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في ضوء تنفيذ المخطط الهيكلي الجديد

الذهب يتراجع مع تحسن
الشهية للمخاطرة

أسواق تراثية ومشاريع تجارية وتنموية جديدة بالعاصمة
كتبت �سمر امني :
�أو�����ص����ى خ���ب��راء التخطيط
واال�ستدامة �ضمن فريق اجناز
امل��خ��ط��ط ال��ه��ي��ك��ل��ي ال���راب���ع،
ب�رضورة اال�ستفادة من الأرا�ضي
ال�شاغرة وامل��ب��اين احلكومية
املهملة والقدمية والع�شوائيات،
وذل��ك لبناء جممعات وعقارات
تراثية تخدم امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة وت�شييد جمموعة من
الأبراج العمالقة لإعادة ت�أهيلها
وتطويرها مبا يتنا�سب مع ر�ؤية
ال��ك��وي��ت االق��ت�����ص��ادي��ة ،2035
وبرنامج التنمية امل�ستدامة.
ك�شفت م�����ص��ادر ل��ـ «ال�شاهد»
�أن اللجنة القائمة على و�ضع
املقرتحات للمخطط اجلديد،
ح��ر���ص��ت ع��ل��ى �أن ي��ت��م اع���داد
ت�صميم متطور وعاملي لت�شييد
م�رشوعات على الأرا�ضي ال�شاغرة
مقابل عمارات الأوق��اف مبنطقة
املرقاب ت�ؤهل املنطقة لت�صبح
مركزا للمال والأع��م��ال ،ومقرا
للم�ؤ�س�سات وال�رشكات املالية،
ب��ه��دف حت��وي��ل العا�صمة �إل��ى
���ص��ورة م��ت��ط��ورة ت��واك��ب كربى
العوا�صم املالية والعاملية،
لت�صبح مدينة الكويت «مركز ًا

تقليص هيمنة القطاع العام تدريجي ًا وزيادة
مساهمة القطاع الخاص
دولي ًا �إقليمي ًا مالي ًا وجتاريا»
بالإ�ضافة �إل��ى ت�أكيد هويتها
كعا�صمة ل��ل��ب�لاد م��ن جانب،
ول��ت��ن��ف��ي��ذ وحت��ق��ي��ق توجهات
املخطط الهيكلي اجلديد للكويت
ح�سب التطورات التي ت�شهدها
عوا�صم الدول املتقدمة من جانب
اخر.
وذكرت �أن التن�سيق م�ستمر بني
املعنيني بالبلدي وم�ؤ�س�سات
الدولة املخت�صة والتعاون مع
املجل�س الأعلى للتخطيط و�صو ً
ال
�إلى تنفيذ املقرتحات املتعلقة
ب��الأه��داف اال�سرتاتيجية خلطة
التنمية مب��ا ي��واك��ب طموحات
التنمية واال�ستدامة ومبا ي�ساهم
يف حت�سني موارد الدولة والناجت
املحلي.
وقالت ت�أتي تو�صيات املخطط
اجلديد بجعل منطقة املرقاب
وامل��ن��اط��ق ب����شرق ،يف اط��ار
التعديالت اجلوهرية لت�صميم

الت�شكيل ال��ع��م��راين للعا�صمة
م��رك��زا ل��ل��م��ال والأع���م���ال على
امل�ستوى العاملي ،مبا يعيد
ال�صورة املتطورة واحل�ضارية،
وي�ؤكد ال��دور الوظيفي لها من
خالل حتديد دور مدينة الكويت
ك��م��رك��ز دويل �إق��ل��ي��م��ي م��ايل
وجت��اري ،بالإ�ضافة �إلى ت�أكيد
هويتها كعا�صمة للبالد وحتقيق
توجهات املخطط الهيكلي العام
للكويت.
واف����ادت ب����أن االه����داف ت�شمل
ت���ع���دي�ل�ات يف امل�������ش���اري���ع
املقررتنفيذها وتطويروتعديل
بع�ض امل�����س��ارات االقت�صادية
مل�شاريع النقل والطرق ،والبني
التحتية للعمل على زيادة الناجت
املحلي الإجمايل ،ورفع م�ستوى
معي�شة امل��واط��ن ،ويرمي هذا
الهدف �إل��ى رفع معدالت النمو
االق��ت�����ص��ادي ل��ل��ق��ط��اع��ات غري
النفطية ،مبا يحقق زيادة دخل

