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«فيتش»: ال توجد دولة بالعالم محصنة من خفض تصنيفها االئتماني!

محمود عيسى

ذكــرت وكالــة فيتــش للتصنيــف 
االئتمانــي، انــه كان هنــاك املزيد من 
تخفيــض التصنيفــات الســيادية في 
النصف األول من العام احلالي مقارنة 
بأي عام كامل سابق، حيث قررت نظرة 
مستقبلية سلبية لنحو٤٠ دولة نتيجة 
التأثير السلبي عليها من تداعيات جائحة 
«كورونا»، وهو رقم قياسي من حيث 
القيمة وكنسبة من الدول املصنفة من 

الوكالة.
وقالــت الوكالة في بيــان أصدرته 
أمس، ان جائحة ڤيروس كورونا أحدثت 
ضغوطا كبيرة على اجلدارة االئتمانية 
الســيادية في جميع املناطــق وفئات 
التصنيــف، حيث تتحمــل احلكومات 
تكاليــف الركــود الشــديد مصحوبــا 

باألزمات الصحية.
وباإلضافــة إلى ذلــك، تواجه دول 
األســواق الناشــئة ضغــوط متويــل 
خارجيــة مرتبطــة بتقلبــات أســعار 
الســلع األساســية وتقلبــات أســعار 
صرف العمالت، والتغيرات في شهية 

املستثمرين للمخاطر.
وفيما كانت االستجابات السياسة 
العاملية كبيرة وســريعة، لكنها تركت 
احلكومات مثقلة بأعباء الديون بينما 
التزال تواجه عدم اليقني حول التوقعات 

االقتصادية املستقبلية ومسار الڤيروس 
في الفترة املقبلة.

تخفيض التصنيفات

وقالت فيتش في بيانها ان تخفيضات 
التصنيف في النصف األول من ٢٠٢٠ 
تركــزت فــي الدول املصنفــة «B» وما 
دونها، ومتركزت في أميركا الالتينية 
والشرق األوسط وأفريقيا، على الرغم 
من عدم وجود منطقة أو فئة تصنيف 
ميكنها حتصني نفسها في مواجهة خفض 
تصنيفها، حيث تتماثل النماذج بوضوح 
فــي حالة تقديــر النظرة املســتقبلية 

السلبية.
ومن الناحية التاريخية، كان تخفيض 
التصنيف السيادي من النظرة السلبية 
يستغرق في املتوسط ٩ أشهر من وقت 
تصنيــف النظرة املســتقبلية، كما ان 
٥٦٪ من تقديرات النظرة املســتقبلية 
السلبية أفضت إلى تخفيض التصنيف، 
أما التوقعات السلبية القائمة حاليا فهي 
موجودة بواقع ٣٫٣ أشهر في املتوسط.

وبحلول نهاية يونيو، كان هناك ١٠ 
تقييمات سيادية في فئة أدنى مقارنة 
مع منتصف عام ٢٠١٩، ٩ منها مصنفة 
على أنها من فئة «دون االستثمارية»، 
وملا كان عدد التصنيفات السيادية من 
الدرجة االستثمارية واألخرى املضاربة 
مقسوما بشكل متساو تقريبا، وخمس 

دول ذات تصنيف «BBB -» أصبحت 
ســلبية حاليا، فمن احملتمل أن يفوق 
عدد الدول السيادية من الدرجة «دون 
االستثمارية» عدد الدول ذات التصنيف 

االستثماري للمرة األولى.
تقلبات التصنيف العاملي

وأشــارت فيتــش الــى ان تقلبــات 
التصنيــف العاملــي، كمــا مت قياســها 
مبجموع التغيرات في التصنيف على 
أساس ١٢ شهرا لكل ١٠٠ دولة مصنفة، 
تتجه لتقترب من أعلى مستوى لها على 
اإلطالق على نحو تتوقع معه الوكالة 
ان تواصل ارتفاعها في األشهر املقبلة.

