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برنانكي: تعافي االقتصاد رغم ارتفاع البطالة

أعلى مستوى له منذ 26 عاما.
وقال برنانكي إن أفضل شيء 
ميكن قوله بالنسبة لسوق العمل 
البطالة س����يرتفع  هو أن معدل 
بوتي����رة أقل، مضيف����ا أن معدل 
البطالة ميك����ن أن يظل مرتفعا 

للغاية حتى نهاية 2010.
يذك����ر أن النمو ال����ذي حققه 
االقتص����اد األميركي خالل الربع 
األخير من الع����ام احلالي يعتمد 
بص����ورة كبي����رة عل����ى اإلنفاق 
احلكومي الضخ����م مثل برنامج 
تش����جيع مش����تريات السيارات 
اجلديدة لتعزيز مبيعات السيارات 
في الس����وق األميركية وتشجيع 
الشركات اخلاصة على التخلص 
املخزون الذي تراكم لديها خالل 

شهور الركود املاضية.
وقال برنانكي إن قلة القروض 
املصرفية ميكن أن تؤدي إلى تباطؤ 
تعافي االقتصاد نتيجة كبح جماح 
اإلنفاق االستهالكي خاصة على 
السلع املعمرة كما حتد من قدرة 

الشركات على متويل أنشطتها.

املصرفي وارتفاع معدل البطالة. 
وكان االقتصاد األميركي وهو أكبر 
اقتصاد في العالم قد حقق خالل 
الربع الثالث من العام احلالي منوا 
مبعدل 3.5% م����ن إجمالي الناجت 
احمللي وهو ما يشير إلى خروج 
االقتصاد من أس����وأ موجة ركود 
يتعرض لها منذ عقود، ولكن معدل 
البطالة يواصل ارتفاع حيث وصل 
إلى 10.2% في أكتوبر املاضي وهو 

واشنطن � د.ب.أ: قال رئيس 
مجلس االحتياط االحتادي )البنك 
املرك����زي( األميركي بن برنانكي 
امس االول إن االقتصاد األميركي 
يحقق حاليا منوا مطردا يتجاوز 
»العوامل املؤقتة« التي قادت النمو 

خالل الشهور القليلة املاضية.
ورفض رئيس مجلس االحتياط 
االحتادي وجهة نظر بعض احملللني 
ي����رون أن  الذين  االقتصادي����ني 
االقتصاد األميرك����ي يتجه نحو 
ع����ام آخر من الركود ولكنه حذر 
من أن معدل البطالة سيظل مرتفعا 
للغاية وهو ما يعني أن التعافي 
إذا حدث س����يكون ضعيفا. وقال 
برنانكي في كلمة له في »النادي 
االقتصادي« بنيويورك »من وجهة 
نظري فإن االنتعاش احلالي يعكس 
ما هو أكثر من مجرد عوامل مؤقتة 
وأن استمرار النمو العام املقبل أمر 
محتم����ل«. وأضاف أنه رغم ذلك 
هناك بعض العقبات التي حتول 
دون اتساع نطاق النمو، كما يؤمل، 
مثل استمرار قلة فرص االئتمان 
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بن برنانكي

ساميون ويليامز وديڤيد بلوم خالل اللقاء

 HSBC في اللقاء السنوي الذي نظمه بنك

التجاذب السياسي بين السلطتين
وراء تراجع اإلصالحات في الكويت 

في بن����ك HSBC ديڤي����د بلوم أن 
الدوالر  العمالت س����تنفصل عن 
خالل املرحلة املقبلة، مس����تدركا 
ان تضخم األصول سيصبح غير 
قابل لالستمرار وستعمل الصني 

على جعل عملتها دولية. 
وتوقع بلوم في ورقته خالل 
اللقاء بعنوان »هل سيؤدي الدوالر 
إلى إحلاق أضرار فادحة بالسلع« 
أن دوال أخرى ستتبع الصني في 
جعل عملتها دولية، مشيرا الى أن 
الدول الصغيرة ميكن أن ترتبط 
بالبلدان الكبيرة في عمالت دولية 

جديدة بخالف الدوالر. 
 وفي حتليله حول اس����تبدال 
األصول اجليدة بالرديئة، قال بلوم 
أن االقتصادي����ات الكبرى حتاول 
منع ارتفاع عمالتها والسعي لشراء 
الدوالر وشراء سندات اخلزينة، 
الفتا إلى أن الدول ستقوم باستخدام 
الدوالر لشراء الراند وشراء سندات 

اخلزينة. 

