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محمد اإلتربي

قـــال الــشــامــي عــن األســــواق الــتــي تحظى 
بــأهــمــيــة قـــصـــوى وتـــراتـــيـــبـــهـــا مــــن األعـــلـــى 

لألدنى:
بحكم وجــودنــا فــي الــكــويــت، وألن أكثر 
نشاطنا يتركز على الكويت فمن الطبيعي 
أن نغطي اقتصادها بشكل مفّصل وعميق، 
لكن كما تعلم فإن بنك الكويت الوطني له 
وجود إقليمي وعالمي واسع، وتحظى دول 
مجلس التعاون الخليجي بأهمية كبرى 
في عملنا، وإن كــان التركيز على دولــة ما 
يتغير بين الحين واآلخــر حسب الظروف 
والتطورات التي تشهدها الدول األعضاء، 
لكن في معظم األحيان يركز عملنا أكثر على 
السعودية واإلمارات، نظرا ألهمية وتأثير 

اقتصاديهما على المنطقة. 
أما بالنسبة للدول األخرى خارج مجلس 
التعاون الخليجي فنحن نهتم بمصر بشكل 
خــاص، السيما فــي ضــوء وجــودنــا الكبير 
هناك والتطورات االقتصادية المهمة التي 

تمر بها مصر، لكن بالطبع نهتم أيضا بما 
يجري في العراق واألردن ولبنان وتركيا 

على صعيد المنطقة. 
أمـــا خـــارج المنطقة فنحن نغطي 

الواليات المتحدة وأوروبا، وكذلك 
الـــصـــيـــن والـــــيـــــابـــــان، لـــمـــا لـــهـــذه 

الدول من أهمية في االقتصاد 
ــمـــي وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى  ــالـ ــعـ الـ

اقــتــصــادات الـــــدول، ســواء 
كانت ناشئة أو فقيرة، 

فـــــــالـــــــعـــــــالـــــــم الـــــــيـــــــوم 
مــــــرتــــــبــــــط بـــشـــكـــل 

أكبر مع العولمة 
والــــــــتــــــــجــــــــارة 

الخارجية.

عــــن الــــحــــروب الـــتـــجـــاريـــة وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
الكويت والخليج بشكل عام، اعتبر الشامي 
إن التطورات التي تعتري التبادل التجاري 
ــزال تشغل الــمــســؤولــيــن في  الــعــالــمــي ال تـ
الـــدول المتقدمة والــــدول الناشئة على 
حد سواء. لقد بدأت الواليات المتحدة 
اتـــهـــا الــمــتــعــلــقــة بــرفــع  بتنفيذ إجـــراء
الــرســوم الجمركية على المنتجات 
الصينية منذ 6 يوليو، والتي ردت 
عليها الصين بالمثل. باإلضافة 
إلى ذلك، قرر االتحاد األوروبي 
فــرض رســـوم على 300 مليار 
دوالر من الواردات األميركية 
إذا نفذ الرئيس األميركي 
ترامب تهديداته بفرض 
ــوم عـــالـــيـــة عــلــى  ــ ــ رسـ
استيراد السيارات 
ــة، مــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ األوروبـ
يضر بألمانيا 

بشكل خاص. هذا التصعيد قد يتحول إلى حرب 
تجارية مفتوحة إذا لــم تــتــدارك الـــدول المعنية 

وترجع إلى رشدها في الوقت القريب. 
أما بالنسبة للمنطقة، فأعتقد أن تأثير هذه 
، لــعــدة أســـبـــاب؛ إن 

ً
الــتــوتــرات ســيــكــون مـــحـــدودا

الميزان التجاري فــي دول الخليج مــع الشركاء 
التجاريين في وضع سالب، ومعظم دول المنطقة 
هـــي دول مـــســـتـــوردة، لـــهـــذا لـــن يـــكـــون هـــنـــاك أي 
احتكاك تجاري في هذا المجال. كذلك، فإن تأثير 
األزمــة التجارية على تقلبات العملة وعلى دين 
بعض الـــدول لــن يكون لــه أثــر ُيــذكــر، ألن عمالت 
دول الخليج مرتبطة بالدوالر، لكن إذا تطورت 
هــذه الــتــوتــرات إلــى حــرب تجارية مفتوحة، فإن 
ــذا ســيــؤثــر عــلــى نــســبــة الــنــمــو فـــي االقــتــصــاد  هــ
العالمي، وبالتالي سيخفض الطلب على النفط، 
ما سينعكس على األسعار، وبالتالي على األداء 

