اقتصاد

42

www.alraimedia.com

العدد ) • (A0 -13868الثالثاء  20يونيو lssue No. (A0 -13868) • Tuesday 20 June 2017

ارتفع  4في املئة خالل أبريل

رأي مالي

االقتصاد العاملي ّ
يتسبب
في اختالل فئات األصول

«الوطني» :أبطأ معدل لنمو االئتمان
في  19شهرًا
أوضــح بنك الكويت الوطني
أن االئـ ـتـ ـم ــان ش ـه ــد مـ ــزي ـ ـدًا مــن
الـتـحـســن ف ــي ش ـهــر أب ــري ــل رغــم
ع ــدم تسجيل أي تـغـيــرات على
صعيد االئتمان املستحق خالل
الشهر ذاته.
وب ـ ـ ـ ــني ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ف ـ ـ ــي تـ ـق ــري ــره
االقتصادي ،أن الودائع الخاصة
تبل بــالء حسنا
والحكومية لم ِ
خ ـ ـ ــالل ش ـ ـهـ ــر أب ـ ـ ــري ـ ـ ــل ،ب ـ ـعـ ــد أن
ش ـهــدت ن ـم ـوًا قــويــا ف ــي م ــارس،
ال ـ ـ ــذي انـ ـتـ ـف ــع مـ ــن الـ ـت ــوزيـ ـع ــات
ال ـن ـقــديــة ال ـس ـنــويــة ل ـل ـب ـنــوك ،إذ
تـ ــراج ـ ـعـ ــت ال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع الـ ـخ ــاص ــة
بمعدل  337مليون دينار.
والح ـ ـ ـ ـ ــظ الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ت ـ ــراج ـ ــع
الودائع تحت الطلب ،والعمالت
األجنبية والودائع ألجل مقابل
ارتفاع ودائــع االدخــار ،وتراجع
الــودائــع الحكومية بمعدل 145
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ف ــي أبـ ــريـ ــل ،مــع
تباطؤ النمو بواقع  4.9في املئة
على أس ــاس سـنــوي ،فيما يعد
أبطأ معدل على مدى  19شهرًا.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـن ـمــو ارت ـفــع
بنسبة  4فــي املـئــة عـلــى أســاس
س ـ ـ ـنـ ـ ــوي ،مـ ـ ــع تـ ـ ــراجـ ـ ــع ص ــاف ــي
اإلق ـ ـ ــراض هــام ـش ـيــا ب ـم ـعــدل 14
مليون دينار.
وعــزا التقرير األداء الشهري
الـ ـضـ ـعـ ـي ــف فـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــاس إلـ ــى
الـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع امل ـ ـع ـ ـتـ ــاد ل ــالئ ـت ـم ــان
املـمـنــوح ل ـشــراء األوراق املــالـيــة
مــع بــدايــة ربــع الـسـنــة ،موضحا
أن الـنـمــو فــي قـطــاعــات األعـمــال
املنتجة ظل قويا.
وأضــاف أن الودائع الخاصة
ش ـ ـهـ ــدت انـ ـخـ ـف ــاض ــا م ـل ـحــوظــا
فـ ــي شـ ـه ــر أب ـ ــري ـ ــل ،بـ ـع ــد األداء

نمو االئتمان

| بقلم حيدر توفيق |

عرض النقد

ارتفاع القروض املقسطة
 8.2في املئة على أساس
سنوي

الـ ـق ــوي ال ـ ــذي ت ـم ـيــزت ب ــه خــالل
مــارس ،كما انخفضت السيولة
املصرفية مع مواصلة الحكومة
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن أس ـ ـ ــواق ال ــدي ــن
امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــي حـ ـ ــني ارتـ ـفـ ـع ــت
م ـ ـعـ ــدالت ال ـ ـفـ ــائـ ــدة فـ ــي ال ـف ـت ــرة
نفسها.
ولفت التقرير إلى أن القروض
الشخصية كــانــت قــويــة نسبيا
ف ــي أب ــري ــل ،م ــع ت ـمــاســك الـنـمــو
ً
قليال في الوقت ذاتــه ،مبينا أن
القطاع شهد مكاسب بقيمة 74
مليون دينار ،مع تحسن النمو
إلـ ــى  6.9ف ــي امل ـئ ــة ع ـلــى أس ــاس
سنوي.
وبـ ـ ّـني أن امل ـكــاســب الـشـهــريــة
كانت أفضل بقليل من املتوسط
البالغ  61مليون دينار لإثني
عـ ـش ــر ش ـ ـه ـ ـرًا املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ع ــازي ــا
الـ ـنـ ـم ــو إلـ ـ ــى ارتـ ـ ـف ـ ــاع الـ ـق ــروض