بالتزامن مع تذبذبات شديدة وتباطؤ في نمو االقتصاد العالمي

األسواق مهدت الطريق أمام الفيدرالي

و المركزي األوروبي نحو «التيسير الكمي»
يف الأغلب ،ينوي االحتياطي
الفيدرايل الأمريكي والبنك
امل��رك��زي الأوروب�����ي �ضخ
حتفيز نقدي يف اجتماعات
�سبتمرب دون النظر �إلى مدى
ت�أثري هذه ال�سيا�سات على
االقت�صاد والأ�صول املالية.
وعلى م��ا ي��ب��دو ،ف���إن هذه
الإجراءات �سيكون لها ت�أثري
على اال�ستقرار امل��ايل على
امل��دى املتو�سط والرخاء
االقت�صادي يف امل�ستقبل.
وتتوقع الأ���س��واق االجت��اه
ن��ح��و �سيا�سات التي�سري
الكمي لي�س فقط من البنوك
املركزية يف االقت�صادات
امل��ت��ق��دم��ة ب���ل �أي�����ض��ا يف
الأ���س��واق النا�شئة ،الأم��ر
ال��ذي يعني خف�ض الفائدة
ب�أكرث من �أل��ف نقطة حول
العامل خالل .2020ويرى حمللون �أن الأ�سواق هي من
ت�سببت يف ذلك ،فامل�ستثمرون عملوا ما ي�شبه احلبكة
التي مهدت الطريق �أم��ام الفيدرايل والبنك املركزي
الأوروب��ي للميل نحو �سيا�سات التي�سري الكمي جمدد ًا
بالتزامن مع تذبذبات �شديدة بالأ�سواق املالية وتباط�ؤ
يف منو االقت�صاد العاملي.
وخ�شي �أع�ضاء البنك املركزي الأوروب��ي والفيدرايل
من �أن ت�ؤدي هذه التقلبات �إلى الإ�رضار بثقة ال�رشكات
والأ�رس ،وهو ما جعلهم يلمحون �إلى التي�سري الكمي،
وت�شري التوقعات �إلى �أن املركزي الأوروبي على وجه
اخل�صو�ص �سيخف�ض الفائدة �إلى نطاق �سالب يف اجتماع
هذا الأ�سبوع ليتبعه الفيدرايل يف الأ�سبوع املقبل بخف�ض
الفائدة مرة �أخرى.و�أف�ضل طريقة ملعرفة تداعيات هذه
الإجراءات تكمن يف معادلة ح�ساب املخاطر التي و�ضعها
رئي�س الفيدرايل الأ�سبق «بن برنانكي» عندما قرر اتخاذ
�سيا�سة نقدية غري تقليدية من �أجل �إعادة االقت�صاد �إلى
م�سار النمو دون النظر �إلى التقلبات يف الأ�سواق .ويف
الوقت احلايل ،يبدو �أن العالقة بني البنوك املركزية
واالقت�صاد والأ�سواق قد ف�رست وفق ثالث وجهات نظر
رئي�سية :الأولى �أن البنك املركزي لن يخف�ض الفائدة
ب�شكل كبري ل�سببني هما العوامل الهيكلية التي رمبا
ت�ؤثر على النمو ،و�أي�ضا �أن ا�ستخدام الأ�صول املالية

