
اقتصـاد
االحد ٩ فبراير ٢٠٢٠

31

بعد إنذار صندوق النقد الصارخ.. هل ستفلس دول اخلليج فعًال بعد ١٥ عامًا؟!
منو الطلب العاملي على النفط ليبدأ في النهاية 
باالنخفاض خالل العقدين املقبلني، واذا حتققت 
هذه التوقعات، فإنها ســتعيد تشكيل املشهد 
االقتصادي للعديد من الدول املصدرة للنفط، مبا 
فيها دول مجلس التعاون». وميثل إنتاج النفط 
في دول اخلليج ٢٠٪ من اإلمدادات العاملية، وفي 
حني التزال تكلفة االنتاج منخفضة بشكل ال 
يصدق، اال ان إنتاج النفط الصخري االميركي 
ميثل حتديثا لهيمنة هذه الدول على اســعار 
النفط العاملية. وانتهــى تقرير الصندوق الى 
التحذير من ان إجمالي الثروة املالية الصافية 
في منطقة اخلليج والذي يقدر بنحو تريليوني 
دوالر في الوقت احلالي سيصبح سلبيا بحلول 
٢٠٣٤ حيث تصبح املنطقة مقترضة صافية بعد 
ان تستنفد الثروات املالية في غضون األعوام 

اخلمسة عشر املقبلة.
«بلومبيرغ» 

من ناحية، اخرى استعرضت وكالة بلومبيرغ 
االخبارية تداعيات تقرير الصندوق الذي دعا الى 
إصالحات اقتصادية حاسمة، مشيرا الى ان أغنى 
دول الشرق األوسط قد تستنفد ثروتها املالية 
الصافية بحلول عام ٢٠٣٤ لتصبح مدينا صافيا.

وقال رئيس فريق أخصائيي الشرق األوسط 
وآسيا الوسطى وقسم األبحاث في الصندوق 
جهاد آزور إنه خالل عقد آخر سيتم استنفاد 
الثروات غير النفطية، وبالتالي «يتعني على دول 
املنطقة التفكير مليا واســتراتيجيا ألن سوق 
النفط يتغير هيكليا من ناحية الطلب والعرض».

وانتهت بلومبيرغ الى ان الكويت والسعودية 
واإلمارات متثل أكبر منتجي النفط اخلليجيني، 
وتتفاوت املخاطــر بني دولة وأخرى في دول 
مجلس التعاون اخلليجي التي تشــمل أيضا 

قطر وعمان والبحرين.

يأتي في الوقت الــذي تخلفت فيه البحرين عن 
سداد قرض في ٢٠١٨ وتلقت خطة إنقاذ بقيمة ١٠ 
مليارات دوالر من جيرانها، مشيرة الى ان الدين 
العام لديها يبلغ ٩٣٪ من الناجت احمللي اإلجمالي.

وقالت نيويورك تاميــز انه حتى الكويت 
والسعودية ذات االحتياطيات النفطية العمالقة 
تواجهان نفس املشــاكل االقتصادية احملتملة 
التي تواجه مجلس التعاون اخلليجي بأكمله. 

وقال التقرير «انه مع التحسينات املستمرة 
في تقنيــات توفير الطاقــة، والتوجه للطاقة 
اخلضراء وسياسات تغير املناخ، يتوقع تباطؤ 

من الضرائب وخفض اإلنفاق احلكومي. وقد حتتاج 
«احلكومات على األرجح إلى تقليص حجمها».

