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حصلت على تصنيف سيادي  AAمع نظرة مستقبلية مستقرة

«الشال» 561 :مليار دوالر إجمالي احتياطات الكويت المالية
وفق ًا لتقرير � 11أبريل احلايل لوكالة
«فيت�ش» للت�صنيف االئتماين ،حت�صل
الكويت على ت�صنيف �سيادي جيد
« »AAمع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة،
وح�سب تقرير «ال�شال» ف�إن الت�صنيف
املايل اجليد يف �صالح الكويت �إن
قرئ بوعي وعرفت حدود مقا�صده،
وميزته الرئي�سية هي خف�ض تكلفة
االقرتا�ض يف ال�سوق ال��دويل لكل
م��ن القطاعني ال��ع��ام واخلا�ص.
والدعم ملثل هذا الت�صنيف وفق ًا
للتقرير ،ي�أتي من حيازة الكويت
على احتياطات مالية بحدود 561
مليار دوالر �أمريكي� ،ضمنها 500
مليار دوالر �أم�يرك��ي الحتياطي
الأجيال القادمة� ،أي �أ�صول �أجنبية،
ونحو  61مليار دوالر �أمريكي قيمة
�أ�صول االحتياطي العام .وحجم تلك
الأ�صول البالغ نحو  %394من حجم
االقت�صاد الكويتي ،ك� ٍ
�اف لطم�أنة
جمهور التقرير من الراغبني يف

التعامل مع الكويت مالي ًا �أو جتاري ًا
ح��ت��ى ح���دود امل���دى املتو�سط.
وي�ضيف التقرير نقطة قوة �أخرى،
حيث يذكر �أن امل��وازن��ة العامة
يف الكويت تتوازن عند  60دوالر
�أمريكي للربميل 75 ،دوالر ًا �أمريكي ًا
وفق ًا لوزارة املالية،وتلك من �أدنى
معدالت التوازن للدول النفطية التي
تغطيها الوكالة.
وا���ش��ار تقرير «ال�شال» ال��ى �أن
نقاط ال�ضعف تكمن يف ا�ستمرار
االعتماد الكبري لالقت�صاد الكويتي
على النفط ،ويف �ضعف م�ؤ�رشات
احلوكمة و�ضعف بيئة الأعمال
واملخاطر اجليو�سيا�سية �إلى
ج��ان��ب ال��ت��ح��دي��ات امل��ت��زاي��دة
�أم��ام �إ�ستدامة املالية العامة.
وتواجه احلكومة حتدي ًا حقيقي ًا
حول احتمال ن�ضوب االحتياطي
العام ،نعتقد �أن املق�صود �أ�صوله
ال�سائلة ،بحلول عام  2021ما

مل ت�ستقر �أ�سعار النفط حول 80
دوالر ًا �أمريكي ًا للربميل� ،أو تتمكن
احلكومة من ا�ست�صدار قانون دين
عام جديد ،والأخري ي�ضعفه كثري ًا
عجز احلكومة عن تر�شيد نفقاتها
ووقف هدرها وف�سادها.
و�أ�ضاف التقرير :البد من حتذير
واج��ب ،فكل من وك��االت الت�صنيف
االئتماين و�صندوق النقد الدويل
ت�صدر �أرقام ًا خمتلفة ل�سعر التوازن
للموازنة العامة ،بينما لعلم املالية
العامة ر�أي قاطع فيما ي�صنف �أو ال
ي�صنف �ضمن الإيرادات العامة ،وهو
ر�أي ال تلتزم به تلك امل�ؤ�س�سات ،وال
حتى وزارة املاليـــة ،فالإيـــرادات
التـــي حتت�ســـب �ضمـــن الإيرادات
العامة ،هي تلك الإيرادات الناجتة
عن ن�شاط اقت�صادي م�ستدام ،وهي
االقت�صادات التي مت��ول ماليتها
العامة من اال�ستقطاعات ال�رضيبية
على ذلك الن�شاط .ولدينا اعتقاد

