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الثالثاء ٤ اكتوبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

«املركزي»: ربط الدينار بسلة عمالت.. جعل التضخم منخفضًا
تتمثل في ٣ عناصر اساسية 
هي تعزيــز مقومات النمو 
االقتصــادي املســتدام مبا 
التقــدم االقتصادي  يدعــم 
وترســيخ  واالجتماعــي 
دعامــات االســتقرار املالي 
وتكريس دعائم االستقرار 

النقدي.
واشار الى ان هذه االهداف 
تعمل على تأمني ثبات النقد 
الكويتي وحرية حتويله الى 
العمالت االجنبية األخرى، 
واحملافظة على االســتقرار 
النســبي لالســعار احمللية 
واحملافظــة علــى جاذبيــة 
وتنافسية العملة الوطنية 
كوعاء للمدخــرات احمللية 
مبا يساهم في زيادة توطني 

الدينار الكويتي.
من جهة ثانية، استعرض 
«املركزي» مقارنة بني معدالت 
مــن  التضخــم ملجموعــة 
املتقدمة قياسا  االقتصادات 
على الكويت خالل ٢٠٢٢ ظهر 
خاللها ان معدالت التضخم 
في الكويت هي االدنى مقارنة 
باالحتاد األوروبي واجنلترا 
واميركا، حيث ســجلت في 
الكويت في اغسطس ٤٫١٥٪ 
مقارنــة بـــ ٩٫١٪ باالحتــاد 
االوروبي و٩٫٩٪ ببريطانيا 

و٨٫٣٪ في اميركا.
وكان الفتــا ان معــدالت 
التضخم في الكويت تشهد 
انخفاضا مستمرا منذ شهر 
مايــو املاضــي، بينمــا فــي 
اميــركا انخفضــت مرة في 
ابريل ثــم عــاودت الزيادة 
في مايــو ويونيو لتبدأ في 
االنخفاض مجددا في يوليو 
واغســطس بينما لــم تبدأ 
معدالت التضخم في بريطانيا 
االنخفاض اال في أغسطس، 
فيما لم تشــهد اي انخفاض 

في االحتاد االوروبي.

انعكاسات سلبية قد تنشأ 
عــن وجــود هوامــش غير 
مبررة فيما بني اسعار الفائدة 
على الدينار الكويتي واسعار 
الفائدة على العمالت املالية.
واشــار «املركــزي» الى 
ان اهداف السياسة النقدية 

االعتبــارات األخرى حرية 
حركــة رؤوس االموال في 
العالم اخلارجي، واحلرص 
على مواءمة اسعار الفائدة 
احمللية مع اجتاهات اسعار 
العمــالت  علــى  الفائــدة 
الرئيســية واحلــد مــن اي 

النفطيــة  علــى االيــرادات 
كمصدر رئيســي لاليرادات 
العامة للدولة، واالعتماد على 
العالم اخلارجــي في الوفاء 
بجزء مهم مــن االحتياجات 
احمللية من السلع واخلدمات.
وقــال «املركزي» ان من 

منها تطور االسعار العاملية 
للمواد االولية واالستهالكية 
ومتابعــة تطورات اســعار 

السلع العاملية.
وذكر «املركــزي» ان من 
االعتبارات األخرى االنفتاح 
على العالم اخلارجي واالعتماد 

والذي يوفــر دعامة مالئمة 
للسياسة النقدية والذي ساهم 
في بقــاء معــدالت التضخم 
منخفضة ومستقرة مع بقية 

دول العالم.
وبني ان التأثر مبا يستجد 
في االســواق العاملية والتي 

واســتعرض «املركزي» 
البيئة التشغيلية للسياسة 
النقديــة، حيث قال ان هناك 
اعتبــارات عامــة لالقتصاد 
احمللــي ومنهــا نظام ســعر 
الكويتــي  الدينــار  صــرف 
املربوط بســلة من العمالت 

علي إبراهيم

أشار بنك الكويت املركزي 
الى أنه حترك بحذر وتدرج 
في سعر الفائدة مع مراعاة 
االقتصاديــة  التطــورات 
احملليــة، مبــا فــي ذلــك 
احتواء التضخم واحملافظة 
على البيئــة الداعمة للنمو 

