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أكد اتباع سياسة متحوطة تناسب األوضاع الحالية

الهاشل« :المركزي» تمكن من تحصين القطاع المصرفي دون أي تدخل حكومي
تعزيز جاذبية الدينار كوعاء للمدخرات
�أ�شار حمافظ بنك الكويت املركزي �إل��ى �أن
ال�سيا�سة النقدية الأمريكية اجتهت نحو التقييد
واالنكما�ش يف الفرتة املا�ضية و�إن كان ذلك قد
تغري م�ؤخرا يف االجتماعني الأخريين للمجل�س
االحتياطي الفيدرايل الأم�يرك��ي يف دي�سمرب
 2018ومار�س  2019حيث تغري توجه ال�سيا�سة
النقدية نحو ال�صرب قليال واالنتظار حلني بروز
بيانات �أكرث تبني اجتاه االقت�صاد الأمريكي.
و�أو�ضح �أن �سيا�سة التقييد الأمريكية ا�ستمرت
على الأقل يف الفرتة منذ دي�سمرب  2015عندما
بد�أ املجل�س االحتياطي الفيدرايل الأمريكي برفع
�أ�سعار الفائدة مرة واحدة ثم يف دي�سمرب 2016
مرة �أخرى ثم يف  2017ثالث مرات ويف 2018
�أربع مرات.
وحول ال�سيا�سة النقدية الكويتية قال الها�شل:
«يف الكويت رفعنا الفائدة فقط �أرب��ع مرات
وخالفنا االحتياطي الفيدرايل خم�س مرات �أخرى
وذلك لتحقيق هدفني قد يكونان متعار�ضني يف
الوقت الراهن لكنهما من املتطلبات والثوابت

• حممد الها�شل

قال حمافظ بنك الكويت املركزي
حممد الها�شل �إن البنك يتبع
«�سيا�سة متحوطة وباتزان تنظر
�إل��ى الأو���ض��اع بنظرة �شمولية
وت���أخ��ذ يف االع��ت��ب��ارالأو���ض��اع
احلالية وامل�ستقبلية كما يتدرج
يف تطبيق ال�سيا�سات التحوطية
ب�شقيها اجلزئي والكلي».
و�أو�ضح الها�شل �أنه ب�سبب هذه
ال�سيا�سات املتحوطة املتوازنة
«ا�ستطعنا �أن نح�صن القطاع
امل�رصيف دون �أي تدخل �أو خطط
�إن��ق��اذ من احلكومة كما ا�ستمر
القطاع امل�رصيف يف القيام بدوره
يف الو�ساطة املالية باالقت�صاد
املحلي مرورا بكل الأزمات».
ور�أى �أن العامل مقبل على حتديات
ج�سيمة خمتلفة عن ال�سابق مو�ضحا
�أن «املا�ضي لن يكون م�ؤ�رشا جيدا
للم�ستقبل» يف ظل ارتفاع م�ستويات
الدين العاملي وتغري ال�سيا�سات

•

يف ال��دول الكربى وغمو�ضها ما
�سيلقي بظالله على النمو العاملي
واقت�صادات املنطقة.
و�أ���ض��اف �أن ال�����س��ن��وات ال��ـ 10
املا�ضية كانت مليئة بالتحديات
ابتداء ب�أزمة الرهون العقارية يف
الواليات املتحدة الأمريكية ثم

�أزمة الديون ال�سيادية يف �أوروبا
عام « 2010ثم حني داهمتنا الأزمة
يف عقر دارن��ا من خالل انخفا�ض
حاد يف �أ�سعار النفط منذ .»2014
و�أفاد ب�أن هذه الأزمات وخ�صو�صا
الأزمة املالية العاملية ك�شفت عن
�ضعف �إدارات املخاطر و�ضعف

معايري احلوكمة يف امل�ؤ�س�سات
املالية يف العامل ككل ما حتم
علينا ن��ظ��رة �شمولية خمتلفة
و�إع��ادة مراجعة منظومة الرقابة
ب�شكل كامل لي�س فقط يف ال�شق
اجلزئي بل �أي�ضا على امل�ستوى
الكلي.

