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أزمة 2008 لن تتكرر.. واالقتصاد الكويتي محصّن

طارق عرابي - رباب اجلوهري - 
باهي أحمد

على الرغم مــن الهدوء 
النسبي الذي ساد األسواق 
العاملية في الساعات القليلة 
املاضيــة وتعافي األســهم 
األميركية عند إغالق نهاية 
االسبوع، بقيت املخاوف من 
االنزالق في دوامة جديدة من 
الركود االقتصادي مسيطرة 
على املستثمرين العامليني، 
في املقابل اســتبعد خبراء 
اقتصاد في لقاءات متفرقة 
مع »األنباء« حدوث ركود 
في الفترة املقبلة شــبيهة 
مشــيرين   ،٢٠٠٨ بأزمــة 
إلــى أن مــا حــدث خــالل 
األسبوعني األخيرين على 
الصعيــد العاملــي ليس إال 
رد فعل على سياسة فرض 
الرســوم األميركيــة علــى 
البضائــع الصينية، فضال 
عن تخفيــض »الفيدرالي« 
للفائدة والذي يعتبر مبنزلة 

مؤشر للتباطؤ املتوقع.
وحــول تبعــات األزمة 
احلاليــة علــى االقتصــاد 
الكويتي، أكدوا أن الكويت 
مــا زالــت تعطــي عوائــد 
أكبر على السندات طويلة 
األجــل بعكــس الفيدرالي، 
كما أنه ال يوجد حتى اآلن 
مؤشــرات واضحة لوجود 
أزمة مالية مقبلة، حتى لو 

خاصة أن مجال احلركة في 
السياسة النقدية بالكويت 

محدود جدا.
لكــن الثاقب عاد ليقول 
ـ  الصينــي  اخلــالف  إن 
األميركــي كان لــه تأثيــر 
علــى تراجــع الطلب على 
املنتجــات البتروكيماوية، 
األمر الذي سيؤثر على أرباح 
الشركات النفطية وشركات 
الكويتية  البتروكيماويات 

واخلليجية.
وأضــاف: »بشــكل عام 
لدينا في الكويت مؤشرات 
جيدة من بينها ترقية سوق 
الكويت لألوراق املالية وهي 
أمور ميكن أن تغطي على 
التقلبات العاملية في الفترة 

احلالية«.
ولفــت الثاقــب إلــى أن 

احلال لن تكون في الذهب 
أو العمالت االفتراضية.

واختتم يقول: »يجب أال 
نستعجل في اتخاذ القرار 
كردة فعل، ويجب حساب 
املخاطر وعدم اخلوف من 
التقلبــات احلالية، خاصة 
بالنسبة للمستثمر طويل 

األجل«.

ال انهيار
بدوره، اســتبعد احمللل 
املالي أحمــد القمر حدوث 
انهيار اقتصادي في الفترة 
املقبلة كاالنهيار الذي حدث 
في ٢٠٠٨، إذ ال يوجد سبب 
محدد حلدوث انهيار كالذي 
وقع في السابق بعد اقراض 
لــم  البنــوك ملســتثمرين 
يستطيعوا السداد حينها، 

يشــهد ركودا فــي العامني 
بســبب  وذلــك  املقبلــني 
تخوف املســتثمرين على 
رأس املــال، أما مــا يتعلق 
بالكويت فإلى اآلن ما زالت 
الكويت تعطي عوائد أكبر 
على السندات طويلة األجل 
بعكس الفيدرالي، كما أنه ال 
يوجد حتى اآلن مؤشــرات 
واضحة لوجود أزمة مالية 
مقبلة، فاالقتصاد الكويتي 
يعاني من عجز في األعوام 
األخيرة ولم يتأثر بشــكل 
كبيــر، كمــا أنه حتــى لو 
انخفض النفط ليصل إلى 
4٠ دوالرا للبرميــل، فإنــه 
لــن يؤثر علــى الكويت اال 
اذا استمر االنخفاض لفترة 

تزيد على العامني.

