النقدية لنظام

االعضــاء  وان يتم اختـاذ القـرار
الـنهــائـي علــى اســاس حتقـيق
االستقرار لليورو يف حالة تعارض

االراء او السياسات. 
وقد مت حتديد راس املال املكتتب
يف الـبـنك املــركــــــزي األوربـي
مبـبلغ )50( مليـار يـورو تسـاهم
فـيه الــدول االعـضــاء بـنــسـب
متفـاوتـة تتـوقف علـى نـسبـة
سـكان الـدولة اىل أمجـالي سـكان
االحتاد األوربي بنـاءًا على نـسبة
مساهـمة الدولـة يف الناتج احمللي

اإلمجالي لالحتاد. 
ويتأثـر نصـيب كل دولة يف رأس
مال البنك املركزي األوربي بعدد
الــدول االعضـاء اليت تـشـارك يف
عضـويـة اليـورو منـذ البـدايـة
وكذلك بـاالحتـياطـات اليت يتم
االحتفاظ بها لدى البنك املركزي
األوربي . ويقـوم البنك املـركزي
األوربـي بـــاالحـتفــــاظ بهـــذه
االحتيـاطات وادارتـها كمـا يقوم
بتوزيع االرباح النامجة عن هذه

النقـديــة واجبــة التـطـبيق يف
الدول األعضـاء  وتعمل على احلد
مـن االزدواجيـة يف الــسيـاسـات
الـنقــديــة املـطـبقــة يف الــدول
االعـضـــاء حبـيـث يـــؤدي هـــذا
التنسيـق بني السياسـات النقدية
اىل حتقـيق اسـتقـــرار اليــورو يف

االسواق النقدية.
وقـد حددت اتفـاقية مـاسرتخت
أن يكـــون هـنـــاك جملــس أدارة
للـبنك املـركـزي األوربـي يتكـون
مـن جملــسني أحــدهمــا جملـس
احملـــافـظـني والـثـــانـي جملــس
تـنفيــذي ، وان حيضـر حمــافظ
الـبنك املـركـزي األوربـي بصـورة
دوريـة اجتماعـات جملس الوزراء
األوربـي ، وان حيـضـــر رئـيــس
جملس الوزراء األوربي اجتماعات

جملس احملافظني . 
كما حددت أتفاقية ماسرتخت ان
يتـم استشـارة جملس احملـافظني
بشـأن تـرتيبـات اسعـار الصـرف
الـيت تقرتحهـا حكـومـات الـدول

لالحتاد األوربي . 
*االشــراف علــى االحـتيــاطــات
الــرمسيـة مـن النقـد االجـنيب ،
وحتــديــد كـيفـيــة ادارة هــذه

االحتياطات وتوظيفها . 
*وضع الضوابط اليت حتافظ على
االستقـرار املـالي يف دول االحتـاد

األوربي . 
*اصــدار اوراق البـنكنـوت وسك

الوحدات املعدنية لليورو . 
*وضع وتـنفيـذ الـرقـابـة علـى
املـؤسسـات االئتمـانيـة يف االحتاد

األوربي . 
*العـمل علـى تـدعـيم مــوازين
مــدفــوعــات الــدول األعـضــاء
وسياسـتها االقتصـادية مبا حيقق

اهدافها التنموية . 
وقــد خـطـط هلـــذا النـظــام ان
يتطور حبيث يهيء املناخ املناسب
لقيــام البـنك املـركــزي األوربي
حيث ان هـذا البنك يـعد مبثـابة
السلطة النقـدية املوحدة لالحتاد
األوربـي اليت حتــدد الــسيــاســة

النقدية االوربية. 
النظام األوربي للبنوك

املركزية
حـددت اتفـاقيـة )مـا سـرتخت(
واالطـــار التـــأسيـسـي لالحتــاد
الـنقــدي األوربي والــذي يتـوىل
األشـــراف علـــى اجنـــاز الـــدورة

النقدية األوربية.
ويف مقدمة هذه املؤسسات )هيئة
النـقد األوربـية( يف فـرانكـفورت
بـاملانيا واليت تعترب مبثابة متهيد
إلنشـاء الـنظـام األوربـي للبنـوك
املـركـزيــة والبـنك املـركــــزي

