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برئاسة السير جون ميجور وحضور د. محمد العريان والسير ديڤيد وولكر

»الوطني« يعقد اجتماعًا مصغرًا لمجلسه االستشاري الدولي في لندن
يعق���د بنك الكويت الوطني اجتماعا مصغرا ملجلس���ه االستش���اري الدولي 
منتصف الش���هر القادم في العاصمة البريطانية لندن ملناقشة أحدث التطورات 
االقتصادية العاملية وانعكاس���ات األزمة املالي���ة العاملية على املنطقة بعد مرور 
عام على بدايتها وسقوط مصرف ليمان براذرز الذي كان مبثابة اإلعالن الرسمي 

عن بدء األزمة.
يرأس اجتماعات املجلس االستشاري للبنك السير جون ميجور رئيس وزراء 
بريطانيا السابق وعدد من أبرز اخلبراء املاليني واالقتصاديني على مستوى العالم 
وعلى رأسهم اخلبير العاملي د. محمد العريان وكبير املستشارين في بنك مورغان 
ستانلي العاملي الس���ير ديڤيد وولكر، ورئيس بنك باركليز البريطاني السابق 
ماثيو باريت، ونائب رئيس مجموعة ING املالية العاملية السابق في هولندا سيس 
ماس، ومستش���ار مجلس إدارة بنك إيه بي إن آمرو الهولندي توم ديسوان. هذا 

إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية.
كما يناقش اجتماع املائدة املستديرة الذي ينظمه البنك توجهات االقتصاد العاملي 
خالل املرحلة املقبلة وتداعياتها على املؤسس���ات املالية العربية واخلليجية في 
ظل ظهور بعض مؤشرات التعافي عامليا إلى جانب تسليط الضوء على الدروس 
املستفادة من األزمة العاملية األخيرة وكيف ميكن للبنوك واملؤسسات املالية العاملية 
جتنب مثل هذه األزمات مستقبال. جدير بالذكر أن رئيس وزراء بريطاني احلالي 
جوردون براون قد طلب في وقت س���ابق من عضو املجلس االستشاري السير 
ديڤيد وولكر إعداد تقرير مفصل حول سياسات احلوكمة الرشيدة في بريطانيا 
وكيفية إصالح النظام املالي في بريطانيا، حيث القى هذا التقرير اهتماما كبيرا 

على مستوى جميع األوساط املالية واالقتصادية حول العالم.
جدير بالذكر أن املجلس االستش���اري الدولي لبنك الكويت الوطني هو أول 
مجلس استشاري يتم تأسيسه ملؤسسة مصرفية أو مالية على مستوى منطقة 

صورة جماعية ألعضاء املجلس االستشاري الدولي في اجتماعه السابقالشرق األوسط.

أسعار الذهب تواصل االرتفاع مستفيدة من ضعف الدوالر

العملة األميركية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر 2008 مقابل سلة العمالت

»الوطني«: الذهب يستفيد من ضعف الدوالر
ويخترق حاجز الـ 1000 دوالر لألونصة

الكويت  ق����ال تقرير بن����ك 
الوطني ان الدوالر األميركي هبط 
إلى مستويات قياسية جديدة 
بينما حاول الذهب اختراق حاجز 
ال�� 1000 دوالر لألونصة وفي 
حني أدى استعداد املستثمرين 
للمخاطرة إلى دفع أسعار األسهم 
إلى األعلى في مختلف البورصات 
العاملي����ة، فقد تراجعت العملة 
األميركية إلى أدنى مستوياتها 
منذ شهر سبتمبر 2008 مقابل 
سلة من العمالت الرئيسية، وقد 
تراجع ال����دوالر بعد أن أصبح 
التمويل األقل تكلفة في  عملة 
س����وق لندن، حي����ث انخفض 
سعر الليبور لثالثة أشهر إلى 
0.299%، وهو أق����ل من تكلفة 
التمويل بالفرنك السويس����ري 

والني الياباني.
وأوضح »الوطني« ان اجلنيه 
االسترليني بدأ األسبوع بسعر 
1.6392 دوالر وتراجع إلى 1.6323 
دوالر يوم الثالثاء املاضي، وهو 
األدن���ى خالل األس���بوع، قد أن 
يس���تجمع قواه لينطلق بقوة 
من جديد ويصع���د إلى 1.6742 
وأقفل مساء اجلمعة على 1.6657 