امل ـق ـس ـطــة ،بـنـمــو بـلـغــت نسبته
 8.2في املئة على أساس سنوي.
وذك ـ ــر ال ـت ـقــريــر أن االئ ـت ـمــان
الـتـجــاري (باستثناء الشركات
املالية غير املصرفية) ،انخفض
بـمـقــدار  88مـلـيــون دي ـن ــار ،رغــم
تحسن النمو إلــى  2.8فــي املئة
على أساس سنوي.
وأوضـ ــح أن ال ـتــراجــع بصفة
أساسية جاء نتيجة النخفاض
االئتمان املمنوح لشراء األوراق
املالية بقيمة  216مليون دينار
لشراء األسهم ،الفتا إلى أن هذا
ال ـت ــراج ــع ي ـت ـمــاشــى م ــع الـنـمــط
املعهود في بداية كل ربع سنة،
وه ـ ــو انـ ـخـ ـف ــاض ي ـع ـكــس عـ ــادة
ً
ارتفاعا مماثال في الشهر الذي
يسبقه.
وأفاد أن االئتمان التجاري لم
يكن قويا بشكل خــاص ،بينما

انفرد قطاعا الصناعة والعقار
بتحقيق مكاسب مقبولة ،كما
شـ ـه ــد قـ ـط ــاع ــا الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز
تراجعا طفيفا.
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ن ـم ــو ق ـطــاع
األعمال املنتجة ظل قويا ،وسط
تسارع نمو االئتمان التجاري،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري
واالئ ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــان املـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــوح ل ـ ـشـ ــراء
األوراق املالية ،بنسبة  10.9في
املئة على أساس سنوي ،بعد أن
بلغ  10في املئة باملتوسط خالل
 ،2016إذ ك ـ ــان ق ـط ــاع ــا ال ـن ـفــط
وال ـ ـغـ ــاز وال ـت ـش ـي ـي ــد ه ـم ــا أك ـبــر
مصدرين للنمو على مدار العام
الحالي.
وذكـ ـ ـ ــر أنـ ـ ــه عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
عمليات الـسـحــب ،إال أن عرض
الـنـقــد بـمـفـهــومــه ال ــواس ــع (ن)2
ب ـ ـقـ ــي ثـ ــاب ـ ـتـ ــا فـ ـ ــي أبـ ـ ــريـ ـ ــل ع ـنــد

مـ ـسـ ـت ــوى  0.9فـ ـ ــي امل ـ ـئـ ــة ع ـلــى
أس ـ ـ ـ ــاس سـ ـ ـن ـ ــوي ،ف ـ ــي ح ـ ــني أن
نـ ـم ــو عـ ـ ــرض الـ ـنـ ـق ــد ب ـم ـف ـهــومــه
الضيق (ن ،)1تأثر بذلك التدفق
وانكمش بمعدل  1.3في املئة.
ولـ ـف ــت ال ـت ـق ــري ــر إل ـ ــى ت ــراج ــع
الـسـيــولــة املـصــرفـيــة فــي أبــريــل،
إذ ان ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــت احـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــات
ال ـب ـن ــوك (ال ـن ـق ــد ،الـ ــودائـ ــع لــدى
بـنــك ال ـكــويــت امل ــرك ــزي ،سـنــدات
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت املـ ــركـ ــزي) بــواقــع
 350مـلـيــون دي ـنــار ،لتصل إلــى
 4.8مـلـيــار دي ـنــار ،أو مــا يـعــادل
 7.9في املئة من إجمالي أصول
البنوك.
ونوه بأن هذا األمر تزامن مع
ق ـيــام الـحـكــومــة ب ــزي ــادة إص ــدار
الـسـنــدات املـحـلـيــة ،فــي محاولة
م ـن ـهــا ل ـســد ع ـجــز املـ ــوازنـ ــة ،في
حني ارتفعت أدوات الدين العام

