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االقتصادية

أحمد سمير
رغم اشادة املراقبني وردود الفعل االيجابية لالقتصاديني على قرار 
بنك الكويت املركزي قبل نحو 4 أشهر بتخفيضه سعر اخلصم مبقدار 
50 نقطة اس����اس ليصبح 3% بدال من 3.5%، وهو اخلفض اخلامس منذ 
اواخ����ر اكتوبر املاضي اال انه آنذاك ارتفعت كثير من االصوات املطالبة 
مبزيد من اخلفض مؤكدة على ان اخلفض احلاصل كان اقل من مطالب 

االقتصاديني ومتطلبات سوق التمويل في ذلك الوقت.
واستمرت االصوات املطالبة بتحرك جديد للمركزي نحو خفض آخر 
لس����عر اخلصم بنفس املقدار او رمبا اكثر »نقطة مئوية كاملة« السيما 
ان نس����بة اسعار اخلصم في معظم دول العالم بعيدة كل البعد عما هو 

قائم هنا في الكويت.
واذا اجتهنا صوب بالد العام سام جند ان مجلس االحتياطي الفيدرالي 
االميرك����ي مازال يبقي على معدل الفائ����دة على االقراض املصرفي عند 
مس����تواه املنخفض الذي يكاد يقترب من الصفر )0.25%( وخرج آنذاك 
رئيس االحتاد الفيدرالي ليعلن تعهد االحتياطي الفيدرالي باالبقاء على 
املعدالت عند مستواها املنخفض لفترة طويلة قد تستمر الى نهاية العام 

احلالي ورمبا متتد لفترة اخرى في عام 2010.
واالصرار على التعامل بأس����عار فائدة منخفضة كان السمة الغالبة 
على الدول الثمان����ي الصناعية الكبرى حيث ابقت منطقة اليورو على 
معدالت الفائدة لديها دون تغيير عند ادنى مستوى لها بنسبة 1% واعلن 
مسؤولو املركزي االوروبي انهم بانتظار ظهور مؤشرات على انتعاش 
متواص����ل في دول املنطقة ال� 16 وغيرها من الدول قبل ان يتحرك نحو 

سلسلة من االجراءات لتحفيز االقتصاد ورفع معدالت الفائدة.
وعلى نفس اخلطى تس����ير اململكة املتحدة حيث ابقى بنك اجنلترا 
املركزي اسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 
0.5% للشهر السادس على التوالي وعلق محافظ املركزي البريطاني ميرفني 
كينج بان االقتصاد البريطاني على الرغم من انه يظهر بوادر انتعاش اال 
ان اي حتسن سيكون على االرجح محدودا مقارنة مع االنخفاض احلاد 

في االنتاج الذي جنم عن االزمة املالية العاملية.
وفيما قرر بنك اليابان املركزي قبل نحو شهر االبقاء على سعر الفائدة 
القياس����ي بال تغيير عند 0.1% امام استمرار احلالة العسيرة لالقتصاد 
الياباني رغم ظهور عالمات متزايدة على التحس����ن فإنه عاد االسبوع 
املاضي ليعلن قراره بتجميد سعر الفائدة عند نسبة 0.1% في خطوة رأى 
املراقبون انها كانت متوقعة على نطاق واس����ع وكان قرار جتميد سعر 

الفائدة بإجماع مجلس السياسة في املركزي الياباني.
ولم تتخلف عن التوجه كثير من دول العالم الصناعي املتقدم مثل 
السويد وسويسرا واستراليا وغيرها. وعودة الى الوضع احمللي يقول 
عقاري مخضرم ان البنك املركزي ميلك احدى ادوات الس����وق املهمة في 
حتريك عجلة االقتصاد والعودة به الى سابق عهده والسيما ان خفض 

سعر اخلصم سيلعب دورا محوريا في ذلك االنتعاش املنشود.
ولكن محافظ بنك الكويت املركزي يقول تعليقا منه على قرار الوصول 
بسعر اخلصم الى 3% ان هذا القرار قد جاء في ضوء املتابعة املستمرة التي 

يقوم بها البنك املركزي ملستجدات 
االوض����اع االقتصادي����ة والنقدية 
واملصرفية احمللية والعاملية حيث 
تتزايد احلاجة ف����ي هذه املرحلة 
لترسيخ االجواء املالئمة لتعزيز 
النمو في القطاعات غير النفطية 
لالقتصاد الوطني من خالل تقليص 
تكلفة االئتمان السيما مع ظهور مزيد 
من املؤشرات الدالة على انحسار 
الضغوط التضخمية في االقتصاد 

الوطني.