االقتصادي لهذه الدول. 
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ــــدة األبــــحــــاث والـــــدراســـــات في  وحـ
الــبــنــك الـــوطـــنـــي، ودور الــنــصــائــح 
والـــتـــوصـــيـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا فــي 
حـــســـم الــــــقــــــرارات، وهـــــل يــمــكــن أن 
ــلـــى نـــســـب تــغــطــيــاتــكــم  ــعـــرف عـ ــتـ نـ
للقضايا االقتصادية في الدراسات 

واألبحاث؟
- وحــــــــــدة الـــــبـــــحـــــوث فــــــي بــنــك 
الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي تــعــد مـــن أولـــى 
الوحدات االقتصادية واألبحاث في 
المصارف التجارية بالمنطقة، فقد 
تم إنشاؤها في أوائل الثمانينيات، 
إلدراك إدارة البنك في ذلــك الوقت 
للدور المهم الــذي تلعبه األبحاث 

االقتصادية في عمل المصرف. 
إن نـــشـــاط أي مـــصـــرف يــرتــبــط 
ــــع  ــــوضـ ــالـ ــ ارتـــــــبـــــــاطـــــــا عـــــضـــــويـــــا بـ
االقتصادي للبلد سواء من ناحية 
ــراض أو االســـتـــثـــمـــار، فعلى  ــتــ االقــ
ســبــيــل الـــمـــثـــال إذا تــوقــعــت إدارة 
األبــحــاث ارتــفــاع نسبة الــنــمــو في 
السنة المقبلة، فعندها من المتوقع 
أن يــــزيــــد الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــقــــروض 
االستهالكية واالستثمارية، ووفقا 
ات  لهذه التوقعات، تتخذ اإلجــراء
والتدابير الالزمة لتتوافق مع هذه 

الزيادة.
وإذا ارتـــــأت إدارة األبـــحـــاث أن 
المخاطر تتزايد في قطاع ما أو في 
اقتصاد إحدى الدول فإن ذلك يعني 
وجــوب اتخاذ سياسة أكثر حذرا 
لــتــالفــي هـــذه الــمــخــاطــر، واألمــثــلــة 
كــثــيــرة فــي هـــذا الــمــجــال، وتساعد 
الــدراســات والتقارير، التي تصدر 
عن وحــدة البحوث، اإلدارة العليا 
للبنك في اتخاذ القرارات في ضوء 

المتغيرات االقتصادية.
إن وحــدة األبحاث االقتصادية 
فــي بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي جـــزء ال 
يتجزأ من منظومة البنك، واإلدارة 
تولي األبحاث االقتصادية أهمية 
ــذي تــقــوم  ــدور الــ ــ كـــبـــرى، وتــثــمــن الـ
به ليس فقط في خدمة البنك، بل 
أيضا في خدمة االقتصاد الكويتي 
واالقـــتـــصـــادات األخــــرى، مــن خــالل 
الدراسات واألبحاث التي تصدرها، 
والتي قد ال يكون لها أثــر مباشر 
عــلــى عــمــل الــبــنــك، ألنـــه يــصــب في 
نطاق المسؤولية االجتماعية التي 

يوليها البنك عناية كبيرة.
أما بالنسبة لتغطيتنا للقضايا 
ــنــــي أســـتـــطـــيـــع  ــإنــ ــة فــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الـــقـــول إن مــعــظــم عــمــلــنــا يتمحور 
حول المواضيع االقتصادية، فقد 
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تقريرا، ونحو 70 هذا العام. 