النمو املنخف�ض واملتو�سط
اللذان يفرت�ضان انخفا�ضا يف
ح�صة املدينة من منو الوظائف
على م�ستوى الدولة ،و�سيناريو
النمو املرتفع ،ال��ذي يتوقع
ثبات وا�ستمرار ح�صة املدينة
احلالية من منو الوظائف على
م�ستوى الدولة ،وميثل اف�ضل
احللول التخطيطية التي �ست�ؤدي
�إل���ى ت��وف�ير  200ال��ف وظيفة
ا�ضافية من  2010حتى  2030يف
نف�س القطاعات احلالية.
وجت���در الإ���ش��ارة �إل���ى �أن���ه يف
م�رشوع املخطط الهيكلي الرابع
للكويت م��ن ب�ين املقرتحات
للتعديل تعزيز الفر�صة ملنح
القطاع اخلا�ص حق قيادة التنمية
وفق �آليات حمفزه ،ويعك�س هذا
الهدف رفع دور �رشكات القطاع
اخلا�ص للن�شاط االقت�صادي،
باعتباره قاطرة النمو.
وقد �صدر املر�سوم االمريي رقم
« »2018/255لتطوير وحتديث
املخطط الهيكلي الثالث ومبوجب
تو�صياته مت �إجراء درا�سة اخلطة
العمرانية ملدينة الكويت 2030
و�صدر قرار املجل�س البلدي بها
رقم «ل ق م ب»2013/11/171/
واملتخذ بتاريخ .2013/9/26

الوحدة

دينار

دوالر

�سعر الذهب عيار 24

 14.62دينار ًا

$48.10

�سعر الذهب عيار 22

 13.40دينار ًا

&44.09

�سعر الذهب عيار 21

 12.79دينار ًا

$42.09

�سعر الذهب عيار 18

 10.96دنانري

$36.08

�سعر الذهب عيار 14

 8.53دنانري

$28.06

�سعر الذهب عيار 12

 7.31دنانري

$24.05

�سعر اوقية الذهب

 454.61دينارا

$1.496

�سعر جنيه الذهب

 102.33دينار

$336.71

�سعر كيلو الذهب

 14.618دينار ًا

$48.100

نزلت �أ�سعار الذهب للجل�سة الرابعة على التوايل �أم�س مع
ا�ستمرار تعزز �شهية امل�ستثمرين للمخاطرة بف�ضل �آمال التحفيز
العاملي وتوقعات بتهدئة حمتملة يف احلرب التجارية بني ال�صني
والواليات املتحدة.
وهبط الذهب يف املعامالت الفورية � % 0.6إلى  1490.10دوالر ًا
للأوقية «الأون�صة» بعدما �سجل �أدنى م�ستوى منذ � 13أغ�سط�س عند
 1486دوالرا يف وقت �سابق من اجلل�سة.وخ�رس الذهب نحو % 5
منذ �أن �سجل �أعلى م�ستوى فيما يزيد عن � 6أعوام يف الرابع من
ال�شهر احلايل عند  1557دوالرا.ويف املعامالت الآجلة بالواليات
املتحدة ،فقد الذهب  % 0.8لي�صل �إلى  1498.50دوالر ًا للأوقية.
و�أحدثت احلرب التجارية بني ال�صني والواليات املتحدة ا�ضطرابا
يف الأ���س��واق العاملية منذ ب��د�أت قبل �أك�ثر من ع��ام ،مما �أجج
املخاوف من تباط�ؤ اقت�صادي عاملي.

التضخم بمصر يواصل مساره النزولي

ويسجل أدنى مستوى في أكثر من  6سنوات
�أظ��ه��رت بيانات اجل��ه��از امل��رك��زي امل�رصي
للتعبئة العامة والإح�صاء �أم�س �أن الت�ضخم
ال�سنوي لأ�سعار امل�ستهلكني باملدن امل�رصية
وا�صل م�ساره النزويل وتراجع �إلى  % 7.5يف
�أغ�سط�س من  % 8.7يف يوليو متوز خمالفا
توقعات املحللني ،وم�سجال �أدنى م�ستوياته
منذ مار�س  2013عندما بلغ .% 7.6
ومقارنة مع ال�شهر ال�سابق ،تراجعت وترية
ارتفاع �أ�سعار امل�ستهلكني يف املدن امل�رصية
بن�سبة  % 0.7يف �أغ�سط�س م��ن  % 1.1يف
يوليو.
وت�شهد �أ�سعار اخل�رضاوات والفاكهة يف م�رص
زيادات متوا�صلة خالل ال�سنوات الأخرية وهو

