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القطاع غيرالنفطي ينمو بنسبة %5
خالل العام الحالي
�أثمرت اال�صالحات االقت�صادية التي نفذتها م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة خ�لال العامني املا�ضيني نتائج ايجابية
�ساهمت يف حتقيق معدالت منو على معظم جماالت
االقت�صاد الوطني
وتوقع التقرير االقت�صادي ال�صادر من وزارة املالية،
ان النمو احلقيقي للقطاع غري النفطي �سريتفع من 4%
و�صوال لـ  5%وذلك من خالل االهتمام بالقطاع اخلا�ص
واال�ستثمارات املعززة للنمو مع احلر�ص على تطبيق
مبادئ احلوكمه ،م�شريا الى �أهمية قيادة القطاع
للنمو حيث انه يعد البديل الوحيد ال�ستيعاب �أعماله
الوطنية بحوايل  99الف مواطن وذلك خالل اخلم�س
�سنوات القادمة الداخلني ل�سوق العمل.
و�أو�ضح انه رغم التح�سن الإجمايل لو�ضع املوازنة
العامة للدولة اال ان احلاجة للتمويل الزالت مرتفعة
حيث قدر ال�صندوق ر�صيد املوازنة الإجمايل «بعد
حتويل ح�صة االحتياطي من اجمايل الإي��رادات 10%
وا�ستبعاد دخل اال�ستثمار» بنحو  5.2٪ -من الناجت
املحلي الإجمايل لعام  2019-2018بعد ان كانت
 -17.5٪عام .2016-2015
وا�شار الى ان قرو�ض القطاع اخلا�ص �شهدت منوا �سجل

 4.1٪يف دي�سمرب املا�ضي مع �إعطاء �أهمية خا�صة
لقرو�ض القطاع العائلي والت�شييد والقطاع النفطي،
الفتا الى حالة االنتعا�ش التي �صاحبت منو االئتمان
لعام  ،2018وذل��ك بعد اجت��اه �سابق لالنخفا�ض
حيث يعود ال�سبب �ضمن عوامل �أخرى ل�سيا�سة بنك
الكويت املركزي الداعمة للمدخرات بالعملة املحلية
والإقرا�ض.
ولفت الى ان معدل الت�ضخم ل�شهر فرباير � 2019سجل
ارتفاعا بنحو  11305باملقارنة مع يناير املا�ضي،
حيث تركز االرتفاع يف كافة املجموعات ال�سلعية
واخلدمية ماعدا الأغذية وامل�رشوبات التي �شهدت
انخفا�ضا بن�سبة  ،0.19٪و�سجل اكرب ارتفاع ن�سبي
يف االت�صاالت بن�سبة  ،0.56٪يليه الرتقية والثقافة
.0.19٪
و�أمل��ح الى اجلهود املبذولة يف جمال توفري بيئة
االعمال املنا�سبة ومعاجلة مواطن ق�صور العديد من
م�ؤ�رشات ممار�سة االعمال ،ال�سيما وان احلكومة تهدف
يف هذا املجال لإعطاء دفعات من �أجل تعزيز الدور
التناف�سي مل�رشوعات القطاع اخلا�ص وال�رشاكة،
الفتا الى �أن هناك اهتماما بامل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة من خالل من�صة خا�صة لر�ؤو�س �أموال هذه
امل�رشوعات.

الحكومة استعرضت إنجازاتها مع البنك الدولي أمس

الكويت تتقدم في مركزها لمؤشر
تحسين بيئة األعمال خالل 2019
كتبت �سمر �أمني:

ا�ستعر�ضت جهات حكومية �أم�س
تقريرها حول اجنازاتها يف بيئة
الأع��م��ال م��ع خمت�صني يف البنك
ال��دويل بوا�شنطن ،من �أجل تعزيز
ترتيب الكويت يف م�ؤ�رش حت�سني
بيئة الأعمال ،الذي يتع ّلق بتقييم
البنك ال��دويل حيث �شملت ممثلني
من وزارة املالية والتجارة وهيئة
اال�ستثمار وت�شجيع اال�ستثمار
املبا�رش واجلمارك واملوانئ وهيئات

وم�ؤ�س�سات �أخرى.
وعلمت «ال�شاهد» �أن املناق�شات كانت
ايجابية وتكللت بالنجاح حيث نالت
التطورات يف الكويت ر�ضا كبري من
ممثلي البنك ال��دويل ملا حدث من
�إ�صالحات اليكرتونية يف اجراء
املعامالت وميكنة االجرءات.
و�أف���ادت �أن الكويت �سوف حتقق
تقدما يف م�ؤ�رش حت�سني بيئة االعمال
خالل التقرير الذي �سي�صدر من قبل
البنك الدويل للعام اجلاري 2019
نتيجة ل�ل�إ���ص�لاح��ات والتطورات