معايير العمل

ــــات واألبــــحــــاث في  ــــدراسـ وحـــــدة الـ
"الوطني"؟

- ليس هنالك معايير محددة أو 
جامدة في عملنا اليومي باستثناء 
معيار الشفافية والبحث العلمي، 
الــذي يعتمد على مفاهيم وأسس 
اقتصادية واضــحــة وعلمية، لكن 
االعتماد على علم االقتصاد وحده 
ــى الــــنــــظــــريــــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــلــ وعــ
لــيــس كــافــيــا، ويــجــب أن يستكمل 
باالطالع على مجرى األمــور على 

أرض الواقع.
ــد أن نــســتــمــع أيــضــا  ــ لــــذلــــك البــ
للعاملين فــي الحقل االقــتــصــادي 

ــقــــطــــاعــــيــــن الــــــعــــــام والـــــخـــــاص  ــالــ بــ
عـــلـــى الـــــســـــواء، حـــتـــى نــتــمــكــن مــن 
تكوين صــورة أوضــح عن الوضع 
االقــتــصــادي، ولــهــذا السبب فنحن 
على تواصل شبه دائــم مع جميع 
الــمــعــنــيــيــن بـــالـــشـــأن االقـــتـــصـــادي 

وتطوراته.
وفـــــي الـــفـــتـــرة األخـــــيـــــرة، ومــنــذ 
ــامـــي لـــلـــبـــنـــك الــــوطــــنــــي فــي  ــمـ انـــضـ
أوائل 2018، اجتمعت بمسؤولين 
فـــي وزارتــــــي الــمــالــيــة والــتــخــطــيــط 
والــبــنــك الــمــركــزي وهيئة تشجيع 
ــواق الــمــال  ــ االســتــثــمــار وهــيــئــة أسـ
وغيرها، ونظمنا كذلك اجتماعات 
مع ممثلين عن قطاع النفط الذي 
يعتبر الركن األساسي لالقتصاد 

الكويتي.
كــــــمــــــا نـــــــحـــــــرص أيـــــــضـــــــا عـــلـــى 
االستماع لوجهات نظر العاملين 
ــاع الــــخــــاص والــهــيــئــات  ــقـــطـ فــــي الـ
الدبلوماسية المعتمدة بالكويت، 
ــــرة عــن  ــكـ ــ ــا فـ ــنــ ــكــــون لــــديــ ــتــ ــتــــى تــ حــ
تــقــيــيــمــهــا لـــلـــوضـــع االقــــتــــصــــادي، 
والمشاكل التي تعترضها، وما إذا 
كانت هناك نية لالستثمار من قبل 
رجــال األعــمــال والشركات التابعة 

لهم في الكويت.

توقعات وتوصيات

الــدراســات فــي البنك الوطني بين 
الـــمـــصـــارف والـــبـــنـــوك الــعــالــمــيــة؟ 
وكــم نسب الــنــجــاح والــتــطــابــق في 

توقعاتكم وتوصياتكم الداخلية؟
- قد يكون من غير المستحسن 
من جهتي كمدير لدائرة البحوث 
ف مستوى وحدة البحوث 

ّ
أن أصن

في البنك الوطني مقارنة بوحدات 
البحوث في المنطقة والعالم، بل 
أفضل أن أترك ذلك للقراء والخبراء 
االقتصاديين، لكن في الوقت نفسه 
أستطيع أن أقــول إن هــذه الوحدة 
من أهم الوحدات االقتصادية على 
مستوى المنطقة، كما تضاهي في 
نشاطاتها الــوحــدات المماثلة في 
بعض البنوك العالمية الصغيرة 

ومتوسطة الحجم.
ــام، نــفــتــخــر بــالــعــمــل  وبــشــكــل عـــ
ــدار الــســنــة،  ــذي نــقــوم بـــه عــلــى مــ الــ
ونــعــتــبــر أن الــتــقــاريــر والـــدراســـات 
الــتــي نــقــوم بها هــي على مستوى 
جــيــد يــســاهــم لــيــس فــقــط فــي عمل 
البنك الوطني واتخاذ القرارات، بل 
أيضا في إغناء النقاش االقتصادي 
الــدائــر بالكويت والمنطقة والكم 
الكبير من االتصاالت التي نتلقاها 
مــــن جـــهـــات مــخــتــلــفــة هــــي شــاهــد 

