
 37  اقتصاد  الثالثاء ١٨ يناير ٢٠١١   

 خطة التنمية تقضي بإنفاق ٥ مليارات دينار في السنة األولى
   لم يصرف منها إال ٧٣٤ مليون دينار فقط

 «األنباء» تنفرد بنشر التقرير السنوي للبنك الوطني حول التطورات االقتصادية والمالية لعام ٢٠١٠

 حجم االئتمان اإلجمالي في ٢٠١٠ ظل دون تغيير يذكر والقطاع المصرفي خطا خطوات حثيثة على مسار التعافي

 انخفاض حاد في مستوى ربحية البنوك في الدول المصدرة للنفط وتراجع أقل حدة في الدول المستوردة
 تنفرد «األنباء» بنشر التقرير

  السنوي لبنك الكويت الوطني 
حول التطورات االقتصادية واملالية 
لعام ٢٠١٠ في الكويت ودول منطقة 

الشرق االوسط وشمال أفريقيا.
  وجاء في التقرير أن االقتصاد 
الكويتي تعافى خالل العام ٢٠١٠ كما 
في باقي انحاء العالم، حيث بدأت 
تداعيات االزمة بالظهور في الكويت 
في اواخر العــــام ٢٠٠٨ والنصف 
األول من العام ٢٠٠٩ لكن االقتصاد 
بدأ يشهد حتسنا في اواخر العام 
٢٠٠٩ واستمر في هذا املسار خالل 

العام ٢٠١٠.
الناجت احمللي    وفيما تراجــــع 
االجمالي فــــي الكويت بواقع ٢١٪ 
باألســــعار اجلارية خــــالل العام 
٢٠٠٩، يتوقع ان يكون قد عوض 
هذا التراجع في العام ٢٠١٠. وكان 
قطاع املســــتهلكني أول من تعافى 
بعد األزمــــة، مدعومــــا مبعدالت 
التوظيف املستقرة، السيما بالنسبة 
للمواطنني، كما ان حجم املديونية 
املنخفــــض ومعــــدالت التوظيف 
املستقرة والظروف احمليطة بالعقار 
الســــكني كلها عوامل ساهمت في 
تعافي هذا القطاع ســــريعا تبعه 
القطاع العقاري الذي شهد حتسنا 
في نشــــاطه الســــيما في العقار 
السكني واالستثماري، بينما انتظر 
العقار التجاري حتى الربع الثالث 
من العام قبل ان تظهر عليه عالمات 

التحسن.
  وقد حتســــنت الثقة في قطاع 
االعمــــال بالكويت في العام ٢٠١٠ 
متاشيا مع انتعاش ثقة املستهلكني 
واالقتصاد العاملي واألسواق املالية، 
وقــــد وضعت احلكومة اول خطة 

جديدا إلنشاء هيئة مستقلة لتنظيم 
سوق املال واالشراف عليها، رغم 
كون سوق الكويت لألوراق املالية 
اقدم بورصة في منطقة اخلليج، 
إال انها الوحيدة التي ليست لديها 
هيئة اشرافية وتنظيمية مستقلة، 
ويعد انشاء هيئة سوق املال خطوة 
ايجابية جديدة في مسار التحول 
الى مركز مالي اقليمي كما تهدف 
رؤية «الكويت ٢٠٣٥»، وقد نص 
القانون على إنشاء هيئة مستقلة 
مؤلفة من خمسة اعضاء لتنظيم 
سوق املال واالشراف عليها، بهدف 
ضمان الشفافية وتقويض التداوالت 
غير الشــــرعية كما نص القانون 
على إنشــــاء محكمة خاصة للبت 
في اخلالفات واملخالفات املرتبطة 
بتداول األوراق املالية، وستبدأ هذه 
الهيئة عملها حني يصدر اعضاؤها 
املنتخبون الالئحة التنفيذية خالل 
الربع األول من العام ٢٠١١ كما هو 

متوقع.

