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في ظل الحاجة الملحة للتركيز على اإلصالحات

«صندوق النقد» :القطاع الخاص قادر على تحقيق النمو في المنطقة رغم التحديات
كتبت �سمر امني:

ت�سعى منطقة ال�رشق االو���س��ط و�شمال افريقيا
وافغان�ستان وباك�ستان ،الى تعزيز دور القطاع
اخلا�ص ملواجهة التحديات التي تكمن يف دخول
ماليني ال�شباب ايل �سوق العمل �سنويا وازدياد حدة
القيود على املوارد املالية العامة وكذلك ت�صاعد
املخاطر االقت�صادية ،االمر الذي يتطلب زيادة
اال�ستثمار اخلا�ص يف املنطقة لفرتة طويلة.
و�أظهر تقرير �صادر من �صندوق النقد الدويل ان
القطاع املايل ي�سهم بدفع عجلة النمو االقت�صادي،
حيث ال بد من حتريره ،االمر الذي يتطلب توافر
البيئة املنا�سبة لعملية التحرير مثل قوة اال�سا�سيات
االقت�صادية ،و�صغر حجم عجز املوازنة ،وت�ضخم

منخف�ض ،و�صغر حجم الدين العام واي�ضا رقابة
قوية من البنك املركزي.
واو�ضح ان البعد الآخر الذي يو�ضح العالقة بني
القطاع املايل والنمو االقت�صادي فيتعلق بهيكلية
القطاع املايل و�سبل تطويره ،ال�سيما وان القطاع
امل�رصيف يت�صف برتكز ودور �أكرب لبنوك القطاع
العام ،ف�إن توطيد العالقة بني النمو والتطور
امل��ايل يتطلب �إدخ��ال املزيد من املناف�سة الى
القطاع امل�رصيف حتى نرفع من كفاءته وجدارته
االئتمانية� ،إ�ضافة الى العمل على توفري اخلدمات
امل�رصفية املتقدمة ،ف�ضال عن تطوير القطاع
املايل ب�إن�شاء وتطوير عمل �أ�سواق ر�أ�س املال،
حيث �أنها توفر مزيد ًا من ال�سيولة والتقييم وتنويع
املخاطر.

 %1.5خسارة سنوية في النمو
للبلدان المصدرة للنفط
ا�ستثمار القطاع اخلا�ص ظل منخف�ضا
باملقايي�س التاريخية يف بلدان منطقة
ال�رشق االو�سط و�شمال افريقيا وافغان�ستان
وباك�ستان وذلك مقارنة مبعظم اقت�صادات
اال�سواق ال�صاعدة واالقت�صادات النامية
االخ��ري ،ال�سيما وازدي���اد ه��ذا االجتاه
العام يف ال�سنوات االخرية ،حيث ان ن�صف
بلدان املنطقة انخف�ضت ن�سبة اال�ستثمار
اخلا�ص ايل اجمايل الناجت املحلي منذ
 ،2011مقارنة بالفرتة التي �سبقت االزمة
املاليه العاملية يف .2008
وقد اثر هذا الرتاجع علي �سالمة االقت�صاد
يف املنطقة ،حيث �سجلت خ�سارة �سنوية
يف النمو مبتو�سط قدره  %1.5يف البلدان
امل�صدرة للنفط %1 ،يف امل�ستوردة
للنفط ،ويف ظل تزايد املخاطر التي
تكتنف افاق االقت�صاد العاملي وا�ستمرار
االبتكار التكنولوجي يتعني علي بلدان
املنطقة اال�رساع باجراء ا�صالحات قوية
لتحقيق النمو االحتوائي اليوم ول�صالح
االجيال القادمة.