االقتصادي املستدام.
وذكر «املركزي» ان أسعار 
الفائدة في الكويت وصلت 
إلى ٣٪، وذلــك بعد ان قام 
البنك برفع املعدل بواقع ١٫٥٪ 
خــالل ٢٠٢٢ وفي ٦ قرارات 
بدأت منذ مارس ٢٠٢٢ حتى 

٢٢ سبتمبر املاضي.
وقال ان معدالت الفائدة 
املتحــدة  الواليــات  فــي 
الــى  االميركيــة وصلــت 
٣٫٤٥٪ بعد ان قام االحتياطي 
الفيدرالي برفع سعر الفائدة 
خالل العام احلالي بواقع ٥

مرات، ليبلغ إجمالي الرفع 
.٪٣

ورصد «املركزي» معدالت 
الفائدة في كل من بريطانيا 
واالحتاد األوروبي حيث قال 
ان سعر الفائدة بلغ ٢٫٢٥٪ 
فــي بريطانيــا و١٫٢٥٪ في 

االحتاد األوروبي.
انــه  وقــال «املركــزي» 
يالحظ اختالف استجابات 
البنــوك املركزية في الدول 
املتقدمة برفع اسعار الفائدة 
ملكافحة التضخم على الرغم 
مــن الترابــط الكبيــر بني 

اقتصاداتها.
وبني ان اسعار الفائدة في 
الواليات املتحدة االميركية 
وصلت خالل العام احلالي 
الى املستويات نفسها التي 
طبقها االحتياطي الفيدرالي 
خالل ٣ ســنوات أي الفترة 

املمتدة بني ٢٠١٥ و٢٠١٨.

معدالته متباطئة في الكويت ومتدنية مقارنة باالقتصادات الكبرى

ــوحريصـون علـى مواءمة «الفائـدة» مـع اجتاهاتها عامليـًا للحد من االنعكاسـات السـلبية ــة للنم ــة داعم ــى بيئ ــاظ عل ــم واحلف ــواء التضخ ــدرج الحت ــذر وت ــرك بح نتح

٦٪ معدل الفائدة احلالي على القروض 
االستهالكية واإلسكانية

ذكر بنك الكويت املركزي 
الفائــدة علــى  ان معــدل 
معامالت االقراض التجارية 
االقــراض االخرى  وصور 
التــي ال تزيــد مدتها على 
ســنة يبلغ ٥٫٥٠٪ موزعة 
على ســعر اخلصم البالغ 

حاليا ٣٪ وهامش ٢٫٥٪.
اما معامــالت االقراض 
التجارية التي تزيد مدتها 
على سنة فتبلغ ٧٪ موزعة 
على سعر اخلصم احلالي 
البالغ ٣٪ وهامش يبلغ ٤٪.

أما القروض االستهالكية 
واالســكانية فيبلغ هامش 
اســعار الفائدة ٦٪ موزعة 
على ٣٪ سعر اخلصم حاليا 

و٣٪ هامش.
وشدد «املركزي» على ان 
الفوائد ثابتة على القروض 
التــي متنح  االســتهالكية 
ملدة ال تتجاوز ٥ ســنوات 
من تاريــخ احلصول على 
القــرض، كمــا ان الفوائــد 
القروض االســكانية  على 
التي متنــح ملدة تزيد على 
٥ ســنوات فتتم مراجعتها 
كل خمس سنوات على أال 

تزيد أو تنخفض عن ٢٪.

تأثر الدينار بارتفاع الدوالر طفيف.. ١٫٥٪ فقط
ذكر بنــك الكويت 
انــه رغــم  المركــزي 
ارتفــاع ســعر صرف 
الـــــدوالر االميركـــي 
الديـنــــــار  مقابـــــل 
الكويتــي بمعـــدالت 
وصــــلت  طفيـفــــة 
انـــــه  إال  الــى ١٫٥٪، 
العمالت  ارتفع مقابل 
الرئيسية األخـــــرى 
بمعــدالت ملحوظــة، 
حيــث ارتفــع مقابــل 
اليــورو بواقع ١١٫٥٪، 
والجنيه االسترليني 
والـــين   ،٪١٠٫٦ بـــ 
الياباني بنسبـــة ١٨٫٦٪ 
والكــرونـــة السويدي 
بواقــع ١٣٫٧٪ وأخيرا 
الفرنــك السويســري 

بنسبة ٣٫٧٪.