4 مراحل

ورأى بلوم أن أسواق العمالت 
األجنبية عاشت منذ العام 2005 إلى 
اليوم مراحل عديدة منها املرحلة 
الذهبية من 2005 إلى 2007 حني 
كانت األس����واق تعيش س����هولة 
االئتمان ليدخل املراحل األولى من 
األزمة املالية العاملية حيث بدأت 
األسواق بفك االرتباط مع الدوالر 

مع صعود األسواق الناشئة. 
وأوضح أن األزمة املالية وقعت 
فعليا بعد انهيار »ليمان برازرذ« 
في الربع الرابع من 2008. معتبرا 
أن أسواق العمالت األجنبية أدت 
أداء حسنا مع وقوع األزمة املالية 
العاملية، إال أن األيام اجلميلة قد ولت 
ونحن ندخل اليوم مرحلة رابعة 
تظهر فيها أكثر القوة الرسمية في 
سوق العمالت األجنبية خصوصا 

في الغرب. 

ترتفع بحدة، ونحن ال نستبعد ذلك 
خصوصا اذا ما اظهر الدوالر ضعفا 
أكثر أو اذا ما ادى النمو البطيء في 
انتاج البلدان خارج ال� »أوپيك« إلى 
تضييق سوق الطاقة باكثر مما كان 
متوقعا. ولكننا نتبنى في الوقت 
احلاضر افتراضات محافظة اكثر، 
منتظرين ملزي����ج برنت ان يصل 
متوسط سعره الى 75 دوالرا في 

2010 والى 85 دوالرا في 2011.
 وإضافة إلى املخاوف الكامنة 
حول قوة منو الطلب فان ويليامز 
أشار إلى أن الكابح الرئيسي على 
منو أسرع لألسعار هو االستطاعة 
ال�  الفائضة الكبيرة التي توقفها 
»أوپيك« حاليا. ومع تعافي الطلب 
نتوقع أن تزيد »أوپيك« إنتاجها 
باطراد وان تبقي الس����وق مزودة 
بشكل كاف لتأخير حدوث ارتفاع 

أكثر حدة في األسعار. 

عملة الصين »دولية«

 م����ن جهت����ه، أك����د رئي����س 
اس����تراتيجيات ت����داول العمالت 

االس����تجابة السياس����ية لتكون 
كافي����ة لدرء خطر ح����دوث أزمة 
عامة ولكنها لم تكن كافية لتغيير 
مجرى التباط����ؤ مثلما حدث في 
كثير من البلدان اآلس����يوية.  وال 
توجد حتى اآلن مؤش����رات على 
ان رك����ود 2008- 2009 ق����د بلغ 
نهايته، ولكننا نعتقد ان الشروط 
حلدوث انتع����اش باتت متوافرة. 
ومن املتوقع أن تكتسب السياسة 
املالية زخما وان تبقى الساس����ة 
النقدية مريحة وان ينعش الوصول 
إلى التمويل احمللي والدولي حافزا 
ائتمانيا للنمو. ونتوقع للتحسن 
في الفعالية االقتصادية ان يكون 
واضحا في ارجاء املنطقة. ولكننا 
نعتقد ان العربية السعودية وقطر 
وابوظبي ستكون في أفضل وضع 
لالستفادة من التعافي االقتصادي 

العاملي.

