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االقتصادية

محمود فاروق
مع اقتراب العام احلالي من نهايته وس���ط 
انحصار لتداعي���ات األزمة املالية العاملية فان 
التوقعات واملؤشرات االقتصادية تشير إلى أن 
عامي 2010 و2011 سيشهدان منوا وصعودا في 
بعض املؤشرات ب� 2010 وص�وال إلى اجت�������اه 
التحس�����ن ف��ي 2011، مدفوعا في ذلك بوجود 

دالئل عل��ى تراج��ع االنكماش االقتصادي.
وهنا تشير مصادر اقتصادية إلى بدء إنعاش 
القطاع املالي، بعد التراجع احلاد الذي ش���هده 
في العام احلالي في أعقاب انفجار فقاعة أزمة 
الرهون العقارية في أميركا، وتش���ديد شروط 

االئتمان على املستويني العاملي واحمللي.
ورغم كثرة احلديث عن األزمة االقتصادية 
العاملية خالل الفترة املاضية فان هناك مجموعة 
من التس���اؤالت التي مازال���ت تدور في عقول 

وأذهان الكثيرين منها 
امكانية تغيير مسار 
األزمة املالية لتدخل في 
ركود اقتصادي عظيم 
كالذي حدث في العام 
1929، فليس من املتوقع 
أن تبدأ نقطة الرجوع 
لل���دورة االقتصادية 
العاملي���ة قريبا، وهو 
م���ا يعن���ى ان العالم 
الى  اليزال في حاجة 
املزيد من الوقت حتى 
إلى قاع األزمة  يصل 
ومن ث���م التحول الى 
التعاف���ي وبذل���ك قد 
تس���تمر املعاناة من 
بعض اآلثار الس���يئة 
الالزم���ة ف���ي صورة 
انخفاض معدالت النمو 
وارتفاع مس���تويات 
البطال���ة وانخفاض 

مس���تويات الدخول وتراجع أسعار األصول. 
وحسب التقارير التي صدرت مؤخرا من املؤسسة 
اخلليجية لضمان االستثمار حول آفاق االقتصاد 
العامل���ي وس���بل التعافي من األزمة، فإن قاع 
األزم��ة من احملتمل أن يتحقق في 2010، وهو ما 
يفت���ح الباب الى بدءء نقطة التحول للخروج 
ببطء م�����ن األزمة االقتصادية العاملية بحلول 

العام 2011.
وهنا تش���ير مصادر ال���ى ان حتديد نقطة 
التحول أو قاع األزمة يتم في الغالب من خالل 
حساب مؤشر مركب موزون يتكون من مجموعة 
متغيرات اقتصادية كلية مثل متوسط نصيب 
الفرد من الناجت وحجم اإلنتاج النفطي وحجم 
التجارة وتدفقات رؤوس األموال واس���تهالك 
النفط ومعدالت البطالة، حيث ميكن من خالل 

ذلك رصد جميع التطورات املالية ومن ثم احلكم 
على بلوغ قاع األزمة أم ال.

وعليه فان التوقعات اخلاصة بتوقيت القاع 
احلالي لألزمة واملقدر له في 2010 مازالت قائمة 
استنادا إلى استمرار اتباع سياسات اقتصادية 
كلية تدع���م النمو في املجموعات املختلفة من 
العالم، واس���تمرار انخفاض معدل الفائدة إلى 
مستويات لم تصل إليها من قبل، بينما تستمر 
البن���وك في اتباع سياس���ات غير تقليدية في 
التعامل مع األزمة عبر سياسة البنوك املركزية 
بهدف تيسير الشروط االئتمانية لتوفير سيولة 

كافية.
ووفقا لهذه الفروض فإن سيناريوهات النمو 
تشير إلى ارتفاع في معدالت النمو االقتصادي 
على املستوى احمللى إلى معدالت إيجابية تصل 
إل���ى حوالي 2.4% منتص���ف 2010، بينما على 
املس���توى العاملي قد 
تصل املعدالت إلى %1.9 
ومن ثم تأخذ معدالت 
النمو في االرتفاع بشكل 
حثيث حتى تصل إلى 
نحو 5% بحلول العام 
2014، وفقا لتقديرات 
وتوقعات املؤسس���ة 
اخلليجي���ة لضم���ان 

االستثمار.
ووفق���ا ملع���دالت 
النم���و احلقيقي في 
التعاون  دول مجلس 
خالل الفت���رة املمتدة 
وحت���ى   2008 م���ن 
2014، فم���ن املتوقع 
الكويت من  أن تكون 
الدول اخلليجية التي 
ستستطيع التعافي من 
تداعيات األزمة وحتقق 
معدالت منو إيجابية 
تصل إلى 2.4% في عام 2010، ومن ثم تستمر 
معدالت النمو احلقيقي في الصعود وصوال إلى 
4.6% عام 2014، مقارنة مبعدل منو متوس���ط 
بلغ 8.7% خالل الس���نوات ال�6 الت���ي سبقت 

األزمة.
 أما بالنس���بة إلى متوسط نصيب املواطن 
الكويتي من الناجت سيتجه إلى النمو والزيادة 
بشكل مستمر حتى عام 2014، إال أنه من األمور 
الالفت���ة للنظر أن متوس���ط نصيب الفرد من 
الناجت في قطر سيستمر خالل املدى املتوسط 
في االرتفاع بشكل عام ليصل في عام 2011 إلى 
نح���و 105 آالف دوالر، وهو ما يجعل املواطن 
القطري صاحب أعلى مستوى دخل في العالم 
ليتفوق بذلك على لوكسمبورج صاحبة أعلى 

متوسط دخل للفرد في العالم.

قاع األزمة.. هل ينتهي العام المقبل لتبدأ نقطة التحول في 2011؟

الكويت 
على 
أبواب 

بنمو  2.4%  في 2010

سيناريوهات حول استمرار 
معدالت النمو في الصعود 

وصواًل إلى %4.6 
في 2014 مقارنة 

بمعدل نمو متوسط 
يبلغ 8.7% خالل السنوات

 الـ 6 السابقة

توقعات بزيادة متوسط 
نصيب المواطن من الناتج 

المحلي واتجاه إلى النمو 
واالرتفاع بشكل ملحوظ 

خالل العامين المقبلين

املؤشر 
السعري 

6743.8
بتغير قدره

- 21.8

الكويت � رويترز: قال بنك الكويت 
املركزي انه أصدر سندات خزانة ألجل 
عام بقيمة 100 مليون دينار أي 351.1 
مليون دوالر امس بسعر فائدة يبلغ 

.%1.5
وأظهرت بيان���ات البنك أن حجم 
االكتتاب في الس���ندات بلغ 354.25 

مليون دينار.
البنك املركزي مزيدا من  ويصدر 
السندات هذا العام الستيعاب السيولة 

الفائضة.
وكان اإلصدار السابق في السادس 
من أكتوبر تشرين األول لسندات بقيمة 

80 مليون دينار بنفس الفائدة.

»المركزي« يصدر سندات بقيمة 100 مليون دينار

التعافي

توقعات اقتصادية بوصول قاع األزمة بحلول عام 2010