الرؤية غير مكتملة
من جانبه، قال اخلبير 
االقتصادي بدر الراشد إن 
األزمات السابقة تشير الى 
أنه حينما ينعكس منحنى 
العائد على الســندات فإن 
الركــود االقتصــادي على 
األرجح سيكون هو احملطة 
إلــى أن  املقبلــة، مشــيرا 
تراجع استثمارات الشركات 
إنفاق املستهلكني  وتباطؤ 
العامليني، واستمرار األزمة 
التجاريــة الدائــرة رحاها 
حاليا بني الواليات املتحدة 
األميركيــة والصني تزامنا 

ما حدث خالل األســبوعني 
األخيريــن علــى الصعيد 
العاملــي ليــس إال رد فعل 
على سياسة فرض الرسوم 
األميركيــة علــى البضائع 
عــن  فضــال  الصينيــة، 
تخفيض الفيدرالي األميركي 
للفائدة والذي يعتبر مبنزلة 
مؤشر للتباطؤ املتوقع، لكن 
في املجمل فإن املؤشرات ال 

تكون دقيقة دائما.
وحول رأيه في القطاعات 
التي ميكن أن تشكل مالذا 
آمنــا للمســتثمرين فــي 
الوقت الراهن، قال الثاقب 
إن املالذات اآلمنة حاليا هي 
تلــك التــي ال تعتمــد على 
العاملي،  العرض والطلــب 
كالقطاع الصحي والتعليمي، 
وغيرهما، لكنهــا بطبيعة 

ما أدى إلى حــدوث انهيار 
اقتصادي.

انعــكاس  وأضــاف أن 
املنحنــى اخلــاص بالعائد 
علــى الســندات األميركية 
ال يتعلق بقــرار الفيدرالي 
بخفض أسعار الفائدة، وإمنا 
بســبب اإلقبال الكبير من 
املســتثمرين علــى شــراء 
السندات ذات العائد طويل 
األمد وهو ما يعكس تخوفهم 
إلى شــراء تلك  واجتاههم 
الســندات خاصة أن سوق 
السندات يعد مؤشره أفضل 

من سوق األسهم.
وبســؤاله عــن رؤيتــه 
حــول مســتقبل االقتصاد 
العاملي بشكل عام والكويت 
بشــكل خاص، أفــاد القمر 
بــأن االقتصــاد العاملي قد 

الــى خفض  مــع االجتــاه 
قيمة »اليوان« من شــــأنه 
إقحــــام االقتصاد في دائرة 

الركـــود.
وبشكل عام أكد الراشد أن 
االقتصاد يحتاج الى فترة 
من عام إلى عامني للتحول 
إلى ركود اقتصادي، وذلك 
حينمــا ينعكــس منحنى 
العائد على السندات وغالبا 
ما ينتهي االنعكاس قبل أن 
تبدأ فتــرة الركود، كما أن 
انعكاس املنحنى  تداعيات 
غيــر محــددة وال ميكــن 
حصرها في الوقت الراهن، 
السيما ان مالمح األزمة لم 
تتضح بعــد والرؤية غير 

مكتملة. 
وأضاف: ال شك ان دورة 
منحنــى العائد تلــك املرة 
مختلفة عن املرات السابقة 
ألن هناك عوامل تسببت في 
انخفاض عوائد الســندات 
طويلــة األجل ال عالقة لها 
باالقتصاد، الفتا الى أهمية 
اتخاذ إجــراءات احترازية 
وخطوات استباقية لتقليل 
السلبية، فعلى  التداعيات 
ســبيل املثــال يجــب على 
اتخاذ مراكز  املســتثمرين 
اســتثمارية دفاعيــة فــي 
الفترة املقبلة بعد انعكاس 
منحنى العائد الذي يشير 
إلــى حاجة خلفــض معدل 

الفائدة األميركية.