األوربي .  
ويـضم الـنظـام األوربي لـلبنـوك
املـركـزيــة كل الـبنــوك للـدول
األوربيـة املـشـاركـة يف الـوحـدة
النقـدية وكـذلك البنك املـركزي
األوربـي وقــــد حــــددت هــــذه
االتفـاقيـة مهـام هـذا الـنظـام يف

األتي : 
*رسم وتنفـيذ السياسـة النقدية

 (ECU(اىل  الـــــيــــــــــــــورو
)EURO( وان حيل الـيــــورو
حمل االيـكو مـع بدايـة عام 1999
وان تـنـتـقل مجـيـع احلقــــوق
وااللتـزامات املقـومة بـااليكو اىل
اليــــــــورو على اساس) 1 أيكو = 1

يورو (.
ويف مـنتـصف كـانـون االول 1996
قـرر اجمللس األوربي وضع االطار
القـانــوني لعـمليــة التحـول اىل
اليـورو يف عام 1999 ، ومت اعـطاء
مهلـة حتـى حـزيـران 1998 لكل
الــدول االعضـاء حتـى تـستـويف
شـروط االنضمام اىل هـذه العملة
، ومل تشـرتط االتفاقـية حتـمية
مشـاركة كـافة الـدول االعضاء يف
العمـلة املـوحدة مـنذ بـدايتـها ،
ولـكن مت االتفـاق علــى ان تبـدأ
العـملــة املــوحــدة يف عــام 1999
مبشـاركـة الـدول الـيت جنحت يف
حتقـيق الـشــروط واليت يـطلق
علـيها دول ) املـوجة االوىل ( ومت
بعـــد ذلك دخــول الــدول الـيت
تستويف هـذه الشروط بـالتدريج

وعندما ترغب يف ذلك . 
امـا دول املوجـة االوىل اليت تـبدأ
العمل بـالـنظـام النــــــــقـدي يف
عام 1999 ، فقد مت اختبار )11( من
بني )15( دولـة اعـضـاء االحتـاد
األوربـي . وهــــذه الــــدول هـي:
أيرلندا ، فنـلندا ، هولنـدا، املانيا
،بلجـيكا، بوكـسموبرج ، الـنمسا ،
فـرنـســا ، ايطــاليــا ، اسبــانيـا ،
الربتغـال ، وقـد ظـلت اربع دول
خـارج االحتــاد النقــدي األوربي
وهـي الــدامنــارك ، الـيــونــان ،
السـويـد ، وبـريطـانيـا . وهـذه
الـدول سـوف حتتفـظ بعمالتهـا
الوطنية ، ولكنها تستطيع دخول
االحتـاد النقـدي األوربي يف وقت
الحق بعـــد استـكمــال شــروط
االنضمام وعندما تكون مستعدة
لــذلك ، ويف عــام 2001 أنـضـمت
اليونان اىل بقية دول االحتاد بعد
ان استـكمـلت معـظم الـشـروط
املطلـوبـة للـدخـول اىل الـوحـدة
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الكويت- 
وجه نــــواب يف جملـــس االمــــة
الكـويـيت انتقـادات اىل احلكـومـة
بـسبب متـديد اتفـاق ينـص على
تــزويــد االردن بـهبــة نفـطيــة
واتهموهـا خبرق الدستور بدعمها
بلــدا وقف اىل جــانب الــرئيـس

العراقي السابق صدام حسني.
وقـال رئيس جملس االمـة السابق
امحــد الــسعـــدون ان الكــويـت
جــددت اهلبــة النفـطيــة البـالغ
حجمهـا 25 الف بــرميل يــوميـا
لـالردن ملدة ثالث سنوات كما انها
بــاعت جــزءا مـنهــا ثم قــامت
بـتحـــويل الـثـمـن اىل املـصــرف

املركزي االردني.
وقام السـعدون بتوزيع نسخة من
رسـالـة ادعـى ان رئيـس الـوزراء
االردني فايز الفيصل بعث بها اىل
وزيــر الطـاقــة الكــوييت امحـد
الفهـد الصبـاح يف نيـسان املـاضي
يشكره فيهـا على جهوده لتجديد

نواب كويتيون يعارضون متديد اهلبة النفطية اىل االردن
احلديث عنه(.

