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 واشنطن قلقة من تدخل 
الدولة في االقتصاد في الصين

50 مليار دوالر من االستثمارات 
الصينية بالخارج في 2010 

 »شاندونج الصينية للطيران«
 تشتري 15 طائرة بوينغ

في  الدولة  تدخل  من  قلقها  عن  المتحدة  الواليات  أعربت   [
يثير  القطاعات،  بعض  في  أنه  موضحة  الصين،  في  االقتصاد 
المنظمة  ــار  إط فــي  بالتزاماتها  اإليــفــاء  بكين  إرادة  فــي  شكوكًا 
للتجارة  األميركي  الممثل  مكتب  للتجارة.وتوصل  العالمية 
الخارجية إلى نتائج غير حاسمة، في تقرير سنوي حول التقدم 
الذي تحرزه الصين على طريق التبادل الحر بعد انضمامها إلى 
»الصين  إن  التقرير  وقال   .2001 في  للتجارة  العالمية  المنظمة 
في  اقتصادها  إلصالح  المؤثرة  التدابير  من  كبيراً  عدداً  اتخذت 
السنوات التسع األخيرة، لكن النتيجة الشاملة معقدة ويصعب 
االقتصاد«. في  للتدخل  للدولة  المقلق  لالتجاه  نظراً  تقويمها، 

والسياسات  الممارسات  هيمنة  أثارت   ،2010 »في  أنه  وأوضح 
الرسمية  للمؤسسات  المهم  ــدور  ال إلى  تضاف  التي  التدخلية 
الذين  األميركيين«  لدى  القلق  من  مزيداً  الصيني،  االقتصاد  في 
للتجارة  األمــيــركــي  الممثل  مكتب  وتــابــع  ــالد.  ــب ال فــي  يعملون 
تطبق  أن  الصين  على  أن  يبدو  القطاعات،  بعض  »في  الخارجية 
أيضًا بشكل كامل التزامات مهمة«.وأضاف »في قطاعات أخرى 
حيال  التزاماتها  على  الصين  موافقة  ــول  ح تــســاؤالت  تطرح 
األساسية«،  المبادئ  ذلك  في  بما  للتجارة،  العالمية  المنظمة 

مثل »عدم التمييز والشفافية«.

االستثمارات  إن  )الجمعة(  أمس  دايلي  تشاينا  صحيفة  ذكرت   [  
الصينية في الخارج ستتجاوز 50 مليار دوالر )38,1 مليار يورو( 
في 2010 بزيادة نسبتها 15 في المئة، وذلك في مشاريع في مجال 
شركاتها  تنفق  أن  أيضًا  بكين  وال��زراع��ة.وت��ري��د  والمناجم  الطاقة 
مع  االقتصادية  التوترات  من  للحد  الخارج  في  األم��وال  من  المزيد 
التخفيف  كذلك  الصين  الصحيفة.وتريد  بحسب  شركائها،  أب��رز 
لوزير  تصريحات  البالد.وبحسب  في  االستثمارات  ضعف  من 
الصينية  االستثمارات  فإن  الصحافة،  أوردتها  ديمينغ  شن  التجارة 
غير المالية في الخارج، أي تلك التي ال تشمل استثمارات المصارف 
دوالر  مليار  الخمسين  ستتخطى  والتأمين،  الوساطة  وش��رك��ات 
المرتبة  الصين  2009.واح��ت��ل��ت  ف��ي  دوالر  مليار   43,3 مقابل 
 .2009 في  ال��خ��ارج  في  استثماراتها  مجال  في  عالميًا  الخامسة 
وبالنسبة إلى 2011، سترتفع هذه االستثمارات في الخارج بنسبة 

11 في المئة، بحسب تشاينا دايلي.