وانتهت فيتش الى القول ان السجالت 
السابقة حول ضبط أوضاع املالية العامة 
وبدء املراكز املالية العامة بالنسبة للدول 
النظيرة في التصنيف، ستستمر كمصدر 
معلومــات للوكالــة في حتديــد اآلثار 
املترتبة على تصنيف األزمة احلالية.

وتساعد السياسات النقدية القادرة 
على التكيف، احلكومات على إدارة عبء 
خدمات الفوائد املرتبطة مبســتويات 
عاليــة مــن الديون، لكنهــا غير قادرة 
علــى ان تعوض متامــا التدهور العام 
في مقاييس االئتمان السيادي العاملي 
التي ستســتمر في ممارســة ضغوط 
تصنيفية هبوطية في النصف الثاني 

من عام ٢٠٢٠.

نتيجة أعباء الديون ملواجهة تداعيات «كورونا» السلبية.. وعدم اليقني حول التوقعات االقتصادية املستقبلية

الوكالة غيرت النظرة املستقبلية لـ ٤٠ دولة إلى سلبية نتيجة تداعيات اجلائحة
«كورونا» أحدثت ضغوطًا كبيرة على اجلدارة االئتمانية السيادية بجميع الدول

٢٠٥٫٨ مليارات دوالر قيمة حيازة 
الصناديق املتداولة للذهب بالنصف األول

ســجلت صناديق املؤشــرات املتداولة 
بالذهب تدفقات قياسية خالل الستة األشهر 
األولى من العام احلالي في خضم جائحة 
كورونا مع توجه املستثمرين نحو األصول 
اآلمنة في ســلوك متبع بأوقات األزمات إذ 
تشــهد تلك النوعية مــن األصول تدفقات 

استثمارية قياسية.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العاملي 
تســجيل تلك الصناديــق لصافي تدفقات 
استثمارية بلغت نحو ٤٠ مليار دوالر وهو 
مستوى قياسي جديد وأعلى من املستوى 
الســنوي القياســي املســجل بالعام ٢٠١٦ 

والبالغ نحو ٣٦ مليار دوالر.
كمــا ســجلت الصناديق خــالل يونيو 
املاضي صافي تدفقات شهرية للشهر السابع 
على التوالي مع بلوغ حجم التدفقات لنحو 
٥٫٦ مليــارات دوالر أو ما يوازي نحو ١٠٤ 
أطنان ما ميثل أيضا نحو ٢٫٤٪ من إجمال 

األصول املدارة بواسطة تلك الصناديق.
وارتفعت حيازة الصناديق من الذهب 
بنهاية النصف األول من العام احلالي إلى 
٢٠٥٫٨ مليارات دوالر بزيادة نسبتها ١٩٪ 
على أساس سنوي فيما بلغ حجم احليازة 
الفعلية لتلك الصناديــق نحو ٣٦٢٠ طنا 

متريا.

وقال املجلس إن سبب اإلقبال القوي 
علــى الذهب من قبل تلك الصناديق هو 
حالة عدم اليقني بشأن ڤيروس كورونا 
املســتجد مع موجة ثانية جديدة تلوح 
في األفق قد تتســبب في موجة واسعة 
من عمليات البيع في األصول التي تتسم 
باملخاطــرة، ما يعزز من جاذبية املعدن 

النفيس كمالذ آمن في أوقات األزمات.
وأضــاف التقريــر: «لوضع األمر في 
سياقه... فإن حجم التدفقات إلى الذهب 
بالنصف األول سجلت مستويات قياسية 
أعلى من املستوى املسجل في عدة عقود 
لصافي شراء البنوك املركزية واملسجل 
خالل العامني املاضيني وهو ما قد ميثل 
نحو ٤٥٪ مــن إنتاج الذهــب بالنصف 

األول من العام احلالي».
ومنذ مطلــع العام احلالــي ارتفعت 
أسعار الذهب بنحو ١٧٪ مع موجة صعود 
قياسية مقتربا من مستويات ٢٠٠٠ دوالر 
لألوقية في وقت توقعت بنوك االستثمار 
العاملية أن يواصــل الطلب على املعدن 
األصفر الزخم خــالل الفترة املقبلة في 
ظل حالة الضبابية التي تكتنف االقتصاد 
العاملــي بفعل جائحــة ڤيروس كورونا 

املستجد.