ب�أن تلك امل�ؤ�س�سات حتت�سب ك ًال من
�إيرادات النفط وهي ناجتة عن بيع
�أ�صل نا�ضب �أي غري م�ستدام ،وكذلك
�إي���رادات اال�ستثمارات ال�سيادية،
وذلك خلط خاطئ ،والبد للكويت �أن
تخرج مبعادلتها اخلا�صة حل�ساب
ما هو �إيراد عام �أ�سوة بالرنويج.
خطورة الأم��ر� ،أن تلك الوكاالت
تبالغ يف خف�ض �سعر التعادل
للموازنة ،وحتى من دون احت�ساب
النفقات خ��ارج امل��وازن��ة ،وهي
تقر�أ يف الكويت ب�شكل خاطئ،
وتقود �إل��ى �سيا�سات مالية غري
ح�صيفة .ووكالة «فيت�ش» قدرت
فائ�ض ال�سنة املالية 2019/2018
بنحو  3.3مليار دينار كويتي،
بينما نقدره يف «ال�شال» بنحو
ن�صف ه��ذا ال��رق��م ،ويظل �أي�ض ًا
ح�سابنا له خاطئ ،فهو �أعلى لو
طبقت عليه مبادئ علم املالية
العامة.

•  500مليار دوالر �إجمايل احتياطي الأجيال القادمة

حققت أعلى معدل نمو على مستوى دول الخليج

 %59.6ارتفاع سيولة بورصة الكويت في الربع األول
ذكر تقرير «ال�شال» �أن املتغري
الأهم يف ن�شاط �أي بور�صة هو
�سيولتها ،و�أن هناك فرتة �سماح
تختلف من بور�صة �إلى �أخرى ما
بني حركة ال�سيولة ارتفاع ًا �أو
هبوط ًا وتبعية حركة الأ�سعار
لها ويف نف�س اجتاهها .ومع
انفتاح معظم بور�صات �إقليم
اخلليج على امل�ستثمر العاملي،
ر�أي��ن��ا ��ض�رورة لر�صد حركة
ال�سيولة الف�صلية يف كل منها،
ور�صد عالقة حركة ال�سيولة
بحركة �أ�سعار �أ�سهمها.
و�أ�ضاف التقرير يف �أداء الربع
الأول من العام احلايل.
الحظنا بع�ض التوافق وبع�ض
التعار�ض ما بني حركة �سيولة
تلك البور�صات وحركة �أ�سعار
�أ�سهمها ،والتعار�ض نعزوه
�إما �إلى �ضعف ن�سبي يف حركة
ال�سيولة ،و�إما �إلى فرتة ال�سماح
ما بني حركة املتغريين.
�سيولة تلك البور�صات يف الربع
الأول مقارنة ب�سيولتها للربع
الرابع من العام الفائت ،كانت
خمتلطة ،ارتفعت �سيولة ثالث
بور�صات ،وانخف�ضت �سيولة
الأربع الأخرى ،ولكن التوافق
بني حركة ال�سيولة والأ�سعار
مل ي�����ص��دق ���س��وى يف حالة
واح��دة .وتابع �أن �أعلى معدل
منو يف �سيولة تلك البور�صات
ك��ان لبور�صة الكويت التي
ارتفعت �سيولتها يف الربع

• امل�ؤ�رش العام لبور�صة الكويت ارتفع  %10.6على �أ�سا�س ف�صلي

الأول من العام احل��ايل بنحو
 %59.6مقارنة ب�سيولة الربع
الرابع من العام الفائت ،وهي
البور�صة الوحيدة التي �سارت

حركة الأ�سعار مع ال�سيولة يف
نف�س االجت��اه وك�سب م�ؤ�رشها
العام نحو .%10.6
التعار�ض ،والذي نعتقد �أنه

م�ؤقت ،كان لأكرب الرابحني يف
الربع الأول ،حيث انخف�ضت
�سيولة ال�سوق ال�سعودي بنحو
 ،%18.9-بينما ك�سب م�ؤ�رشه