أمس  للطيران  الصينية  أيرالينز«  »شاندونج  شركة  قالت   [
»بوينغ  طــراز  من  طائرة   15 شــراء  على  اتفقت  إنها  )الجمعة( 
األساسي  للسعر  وفقًا  المجمعة  قيمتها  لتبلغ   »800  -  737

المعلن نحو 1.2 مليار دوالر. 
»شينشين«  بــورصــة  ــى  إل بيان  فــي  الطيران  شركة  وقــالــت 
الطائرات  لصناعة  األميركية  »بــويــنــغ«  شــركــة  إن  الصينية 
سوف تقوم بتسليم الطائرات الخمس عشرة في العامين 2014 
المتفق  الشراء  سعر  بشأن  معلومات  البيان  يقدم  ولم  و2015. 
 80 الواحدة  للطائرة  المعلن  السعر  يبلغ  التي  للطائرات  عليه 
مليون دوالر. وتتبع الشركة، التي يوجد مقرها بإقليم شاندونج 
تشاينا«  ــر  »أي مجموعة  الصين،  شــرق  في  بالسكان  المزدحم 
من  المئة  في   49.4 بنسبة  حصة  على  تستحوذ  التي  للطيران 
الطائرات  لصناعة  عمالقة  عالمية  شركات  وتواجه  أسهمها. 
منافسة مرتقبة من شركة »كوميرشيال أيركرافت كوربوريشان 
الشهر  أعلنت  والتي  للدولة  المملوكة  )كوماك(  تشاينا«  أوف 
طراز  من  طائراتها  من  طائرة  مئة  شراء  طلبات  أول  عن  الماضي 
»أير  الصينية  الجوية  الخطوط  لشركة  العمالقة   »919 »سي 

تشاينا« وخمس خطوط طيران أخرى. 
طائرة   3750 من  أكثر  الصين  تحتاج  أن  »كوماك«  وتتوقع 
عامًا  العشرين  خــالل  المتنامي  بالطلب  الوفاء  أجــل  من  ركــاب 

القادمة ، لتضاف إلى نحو ألف طائرة في الخدمة حاليًا. 
الشهر  فرنسا  إلى  جينتاو  هو  الصيني  الرئيس  زيارة  وخالل 
طلبات  للطائرات  العمالقة  »أيرباص«  شركة  أكدت  الماضي، 

شراء 102 طائرة لشركات طيران صينية.

الحكومة االيرلندية تنقض على البنك االيرلندي المتحد 

أزمة ديون الدول في االتحاد األوروبي قد تصبح »مرضًا مزمنًا«
§ بكين - أ ف ب ، رويترز

شن  الصيني  التجارة  وزير  اعتبر   [
في  اتخذت  التي  اإلجـــراءات  أن  ديمينغ 
»تحّول  ــدول  ال ــون  دي ــة  أزم لحل  أوروبــا 
أمس  مزمن«،  مرض  إلى  خطيراً  مرضًا 
الحكومة  انقضت  وقتًا  في  )الجمعة( 
ــك اإليـــرلـــنـــدي  ــن ــب ــى ال ــل اإليـــرلـــنـــديـــة ع
مليارات   3.7 بمبلغ  لتأميمه  المتحد 
للتصنيف  فيتش  وكــالــة  وقــيــام  يـــورو، 
ــف  ــي ــن ــص ــت ــض ال ــي ــف ــخ ــت ـــي ب ـــان ـــم ـــت االئ
تكون  أن  متوقعة  للبرتغال،  االئتماني 
إنقاذ  إلى  ستحتاج  التي  الثالثة  الدولة 

وإيرلندا. اليونان  بعد 
صندوق  فإن  ديمينغ،  شن  وبحسب 
ــه أوروبــــا  ــأت ــش اإلنـــقـــاذ الـــدائـــم الــــذي أن
يحل  لــن  ــورو  ــي ال منطقة  دول  لمصلحة 