وذكر الصندوق أن املنطقة ميكنها إما حتقيق 
اإلصالح اآلن أو ترك املهمة لألجيال القادمة. وفي 
كلتــا احلالتني، يجب أن يأتي التغيير في مرحلة 

ما، وبخالف ذلك، فإن االموال ستنضب فعال.
«نيويورك تاميز» 

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تاميز ان 
هذا االنذار الصارخ من الصندوق بأن الثروات 
املالية اخلليجية ســتنضب في غضون ١٥ عاما 

غير مباشر على الهيدروكربونات.
وأوضــح التقرير أن دول اخلليج تدرك مثل 
هذه القضايا وتقــوم بتعديل ميزانياتها ملراعاة 
البيئة الصعبة التي جتد نفسها فيها، وبرغم ذلك 
فإن السرعة واحلجم املتوقعني لهذه االجراءات 
في معظــم البلدان قد ال تكــون كافية لتحقيق 
االستقرار لثرواتها، محذرا من أن هذه التعديالت 
يجب تســريعها والتعامل معها على مدى فترة 

طويلة من الزمن.
كما يوصي الصندوق حكومات اخلليج فضال 
عن التنويع االقتصادي بجمع املزيد من العائدات 

محمود عيسى

تناولت الصحافــة الغربية ما جاء في تقرير 
صندوق النقد الدولي من ان الثروات اخلليجية 
البالغ قوامها ٢ تريليون دوالر قد تنضب بحلول 

عام ٢٠٣٤.
وفي هذا السياق، قالت مجلة فوربس ان دول 
الشرق األوسط قد تنفق اموالها قبل وقت طويل 
من نفاد النفط في ضوء التوقعات بأن الطلب العاملي 
علــى النفط من احملتمل أن يصل إلى ذروته في 
٢٠٤٠، رغم أنه قد يحدث في وقت أقرب بكثير 
إذا كان هناك جهد عاملي متضافر ملعاجلة قضايا 
تغير املناخ وحتسينات أسرع في كفاءة استخدام 
الطاقة. وهذا يعني أن الساعة تدق ملصدري النفط 
في اخلليج إلعادة التوازن بشــكل أساسي إلى 
اقتصاداتهم. ومع ذلك، يقول صندوق النقد الدولي 
إنــه بدون إصالحات أكثر أهمية من تلك التي مت 
اإلعالن عنها بالفعل، فإن الثروة املالية للسعودية 
والكويت واإلمارات وغيرها قد تستنفد بحلول 

عام ٢٠٣٤.
وأضافت ان حكومــات دول مجلس التعاون 
اخلليجي الســت والتي تنتج مجتمعة أكثر من 
خمسة إمدادات النفط العاملية اطلقت خططا طموحة 
لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط والغاز. وقد 
يكون برنامج رؤية ٢٠٣٠ الذي اعلنته السعودية 
أكثر اجلهود اخلليجية بروزا، ولكن الدول الست 

االخرى تسير على النهج ذاته.
وقالت الصحافــة الغربية انــه رغم هذه 
املبادرات، يظل النفط والغاز عنصرا رئيسيا 
القتصادات املنطقة وكان هناك تقدم محدود 
في تطوير أنشطة القطاع اخلاص غير النفطي. 
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أنه حتى في 
حالة حدوث تقدم على هذا الصعيد، فإن الكثير 
من النشاط االقتصادي غير النفطي يعتمد بشكل 

تريليونا دوالر إجمالي الثروة املالية الصافية لدول «التعاون» قد تتبّخر في غياب اإلصالحات املالية

«الشال»: ٤٫٥ مليارات دينار عجز متوقع 
ملوازنة ٢٠٢٠/٢٠١٩

ذكــر تقريــر «الشــال» 
املعــدل  أن  االقتصــادي 
التقديري لسعر برميل النفط 
الكويتي وفقا لفروقات سعره 
عن خام برنت لشهر يناير بلغ 
نحو ٦٥٫٧ دوالرا، وهو يزيد 
بنحو ١٠٫٧ دوالرات للبرميل 
أي مبا نســبته نحو ١٩٫٥٪ 
عن السعر االفتراضي املقدر 
في املوازنة احلالية والبالغ 
٥٥ دوالرا للبرميل، في حني 
بلغ معدل سعر برميل النفط 
العشرة  الكويتي للشــهور 
األولــى مــن الســنة املالية 
احلاليــة نحــو ٦٤٫٨ دوالرا 
وهو أدنى من معدل سعره 
للسنة املالية الفائتة بنحو 
٥٫٤٪. وكانت السنة املالية 