 %3.3توقعات نمو االقتصاد العالمي في العام الحالي
يف تقريره ل�شهر �أبريل احلايل،
خف�ض «�صندوق النقد الدولـي»
ت��وق��ع��ات��ـ��ه ل��ن��م��ـ��و االقت�صاد
العاملي للعام احل��ايل 2019
بنحو  %0.2-لت�صبح  %3.3بد ًال
من  %3.5كما كانت يف تقريره
ل�شهر يناير الفائت .ال�سبب يف
تقديره ناجت عن م�ؤ�رشات �ضعف
يف النمو القت�صادات رئي�سية،مثل
منطقة اليورو و�أمريكا الالتينية
وال��والي��ات املتحدة الأمريكية
وبريطانيا وكندا و�أ�سرتاليا،
ولكنه �ضعف م�ؤقت من وجهة
نظره ،يبد�أ بعده الأداء بالتح�سن
يف الن�صف ال��ث��اين م��ن العام
احل��ايل ،ثم يرتفع معدل النمو
�إلى  %3.6يف عام  .2020وب�شكل
ع��ام ،يعتقد ال�صندوق �أن نحو
 %70من االقت�صادات العاملية
تعاين من بوادر �ضعف �أثرت �سلب ًا
يف توقعاته ،خالف ًا لتوقعاته
املتفائلة قبل �سنتني عندما �إعتقد
�أن  %75من اقت�صادات العامل ت�شهد
تعافي ًا ملحوظ ًا .ح�سب تقرير
«ال�شال» ف�إن ال�سبب يف التح�سن
الالحق ل�ضعف الأداء احلايل �إلى
ا�ستمرار �سيا�سات التحفيز النقدي
لكل البنوك املركزية الرئي�سية
�شام ً
ال الفيدرايل الأمريكي الذي
توقف عن رف��ع �أ�سعار الفائدة
�أ�سوة بالبنك املركزي الأوروبي
وال��ي��اب��اين والإن��ك��ل��ي��زي� ،إل��ى
جانب خليط املحفزات املالية

نحو  .%12.7والعك�س حدث
لكل من بور�صتي قطر وم�سقط،
فال�سيولة لهما ارتفعت بنحو
 %17.7و %10.9على التوايل،
بينما خ�رس امل�ؤ�رش القطــري
نحــو  %1.9-وخ�ســر م�ؤ�شــر
م�سقــط نحـو  .%7.9-بقية
البور�صات حققت �أداء بتعار�ض
�أي�ضاً ،بور�صـة البحريـن حققـت
انخفا�ضـ ًا فـي �سيولتهـا بنحو
 ،%26.6بينما ك�سب م�ؤ�رشهانحو  ،%5.7و�سوق �أبوظبي
خ�رست �سيولته  %13.2-بينما
ك�سب م�ؤ�رشه  ،%3.2و�سوق دبي
خ�رست �سيولته نحو ،%3.1-
بينما ك�سب م�ؤ�رشه نحو .%4.2
وتابع التقرير ورغم الأثر الكبري
للمتغريات العامة مثل الأحداث
اجليو�سيا�سية وع��دم �إ�ستقرار
�أ�سعار النفط والتغريات يف
بيئة العمل الناجتة عن تبني
�سيا�سات مالية واقت�صادية
�إ�صالحية خمتلفة� ،إال �أننا
نعتقد بحتمية العالقة الطردية
بني ال�سيولة والأ�سعار .لذلك،
�سوف نتابع ا�ستعرا�ض تلك
العالقة لتلك البور�صات ب�شكل
ف�صلي ،ف��ح��ال��ة ال��ك��وي��ت يف
الربع الأول من العام احلايل
هي احلالة ال�صحيحة ،ورمبا
ن��رى توافق ًا �أك�بر ب�ين حركة
املتغريين للربع ال��ث��اين من
ال��ع��ام يف معظم البور�صات
الأخرى.

تضخم كلفة اإلدارة الحكومية

أكثر من  5أضعاف في  19عام ًا
قال تقرير ال�شال �إنه بعيد ًا عن
ت�ضخم تكلفة الإدارة احلكومية
�أكرث من � 5أ�ضعاف ما بني عام
 2000وع���ام  ،2019جبلت
احلكومة على ت�أ�سي�س �أجهزة
موازية لأجهزة قائمة .و�أ�ضاف
التقرير بالقول« :واملهم ،هو
�أن �إن�شاء نحو  40هيئة وجلنة
وجمل�س م��وازٍ  ،مل يثبت فقط
ف�شله وحتول معظم تلك املوازية
�إلى �أ�سو�أ من �سابقاتها ،و�إمنا
و�ضعت ا�ستدامة املالية العامة
ومعها ا�ستدامة اقت�صاد البلد
و�إ�ستقراره يف امل�ستقبل �أمام
خطر حقيقي» .وتابع« :الدول
الأخ��رى� ،إل��ى جانب �إفادتها
م��ن ك��ل التجارب الإن�سانية
ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل��ع��ا��صرة،
ن��اج��ح��ة �أو ف��ا���ش��ل��ة ،تبقى
جتاربها الذاتية �أهم م�صادرها
لإ���ص�لاح اخل��ط��أ ،ولكن الأمر