األزمة.
عنه  ــت  ــل ــق ن ـــا  م ــب  ــس ــح ب ـــن  ش ـــــال  وق
ـــوز«إن  ـــي ــز ن ــي ــت ــوري ــي ــك ــي ــاي س ــه ــغ ــن »ش
خطيراً  مرضًا  تحول  ـــراءات  اإلج ــذه  »ه
معرفة  الصعب  مــن  مــزمــن.  ــرض  م ــى  إل
في  ــة  ــارق ــغ ال ــــدول  ال ـــذه  ه ــت  ــان ك إذا  ــا  م
في  النهوض  من  ستتمكن  الديون  أزمــة 

أعوام«. خمسة  إلى  ثالثة  غضون 

ستتابع  الصين  أن  إلــى  أيضًا  ولفت 
في  وخصوصًا  األزمة  تطورات  كثب  عن 

شباط. وفبراير/  الثاني  كانون  يناير/ 

»قلقه«  عن  الصيني  الــوزيــر  ــرب  وأع
أزمة  إنهاء  على  األوروبيين  قدرة  حيال 
هامش  على  ــك  وذل الحكومية،  الــديــون 

ــن الــصــيــن  ــي ـــات اقـــتـــصـــاديـــة ب ـــادث ـــح م
األوروبي. واالتحاد 

لمساعدة  استعدادها  الصين  وأبدت 
ــــاد األوروبـــــــــي عـــبـــر اســـتـــخـــدام  ــــح االت

لديها. الصرف  احتياطات 
وزارة  ـــم  ـــاس ب الـــمـــتـــحـــدث  وأعــــلــــن 
»ستكون  يو  جيانغ  الصينية  الخارجية 
أسواقنا  أبرز  أحد  المستقبل  في  أوروبــا 
إال  لدينا«،  الصرف  احتياطات  الستثمار 
حول  التفاصيل  من  المزيد  يعِط  لم  أنه 

االستثمارات. هذه 
الحكومة  أممت  متصل،  صعيد  على 
األول  أمس  يوم  فعلي  بشكل  األيرلندية 
ــوال  أم بضخ  المتحد  اإليــرلــنــدي  البنك 
3.7 مليار يورو )4.9 مليار دوالر(  بلغت 
ما يعزز سيطرة الدولة على معظم قطاع 

البالد. في  البنوك 
التي  ــدا  ــن ــرل إي بــنــوك  ـــة  أزم وتــفــجــرت 
العقاري  التطوير  شركات  وراء  هرولت 
سوق  فقاعة  وجهها  في  انفجرت  حينما 
ــة  ــادح ــر ف ــائ ــس ــا خ ــده ــب الـــعـــقـــارات مـــا ك
طلب  على  اإليرلندية  الحكومة  أجبرت 
من  ــورو  ي مليار   85 تبلغ  إنــقــاذ  مــوازنــة 
ـــدوق الــنــقــد  ـــن ـــاد األوروبـــــــي وص ـــح االت

الدولي.

بمقتضى  ــدا  ــن ــرل إي ــوك  ــن ب ــاج  ــت ــح وت
مليار   13 نحو  إلــى  اإلنقاذ  خطة  شــروط 

العمومية. موازناتها  لدعم  يورو 
المتحد  ــدي  ــن ــرل اإلي البنك  ويــحــتــاج 
ــوم  ــي تــلــقــاهــا ي ــت ـــــوال ال ــد األم ــع ــى ب ــت ح
إضافية  يورو  مليار   6.1 إلى  األول  أمس 
المال  ــرأس  ل األول  المستوى  الستيفاء 

شباط. فبراير/  نهاية  قبل 
تكبدها  التي  الفادحة  للخسائر  ونظراً 
إيرلندا  بنوك  ــة  أزم ــراء  ج المستثمرون 
ــوال  األم من  مزيد  ضخ  بشأن  وحــذرهــم 
على  الــمــعــتــمــد  الــمــصــرفــي  ــاع  ــط ــق ال ــي  ف
الحكومة  فإن  األوروبــي  المركزي  البنك 
أموال  مستخدمة  الفجوة  لسد  ستتدخل 
وصندوق  ــي  األوروب االتحاد  من  اإلنقاذ 