أسعار النفط

 وبني أنه مع حتسن االقتصاد 
العاملي، من املمكن ألسعار النفط ان 

املقومات االقتصادية في الكويت وما 
يحصل فعال في الواقع الكويتي، في 
حني أن البحرين ستعاني من ارتفاع 
نسب البطالة والصعوبات القوية 

ستلقي بظاللها على دبي.
واعتب����ر أن كف����اءة اإلنف����اق 
الرأس����مالي في املنطقة بدأت في 
التراجع مع وجود 36 مليون نسمة 
تعيش في 6 دول وتس����تخدم 6 
عمالت، ووجود 9 أسواق مالية و17 

شركة اتصاالت و140 مصرفا. 

االقتصاد الخليجي 

وأوضح ويليامز أنه ال توجد 
بيانات تشير إلى انحسار الركود 
الذي شهده اخلليج منذ أواخر 2008، 
بل ان أرق����ام التضخم املتراجعة 
تدل على أن الطلب احمللي اليزال 
ضعيفا. كما ان بيانات البنوك حتى 
نهاية أغسطس تبني أن الضغط 
االئتماني مس����تمر، ولكن مع ان 
التعافي لم يبدأ بعد فاننا نرى ان 
شروط التعافي أصبحت موجودة.  
وقال إن عملية التحول هذه توقفت 
في أواخر العام املاضي عندما تبنت 
استحالة استمرار النمو السريع، 
وعندما أدى الرك����ود العاملي الى 
الى  حرمان اخلليج من الوصول 
التموي����ل الدول����ي والى تضييق 
الداخلي لالئتمان جاءت  العرض 

ش����هدته في 2009 ومنها الكويت 
ورأى أن الظروف عادت للتحسن، 
والنش����اط االقتصادي ارتفع مرة 
أخرى بعد مرور العاصفة، وميكن 

التطلع بحماس للمستقبل.
 واعتب����ر أن اخلليج قاوم في 
2009، بعد أن ولدت الطفرة التي 
حصل����ت في الس����ابق الكثير من 
الفقاع����ات ما ب����ني العامني 2003 
و2008 ليدخ����ل اخلليج بعد ذلك 
في مرحلة الصدمات والتي طالت 
دول مجلس التعاون كلها بطرق 
متفاوت����ة، فقد ضربت ش����ركات 
االس����تثمار في الكويت وقطاعي 
العقار واالقراض وعقود االصول 
األجنبية في دبي وأبوظبي، معتبرا 
أنه حان الوق����ت للقطاع اخلاص 
ليعتاد مرة أخ����رى على العوائد 

القليلة. 

 القروض واالئتمان

 واعتبر ويليامز أن الوصول 
الى القروض واالئتمان س����يكون 
أفض����ل الع����ام املقبل م����ع عودة 
النشاط احمللي والطلب احمللي مرة 
أخرى، بعد أن عجزت البنوك عن 
االقراض ف����ي الكثير من االحيان 
هذا العام بالرغم من قدرتها على 
ذلك. ولكن من املتوقع في الوقت 
نفسه استمرار الفجوة الكبرى بني 

القطاع غير النفطي.

 2 تريليون دوالر الناتج الخليجي 

 وفي ورقته التي قدمها بعنوان 
»اقتصاديات اخلليج في مرحلة ما 
بعد العاصفة« قال ان الناجت احمللي 
االجمالي في االقتصاد اخلليجي 
سيبلغ 2 تريليون دوالر في 2010، 
موضحا أن ذلك سيعود إلى عاملني 
أساس����يني أولهما النفط وحتول 
الصناع����ة باملنطق����ة من تصدير 
النفط اخلام الى تصدير الصناعات 
البيتروكيماوية، معتبرا أن الوقت 
عامل أساسي في عملية التحسن 
والنمو املستقبليني باالضافة الى 
اس����تمرار االنفاق الع����ام وعودة 
البنوك لإلقراض ولو ببطء، مشيرا 
الى أن نسب النمو في هذه املنطقة 
عالية جدا، في حني أنه من الصعب 
الس����يطرة على النم����و املدار ألن 
السياس����ات املالية والنقدية غير 
مسيطر عليها بسبب ربط العمالت 
احمللية بالدوالر االميركي، كما أن 
الكويت اس����تفادت من عدم ربط 
عملتها بالدوالر وشكل ذلك درجة 