وكـان االردن يعـتمــد كليـا علـى
العـراق المداده بـالنفـط قبل ان
تشـن الواليـات املتحـدة احلرب يف
اذار 2003 علـــى جــــاره، فكـــان
يـستـورد منـه 5،5 ماليني طن يف
السنة بـرا، نصفها جمانا والنصف

االخر باسعار تفضيلية.
ومع تـــوقف صـــادرات الـنفـط
العــراقـي عنــد انــدالع احلــرب،
تـــوجه االردن اىل الــسعـــوديـــة
والكــويت واالمــارات العــربيــة
املتحـدة المداده بـالنفط، فـوقع
اتفــاقــا الســــــتـرياد مـئــة الف
بـرميــــــل يـوميــــــــا، مـوزعـة
بـــــــني 50 الـف بــــــــــــرمــيـل
مــــــــــن الـســـــــــــــعـوديـة و25
الفــا من االمــارات و25 الفــا من

الكويت.
ومـددت السعـودية لـفـــــرتة سنة
يف مـطلع ايـار اتفــــاقــا لتقـديم

هبة نفطــــية اىل االردن

املعــروف مبــواقـفه املعــارضــة
لالردن اىل مـسـاءلــة )سيــاسيـة
للحكـومة( وقـال )نكـافئ االردن
ملــواقفه الـسـيئـة ضــد الكــويت
فقيمـة الصفـقة قـد تبلغ ملـيار
دوالر هـذا االمر يـستحق مسـاءلة

سياسية للحكومة(.
ويف عـمان قـالت املتحـدثة بـاسم
احلكومـة امسى خضـر )نستطيع
ان نقـــول ان العالقــة ونـتـــائج
الــزيــارة )زيــارة امللـك عبــد اهلل
للكـويت( كانت مـوفقة، لكن دون
التزام واضح او مـباشر يف مـسالة

النفط(.
واضــافت )ال اريــد ان اعلق علـى
املــوضــوع، هنــاك العــديــد من
املشـاريع اليت مت االتفـاق عليهـا،
وهي اسـتثمـاريـة مثـل الشـركـة
القابضة وغريهـا ممن سيكون هلا
مردود اجيـابي علـى االقتـصاد يف
االردن، لكن االمـر االخـر مل يتم
التـوصل اىل اتفـاق حـولـه ميكن

املنحة فرتة ثالث سنوات.
لكن الـوزير نفـى ذلك مـؤكدا ان
املـنحــة مل جتــدد، مــوضحــا ان
املوضـوع مل يطرح للنقـاش اثناء
زيـارة املـلك عبـد اهلل اىل الكـويت

مطلع الشهر احلالي.
وقـال يف هــذا الصـدد )مل جتـدد
هــذه املنحـة ومـوقف احلكـومـة
الكـويتيـة واضح لعـدم التجـديد
كــانت مــدة املنحــة ستـة اشهـر

وليس هناك منحة جديدة(.
اال انه اقـر بـان جــزءا من املنحـة
بـاعـته الكــويت حلـسـاب االردن
وسيـتم حتويل قـيمته للحكـومة
االردنية اال انه مل يشـر اىل رسالة

الفايز.
وقـال السـعدون )انـنا نـدعم من
وقف مع نـظـام صـدام حــسني.
الـشعب الكـويـيت يشعـر بـاحلـزن

لسماعه مثل هذا.
فـامــواله يتـم تبـديـدهــا(.ومن
جهته، دعـا النـائب مـسلم الرباك

قررت البورصة الكويتية لألوراق
املــاليــة وقف الـتعــامل يف أسـهم

شركة املخازن العمومية.
وقـال مـســؤول يف إدارة التعـامل
بالبورصـة إنه قرر وقف التداول
بأسهم املخـازن العمومية إىل حني