الدولي. النقد 
بريان  اإليرلندي  المالية  وزير  وقال 
ــــواق  ــــي »األس ــث إذاع ــدي ــي ح لــنــيــهــان ف
البنوك  في  لالستثمار  مستعدة  ليست 

فيها«. ثقتها  لعدم  نظراً  اإليرلندية 
وأضاف »ينبغي أن يكون لدينا نظام 
الملكية  خالل  من  البلد  هذا  في  مصرفي 
ســيــكــون  ــــك  ذل أن  ـــت  ـــح أوض الـــعـــامـــة. 
الحل  هــذا  إلــى  اآلن  ونلجأ  األخير  الحل 

األخير«.

الحكومات األوروبية مدمنة على اإلقتراض لسد عجوزات الموازنات

»فيتش« تخفض التصنيف اإلئتماني للبرتغال مع توقعات سلبية
§ نيويورك - رويترز

االئ��ت��م��ان��ي  للتصنيف  فيتش  وك��ال��ة  خفضت   [
بارتفاع  متعللة  البرتغال  تصنيف  الماضية  الليلة 
مستويات الدين وصعوبة األوضاع المالية في خطوة 
وصفها المحللون بأنها كانت متوقعة إلى حد كبير في 

األسواق.
األج��ل  ف��ي  ال��ب��رت��غ��ال  تصنيف  فيتش  وخ��ف��ض��ت 
ما  سلبية  توقعات  مع   +A إلى  واح��دة  درج��ة  الطويل 
يضاف إلى موجة األنباء السلبية عن الديون السيادية 

في أوروبا.

الديون  أزمة  عاصفة  قلب  في  البرتغال  وأصبحت 
ماليتها  أوض����اع  م��ن  ال��م��خ��اوف  بسبب  األوروب���ي���ة 
ستكون  أن��ه��ا  م��ن  المستثمرين  ق��ل��ق  وس���ط  ال��ع��ام��ة 
إيرلندا  بعد  إنقاذ  خطة  ستطلب  التي  التالية  ال��دول��ة 

واليونان.
وق���ال���ت ف��ي��ت��ش »ال��ف��ش��ل ف���ي ال���وف���اء ب��ال��خ��ط��وط 
الهيكلية  العجز  وأه��داف   2011 لموازنة  الرئيسية 
األجل  في  العامة  المالية  استدامة  في  الثقة  ستقلص 
السيادية  الديون  تصنيفات  تعزز  والتي  المتوسط 

للبرتغال«.
قدم  على  للبرتغال  فيتش  تصنيف  الخفض  ويضع 

الي��زال  لكنه   A1 عند  موديز  تصنيف  مع  المساواة 
عند  بورز  أند  ستاندرد  تصنيف  من  بدرجتين  أعلى 

.-A
وقال االقتصادي في بانكو كاريجوسا في لشبونة، 
أنها  من  بالرغم  مفاجأة  ليست  »هذه  ليتي  بيريرا  جواو 
على  خاصة  تبعات  لها  وسيكون  سيئة  أنباء  ت��زال  ال 
هذا  تتوقع  كانت  السوق  للبرتغال...  المالي  القطاع 
الفائدة  أسعار  الحسبان  في  التصنيف  وأخ��ذ  بالفعل 
عن  البرتغالية  الحكومة  تساءلت  ذلك  ومع  الحالية«. 