  قانون الخصخصة

الكويتي  البرملــــان  أقر    كذلك، 
العام  فــــي  قانــــون اخلصخصة 
٢٠١٠ بهــــدف بيع بعض الكيانات 
والشــــركات العامة إلــــى القطاع 
اخلاص، لكن هذا ال يشمل إنتاج 
النفط والغــــاز وقطاعي التعليم 
والصحة. وينــــص القانون على 
إنشاء مجلس أعلى للخصخصة، 
الوزراء،  يرأســــه رئيس مجلس 
وعمله اإلشــــراف وتنظيم عملية 
اخلصخصة. لكن قبل خصخصة 
أي مرفق عام، ينص القانون على 
تأســــيس شركة مســــاهمة عامة 
تعمل وفق الشــــريعة اإلسالمية، 

القطاعــــات االخــــرى بواقع  الى 
٢٠٥ ماليني دينــــار ما ترك حجم 
االئتمان االجمالي من دون تغيير 
يذكر خالل العام، لكن يشــــار الى 
ان العديــــد من الشــــركات قامت 
بتســــديد جزء كبير مــــن ديونها 
خالل فترة الصيف، ما أثقل منو 
االئتمان ومن املرجح ان يكون ذلك 
مرتبطا بالتوزيعات الضخمة التي 
قامت بها شركة االتصاالت املتنقلة 
«زين» والناجتة عن بيع اصولها 
االفريقية، لكن القروض املمنوحة 
الى قطاع األعمال عادت وأظهرت 
عالمات على التحســــن في أواخر 
العام، ومن املتوقع ان تشهد منوا 
ملحوظا مع إطالق املشاريع الواردة 
في خطة التنمية تدريجيا، وهو ما 

يحدث حاليا.
  ويبــــدو ان القطــــاع املصرفي 
الكويتي قد خطا خطوات حثيثة 
على مسار التعافي خالل العام ٢٠١٠ 
على الرغم من البيئة التشغيلية 
الضعيفة الى حد ما، وقد ارتفعت 
االرباح االجماليــــة للقطاع خالل 
االشهر التســــعة األولى من العام 
بنحو ٥٨٪ مقارنة بالفترة نفسها 
من العام األسبق ويعزى ذلك بشكل 
رئيسي الى تراجع حاجة البنوك 
الى استقطاع املزيد من املخصصات 
بعدما بنت قدرا كبيرا منها خالل 
االزمة وفي الوقت نفسه منا إجمالي 
موجودات القطاع خالل االشــــهر 
التســــعة األولى من ٢٠١٠ بواقع 
٤٫٥٪ مقارنة بالفترة نفســــها من 

العام األسبق.
  وقد تراجع معدل التضخم من 
١٠٫٦٪ في العام ٢٠٠٨ الى ٤٪ في 
العام ٢٠٠٩ ويتوقع ان يكون قد 

فبنــــوك املنطقة لم تتأثر بشــــدة 
العاملية بفضل انكشافها  باالزمة 
احملدود على االصول املتعثرة (أو 
السامة كما اصطلح على تسميتها) 
التي انهكت البنوك الغربية، لكنها 
تأثرت بنهاية العام ٢٠٠٨ بتباطؤ 
النشــــاط االقتصادي في املنطقة 
والضبابيــــة التي احاطت باآلفاق 
االقتصاديــــة االقليمية والعاملية. 
وقد اختلف حجم هذا التأثر بني بلد 

وآخر، وبني مؤسسة وأخرى.
  وفيما تباطأ النشاط االقتصادي 
البنوك  أداء  في املنطقة، تبايــــن 
بني الــــدول املصدرة للنفط وتلك 
املستوردة له. فمن جهة، شهدت 
البنوك في الدول املصدرة للنفط 
انخفاضا حادا في مستوى ربحيتها 
بعدما كانت قد حققت معدالت منو 
مرتفعة قبل االزمة. بينما شهدت 
البنوك في الدول املستوردة للنفط 
تراجعــــا اقل حدة في مســــتوى 
ربحيتها تعافــــت منه على نحو 