املحلية بقيمة  300مليون دينار
خ ــالل أبــريــل لـتـصــل إل ــى 4.117
مليار دينار ،أي ما يقدر بنحو
 12فــي املـئــة مــن الـنــاتــج املحلي
اإلجمالي.
وك ـشــف ال ـت ـقــريــر ع ــن ارت ـفــاع
أس ـ ـعـ ــار الـ ـف ــائ ــدة ه ــام ـش ـي ــا فــي
أبــريــل ،آخ ــذة فــي عــني االعـتـبــار،
خطوة رفع بنك الكويت املركزي
ألسعار الفائدة بمعدل  25نقطة
أســاس في مــارس ،كما ارتفعت
أسعار الفائدة بني البنوك ألجل
 3أش ـه ــر و 6أش ـه ــر ب ـم ـعــدل 12
نـقـطــة أس ــاس و 7ن ـقــاط أســاس
على التوالي ،في حني استقرت
أسـعــار الـفــائــدة بــني الـبـنــوك في
األغـلــب منذ ذلــك ال ـحــني ،بينما
ارت ـف ـعــت ودائ ـ ــع ال ـع ـمــالء لكافة
فترات االستحقاق بنحو  10إلى
 16نقطة أساس.

الحمود :أكثر من  2.5مليار دينار
لتطوير البنية التحتية والخدمية للمطار
| كتب علي إبراهيم |
أك ـ ــد رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة ال ـط ـي ــران
املدني ،الشيخ سلمان الحمود،
أن الــدولــة تضع قطاع الطيران
ف ــي مـقــدمــة اهـتـمــامــاتـهــا ،الفـتــا
إل ــى أن ـهــا رص ــدت أك ـثــر م ــن 2.5
م ـل ـيــار دي ـن ــار مل ـشــاريــع تـطــويــر
البنية التحتية والخدمية ملطار
الكويت.
وأضـ ــاف الـحـمــود فــي كلمته
خالل حفل تسليم شهادة مشغل
جـ ـ ـ ــوي إلـ ـ ـ ــى ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط
الــوط ـن ـيــة ،أن وجـ ــود ال ـشــركــات
الوطنية أصـبــح ض ــرورة ملحة
ل ـت ـعــزيــز ال ـن ـج ــاح ــات وتـحـقـيــق
ال ــرؤي ــة الـســامـيــة نـحــو الـتـحـ ّـول
إلى مركز مالي وتجاري.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن الـ ـعـ ـم ــل ج ــار
اآلن عـلــى االنـت ـهــاء مــن األعـمــال
اإلنشائية ملبنى الركاب املساند،
وال ــذي نأمل افتتاحة فــي 2018
ب ـس ـعــة  4.5م ـل ـيــون راكـ ـ ــب ،كما
نـ ــأمـ ــل إنـ ـ ـج ـ ــاز مـ ـ ـش ـ ــروع مـبـنــى
الركاب الجديد في  ،2021والذي
ي ـع ـت ـب ــر م ـ ــن أف ـ ـضـ ــل املـ ـ ـط ـ ــارات
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط م ــن حيث
التقنية
وأشار إلى التطلعات العتماد
منهجية جديدة إلدارة وتشغيل
م ـ ـب ـ ـنـ ــى الـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــاب امل ـ ـس ـ ــان ـ ــد م ــن
خ ــالل اسـتـجــالب خ ـبــراء عامليني
واس ـت ـق ـط ــاب ش ــرك ــات م ــن الـفـئــة
األول ـ ـ ـ ــى م ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي إدارة
وتشغيل املطارات العاملية ،وذلك
بهدف تحسني الخدمة.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى حـ ــرص اإلدارة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـط ـي ــران امل ــدن ــي عـلــى
تــذلـيــل ك ــل الـعـقـبــات وال ـت ـعــاون
مع شركات الطيران العاملة في
م ـطــار ال ـكــويــت م ــن أج ــل تقديم
خدمة أفضل للمسافرين.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى ان «ال ــوطـ ـنـ ـي ــة»
ً
س ـت ـك ــون نـ ــاقـ ــال وط ـن ـي ــا ردي ـف ــا
ل ـل ـم ـش ـغ ـلــني ال ــوطـ ـنـ ـي ــني ،وه ـمــا
«ط ـيــران الـجــزيــرة» و«الـخـطــوط
الكويتية» ،مؤكدًا حرص الدولة
واهـتـمــامـهــا الـبــالــغ فــي تطوير
س ــوق ال ـن ـقــل ال ـج ــوي بــالـكــويــت
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــم ك ـ ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــالت
الــالزمــة لــذلــك مــن خ ــالل تطوير
ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــات امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ف ــي
صناعة النقل الجوي ،أو تطوير
مرافق املطار.