توقيت الخطوة.
ل�  أرس���ل���ت  ت��ع��ل��ي��ق��ات  ف���ي  ال��م��ال��ي��ة  وزارة  وق���ال���ت 

الصعب  »م���ن  اإلل��ك��ت��رون��ي  ال��ب��ري��د  ع��ب��ر  »روي���ت���رز« 
ال��وق��ت  ف��ي  ف��ي��ت��ش  ج��ان��ب  م��ن  التخفيض  اس��ت��ي��ع��اب 
م��وازن��ة  على  البرتغال  »واف��ق��ت  وأض��اف��ت  ال��راه��ن«. 
الموازنة  عجز  لخفض  تقشف  إج���راءات  م��ع   2011
على   2010 أواخ����ر  ف��ي  ال��م��وازن��ة  ن��ت��ائ��ج  وأظ���ه���رت 
وقت  في  اتخذت  التي  اإلج��راءات  تأثير  تدريجي  نحو 
سابق من العام«. وأكدت على أن النظام المصرفي في 
من  مناسبة  بمستويات  ويتمتع  متماسك  البرتغال 
وأكدت  تواجهه  التي  المخاطر  مع  للتعامل  المال  رأس 
التي  التزاماتها  على  حافظت  البرتغال  أن  ال����وزارة 

قطعتها للمستثمرين.

 استمرار ارتفاع عجز موازنة 
الحكومة البريطانية عند أعلى مستوياته

§ عواصم - وكاالت

فــي  ـــدر  ـــص ت ـــي  ـــت ال الـــبـــيـــانـــات  ــــــزال  الت  [
لدى  الــمــوازنــة  عجز  اتــســاع  تظهر  بريطانيا 
جاهدة  تحاول  والتي  البريطانية  الحكومة 
عجز  تقليص  بهدف  الــعــام  ــاق  ــف اإلن لخفض 
الحكومة  كانت  وإن  هــذا  المرتفع،  الموازنة 
اإلنفاق  لخفض  خطة  أكبر  بالفعل  ــرت  أق قد 
الحرب  منذ  القادمة  سنوات  األربع  مدى  على 

الثانية. العالمية 
فقد  الــقــومــي  اإلحـــصـــاءات  لمكتب  ــًا  ــق ووف
ـــروض الــقــطــاع الــعــام  أظــهــر مــؤشــر صــافــي ق
بلغ  عجز  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  عن 
ليأتي  إسترليني  جنيه  بليون   22.8 قيمته 
إلى  تشير  كانت  التي  التوقعات  من  بأسوأ 

من  أسوأ  وكذا  جنيه  بليون   16.8 بقيمة  عجز 
بليون   9.8 بلغ  عجز  لقيمة  السابقة  القراءة 
مستوياته  أعلى  عند  المؤشر  واليزال  جنيه. 
 1991 عام  في  البيانات  تلك  تسجيل  بدء  منذ 
وإن كان األعلى منذ شهر فبراير/ شباط خالل 

الجاري. العام 
اتساع  سبب  أن  أظهرت  الفرعية  البيانات 
الحكومي  اإلنــفــاق  ارتــفــاع  إلــى  يرجع  العجز 
الصحية  الرعاية  على  المئة  في   10.8 بنسبة 
األخــرى.  الحكومية  الخدمات  وكــذا  والدفاع 
ـــرادات  اإلي فيه  سجلت  الــذي  الــوقــت  فــي  ــذا  ه
في   3.1 بنسبة  العام  هذا  خالل  صعوداً  أقل 
الحاصالت  بسبب  ارتفع  قدر  كان  وإن  المئة 

المبيعات. على  الضرائب  من 
في  الــعــام  الــديــن  متابعة  مكتب  أن  يــذكــر 

ــدد  ــه بــشــأن ع ــات ــع ــوق ــا قـــد عــــدل ت ــي ــان ــط ــري ب
في  تسريحهم  يــتــم  أن  الــمــتــوقــع  العاملين 
خفض  خــطــة  مظلة  تــحــت  الــخــاصــة  الــقــطــاع 
ــام الــمــالــي  ــع ــام حــتــى نــهــايــة ال ــع اإلنـــفـــاق ال
انخفاضًا  وذلك  شخص  ألف   330 بلغ   2015
يونيو/  في  متوقعًا  كــان  عما  ألــف   160 بلغ 
يرجع  ذلك  أن  المكتب  ويرى  السابق  حزيران 
نحو  خلق  من  سيمكنه  الخاص  القطاع  أن  إلى 