شركات النفط الكويتية ضحية »احلرب التجارية«

انخفض النفط ليصل إلى 
4٠ دوالرا للبرميــل، فإنــه 
لــن يؤثر علــى الكويت اال 
اذا استمر االنخفاض لفترة 

تزيد على العامني.
وفــي هــذا اإلطــار، قال 
التمويــل بجامعة  اســتاذ 
الكويــت د.ســعود الثاقب 
إن العالم مــر عقب األزمة 
املاليــة العاملية فــي ٢٠٠٨ 
بعشــر ســنوات من النمو 
املتصاعد، ما يعتبر مؤشرا 
على أن قطاعا أو أكثر يجب 
أن يشهد تباطؤا خالل الفترة 
القادمة، خاصة أن هذا األمر 
يتزامن حاليا مع التوترات 
السياســية واالقتصاديــة 
العاملية التي من بينها عملية 
الشــد واجلــذب املتعلقــة 
بــني  التجــاري  بالصــراع 
الواليات املتحدة األميركية 
والصني، وانتخاب جونسون 
فــي بريطانيا، وغيرها من 

القضايا العاملية األخرى.
الثاقــب فــي  وأضــاف 
تصريح لـ »األنباء« أنه من 
التنبؤ  املستحيل ألي كان 
بتبعات التباطؤ القادم على 
االقتصاد الكويتي، فالكويت 
ليســت مرتبطــة بالدوالر 
األميركــي ارتباطــا كامال، 
لكنها جزء  مــن املنظومة 
العامليــة، لذا فال ميكن ألي 
شخص أن يتنبأ مبا ميكن 
أن يحــدث في املســتقبل، 

بدر الراشد أحمد القمرد.سعود الثاقب كامل احلرمي

الثاقب: ترقية البورصة ميكن أن تغطي على التقلبات العاملية
القمر: االقتصاد العاملي قد يشهد ركودًا في العامني املقبلني

الراشد: مالمح األزمة االقتصادية لم تتضح بعد والرؤية غير مكتملة

احلرمي: أسعار النفط لن تهبط إلى ما دون 50 دوالرًا 
أكد اخلبير النفطي كامل احلرمي في 
تصريح لـ »االنباء« أن انخفاض أسعار 
النفــط إلى ما دون 6٠ دوالرا ســيؤثر 
على امليزانية العامة في الكويت، خاصة 
في ظل بلوغ العجز املالي في امليزانية 
املاضية 3.3 مليارات دينار، مشيرا إلى 
أن أســعار النفط يجب أن تتراوح بني 
7٠ و75 دوالرا، حتى يكون هناك توازن 

لتفادي عجز امليزانية.
وبســؤاله حول توقعاته ألســعار 
النفط خــالل املرحلة املقبلــة في ظل 
الركود االقتصادي املتوقع، قال احلرمي 
إن أسعار النفط لن تشهد هبوطا حادا، 
متوقعا أن يتأرجح سعر البرميل بني 
55 و6٠ دوالرا. وأشار احلرمي إلى أن 
محاوالت السعودية خفض االنتاج مبا 

يعادل ٢.٢ مليون برميل يوميا ستؤدي 
إلى انخفاض سعر البرميل إلى ما دون 
6٠ دوالرا، األمر الذي سيدفع العديد من 
الدول املنتجة للنفــط الصخري على 
غرار كندا والبرازيل الى االستفادة من 
حصة أوپيك في أسواق النفط العاملية 
وهو ما حدث أخيرا بعد انخفاض حصة 

أوپيك من 3١% لتصل إلى ٢٨%.

