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 رأي اقتصادي

 أصبح تسونامي األزمة 
العاملية في  االقتصادية 
طريقه الينا دون عقبات 
بعد أن أطفأ مكابح احللول 
التي وضعت من الدول، 
وكانت كمـــا قلنا حلوال 
هشـــة ال ترتكز على أي 
دراسات بل هي عبارة عن 
مسكنات. وهذا ال يغني 
فقيرا وال ينعش شركة وال 
يوظف عاطال عن العمل وال 
ينشط بورصة، بل على 
العكس نتجه من ســـيئ 
الى أسوأ وكان الصندوق 

النقد الدولي بدأ بإرسال املؤشراتـ  انتبهـ  
أنت على مسافة خطوة واحدة من اإلفالس 
ـ انتبه أنت على مسافة خطوة واحدة من 

البطالة ـ فهل هناك حترك جدي؟
  يتساءل الكثير ممن يعنيهم األمر: هل 
سيستمر احلال على ما هو عليه بالنسبة 
لألزمـــة االقتصادية العاملية التي عصفت 
باالقتصاد العاملي وكان من أثرها ما أصاب 
اقتصادات العديد من الدول بأضرار أدت إلى 
عجز اقتصادي ومشاكل اقتصادية يسعى 

الكل إلى إيجاد احللول لها؟
  رغم التدخل من احلكومات بضخ األموال 
مباشرة في البنوك تفاديا آلثار تلك األزمة، 
واخلطط التي قامت بعض الدول بوضعها 
إلنقاذ الوضع مثلما حدث في أميركا، إال أنها 
مستمرة ولم تتأثر البورصات إال بوصول 
املؤشر العام إلى ارتفاع طفيف يكاد ال يدرك، 
وبعض الدول أدت األزمة االقتصادية إلى 

إفالسها اخلفي.
   إذن األمر الذي ال شك فيه هو بقاء األزمة 
كما هي، بل جل ما نخافه أن تطل برأسها 
من مكان آخر، وأيـــن، رغم ما عرض من 
حلول، وإن كان عدد من البلدان مثل الصني 
وروسيا لم يتأثر اقتصادها بل على العكس 
متاما مؤشر بكني زاد ارتفاعا والسبب في 
ذلك هـــو أن هذه الدول لم يكن اقتصادها 

مرتبطا باالقتصاد األميركي.
  وعلى غـــرار ذلك الوضع فـــي الدول 
التـــي ينصـــح االقتصاديون  اخلليجية 
بتغيير التعامل واالرتباط بالعملة األميركية 
«الـــدوالر» إلى عمالت أخـــرى ومختلفة 
حتى ال يؤثر عليها في أزمات قد تعصف 
باقتصاداتها اال أن هذا الطرح لم يلق آذانا 
صاغية وإذا كنا ال نسمع فليفهمنا البعض 

ما هو مخططهم لتجاوز األزمة.
  وعن رأي اخلبـــراء وذوي الدراية في 
شأن ما إذا كانت األزمة االقتصادية العاملية 
فـــي طريق الـــزوال أم باقية وهل اخلطر 
مـــازال قائمـــا، اختلفـــت اآلراء بني مؤيد 
ومعارض وشـــتان ما بني ذلك وذاك، بني 
الواقع امللموس واألحالم التي قضت على 
اقتصادات دول ووضعت مواطنيها حتت 
حافة الفقر وأصبحت عملتها حتتاج الى 
آلة عد لشـــراء علبة سجاير.نعم هذا هو 

الواقع ومن هو املستفيد؟
  الرأي األول: يرى أن عام ٢٠٠٩ سيكون 
مبثابة النهاية لألزمة االقتصادية.. وسيبدأ 
االقتصاد العاملـــي بالتعافي في عام ٢٠١٠ 
وســـتعود معدالت النمو إلى مســـيرتها 