الفعلية والعملية التي نفذتها جهات
حكومية.
ووف��ق��ا ل��ل��م�����ص��ادر ب����د�أت �أج��ه��زة
وم�ؤ�س�سات ال��دول��ة ب�شكل جدي
وف��ع��ال تنفيذ خططها املوعودة
بالإ�صالح على م�سارين ،الأول متثل
يف ان��ط�لاق عملية �إ���ص�لاح �شاملة
للهيكل الإداري للدولة ،مع ت�رسيع
اج��رءات املعامالت والتي ترتبط
بالرتاخي�ص والت�صاريح وما يرتب
ب�إجرءات اخلدمات اليومية يف �إطار
بيئة االعمال.

رغم العقوبات االقتصادية وأزمة السيولة

فنزويال تسدد فوائد ديون إلى روسيا
في موعدها
قال �أنطون �سيليانوف وزير املالية
الرو�سي� ،إن فنزويال �سددت �أحدث
مدفوعات فوائد ديون �إلى رو�سيا يف
موعدها.
وكان من املقرر �أن ت�سدد كراكا�س
فوائد تزيد على  100مليون دوالر
لرو�سيا يف نهاية ال�شهر املا�ضي.
وتعاين فنزويال من �أزم��ة �سيولة
طاحنة و�أو�ضاع اقت�صادية �صعبة
منذ فر�ض وا�شنطن عقوبات قا�سية
على م�س�ؤولني وم�ؤ�س�سات فنزويلية
والبنك املركزي يف كراكا�س لزيادة
ال�ضغط على حكومة نيكوال�س
م���ادورو.وازدادت حدة التوتر بني
وا�شنطن وحكومة مادورو منذ مطلع

العام اجل��اري ،عقب �إع�لان زعيم
املعار�ضة خ��وان ج��واي��دو نف�سه
رئي�سا انتقاليا للبالد ،واعرتاف
نحو  50بلدا بينها الواليات املتحدة
به رئي�سا.وتخنق العقوبات التي
فر�ضتها وا�شنطن �إي��رادات �صادرات
�رشكة النفط الوطنية «بي.دي.يف.
ا���س.اي��ه» ،ليتزايد حت��ول �إدارة
الرئي�س نيكوال�س مادورو املعزولة
�إلى بيع احتياطيات فنزويال الكبرية
من الذهب كم�صدر وحيد للعملة
الأجنبية .وو�صف خورخي �أريازا
وزير اخلارجية الفنزويلي ،م�ؤخرا،
العقوبات الأمريكية على بالده ب�أنها
«جرائم �ضد الإن�سانية».

• أنطون سيليانوف

المنصوري :اإلمارات نجحت في تطوير
بنية سياحية متقدمة
�أك��د وزي��ر االقت�صاد الإم��ارات��ي،
�سلطان املن�صوري� ،أن بالده جنحت
يف تطوير بنية �سياحية متقدمة.
وق��ال املن�صوري خ�لال اجتماع
مع الأمني العام ملنظمة ال�سياحة
العاملية ،زوراب بولوليكا�شفيلي
�إن الإم����ارات جنحت يف تطوير
بنية �سياحية متقدمة �سواء على
�صعيد املنتجعات الرتفيهية
والوجهات الثقافية والريا�ضية
�أو يف جم���ال �سياحة الأع��م��ال
واملعار�ض واخلدمات الفندقية،
وتابع املن�صوري« :ذلك �ساهم يف
تر�سيخ مكانتها كوجهة �سياحية
متميزة على ال�صعيدين الإقليمي
والعاملي».
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بعد أن كانت أكثر األدوات نشاط ًا في عالم االستثمار

نتيجة لإلصالحات المستمرة لتنمية اإليرادات

كتبت �سمر �أمني:

9

هدوء األسواق المالية يهدد وجود
صناديق تحوط العمالت
كانت �صناديق حت��وط العمالت
واحدة من الأدوات الأكرث ن�شاطً ا
يف ع���امل اال���س��ت��ث��م��ار ،وخ�لال
الفرتة من عام � 2000إلى ،2008
ت�ضاعف ع��دد �صناديق العمالت
التي يتتبعها م��ؤ��شر «باركليز
هيدج كارن�سي تريدرز» �إلى ثالثة
�أ�ضعاف ما كان عليه تقري ًبا ليبلغ
� 145صندوقً ا لكن الأمور تتغري،
وباتت هذه ال�صناديق الآن �أ�شبه
بالف�صائل املهددة باالنقرا�ض،
حيث يعمل منها � 49صندوقً ا فقط،
وي�أتي ذلك بعدما �سقط املديرون
ال��ذي��ن ح��اول��وا اال���س��ت��ف��ادة من
حتركات �أ�سعار ال�رصف� ،ضحية
فرتة طويلة من الهدوء الن�سبي يف
الأ�سواق املالية.
وقال «بيرت جاكوب�سون» امل�ؤ�س�س
امل�����ش��ارك ل��ـ«ري��ك��ون كارن�سي
م��اجن��م��ن��ت» :يف ف��ئ��ات الأ���ص��ول
التقليدية ،تعد التقلبات �أم� ً�را
�سي ًئا ،لكن الأم��ر لي�س كذلك يف
�سوق العمالت ،ف�إذا مل يكن هناك
تغري كبري يف ال�ثروات الن�سبية
ملختلف البلدان وقيم عمالتها،
فطرق الربح �ستكون �أق��ل .ويف
ال�����س��ن��وات ال��ت��ي ت��ل��ت الأزم����ة

• يبلغ عدد صناديق حتوط العمالت حاليا ً نحو  49صندوقا

امل��ال��ي��ة ،م�ضت جميع البنوك
املركزية ال��ك�برى ح��ول العامل
يف نف�س االجت��اه تقري ًبا ،حيث
ركزت على خف�ض �أ�سعار الفائدة
وت�شجيع النمو ،وحماولة احلفاظ

على ه��دوء الأ���س��واق ،وهو ما مل
دعما ملتداويل العمالت.
ي�شكل
ً
تراجعا �آخر
و�شهد �سوق العمالت
ً
يف التقلبات خالل �أواخر مار�س،
وانخف�ض م�ؤ�رش تقلبات «جيه بي

م��ورغ��ان غلوبال فورك�س» �إلى
�أدنى م�ستوى له يف خم�س �سنوات،
حيث اتفق املتداولون حول الر�أي
القائل �إن ال��ف��ي��درايل ونظراءه
�سيمددون العمل بتدابري التي�سري
الكمي.وقال مدير «تايلور غلوبال
فيجن» للأخبار املالية« ،جون
ت��اي��ل��ور» :الطريقة ال��ت��ي يربح
بها معظم النا�س م��ن �صناديق
العمالت هي التوقع ب�أن ال�سوق
�سيتحول من الهدوء �إلى الن�شاط،
وبالطبع يريد الفيدرايل العودة
�إل���ى ال��ه��دوء ،ل��ذا فهو يتحرك
قبل �أن ت�شتعل الأم���ور .و�أ�س�س
«تايلور»�« ،إف �إك�س كون�سيبت�س»
عام  ،1981وال��ذي كان يف وقت
م��ا �أك�بر �صندوق حت��وط عمالت
يف ال��ع��امل ،وخ�ضع لإدارت���ه 14
مليار دوالر يف عام  ،2008لكن
بعد �سنوات من اخل�سائر ،تقدمت
ال�رشكة الأم بطلب لإ�شهار �إفال�سها
عام .2013وكانت الأيام اخلوايل
اجليدة ل�صناديق حتوط العمالت
�أوق��اتً ��ا �صعبة للآخرين ،مثلما
كان الو�ضع خالل الركود الكبري،
عندما ان��ه��ارت الأ���س��ه��م ودخلت
الأ�سواق يف حالة من الفو�ضى.

الصناديق لم تستفد من زيادة تقلبات األسهم في العام الماضي
ارتفع م�ؤ�رش «�سيتي باركر جلوبال كارن�سي
ماجنري» بن�سبة  8%بني  2007و ،2009يف حني
هبط م�ؤ�رش «�إ���س �آند بي  »500بن�سبة ،16%
ومع ذلك ف�إن االرتفاع الأخري يف تقلبات الأ�سهم
�أواخ��ر عام  2018مل مينح �صناديق العمالت
الكثري من الدعم.كما �أغلق �صندوق «ريكون»
اجل��زء الأك�ب�ر م��ن م��راك��ز ت��داول��ه يف �أكتوبر
املا�ضي ،ب�سبب ف�شل املالذات الكال�سيكية مثل
الني يف اال�ستجابة لتقلبات �سوق الأ�سهم ،ورغم
�أن ال�صندوق ي�شهد م�ستويات تداول غري معتادة
الآن ،يعتقد «جاكوب�سون» �أن تداول العمالت
قويا .ويتحدث حمافظو البنوك املركزية
�سيعود ً
عن خماطر النمو املقبلة ،ويبدو �أن الأ�سعار يف
�سوق ال�سندات حتذر من نف�س الأمر ،لذا يقول
«جاكوب�سون» :بالنظر �إلى املرحلة املت�أخرة