على ذلك. 
أمــا بالنسبة لصحة توقعاتنا 
فـــإنـــنـــا كـــمـــا نـــعـــلـــم أن االقـــتـــصـــاد 
، كـــالـــفـــيـــزيـــاء 

ً
 دقــــيــــقــــا

ً
ــا ــمـ ــلـ ــيـــس عـ لـ

مثال، ولكنه علم اجتماع، يعتمد 
ــبــــادئ  عـــلـــى مـــفـــاهـــيـــم وأســـــــس ومــ
 تتداخل فيه 

ً
اقتصادية ولكن أيضا

الظروف االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية واألمنية، وهذا يعني 
أن الــتــنــبــؤات تــخــضــع لــمــتــغــيــرات 
ــيــــرة، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن  ــثــ كـــبـــيـــرة وكــ
الــتــوقــعــات تعتمد عــلــى فرضيات 
معينة وتكون عرضة للتغير بين 
ليلة وضحاها، وفي حال لم تطرأ 
تــغــيــرات كــبــيــرة جـــاءت الــتــوقــعــات 

قريبة من الواقع.

ــي الـــبـــنـــك الـــوطـــنـــي  الـــــــدراســـــــات فـــ
وطموحاتكم؟

ــدة األبـــحـــاث  ــ - لـــقـــد حــقــقــت وحــ
ــازات،  ــ ــــجـ ــا عـــــدة إنـ ــ ــــودهـ خـــــالل وجـ
إلــى أن أصبحت مــن أهــم المراجع 
ــم نـــقـــل الـــمـــرجـــع  ــ األســــاســــيــــة إن لـ
األســاســي للمستثمرين األجــانــب 
والــمــحــلــيــيــن فــــي الـــكـــويـــت، وإلــــى 
حــد بعيد فــي المنطقة، حيث يتم 
االعــتــمــاد عليها بــشــكــل كــبــيــر في 
اتخاذ القرارات، فتقاريرنا تتصف 
بالمصادقية والشفافية والمهنية، 
ويتم توزيعها على آالف الجهات 
واألفــــــــــراد ســــــواء عـــلـــى الــمــســتــوى 

المحلي أو الخارجي.
ــا مـــعـــظـــم  ــ ــ ـــنـ ــ ــاتــ ــ ــ ــــي دراسـ ــطـ ــ ــغـ ــ وتـ
المواضيع والشؤون االقتصادية 
فـــي الــكــويــت والــــــدول الــتــي للبنك 
الوطني تواجد فيها، وكذلك الدول 
ــرى الــتــي قــد يــكــون لوضعها  األخــ
االقتصادي وتطوراته تأثير على 
البنك وأعماله، كما تغطي تقاريرنا 
مــواضــيــع وســيــاســات اقــتــصــاديــة 
قــد تــعــود بــالــفــائــدة عــلــى صانعي 
القرارات االقتصادية، وهذه خدمة 
يقدمها البنك إلى المجتمع وتعتبر 
ا من مسؤوليته االجتماعية.  جزء