تدفقات قياسية لالستثمار باملعدن األصفر

ألول مرة في ٩ أعوام..
الذهب يخترق حاجز ١٨٠٠ دوالر

رويترز: تخطى الذهب مستوى ١٨٠٠ 
دوالر لألوقية خالل تعامالت أمس ألول 
مرة منــذ ٢٠١١ حيث دفعــت املخاوف 
انتشار ڤيروس  املتزايدة بشأن سرعة 
العالم املســتثمرين  أنحاء  كورونا في 

للتدافع صوب املالذات اآلمنة.
وارتفع الذهب في املعامالت الفورية 
٠٫٤٪ إلى ١٨٠٢٫١٥ دوالر لألوقية (األونصة) 
بعدما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 
٢٠١١ عند ١٨٠٤٫٤١ دوالرات في وقت سابق 
العقود األميركية  من اجللسة.وصعدت 

اآلجلــة للذهب ٠٫٢٪ إلى ١٨١٤٫١٠ دوالرا 
لألوقية.

املركزي  البنك  وعبر مسؤولون في 
األميركي عن قلقهم من أن تهدد زيادة 
اإلصابــات إنفاق املســتهلكني وزيادة 
الوظائف وهو ما عزز املخاوف االقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، 
زاد البالديوم ٠٫٥٪ إلى ١٩٢٥٫٣٠ دوالرا 
لألوقيــة، كما ارتفــع البالتني ٠٫١٪ إلى 
٨٣٦٫٣٥ دوالرا لألوقية، وصعدت الفضة 

٠٫٧٪ إلى ١٨٫٤٢ دوالرا لألوقية.

استبيان لـ «إياتا»: ٥٨٪ من املشاركني
ال يرغبون بالسفر حاليًا.. خوفًا من «كورونا»

٢٫٦ تريليون دوالر إجمالي األصول اخلارجية لدول اخلليج

أصدر االحتاد الدولي للنقل اجلوي 
«إياتــا»، تقريرا عن الرأي العام حول 
رغبة األشخاص بالســفر، مع وجود 
مخاطر كبيرة اللتقاط ڤيروس كورونا 
خالل السفر اجلوي، حيث جاءت خطط 
إعادة اإلقالع للقطاع ككل، واحدة من 

عوامل القلق الرئيسية.
وأشــار االحتــاد الــى أن ٧٧٪ من 
املشاركني في االســتبيان، أكدوا أنهم 
يغسلون أيديهم بشكل متكرر، و٧١٪ 
يتجنبون االجتماعات الكبيرة، و٦٧٪ 
يرتدون قناع الوجه باألماكن العامة، 
ونحو ٥٨٪ عدم رغبتهم بالسفر اجلوي 
حاليا، كما اقترح ٣٣٪ جتنب الســفر 
باملستقبل كتدبير مستمر لتقليل خطر 

االصابة بالڤيروس.
وأوضحت «إياتا» أن االستبيان شمل 
١١ دولــة، ومت إجراؤه خالل األســبوع 
األول من يونيو ٢٠٢٠، بتقييم مخاوف 
املســافرين خــالل الوبــاء واجلداول 
الزمنية احملتملة لعودتهم إلى السفر، 
كما كان االستبيان موجها لألشخاص 
الذيــن قاموا برحلة واحدة على األقل 

منذ يوليو ٢٠١٩.
وعندمــا طلــب االســتبيان من 
املشــاركني ترتيــب أفضــل ثالثــة 
إجراءات جتعلهم يشــعرون بأمان 
أكبر، أفــاد ٣٧٪ عن إجــراء فحص 
كورونا في مطارات املغادرة، و٣٤٪ 
وافقوا على االرتداء اإللزامي ألقنعة 

الوجه، و٣٣٪ أشــاروا إلى ضرورة 
تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي 