قيمته نحو ١٫٤ مليار دينار، 
وفي حال استمرار مستويي 
اإلنتاج واألسعار على حالهما 
ـ وهــو افتراض قد ال يتحقق 
ـ فمــن املتوقع أن تبلغ جملة 
اإليرادات النفطية بعد خصم 
تكاليف اإلنتاج ملجمل السنة 
املالية احلالية نحو ١٦٫١ مليار 
دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 
٢٫٢ مليار دينار عن تلك املقدرة 
فــي املوازنــة للســنة املالية 
احلالية والبالغــة نحو ١٣٫٩ 
مليار دينار. ومع إضافة نحو 
١٫٩ مليار دينار إيرادات غير 
نفطية، ستبلغ جملة إيرادات 
املوازنة للسنة املالية احلالية 

نحو ١٨ مليار دينار.
انه عند  التقرير  وأوضح 

مقارنة ذلك الرقم باعتمادات 
املصروفات البالغة نحو ٢٢٫٥ 
مليــار دينار، فمــن احملتمل 
أن تســجل املوازنــة العامــة 
املاليــة ٢٠٢٠/٢٠١٩  للســنة 
عجــزا قيمتــه ٤٫٥ مليــارات 
دينار، ولكن بيانات ١٠ اشهر 
تصلح الســتخدامها كمؤشر 
على احلجم االفتراضي لعجز 
املوازنة، ويبقى العجز الفعلي 
متغيرا تابعا حلركة أســعار 
وإنتاج النفط خالل ما تبقى من 
السنة املالية احلالية، وأسعار 
النفط حاليا بأدنى مســتوى 
لهــا خــالل عام بســبب أزمة 
وباء كورونــا، ويتأثر أيضا 
بفارق النفقات الفعلية عن تلك 
املقدرة مع نهاية السنة املالية.

الفائتة ٢٠١٩/٢٠١٨ التي انتهت 
بنهايــة مــارس الفائت، قد 
حققت لبرميل النفط الكويتي 
معدل ســعر بلغ نحو ٦٨٫٥ 
دوالرا، ومعدل سعر البرميل 
لشهر يناير ٢٠٢٠ أدنى بنحو 
٤٫١٪ من معدل سعر البرميل 
للسنة املالية الفائتة، وأدنى 
بنحــو ١٤٫٣ دوالرا للبرميل 
من سعر التعادل للموازنة 
احلالية البالغ ٨٠ دوالرا وفقا 
لتقديرات وزارة املالية وبعد 
اقتطاع الـــ ١٠٪ من إجمالي 
اإليرادات لصالح احتياطي 

األجيال القادمة.
ورأى التقرير انه يفترض 
أن تكــون الكويت قد حققت 
إيرادات نفطية في يناير مبا 

«فورسيزونز» تعلن عن خطتها التوسعية لعام ٢٠٢٠
تستمــــر مجمــوعـــة 
فورســيزونز للفنــــــادق 
واملنتجعات، الشركة الرائدة 
عامليا في مجــال الضيافة 
فــي توســيع  الفاخــرة، 
محفظتها االستثمارية من 
خالل خطتها االستراتيجية 
لعــام ٢٠٢٠، وذلــك عبــر 
افتتــاح عدد مــن الفنادق 
واملســاكن  واملنتجعــات 
اخلاصة اجلديدة في أكثر 
الوجهات جذبا في العالم . 
 ومن خالل التنسيق على 
الوجه األمثل مع شركائها 
االستراتيجيني، تعكس كل 
من املشــاريع التطويرية، 
التابعــة لفورســيزونز، 
لــكل  األصيلــة  الهويــة 
وجهــة على حــدة، وذلك 
من خــالل تصــور مبتكر 
لطرق جديدة تتيح للزوار 
والسكان احملليني اختبار 
جتربة عالم فورســيزونز 
الفريدة. وتشمل املشاريع 
افتتاحها مؤخرا  التــي مت 
أول وحدات سكنية خاصة 
مستقلة من فورسيزونز، 
في مبنى «تونتي جروفنور 
سكوير»، واملشروع التقني 
الرائد فندق فورســيزونز 
فيالدلفيا كومكاست، وفندق 
فورسيزونز أستر باالس 
أثينا األنيق، وفورسيزونز 
الناي سنسيه ريتريت في 
كويليه هاواي الذي يعد أول 
فندق متخصص للمجموعة 
يقــدم باقات شــاملة تهتم 
بصحة الضيوف وعافيتهم.