موقف المحافظ

وكم����ا هو واضح م����ن تعليق 
احملافظ ف����إن للمركزي اس����بابه 
ومبررات����ه اي ان املرك����زي ليس 
غاف����ال او بعي����دا عما ي����دور في 
السوق ومتطلباته بل ان احملافظ 
ذهب اكثر ليشرح اسباب خطوته، 
مشيرا الى انها اخذت في االعتبار 
استمرار منو مستويات السيولة 
لدى البنوك احمللية ومبا يوفر لها 
املساحة املناسبة لتلبية االحتياجات 

التمويلية.
ويرى مصدر عق����اري آخر ان 
»املركزي« رمبا لديه اسبابه ولكن 
في الوقت نفسه السوق ايضا حتكمه 
املعطيات القوية اذ تشكل اسعار 
الفائ����دة احملور االساس����ي ورمبا 
الرئيسي في س����وق العقار حيث 
ان انخفاضها سيس����اعد بال شك 
على تخفيض تكاليف التمويل على 
الشركات ويشجع املستثمرين على 
االستثمار ويحفز على االنتعاش 
االقتص����ادي. وذك����رت مصادر ل� 
»األنباء« ان جتمعا للعقاريني قد 
اوصلوا بالفعل رسالة واضحة الى 
البنك املرك����زي مفادها ان الوضع 
االقتصادي القائم في البالد اليزال 
بحاجة الى خفض س����عر اخلصم 
ويتطلع����ون خلطوة وق����رار من 
املركزي يخفض مبوجبه س����عر 

اخلصم نقطة واحدة مئوية على االقل.
وتتابع املصادر: اما اذا كان »املركزي« لديه معلومات 

عن خطط لدى احلكومة لالنفاق الرأسمالي والتنموي فهذا 
موضوع آخر ولن تصبح اسعار الفائدة هي احملرك الوحيد 

لالقتصاد وامنا اداة في ظل سياسة نقدية عامة.
وفي السياق ذاته يقول مسؤل مصرفي رفيع 

ان قرار املركزي السابق بخفض سعر اخلصم 
نصف نقطة مئوية لم يكن ابدا بهدف زيادة 

منو محفظة القروض لدى البنوك احمللية 
وامن����ا كان فقط بهدف تخفيف االعباء 
عن املقترضني القائمني بالفعل والذين 
يدينون للبن����وك كمقترضني وذلك 
تخفيفا لالعباء في ظل ظروف مير 
بها املدينون وعدم قدرتهم على السداد 

وبذلك تتراكم عليهم الديون.
ويرى املصرفي ان الوضع احلالي 
ال يحتم على املركزي اللجوء الى 
اتخاذ خط����وة مبزيد من اخلفض 
لسعر اخلصم اما اذا اتخذها فهي 
خاضع����ة لسياس����ة نقدية عامة 
يحكمها بالضرورة ارتباط الدينار 
بال����دوالر وأهمية احلفاظ على 
هامش من املس����افة بني سعر 
اخلصم على الدينار وس����عر 

اخلصم على الدوالر.
ويلتقط خيط احلديث 
اس����تثماري ومس����ؤول 
اح����دى كبريات احملافظ 
االستثمارية مشيرا الى 

تأييده التام والكامل ألي 
خفض يجريه البنك املركزي 
حاليا على سعر اخلصم 
مشيرا الى انه علينا املقارنة 
بني احلال لدينا واحلال هناك 

في سائر دول العالم حيث تدور أسعار الفائدة حول 
الصفر أو ال� 0.1% وال يجوز ان تغرد الكويت خارج السرب العاملي فهناك 
تضرر وهنا تضرر، هناك أزمة مالية وهنا أزمة مالية، هناك مستثمرون 
وهنا مستثمرون، هناك طلبات للتمويل واالقتراض وهنا أيضا وهناك 

أصول مرهونة ولدينا أيضا الوضع نفسه فلماذا اإلصرار؟!
وبني التش����دد في املطالبة واستعراض األسباب وعقد املقارنة يبرز 
صوت آخر ذهب الى تفنيد األس����باب التي تدف����ع باملركزي الى موقفه 

املتمسك بسعر عال للخصم كما يرى البعض.