البورصــات األميركية  انهــارت 
األســبوع املاضي على وقــع ما بات 
يعرف بأنه »انعــكاس منحى العائد«، 
ويعني باختصار انك تشتري سندات 
احلكومة األميركية ملدة ١٠ سنوات بعائد 
اقل من سندات ملدة 3 اشهر على سبيل 
املثال، وهذا غير منطقي ألنه يفترض 
انك حتجز أموالك لفترة ١٠ ســنوات 
عبر شراء السندات لهذه املدة الطويلة، 
فمن الطبيعي انك ستحصل على عائد 
اعلى من حجز أموالك في سندات ملدة 
قصيرة. ويبلغ عائد ســندات الثالثة 
اشــهر ١.9% بينما يبلغ عائد سندات 
الثالثــن عاما ١.6%، أي فعليا يفترض 
بك أن تشــتري عائدات 3 اشهر ألنها 

ستعطيك عائدا اعلى. 
ان املســتثمرين  املغزى هنا  لكن 
يشــترون هذه السندات طويلة األمد 
ألنهم يعتقدون بوجود أزمات اقتصادية 
على املدى القصير، فيشترون سندات 
بعيدة املدى بعائد مضمون عند سعر 
مثال ١.6% افضل لهم من التعويل على 
فترة قصيرة بعائد اعلى، ألنهم يريدون 
أن يضمنوا أطول فتــرة ممكنة من 
العوائد على أموالهم في حال انهارت 

االقتصادات.
لكن أيضا الطلب نفســه على هذه 
السندات الطويلة األجل دفع الى تخفيض 
العائد عليها، فعندما يكون هناك طلب 
عال على هذه السندات، من الطبيعي أن 
ينخفض عائدها، وهو ما حدث وأدى 
الى انخفاض العائد بشكل كبير وكشف 
عن حتول املستثمرين جماعة نحوها. 
وهناك توقعات من مركز كروم بأن 
يتم تخفيض الفائدة بشكل اكبر مادام 
عائد سندات الثالثة اشهر انخفض دون 
2%، أي فعليا دون سعر الفائدة، وهي 
احلالة نفسها التي حدثت املرة املاضية 
عندما خفض البنك املركزي االميركي 

أسعار الفائدة بسبب انخفاض العائد على 
سندات الثالثة اشهر دون سعر الفائدة. 
املشكلة ان كل شيء في االسواق 
حاليا »بالعكس«، فاالقتصاد األميركي 
يعيش تناقضات كبيرة، ففي وقت هناك 
ادنى بطالة في خمســن عاما، ومنو 
متواصل لالقتصاد - وان كان يتباطأ-، 
وشركات حتقق املليارات من إدراجها 
بالبورصات، وإنفاق املستهلكن مرتفع، 
تدور أخبار عن األزمات االقتصادية 
واحلروب التجارية وتنخفض الفائدة، 
التي هي مؤشر لوضع اقتصادي صعب، 
ثم تأتي فضيحة مالية جلنرال موتورز 
قد تكون أقوى من »إنرون«. في املقابل، 
يهرب املستثمرون من االسهم باجتاه 
السندات، ويشــترون سندات طويلة 
بعائد اقل من ســندات قصيرة، فقط 
حلفظ رأس املال وليس للحصول على 

مكاسب. 
كل ذلك يوضح ان هناك أمرا مختلفا 
يحدث في االقتصادات الكبرى، ويحتاج 
الى قراءة مختلفة عن الطريقة التقليدية 

في االستثمار وحفظ الثروة. 
واملشكلة الكبرى ان هناك شكوكا 
حول مصير االقتصادات الكبرى وحتى 
الناشئة، فبريطانيا تواجه أعنف أزمة 
سياسية بســبب البريكست، وأخذت 
تؤثر على اقتصادها وعملتها. اميركا 
تعيش معركة انتخابية حادة تقسم البالد 
بن معسكرين: »املواطنن األصلين« 
و»املهاجرين«. وفــي كل مكان هناك 
مشــاكل اقتصادية او سياســية من 
األرجنتن الى أملانيا مرورا بفرنســا 
والهند وهونغ كونغ والصن، وصوال الى 
اخلليج العربي وإيران وتركيا ومصر. 
في ظل هذا الواقع، يفترض ان يبحث 
من لديه مال عن مالذ آمن وان كان مع 
»حفظ ماء رأس املال«، بينما سيكون 

من ليس لديه مال مرتاح البال!