ال ي�سري على نف�س النهج يف
ال��ك��وي��ت .ورغ���م �أن املنطق
يقود �إلى االنحياز لأي م�رشوع
مرتبط ب ��أه��داف رقمية البد
من حتقيقها �ضمن مدى زمني
معلوم ،وم�رشوع كويت جديدة
هو �ضمن هذا ال�سياق ون�أمل
له كل جن��اح� ،إال �أن��ه اليزال
يتبع منهج امل�سار املوازي.
واملق�صود هنا ،ه��و �إن�شاء
كيان م���وازٍ يف �أط���راف البلد
خمتلف عن نظام مركزها ،ويف
ح��دود الأدب��ي��ات حول جتارب
التنمية ،ال مرجع ناجح ملثل
هذا التوجه ،ورغم كل النوايا
الطيبة ،فاالحتمال املرجح
يف امل�ستقبل ،هو �أن خراب
امل��رك��ز ���س��وف ُيف�شل �صالح
الأط����راف ،ولي�س العك�س،
�أ�سوة بالعمالت ،الرديئة تطرد
اجليدة.

األسهم الصينية ترفع
مكاسبها لـ %31في  4أشهر
�صعدت م�ؤ�رشات الأ�سهم ال�صينية بنهاية تعامالت �أم�س ،مع
ت�سجيل مكا�سب �أ�سبوعية قوية كما �أنها ارتفعت بنحو  %31منذ
بداية العام احلايل.وي�أتي الأداء القوي للأ�سواق املالية يف
ال�صني خالل الأ�سبوع املا�ضي و�سط �إ�شارات تعايف االقت�صاد،
حيث منا الناجت املحلي الإجمايل للبالد خالل الربع الأول
من العام احلايل بوترية �أف�ضل من املتوقع .كما �أظهرت
بيانات �أخرى ت�سجيل ال�صادرات ال�صينية قفزة خالل مار�س
بوترية هي الأف�ضل يف نحو � 5أ�شهر .ويتزامن �أداء البور�صة
ال�صينية مع �أحجام تداول �ضعيفة ،حيث توقفت التداوالت
يف �أ�سواق �آ�سيوية �أخرى مثل هونغ كونغ و�سنغافورة لكنها
كانت جارية يف اليابان وكوريا اجلنوبية .ومنذ بداية العام
احلايل يبدي امل�ستثمرون تفا�ؤ ًال ب�ش�أن �إمكانية التو�صل
التفاق جتاري بني وا�شنطن وبكني مينع ا�ستمرار احلرب
التجارية بني اجلانبني ،بالإ�ضافة �إلى التحفيزات املالية
التي تقوم بها احلكومة يف م�سعى لدعم االقت�صاد املتباطئ.
وبنهاية اجلل�سة ارتفع م�ؤ�رش �شنغهاي املركب للأ�سهم
ال�صينية بن�سبة تزيد عن  %0.6لريتفع �إلى  3270.8نقطة.

االقتصادات الناشئة تسجل مكاسب
 %3,2بحلول 2020
�أك���د ت��ق��ري��ر «ال�����ش��ال» �أن منو
االق��ت�����ص��ادات املتقدمة �سيظل
�ضعيف ًا رغم كل ال�سيا�سات املالية
والنقدية املحفزة ،وحتى هذا
امل�ستوى م��ن النمو اله�ش ،ال
يخلو من املخاطر ،مثل احتمال
عودة ا�ستعار احلرب التجارية،
�أو ت�صحيح كبري يف الأ���س��واق
امل��ال��ي��ة� ،أو ارت��ف��اع تكاليف
االقرتا�ض .ومن املحتمل �أن حتقق
االقت�صادات النا�شئة والنامية
كلها معدالت منو مرتفعة ن�سبي ًا