االيجابية ويســـتدلون 
على ذلـــك بنمو معدالت 
األداء االقتصـــادي فـــي 
دول االحتـــاد األوروبي، 
وباألخص الدول الكبرى 
كأملانيا..إذ سجل االقتصاد 
األملاني في الربع الثاني من 
العام احلالي منوا ايجابيا 
بلغ ٠٫٣٪ للمرة األولى منذ 
عام كامل أي منذ اندالع 
األزمـــة العاملية، ونفس 
احلال بالنسبة لالقتصاد 
الياباني وفي فرنسا وهذه 
الثالث هي ضمن  الدول 
الدول الصناعية السبع، كما تراجعت حدة 
اإلفالس وخاصة على مستوى املؤسسات 
املالية التي كانت مركز انطالق األزمة التي 
عصفت باالقتصاد العاملي، والنتائج التي 
حققتها بعض الشركات الصناعية بعد إعادة 
النظر بهيكلتها والسيما صناعة السيارات 
في الواليات املتحدة، كما أن  معدالت النمو 
مازالت مرتفعة في دول ما يسمى باألسواق 
الناشـــئة مثل الصني والهند، حيث أكدت 
اإلحصاءات أن معدالت النمو في هذه الدول 
الهامة في حركة االقتصاد العاملي ستظل 
فوق معدل ٧٪ وستمثل قاطرة االقتصاد 

العاملي للخروج من األزمة.
  وعلى النقيض من ذلك الرأي، اجته جانب 
آخر من احملللني إلى أنه مازال يتوقع مزيدا 
من االنهيار االقتصادي بسبب األزمة التي 
مازالت قائمة كالنار حتت الرماد، ويدعم 
هذا الفريق وجهة نظره بأن معدالت البطالة 
مازالت مرتفعة فهي املؤشـــر الذي يقاس 
به مـــدى وجود األزمة ففي الدول الكبرى 
كالواليات املتحدة جند معدل البطالة يرتفع 
ومازال مستمرا في االرتفاع، وإذا لم يتوقف 
ازدياد معدل البطالـــة فإنه ال جدوى من 
احلديث عن اخلروج من األزمة ألن البطالة 
مؤشر على أن املؤسسات االقتصادية لم 
تستعد حيويتها كما أن البطالة تضعف 
الطلب وتســـهم في تعميق األزمة، كما ان 
ظاهـــرة اإلفالس لم تتوقف بعد مما يؤكد 

وجود بل واستمرار األزمة.
  كما أنه مما يؤكد اســـتمرار وبقاء هذه 
الظاهرة انعكاساتها على الدول النامية التي 
التزال موجودة، بل يتوقع حدوث أزمات 
وانهيارات اقتصادية في هذه الدول النائمة 
والتي ستظهر تباعا وستكون لها انعكاسات 
سلبية على أداء االقتصاد العاملي الضعيف، 
وإذا كان تأثير هذه الدول محدودا عندما 
يكون االقتصاد العاملي في مراحل االزدهار 
فإن تأثيرها يصبح مؤثرا في الفترات التي 
يعاني فيها هذا االقتصاد من األزمات وهذه 

األزمة من بني األزمات الكبرى.  
  املثير للدهشة أن البعض من االقتصاديني 
يـــرون أن هذه األزمة تختلـــف عن أزمة 
عشـــرينيات وثالثينيات القرن العشرين 
ألنها أزمة عصفت بقطاع االستهالك وانتقلت 
منه إلى القطاعات اإلنتاجية على عكس ما 

حدث في األزمة الكبرى عام ١٩٢٩.
  وفـــي اخلتام جل ما أقول في نهاية كل 

مقال: عاملنا العربي اهللا حاميه. 
 melhemmahmoud@hotmail.com  

 تسونامي األزمة االقتصادية العالمية؟

 بقلم/ المستشار د.محمود ملحم

 بعد أن سجلت أسعار النفط أعلى مستويات لها منذ ٦ أشهر 

 «الوطني»: 
 متوسط سعر النفط الكويتي بين ٧٤ و٧٧ دوالرًا 

  يرفع فائض الميزانية الحالية لـ ٥٫٣ مليارات دينار

 .. والبنك يطلق مسابقة الرسم «أحبك يا كويت» لعمالء نادي «أصدقاء زينة»
الكويت باليوبيل   مبناســـبة احتفال 
الذهبي الســـتقاللها، أطلق بنك الكويت 
الوطني مسابقة رسم لعمالء «الوطني» 
من نادي أصدقاء زينة حتت شعار «أحبك 
يا كويت»، بهدف تعزيز الوعي الوطني 
في أوســـاط اليافعني من األطفال، وذلك 
مـــن األول من نوفمبر اجلـــاري حتى ٣١ 