الفوزان
بــدوره أوضح رئيس مجلس
اإلدارة في «الوطنية للطيران»،

الفوزان 80 :طيارًا
لتشغيل طائرتني
على  15وجهة!
 9طائرات منتصف
 ...2018والسعيد:
سيكون لدينا  4طائرات
جدولنا يتضمن  6إلى 7
رحالت يوميًا ...لكنه غير
رسمي حتى اآلن
ّ
الحمود مسلمًا الفوزان الشهادة

علي الـفــوزان ،أن سوق الطيران
ف ــي ال ـك ــوي ــت واس ـ ــع وامل ـنــاف ـســة
فيه كبيرة ،وستكون «الوطنية»
مـكـمـلــة لـلـشــركـتــني الــوطـنـيـتــني،
ً
قائال «لــن ننافس وإنما نكمل،
ف ـه ـن ــاك خـ ـط ــوط ومـ ـ ـط ـ ــارات لــم
يــذه ـبــوا إل ـي ـهــا ،س ـنــذهــب نحن
إليها الرضاء أذواق مستخدمي
الشركة».
ورأى ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوزان أن هـ ـن ــاك
طـ ـم ــوح ــا وم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ل ـل ـتــوســع
ال ـف ـتــرة املـقـبـلــة ل ـســوق الـطـيــران
امل ـح ـل ــي ،ف ـ ـ «ال ـك ــوي ـت ـي ــة» تـطــور
ن ـف ـس ـه ــا ،وكـ ــذلـ ــك «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة»،
م ــؤكـ ـدًا «ل ـ ــن نـ ـك ــون أق ـ ــل م ـنـهــم،
وسنستكمل أسطولنا مــن اآلن
حتى السنة املقبلة ،بحيث يصل
إلـ ــى  8أو  9ط ــائ ــرات منتصف
.»2018
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ــن ط ـ ـمـ ــوحـ ــه ف ــي
التشغيل بعد عيد الفطر ،مبينا
أن ه ـ ـنـ ــاك بـ ـع ــض ال ـت ــرت ـي ـب ــات
والتنسيق مــع بعض املحطات
واملـطــارات بالدول األخــرى ،وأن
الشركة لديها اآلن ما يقارب 15
محطة في دول التعاون ومصر
وك ـ ــذل ـ ــك ب ــاكـ ـسـ ـت ــان وبـ ـ ـي ـ ــروت،
وسـتــزيــد ه ــذه املـحـطــات حسب
ً
زي ـ ـ ـ ــادة األس ـ ـ ـطـ ـ ــول ،قـ ــائـ ــال «ل ــن
ن ـنــافــس ال ـش ــرك ــات املـحـلـيــة في
مـحـطــاتـهــم ،وإن ـم ــا سنستكمل
معهم تغطية السوق».
وح ـ ـ ـ ــول الـ ـحـ ـص ــة ال ـس ــوق ـي ــة

(تصوير زكريا عطية)