ضرورة إصالح سوق األسهم لتعزيز حوكمة الشركات وحماية المستثمرين
ينبغي الرتكيز يف الإ�صالحات
الأخ�����رى ال��داع��م��ة للتطور
امل���ايل على تطوير �أ�سواق
ال��دي��ن و�إت��اح��ة التعامل يف
�أ�سواق الأ�سهم ملجموعة �أكرب
من ال�رشكات وامل�ستثمرين،
لرفع معدل منو �أ�سواق الدين،
االم��ر ال��ذي يتطلب ان تن�شئ
ال�سلطات منحنى للعائد
احلكومي ،و�أن ت�سعى لزيادة
���س��ي��ول��ة ال�����س��وق م��ن خالل
التداول يف ال�سوق الثانوية،
وال��ت���أك��د م��ن ع���دم �صعوبة
متطلبات ط��رح الإ����ص���دارات
اخلا�صة ،ال�سيما والرتكيز
يف �إ���ص�لاح��ات �سوق الأ�سهم
على تعزيز حوكمة ال�رشكات
وحماية امل�ستثمرين ،و�إزالة
القيود املفرو�ضة على امللكية
الأجنبية ،وت�شجيع املناف�سة
يف ال�سوق املالية ،حيث ان
املناف�سة �ست�ساعد يف ال�سوق
املالية �أي�����ض� ًا على تطوير
امل ��ؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة غري
امل�رصفية.

• انت�شار اخلدمات املالية يف منطقة ال�رشق االو�سط

تحسين البنية التحتية لزيادة حجم االستثمار

• منو �إجمايل الناجت املحلي يف منطقة ال�رشق الأو�سط

متثل حت�سني البنية التحتية �رضورة ,حيث ميكن
من خالل �ضمان توافر الكهرباء للجميع حتقيق
زيادة يف اال�ستثمار بواقع ثالثة ارباع نقطة مئوية
ا�ضافية ويناق�ش التقرير كذلك كيفية ايجاد احليز
للإنفاق العام ال�رضوري لدعم هذه اال�ستثمارات
احليوية.
وت�أتي البلدان امل�ستوردة للنفط يف مراكز مت�أخرة
عن نظرائها يف خمتلف مقاي�س احلوكمة من مكافحة
الف�ساد �إلى �سيادة القانون ومن �ش�أن النهو�ض

ب�سيادة القانون و�صو ًال �إلى املتو�سط ال�سائد يف
اقت�صادات اال�سواق ال�صاعدة واالقت�صادات النامية
ان يحقق زيادة يف اال�ستثمار اخلا�ص بواقع ثلثي
نقطة مئوية من اجمايل الناجت املحلي وبالتوازي
جند ان زيادة التطور املايل يف البلدان امل�ستوردة
للنفط يف املنطقة و�صوال �إلى امل�ستوى ال�سائد يف
اوروبا ال�صاعدة ميكن ان يعزز اال�ستثمار اخلا�ص
بواقع ن�صف نقطة مئوية من اجمايل الناجت
املحلي.

«الوطني» 22.5 :مليار دينار قيمة ميزانية 2020/2019
قدمت احلكومة م�رشوع موازنة ال�سنة املالية
� 2020/2019إلى جمل�س الأمة للت�صديق عليه.
وح�سب تقرير �صادر عن بنك الكويت الوطني
ت�شري املوازنة اجلديدة �إلى موقف مايل �أكرث
تي�سري ًا مع ارتفاع الإنفاق بن�سبة  %4.7على
�أ�سا�س �سنوي مقارنة مبوازنة العام ال�سابق،
حيث بلغت قيمتها  22.5مليار دينار يف املوازنة
احلالية� .أما على �صعيد امل�رصوفات االجمالية،
تتوقع م�سودة املوازنة ارتفاع الإنفاق الر�أ�سمايل
بن�سبة  %0.8على �أ�سا�س �سنوي �إلى  3.3مليار
دينار كويتي ،مع ارتفاع امل�رصوفات اجلارية
بن�سبة � 5.3%إلى  19.2مليار دينار كويتي.
وي�شمل ارت��ف��اع امل�رصوفات اجل��اري��ة زيادة
بن�سبة  %7يف بند الأجور والرواتب ،وزيادة
بن�سبة  %11يف الإنفاق على ال�سلع واخلدمات.
ويعك�س ارتفاع هذا البند الأخري ب�صفة رئي�سية
زي��ادة دعم حمطات توليد الكهرباء ،نتيجة
الرتفاع �أ�سعار النفط « 55دوالر للربميل مقابل
 50دوالر للربميل».