أسرع.
  وحلــــني وقوع االزمــــة، كانت 
البنوك في الدول املصدرة للنفط 
تشهد منوا ملحوظا في محافظها 
االئتمانية، لكن عندما أخذ النشاط 
االقتصادي بالتباطؤ، بدأت تزداد 
القــــروض املتعثرة لــــدى بعض 
البنوك، وبدأت املشاكل بالظهور 
الرئيســــية  القطاعات  في بعض 
في االقتصــــاد، مثل القطاع املالي 
البنوك  والعقاري. وقد اضطرت 
الستقطاع مخصصات ضخمة، ما 
أدى إلى تآكل جزء كبير من ارباحها. 
الرقابية الصارمة  املعاييــــر  لكن 
واحلذرة املعتمدة قبل االزمة دفعت 
البنوك لالحتفاظ برسملة مرتفعة، 

خمسية في البالد منذ العام ١٩٨٦ 
والتي تتضمن انفاق ١٠٥ مليارات 
دوالر اميركــــي (٣١ مليــــار دينار 
الكويتي  كويتي) في االقتصــــاد 
بحلول العــــام ٢٠١٤ وقد ازدادت 
الثقة بهذه اخلطة بعدما مت اقرار 
مجموعة من القوانني كانت معلقة 
لسنوات (مثل قانون هيئة سوق 

املال وقانون اخلصخصة).
اكــــدت التصريحات    كذلــــك، 
احلكومية رفيعة املستوى مرارا 
االلتزام باخلطة اخلمسية هذه وما 
تضمنته مــــن مصروفات ضخمة 
على املشــــاريع، وقد انعكس ذلك 
إيجابا على درجة الثقة في بيئة 
األعمال وانتعاشا في أداء السوق 
املالية في الكويت خالل العام ٢٠١٠، 
وينتظر ان يستفيد اجلهاز املصرفي 
بشــــكل خاص من حتسن البيئة 
االقتصادية وزيادة التمويل املمنوح 

الى القطاعات االقتصادية.
  قد يكون من املمكن اعتبار العام 
٢٠١٠ نقطة حتول لكن املصروفات 
احلكومية املعتمدة هذه ســــتأخذ 
وقتا لتترجم علــــى ارض الواقع 
وبالتالي لن يظهر اثرها بالكامل 

قبل العام ٢٠١٢.
  من جهــــة ثانية يعكس معدل 
منو االئتمان خالل العام ٢٠١٠ في 
الكويت جملة من املعطيات، أهمها 
استقرار قطاع املستهلكني وتعافي 
القطاع العقاري وفي الوقت نفسه 
التحديات التي تواجه قطاع األعمال 
وبحلول شهر أكتوبر املاضي، اي 
خالل عشرة أشهر من العام ٢٠١٠ 
التســــهيالت الشخصية  ارتفعت 
مبقدار ١٩٠ مليــــون دينار بينما 
انخفض حجم القروض املمنوحة 

وتطرح ٤٠٪ من أسهمها لالكتتاب 
أمام املواطنني في طرح عام أولي. 
وستحتفظ احلكومة بحصة ٢٠٪، 
فيما ستوزع ٥٪ من األسهم على 
املوظفني الكويتيني في الشــــركة، 
بينما ستباع حصة الـ ٣٥٪ املتبقية 

إلى مستثمر استراتيجي.
  كمــــا ينص القانــــون على أن 
متلك احلكومة ما يسمى بالسهم 
الذهبي في الشــــركة التي يجري 
تخصيصها، والذي يتيح لها قوة 
تصويتية مطلقة عند االعتراض 

على أي قرار.