البنك اتخذ إجراءات تحوطية منذ اندالع األزمة المالية العالمية
ذك��ر حممد الها�شل �إن البنك املركزي
اتخذ �إجراءات حتوطية متزنة منذ اندالع
الأزم��ة العاملية مكنت القطاع امل�رصيف
من تعزيز مكانته يف االقت�صاد املحلي
لي�ستمر يف القيام ب��دوره يف الو�ساطة
املالية يف االقت�صاد «و�أدت �إل��ى دخول
البنوك يف �أزمة انخفا�ض النفط من موقع
قوة وا�ستمرارها يف ممار�سة دورها ب�شكل
�سليم يف االقت�صاد».
وقال �إن �أب��رز التحديات تت�ضمن ارتفاع
حجم الدين العاملي �إلى م�ستويات غري
م�سبوقة عند م�ستوى  244تريليون دوالر
�أي ما يعادل  %320من الناجت العاملي
الإجمايل مبينا �أن هذا الرقم ي�شمل الديون
ال�سيادية وديون القطاع اخلا�ص والأفراد.
واعترب الها�شل �أن «حتدي الديون كبري
خا�صة ل��ل��دول وامل��ؤ���س�����س��ات والأف����راد

املقرت�ضني بعمالت �أجنبية يف ظل ارتفاع
معدالت الفائدة وال�سيا�سات النقدية
االنكما�شية يف االقت�صادات الكربى وكذلك
ارتفاع �أ�سعار ال�رصف للعمالت العاملية
ما �سيزيد من عبء �سداد الديون بالعمالت
الأجنبية» .و�أو�ضح �أن التحديات تت�ضمن
�أي�ضا التغري الكبري واجلذري يف ال�سيا�سات
بالدول الكربى وغمو�ض هذه ال�سيا�سات
والرتكيز على النظرة الداخلية وتعزيز
النزعة احلمائية وبروز احلرب التجارية
بني االقت�صادات الكربى.
ور�أى �أن �أن هذه العوامل �ستلقي بظلها
على منو االقت�صاد العاملي خ�صو�صا «اننا
نعي�ش يف اقت�صادات منفتحة على العامل
وبالتبعية �سنت�أثر بال �شك عندما يحدث
ركود �أو تباط�ؤ يف االقت�صاد العاملي ما
�سي�ؤثر على الطلب العاملي وبالتايل يت�أثر

الطلب على النفط وهو املورد الأ�سا�سي يف
اقت�صاداتنا املحلية وهذا بدوره �سينعك�س
ك�أحد الآث���ار املبا�رشة على اقت�صادنا
املحلي».
و�أ���ش��ار الها�شل حتد �آخ��ر هو «الثورات
التقنية والتغريات اجلذرية يف طلبات
العمالء واحتياجاتهم م��ا يحتم على
امل�ؤ�س�سات املالية �أن تنظر نظرة خمتلفة
متاما �إلى احتياجات ومتطلبات العمالء
لتلبيتها بال�شكل ال�سليم واملطلوب» .و�أكد
�أنه «لي�س بالأمر الي�سري ر�سم �سيا�سة نقدية
مواءمة للظروف االقت�صادية املحلية يف
ظل نظام �سعر ال�رصف املطبق يف الكويت
واملرتبط ب�سلة من عمالت الدول الكربى
التي تربطنا بها عالقات مالية وجتارية
خ�صو�صا يف الظروف االقت�صادية الراهنة
العاملية واملحلية».