من الدورة االقت�صادية احلالية ،ميكنني القول
�إن الوقت منا�سب لبدء االلتفات �إلى العمالت.
ومع ذلك ف�إن م�ؤ�س�سات مثل «�أبردين �ستاندرد
�إنف�ستمنت�س» التي ت�ستثمر يف �صناديق التحوط
لي�ست مقتنعة ،ويقول مدير اال�ستثمار لديها
«ج��ون �سيدالك» :نحن نف�ضل املديرين الذين
يتمتعون باملرونة لإيجاد الأ�صول الأكرث قيمة.
وب�سبب التوقعات املت�شائمة ،بد�أ «جيم�س وود
كولينز» الرئي�س التنفيذي ل�صندوق «ريكورد
كارن�سي ماجنمنت» التفكري يف التو�سع يف
فئات الأ�صول الأخرى ،بعدما تراجعت الأ�صول
الن�شطة لل�رشكة �إل��ى  3.6مليارات دوالر من
 29مليار دوالر .2008ويقول «وود كولينز»:
من امل�ؤكد �أننا ندرك جي ًدا فر�ص اال�ستثمار يف
�أمناط مماثلة خارج �سوق العمالت ،ومن امل�ؤكد

�أننا لن ن�ستبعد ه��ذا اخليار.ومن بني �أبرز
أداء يف  ،2018كانت �رشكة «�إل �سي
الالعبني � ً
مقرا لها،
جيه �إنف�ستمنت» التي تتخذ من جنيف ً
حيث حققت عائدا ن�سبته  4%العام املا�ضي،
مقارنة بخ�سارة ن�سبتها  3.4%مل�ؤ�رش «�سيتي
باركر».بالإ�ضافة �إلى الرهانات التي تعتمد
على توقع اجتاهات العمالت ،ا�ستخدم «�إل �سي
جيه» عقود اخليارات للمراهنة على بقاء �أ�سعار
ال�رصف �ضمن نطاقات حم��ددة� ،أو كما يقول
املتداولون «الرهان على بقاء ال�سوق ممل».
ويقول امل�ؤ�س�س امل�شارك لل�صندوق «جوناثان
توليت» :التقلبات ترتاجع يف العديد من الأ�سواق
وكذلك �سوق �رصف العمالت ،لقد غيرّ عامل ما
بعد الأزمة املالية العديد من الديناميات ،لكن
ال تزال هناك فر�ص ا�ستثمارية يف العمالت.

 37دولة تشارك في قمة الحزام والطريق بالصين
قالت ال�صني� ،إن ق��ادة  37دول��ة وممثلني من
كوريا ال�شمالية �سيح�رضون قمة مبادرة «احلزام
والطريق» اخلمي�س املقبل.
وتبلغ كلفة هذا امل�رشوع ال��ذي يحظى برعاية
الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ تريليون دوالر،
وي�شمل م�شاريع بحرية و�سككا حديدية و�شبكة
طرق يف �آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا.
وقال وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي يف ،م�ؤمتر
�صحايف� ،إن �إيطاليا �أ�صبحت �أول ع�ضو يف جمموعة
الـ 7ال�صناعية ين�ضم للمبادرة ،و�ستكون من بني
 37دولة ممثلة على م�ستوى القادة يف القمة املقرر
عقدها يف بكني خالل الفرتة من � 27-25أبريل
ترتبط معظم الدول الأخرى املدرجة يف القائمة
بعالقات ودية تقليدي ًا مع بكني ،مبا يف ذلك معظم
دول جنوب ��شرق �آ�سيا ودول �أوروب���ا ال�رشقية
التي كانت �أع�ضاء �سابق ًا يف الكتلة ال�سوفياتية.
وقالت الواليات املتحدة �إنها لن تر�سل وفد ًا رفيع
امل�ستوى .و�رصح وانغ ب�أن «كوريا ال�شمالية جارة
ال�صني» �سرت�سل وفد ًا ،و�أ�ضاف« :هذا �أمر طبيعي
للغاية لأنها مبادرة للتعاون االقت�صادي لكن لي�س
لأي دولة احلق يف منع الآخرين من امل�شاركة».