ومن املتوقع �أن ترتفع الإيرادات بن�سبة %8.6
لت�صل �إلى  16.4مليار دينار كويتي لي�صل
بذلك العجز �إلى  6.1مليار دينار كويتي قبل
ا�ستقطاع ح�صة �صندوق الأجيال امل�ستقبلية
«و  7.8مليار دينار بعد هذا اال�ستقطاع» ،مع
اال�شارة �إلى �أن توقعات احلكومة عادة ما
تكون متحفظة ومن املرجح �أن يكون و�ضع
املوازنة يف نهاية املطاف �أقوى من املتوقع.
و�أ�ضاف التقرير رغم �أن امل�رصوفات ت�أتي
عادة �أقل من توقعات م�سودة املوازنة� ،إال
�أنه �إذا مت تنفيذ الزيادة املقررة بالكامل
فمن �ش�أنها توفري دع��م للنمو االقت�صادي
يف العام املقبل .ومع ذلك ،ف�إنه يف غياب
تدابري الإ�صالح االقت�صادي على �صعيد كل من
الإي��رادات وامل�رصوفات ،وبغ�ض النظر عن
االحتياطيات املالية ال�ضخمة للحكومة،
ف�إن زيادة امل�رصوفات اجلارية يحد من قدرة
احلكومة على التعامل مع ال�صدمات النفطية
يف امل�ستقبل.

 470مليون دينار مبيعات
العقار في ديسمبر الماضي

�أنهى ال�سوق العقاري العام 2018
ب�����أداء ق���وي .حيث بلغت قيمة
املبيعات يف �شهر دي�سمرب 470
مليون دينار ،فيما يعد ثاين �أعلى
مبيعات �شهرية يتم ت�سجيلها يف
العام  ،2018مبا يتخطى �إلى حد
كبري املتو�سط ال�شهري لهذا العام.
ويعزى هذا االرتفاع الكبري لتزايد
�أن�شطة القطاعات الفرعية الثالث،
و�إن كان �أبرزها القطاع التجاري
الذي �شهد ارتفاع مبيعاته �إلى �أعلى
م�ستوى له خالل عامني ببلوغها
 127مليون دينار على خلفية تزايد
حجم املبيعات .كما ق��د يكون
هذا القطاع قد ا�ستفاد من زيادة
عدد تراخي�ص الأعمال التجارية
«امل�شاريع النا�شئة» التي �صدرت

خالل العام  2018بدعم من تي�سري
املتطلبات واالج��راءات التنظيمية
من قبل وزارة التجارة وال�صناعة.
يف حني ارتفعت مبيعات ال�شقق
�إلى ثاين �أعلى معدل لها يف �أربعة
اعوام ون�صف العام .وقال تقرير
«الوطني» �صاحب ارتفاع مبيعات
�شهر دي�سمرب تغري ًا ايجابي ًا على
�صعيد اال�سعار لكل من القطاعني
ال�سكني واال�ستثماري .وكانت
حتركات الأ�سعار ال�شهرية �إيجابية
يف الغالب منذ �شهر �سبتمرب ،مبا
ي�شري �إل��ى ت�سجيل منو مبعدالت
ثابتة و�إن ك��ان بوترية معتدلة
يف حني كانت التغريات ال�سنوية
�إي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى كافة
القطاعات بنهاية العام.

�أظهرت بيانات ر�سمية �أن اقت�صاد تون�س �سجل منوا بلغ % 2.5
يف  2018مقارنة مع  % 1.9يف ال�سنة ال�سابقة .وقال املعهد
الوطني للإح�صاء �إن النمو االقت�صادي قادته زيادة ن�سبتها
 % 2.2يف الربع الأخري من .2018
ويتعافى اقت�صاد البالد بوترية بطيئة وتهدف تون�س �إلى
رفع منو الناجت املحلي الإجمايل �إلى  % 3.1هذا العام.
وتتوقع �أن يهبط عجز امليزانية �إلى  % 3.9من الناجت املحلي
الإجمايل يف  ،2019من نحو خم�سة %يف .2018

ألول مرة في  7أشهر

وفق ًا للبيانات الر�سمية الن�صف �سنوية� ،سجلت
معدالت التوظيف من��و ًا ملحوظ ًا خ�لال العام
.2018
حيث ارتفع �إجمايل التوظيف بن�سبة  %4.2على
�أ�سا�س �سنوي يف دي�سمرب بدعم من زيادة توظيف
امل��واط��ن�ين الكويتيني « %+3.7على �أ�سا�س
�سنوي� ،أعلى م�ستوياته منذ �سنوات عديدة»
والعمالة الوافدة « %+4.3على �أ�سا�س �سنوي»،
مقابل منو بن�سبة  %2.4يف دي�سمرب � .2017إال
�أن توظيف املواطنني ما يزال الغالب حم�صور ًا
بوظائف القطاع العام ،والتي ارتفعت بن�سبة
 %4.0على �أ�سا�س �سنوي ،يف حني �أن منو فر�ص
أ�سا�سا نتيجة للتوظيف
العمالة الوافدة ن�ش�أ � ً
�ضمن قطاعات البناء والعقارات وال�ضيافة.
وتابع يف ذات الوقت ،ارتفع النمو ال�سكاين
بن�سبة  %2.7على �أ�سا�س �سنوي مقابل  %2.0يف
العام  ،2017وبلغ منو معدالت الوافدين %2.8
مع تراجع �أعداد عائالتهم املقيمة يف البالد.