مناخ السوق

لديك مال..
أنت في ورطة!

@boumeree
a.boumerhi@alanba.com.kw

أحمد بومرعي
سكرتير حترير االقتصاد

9 اقتصادات كبرى على شفا الركود
وعانت املكسيك من انخفاض استثمارات الشركات وتراجع الثقة، حيث 
تخشى الشركات من قيام الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور 

بتأميم الصناعات.
البرازيل: انكمش أكبر اقتصاد في أميركا اجلنوبية بنسبة ٠.٢% في الربع 
األول، ومن املتوقع على نطاق واسع أن ينكمش مرة أخرى في الربع الثاني.

وعانت البرازيل لبيع السلع في اخلارج وشهدت أيضا تباطؤ الطلب في 
الداخل، واعتقد البعض أن البرازيل ستستفيد من سعي الصني لشراء فول 
الصويا وغيرها مــن املنتجات بعيدا عن الواليات املتحدة، ولكن انخفاض 

أسعار السلع األساسية حال دون ذلك.
األرجنتني: األرجنتني تشــهد أزمة، حيث تعاني بالفعل من ركود يزداد 
ســوءا، حيث تراجع ســوق األسهم بنسبة تقارب 5٠% في يوم واحد، وهو 
ثاني أكبر انهيار تشهده أي دولة منذ ١٩5٠. كما تشهد البالد تضخما سريعا، 
كما تعرض الرئيس موريسيو ماكري لهزمية في االنتخابات األولية 
في البالد. ويخشى املستثمرون أال تتمكن األرجنتني 
من ســداد ديونها، كما يخشى املواطنون من 
صعوبة شراء املنتجات اليومية ألن قيمة 
البيزو األرجنتيني تواصل االنخفاض 
خاصة مقابل الدوالر األميركي.

سنغافورة: أعلنت الدولة 
اآلســيوية انكماش الناجت 
اإلجمالي احمللي بنســبة 
3.3% في الربع الثاني، 
مقابل منو بأكثر من %3 
في الربع األول. وألقت 
سنغافورة باللوم على 
احلرب التجارية بني 
املتحــدة  الواليــات 
والصني في مشاكلها، 
العتماد اقتصادها على 

الصادرات.
اجلنوبيــة:  كوريــا 
متكنــت كوريــا اجلنوبية 
من جتنب الركود في النصف 
األول مــن العام، ولكن االقتصاد 
انكمش ٠.4% في الربع األول، في حني 
ســجل منوا ١.١% في الربع الثاني، وعلى 
الرغــم أنه أداء أفضل من املتوقع لكن ال يعتقد 
كثير من اخلبراء أنه سيســتمر. كما أن اليابان وكوريا 
اجلنوبية في خضم حرب جتارية خاصة بهما، من املتوقع أن تؤثر سلبا على 
النمو. روسيا: حذر معهد اقتصادي روسي األسبوع املاضي من أن البالد قد 
تدخل حالة ركود بحلول نهاية العام بعد أن منا االقتصاد بنسبة متواضعة 
بلغت ٠.7% في النصف األول من العام احلالي. وعملت روسيا على حماية 
اقتصادهــا قدر اإلمكان من العقوبات التي تفرضها احلكومة األميركية عن 
طريق احلد من الصفقات مع الواليات املتحدة والتجارة بالدوالر األميركي، 

لكن هذا يعني اعتمادا أكبر على الصني التي تتباطأ اآلن.
أمــا اقتصاد الواليات املتحــدة فهو اقتصاد خدمي يتغــذى على الطلب 
احمللي، مما يوفر بعض احلماية من املشــاكل فــي اخلارج، ولكن مع تعثر 
الدول األخرى، يقوم املستثمرون العامليون بشراء سندات اخلزانة األميركية، 
ممــا يتســبب في عكس منحنى العائــد في الواليات املتحدة، وهي إشــارة 

حتذير من الركود.