الفترة. تلك  في  وظيفة   1.5
ــاد  ــص ــت االق ــق  ــق ــح ي أن  ــب  ــت ــك ــم ال ــع  ــوق ــت وي
لعام  المئة  في   2.1 بنسبة  نمو  البريطاني 
بنسبة  تحقيقه  يتوقع  ــان  ك أن  بعد   2011
قد   2012 للعام  وبالنسبة  المئة،  فــي   2.3
في   2.8 من  المئة  في   2.6 بنسبة  نمو  يحقق 

المئة.

مؤشرات مشجعة للنمو بالواليات المتحدة في 2011 رغم العقبات
§ واشنطن - ا ف ب

المتحدة  الواليات  في  نشرت  التي  االقتصادية  المؤشرات  حملت   [
الوقت  في  مذكرة   ،2011 في  للنمو  المشجعة  ــارات  اإلش من  مجموعة 

نفسه باستمرار بعض العقبات التي التزال تواجه االنتعاش.
فصل  في  الداخلي  الناتج  إجمالي  ألرقام  أمس  مخيبة  مراجعة  وبعد 
مما  قوة  أقل  جاء  االستهالك  أن  إلى  النهاية  في  خلصت  والتي  الصيف 
كان يعتقد في الفصل الثالث، فإن األرقام الجديدة لنفقات األسر اعتبرت 

واعدة.
وبحسب وزارة التجارة، ارتفع االستهالك في نوفمبر/ تشرين الثاني 
للشهر الخامس على التوالي بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر/ 

تشرين األول، أي أقل مما كان يأمله المحللون بقليل.
إال أن الرقم الجديد للوزارة بشأن الشهر الذي سبق، والذي شهد زيادة 
قوة  على  يشهد  ما  الخيبة،  هذه  بتجاوز  سمح  المئة،  في   0.7 إلى  قوية، 

االستهالك التي اختفت منذ أغسطس/ آب 2009.
تواصل  األميركيين  مداخيل  أن  ــرى  األخ المشجعة  ـــارات  اإلش ومــن 
جامعة  تنشره  الذي  األميركيين  المستهلكين  ثقة  مؤشر  أن  كما  الزيادة، 
ميشيغن تمت مراجعته باتجاه ارتفاع طفيف في ديسمبر/ كانون األول 

وهو في أعلى مستوياته منذ يونيو/ حزيران.
واعتبر االقتصادي في مؤسسة »آي إتش إس غلوبال إنسايت« كريس 
و«المعنويات  االستهالك  إلى  يعودون«  »المستهلكين  أن  كريستوفر 

ترتفع ودفع االستهالك يتعزز«.
ايكونوميكس  ــــاروف  »ن مؤسسة  ــن  م نـــاروف  جــويــل  زميله  ـــال  وق
مشترياتهم  وتــيــرة  وإن  المتاجر  ــى  إل »تتوجه  األســـر  ـــزورز«إن  ـــاي ادف

المستقرة والصلبة دائمة«، في أوج موسم األعياد.
من  المزيد  العمل  عن  الجدد  العاطلين  تسجيل  مؤشر  حمل  جهته،  من 
الذي  األسبوع  في  العام  خالل  مستوياته  أدنى  من  قريبًا  بقي  فقد  األمل. 

انتهى في 18 ديسمبر/ كانون األول.
إيجابية  بدت  فقد  الدائمة،  السلع  على  الطلبيات  إلى  بالنسبة  أما 
والمتغيرة  الطائرات،  على  للطلبيات  المتجدد  التدهور  كان  وقد  أيضًا. 
بنسبة  الدائمة  السلع  على  الطلب  تراجع  في  السبب  آلخر،  شهر  من  جداً 
 2.4 بنسبة  قفز  المؤشر  فإن  النقل،  قطاع  باستثناء  لكن  المئة.  في   0.3
المتوقع،  من  أكثر  أضعاف  ثالثة  أي  أكتوبر،  بشهر  مقارنة  المئة  في 

وبدت كل مكوناته في ارتفاع.