ديسمبر املقبل. 
  وبهذه املناسبة، قالت مسؤولة حساب 
زينة لدى بنك الكويت الوطني ليلى املختار 
ان هذه املسابقة الفريدة من نوعها تأتي 
في إطار حملة التوعية التي أطلقها البنك 
الوطني لتعزيز الوعي الوطني لدى األطفال، 
مشـــيرة إلى أنه مت تقسيم املشاركني في 
هذه املسابقة، والتي تقتصر على عمالء 
«الوطنـــي» من نادي أصدقـــاء زينة من 
الكويتيني واملقيمني إلى ثالث فئات عمرية، 
األولى لألطفال بني ٣ و٦ أعوام، والثانية 
بني ٧ و١٠ أعوام، والثالثة بني ١١ و١٤ عاما.

  وأوضحت املختار أنه ميكن لعمالء نادي أصدقاء زينة احلصول على ورقة 
الرسم املخصصة من أي فرع من فروع بنك الكويت الوطني، وميكن استخدام 
أي نوع من مواد الرسم والطالء وأقالم الرصاص امللونة أو أي أقالم أخرى على 

أن تكون الرســـومات ذات صلة بالذكرى 
اخلمسني للعيد الوطني، مشيرة الى انه 
يشـــترط تقدمي جميع األعمـــال املطابقة 
للشـــروط في موعد أقصاه ٣٠ ديسمبر 
املقبل لدى أي من فروع «الوطني»، حيث 
سيعقب ذلك اجتماع جلنة التحكيم اخلاصة 
باملسابقة الختيار األعمال الفائزة وإعالن 
أسماء الفائزين بشكل رسمي في فبراير 
٢٠١١. وأشارت إلى أنه يجري حتكيم األعمال 
املشـــاركة على ضوء العناصر اإلبداعية 
املتضمنة في العمل الفني املشـــارك وما 
يحمله من مزايا، إضافة إلى القدرات املتوقعة 
عادة ضمن هذه الفئة العمرية، وأنه سيتم 
االستفادة من اللوحات الفائزة في املطبوعات 
اخلاصة باالحتفال اخلمسني لعيد الكويت 

الوطني من قبل البنك. 
  جتدر اإلشـــارة إلى أن حســـاب زينة 
مخصص لألطفال حديثي الوالدة حتى ١٤ 
عامـــا، وهو مصمم بحيث يتيح ألولياء أمور األطفال حتقيق أهدافهم االدخارية 
طويلة األمد، ويعتبر نادي أطفال زينة أول ناد مصرفي لألطفال في الكويت، أسسه 
بنك الكويت الوطني في العام ١٩٩٤، وميكن لعمالء هذا احلساب أيضا املشاركة 

في جميع األنشطة والعروض التي ينظمها «الوطني» على مدار العام.

 منى مكني

 ليلى املختار مع أحد األطفال املرضى في مستشفى بنك الكويت الوطني املشاركني في املسابقة

 اعلن معهد أميس للتدريب 
االهلي «اميس» عن عزمه عقد 
برنامـــج التحكيم في العقود 
القطاع  التجاريـــة وعقـــود 
اخلاص للوزارات والهيئات 
النفط  احلكومية وشـــركات 
والبتـــرول وقطـــاع البنوك 
واالستثمار في الفترة من ٢٥ 
الى ٣٠ ديسمبر املقبل وذلك 
التحكيم  بالتعاون مع مركز 
بكلية احلقـــوق جامعة عني 