ما دفع وزارة الداخلية واجلي�ش لطرح بع�ض
ال�سلع الغذائية للمواطنني ب�أ�سعار �أقل من
�سعر ال�سوق يف حماولة لتخفيف املعاناة عن
كاهلهم.
وقالت ر�ضوى ال�سويفي رئي�سة ق�سم البحوث
يف بنك اال�ستثمار فارو�س« :الأرقام جاءت �أقل
من املتوقع بكثري ...الأرقام �إيجابية وتعطي
�إ�شارات �إيجابية لأ�سعار الفائدة خالل االجتماع
املقبل للمركزي ...نتوقع خف�ضا جديدا بني
 1و.»% 1.5
ويف ال�شهر املا�ضي ،خف�ض البنك املركزي
امل�رصي �أ�سعار الفائدة الرئي�سية بواقع 150
نقطة �أ�سا�س للمرة الأولى منذ فرباير .ونزل

�سعر الإيداع لأجل �إلى  % 14.25من ،% 15.75
و�سعر الإقرا�ض �إلى  % 15.25من .% 16.75
ونفذت م�رص �سل�سلة من �إج���راءات التق�شف
ال�صارمة التزاما ب�رشوط برنامج قر�ض حجمه
 12مليار دوالر من �صندوق النقد الدويل كانت
وقعته يف �أواخ��ر  .2016وت�ضمن الربنامج
زيادة ال�رضائب و�إج��راء تخفي�ضات كبرية يف
دعم الطاقة.
وي�شكو امل�رصيون ،الذين يعي�ش املاليني
منهم حتت خط الفقر ،من �صعوبات يف تلبية
احلاجات الأ�سا�سية بعد قفزات متتالية يف
�أ�سعار الوقود والدواء واملوا�صالت و�أ�سعار كل
اخلدمات.

األسواق الناشئة تراقب تطورات السياسة
• اإلصرار على التيسير الكمي

لدعم ثروات الأ�رس وال�رشكات لن يكون �أداة فاعلة.
وتكمن وجهة النظر الثانية يف �أن �سيا�سات التي�سري
الكمي من جانب الفيدرايل والبنك املركزي الأوروبي
تثري ال�شكوك يف م��دى قدرتها على تهدئة الأ�سواق
املالية ،خا�صة �أن احلما�سة �ضعفت لدى امل�ستثمرين
ل�رشاء �أ�صول ب�أ�سعار منخف�ضة قبيل تي�سري كمي متوقع
من بنوك مركزية.
�أما وجهة النظر الثالثة ،فهي �أكرث ت�شا�ؤما حيث يقلق
امل�ستثمرون من التكاليف واملخاطر املحتملة جراء
�سيا�سات تي�سري نقدي جديدة لن يكون لها ت�أثري
�إيجابي على االقت�صاد وهذا ما ميكن �أن ي�رض مب�صداقية
البنوك املركزية.ومع الأخذ يف االعتبار توجه البنكني
املركزيني يف �أوروبا و�أمريكا هذا ال�شهر نحو �إجراءات
حتفيز نقدي ،يحتاج �أع�ضاء جلنتي ال�سيا�سة النقدية يف
اجلانبني لتو�سعة الآفاق من �أجل ح�ساب املخاطر بدقة
والرتكيز على مراقبة حثيثة للأن�شطة امل�رصفية وغري
امل�رصفية.وعلى اجلانب الآخر ،يحتاج امل�ستثمرون
يف الأ�سواق لإدراك �أن ال�سيا�سات والأدوات النقدية التي
جنحت على مدار �سنوات طويلة رمبا ال تنجح هذه املرة
يف درء املخاطر عن االقت�صاد من خالل الرهان على
رغبة البنوك املركزية وقدرتها على تهدئة التقلبات
ودعم �أ�سعار الأ�صول.