باإلضافة إلى ذلك، قامت 
التي متتلك  فورسيزونز، 
طائرة خاصة حتمل اسمها، 
بافتتــاح فندق لو شــاليه 
دي مــون داربــوا مجيف 
من فورسيزونز عند سفح 
منحدرات مون داربوا أواخر 
عام ٢٠١٩، كما أعلنت خالل 
العــام املاضي عــن عزمها 

العــام  خــالل  فنــادق   ٦
احلالــي، مبا في ذلك فندق 
فورســيزونز بانكوك نهر 
تشاو فرايا الذي مت تصميمه 
من قبل املهندس املعماري 
جان ميشيل على ضفة نهر 
تشــاو فرايا، والذي يضم 
حوالي ٣٠٠ غرفة فندقية وما 
يزيد على ٣٥٠ شقة خاصة 
حتمل ملسات فورسيزونز 
املميــزة. وضمــن منطقــة 
الهــادئ،  آســيا واحمليــط 
ســيتم أيضا افتتاح ثالث 
فنادق املجموعة في اليابان 
في منطقة أوتيماتشي في 
طوكيو، والــذي يطل على 
القصــر اإلمبراطــوري في 

العاصمة اليابانية. 
أما في القارة األوروبية 
فستطلق فورسيزونز أول 
فنادقهــا في إســبانيا مع 
افتتاح فندق جديد في قلب 
مدينــة مدريد، بعد عملية 
جتديــد وترميــم دقيقــة 
شملت سبعة مبان عريقة 
وسط العاصمة اإلسبانية، 
وسيضم الفندق مطعما على 

السطح للشيف اإلسباني 
الشهير احلائز ثالث جنمات 

ميشالن داني غارسيا.
الواليات املتحدة،  وفي 
ستستمر فورسيزونز في 
ترســيخ حضورها البارز 
في واليــة كاليفورنيا مع 
افتتــاح ثانــي فنادقها في 
اجلزء الشمالي من الوالية، 
خــالل فصــل الربيــع في 
سان فرانسيسكو مبنطقة 
امباركاديرو، لتضم رزمة 
اســتثماراتها فــي الوالية 
املقــرر  ٨ فنــادق. ومــن 
العام احلالي،  أيضا خالل 
افتتاح منتجع وريزيدنسز 
فورســيزونز نابــا فالــي 
الــذي ســيضم مجموعــة 
ميزة من املساكن اخلاصة 
وســط كروم العنب وذلك 
بالتعاون مع توماس ريفرز 
بــراون. وســيتم افتتــاح 
فندق وبرايفت ريزيدنسز 
فورسيزونز نيو أورلينز 
فــي مبنى مركــز التجارة 
العاملي العريق في املدينة 

أواخر عام ٢٠٢٠.