على الطائرات.
وأشــار االســتبيان إلــى بعض 
القضايــا الرئيســية في اســتعادة 
الثقــة، حيث ســيحتاج القطاع إلى 
توصيل احلقائق بشكل أكثر فاعلية، 
تشمل اهتمامات املسافرين على منت 
الطائرة، ومنها جودة الهواء، إذ لم 
يتخذ املسافرون قرارا واضحا بشأن 
جودة هواء املقصورة، بينما يعتقد 
٥٧٪ من املسافرين أن جودة الهواء 
خطيــرة، في حني أشــار ٥٥٪ منهم 

أنهم يفهمون أن جودة الهواء نظيفة 
متاما كغرف العمليات باملستشفيات.

ال يوجد حل سريع 

أشــار مــا يقرب من نصــف الذين 
شــملهم االســتطالع (٤٥٪) إلى أنهم 
سيعودون للسفر في غضون بضعة 
أشــهر من انحســار الوباء، ويعد هذا 
انخفاضا كبيرا عن ٦١٪، املسجلة في 
اســتطالع أبريل، حيث تظهر النتائج 
بشكل عام، أن الناس لم يفقدوا رغبتهم 
بالســفر، ولكن ظهرت عوائق جديدة 
متنعهم للعودة إلى مستويات السفر 

قبل األزمة:
٭ يخطــط غالبية املســافرين الذين 
شملهم االستطالع للعودة إلى السفر 
لرؤية العائلــة واألصدقاء (٥٧٪)، أو 
لقضــاء العطلــة (٥٦٪) أو ملمارســة 
األعمال التجارية (٥٥٪) في أقرب وقت 

ممكن بعد انحسار الوباء.
٭ لكــن ٦٦٪ قالوا إن معدل ســفرهم 
سيكون أقل على املستوى الترفيهي أو 
بغرض العمل مما كان عليه قبل األزمة.

٭ أشار ٦٤٪ منهم إلى تأجيل سفرهم 
حتى تتحســن العوامــل االقتصادية 

(الشخصية وعلى نطاق أوسع).

أعــادت االضطرابات التي 
شهدتها االقتصادات واألسواق 
املختلفة بسبب انتشار ڤيروس 
كوفيد -١٩ تعريف املشهد العام 
عامليا وفي دول مجلس التعاون 
اخلليجي، ومع التأثير الكبير 
لألزمــة على كل املؤسســات، 
حيــث ان توقعات النمو غير 
املتفائلــة تقر بعــدم إمكانية 
حدوث تعافــي ملحوظ حتى 

.٢٠٢١
وتؤكد األرقام والدراسات 
األخيرة من «أبردين ستاندرد 
أنــه  العامليــة  إنڤســمنتس» 
ومع ذلك، يظهر عدد من دول 
مجلس التعاون اخلليجي مثل 
الكويت واإلمارات والسعودية 
في وضع جيد، مبا يضمن أن 
يصبح هذا التعافي واالنتعاش 
حقيقة واقعة، حيث ســتقوم 
الســيادية  الثروة  صناديــق 
القوية (SWFs) بدور حيوي 
في مساعدة االقتصادات على 

االنتعاش.
ويشــير رئيــس شــركة 
«أبردين ستاندرد إنڤسمنتس» 
في الشرق األوسط وأفريقيا 
إدريس الرفيع إلى استجابت 
جميع دول مجلــس التعاون 
بعمــل  لألزمــة  اخلليجــي 
محفزات اقتصادية - تتراوح 
بــني تخفيض اإلنفــاق العام، 
وتخفيــض رواتــب املوظفني 
احلكوميني، وعمل تسهيالت في 

الطلب من املســتهلكني الذي 
سيقود النشاط في القطاعات 

غير النفطية.
وبشــكل خــاص، تعتبر 
كل مــن الكويــت واإلمــارات 
والســعودية في وضع جيد 
التوقعــات  هــذه  يناســب 
املتفائلة، حيث ميكنهم إدارة 
عجــز كبير نســبيا بســبب 
األصول اخلارجية العامة التي 
ميلكونها، حيث يبلغ إجمالي 
األصول اخلارجية العامة نحو 
٢٫٦ تريليــون دوالر فــي كل 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
باإلضافة إلى صناديق الثروة 
السيادية (SWFs) التي تدير ما 