دوالر.
من جهة أخ���رى، بدأ اليورو 
التداول في مطلع األسبوع بسعر 
1.4297 دوالر وعزز موقفه خالل 
األيام التالية وأقفل عند مستوى 
1.4571 دوالر في نهاية األسبوع 
بعد أن وصل إلى 1.4627 دوالر 
وهو أعلى مستوياته منذ سنة. أما 
الني الياباني، فقد جنح في تعزيز 
موقفه ليصل إلى 90.21 ين/دوالر 
يوم اجلمعة، وهو أفضل مستوى 

له منذ سبعة أشهر.
واش����ار »الوطن����ي« الى ان 
االئتمان االستهالكي في الواليات 
املتحدة هبط في شهر يوليو إلى 
مستوى أدنى مما كان متوقعا 
وذلك نتيجة لتش����ديد شروط 
اإلقراض من قبل البنوك من جهة 
وارتفاع معدل البطالة من جهة 
إقبال  الذي قلص  أخرى، األمر 
األميركيني على االقتراض، فقد 
ب�  تراجع االئتمان االستهالكي 
21.6 مليار دوالر، وهو تراجع 
قياس����ي، ليبلغ 2.5 تريليون 
دوالر، ويأتي هذا التراجع للشهر 
السادس على التوالي وهي أطول 
فترة تراجع متتال منذ سنة 1991. 
وعلى صعيد آخر، انخفض معدل 
االدخار الشخصي كنسبة مئوية 
من الدخل القابل للتصرف إلى 
4.2% في ش����هر يوليو بعد أن 
ارتفع إلى 6.0% في شهر مايو 

املاضي. 

ثقة المستهلكين

وبني »الوطني« ان مؤشر ثقة 
املستهلكني الذي تديره جامعة 
ميش����يغان ارتفع إل����ى 70.20 
نقطة في شهر سبتمبر، مقارنة 
بالتوقعات بأن يبلغ هذا املؤشر 
مستوى 67.5 نقطة، وذلك في 
أداء أفضل مما حققه هذا املؤشر 
في الشهر السابق حيث بلغ 65.7 
نقطة. وكان ذلك أول حتس����ن 
الثقة منذ ثالثة  في مس����توى 
أشهر ويأتي على خلفية تباطؤ 
أعداد األشخاص الذين يفقدون 
وظائفهم مع بروز مؤشرات على 
بدء خروج االقتصاد من دائرة 

ارتفعت أسعار املساكن، حسب 
تقرير هاليفاكس، على مدى 3 من 
األشهر ال� 4 األخيرة وأصبحت 
اآلن في املستوى الذي كانت عنده 

في شهر ديسمبر 2008.
واشار »الوطني« الى ان اليابان 
عدلت أرق���ام النمو االقتصادي 
الثاني من س���نة 2009،  للربع 
ليصبح معدل النمو االقتصادي 
على أساس سنوي واملقاس بحجم 
الناجت احمللي اإلجمالي 2.3% خالل 
الربع الثاني وذلك مقارنة بالنسبة 
األولية املعلنة سابقا والبالغة 
3.7%، ويعزى هذا التعديل غير 
املتوقع إلى انخفاض مستويات 
املخزون، والتي اعتبرها احملللون 
إش���ارة إيجابية بالنسبة لثاني 
أكبر اقتصاد في العالم، وقد سارت 
اليابان على خطى كل من أملانيا 
وفرنس���ا في اخلروج من دائرة 
الركود بني دول مجموعة الدول 

الصناعية ال� 7.
وذكر »الوطن���ي« ان بوادر 
جدي���دة على التعاف���ي ظهرت 
عل���ى االقتص���اد الصيني، فقد 
طرأ حتس���ن واضح على حجم 
االس���تثمار والن���اجت الصناعي 
واالئتمان خالل شهر أغسطس، 
حيث ارتف���ع اإلنتاج الصناعي 
بنسبة 12.3% في شهر أغسطس، 
وهو أعلى مستوى له منذ سنة 
وذل���ك مقارنة بالفترة ذاتها من 
السنة املاضية، ومقارنة ب� %10.8 