الدوالر استقر أمام الدينار عند  303فلوس
واليورو ارتفع ليبلغ 335
ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر
مقابل الدينار ام�س عند
م�ستوى  0.303دينار يف
العمالت
حني ارتفع اليورو ليبلغ
 0.335دي���ن���ار مقارنة
با�سعار �رصف اول ام�س.
دوالر �أمريكي
وقال بنك الكويت املركزي
يورو
يف ن�رشته اليومية على
موقعه االلكرتوين ان �سعر
جنيه ا�سرتليني
�رصف اجلنيه اال�سرتلينيا
ين ياباين
رتفع عند  0.374دينار كما
فرنك �سوي�رسي
انخف�ض الفرنك ال�سوي�رسي
عند  0.306دي��ن��ار وظل
ريال �سعودي
الني الياباين عند م�ستوى
درهم اماراتي
 0.002دون تغري.
وارت���ف���ع ال�����دوالر �أم���ام
ريال قطري
العمالت الرئي�سية خالل
دينار بحريني
تعامالت �أم�س ،مع ابتعاد
ريال عماين
التعامالت عن �أ�صول املالذ
الآمن.
وارت���ف���ع ال�����دوالر �أم���ام
اليورو بنحو  %0.06عند  1.1041دوالر ،فيما
ال  107.27ي��ن.وزادت
ا�ستقر �أم��ام الني ُم�سج ً
العملة الأمريكية �أمام اجلنيه الإ�سرتليني بنحو
ُ %0.2م�سجلة  1.2324دوالر ،بينما هبطت �أمام
الفرنك ال�سوي�رسي بن�سبة  %0.06عند 0.9915
فرنك.
وخالل تلك الفرتة ارتفع م�ؤ�رش الدوالر الرئي�سي
الذي يقي�س �أداء العملة �أمام  6عمالت رئي�سية
بنحو � %0.1إلى .98.384
ويتزامن مع ارتفاع العملة الأمريكية� ،صعود
م�ؤ�رش «نيكي» الياباين لأعلى م�ستوى يف �شهر
ون�صف يف ختام تعامالت �أم�س ،كما �أن م�ؤ�رش

ال��ف��رد ،مع ا�ستقرار امل�ستوى
العام للأ�سعار ورفع ن�صيب الفرد
من الدخل احلقيقي ،وي�أتي �سعي
املخطط لتهيئة الظروف والبيئة
امل��وات��ي��ة والآل���ي���ات املحفزة
ل��ي��م��ار���س ه���ذا ال��ق��ط��اع دوره
املرتقب لتنويع هيكل امللكية
يف الأن�شطة االقت�صادية ،بتقلي�ص
هيمنة القطاع العام تدريجي ًا
وزيادة م�ساهمة القطاع اخلا�ص،
�آخذين بعني االعتبار العدالة
االجتماعية ومتلك املواطنني
للأن�شطة االقت�صادية وتعزيز
الدورالإنتاجي للطبقة الو�سطى
يف دعم التنمية االقت�صادية.
واف��ادت �أن التطورات للعا�صمة
وم��ا متثله من بنية اقت�صادية
واجتماعية ت�ساهم يف توفري
نحو  200ال��ف وظيفة ،بواقع
 %11م��ن جم��م��ل ال��وظ��ائ��ف يف
الكويت ،حيث مت اختبار وتقييم
ثالثة �سيناريوهات للمدينة،

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار

أسعار العمالت أمام الدينار
�سعر ال�رصف مقابل الدينار
(فل�س/وحدة)

ن�سبة التغيري٪
(العملة مقابل الدينار)

303.70

0.00

335.467

0.15

374.842

0.53

2.8275

0.48-

306.087

0.32-

81.095

0.00

82.696

0.00

83.434

0.00

807.713

0.00

789.857

0.00

«داو جونز» �أنهى تعامالت �أم�س على ارتفاع
للجل�سة الرابعة على التوايل.
وعلى اجلانب الآخ��ر فان العائد على �سندات
اخل��زان��ة الأمريكية زاد لأعلى م�ستوى يف 3
�أ�سابيع خالل تعامالت �أم�س.
كما �أن �أ�سعار الذهب انخف�ضت ب�أكرث من 10
دوالر وتراجعت �أدن��ى م�ستوى  1500دوالر
للأوقية.وفيما �رصح وزير اخلزانة الأمريكي
ب�أنه ال ي��رى تهديد بركود االقت�صاد ،و�سط
م�ساعي �إدارة دونالد ترامب لإحياء املفاو�ضات
التجارية مع ال�صني ،م�ضيف َا �أنه توقع عام
�إيجابي مقبل لالقت�صاد الأمريكي.