املشاريع املرتقبة تعكس التزام املجموعة باالرتقاء بتجارب الضيوف إلى آفاق جديدة

افتتاح منتجع وريزيدنسز 
فورسيزونز نابا فالي وسط 

كروم العنب. 
وتعليقا على ذلك، قال 
الرئيــس التنفيــذي جون 
دافيسون: «مما ال شك فيه 
أن التزامنا الراســخ حيال 
اجلودة ومستوى اخلدمة، 
الفريد  العمليات  ومنوذج 
الذي نتبعــه، والعمل عن 
كثب مع مالك الفنادق الذين 
يشــاركوننا الرؤية ذاتها، 
يعزز مكانة فورســيزونز 
املرموقة في قطاع الضيافة 
الفاخرة لكي منضي قدما في 
تطوير محفظتنا وخططنا 
التوســعية حــول العالم.
ونســتمر فــي بدايــة عقد 
جديد في االرتقاء بتجربة 
عمالئنا وحتسني املنتجات 
واخلدمات التي نقدمها لهم، 
لنعيد التأكيد على شغفنا 
بالتميــز واالبتكار في هذا 
املجال، والذي يعد مرادفا 
لعالمتنا التجارية منذ ٦٠ 

عاما».
تعتزم املجموعة افتتاح 

«الوطني»: تباطؤ االقتصاد الكويتي ألدنى وتيرة 
منذ ٢٠١٨ عقب تخفيض إنتاج النفط

قــال تقرير صادر عن بنــك الكويت 
الوطني إن البيانات األولية للناجت احمللي 
اإلجمالي الصــادرة عن اإلدارة املركزية 
لإلحصاء، أظهرت تباطؤ النمو االقتصادي 
في الكويت خالل الربع الثالث من ٢٠١٩ 
إلى ٠٫٤٪، على أساس سنوي، (-٠٫٧٪، 
على أساس ربع سنوي) مقارنة مع منو 

بلغ ١٫٨٪ في الربع الثاني من ٢٠١٩.
وأشار التقرير الى أن هذه الوتيرة 
تعــد األبطأ منذ الربع األول من ٢٠١٨، 
والتي تعود بشكل رئيس إلى تراجع 
إنتاج القطاع النفطي املرتبط بالتزام 
الكويت باتفاق أوپيك خلفض اإلنتاج. 
إذ انخفض منو القطاع النفطي بنسبة 
٥٫٣٪، على أساس سنوي (-٠٫٦٪ على 
أساس ربعي)، األمر الذي يتوافق متاما 
مع انخفاض اإلنتاج في الفترة نفسها 
(-٥٫٣٪ على أساس سنوي)، من ٢٫٧٨ 
مليــون برميل يوميا في الربع الثالث 
من عــام ٢٠١٨ إلى ٢٫٦٤ مليون برميل 
يوميا في الربع الثالث من عام ٢٠١٩.

وكان إنتاج الكويت أقل من حصتها 
من إنتاج أوپيك وشركائها، ليصل بذلك 
معدل التزامها إلى ١٨٢٪ في الربع الثالث 

مــن ٢٠١٩. وشــكل اســتمرار عمليات 
الصيانة في حقل برقان النفطي الضخم 
(١٫٧ مليون برميل يوميا) عامال مساهما 
أيضــا، إذ من املمكــن أن يحصل حقل 
برقــان على بعــض الراحة إذا متكنت 
الكويت والســعودية من بدء اإلنتاج 
النفطي من املنطقة احملايدة املقسومة 
فــي ٢٠٢٠، وذلك بعد توقيع الدولتني 
اتفاقــا الســتئناف اإلنتــاج في حقلي 
اخلفجــي والوفرة الذي يتقاســم كال 

البلدين إنتاجهما.
النشاط غير النفطي 

من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى 
أن منــو القطاع غير النفطي كان قويا 
في الربع الثالث من ٢٠١٩، حيث أظهرت 
البيانات األولية منوا أوليا بنسبة ٧٫٨٪ 
على أساس سنوي (-٠٫٩٪على أساس 
ربعي)، شكل تقريبا ضعف منو الربع 
الثاني من ٢٠١٩، والذي قد يتم خفضه 
بعد املراجعة حني يصدر معدل النمو 

السنوي الرسمي.
وشكل الدافع الرئيسي للنمو قطاع 
«اخلدمات األخرى» الذي يشمل األنشطة 