شمس بالقاهرة.
  وبهذه املناسبة، دعت مدير 
معهد اميس للتدريب االهلي 
منى مكني الى العمل على اعداد 
عقود جتارية عربية موحدة 
ملواجهة خســـائر الشركات 
والقطاعات اخلاصة في مجال 
التجاري،  العقود والتحكيم 
بحيث يتم اقرارها من جامعة 
الى  العربيـــة، اضافة  الدول 
العقود  ضرورة حترير هذه 
باللغتني العربية واالجنليزية. 
وقالت في تصريح صحافي ان 
العالم العربي خسر اكثر من 
٧٠٠ قضية حتكيم دولي امام 
مراكز التحكيم الدولية، بسبب 
عدم الوعـــي بفنيات التعاقد 
مع الشركات االجنبية وبنود 
العقود واشـــتراطاتها، الفتة 
العربي  الى تكبد االقتصـــاد 
خسائر سنوية هائلة بسبب 
عدم وجود صيـــغ قانونية 
واضحة في العقود التجارية 
في القطاعني اخلاص والعام، 

والقانونية، وتنمية املهارات 
لدى املشاركني في مجال اعداد 
صياغة عقود البيع وااليجار 
والوكالة التجارية واملقاوالت 
الشـــركات مبختلف  وعقود 

انواعها.
الدورة  ان    وذكرت مكـــني 
تهدف ايضا الى تنمية املهارات 
املتعلقة  القانونية والقضايا 
بعمليـــة التحكيم، والتعرف 
على اســـس التحكيم كنظام 
قضائـــي متواز مـــع القضاء 
العـــادل. كاشـــفة عن وجود 
محاور عدة للدورة التدريبية 
التجارية  العقود  من ضمنها 
وعقود االستثمارات البترولية 
التحكيـــم وكيفية  واتفـــاق 
صياغته في العقود التجارية، 
وكذلك اشكاليات التحكيم في 
العالم  النفطيـــة في  العقود 
العربي، وكيفية تشكيل هيئة 
التحكيم واجراءاته، ودعوى 
بطالن حكم التحكيم، وتنفيذ 
احكام التحكيم في املنازعات 
البترولية، خصوصية التحكيم 

في منازعات االستثمار. 
  موضحة ان مـــدة الدورة 
التدريبية ايام وتتضمن عرضا 
تقدمييا مرئيـــا من احملاضر 
وورش عمل للمتدربني، مشيرا 
الى انه ســـيتم منح املتدرب 
شهادة اجتياز دورة التحكيم 
الدولـــي معتمدة  التجـــاري 
من مركز حقوق عني شـــمس 

للتحكيم. 

وعدم وجود الكوادر املؤهلة 
في هذا املجال، مشيرة الى ان 
هذه اخلسائر تتراوح بني ١٥ 

و٢٠ مليار دوالر سنويا.
اعداد احملكمني  ان    وبينت 
والبرامج التـــي تعد الكوادر 
الوطنية املؤهلة في مجال عقود 
الشركات والتحكيم التجاري 
ابـــرز االولويات،  تعد مـــن 
في ضـــوء النمو االقتصادي 
الذي تشـــهده البـــالد في كل 
التنموية، وفي هذا  املجاالت 
االطار جاء تنظيم هذه الدورة 
التدريبيـــة التـــي تهدف الى 
تعريف املشاركني بأهم العقود 
واالوراق القانونية والتعمق في 
اجلوانب املختلفة لهذه العقود، 
في ظل التطورات الهائلة لثورة 
املعلومات والطفرة االلكترونية 
التي غيرت الكثير من اوجه 
املعامـــالت الدولية التجارية 

 بالتعاون مع مركز التحكيم بكلية الحقوق في جامعة عين شمس بالقاهرة

 «ايمس» تنظم دورة تدريبية عن التحكيم الدولي 
في العقود التجارية واالقتصادية في ديسمبر المقبل