الذهب حقق مكاسب
مستفيداً من تراجع
األسهم اآلسيوية

ارتفعت �أ�سعار الذهب ،بعد �أن دفعت
بيانات �ضعيفة لن�شاط امل�صانع ال�صينية
الأ�سهم الآ�سيوية لالنخفا�ض؛ ما جدد
املخاوف �إزاء �سالمة االقت�صاد العاملي.
ويرتقب امل�ستثمرون اجتماع جمل�س
االحتياطي االحت��ادي «البنك املركزي
الأمريكي» ال�ستقاء امل�ؤ�رشات على م�سار
�سعر الفائدة.وارتفع ال�سعر الفوري
للذهب � %0.3إلى  1283.44دوالر ًا للأوقية
«الأون�صة».
وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة
� %0.3أي�ضا لت�سجل  1285.3دوالر ًا
ل�ل�أوق��ي��ة .وارتفعت الف�ضة  %0.3يف
املعامالت الفورية �إل��ى  14.95دوالر ًا
للأوقية ،يف حني زاد البالتني %0.4
�إلى  897.25دوالر ًا .يف املقابل ،انخف�ض
البالديوم � %0.4إل��ى  1365.50دوالر ًا
للأوقية .وه��وى املعدن �أك�ثر من %7
�إل��ى �أدن��ى م�ستوياته يف �أ�سبوعني عند
 1261.50دوالر ًا.

الغارد متفائلة بشأن اتفاق تجاري
بين أميركا والصين

• كري�ستني الغارد

توقعت مدير عام �صندوق النقد الدويل كري�ستني الغارد تو�صل الواليات
املتحدة وال�صني �إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري الذي �أحدث توترا يف
الأ�سواق املالية و�ألقى بظالله على االقت�صاد العاملي.
ولدى �س�ؤالها بامل�ؤمتر العاملي ملعهد ميلكن عما �إذا كانت املحادثات بني
�أكرب اقت�صادين يف العامل �ستنتهي باتفاق ،قالت الغارد�« :أقول نعم».
وتخو�ض وا�شنطن وبكني منذ عام حربا جتارية �شهدت فر�ض ر�سوم على
ب�ضائع مبليارات ال��دوالرات وتهديدات بالت�صعيد .واملحادثات الآن يف
مرحلة حا�سمة .وكانت الغارد �أول املتحدثني يف امل�ؤمتر الذي يح�رضه
� 4آالف �شخ�ص بع�ضهم من كبار املفكرين يف العامل ويناق�ش ق�ضايا مالية
والرعاية ال�صحية وغريهما.
وقال الرئي�س التنفيذي ملجموعة بالك�ستون �ستيفن �شوارتزمان �أي�ضا �إنه
متفائل ب�ش�أن فر�ص التو�صل التفاق �أمريكي �صيني ،ولكنه حذر من �أنه لن
يحل جميع الق�ضايا مو�ضع النزاع.
وقال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اخلمي�س �إنه �سي�ست�ضيف الزعيم
ال�صيني �شي جني بينغ يف البيت الأبي�ض قريبا مبا قد ميهد التفاق جتارة
حمتمل بني �أكرب اقت�صادين يف العامل.
و�أظهر م�سح خا�ص �أنه رغم ا�ستمرار تباط�ؤ طلبيات امل�صانع اجلديدة يف
ال�صني� ،إال �أن بع�ض الدالئل امل�شجعة ظهرت يف قطاع الت�صدير .وا�ستمر
انكما�ش امل�ؤ�رش الر�سمي لطلبيات الت�صدير يف ال�صني ،لكنه �سجل �أعلى
م�ستوى يف � 8أ�شهر مع تنامي التفا�ؤل بتو�صل بكني ووا�شنطن �إلى اتفاق
جت��ارة خالل الأ�سابيع املقبلة ،ما قد يرفع ال�ضغوط عن ال�صادرات
ال�صينية.