العموميـة بعقد توريد الغذاء من
وزارة الـدفـاع األمـريكيـة يف أيـار

2003 بعد احلرب. 
غري أن شركة جتارية خاصة -هي
شـركــة كمـال سـلطـان- قــاضت
املخازن الـعمومية قـائلة إن العقد
كـــان جيـب أال ميـنح هلــــا بل إىل
مشروع مشرتك أنشأته الشركتان
بغـرض الفوز بـالعقد، وبـوصفها
شـريكا مـوصيا فـإن شركـة كمال
سلطان متلك 30% من قيمة العقد
الذي الحـظت أنه قد يصل إىل 1.5
ملــيــــــار دوالر خالل مــــــدته

احملتملة وهي مخس سنوات. 
لكن مسـؤولي املخـازن العمـومية
قـالوا إن شـركة كـمال سلـطان مل
تـدفع رأس املـال املبـدئـي إلنشـاء
املشـروع املشـرتك ومل تسـاهم يف
التمـويل أو أصول املـشروع، وهي
اتهـامـات تـنفيهـا شـركـة كمـال
سلطان، وتقول املخازن إنه ليست

هناك قيمة قاطعة للعقد. 

الشـركـة آخـر مـرة بـسعـر 1.820
ديـنار منخفضـة 40 فلسا أو %2.15
حينما أوقف التعامل، لكنها كانت
هبطت يف وقت سابق أكثر من %3
مما جعلهـا من أكرب اخلاسرين من
حيث نـسبـة االخنفـاض يف ثـاني
أكرب بـورصـة لألوراق املــاليـة يف

العامل العربي. 
وجــــاء اهلـبـــــوط عقــب إعالن
البورصة يف وقت مبكر أن حمكمة
كـويـتيـة أصـدرت أمــر "حتفظ
احرتازي" علـى كل املـوجـودات
والـسيـارات واملخـازن والعـائـدات
واألربـاح والـدفـاتـر والـوثــائق
اخلـــاصـــة بــشـــركـــة املخـــازن
العـمومـية وآخـرين يف مـا يتصل

بالعقد. 
وكـانت أسهـم الشـركـة انتعـشت
األسبوع املـاضي بفضل أنباء بأنها
فـــازت بعقــد آخــر مـتــصل يف

العراق. 
جــاء ذلك بعـد أن فـازت املخـازن

ورود مـزيـد مـن املعلـومــات من
الشركة.

ويف وقـت الحق أعلـنت الـشـركـة
أنهـا قـدمـت اإليضـاح املـطلـوب

وتأمل أن يستأنف التعامل.
وقــد جــرى الـتعــامل بــأسهـم

إيقاف التعامل يف أسهم املخازن العمومية الكويتية

تونس- 
اعلـن مصــدر رمسي تـونـسي ان
تـونس والـصني وقعتـا اتفـاقـات
تعـاون يف اجملـالـني االقتـصـادي
والعلمي واعربتـا عن رغبتهما يف
تطويـر عالقاتهما الثنائية وذلك
خالل الزيارة اليت يقوم بها نائب
الرئيس الصيين زينغ كينغ هونغ

اىل تونس.
ووقع الـبلــدان اتفـاقــا ثنــائيـا
حلمـاية االسـتثمـارات واتفـاقات
تعـــاون يف اجملـــاالت الـطـبـيـــة

والسياحية والعلمية والتجارية.
وقــال املصـدر ان الـصني قـدمت
لتونـس باالضافـة اىل ذلك قرضا
بقيـمة 350 ملـيون يـوان وكذلك
هـبة بقيـمة عشـرة ماليني يوان
وقـرضا بـدون فائـدة بقيـمة 30

مليون يوان.
ووقع هـــذه االتفــاقــات نــائـب
الـرئيس الصـيين ورئيس الوزراء
التـونـسـي حممــد الغنـوشي اثـر
جلسـة عمل بيـنهما اشـار خالهلا
الطـرفـان اىل ضــرورة تطـويـر