املـسـتـهــدفــة لـلـشــركــة ،أش ــار إلــى
أن املعلومة غير مـتــوافــرة لديه
حاليا ،وأن الشركة لديها خطط
ستتوسع فيها خــالل السنوات
امل ـق ـب ـل ــة ،ف ــامل ـح ـط ــات وال ـخ ـطــط
تتغير ،الفتا إلى أن املستغل في
السوق حاليا نحو  40في املئة
ل ـل ـش ــرك ــات ال ــوط ـن ـي ــة وال ـن ـس ـبــة
الباقية مفتوحة للشركات غير
ال ـكــوي ـت ـيــة ،م ـنــوهــا إلـ ــى وج ــود
ن ـيــة لـ ــدى ال ـش ــرك ــة ل ـ ـ ــإدراج في
الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة ،ول ـ ـكـ ــن لـ ـي ــس ق ـبــل
 3س ـ ـنـ ــوات ،فـ ـ ــاآلن ال ـش ــرك ــة فــي
مـ ــرح ـ ـلـ ــة ت ـ ـكـ ــويـ ــن م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات
وتسديد الديون.
وف ــي ش ــأن ال ـك ــوادر البشرية
م ــن ط ـي ــاري ــن وأطـ ـق ــم الـضـيــافــة
وغ ـي ــره ــا ،ل ـفــت إل ــى أن الـشــركــة
ح ــالـ ـي ــا م ـك ـت ـف ـي ــة وف ـ ـقـ ــا لـحـجــم
اسـطــولـهــا امل ـكــون مــن طائرتني
ً
في البداية ،قائال «لدينا الطاقم
ال ـك ــاف ــي والـ ـ ــذي ي ـضــم ن ـحــو 80
طيارًا لتغطية  15محطة تقريبا،
ّ
ونعني آخرين عند الحاجة».
ّ
وبـ ـ ـ ــني أن ح ـ ـصـ ــول ال ـش ــرك ــة
ع ـل ــى رخـ ـص ــة امل ـش ـغ ــل ال ـج ــوي
سيمكنها من التشغيل الفعلي،
وه ــو مــا يـقــودهــا إل ــى اسـتـقــدام
وإنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل وظـ ــائـ ــف
ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة ،إذ تـ ـ ـطـ ـ ـم ـ ــح ض ـم ــن
أهدافها أن يشغلها (الوظائف)
مواطنون كويتيون.
وأك ـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ت ـح ـصــد

اليوم جهود سنة ،حيث تأسس
م ـج ـلــس إدارة ال ـش ــرك ــة ف ــي 20
رم ـ ـضـ ــان املـ ــاضـ ــي ،م ـع ـت ـب ـرًا أن
ال ـش ــرك ــة ت ـب ــدأ ص ـع ــود ال ــدرج ــة
األول ـ ــى ف ــي عـمـلـهــا ال ـف ـع ـلــي ،إذ
انـ ـشـ ـغـ ـل ــت الـ ـ ـع ـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي فــي
ت ـســديــد ال ــدي ــون إلـ ــى أن قــامــت
بتنظيف هذا امللف.
وأعرب عن أمله في أن يتحقق
ال ـهــدف مــن إح ـيــاء الـشــركــة مــرة
أخـ ـ ــرى ،وأن ت ـك ــون ع ـنــد حسن
ظــن الـجـمـيــع ،مبينا «ل ــن ندخر
جهدًا في دعــم العمل بالشركة،
وس ـن ــوف ــر وظ ــائ ــف لـلـكــويـتـيــني
باالضافة الــى تغطية املحطات
ال ــالزم ــة ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،وس ـن ـبــدأ
بطائرتني ونستكمل األسطول
ب ـن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام وخ ـ ـ ــالل ال ـس ـنــة
املقبلة».

السعيد
مــن جـهـتــه ،ق ــال نــائــب رئيس
م ـج ـل ــس اإلدارة فـ ــي الـ ـش ــرك ــة،
ري ـ ـ ــاض ال ـس ـع ـي ــد ،أن ط ــائ ــرات
ال ـشــركــة ال ـحــال ـيــة ت ــم تــأجـيــرهــا
م ــن «ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـط ـي ــران» ،وأن
مـ ـ ــدة الـ ـت ــأجـ ـي ــر إلـ ـ ــى اآلن غـيــر
واضـ ـح ــة ،ول ـك ـن ـهــا ل ــن ت ـقــل عن
مدة تتراوح بني  4و  5سنوات،
كما أن الطائرات الجديدة خالل
الفترة األولى ستكون من خالل
التأجير أيضا ،وبعدها سيكون
هناك أسطول.