 6تريليونات دوالر حجم تجارة الصين مع الدول المشاركة
قال وانغ يي ،وزير اخلارجية ال�صيني� ،إن
�إج��م��ايل حجم التجارة بني ال�صني وال��دول
امل�شاركة يف م�رشوع احلزام والطريق جتاوز 6
تريليونات دوالر يف حني جتاوز حجم اال�ستثمار
 80مليار دوالر ،منوها ب�إن�شاء  82منطقة
• جانب من االجتماع

«الزراعة» ساهم بـ %6.3في النمو االقتصادي
لمصر في الربع الثالث
ك�شفت هالة ال�سعيد وزي���رة التخطيط
واملتابعة والإ���ص�لاح الإداري� ،أن قطاع
الزراعة �ساهم يف النمو االقت�صادي املتحقق
يف الربع الثالث من العام اجلاري -2018
 2019بنحو  ،6.3%مقارنة بـ 5.7%بنف�س
الفرتة من العام املايل ال�سابق له.
و�أفادت هالة ال�سعيد يف بيان �صادر� ،أم�س
�أن قطاع الزراعة يقع عليه العبء الرئي�سي
لتحقيق الأم��ن الغذائي وتدعيم التنمية
الريفية ال�شاملة ،منوهة �إلى �أنه ي�ستوعب
نحو  5.5ماليني ن�سمة �أو ما ن�سبته 21.1%
من �إجمايل عدد امل�شتغلني ،ويوفر �سبل
املعي�شة لأكرث من  70%من �سكان الريف.
و�أ�ضافت خالل افتتاح «امل�ؤمتر الدويل

اقتصاد

حول تعزيز الزراعة امل�ستدامة» والذي
يعقده معهد التخطيط القومي على مدار
يومي  20و  21من �أبريل ،بح�ضور وزير
ال��زراع��ة ،عز الدين �أب��و �ستيت ،وحممد
عبد العاطي وزير املوارد املائية والري.
�أن خطط التنمية املرحلية وبرنامج عمل
احلكومة للفرتة  2022-2018يت�ضمن
عدد ًا من امل�ستهدفات والربامج الرئي�سية
والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط
به يف قطاع الري.وتابعت� ،أن �أهم تلك
امل�ستهدفات والربامج يتمثل يف العمل
على حتقيق معدالت عالية للأمن الغذائي
واالكتفاء الذاتي من ال�سلع اال�سرتاتيجية،
ورفع معدل منو الناجت املحلى الإجمايل

للقطاع الزراعي ،والذي و�صل يف الن�صف
الأول من العام اجلاري نحو  ،3.5%ومن
امل�ستهدف �أن ي�صل  3.7%بنهاية العام.
و�أ�ضافت �أن الدولة تعمل على رفع معدل منو
ال�صادرات الزراعية ،حيث من امل�ستهدف
حتقيق ن�سبة منو 5%للفرتة .2020-2018
ولفتت� ،إلى �أن الن�صف الأول فقط من العام
امل��ايل اجل��اري �شهد االنتهاء من تنفيذ
 1133م�رشوع ًا بتكلفة ا�ستثمارية قيمتها
 311مليار جنيه يف  20قطاع ًا موزعة على
خمتلف حمافظات اجلمهورية ،من بينها
 7م�رشوعات يف قطاع الزراعة بقيمة 2.5
مليار جنيه ،و 96م�رشوع ًا يف قطاع الري
بقيمة تبلغ نحو  722مليون جنيه.

تعاون بال�رشاكة بني ال�صني والدول املعنية
ما ميثل تقريبا � 300ألف فر�صة عمل؛ وهو ما
يوفر فر�ص تنمية هائلة للدول امل�شاركة.
و�أ�ضاف وانغ يي� ،أن  126دولة و 29منظمة
دولية وقعت اتفاقيات تعاون مع ال�صني لبناء

احلزام والطريق ب�شكل م�شرتك.
و�أعلن وانغ يي �أن املنتدى يعقد حتت عنوان
«ال��ت��ع��اون ب�ين احل���زام وال��ط��ري��ق ..ت�شكيل
م�ستقبل م�شرتك �أكرث �إ�رشاقا» ويهدف �إلى حتقيق
تعاون عايل اجلودة يف �إطار احلزام والطريق.