الأ�سا�سية عند بنك الكويت املركزي» .و�أو�ضح
�أن الهدف الأول هو تكري�س جاذبية الدينار
الكويتي وبقا�ؤه كوعاء موثوق جمز للمدخرات
املحلية مبينا �أن هذا الهدف يدعو �إلى رفع �أ�سعار
الفائدة عندما يرفعها الفيدرايل الأمريكي حتى
نحافظ على هوام�ش �إيجابية ل�صالح الدينار.
يف املقابل نحتاج لتوفري بيئة مواتية للنمو
االقت�صادي وتخفيف الأعباء عن املقرت�ضني
وت�شجيع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص على االق�ترا���ض
للم�ساهمة يف النمو االقت�صادي وهذا يدعوك على
الأقل �إلى الإبقاء على �أ�سعار الفائدة».
وتابع« :لذلك كان �أمام البنك املركزي مع�ضلة
و�صعوبة يف ر�سم �سيا�سة نقدية ولكن ب�إ�شادة من
م�ؤ�س�سات دولية �أبرزها �صندوق النقد الدويل
ا�ستطعنا ر�سم �سيا�سة نقدية مواتية ومواءمة
للظروف االقت�صادية حققت الهدفني معا فمن
جهة عززنا جاذبية الدينار كوعاء للمدخرات
ويف الوقت نف�سه دعمنا النمو االقت�صادي من
خالل خمالفتنا لأ�سعار الفائدة الأمريكية».

 %18.3مستويات الكفاية
الرأسمالية للقطاع المصرفي
قال حممد الها�شل �أن��ه �إذا نظرنا �إل��ى مربع
ال�سالمة املالية للقطاع امل�رصيف من حيث
الكفاية الر�أ�سمالية وال�سيولة وجودة الأ�صول
والربحية جند �أنها جميعا تدل على متانة
وكفاءة القطاع امل�رصيف فالكفاية الر�أ�سمالية
الآن م�ستوياتها عند  %18.3كما يف 2018
ومبا يفوق بكثري احلد الأدن��ى املطلوب وفق
تعليمات البنك امل��رك��زي ومتطلبات «بازل
 .»»3و�أ�ضاف« :لدينا خم�سة م�ؤ�رشات لل�سيولة
جميعها مريحة مبا يف ذلك امل�ؤ�رشات اجلديدة

وفق متطلبات «بازل  »3وكذلك بالن�سبة جلودة
الأ�صول �إذ انخف�ضت ن�سبة الديون املتعرثة
�إلى م�ستوى متدن مل ن�صله تاريخيا عند %1.6
وهذه الن�سبة تعرب عن مدى جودة الأ�صول يف
املحفظة االئتمانية لدى البنوك» .وذكر �أن
«البنوك حتقق ربحية جيدة مبا يدعم دورها
ويعزز الكفاية الر�أ�سمالية لديها ويجعلها
مبن�أى عن االحتياج لأي دعم من اخل��ارج �إذ
منت �أرباحها يف العامني املا�ضيني بن�سبة 14
و %18على التوايل».

 2.54مليار دينار إجمالي الطلب
على سندات «المركزي»
ط��رح بنك الكويت امل��رك��زي �أم�س �سندات
وت���ورق مقابل بقيمة  200مليون دينار
«658.58مليون دوالر» ،بعائد .%3وح�سب
البيانات املن�شورة على املركزي فقد متت
تغطية الإ�صدار بواقع  12.71مرة ،علم ًا ب�أن
�إجمايل الطلب عليه �سجل  2.54مليار دينار.
وبلغ �أجل الإ�صدار � 3أ�شهر؛ �إذ ت�ستحق تلك
ال�سندات يف  30يوليو املقبل؛ وفق املركزي
وك��ان �أخ��ر �إ���ص��دار للمركزي يف  23ابريل
املا�ضي ،بقيمة  240مليون دينار ،و�أجل 3

�أ�شهر ،ومبعدل عائد  .%3و�سندات وتورق
مقابل هي �سندات حملية يطرحها الكويت
املركزي للبنوك العاملة بالقطاع امل�رصيف
الكويتي لتنظيم ال�سيولة ل�سحب ما يزيد من
ال�سيولة يف ال�سوق .وت�ستخدم تلك ال�سندات
�أي�ض ًا يف �ضخ �سيولة �إ�ضافية با�سرتداد تلك
ال�سندات من البنوك ،ودف��ع قيمتها بعد
خ�صم العائد ،كما متثل �إح���دى الأدوات
لتنفيذ ال�سيا�سية النقدية املتعلقة ب�أ�سعار
الفائدة.