النقدية في الصين عن كثب
تهيمن ال�صني وعملتها على النقا�ش
الدائر حال ًيا داخ��ل �أروق��ة اتخاذ
القرار وبني املحللني يف الواليات
املتحدة ،وم��ع ذل��ك ف ��إن الت�أثري
الأكرب لهما يقع يف الأ�سواق النا�شئة
التي ثبت من الناحية االقت�صادية
�أنها عادة ما تكون ح�سا�سة للغاية
جتاه التطورات ال�صينية.
ويف الوقت الراهن يتحول اليوان
ب��ب��طء �شديد لي�صبح عملة حرة
احل��رك��ة ،ي�ضاف �إل���ى ذل���ك� ،أن
الأ���س��واق النا�شئة ح�سا�سة � ً
أي�ضا
الرتفاع الدوالر ،ففي حال اقرتا�ضها
بالعملة الأمريكية ،ف�إن ارتفاعها
يعني زي���ادة تكاليف الفائدة،
وي�صعب جتنب �أزمة الديون.
وترجع اال�ضطرابات التي تعاين
منها الأرجنتني هذا العام �إلى الكثري
من امل�شاكل الداخلية ،لكن لو كان
الدوالر �ضعي ًفا ال�ستطاعت جتنبها.
ً
مرتبطا
وال يزال �سعر �رصف اليوان
بقيمة ال���دوالر ،لكن ه��ذا الربط
ؤخرا ،ويف
ي�ضعف ب�شكل م�ستمر م� ً
حال تزايد قوة العملة ال�صينية ،مبا
يعني �أنه ال توجد �ضغوط تتعر�ض
لها بكني ،ي�سمح ذلك بتعزيز قيمة
العمالت النا�شئة الأخرى.
وال��ع��ك�����س �صحيح � ً
أي�����ض��ا ،ففي
�سيناريو مت�شائم ،عندما ت�ضعف
عملة ال�صني ،ف�إن هذا يعني ا�شتداد
اخلالفات التجارية ،ويرتتب عليه
م�شاكل لالقت�صاد ال�صيني والأ�سواق
النا�شئة ك��ك��ل ،وي��و���ض��ح الر�سم
البياين حترك �سعر �رصف اليوان
مقارنة مب�ؤ�رش «جيه بي مورجان»
لعمالت الأ�سواق النا�شئة منذ بداية
.2018
وال��ع�لاق��ة ب�ين االث��ن�ين وا�ضحة
للغاية ،تراجعت قيمة اليوان خالل
العام املا�ضي مع اندالع املواجهة
التجارية ب�ين بكني ووا�شنطن،

• األسواق الصينية ال تتأثر في الوقت الراهن باحلرب التجارية

ً
�ضغطا على بقية الأ�سواق
ما �شكل
النا�شئة ،وظلت قوة هذه العالقة يف
تزايد م�ستمر.
ومنذ �صدم الرئي�س الأمريكي «دونالد
ترامب» العامل ب�إعالنه عن ر�سوم
جمركية جديدة على ال�سلع ال�صينية
يف الأول من �أغ�سط�س ،انخف�ضت
قيمة العملة ال�صينية بحدة ،ما
�أثار خماوف من �أن بكني قد ت�ستخدم
اليوان ك�سالح يف حربها التجارية
مع وا�شنطن.
وعلى مدار الأيام القليلة املا�ضية،
�أدى الإع�لان عن جتدد املحادثات
ب�ين اجل��ان��ب�ين ،ب��الإ���ض��اف��ة �إل��ى
انخفا�ض التوترات ال�سيا�سية يف
هونغ كونغ� ،إلى تعايف قيمة اليوان
ن�سب ًيا ،وخفف ذل��ك م��ن خماوف
جميع الأطراف يف الأ�سواق النا�شئة.
والأ�سواق ال�صينية ال تت�أثر يف الوقت