االرتباط مع الدوالر

واذ ي����رى أح����د احمللل����ني 
االقتصاديني ان السياسية النقدية 
في الكوي����ت ال ميكنها االبتعاد 
كثيرا عن السياسة النقدية في 
الواليات املتحدة االميركية حتى 
وان لم تتخذ خطوات سريعة في 
خفض أس����عار اخلصم كما كان 
احلال سابقا اذ ان هناك رغبة في 
ترك مساحة نسبية بني سعري 
الفائدة في البلدين اال انها تدور 
في الفلك نفس����ه وذلك ألسباب 

عديدة أهمها:
1 – رغم ان الدينار الكويتي 
يرتب����ط بس����لة م����ن العمالت 
الرئيس����ية اال ان ال����دوالر هو 
العملة التي تتشكل منها النسبة 
الكبرى في هذه الس����لة )بنحو 
75%( هك����ذا يصبح أداء العملة 
الكويتي����ة مرهونا بأداء الدوالر 

األميركي.
2 – يعود س����بب عدم تنوع 
الدخل في الكويت الى االعتماد 
على النفط كمصدر وحيد للدخل 
القومي مما يعني ارتباط االقتصاد 
بالدوالر حيث يتم تسعير النفط 
بالدوالر األميركي حتى اليوم وال 
توجد نية في الوقت احلالي لفك 
هذا االرتباط أو تغييره مما يدفع 
بحتمية ارتباط السياسة النقدية 
الكويتي����ة بالسياس����ة النقدية 
االميركية. ويعزز محدثنا تأييده 
بطلب خفض سعر اخلصم بأن 
الكويت التزال تش����هد انكماشا 
اقتصاديا توقعت املؤسس����ات 
الدولية ان يصل الى 1.9% وان هذا 
اخلفض في سعر اخلصم سيساعد 
على تخفيض كلفة االقراض وكلفة 
متويل االستثمار وحترير السيولة 
لتنتعش القطاعات االقتصادية 

كافة.

فواز كرامي
املتابعة  اللجنة اإلش���رافية  تعقد 
لنش���اط احملفظة الوطنية )املليارية 
س���ابقا( اجتماعها التنس���يقي املقرر 
في منتصف األسبوع اجلاري، وذلك 
الس���تعراض تقرير واف حول تقييم 
اعض���اء اللجنة ألداء الس���وق خالل 

األش���هر ال� 9 األولى من العام احلالي 
وتوقعاتهم للربع األخير والتي على 
ضوئها سيحددون خطوتهم االستثمارية 
املقبلة، وذكرت مصادر ل� »األنباء« ان 
اللجنة لن ترفع طلبا باعتماد ميزانية 
جديدة الس���تثمارها في السوق خالل 

الربع االخير.

اللجنة اإلشرافية على المحفظة الوطنية تلتئم منتصف األسبوع

»املركزي األوروبي« على النهج »األميركي« يسير

»الفيدرالي األميركي« يواصل سياسة خفض سعر اخلصم

لماذا ترتفع األصوات المطالبة بمزيد من الخفض لسعر الخصم؟
األعب�اء  لتخفي�ف  يأت��ي  الخص�م  س�عر  تخفي�ض  مصرفي�ة:  مص�ادر 
ع�ن المق�ت�رضي�ن ولي��س ل�زي�ادة نم�و محفظ�ة الق�روض ل�دى البنوك

خط�ط الحكوم�ة إلقام�ة عدد م�ن  المش�اريع 
التنموي��ة الجدي�دة بدي�ل مقب�ول لخي�ار الخفض

»المرك�زي«  إل�ى  العق�اري�ون أوصل��وا رس��الة 
بض���رورة خف��ض س�ع��ر الخ��ص�م إل��ى %2

س�عر  على  أبقى  األميركي«  »الفيدرالي 
الخصم يدور بي�ن صفر و0.25% و»المركزي« 
اليابان�ي جّم�د س�عر الفائدة عن�د %0.1

بنس�بة  األميرك�ي  بال�دوالر  الدين�ار  رب�ط  اس�تمرار 
كبي�رة وراء اإلبق�اء عل�ى المع�دل العالي لس�عر الخصم

نتطلع لسياسة نقدية شاملة 
ومشاريع تنموية ترى النور

تبقى أصوات املطالبني بتخفيض سعر اخلصم تتردد بني 
أروقة الساحة االقتصادية ويبقى للبنك املركزي قراره وأسبابه 
وبني هذا وذاك يبقى االقتصاد الوطني يتطلع الى سياس��ة 
نقدية ش��املة وأدوات عدة وليس أداة واحدة اذ يبقى سعر 
اخلصم أداة من عدة أدوات تستطيع انتشال االقتصاد من 
انكماشه، ورمبا اإلعالن األخير عن حزمة من املشاريع التنموية 
الكبرى هو البداية احلقيقية للخروج من نفق االنكماش الذي 

أرخى بظالله على القطاعات االقتصادية عامة.