نمو االئتمان يصل إلى أعلى مستوياته في  13شهراً
انتع�ش النمو االئتماين �إلى �أعلى م�ستوياته على مدى
�شهرا لي�صل �إلى ن�سبة  %4.3على �أ�سا�س �سنوي يف
13
ً
دي�سمرب من  %3.0يف نوفمرب،
مدعوما بارتفاع معدالت
ً
االقرا�ض لل�رشكات واالفراد على حد �سواء� ،إلى جانب
االنتعا�ش املعتاد للقرو�ض بنهاية العام ل�رشاء الأوراق
املالية.
و�أ�شار تقرير «الوطني» الى ارتفاع معدالت االقرا�ض
لل�رشكات بن�سبة  %5.3على �أ�سا�س �سنوي مقابل %3.3
يف نوفمرب بدعم من التح�سن اجليد للقرو�ض العقارية.
كما ارتفعت القرو�ض ال�شخ�صية بن�سبة  %6.0مقابل

اقتصاد تونس ينمو إلى %2.5
في 2018

الصين ترفع حيازتها من السندات األميركية

 3.6مليارات دينار إجمالي الفائض المحلي في  9شهور
قال تقرير «الوطني» ت�شري البيانات الأولية
للمالية العامة لفرتة الت�سعة �أ�شهر الأولى من
ال�سنة املالية « 2019/2018حتى دي�سمرب» �إلى
�أن النتائج املالية قد تكون �أف�ضل من امليزانية.
حيث مت ت�سجيل فائ�ض بقيمة  3.6مليارات
دي��ن��ار خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة ،حيث ك��ان الإنفاق
�ضعي ًفا ،يف حني �ساهم ارتفاع �أ�سعار النفط يف
تعزيز االي���رادات .ومن جهة اخ��رى ،تراجعت
امل�رصوفات بن�سبة  %3.3على �أ�سا�س �سنوي
مع انخفا�ض الإنفاق الر�أ�سمايل بن�سبة .%0.4
وذل���ك ،النخفا�ض م��ع��دل تنفيذ امل�رشوعات
املرتبطة بامل�رصوفات الر�أ�سمالية �إلى ن�سبة
 %45من الإج��م��ايل املخ�ص�ص للعام ب�أكمله،
مقارنة بن�سبته  %52م�سجلة يف نف�س الفرتة من
العام املا�ضي.
و�أكمل التقرير عادة ما تت�سارع وترية امل�رصوفات
يف الأ�شهر الثالثة الأخ�يرة من العام� ،إال اننا
مازلنا نتوقع ت�سجيل عجز ب�سيط للعام ب�أكمله.

وال يقت�رص ه��ذا التحدي على بلدان املنطقة
امل�ستوردة للنفط فالبلدان الأغلى امل�صدرة للنفط
مت�أخرة اي�ضا عن ركب نظرائها من االقت�صادات
املتقدمة يف خمتلف مقايي�س احلوكمة والتطور
امل��ايل وعلى وجه التحديد مع زي��ادة التطور
امل��ايل لبلوغ امل�ستوى امل�سجل يف متو�سط
االقت�صادات املتقدمة ميكن حتقيق زي��ادة يف
اال�ستثمار اخلا�ص بنحو نقطتني مئويتني من
اجمايل الناجت املحلي.

 %5.8يف ال�شهر ال�سابق .هذا وال يزال منو القرو�ض
ال�سكنية هو املحرك الرئي�سي « %6.8على �أ�سا�س
�سنوي» ،يف حني �أن منو القرو�ض اال�ستهالكية «على
الرغم من ارتفاعه على �أ�سا�س �شهري» ال يزال يف تراجع.
وح�سب التقرير ارتفع منو الودائع �إلى  %3.2من %2.9
يف الفرتة ال�سابق ،نتيجة لالرتفاع القوي للودائع
احلكومية بعد خم�سة �أ�شهر متتالية من االنخفا�ض ،كما
ارتفع عر�ض النقد مبفهومه الوا�سع «ن »2بن�سبة %4.0
على �أ�سا�س �سنوي مقابل  %4.4يف نوفمرب.