تعاونهما.
واعترب الغنـوشي خالل االجتماع
كـمـــا ذكـــرت وكـــالـــة االنـبـــاء
التـونسيـة، ان مسـتوى املـبادالت
بـني الــبلــــديـن مــــا زال )دون
االهـــداف( ودعــــا اىل تعـــزيـــز
العالقـات الـثنــائيـة يف اجملـاالت
االقتصادية واملالية والتجارية ويف

جمال االستثمارات.
واشـار اىل )عــزم( بالده تقــديم

توقيع اتفاقات تعاون يف اجملالني
االقتصادي والعلمي بني تونس وبكني

)مجـــيـع الـــتــــــسـهـــيـالت اىل
املــستـثمـــرين الــصيـنيـني كي

يستثمروا يف تونس(.
ومـن نـــاحـيـته، اشـــاد زيـنغ ب
)النتـائج االجيـابيـة الـيت سجلت
خالل االعوام املاضية على صعيد
الـتعــاون الـثنـــائي يف اجملـــالني
االقـتصادي والعلمـي ( موضحا ان
املبـادالت التجـاريـة بني تــونس
والـصــني سجلــت خالل الفــصل
االول مـن العـــام 2004 ارتفــاعــا
مبعـدل 7.09% بالـنسبـة اىل نفس

الفرتة من العام املاضي.
وبـالـنسـة لـلشـرق االوسط، دعـا
نائب الـرئيس الصيين اىل تكثيف
املشـاورات بني البلدين وخصوصا
يف مـا يتعلق )بـاحتالل اسـرائيل
غـــري املـــــشـــــــروع لـالراضـــي

الفلسطينية(.
واكــد من جهـة اخـرى، ان بالده
)تــدعـم دور االمـم املـتحــدة يف
العـراق وتعـلق اهميـة كربى عـلى
مـسألـة السالح الـنووي يف كـوريا

الشمالية(.
ومـن نـــاحـيـته، اشـــاد رئـيــس
احلكومـة التـونسـية ب)تـطابق(
وجهات النظـر بني تونس وبكني
خصـوصا يف مـا يتعـلق بالقـضية

الفلسطينية.
وبالنسـبة للعراق، اشـار الغنوشي
اىل )اهمية مـواصلة العمـلية اليت
بـــدأت بهــــدف متكـني الــشعـب
العـراقي من استعـادة سيادته( يف

اطار االمم املتحدة.

واشنطن
يـتعني علـى الواليـات املتـحدة يف
هـذه اآلونة ان تـتحلى بـاحليـطة
واحلــذر امــام تــزايــد ضغــوط
التـضخم اليت دفعت باالحتياطي
الفـــدرالـي )الـبــنك املـــركـــزي
االمريكي( اىل وضع نفـسه جمددا
يف حـالـة تـأهب لـلسـيطـرة علـى

الوضع االقتصادي العام.
وقد محل االسبـوع املنصرم ايضا
مـؤشـرات جـديـدة حـول تفـاقم
التضخـم، وهي ترتاكم وقد تؤدي
حــسـب احملللـني اىل دفع اسعــار
االستهالك اىل االرتـفاع عـاجال ام

آجال.
ويف ايــــار، بلـغ ارتفــــاع اسعـــار
املنتجـات نسـبة 0.8% وحـتى %5
وفـقا للـوترية الـسنـوية، وهـو ما
يشـري اىل تسـارع كبري مـنذ اذار/

ضغوط التضخم االقتصادي تتزايد رويدا رويدا يف الواليات املتحدة
زيـادة معـدالت الفـوائـد احملـددة
حـاليـا بنـسبـة 1%، اعـتبـارا من
اجتمـاعه املقبل يف الـثالثني من

حزيران.
واحملـت تصـرحيـات غـرينـسبـان
االخرية ايضا اىل حلقة زيادة اكرب
ممـا هو متوقع. ويـتوقع احملللون
يف )لـيمـان بــراذرز( مثال زيـادة
0.52 نـقــــــطــــــــــــة يف كـل مــــن
االجـتمـاعــات اخلمـس املقـررة
لالحـتيـاطـي الفـدرالـي حبلـول

نهاية العام اجلاري.
وقال ناروف )ال نتحدث عن تضخم
كبري، وامنـا عـن تضـخم طبـيعي

حبدود %5،2(.
واضـاف )لكن ذلك يـعين معدالت
فـوائــد طبـيعيـة، وبــالنــسبـة
لالحـتياطي الفـدرالي معدالت ال

تقل عن %4(.