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أود أن 
أشــيــر إلـــى نــجــاح وحــــدة الــبــحــوث 
فـــي الــحــصــول عــلــى مــرتــبــة عــالــيــة 
ــــي تـــصـــنـــيـــف مـــؤســـســـة "فـــوكـــس  فـ
ايــكــونــومــكــس" مـــن نــاحــيــة صحة 
ــات الــــبــــحــــوث  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــات مـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ تـ
العالمية، فقد احتل البنك الوطني 
مرتبة متقدمة للسنة الثالثة على 
ــي، وحـــتـــى ال أخــــــوض فــي  ــوالــ ــتــ الــ
كثير مــن التفاصيل ســأذكــر فقط 
نــتــائــج الــعــام الــمــاضــي، حــيــث كنا 
في المراكز الثالثة األولى بالنسبة 
ــويــــت ومـــصـــر  ــكــ ــالــ لـــتـــوقـــعـــاتـــنـــا بــ
والــــبــــحــــريــــن فـــيـــمـــا يـــخـــص األداء 
االقتصادي كله أو بعض القطاعات 
كالنمو والتضخم والمالية العامة.
ومن اإلنجازات التي حققناها، 
أريـــــــــد أن أشـــــيـــــر إلــــــــى مـــؤشـــريـــن 
اقــتــصــاديــيــن مــهــمــيــن كــــان الــبــنــك 
الــــوطــــنــــي طــــورهــــمــــا فـــــي الـــفـــتـــرة 
السابقة، فمؤشر قطاع العقار الذي 
طورته إدارة البحوث يبين نشاط 
هذا القطاع المهم وأسعار العقارات 
المختلفة، ويعتبر مرجعا أساسيا 
للعديد من الشركات والمؤسسات 
المهتمة بهذا الــمــوضــوع، ويشار 
إلـــيـــه فـــي تـــقـــاريـــر صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي. 
وطـــورت وحـــدة الــبــحــوث أيضا 
مؤشر االستهالك الشخصي الذي 
يــرصــد نــشــاط هــذا القطاع الكبير 
وتــغــيــراتــه، ونــشــرنــا هـــذا المؤشر 
ــــى فـــي شــهــر يــونــيــو،  ولــلــمــرة األولـ
كــمــا نطمح إلـــى تــطــويــر مــؤشــرات 
أخرى في المستقبل تتعلق باألداء 
االقــتــصــادي الــكــلــي، ومـــن أهــدافــنــا 
أيـــضـــا الــقــيــام بــبــعــض الـــدراســـات 
التحليلية الــعــمــيــقــة الــتــي تعالج 
مــواضــيــع وســيــاســات اقــتــصــاديــة 
مهمة للمنطقة، لما لهذه الدراسات 

مــن قيمة مضافة على النقاش 
االقتصادي الدائر.

ــام  ــ ــدرة فـــي األرقـ ــ مـــن نـ
الدقيقة اقتصاديًا؟

ــن  ــ ــكــ ــ ــمــ ــ يــ  -
الـــــقـــــول إن 

الــبــيــانــات االقــتــصــاديــة األســاســيــة 
متوفرة في الكويت، ونثمن بشدة 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الــجــهــات 
الحكومية في هذا المجال، فنحن 
نــتــلــقــى مــعــلــومــات مــهــمــة مـــن بنك 
الكويت المركزي ووزارتي المالية 
والتخطيط، والتي بــدأت بدورها 
مــنــذ فــتــرة إصـــــدار تـــقـــديـــرات نمو 
الــنــاتــج المحلي اإلجــمــالــي بشكل 
ربـــــع ســـنـــوي وهــــــذا أمـــــر مــشــجــع، 
ونرجو أن تغطي البيانات قطاعات 
أوســــــع مــــن االقـــتـــصـــاد الــكــويــتــي، 
وتصدر بأوقات محددة مما يسهل 

عملية البحث االقتصادي.

مستقبل االقتصاد الكويتي

ــــي ضــــــوء دراســــاتــــكــــم  ــتـــي فـ ــويـ ــكـ الـ
وتحليالتكم المستمرة والدائمة؟

- الكويت تتمتع بصفات ومزايا 
مــهــمــة تــســمــح لــهــا أن تـــواجـــه أي 
صـــعـــوبـــات فــــي الــمــســتــقــبــل، دون 
الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة 
ومؤلمة، كما هي الحال في بعض 

البلدان.
تــتــمــتــع الــكــويــت بـــثـــروة نفطية 
هائلة، وكلفة متدنية الستخراج 
ــالـــدول النفطية  الــنــفــط، مــقــارنــة بـ
ــــرى. أضـــف إلـــى ذلـــك موقعها  األخـ
ــرافـــي االســـتـــراتـــيـــجـــي. كــمــا  ــغـ الـــجـ
تمتلك الكويت ثــروة مالية كبيرة 
ــــدوق األجـــــيـــــال الـــقـــادمـــة  ــنـ ــ ــــي صـ فـ
واالحتياطي العام. ويتمتع شعبها 
بــــروح الـــمـــبـــادرة، الــتــي تــعــود إلــى 
عقود خلت، ما يساعدها في مجال 