  قانون العمل

  وفــــي العــــام ٢٠١٠ ايضا، أقر 
مجلس األمة الكويتي قانون عمل 
القدمي  القانون  جديدا يحل مكان 
الذي بقي نافذا ملدة ٤٥ عاما. ويوفر 
القانون اجلديد ظروف عمل افضل 
ملوظفي القطاع اخلاص، من ضمنها 
مستحقات نهاية اخلدمة وإجازة 
سنوية أطول مدة، وعطل رسمية 
أكثــــر. ووضع القانــــون جزاءات 
قاســــية ضد ما يعرف بـ «جتارة 
اإلقامات وتراخيص العمل»، لكنه 
لم يحسم اجلدل حول نظام الكفيل. 
وينص القانون أيضا على أن تضع 
احلكومة حدا أدنى لألجور لبعض 
الوظائف، الســــيما للعمالة غير 
احملترفــــة ذات األجر املتدني. كما 
ينص على تأســــيس هيئة عامة 
تتولى مسؤولية استقدام العمالة 

االجنبية من اخلارج.

  القطاع المصرفي

  ويبقى اجلهاز املصرفي أحد أهم 
قطاعات النشاط االقتصادي اقليميا، 

حافظ على هذا املستوى في ٢٠١٠ 
بعدما كانت قد تسارعت وتيرته في 
بداية العام، كما يتوقع ان يسجل 
معدل التضخم نحو ٤٪ بنهاية العام 
٢٠١٠ وان يستقر عند هذا املستوى 
املنخفض الذي ليس من شأنه ان 
يؤثر على السياســــة النقدية في 

املدى املتوسط.

  المصروفات الحكومية وخطة التنمية

  أصدرت احلكومة تقرير املتابعة 
الشهري الذي يغطي االشهر الستة 
األولى من السنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ 
ضمن اخلطة اخلمسية احلالية، 
وتقضي اخلطة بإنفاق ٥ مليارات 
دينار خالل السنة املالية احلالية 
وما بــــني ٧ و٨ مليارات دينار في 
السنوات الالحقة من عمر اخلطة، 
وفــــي الواقع لم يصــــرف إال ٧٣٤ 
مليون دينار في االشــــهر الستة 
األولى من الســــنة اي ما نسبته 
١٤٫٧٪ مــــن اجمالــــي املصروفات 
املعتمدة، لكن يتوقع ان تتسارع 
وتيرة االنفاق خالل النصف الثاني 
من السنة املالية، وباإلجمال تقضي 
اخلطة بإنفاق ٣١ مليار دينار حتى 
العام ٢٠١٤، موزعة بشكل متساو 
بني احلكومــــة والقطاع اخلاص، 
ويتوقع ان تســــاهم املصروفات 
احلكومية في تســــارع معدل منو 
الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار 
الثابتــــة مــــن ٤ ـ ٥٪ خالل ٢٠١١ ـ 
٢٠١٢ وأن تدعــــم منو االئتمان في 

السنوات القادمة.

  هيئة سوق المال

  في وقت سابق من العام ٢٠١٠ 
اقر مجلس االمة الكويتي قانونا 

فيما جاءت ردة الفعل احلكومية 
سريعة لدعم القطاعات املضطربة. 
ونتيجة لذلك، شهدت البنوك عموما 
انخفاضا حادا في ربحيتها، إال أن 

مالءتها املالية لم تتأثر كثيرا.
  لكن البنوك في الدول املستوردة 
للنفط كان لها مسار مختلف، بفضل 
انكشافها الكبير على أدوات الدين 
احلكومية اآلمنة نســــبيا لتمويل 
العجز فــــي ميزانيات هذه الدول، 
كما أن منو االئتمان قبل األزمة كان 
أكثر اعتداال نسبيا منه في الدول 
املصدرة وبالتالي استطاعت هذه 
البنوك جتنب تداعيات االزمة بشكل 
كبير، مسجلة تراجعا أقل حدة في 
ربحيتها، كما انها لم تشهد العديد 
من املشــــاكل في نوعية األصول 
التي واجهت بنوك الدول املصدرة 