بعض احملللـني يشككـون يف عودة
التضخم.

لكـن االحتيـاطي الفـدرالي سجل
انعطـافـا كبـريا بشـان املـوضـوع
عندما اكد رئيسه االن غرينسبان
قـبل اسـبــوعـني انه سـيـبقــى

متيقظا بشان التضخم.
واعـترب غــرينـسبـان )ان اسعـار
النفط املـرتفعة، اذا مـا استمرت،
قــــد تــــدفـع اسعــــار الـــسـلع
االســتهالكـيـــة االســـاسـيـــة اىل
االرتفـاع بـاالضـافـة اىل املـستـوى
االمجـــالــي لالسعـــار(، قـبل ان
يــضفـي بعـض الـتغـيـري علـــى

تصرحياته بعد اسبوع.
ومع نــسبــة تـضـخم يف حــالــة
ارتفاع، سـيتوجـب عليه تشـديد
السيـاسة النقـدية. ومل يعـد سرا
ان االحتيـاطي الفـدرالي يعتـزم

ارتفـاع فـاتـورة التـزود بـالـسلع
شهــرا بعــد شهـر، فــان االسعـار
اجلـديــدة تبقـى ضـمن هـامـش
املنـاورة اليت لدى هـذه الشـركات
ويبقى بالـتالي تاثري الزيادة على

االسعار حمدودا.

ورمبا تغري ذلك.
وقال االقـتصادي املـستقل جويل
ناروف )ان هـامش املنـاورة بشان

االسعار يبدا يف االزدياد(.
ومع عـودة النمو، تـزداد طلبيات
الشـركات اكـثر فـاكثـر، ويواصل
معدل استخدام قدراتها االرتفاع.
وكـما لـفت االحتيـاطي الفـدرالي
االربعـاء، فــان )بعض الـشـركـات
كانت قـادرة على حتميـل زبائنها
ارتفاع االسعار( منذ شهر نيسان.
اال ان الـشركات ال تزال بعيدة عن
امالء قانونهـا على االسعار، اال ان

على سبيل املثـال، عند مستويات
مــرتفعــة يف فرتة احلــرب علــى
العـراق، فسـيكون علـى الشـركات

ان تتكيف معها.
ولفت سـانغ وون سـون مـن بنك
)ولز فارغو( اىل ان )اسعار اجلملة
ال تزال حـتى اليوم متـدنية جدا

لكنها تتحايل لالرتفاع(.
اال ان هـذا االرتفـاع مل يـشعـر به
املــسـتهـلكــون كـثـريا يف الــوقـت
احلـاضر: ففـي ايار، بلـغت نسـبة
الـزيادة يف اسـعار االستهالك %0.6
و0.2% فقط بالنسبـة ملؤشر املواد

االساسية.
واختـارت الشـركات بـالفعل عدم
حتمـيل زبائـنها زيـادة التعـرفات
اليت فرضتها عليها الشركات اليت
متـدها بـالسلـع. وغالـبا مـا جتد
نفسها دون خيار: فهي وحتى مع

مـارس ويشكل اعلى نسبة ارتفاع
منذ كانون االول/ديسمرب 1990.

واشــار قــسم مـن احمللـلني اىل ان
اجلـــزء االكرب مـن ارتفــاع هــذه
االسعـار يف االشهـر االخرية نـاجم
عن عـوامل مـوقتـة مثل ارتـفاع
اسعـار البنـزين او اسـعار االلـبان
واالجبـان، واىل انه ال داعي للقلق
مع ذلك الن ارتفـاع اسعـار املـواد
)االساسيـة( - باستـثناء االغـذية

والطاقة - ال يزال متواضعا.
وبـالفعل، فان ارتفـاع اسعار املواد
االسـاسيــة مل يبلغ سـوى 0.3% يف
ايار و1،7% وفقا للوترية السنوية.