العمالت الرئيسية األخرى تأثرت مبعدالت تصل إلى ١٨٫٦٪

٣ مليارات دينار منوًا في التسهيالت االئتمانية خالل ٢٠٢٢
والبالغة ٤٤٫٥٦١ مليار دينار.

وتشكل الودائع الدينارية نحو 
٩٥٫٢٪ مــن اجمالي ودائع القطاع 
اخلاص املقيم لدى القطاع املصرفي.
 بينما شــهدت الودائع تراجعا 
شــهريا خــالل شــهر أغســطس 
املاضي بنسبة ٠٫١٧٪ حيث وصل 
الى مســتوى ٤٧٫١٨٨ مليار دينار 
متراجعة من مستوى ٤٧٫٢٧١ مليار 
دينار الذي مت حتقيقه خالل شهر 
يوليو املاضي. ويأتي هذا التراجع 
نتيجة لتراجع ودائع املؤسســات 
العامة التي مت اضافتها حديثا في 
احصائية البنك املركزي حيث بلغ 
اجماليها بنهاية اغســطس ٧٫١٦٣

مليــارات دينــار بتراجع شــهري 
بلغ نسبته ٤٫٩٪ مقارنة بـ٧٫٥٣٢
مليارات دينار بنهاية يوليو املاضي.
في املقابل رفعت احلكومة ٢٠٣
ماليــني دينار مــن ودائعها خالل 
أغســطس املاضي ليصل اجمالي 
ودائع احلكومة باجلهاز املصرفي 
الى ٣٫٨٢٤ مليارات دينار بارتفاع 
شهري بلغت نسبته ٥٫٦٪ مقارنة 
بـــ٣٫٦٢١ بنهايــة يوليــو املاضي. 
وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 
٣٢٫٧٧٪ مقارنة مبســتوياتها في 
أغسطس من العام املاضي البالغة 
٢٫٨٨٠ مليار دينار. لتكون احلكومة 
بذلك قد ضخت ٩٤٤ مليون دينار 

من ارصدتها خالل عام.
وعلى صعيــد القطاع اخلاص 
ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي 
بنســبة ٠٫١١٪ شــهريا خالل شهر 
أغسطس لتصل الى ٣٤٫٤٧٠ مليار 
دينــار بنهاية الشــهر بعدما ضخ 
القطاع اخلــاص ٣٩ مليون دينار 

من ودائعه بالدينار.
كمــا ارتفعــت ودائــع القطاع 
اخلاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 
١٫٦١٧ مليار دينار عن مســتويات 
أغسطس من العام املاضي البالغة 
٣٢٫٨٥٣ مليار دينار وبنسبة ٤٫٩٪.

وخالل اغسطس ارتفعت ودائع 
القطاع اخلاص بالعمالت األجنبية 
حيث ارتفعت بنسبة ٢٫٦١٪ لتصل 
الى مســتوى ١٫٧٣٠ مليــار دينار 
بنهاية أغسطس، كما ارتفعت ايضا 
ودائع اخلاص بالعمالت األجنبية 
على اساس سنوي خالل أغسطس 
املاضــي بنســبة ٦٫٢٪ بارتفــاع 
١٠٢ مليون دينار عن مســتويات 
أغسطس من العام املاضي والبالغة 

١٫٦٢٨ مليار دينار.

املاضي باملقارنة بـ٣٫٠٥٤ مليارات 
دينــار في يوليــو املاضي وكذلك 
ســجلت ارتفاعا ســنويا بنســبة 
١٧٫٠٧٪ مقارنــة مبســتوياتها في 
أغسطس من العام املاضي والبالغة 

٢٫٦٦٤ مليار دينار.
الودائع

وباالنتقال الــى ودائع القطاع 
املصرفي فنجد انها شهدت ارتفاعا 
منذ بداية العام وبنهاية الثمانية 
أشهر األولى من العام احلالي فقد 
حققت الودائع ارتفاع بنسبة ٥٫٩٪ 
وبقيمة ٢٫٦٢٦ مليار دينار لتبلغ 
مستوى ٤٧٫١٨٨ مليار دينار وذلك 
مقارنة بديسمبر من العام املاضي 