حماية اضافية لها خالل االزمة. 
 وبني أن االقتصادات اخلليجية 
ستشهد منوا في 2010 يصل الى %4 
بسبب ارتفاع أسعار النفط باملقام 
االول، وذل����ك بعد االنكماش الذي 

للوهلة األولى قد يبدو غريبا أن 
نضع الكويت في مصاف االقتصادات 
التي يرجح أن تشهد أبطأ تعاف من 
ركود 2009، موضحا أنها واحدة من 
أغنى الدول في املنطقة باحتياطيات 

نفطية ضخمة.
 وقال إن االستجابة السياسية 
للخطط اإلصالحية كانت بطيئة 
ولم تطبق الس����لطات حتى االن 
خطة التحفي����ز املتواضعة لدعم 
القط����اع املصرف����ي وتخفي����ف 
املشكالت التي عانت منها شركات 
االستثمار الكويتية ذات املديونيات 

العالية.
 وبالرغ����م من وج����ود التزام 
التوتر  بتسريع منو االنفاق فإن 
املتواصل بني السلطتني التنفيذية 
اع����اق تنفيذه����ا  والتش����ريعية 
خصوصا فيما يتعلق مبش����اريع 
البنية التحتية الكبيرة مع استمرار 
تدني مس����توى جودته����ا مقارنة 

بالدول االخرى في املنطقة.
 وقال ويليامز انه بعد انكماش 
هذا العام، من املتوقع أن تس����جل 
الكويت منوا في 2010 و2011 ولكننا 
نظن ان الرقم س����يكون متضخما 
بسبب النمو في االنتاج النفطي، 
وفي حال عدم حدوث اختراق في 
صناعة السياسة نتوقع ان يستمر 
ضعف الطلب الداخلي وبطء منو 

عمر راشد
 أكد كبير احملللني االقتصاديني 
في بنك HSBC ساميون ويليامز 
املتخصص في اقتصادات األسواق 
اخلليجية خالل اللقاء االقتصادي 
الس����نوي الذي نظم����ه البنك، أن 
االقتص����اد الكويتي عل����ى عتبة 
انتعاش خالل 2010 و2011 بالرغم من 
التوقعات بسيطرة حالة التضخم 
وارتفاع األس����عار على االقتصاد 
على خلفية ارتفاع أسعار النفط.   
ودعا ويليامز الكويت إلى وضع 
خطة اس����تباقية حكيمة من قبل 
الكويت لتعافي االقتصاد ترتكز 
الفوائض بالشكل  على استغالل 
األمثل، متوقعا اس����تمرار هبوط 
النفطي في  القطاع غير  مساهمة 
الناجت احمللي اإلجمالي نهاية العام 
احلالي.   وبني أن بطء تنفيذ اخلطة 
اإلصالحية يعود بش����كل رئيسي 
إلى الصراع املس����تمر والتوترات 
السياسية بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية الس����يما فيما يتعلق 
التنموية  بأجن����دة املش����روعات 
الكبرى، الفت����ا إلى أن الكويت لم 
تعد هدفا رئيسيا ألصحاب الثروات 
للعم����ل فيها.  وق����ال إنه بات من 
الضروري العمل على ضخ املزيد من 
السيولة واقتحام سوق الصناديق 
العاملية إلنعاش السوق وحتريك 
املياه الراكدة، داعيا إلى حتس����ني 

وتطوير البنية التحتية. 
 ورأى أن املش����كلة الرئيسية 
التي تعاني منها الكويت هي تعثر 
شركات االستثمار التي حتتاج إلى 
خطة عالجية من قبل املسؤولني 
والتي م����ن ش����أنها معاجلة تلك 
الشركات املتأزمة على وقع األزمة 
املالية العاملية وما نتج عنها من 

انكماش الروافد االئتمانية. 
 وحول انطالق العملة اخلليجية 
املوحدة، توقع ويليامز أن يشهد 
عام 2015 مولد تلك العملة بعد أن 
يتم تأهيل اقتصاداتها بشكل كامل 

التخاذ مثل هذه اخلطوة. 