مدعومة  لالنتعاش«  كمحرك  ــا  دوره تلعب  األســر  »إن  ــاروف  ن وقــال 
ورأى  الدائمة،  السلع  طلبيات  عليه  تشهد  الذي  الشركات«  »استثمار  بـ 
كمحرك  ـــا  دوره فــي  ــة  ــدول ال محل  ــوح«  ــوض »ب حــل  الــخــاص  القطاع  أن 

للنهوض.
وأضاف »إنه أفضل نبأ يمكن الحصول عليه لننهي العام 2010«.

عدد  أن  من  الرغم  وعلى  شيء.  كل  رغم  حاضرة  تبقى  التهديدات  أن  إال 
العاطلين الجدد يؤكد »تسارع تحسن« سوق العمل كما لفت االقتصادي 
كبيراً  ذلك  مع  اليزال  عددها  فإن  تينيف،  نيكوالس  كابيتال  باركليز  في 

لكي يتيح اإلعراب عن األمل بخفض سريع للبطالة.
عائقًا  وتبقى  المئة،  في   9,8 عند  جداً  مرتفعة  البطالة  نسبة  وتبقى 

أمام تحسن االستهالك.

نوفمبر/  في  استمر  األسعار  تباطؤ  فــإن  التجارة،  وزارة  وبحسب 
منذ  مستوياته  أعلى  عند  األســاســي  التضخم  يبقى  الثاني:  تشرين 

1960. وهذا الوضع يثير قلق البنك المركزي.
ويكمن أحد أهداف سياسة اإلنعاش النقدي لالحتياطي الفيدرالي في 
منع تحول هذا التباطؤ في األسعار إلى انحسار يحمل آثار مدمرة، ذلك أن 

الهدف اآلخر هو استعجال االنتعاش لخفض البطالة.
المنازل  مبيعات  مؤشر  بقي  نوفمبر،  في  قفزته  من  الرغم  وعلى  أخيراً 
التاريخية،  مستوياته  أدنى  من  قريبًا  الخميس  يوم  نشر  الذي  الجديدة 
السوق  لهذه  دائــم  تحسن  إلى  وينظر  السكن.  قطاع  هلع  على  يشهد  ما 
على  لالستمرار  قابل  اقتصادي  انتعاش  الستعادة  مسبق  شرط  أنه  على 

األمد الطويل.

»ستاندرد أند بورز« تؤكد تصنيف فرنسا السيادي 
عند AAA وتحتفظ بنظرة مستقرة تجاهه

 ارتفاع العاطلين في فرنسا
إلى 2,7 مليون عاطل

اليورو مستقر في تعامالت هزيلة

§ باريس - أرقام

تصنيف  ــورز«  ب أنــد  »ستاندرد  االئتماني  التصنيف  وكالة  ــدت  أك  [
الفرنسي  االقتصاد  قــوة  إلــى  ــارت  أش كما   ،AAA عند  السيادي  فرنسا 

والبيئة السياسة المستقرة في البالد.
عمق  تجاه  نظرها  وجهة  يعكس  التصنيف  تأكيد  إن  الوكالة  وقالت 
محللو  يراها  التي  السياسة  بيئتها  عن  فضاًل  الفرنسي  االقتصاد  وقوة 
اقتصادية  سياسة  نحو  التوجهات  إلى  باإلضافة  تمامًا  مستقرة  الوكالة 

متعقلة.
العالية  المهارة  ودرجــة  االقتصاد  انفتاح  مدى  الوكالة  الحظت  وقد 
متانة  إلى  باإلضافة  العاملة  القوى  بها  تتمتع  التي  المرتفعة  والقدرة 
تحمل  على  البالد  قدرة  من  مزيداً  يعني  مما  للنمو،  الداعمة  المالي  النظام 