رفعت ال�صني �أكرب مالك للديون
الأمريكية حيازتها من �سندات
اخل��زان��ة يف ال��والي��ات املتحدة
لأول مرة يف � 7أ�شهر خالل دي�سمرب
املا�ضي.
وك�شفت البيانات ال�صادرة عن
وزارة اخلزانة الأمريكية �أن حيازة
ال�صني من �سندات اخلزانة و�صلت
�إلى م�ستوى  1.123تريليون دوالر
يف دي�سمرب املا�ضي ،مقارنة مع
م�ستوى  1.121تريليون دوالر
يف نوفمرب املا�ضي وال��ذي يعد
�أقل م�ستوى منذ مايو ،2017كما
رفعت اليابان ث��اين �أك�بر دولة
ام��ت�لاك � ًا ل��ل��دي��ون الأم�يرك��ي��ة،
حيازتها م��ن �سندات اخلزانة
بالواليات املتحدة �إل��ى 1.024
تريليون دوالر ح�لال دي�سمرب،
مقابل  1.036تريليون دوالر يف
ال�شهر ال�سابق ل��ه.ويف املركز
الثالث ت��أت��ي ال�برازي��ل والتي
خف�ضت حيازتها ل�سندات اخلزانة
الأمريكية �إلى م�ستوى  303.1مليار
دوالر يف دي�سمرب املا�ضي ،مقارنة
مع  311.4مليار دوالر يف نوفمرب.

�أم��ا ايرلندا واململكة املتحدة
حيث املركزين الرابع واخلام�س،
فقد رفعتا حيازتهما من ال�سندات
الأمريكية عند م�ستويات 280
مليار دوالر و 272.9مليار دوالر
على الرتتيب.
ك��م��ا �أن ال����دول يف امل��راك��ز
ال�ساد�س وال�سابع والثامن
وه��ي �سوي�رسا ولوك�سمبورج
وجزر كاميان فرفعت حيازتها
يف الديون الأمريكية عند 235
مليار و 231مليار و 211مليار
دوالر ع��ل��ى الرتتيب.وعلى
م�ستوى امل��رك��زي��ن التا�سع
والعا�رش ،حيث هونغ كونغ
وبلجيكا فتم زيادة حيازتهما من
ال�سندات الأمريكية عند 196.2
مليار و 185.7مليار دوالر على
البيانات
التوايل.و�أو�ضحت
زيادة �إجمايل حيازة دول العامل
من �سندات اخلزانة الأمريكية يف
�شهر دي�سمرب املا�ضي �إلى 6.265
تريليونات دوالر ،مقارنة مع
 6.199تريليونات يف نوفمرب
املا�ضي.

اليورو يقترب من تسجيل أكبر
خسائر في عامين
تراجع اليورو �أمام الدوالر الأمريكي قرب �أدنى م�ستوى يف عامني،
مع ت�رصيحات ب�إمكانية طرح املركزي الأوروبي قرو�ض طويلة الأجل
للبنوك.وقال «بينوا كوور» ع�ضو املجل�س التنفيذى للبنك املركزى
الأوروبى يف حديثه �أمام جمل�س العالقات اخلارجية يف نيويورك �إن
عمليات �إعادة التمويل طويلة الأجل للبنوك «تتم مناق�شتها»وتواجه
البنوك يف بع�ض الدول الواقعة يف جنوب �أوروبا �صعوبات ب�ش�أن
�سداد قرو�ض متويل طويلة الآجل ت�ستحق يف .2020
ويف �سياق منف�صل� ،أ�شار «كوور» �إلى �أن م�سار الت�ضخم يف منطقة
اليورو لن ي�شهد تغري ًا كبري ًا ،يف حني �أن التباط�ؤ االقت�صادي �سيكون
�أقوى و�أو�سع مما كان متوقع ًا.وكانت بيانات اقت�صادية قد �أظهرت
تباط�ؤ منو اقت�صاد منطقة اليورو خالل العام املا�ضي.