العقارية (+٩٫٢٪، على أساس سنوي) 
والكهرباء والغاز واملاء (+٤٫١٪، على 
أساس سنوي)، والذي عادة ما يرتفع 
خالل أشــهر الصيف، يليه على نحو 
أقل قطاع التعليم (+٢٫٩٪، على أساس 
سنوي)، والتجارة (+٢٫٩٪، على أساس 
سنوي) واإلدارة العامة (+١٫٣٪، على 
أساس سنوي). أما بالنسبة للقطاعات 
التي انكمشت في الربع الثالث من ٢٠١٩ 
فهي الصناعــات التحويلية (-٣٫٧٪، 
على أساس سنوي)، التشييد والبناء 
(-٧٫٣٪، على أساس سنوي)، االتصاالت 
(-٥٫٨٪، على أساس سنوي)، والنقل 

(-٩٪، على أساس سنوي).
وكما أســلفنا الذكر، عــادة ما يتم 
خفض مستوى النمو غير النفطي، وذلك 
بســبب التباينات فــي طريقة جتميع 
واحتســاب احلســابات الوطنية لدى 
إصدار الناجت احمللي اإلجمالي السنوي 
والربعــي، بعــد احتســاب املكونــات 
الثانوية املتقلبة موســميا. وعلى هذا 
األساس، فإن النمو غير النفطي في الربع 
الثالــث من ٢٠١٩ ســيكون في النطاق 

األكثر اعتداال ما بني ١٪ و٢٪.

خالل الربع الثالث من ٢٠١٩.. لينخفض الناجت احمللي اإلجمالي إلى ٠٫٤٪
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«املقاصة»: ورشة عمل ملتدربي «حديثي التخرج»

أقامت الشــركة الكويتية 
للمقاصة ورشــة عمــل لـ٢٠ 
متدربا ومتدربة ضمن برنامج 
«حديثي التخرج» الســادس 
الــذي أطلقته هيئة أســواق 
املــال، وذلــك بهــدف تثقيف 
املتدربــني واطالعهــم علــى 
مختلف العمليات التي تقوم 
بهــا املقاصة ومــا متلكه من 
اخلبرات واألنظمة لتمكينها 
مــن القيام بدورهــا في إطار 
منظومة سوق املال الكويتي، 
كما استعرضت املقاصة على 

الضوء على خطط الشــركة 
االســتراتيجية للمســاهمة 
بتطوير سوق املال الكويتي.

وأضاف أن الشركة تهدف 
في إطار تلك االســتراتيجية 
إلى غــرس األســس العلمية 
ألحد األركان الرئيسية لسوق 
املال واملتمثــل بكيان اإليداع 
املركزي لــألوراق املالية وما 
يصاحبه من عمليات لتقاص 
الناشئة  التعامالت  وتسوية 

من البورصة.
وأوضــح الشخــــص أن 

التعاون  الشــركة يســعدها 
مــع هيئة أســواق املــال في 
هذا املجال، وأن تكون احدى 
الشــركات التــي تســاهم في 
تأهيل املتدربــني من برنامج 
التخرج والذي يأتي  حديثي 
بهدف االســتثمار في املوارد 
البشرية احمللية وتعزيزا ألحد 
األركان األساســية في عملية 
البنــاء وتطويــر االقتصــاد 
الكويتي، واملشاركة في حتقيق 
األهداف التنموية للدولة على 
الصعيدين احمللي واإلقليمي.

خلدون الطبطبائي في لقطة جماعية مع متدربي برنامج «حديثي التخرج»أحمد الشخص

املتدربني اخلطة االستراتيجية 
للشــركة وانعكاســها علــى 
مشــاريع تطويــر الســوق 
املستقبلية. وقال رئيس وحدة 
العالقات العامة والتســويق 
بالتكليف أحمد الشخص إن 
هذه املبادرة تأتي انطالقا من 
حرص املقاصة على حتقيق 
أحــد أهدافها االســتراتيجية 
املتمثلــة بزيــادة الوعي في 
كيفيــة إدارة عمليات ما بعد 
التداول والتي تقوم بها الشركة 
منذ أكثر من ٣٠ عاما وتسليط 