عبء الدين العام.
المئة  في   7.7 الموازنة  عجز  يبلغ  أن  بورز«  أند  »ستاندرد  وتتوقع  هذا 
من الناتج اإلجمالي المحلي العام 2010، ثم 6.2 في المئة العام 2011، 
 6 عند  القادم  للعام  الحكومة  مستهدف  مع  كبير  حد  إلى  يتماشى  ما  وهو 
في المئة من الناتج اإلجمالي المحلي. أما الدين العام من المنتظر بلوغه 
86 في المئة من الناتج اإلجمالي المحلي العام 2011 ارتفاعًا من النسبة 

المقدرة 83 في المئة من العام الجاري.

§ باريس - رويترز

إجمالي  أن  )الجمعة(  أمس  الفرنسية  العمل  وزارة  بيانات  أظهرت   [
عدد العاطلين في فرنسا ارتفع 0.8 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
عنه في أكتوبر/ تشرين األول في إشارة إلى أن سوق العمل مازالت هشة 

في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
في  و300  ألفًا   21 بمقدار  المسجلين  العمل  عن  الباحثين  عدد  وارتفع 
نوفمبر إلى 2.698 مليون من 2.677 مليون في أكتوبر. وسجلت الزيادة 

في نوفمبر اثنين في المئة على أساس سنوي.
بنفس  انخفاضًا  نوفمبر  في  العاطلين  أعداد  في  الزيادة  هذه  ومحت 
أمس  الــصــادرة  البيانات  إعــداد  يجري  وال  أكتوبر.  في  تقريبًا  النسبة 
ال  أنها  كما  الدولية  العمل  لمنظمة  الشائعة  للمعايير  وفقًا  )الجمعة( 
مؤشر  ألنها  السياسية  الناحية  من  مهمة  لكنها  البطالة  معدل  تتضمن 

الوظائف المحلي األكثر انتشاراً.

§ لندن - رويترز

أمام  له  مستوى  أقل  من  تعافيه  بعد  )الجمعة(  أمس  اليورو  استقر   [
لكن  أسابيع  ثالثة  في  الدوالر  أمام  له  انخفاض  وأكبر  السويسري  الفرنك 
منطقة  ديــون  مشكالت  من  المستثمرين  قلق  استمرار  المكاسب  من  حد 
الفرنك  أمــام  خاصة  تأخر  اليورو  انتعاش  إن  متعاملون  وقــال  اليورو. 
تحوط  صناديق  جانب  مــن  للفرنك  كبيرة  ــراء  ش موجة  دفعت  أن  بعد 
العملة الموحدة إلى تسجيل سلسلة من االنخفاضات القياسية األسبوع 
قلياًل  اليورو  ارتفع  جرينتش  بتوقيت   08:12 الساعة  وبحلول  الماضي. 
أمس  سجله  الذي  أسابيع  ثالثة  في  له  سعر  أقل  من  دوالر   1.3130 إلى 
فرن   1.2607 اليورو  بلغ  السويسري  الفرنك  وأمام  دوالر.   1.3055 عند 
الفرنسية  العملة  أمام  اإلطالق  على  له  مستوى  أدنى  من  تعافى  أن  بعد 

عند 1.2440 فرنك تقريبًا الذي سجله هذا األسبوع.
نحو  في  له  مستوى  أقل  سجل  أن  بعد  ين   82.97 عند  الدوالر  واستقر 
األسترالي  الدوالر  سجل  العكس  وعلى  ين.   82.83 نحو  عند  أيام  عشرة 
أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.0067 دوالر أميركي أمس وبلغ في 

أحدث تداوالت 1.0032 دوالر.

ارتفع استهالك األميركيين في نوفمبر للشهر الخامس على التوالي بنسبة 0.4 ٪