البنك املركزي الكويتي.
كما شــهدت القروض املقسطة 
والتي متنح للكويتني بغرض ترميم 
اوشراء سكن خاص ارتفاعا بنسبة 
٠٫٩٧٪ خــالل أغســطس املاضــي 
لتسجل مستوى ١٥٫٤٣٦ مليار دينار 
باملقارنة بـ١٥٫٢٨٧ مليار دينار في 
يوليو املاضي، كما سجلت منويا 
ســنويا قويــا بلــغ ١٣٫١٪ مقارنة 
مبســتويات أغســطس من العام 
املاضي البالغة ١٣٫٦٤٧ مليار دينار.
وباالضافة الى ذلك تعزز منو 
االئتمان مع تزايــد منو القروض 
املوجهة لشراء اوراق مالية بارتفاع 
شهريا بنسبة ٢٫١٪ لتسجل مستوى 
٣٫١١٩ مليارات دينار خالل أغسطس 

عالء مجيد

واصــل معــدل منــو االئتمان 
فــي القطاع املصرفي خالل شــهر 
أغســطس املاضــي لترتفع جميع 
القروض املمنوحة الى كل القطاعات 
االقتصادية حيث حققت التسهيالت 
االئتمانية مستوى قياسيا جديدا 
عند ٥١٫٣٤٦ مليــار دينار مرتفعا 
بنسبة ٠٫٧٤٪ شهريا وبقيمة ٣٧٨

مليون دينار مقارنة بشهر يوليو 
املاضــي الذي حقــق االئتمان فيه 

٥٠٫٩٦٨ مليار دينار.
كما شهدت التسهيالت االئتمانية 
ارتفاعا ملحوظا خالل الثمانية أشهر 
األولــى من العــام احلالي ليرتفع 
بقيمة ٣ مليارات دينار وبنســبة 
٦٫٣٪ مقارنة بديســمبر من العام 
املاضــي الذي حقــق االئتمان فيه 

٤٨٫٢٩٠ مليار دينار.
ويأتي هذا االرتفاع مع اضافة 
بنــود جديدة خــالل نشــرة بنك 
الكويت املركزي لشــهر اغسطس 
املاضــي حيث متــت اضافــة بند 
قروض للبنوك الذي ارتفع بنسبة 
٣٫٢٪ ليصل الى ٢٫٨٦ مليار دينار 
في اغسطس مقارنة بـ٢٫٧٧ مليار 
دينــار في يوليو املاضي كما متت 
اضافــة بنــد ضمــن التســهيالت 
الشــخصية وهو قروض لســكن 
خاص ومنوذجي والذي بلغ بنهاية 
أغسطس املاضي ٣١٩٫٧ مليون دينار 
بتراجع بنسبة ٠٫٩٦٪ مقارنة بشهر 
يوليو املاضي البالغ ٣٢٢٫٨ مليون 

دينار.
كما ارتفع االئتمان بشكل سنوي 
بنسبة ١٠٫٠٢٪ وبقيمة ٤٫٦٨ مليارات 
مقارنة مبســتوياته في أغسطس 
٢٠٢١ والذي سجل خالله مستوى 
٤٦٫٦٦ مليار دينار. وذلك بحسب 
بيانات بنك الكويت املركزي لشهر 

اغسطس ٢٠٢٢.
القــروض  واســتمرت زيــادة 
االستهالكية التي متنح لشراء السلع 
املعمرة والسيارات للشهر السادس 
على التوالي لتسجل ارتفاعا شهريا 
بنسبة ١٫٣٪ وبقيمة ٢٥ ألف دينار 
خالل أغسطس املاضي لتصل الى 
١٫٩٢٣ مليار دينار مقارنة بـ١٫٨٩٨

مليار دينار في يوليو املاضي. كما 
ســجلت منويا ســنويا كبيرا بلغ 
١٠٫٧٧٪ مقارنة مبستويات أغسطس 
من العام املاضــي والبالغة ١٫٧٣٦

مليار دينار وذلك حســب بيانات 

االئتمان إلى أعلى مستوى تاريخي ليصل إلى ٥١٫٣ مليار دينار بنهاية أغسطس املاضي