تسارع النمو االقتصادي بمنطقة اليورو في الربع األول
ت�����س��ارع النمو االق��ت�����ص��ادي يف
منطقة اليورو خالل الربع الأول
م��ن ال��ع��ام احل���ايل وب���أك�ثر من
ال��ت��وق��ع��ات وذل���ك على �أ�سا�س
ف�صلي .وك�شفت البيانات ال�صادرة
عن «يورو�ستيت» �أم�س �أن اقت�صاد
منطقة ال��ي��ورو �سجل من��و عند
 %0.4خالل الربع الأول من 2019
وهو م�ستوى �أعلى من امل�سجل يف
الأ�شهر الثالثة الأخرية من العام
املا�ضي عند  ،%0.2كما �أنه
�أعلى م�ستوى يف  3ف�صول .وكانت
توقعات املحللني قد �أ�شارت �إلى
�أن النمو االقت�صادي يف منطقة
اليورو �سي�سجل م�ستوى  %0.3يف
الفرتة من يناير وحتى مار�س.
وعلى �أ�سا�س �سنوي ف�أن الناجت
الإجمايل املحلي يف منطقة اليورو
ارت��ف��ع بنحو  %1.2يف الأ�شهر
الثالثة الأولى من العام احلايل،
وهي نف�س م�ستويات الربع الأخري
من .2018

انخفاض النشاط الصناعي في الصين
يتراجع بعكس التوقعات
تراجع الن�شاط ال�صناعي يف ال�صني
بعك�س ال��ت��وق��ع��ات خ�لال ال�شهر
املا�ضي ،لكنه ال يزال داخل نطاق
التو�سع للمرة الثانية على التوايل.
و�أظهرت بيانات �صادرة عن م�ؤ�س�ستي
ماركت وكا�سني للأبحاث� ،أن م�ؤ�رش
مديري امل�شرتيات ال�صناعي يف
ال�صني تراجع �إلى  50.2نقطة خالل
�شهر ابريل املا�ضي ماقبل  50.8نقطة
امل�سجلة يف مار�س املا�ضي.وبح�سب
التقديرات ،فكان من املتوقع �أن
ي�صعد الن�شاط ال�صناعي يف ال�صني
�إل��ى  51نقطة خ�لال �شهر �أبريل.

ويعترب بذلك الن�شاط ال�صناعي
يف ثاين �أكرب اقت�صاد بالعامل �أعلى
قلي ًال من م�ستوى  50نقطة وهو احلد
الفا�صل بني التو�سع واالنكما�ش يف
الن�شاط .وك��ان القطاع ال�صناعي
بال�صني عاد مرة �أخرى للتو�سع يف
�شهر مار�س املا�ضي بعد � 5أ�شهر من
االنكما�ش.
ووف��ق � ًا للبيانات ،ف����إن الإنتاج
و�إجمايل العمل اجلديد ارتفع ب�شكل
طفيف خالل �شهر �أبريل رغم �إبالغ
ال�رشكات هبوط هام�شي يف الأعمال
اجلديدة من اخلارج.

تقلص العجز التجاري التركي
إلى  2.14مليار دوالر

�أظهرت بيانات من معهد الإح�صاءات الرتكي تقل�ص عجز التجارة
اخلارجية لرتكيا  % 63.7على �أ�سا�س �سنوي يف مار�س �إلى  2.137مليار
دوالر .وتراجعت ال�صادرات الرتكية  % 0.4وانخف�ضت الواردات % 17.8
مقارنة مع م�ستويات مار�س  ،2018ح�سبما ذكر املعهد.