ووفقــا لتصنيــف فيتــش، 
بلغت نســبة صافي األصول 
اخلارجية السيادية إلى الناجت 
احمللــي اإلجمالي اعتبارا من 
٢٠١٩ نحو ٤٧٠٪ في الكويت، 
و٢٣٠٪ في أبوظبي، و٧٠٪ في 

السعودية.
وسلط بحث معهد التمويل 
الدولي الضوء أيضا على النظم 
املصرفيــة الســليمة في دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي، 
قويــة،  برســملة  مدعومــة 
وســيولة كافية ومســتويات 
منخفضة نسبيا من القروض 

املتعثرة.
في انتظار اخلطوة التالية

ومــدى  وتيــرة  تعتمــد 
االنتعاش والتعافي االقتصادي 
التعــاون  فــي دول مجلــس 
اخلليجــي علــى اخلطــوات 
االســتباقية للحكومات، فيما 
يتعلق بالبرامج واحلوافز لدعم 
االقتصادات األوسع، وخاصة 

االستهالك.
كما يعــزز ذلك بدوره من 
الثــروة  إمكانــات صناديــق 
الســيادية في املنطقة لتقدمي 
دعــم إضافــي القتصاداتهــا، 
والدفــع باجلهــود احلاليــة 
البنــوك احملليــة  ملســاعدة 
والقطاعــات اخلاصــة علــى 
مواجهــة اآلثار التــي خلفتها 

أزمة كوفيد-١٩.

يقرب من ٧٠٪ منها، واملتنوعة 
عبر األســهم العامة والدخل 

الثابت.
وقــد حدد تقريــر حديث 
صــادر عــن معهــد صندوق 
 (SWFI) الســيادية الثــروة 
أكبر ١٠ صناديق ثروة سيادية 
في العالم، حيث حلت هيئة 
أبوظبي لالستثمار في املرتبة 
الثالثة (٥٧٩٫٦ مليار دوالر في 
األصول)، وحل صندوق هيئة 
االستثمار الكويتي في املركز 
الرابع (٥٣٣٫٦ مليار دوالر)، 
واحتل صندوق االستثمارات 
العامة في السعودية املرتبة 
التاسعة (٣٦٠ مليار دوالر). 

٤٥٪ أكدوا أنهم سيعودون للسفر في غضون بضعة أشهر من انحسار الوباء

٥٣٣ مليار دوالر األصول السيادية اخلارجية للكويت.. تشكل ٤٧٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي

سداد القروض للشركات بعدم 
مطالبتهــم بالســداد لفترات، 
وزيادة اإلنفاق الصحي ودعم 
الرواتب للقطاع اخلاص. وقد 
بلغت هذه الباقات االقتصادية 
- حتــى اآلن- أكثــر من ١٠٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي في 
الكويت واإلمارات، وأكثر من 

٧٪ في السعودية.
حتديد معالم ٢٠٢١

ويتوقع املتابعون للسوق 
العام املقبل حدوث االنتعاش 
االقتصــادي، ويعــزز هــذه 
التوقعات بتخفيضات إنتاج 
النفط إلى حد ما واستئناف 

ماذا يخشى املسافرون؟!
٭ التواجد في وسائل النقل (الباصات والقطارات) 

املزدحمة عند توجههم إلى الطائرة (٥٩٪).
٭ االنتظــار في طوابير التحقق من اجلوازات 
وتسجيل الدخول للطائرة والصعود للطائرة 

.(٪٤٢)
٭ اســتخدام مرافق املطــارات (دورات املياه) 

.(٪٣٨)
٭ اجللوس إلى جانب شخص قد يكون مصابا 

.(٪٦٥)
٭ استخدام مرافق الطائرة (٤٢٪).

٭ التنفس على منت الطائرة (٣٧٪).