وقـال احملللون يف )ليـمان براذرز(
ان )كل املـسالـة تكـمن مع ذلك يف
معـرفـة مـا اذا كـان هـذا االمـر

سيدوم لفرتة طويلة(.
واذا مــا استقـرت اسعـار الـنفط،

يف حمـاولـة إلعـادة االستقـرار إىل
السـوق املوريتـاني وحفاظـًا على
الـعملــة اليت تعــاني مـن انهيـار
مـستمـر منـذ عـدة اشهــر شنت
احلكـومـة املــوريتــانيـة محلـة
اعـتقــاالت ضــد جتــار العـملــة
الصعبـة طالـت العديـد من كـبار

جتار السوق السوداء.
ومشلت عـمليــات االعتقــال اليت
شنتها السلطات املوريتانية مجيع
املنافـذ احلدودية مع دول اجلوار،

السوق السوداء تهدد العملة املوريتانية
أن يـتعــاملــوا بهــا وفق املعــايري
القانونية، يـلجأون لتكديس هذه
العمالت من أجل بيعهـا يف السوق

حبثًا عن ربح أوفر.
وأوضح أن النتـيجة الـيت ستنجم
عن املـضـاربــة هي زيــادة سعـر
العمالت االجنبية بالنسبة للعمل
املوريتـانية، وبالتالي زيادة أسعار
املـواد املسـتوردة خـصوصـًا املواد
االساسـية الـيت يسـتهلكهـا مجيع

املواطنني.

القليـلة املـاضيـة بنـسبـة ترتاوح
بـني 7-10% بيـنمـا تـشري االرقـام
الفعلـية إىل أن هـذا الرتاجع وصل

إىل %70.
وأشـار هـيبـة إىل أن جتــار العملـة
الـصـعبــة هـم علــى االغلـب من
اصحــاب كبـار الـبنـوك وحمالت
الـصرافـة الكربى، حـيث يتلـقون
من الـبنك املـركـزي املـوريتـاني
كمية حمددة من العمالت الصعبة
وبهـامش ربح حمدد، لـكنهم بدل

وقـال هـيبـة إن الـسـوق الـسـوداء
عــائـــدة إىل أسلــوب االحـتكــار
واملـضــاربــة الــذي يـسـتخــدمه
التجـار، والـذيـن هم االسـاس يف
انتشار هذه اآلفـة، مضيفًا أن هذا
االسلـوب أدى إىل أضعـاف الـعملـة
الوطنـية، واليت تعـاني منـذ عام
1986 مـن اوضـــاع صعـبـــة للغــايــة،
حـيـث أعلـن الـبـنك املـــركـــزي
املـوريتـاني تـراجع قيـمة العـملة
املــوريتــانيــة خالل الــسنــوات

ولكــنه أصـبـح اآلن يعـــادل 385
أوقيـة. بينمـا اليورو كـان يعادل
260 أوقية، واآلن وصل إىل 375 أوقية.
وأرجع احملـلل االقــتـــصــــــادي
املـوريتاني الـدكتور هيبـة الشيخ
سيـدات اسبـاب انتـشـار الـسـوق
الـســوداء يف البالد إىل اعـتمـادهـا
كليًا على العملة الصعبة اليت يأتي
بهـا املوريتـانيون الـذين يعـملون
بــــاخلــــارج، يف ضــــوء املــــوارد

االقتصادية الشحيحة للغاية.

وطالت عشرات من جتار العمالت
االجـنـبـيـــــة واحملـتـكـــــريـن
واملـضاربـني، كما شـنت السلـطات
عـدة مداهمـات استهدفت حمالت
صرافة وصادرت كميات كبرية من
عـمالت الدوالر والـيورو والـريال
السعودي والوحدة النقدية لغرب

افريقيا )الفرنك االفريقي(.
وقـبل اهلبــوط الســريع لألوقيـة
املـوريتانية كان الدوالر االمريكي
يعــادل 265 أوقيـة مــوريتــانيـة

مكونات وحدة النقد األوربية والدول املشاركة فيها