ول ـف ــت إلـ ــى أن تـسـيـيــر أول ــى
الرحالت ليس له تاريخ محدد،
ولـ ـكـ ـن ــه سـ ـيـ ـك ــون فـ ـ ــي غ ـض ــون
أقـ ــل م ــن ش ـه ــر ،وس ـي ـك ــون على
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن وجـ ـ ـه ـ ــة فـ ـ ــي ب ـعــض
دول الـخـلـيــج والـ ـ ــدول الـعــربـيــة
وال ـ ـقـ ــاهـ ــرة وع ـ ـمـ ــان وب ـ ـيـ ــروت،
وأيضا باكستان وإي ــران ،وإلى
اآلن لــم يتحدد األمــر إذ البـ ّـد أن
يكون لدينا تنسيق مع الطيران
املدني.
وحــول جــدول الرحالت أشار
إل ــى أن ال ـشــركــة ستشغل مــن 6
إلــى  7رح ــالت يــومـيــا ،وهــو أمر
غ ـيــر رس ـم ــي ح ـتــى اآلن ولـكـنــه
مخطط ل ــه ،كـمــا أن الـشــركــة في
 2017و 2018سـيـكــون لــديـهــا 4
طائرات من طراز ( ،)A320فيما
ال ـخ ـط ــط امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة تـتـضـمــن
ت ــوسـ ـع ــا أكـ ـب ــر لـ ـلـ ـش ــرك ــة ،وه ــو
األم ــر ال ــذي ت ــأخ ــذه بالحسبان
وتعمل عليه في الوقت الراهن،
م ـس ـت ـطــردا «اذا مـشـيــت األم ــور
وف ـق ــا ل ـل ـج ــدول امل ـت ـبــع سـيـكــون
هـنــاك أس ـطــول ،ونصبح شركة
منافسة في الشرق األوسط».
ولـفــت إل ــى أن مـلــف القضايا
القديمة املــرفــوعــة على الشركة
تم إغالقه بنسبة بلغت نحو 99
في املئة بجميع القضايا والتي
بلغت أكثر من  400تقريبا ،كما
تم إطفاء الديون تقريبا ،مشددا
عـ ـل ــى أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ن ـظ ـي ـف ــة مــن

الديون بنسبة  99في املئة.
وحـ ـ ـ ــول الـ ـ ــدعـ ـ ــوة ل ـل ـج ـم ـع ـيــة
العمومية أول من أمــس ،والتي
ل ـ ــم ي ـك ـت ـم ــل نـ ـص ــابـ ـه ــا وك ــان ــت
ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ــادة رأس ـ ــامل ـ ــال
الـ ــى  20م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وح ــول
تـ ــوق ـ ـيـ ــت ط ـ ـلـ ــب لـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة ،قـ ــال
«ال ـشــركــة سـتـشـغــل ف ــي الـبــدايــة
وف ـقــا ل ـل ـجــدول امل ـت ـبــع وبـعــدهــا
لـ ـك ــل ح ـ ـ ـ ــادث حـ ـ ــديـ ـ ــث ،وهـ ـن ــاك
إمـ ـك ــانـ ـي ــة ل ـ ــدخ ـ ــول م ـســاه ـمــني
استراتيجيني في الشركة ،وهو
أمر مرحب به».
وذكـ ــر أن ال ـشــركــة تـسـتـهــدف
الحصول على حصة  32في املئة
من الحركة بالسوق الكويتي.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول تـ ـ ــوق ـ ـ ـيـ ـ ــت وص ـ ـ ـ ــول
ال ـطــائــرات ال ـجــديــدة ،أش ــار إلــى
أن ال ـشــركــة ستتسلم طــائــرتــني
إض ــاف ـي ـت ــني ب ـن ـه ــاي ــة  2017أو
مطلع  2018من طراز (.)A320
ولفت إلى أن الشركة سترصد
جـ ـ ــدول األشـ ـه ــر ال ـس ـت ــة املـقـبـلــة
لرؤية مدى االنسيابية والحركة
وأع ــداد املسافرين ،منوها بأنه
ع ـل ــى هـ ـ ــذا األسـ ـ ـ ــاس س ـت ـبــرمــج
«ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ن ـف ـس ـه ــا ،وم ـب ـي ـنــا
أن األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة ع ـلــى
الرحالت من قطر إلى السعودية
واإلمـ ـ ـ ـ ــارات وال ـب ـح ــري ــن وال ـت ــي
ت ـع ــد ش ـب ــه م ـت ــوق ـف ــة ،انـعـكـســت
عـلــى تـغـيـيــر خـطــة الـعـمــل الـتــي
وضعتها الشركة.