في شهر يوليو.
من جه���ة أخ���رى، ارتفعت 
الق���روض املصرفية ب���� 410.4 
مليارات رمنمبي )يوان صيني( 
في شهر أغس���طس، وكانت قد 
ارتفعت ب� 355.9 مليار رمنمبي 
في الشهر السابق، وكذلك سجلت 
مبيعات التجزئ���ة زيادة بلغت 
15.4% على أس���اس سنوي مع 

استمرار قوة الطلب احمللي.
ومن جه���ة أخرى انخفضت 
أسعار السلع االستهالكية بنسبة 
1.2% ف���ي أغس���طس وأدى هذا 
االنخفاض إلى تخفيف الضغوط 
االنكماشية التي ظهرت في الشهر 

السابق.
وأخيرا، جاءت الصادرات دون 
املستوى املتوقع حيث انخفضت 
بنسبة 23.8% في شهر أغسطس 
مقارنة بالش���هر ذاته من السنة 
املاضية بينما تراجعت الواردات 
بنسبة 17% على األساس ذاته، 
ونتيج���ة لذل���ك بل���غ الفائض 
التج���اري 15.7 مليار دوالر في 

شهر أغسطس.
وقال »الوطني« ان سعر الذهب 
ارتف����ع ليتجاوز ال����� 1000 دوالر 

لألونصة مس����تفيدا مما اعترى 
الدوالر األميركي من ضعف دفع 
باملستثمرين إلى االحتماء باملعدن 
النفيس، فبعد أن بدأ األسبوع عند 
مستوى 994.4 دوالرا، ارتفع الذهب 
إلى 1012 دوالرا يوم الثالثاء قبل 
أن يبدأ التراجع بشكل مطرد في 
األيام التالية ما دون األلف دوالر 
لألونصة ويقفل في نهاية تداوالت 

اجلمعة على ال� 1.005 دوالر.

الركود. 

منطقة اليورو

وذكر »الوطني«ان الصادرات 
األملاني���ة واصلت االنتعاش في 
شهر يوليو حيث ارتفعت بنسبة 
2.3% مقارنة بالشهر السابق بعد 
ارتفاع ب� 6.1% في شهر يونيو، 
علما بأن احملللني االقتصاديني 
كانوا يتوقعون ارتفاعا بنسبة 
1.2% فقط. وعلى اجلانب اآلخر من 
ميزان التجارة، جاءت الواردات 
املتوقع عموما  دون املس���توى 
حيث تراجع بالنسبة ذاتها التي 
سجلتها في شهر يونيو، وهي 
5.9%. ونتيجة لذلك، ارتفع فائض 
ميزان التج���ارة إلى 12.5 مليار 
يورو مقارنة ب� 10.9 مليارات يورو 
في الشهر الس���ابق، وهو أعلى 
مس���توى يصل إليه منذ تسعة 
أشهر. وبنينّ »الوطني« ان اإلنتاج 
الصناعي األملاني انخفض بنسبة 
0.9% في شهر يوليو بعد ارتفاع 
بلغ 0.8% )بعد التعديل( في شهر 
يونيو، األمر الذي يدل على أن 
اخلروج من الركود االقتصادي 
قد يكون بطيئا وتدريجيا، وكان 
ارتفاع  االقتصاديون يتوقعون 
اإلنتاج الصناعي بنسبة 1.6% في 
شهر يوليو، علما بأن أملانيا كانت 
القليلة  الدول األوروبية  إحدى 
التي سجلت منوا اقتصاديا خالل 

الربع الثاني من سنة 2009.
واشار »الوطني« الى انه كما 
كان متوقعا على نطاق واس���ع، 
قررت جلنة السياس���ة النقدية 
لبنك إجنلترا اإلبقاء على سعر 
الفائدة األساس���ي عند مستوى 
ال���� 0.5%، وأعلنت اللجنة التي 
يرأسها محافظ البنك، ميرفن كنغ، 
اس���تمرار تطبيق برنامج شراء 