 التعافي من الركود 

 وفي رؤيت����ه ألداء االقتصاد 
الكويتي، أش����ار ويليامز إلى أنه 

وكالة الطاقة: وتيرة انتعاش االقتصاد العالمي ال تبرر رفع إنتاج المنظمة

العبداهلل: إنتاج »أوپيك« لن يتغير
الكوي����ت � أ.ش.أ: أك����د وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل ان منظمة الدول املصدرة 
للنفط »أوپيك« لن تغير في كمية 
إنتاجها خالل االجتماع املقرر أن 
تعقده في ش����هر ديسمبر املقبل، 
قائال ان »انتاج املنظمة س����يبقى 

على ما هو عليه«. 
واعتبر العبداهلل في رده على 
الصحافي����ني امس، أن االس����عار 
احلالي����ة للنفط التي تتراوح بني 
75 و80 دوالرا للبرمي����ل الواحد 

جيدة ومريحة.

 وفيما يتعلق بأس����عار العام 
الق����ادم 2010، فقال إن هذا يعتمد 
على االقتصاد العاملي »ويجب علينا 
ان ننتظر قليال حتى نستطيع ان 

نحكم«.
وأكد أهمية التزام الدول األعضاء 
في »أوپيك »باحلصص االنتاجية 
التي أقرتها املنظمة خالل اجتماعها 
في شهر ديسمبر من العام املاضي، 
قائال ان »املطلوب هو االلتزام أكثر 

بحصص االنتاج«.
وعلى صعي����د آخر قال املدير 
الدولية  الطاقة  التنفيذي لوكالة 

نابو تاناكا ام����س، إن الوكالة لم 
تشهد انتعاشا يذكر في حجم الطلب 
على النفط في دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية وإن وتيرة 
انتعاش االقتصاد العاملي قد ال تبرر 
حترك أوپي����ك لزيادة انتاجها في 

اجتماعها القادم.
وأوضح تان����اكا أن مخزونات 
نواجت التقطير ف����ي دول منظمة 
التع����اون االقتص����ادي والتنمية 
مرتفعة للغاية وهو األمر الذي يؤكد 
الوتيرة الضعيفة لالنتعاش في هذه 
البلدان حيث إن وقود الديزل يعد 

الرئيسية للنشاط  من املؤشرات 
الصناعي واالقتصادي.

وف����ي تصريح����ات صحافية 
على هامش مؤمت����ر للطاقة عقد 
في س����نغافورة قال تاناكا »نحن 
قلقون من أن توقعات االنتعاش 
االقتصادي مرتفعة بش����دة. وفي 
حني أن ه����ذه التوقعات صحيحة 
في الصني والهند فإننا لم نشهد 
قدرا يذكر من االنتعاش الفعلي في 
الطلب على النفط في دول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية مثل 

أوروبا واليابان.

أعل���ن مصرف الطاقة األول عن إنش���اء 
مصنع بوليس���يليكون الس���عودية والذي 
يعتب���ر األول من نوعه وحجمه في املنطقة 
حيث يتميز املصنع مبواصفات عاملية إلنتاج 
البوليسيليكون والذي سيقام على مساحة 
375 الف متر مربع في مدينة اجلبيل الصناعية 

الثانية.
وذكر املصرف في بيان صحافي أمس ان 
املشروع يقوده مصرف الطاقة األول كشريك 
استراتيجي وشركة تطوير وإدارة املشاريع 
)PMD( كمطور تقني وجتاري، وس���تقوم 
شركة كوزموس لالس���تثمارات الصناعية، 
وهي إحدى ش���ركات مصرف الطاقة األول 