 تقديرات الميزانية للسنتين الماليتين ٢٠١٠/٢٠٠٩ ـ ٢٠١١/٢٠١٠  تقـرير 

 بالمليون دينار 
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الكويت   أشار بنك 
الوطني في موجزه 
االقتصادي األخير 
عن أسواق النفط وتطورات امليزانية 
إلى أن سعر برميل اخلام الكويتي 
ارتفع مـــن ٧٣ دوالرا فـــي أواخر 
سبتمبر املاضي إلى ٧٩ دوالرا في 
السادس من أكتوبر املاضي، قبل أن 
يحافظ على مستواه ويسجل ٧٨ 
دوالرا لكامل الشـــهر، لكنه استمر 
في االرتفاع خالل نوفمبر اجلاري 
ليتجاوز مســـتوى ٨٠ دوالرا في 
أوائل الشهر، ويعتبر هذا االرتفاع 
حتوال كبيرا في مسار أسعار النفط 
نظرا إلى أن معدل سعر البرميل في 
األشهر األربعة األخيرة كان أعلى 

بقليل من ٧٠ دوالرا.
  ورأى «الوطني» أن هذا االرتفاع 
يبدو أكثر صلة بعوامل مالية منه 
باألساســـيات التي حترك أسواق 
النفط، إذ جاء نتيجة ضعف الدوالر، 
فقد تراجع ســـعر صـــرف العملة 
األميركية بأكثر من ٦٪ مقابل اليورو 
ما بني شهري ســـبتمبر وأكتوبر 
إثر توقعـــات بأن يبدأ  املاضيني، 
مجلس االحتياط الفيدرالي األميركي 
قريبا العمل مجددا بسياسة التسهيل 
الكمي التي اعتمدها سابقا، ما من 
شأنه أن يخفض قيمة أسعار النفط 
بالعمالت األجنبية أي بغير الدوالر، 
وبالفعل، بلغ متوسط سعر اخلام 
الكويتي مقوما باليورو لكامل شهر 
أكتوبر ٥٦ يورو، أي عند مستواه 

نفسه لألشهر الثالثة السابقة.
  وإلى جانب هذه العوامل املتعلقة 
بتحرك العمالت، ارتفع سعر النفط 
فـــي أوائل نوفمبـــر اجلاري عقب 
تلميحات وزير النفط الســـعودي 
بأن «أوپيك» قد تكون مؤيدة الرتفاع 
أسعار النفط إلى نطاق جديد أعلى 

من سابقه.
  والحظ «الوطني» أن أســـعار 
اخلامات املرجعية الرئيسية ارتفعت 
بشـــكل مماثل في شهر أكتوبر، إذ 
بلغ متوسط سعر برميل خام غرب 
تكساس ونظيره مزيج برنت ٨٢ 
دوالرا و٨٣ دوالرا على التوالي خالل 
الشهر ذاته، أي بارتفاع مبقدار ٥ 
إلى ٧ دوالرات عن متوسطها خالل 
سبتمبر، كذلك، جتاوز سعر مزيج 
برنـــت أيضا مســـتوى ٨٥ دوالرا 
للبرميل للمـــرة األولى منذ مايو 

املاضي.

  أسعار الوقود

  أما بالنســـبة ألســـعار العقود 
املســـتقبلية، فجـــاء ارتفاعها أقل 
حدة، إذ ارتفع سعر برميل النفط 
األميركي اخلفيف تسيلم ديسمبر 
املقبل مبقدار ٣ دوالرات فقط بني 
ســـبتمبر وأكتوبر املاضيني، وقد 
تعكس هـــذه الفروقات املتضائلة 

بني السعر الفوري والسعر اآلجل 
االعتقاد بأن العوامل الكامنة وراء 
االرتفاع األخير هي عوامل غير ثابتة 
وميكن للوضع أن ينقلب بسهولة. 
كذلك رفع احملللون توقعاتهم لنمو 
الطلب على النفط هذا العام في ضوء 
البيانات األخيرة، وتظهر التقديرات 
األولية أن معدل الطلب على النفط 
في الربع الثالث من العام احلالي قد 
يكون زاد عما كان متوقعا في السابق 
مبقـــدار ٠٫٩ مليون برميل يوميا، 
وذلك جراء الطلب القوي املفاجئ 
التعاون االقتصادي  لدول منظمة 
والتنمية، وقد دفـــع ذلك، إضافة 
إلى توقعات صندوق النقد الدولي 
بأن يحقق االقتصادي العاملي منوا 
إلى  الدولية  الطاقة  أقوى، بوكالة 
رفع توقعاتها لنمـــو الطلب على 
النفط في العـــام ٢٠١٠ مبقدار ٠٫٣ 
برميـــل يوميا إضافية، لتصل إلى 
٢٫٢ مليـــون برميل يوميا (أي مبا 