تعاني ٩ اقتصادات رئيسية حول العالم من الركود أو تقترب من دخول 
هــذه املرحلة، ما رفــع من املخاوف املتعلقة بأن تباطؤ االقتصاد العاملي قد 

يقحم الواليات املتحدة هي أيضا إلى مرحلة ركود اقتصادي.
وأشار تقرير لصحيفة »واشنطن بوست« إلى أن التراجع الذي خيم على 
أسواق األسهم األميركية يوم األربعاء املاضي جاء بعد أن كشفت اثنني من 

أكبر االقتصادات في العالم عن بيانات اقتصادية سيئة.
والبيانات السيئة األولى كانت في الصني التي سجلت أسوأ منو لإلنتاج 
الصناعي لديها في ١7 عاما خالل الشهر املاضي، أما الثانية فهي أملانيا التي 

سجلت انكماشا اقتصاديا في الربع الثاني.
ولدى كل الدول التي تعاني من ركود أو تباطؤ االقتصاد مشكلة مشتركة 
وهي االعتماد املرتفع على بيع الســلع خارج البالد، في الوقت الذي ال يعد 

فيه ذلك وقتا مالئما القتصاد تقوده الصادرات.
وفي بعض الدول األخرى مثل روســيا واألرجنتني فإن املشاكل 

الداخليــة طويلــة األجل لديهــا تتضخم فــي الوقت 
احلالــي الذي يســيطر فيــه التقلب واخلوف 

على املستثمرين العاملني، ما يفاقم األزمة.
وفــي الوقــت الــذي تتزايد فيه 

احملن فــإن قوارب النجاة املعدة 
للمســاعدة ليســت كثيــرة، 

ليكــون ذلــك هو الســبب 
وراء هروب املستثمرين 
إلى أصــول املالذ اآلمن 
مثل الذهب والسندات 

احلكومية.
وهذه نبذة عن أبرز 
االقتصادات الرئيسية 
التي تثير قلق الركود:

انكمــش  أملانيــا: 
االقتصاد األملاني بنسبة 

٠.١% في الربع الثاني بعد 
منو هزيل بنسبة ٠.4% في 

بداية العام، وربعني متتاليني 
من النمو السلبي هو تعريف 

للركود، وهو ما تقترب أملانيا من 
تسجيله، ما أثار مخاوف حدوث ركود 

رسمي بحلول نهاية العام.
اململكة املتحدة: تشبه قصة اململكة املتحدة 

نظيرتهــا األملانية، حيث تراجع الناجت اإلجمالي احمللي 
بنسبة ٠.٢% في الربع الثاني بعد ارتفاع ضعيف بنحو ٠.5% في الربع األول.
وبجانب مشاكل التصنيع، تشهد اململكة املتحدة تباطؤا في االستثمار، 

بسبب عدم اليقني بشأن اخلروج من االحتاد األوروبي.
إيطاليا: يعاني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لسنوات، ودخل في 

حالة ركود في العام املاضي، وعام ٢٠١٩ لم يكن أفضل بكثير.
وفي الربع الثاني سجلت إيطاليا منوا ٠.٢%، وهناك مخاوف من أن يتحول 
إلى ركود الحقا حيث تبيع إيطاليا بعض السلع إلى أملانيا التي تشهد وضعا 

سيئا. كما أن ديون إيطاليا هي واحدة من أعلى معدالت الدين في العالم.
املكســيك: كانت هدفا في معارك التجــارة والهجرة التي قام بها ترامب، 

والتي يبدو أنها تتسبب في خسائر أكبر مما توقع الكثيرون.
وانكمش االقتصاد املكســيكي بنسبة ٠.٢% في بداية العام، وبالكاد جنا 

من الركود الرسمي في الربع الثاني من خالل النمو بنسبة ٠.١% فقط.