بالشراكة مع PMD، بإدارة وتطوير املصنع 
ال���ذي من املتوقع أن يبدأ عملية اإلنتاج في 
عام 2013 بطاقة إنتاجية تبلغ 7.5 آالف طن 
سنويا من منتجات البوليسيليكون العالية 

اجلودة.
وقد صمم املش���روع بحيث يستفيد من 
منش���آت البنية التحتية الواس���عة والدعم 
املتوافر في مدينة اجلبيل الصناعية، ومن 
املتوقع ان يوفر املشروع حوالي 400 فرصة 
عمل ملواطني اململك���ة، كما ان هناك خططا 
مستقبلية للتوسع في خدمات املشروع في 
املرحلة الثانية بحيث تشمل االستثمار في 
الصناعات النهائية)Downstream( كصناعة 

الشرائح.
وبهذه املناس���بة قال الرئيس التنفيذي 
ملصرف الطاقة األول فاهان زانويان »إن مصادر 
الطاقة املتجددة ستبقى أولوية عاملية، كما 
أنه من املؤكد أن استخدام الطاقة الشمسية 
بش���كل خاص سينتشر ويزدهر في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ألنه اخليار 
املنطقي، ولذلك فنحن ملتزمون التزاما تاما 
بقطاع البوليس���يليكون، ويسرنا أن نعلن 
إطالق مشروع إنش���اء مثل هذا املصنع في 
واحدة من أهم املناطق الصناعية في منطقة 
اخلليج وحتدي���دا مدينة اجلبيل الصناعية 

الثانية في اململكة العربية السعودية«.

»الطاقة األول« ينشئ مصنعًا جديدًا بالسعودية

لقطات من اللقاء
الكويت من أكثر الدول ثراء على مستوى املنطقة 
ألنها تس���يطر على مصادر نفطية مكنتها من 

توفير فوائض مالية ضخمة.

ستشهد الكويت انتعاش��ا خالل 2010 و2011 بعد 
معاناتها من االنكماش خالل 2009.

من املتوقع ان يصل سعر برميل النفط الى 75 
دوالرا في 2010 و85 دوالرا خالل 2011.

الس��ندات اخلليجية الصادرة خ��الل الربعني الثاني 
والثالث من عام 2009 خير دليل على انتعاش السيولة 

وفورانها في املنطقة بعد ان شحت على وقع األزمة.

الكويت تقود تراجعات 5 أسواق
جاءت إغالقات 5 أسواق عربية، أمس، باللون األحمر في حني اقتصرت 
قائمة االرتفاعات على 4 أسواق فقط، وجاء على رأس قائمة التراجعات 
السوق الكويتي الذي أنهى تداوالته متراجعا بنسبة 2.89% على مستوى 
مؤشره السعري ليصل إلى مستوى 6776.1 نقطة بخسائر بلغت 201.7 
نقطة. وأشار موقع »مباشر« الى أن ثاني التراجعات بني األسواق العربية 
امس كانت من نصيب سوق دبي املالي حيث أغلق مؤشره على تراجع 
نس����بته 0.91% تقريبا ليصل إلى مستوى 2178.53 نقطة فاقدا نحو 20 
نقطة من رصيده، وجاء س����وق البحرين ف����ي املرتبة الثالثة من حيث 
التراجعات بتراجع بلغت نسبته نحو 0.9% وبخسائر بلغت 13.14 نقطة 

وصل بها إلى مستوى 1443.31 نقطة عند اإلغالق. 
وعلى اجلانب اآلخر فقد تصدر س����وق قطر قائمة االرتفاعات وذلك 
بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.39% مبكاسب بلغت 95.58 نقطة وصل بها 

إلى مستوى 6989.03 نقطة.

التغير في الناجت احمللي احلقيقي ملجموعة من الدول خالل السنوات 2007 و2008 و2009

الصني الهند البرازيل دول مجلس 
التعاون اخلليجي

روسيا

)سعود سالم(