نسبته ٢٫٥٪).
  ولكن في املقابل، خفضت الوكالة 
منو الطلب املتوقع على النفط في 
العـــام ٢٠١١ مبقدار ٥٠ ألف برميل 
يوميا ليصل إلى ١٫٢ مليون برميل 
يوميا (ومبا نســـبته ١٫٤٪)، وقد 
رفع مركز دراسات الطاقة الدولي 
توقعاته لنمو الطلب في العام ٢٠١٠ 
أيضا مبقدار ٠٫٣ مليون يوميا إلى 
١٫٩ مليون برميل يوميا العام احلالي، 
ولو أنه يبقى أدنى من املعدل الذي 
تتوقعه وكالة الطاقة الدولية، ويأتي 
املتوقع للطلب  النمو املعتدل  هذا 
العاملي على النفط في العام املقبل 
نتيجة أثار السياســـات املالية في 
االقتصادات املتقدمة وتباطؤ النمو 
في الصني. وأشار «الوطني» إلى أن 

إنتاج أوپيك (باســـتثناء العراق) 
قد سجل خالل ســـبتمبر املاضي 
انخفاضه الشهري الثالث في األشهر 
اخلمسة املاضية، إذ تراجع اإلنتاج 
مبقدار ١٤٣ ألف برميل يوميا ليصل 

إلى ٢٦٫٦٧ مليون برميل يوميا.
  وجاء هذا التدهور رغم االرتفاع 
الكبيـــر في اإلنتاج فـــي ڤنزويال 
والبالغ ١١٢ ألف برميل يوميا، والذي 
قابله انخفاض أكبر في معظم الدول 
األعضاء األخرى، مبا في ذلك أنغوال 
(١٠٧ آالف برميل يوميا) وإيران (٤٤ 
ألف برميل يوميا) ونيجيريا (٣٣ 
ألف برميل يوميا) والسعودية (٢٦ 

ألف برميل يوميا).
  ورأى «الوطني» أن إنتاج أوپيك 
قد شهد اســـتقرارا إلى حد ما منذ 
بداية العام، ورغم أن هذا اإلنتاج 
يبقى أعلى من املستويات الرسمية 
املستهدفة بنحو ١٫٨ مليون برميل 
يوميا، فإن املنظمة قد تكون في طور 
التحول نحو مسار أقل تسامحا جتاه 
الدول األعضاء التي ترفع إنتاجها 
دون الرجوع للمنظمة، ويكمن أحد 
أســـباب ذلك في توقعات املنظمة 
بانخفاض منو الطلب على النفط، 
والتي باتت تبدو قدمية بعض الشيء 
بعد املفاجآت التي تضمنتها البيانات 
اإليجابية األخيرة، وهناك سبب آخر 
هو توقعات أوپيك بارتفاع إمدادات 
النفط من خـــارج املنظمة، إذ انها 
تتوقع أن ترفع هذه الدول إنتاجها 
مبا فيه الغاز الطبيعي املسال التي 
تنتجها دول أوپيك بواقع ١٫٥ مليون 
برميل يوميا العـــام احلالي و٠٫٨ 
العام املقبل،  مليون برميل يوميا 
وتعتقد أوپيك أن هذا االرتفاع في 
إمدادات النفط قـــد يقلب موازين 

أســـواق النفط املكتفية حاليا من 
حيث اإلمداد.