للنفط.
  أما عن اسواق املال فقد ارتفع 
مؤشر «ستاندرد آند بورز» املجمع 
لألســــواق العربية بنحو ١١٪ في 
العام ٢٠١٠، ما يعكس حتسن البيئة 
االقتصادية والشعور االيجابي لدى 
املســــتثمرين. وقد بدأت اسواق 
املنطقة في العام ٢٠١٠ بأداء قوي 
حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند 
بورز» املجمع لألســــواق العربية 
بنحو ٩٪ في الربع األول من العام، 
ليبلغ ذروته بحلول منتصف شهر 
ابريل املاضي. لكن الصورة تغيرت 
في الربع الثاني من العام متأثرة 
باالسواق العاملية ومبوجة االنباء 
السيئة الصادرة عن منطقة اليورو، 
ما دفع املؤشر الى تقليص االرباح 
احملققة والتراجع دون مستويات 
االغالق لعام ٢٠٠٩، قبل ان يعكس 
اجتاهه ليحقق مكاسب قوية في 
الثالث والرابع من العام  الربعني 
٢٠١٠. وســــجلت معظم االسواق 
املالية في منطقة الشرق االوسط 
وشمال افريقيا أداء موجبا خالل 
العام ٢٠١٠، وكانت الكويت األفضل 
أداء بينها مرتفعــــة بواقع ٢٩٪، 
القطرية بارتفاع  تبعتها السوق 

بلغ ٢٧٪. 

 توقعات بمواصلة اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تعافيها بوتيرة أسرع
 قال التقرير ان اقتصادات دول منطقة الشــــرق األوسط 
وشــــمال افريقيا تعافت في العام ٢٠١٠، ويتوقع ان يكون 
ناجتها احمللي اإلجمالي قد منا بواقع ٤٪ باالسعار الثابتة، 
بعدمــــا كان قد منا بنحو ٢٪ فــــي العام ٢٠٠٩. ويعزى هذا 
التحسن الى حد ما الى انتعاش اسعار النفط التي ارتفعت 
بواقع ٢٨٪ إلى ٧٩ دوالرا للبرميل في املتوسط خالل ٢٠١٠، 
من ٦٢ دوالرا للبرميل في العام ٢٠٠٩. وقد ساعد هذا على 
إعــــادة بناء الثقة في اآلفاق االقتصادية، وتعزيز ســــيولة 
األسواق املالية، ورمبا األهم من ذلك، تعزيز الوضع املالي 
والتجاري للدول املصدرة للنفط في املنطقة. لكن حتى الدول 
املستوردة للنفط، والتي استطاعت أن حتافظ على وتيرة 
منو اقتصاداتها قريبا من ٥٪، استفادت من حتسن حركة 

التجارة البينية والتدفقات االستثمارية في املنطقة.
  كذلك، استفادت اقتصادات املنطقة من الدعم احلكومي، 
على نسق االجراءات الرسمية التي اتخذت في سبيل استقرار 
اجلهاز املصرفي (مثل ضخ الودائع فيه ودعم الشركات ذات 
املديونيات الكبيرة)، وارتفاع املصروفات احلكومية، ففي 
دول مجلــــس التعاون اخلليجي، على ســــبيل املثال، يقدر 
أن تكون املصروفات احلكومية قد ارتفعت في العام ٢٠١٠ 
بواقع ١٠٪ مقارنة بالعام السابق، السيما في الكويت وقطر. 
وقد يكون هذا ابطأ من وتيرته في ســــنوات عديدة سابقة، 
لكن نوعية هذه املصروفات قد حتسنت، إذ مت التخلي عن 
املشاريع غير احليوية وانصب التركيز اكثر على املصروفات 
الرأسمالية منه على املصروفات اجلارية. وفي بعض الدول 
اخلليجية، باتت املصروفات احلكومية ترتبط بخطط تنمية 