تشير العديد من الدالئل القوية ،إلى أن األنشطة االقتصادية
العاملية تشهد تحسنًا جيدًا ،ويتواصل هذا التعافي الذي يحققه
متساو بني الدول،
النمو االقتصادي على نطاق واسع وبشكل
ٍ
بدءًا من اقتصاد الواليات املتحدة ،أكبر اقتصاد في العالم ،الذي
يستمر في تحقيق النمو على الرغم من أنه ال يشهد تسارعًا.
ومـ ـ ــازال االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي ي ـســاعــد ف ــي ن ـفــس الــوقــت
على سحب بقية اقتصاديات العالم إلى األمــام معه ،ومع ذلك
يبقى مصدر القلق الكبير الــذي يشعر به املستثمرون ،ليس
النمو االقتصادي العاملي الفعلي ،ولكن إيجاد مكان يضمن
االستثمار بأمان.
وت ـك ـمــن املـشـكـلــة األس ــاس ـي ــة ف ــي إي ـج ــاد ف ـئــة ج ــدي ــدة من
األصول ،التي توفر عوائد جيدة للمستثمرين العامليني ،ويبقى
االختالل في التوازن بني مختلف فئات األصول ،موجودًا بغض
النظر عن االقتصاد املعني.
وفــي حــني يتواصل فــي بعض ال ــدول مثل الـيــابــان والصني
وأملانيا تراكم الثروة والحرص على ّ
االدخار ،تفتقر اقتصادات
مثل هــذه ال ــدول وأس ــواق رأس املــال فيها ،إلــى التطور إليجاد
أدوات استثمار محلية خالية من املخاطر على األقل للمدخرين
في هذه الدول على وجه خاص.
أما بالنسبة للمستثمرين املحترفني ،فهناك فئات متنوعة
لألصول يمكنهم االستفادة منها عند الحاجة ،وتواصل تلك
االقتصادات باإلضافة إلى بعض الدول الغنية األخرى ،االعتماد
على االقتصادات األكثر تقدمًا ،لتوفير فئات أصول مختلفة،
وهنا بالذات يكمن الخطر على االقتصاد العاملي الــذي يتمثل
أساسًا في زيادة التقلبات سواء في ما يتعلق بسوق الصرف
األجنبي أو الدخل الثابت أو أسواق السلع.
وال تزال معظم املدخرات والثروات في العالم ،موجودة في
سوق سندات الخزانة األميركية ،ويمكن تفسير ذلك بسهولة
بمجرد النظر إلى منحنى العائد األميركي ،والعائد املنخفض
للغاية على سندات الخزانة األميركية طويلة األجل.
وتعتبر سندات الخزانة األميركية أكثر فئات األصول أمانًا
في العالم ،ولكن املستثمرين ال يستطيعون تجنب التقلب في
ظل بيئة اقتصادية عاملية ،ال تتطور مكوناتها بنفس النسق
أو السرعة.
ومـ ـ ــازال االق ـت ـص ــاد ال ـع ــامل ــي ي ــواج ــه وف ـ ــرة ف ــي االدخ ـ ــار،
سـتـتــواصــل عـلــى األرج ــح مل ــدة أط ــول ،وتـعـتـمــد ه ــذه املــدخــرات
بصفة خاصة على تسارع النمو االقتصادي العاملي ،وتزايد
توفير الوظائف في الدول ،التي تعرف وفرة في االدخار.
ويمثل االنخفاض القياسي في العائد على معظم السندات
الحكومية لـلــدول املـتـقــدمــة ،أحــد الـنـتــائــج املـبــاشــرة لــذلــك حتى
في ظل رفع مجلس االحتياطي الفيديرالي األميركي ألسعار
الفائدة.
وتراجعت خالل هذه الفترة االختالالت في توازنات الحساب
الجاري بني الواليات املتحدة والصني واليابان ،كما تواصل أكبر
االقتصادات في آسيا تحمل أعباء ديون أعلى ،وهو ما يقوض
فكرة توفر وفورات كبيرة جدًا في املدخرات.
ويبدو أن املشكلة الحقيقية تكمن في أن االقتصادات الناشئة،
لم تتمكن بعد من تطوير األصول التي يرغب املستثمرون في
االحـتـفــاظ بـهــا ،كــأصــول حــافـظــة للقيمة والـضـمــانــات عندما
تـصـبــح ال ـظ ــروف االق ـت ـصــاديــة صـعـبــة .ويـتـطـلــب الـقـيــام بذلك
مستويات قوية من الثقة في سيادة القانون واألنظمة العادلة،
والتأكد من جهة املستثمرين بأنه يمكنهم سحب أموالهم كلما