  وأشار «الوطني» إلى أن توقعاته 
لنمو الطلب على النفط مبنية على 
اإلجماع القائم حول ارتفاع الطلب 
على النفط بواقع ١٫٦ مليون برميل 
يوميا في العام ٢٠١٠ و١٫٤ مليون 
برميل يوميا في العام ٢٠١١، ويتوقع 
أن تزداد إمدادات النفط من الدول 
من خارج أوپيك كما تتوقع املنظمة، 
وتوفر هذه التطورات أسعارا ثابتة 
نوعا ما في الفترة املقبلة، مع تراجع 
طفيف في الطلب، ما يسمح بارتفاع 
متواضع للمخزون خالل الشـــتاء 
في الدول الشـــمالية، قبل أن تبدأ 
األسعار باالرتفاع في النصف الثاني 
من العام ٢٠١١ مع انتعاش الطلب 
العاملي، ويتوقع أن يســـتقر سعر 
برميل اخلام الكويتي عند نحو ٧٦ 
دوالرا في األرباع الـ ٣ املقبلة قبل أن 

يرتفع أكثر بعد هذه الفترة.
  لكن «الوطني» أشار إلى أن ارتفاع 
إنتاج الدول من خارج أوپيك قد يأتي 
أقـــل مبقدار ٠٫٢ مليون برميل مما 
ذكر سابقا، وذلك إما بسبب التأخير 
في املشاريع النفطية أو توقفها غير 
املتوقع، وفي هذه احلالة، سيتخطى 
الكويتي عتبة  سعر برميل اخلام 
الــــ ٨٠ دوالرا في الربع الثاني من 
العام ٢٠١١، مع احتمال ارتفاعه إلى 
ما يقارب الـ ٩٥ دوالرا في النصف 
الثاني من العـــام املقبل، وبالنظر 
إلى حتركها األخير لدعم األسعار 
إلى نطاق أعلى من السابق على ما 
يبدو، فإن أوپيك قد ال ترى حاجة 
لتغيير سريع جدا في اإلنتاج في 
حال ارتفاع األسعار. ومن ناحية 
أخرى، فإن األسعار قد تتراجع في 

حال جاء منو الطلب على النفط في 
العام املقبل أقل مما هو متوقع حاليا 
(١٫٢ مليون برميل يوميا) والذي 
قد ينجم عن انخفـــاض املخزون 
الصيني، ووفق سيناريو كهذا، ميكن 
لسعر النفط الكويتي أن ينخفض 
إلى احلد األدنى لنطاق أسعار أوپيك، 
أي إلى ٧٢ دوالرا للبرميل، مع حلول 
الربع األول من العام ٢٠١١. وأشار 
«الوطني» إلى أن هذه السيناريوهات 
الـ ٣ تضع متوســـط سعر برميل 
اخلام الكويتي ضمن نطاق ضيق 
يتراوح بني ٧٤ و٧٧ دوالرا لكامل 
الســـنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠، لكن مع 
نطاق أوسع في السنة املالية املقبلة، 
وبهذا، يكون ســـعر برميل اخلامـ  
وفق أي من هذه السيناريوهات ـ 
أعلى بكثير من السعر املعتمد في 
امليزانية والبالغ ٤٣ دوالرا، وبالتالي 
ســـيخلق فائضا كبيرا جديدا في 
امليزانية. ولفت «الوطني» الى ان 
البيانات الصادرة مؤخرا للنصف 
األول من السنة املالية احلالية تظهر 
أن اإليرادات الفعلية قد فاقت تلك 
املقدرة في امليزانية لكامل السنة، 
وإذا جاءت املصروفات الفعلية، كما 
يتوقع، أقل مـــن تلك املعتمدة في 
امليزانية مبا نســـبته من ٥٪ إلى 
١٠٪، فإن الســـنة احلالية ستشهد 
غالبا فائضا في امليزانية يتراوح 
بني ٣٫٤ و٥٫٣ مليارات دينار، وذلك 
قبل استقطاع مخصصات صندوق 
احتياطي األجيال املقبلة، على رغم 
الزيادة الكبيرة في املصروفات على 
املشاريع والتحويالت االستثنائية 
بقيمة مليار دينار إلى املؤسســـة 

العامة للتأمينات االجتماعية. 