طموحة في املدى املتوسط.
  وقد ساعد هذا االرتفاع في املصروفات احلكومية على 
التعويض عــــن تباطؤ النمو في القطاع اخلاص الذي بقي 
متأثرا عموما بحجم املديونيات املرتفع وتأخر العديد من 
املشــــاريع وإلغاء أخرى، وصعوبة احلصول على متويل 
مصرفي، وانخفاض حجم االستثمار االجنبي املباشر. وقد 
بدت هذه التداعيــــات واضحة في دول اخلليج، حيث تأثر 
القطاع املالي بشدة بانخفاض اسعار العقار، ففي دبي، على 
سبيل املثال، توصلت مجموعة دبي العاملية في شهر سبتمبر 
املاضي إلى اتفــــاق مع دائنيها على جدولة ديون بقيمة ١٤ 
مليار دوالر، ما وفر دفعا ايجابيا للمقاولني احملليني ولدرجة 
الثقة عموما. لكن نظرا الى عمق األزمة، من غير املرجح ان 
ينتعش الطلب اخلاص سريعا، فقد عاودت اسعار العقارات 
السكنية في دبي التراجع مجددا في العام ٢٠١٠ بعدما كانت 
قد شهدت ارتفاعات محدودة في العام ٢٠٠٩، وبنهاية الربع 
الثالث من العام ٢٠١٠ بقيت االســــعار أدنى بنحو ٥٠٪ من 

مستوياتها القياسية التي سجلتها في العام ٢٠٠٨.
  وباســــتثناء دبي، لم تتأثر منطقة اخلليج كثيرا بأزمة 
الديون السيادية التي نشبت في مناطق أخرى من العالم. 
وهذا يعكس بشكل كبير املوارد املالية الضخمة التي راكمتها 
بفضل ارتفاع اسعار النفط بني عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٨، الى جانب 
صغر حجم مديونياتها السيادية. وعلى الرغم من العجز 
املالي الذي يتوقع ان تسجله البحرين ـ أصغر االقتصادات 
اخلليجيــــةـ  في العامــــني ٢٠١٠ و٢٠١١، اال انه ميكن متويل 
هذا العجز احملتمل بشــــكل مريح. لكــــن مازال هناك مجال 

ألن تتأثر دول اخلليج بأزمة الديون السيادية، السيما إذا 
ما انخفضت اســــعار النفط نتيجة منو ضعيف لالقتصاد 
العاملــــي، كما ان التحديات املاليــــة في املنطقة، خارج دول 
اخلليــــج، مازالت ماثلة وتتصدر جــــدول أعمال دول مثل 

مصر ولبنان واالردن.
  ولم تشــــهد املنطقة ارتفاعا في التدفقات املالية كالذي 
شهدته العديد من االسواق الناشئة حول العالم، ما جنبها 
بالتالي اي اضطرابات مرتبطة بالسياسات النقدية وأسعار 
الصــــرف. لكن هذا لــــم مينع من بروز بعــــض التحديات. 
فانخفاض سعر صرف الدوالر االميركي قد خلق تذبذبا في 
اسعار صرف العمالت اخلليجية مقابل العمالت الرئيسية 
األخرى. كما أنه أوجد ارتفاعا في اسعار السلع عامليا عند 
تقوميها بالدوالر، ما رفع من أسعار املواد الغذائية في دول 
اخلليج. وعلى الرغم من ان التضخم ليس محط قلق رئيسي 
في الوقت الراهن، اال ان ارتفاعه لفترة من الزمن من شأنه 

ان ينعكس على االطار احلالي للسياسة النقدية.
  من جهة ثانية، ســــجلت املنطقة اجنازا مهما هذا العام، 
متثل في إنشــــاء املجلس النقدي اخلليجي الذي من شأنه 
أن يهيئ لتأســــيس البنك املركزي اخلليجي مستقبال. لكن 
الطريق الى العملة اخلليجية املوحدة لن تكون معبدة متاما، 
بل ستعترضها بعض التحديات، مثل االنتهاء من مبادرات 
اقليمية طرحت سابقا كاالحتاد اجلمركي والسوق املشتركة، 
وعــــودة كل من االمارات وعمان الى املشــــروع، الى جانب 
اختالف السياســــات املتبعة نتيجة املسارات االقتصادية 

املختلفة بني دول اخلليج.