الراهن باحلرب التجارية فقط ،حتى
لو بدت ال�سيا�سة النقدية للبلدين
مت�أثرة بذلك ،فمحاوالت ال�سلطات
امل�ستمرة لكبح املديونيات التي
�ساعدت االقت�صاد على جتاوز الأزمة
متاما.
عام  2008لها نف�س الأهمية
ً
ولكن خالل الأ�سبوع املا�ضي ،خف�ض
بنك ال�شعب ال�صيني ن�سبة متطلبات
احتياطي البنوك �إلى �أدنى م�ستوى
منذ ع��ام  ،2007ما ي�سمح مبزيد
م��ن الإق��را���ض ،وه��و م��ا �ساهم يف
تعزيز قيمة اليوان و�إنعا�ش الأ�سواق
النا�شئة يف جميع �أنحاء العامل .ومن
امل�شكوك فيه ما �إذا كانت ال�سلطات
ال�صينية ق��ادرة ح ًقا على حتفيز
االقت�صاد بالفعل بالطريقة التي
كانت قادرة بها يف املا�ضي ،ويبدو
�أنها �ست�صطدم ببع�ض العقبات ،وقد
�أظهرت بيانات حديثة حول حركة

التجارة �صدرت هذا الأ�سبوع ،توقف
منو ال�صادرات فعل ًيا.
ف���إج��راءات التحفيز اجل��دي��دة لن
حتقق الهدف املرجو بال�رضورة،
ويقول خبريا االقت�صاد لدى «جافكال
�إيكونوميك�س»�« ،أن��درو بات�سون»
و«توما�س جاتلي» �إنها �إج��راءات
حتفيز مت�ضاربة ،نتيجة التناق�ضات
التي تواجهها ال�سلطات ال�صينية
الآن.
وهناك جوانب يف االقت�صاد ال�صيني
حتتاج �إل��ى التحفيز ،يف حني �أن
ه��ن��اك بع�ض القطاعات «خا�صة
الإ�سكان» تعاين من ف��وران النمو
بالفعل ،و�سيكون من ال�صعب على
ال�سيا�سة النقدية التمييز بني ما
يجب الت�ساهل �أو الت�شدد معه ،ومع
ذل��ك ،يحاول امل�س�ؤولون حتقيق
هذا التمييز.

ألمانيا :يمكننا مواجهة األزمات
االقتصادية بضخ المليارات

• أوالف شولتس

�أك��د وزي��ر املالية الأمل��اين �أوالف
�شولت�س �أن بالده ميكنها مواجهة
�أزم��ة اقت�صادية حمتملة عرب �ضخ
«ال��ك��ث�ير وال��ك��ث�ير م��ن مليارات
اليوروهات» داخل االقت�صاد.
وقال يف ت�رصيحات �أم�س للم�رشعني
يف ال�برمل��ان الأمل���اين �إن برلني
�أر�ست الأ�سا�سيات املطلوبة بوا�سطة
التخطيط القوي للموازنة و�سيا�ستها
املتعلقة بعدم حتمل ديون جديدة
حتى ال تنخرط يف م�شاكل حال

حدوث �أزمة مالية ،بح�سب وكالة
«رويرتز».
و�أ���ض��اف �شولت�س« :وم���ن وجهة
نظري ف�إننا عرب الأ�س�س املالية
القوية التي لدينا اليوم نحن يف
موقع ميكننا خالله مواجهة الأزمة
االقت�صادية عرب العديد والعديد
من مليارات اليوروهات حال اندالع
�أزمة مالية يف �أملانيا �أو �أوروبا».
وت��اب��ع���« :س��وف نفعل ذل��ك حق ًا
حينها ،فهذا هو االقت�صاد الكينزي،

�إذا �أردت �أن تف�رسها هكذا فهذه هي
ال�سيا�سة الن�شطة �ضد الأزمة ،ولكن
حتى الآن ال يوجد �أزمة اقت�صادية».
كما حتدث وزير مالية �أكرب اقت�صاد
�أوروب��ي عن الأزم��ة التجارية بني
الواليات املتحدة وال�صني ،قائ ًال
�إن ال�رشكات ح��ول العامل كانت
تنتظر �إ�شارات حول التطورات يف
املحادثات ب�ش�أن التعريفات بني
وا�شنطن وبكني ،م�ضيف َا �أن هناك
حاجة �رسيعة حلل للأزمة.