الذي تبلغ قيمته 175  السندات 
مليار جنيه، ومع أن محافظ البنك 
كان قد دعا خالل الشهر املاضي 
إلى زيادة حجم برنامج ش���راء 
السندات من قبل بنك إجنلترا، 
إال أنه يبدو من قرار اللجنة أن 
معظم املسؤولني باتوا على قناعة 
بأن االقتصاد أصبح اآلن يسير 

على خط التعافي.
وقال »الوطني« ان مؤش���ر 
أسعار الس���لع اإلنتاجية ارتفع 
بنسبة 2.2% في شهر أغسطس 
بع���د انخفاض بل���غ 1.1% )بعد 
تعديله من 1.4%( في شهر يوليو، 
ويأتي هذا األداء نتيجة الرتفاع 
أسعار النفط اخلام بنسبة %9.4، 
حي���ث بلغت مس���اهمة ارتفاع 
أس���عار النفط 1.9% من مجموع 
االرتفاع البالغ 2.2%، وكانت هناك 
عناصر أخرى س���اهمت في هذا 
االرتفاع ومنها واردات املعادن 
والكيماويات ومواد أخرى التي 
ارتفعت أس���عارها بنسبة %4.1 
و1.4% و1.2% على التوالي مقارنة 

بالشهر السابق.
وأفاد »الوطني« بان ش���ركة 
اإلقراض اإلسكاني »هاليفاكس« 
ذكرت أن أس���عار املس���اكن قد 
ارتفعت للشهر الثاني على التوالي 
في شهر أغس���طس، وأصبحت 
املكاسب التي حتققت خالل األشهر 
القليلة املاضية كافية لتعويض 
اخلسائر املتكبدة في وقت سابق 

من السنة.
وي���دل مؤش���ر هاليفاكس 
ألسعار املساكن على أن األسعار 
ارتفعت بنسبة 0.8% في أغسطس 
بعد ارتفاع بلغ 1.2% في ش���هر 

يوليو.
وبعد الهبوط احلاد الذي طرأ 
الس���نة،  الربع األول من  خالل 

أسعار العمالت
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اآلجلاألعلىاالدنىاالقفالالعملة

1.45711.43001.48701.4568يورو

1.66571.63101.70301.6655جنيه استرليني

90.7187.0093.5090.65ين ياباني

11.07001.0375. 1.3840130فرنك سويسري

أكبر ارتفاع للعجز التجاري منذ 10 سنوات

معدل الفقر عند أعلى مستوياته منذ 11 سنة

أشار تقرير الوطني الى ان العجز في ميزان 
التجارة س��جل أكبر ارتفاع له في شهر يوليو 
منذ عقد، نتيج��ة الرتفاع ال��واردات مدفوعة 
بارتفاع الطلب على السيارات األجنبية والنفط 
والس��لع االس��تهالكية األجنبية، فق��د ارتفع 
العجز بنسبة 16.3% مقارنة بشهر يونيو ليصل 
إل��ى 32 ملي��ار دوالر في ح��ن كان احملللون 

يتوقعون بق��اء العجز مس��تقرا قريبا من 27 
مليار دوالر. وجاء هذا األداء على أثر تس��جيل 
ال��واردات ارتفاع��ا حادا بل��غ 4.7% لتصل إلى 
159.6 ملي��ار دوالر، وهو ارتفاع ينطوي على 
عنصر إيجابي يتمثل في ارتفاع الطلب احمللي 
على قطع غيار الس��يارات وأجهزة الكمبيوتر. 

من جهة أخرى.

أوضح تقرير »الوطني« ان وزارة التجارة 
أعلنت يوم اخلميس املاضي أن نس��بة الفقر 
في الواليات املتحدة قفزت من 12.5% في سنة 
2007 إلى 13.2% في السنة املاضية، حيث بلغ 
عدد »الفقراء« 38.8 مليون ش��خص، وتعتبر 
هذه النسبة هي األعلى منذ سنة 1997 وتعزى 

ألسوأ ركود تشهده البالد منذ خمسن سنة، 
علما بأن الوزارة تعرف »الفقير« في الواليات 
املتحدة بأنه الشخص الذي يقل دخله السنوي 
عن 11.200 دوالرا وتعرف العائلة الفقيرة بأنها 
تلك الت��ي يقل دخلها الس��نوي عن 22.200 

دوالرا.