وب��ح��دود  %4.4للعام احل��ايل
و %4.8للعام املقبل ،يظل منو
اقت�صادات ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا �ضعيف يف ع��ام 2019
وب��ح��دود  ،%1.5ويرتفع �إلى
 %3.2يف ع��ام � ،2020أي يظل
دون معدل منو االقت�صاد العاملي
يف ال�سنتني .و�أ�شار التقرير �إلى
�أن منو االقت�صاد العاملي �سوف
يظل �ضعيف ًا قيا�س ًا على معدالت
من��وه التاريخية م��ا قبل عام
 ،2008ومع �ضعفه ،تظل خماطره

عالية بعد �إنهاك عمليات مواجهة
�أزمته لكل من م�صادر ال�سيا�ستني
املالية والنقدية .وعلى دول
النفط �أن تعي �أن �أ�سعار النفط لن
تتلقى دعم ًا من انتعا�ش اقت�صادي
عاملي ،على الأقل لن يحدث ذلك
على املدى املنظور ،لذلك لي�س
�أمامها �سوى خو�ض خيار الإ�صالح
املايل واالقت�صادي ال�صعب وحتمل
تكاليفه الآن��ي��ة ،لأن امل�ستوى
احل��ايل لتلك التكاليف �سيكون
رحمة �أمام تكلفة ت�أخر الإ�صالح.

المركزي الياباني يخفض مشترياته
من السندات ألول مرة بشهرين
والنقدية ال�صينية ،ي�ضاف �إليها
خفوت �أ��ضرار احلرب التجارية
الأم�يرك��ي��ة ال�صينية .والنمو
امل��ت��وق��ع م��ت��ف��اوت ،ف��ه��و يظل
�ضعيف ًا لالقت�صادات املتقدمة
وبحدود  %1.8يف العام احلايل،
ينخف�ض �إل��ى  %1.7يف العام
املقبل� ،ضمنه تتفوق الواليات

املتحدة الأمريكية على قريناتها
ب�شكل ظاهر يف العام احلايل،
وبنمو متوقع ب��ح��دود ،%2.3
�سببه �سيا�سات التحفيز املايل �أو
خف�ض ال�رضائب ،ولكنها تعود
�إلى معدل منو قريـب مـن معـدل
االقت�صادات املتقدمة وبحدود
 %1.9ويف ع��ام  .2020بينما

تظل اقت�صادات متقدمة رئي�سية
تنمو دون معدل النمو العام
لالقت�صادات املتقدمة ،فمنطقة
اليورو لن يتعدى منوها %1.3
و %1.5يف ال�سنتني على التوايل،
واليابان  %1و %0.5يف ال�سنتني
على التوايل ،وبريطانيا %1.2
و %1.4يف ال�سنتني على التوايل.

ك�شف البنك املركزي الياباين خف�ض م�شرتياته من
ال�سندات طويلة الأجل للمرة الأولى يف �شهرين ،قبل
�إغالق الأ�سواق يف عطلة ر�سمية ملدة � 10أيام تُ عرف
بالأ�سبوع الذهبي .وعر�ض املركزي الياباين� ،رشاء
�سندات ترتاوح فرتة ا�ستحقاقها من � 10سنوات �إلى 25
عام ًا بقيمة  160مليار ين « 1.4مليار دوالر» ،مقارنة
مع  180مليار ين �سابق ًا ،يف خف�ض مل�شرتياته
يحدث للمرة الأولى منذ  12فرباير املا�ضي ،كما
�أعلن املركزي الياباين خف�ض م�شرتياته من الديون

التي يحني موعد ا�ستحقاقها بعد �أكرث من � 25سنة �إلى
 40مليار ين مقارنة بـ 50مليار ين يف عملية ال�رشاء
الأخرية.وت�أتي هذه اخلطوة يف الوقت الذي انتع�شت
فيه عائدات ال�سندات العاملية ،مبا يف ذلك اليابان
ً
متلقية
من �أدنى م�ستوياتها يف وقت �سابق من العام،
الدعم من البيانات االقت�صادية الأمريكية وال�صينية
التي جاءت �أف�ضل من املتوقع ،وتزايد احتماالت
التو�صل �إلى �صفقة جتارية ،بالإ�ضافة �إلى ت�أجيل
موعد خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي.