دعت الحاجة إلى ذلك.
وال تعاني األس ــواق الناشئة فقط مــن هــذه املشكلة ،ولكن
بـعــض االق ـت ـصــاديــات األخـ ــرى ال ـتــي لــديـهــا وف ـ ــورات ضخمة
وثــروات كبيرة ،مثل اليابان والصني وأملانيا تواجه هي أيضًا
مثل هذه الصعوبات ،فهي ال تملك أســواق رأس املال املتطورة
واملتنوعة الـتــي تتطابق مــع القطاعات الحقيقية الـتــي تعكس
اقتصاداتها.
ويتسبب اختالل التوازن بني تنامي االقتصاد وعدم تطور
سوق رأس املال بنفس النسق ،في توجه املدخرين واملستثمرين
فــي ه ــذه االق ـت ـصــاديــات ،نـحــو اس ـت ـهــداف فـئــات األص ــول ذات
املالذ اآلمن مثل سندات الخزانة األميركية والسندات األملانية
والسندات البريطانية.
وتزايدت ندرة هذه األصول ذات الدخل الثابت ،مع صعوبة
في الحصول عليها بسبب نقص املعروض ،وهو ما يقدم في
نهاية املطاف لهؤالء املدخرين عوائد منخفضة جدًا.
وزادت مشتريات البنوك املركزية في االقتصادات املتقدمة
لسنداتها الحكومية ،من سوء الوضع بالنسبة للمستثمرين
األج ــان ــب ،كـمــا جـعـلــت امل ـتــوافــر مــن ه ــذه ال ـس ـنــدات الحكومية
محدودًا.
ويحاول مجلس االحتياطي الفيديرالي األميركي ،تغيير هذا
الوضع غير العادي ،من خالل تطبيع أسعار الفائدة عبر رفع
أسعار الفائدة مع االهتمام في الوقت نفسه بخطة إعادة التوازن
إلى ميزانيته البالغة  4.5تريليون دوالر.
وتمثل الـصــني ،باعتبارها ثــانــي أكـبــر اقتصاد فــي العالم،
أفضل فرصة لتطوير بديل لسوق سندات الخزانة األميركية،
على الــرغــم مــن أن ضــوابــط رأس املــال قــد جعلت املستثمرين
األجــانــب ،حــذريــن كثيرا مــن الــدخــول فــي مغامرة استثمارية،
لالستفادة الكاملة من السبل الجديدة لالستثمار في سنداتها
الحكومية.
وال تشجع سياسة الصني الخارجية املتقلبة التي ال يمكن
أحـيــانــًا توقعها مــع جيرانها والــواليــات املـتـحــدة ،املستثمرين
املحليني واألجــانــب على اإلقـبــال على األص ــول الصينية على
األقل في الوقت الحالي.
وساهم الطلب القوي والديناميكي أيضًا ،في نقص األصول،
التي طاملا لجأ املستثمرون إليها حتى اآلن ،كمالذ استثماري
آمن.
ويتوجس املستثمرون العامليون مــن شــراء مــا كــان ُينظر
إل ـيــه عـلــى أن ــه س ـنــدات حـكــومـيــة ،تـمـثــل م ــالذًا آم ـنــًا فــي بعض
االقتصادات املتقدمة ،التي َت ّ َ
بني أنها أقل أمانًا خالل األزمــات
العاملية.
وأصـبــح املستثمرون يتوجهون أكـثــر إلــى االسـتـثـمــار في
مجال اقتصادي ،يتميز بمسار نمو أضعف بعد أن كدسوا
األصــول التي تعتبر منخفضة املخاطر ،مثل سندات الخزانة
األميركية والسندات اليابانية والسندات األملانية.
ً
ويمكن للصني أن تخلق بديال لسندات الخزانة األميركية،
ولكن فقط إذا كانت الحكومة الصينية جادة وقادرة على القيام
بذلك.
ً
وفــي كــل ال ـحــاالت ،سيستغرق ذلــك وقـتــًا طــويــال ،فــي حني
يشجع البنك املركزي األوروبــي الحكومة الصينية على القيام
بذلك عن طريق تحويل جزء صغير من احتياطياته من الدوالر
األميركي إلى اليوان الصيني ،ولكن هذه اإلجراءات تمثل قطرة
بسيطة في محيط الحيازات الرسمية اآلخذة في االرتفاع مرة
أخرى.
وفي الوقت نفسه ،مــازال املستثمرون واملدخرون يبحثون
عــن األص ــول ،التي تعتبر مــالذات استثمار آمـنــة ،وهــم قلقون
بـشــأن التركيبة غير الـعــاديــة ألسـعــار األص ــول وتقلبها ،ورد
فعلهم تجاه أي صدمات أو أخبار سيئة.
(@)Rasameel