األعمال والتجارة. 
ــكـــــــويـــــــت كـــــــانـــــــت مــــــــن أولــــــــى  الـــــ
 
ً
الـــــــــدول الــــتــــي أنـــــشـــــأت صـــنـــدوقـــا
ــد الـــنـــظـــر  ــعـــ ، بـــفـــضـــل ُبـــ

ً
ــاديــــــا ــيــــ ســــ

والرؤية المستقبلية للمسؤولين 
الكويتيين، الذين ارتأوا تخصيص 
جزء من المدخول النفطي 
وغــيــر الــنــفــطــي لــألجــيــال 
القادمة، لتحقيق نوع 
ــــاواة بــيــن  ــــسـ ــمـ ــ ــــن الـ مـ
ــال، ولــتــوفــر  ــ ــيـ ــ األجـ
لـــهـــم إمـــكـــانـــيـــات 
كبيرة في حال 
نـــــــــــضـــــــــــوب 
الــــــنــــــفــــــط 
فــــــــــــــــــــي 

الـــمـــســـتـــقـــبـــل، أو فــــي حـــــال هــبــوط 
أســعــاره بشكل حــاد، مــا قــد يــؤدي 
إلـــى مــشــاكــل اقــتــصــاديــة قــد تعوق 
النمو، وتخفض مستوى المعيشة. 

النفط؟ وأين يتجه سعره؟
- قبل اإلجــابــة عن هــذا السؤال، 
دعـــنـــي أقـــــول إن الــتــنــبــؤ بــأســعــار 
متنا 

َّ
النفط عملية خطرة، وقــد عل

الــتــجــارب الــســابــقــة ذلـــك، ألن أكثر 
ــل. لــكــن  ــفـــشـ ــالـ الـــتـــنـــبـــؤات بـــــــاءت بـ
بــنــاء عــلــى الـــظـــروف والــمــعــطــيــات 
الــحــالــيــة، فــإنــي أعــتــقــد أن أســعــار 
النفط ستبقى بحدودها الحالية 
هــذا الــعــام، وقــد ترتفع إذا لــم تقّر 
الــــــدول ذات الــــقــــدرة عــلــى اإلنـــتـــاج 
التعويض عن نقص النفط، بسبب 
انــخــفــاض إنــتــاج فــنــزويــال وليبيا 
أخيرا، واحتمال تطبيق العقوبات 
األميركية على إيـــران، ومحاوالت 
ــدة الـــضـــغـــط  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــواليـــــــــات الـ
عــلــى الــــــدول الـــمـــســـتـــوردة لتقطع 

استيرادها من إيران.
أما بالنسبة للفترة المقبلة، فمن 
الــمــتــوقــع أن يــرتــفــع إنــتــاج النفط، 
وخـــاصـــة فـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة، 
وفــــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت ســيــنــخــفــض 
 لالنخفاض المرتقب 

ً
الطلب، نظرا

فــي نسب النمو ابــتــداًء مــن السنة 
الــمــقــبــلــة. سينعكس ذلـــك بالطبع 
ــلــــى أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، الــــتــــي مــن  عــ
المتوقع أن تنخفض في السنوات 
ــد وأكـــــــرر بـــأن  ــيــ عــ

ُ
الـــمـــقـــبـــلـــة، لـــكـــن أ

متنا أن التنبؤ بأسعار 
َّ
الخبرة عل

الــنــفــط، حــتــى مــن ِقــبــل أهـــم خــبــراء 
الــنــفــط، لــم تــكــن فــي أكــثــر األحــيــان 
ـــل  ــوامـ ــل عــــــــدة عــ ــ ــداخـ ــ ــتـ ــ ــة، لـ ــ ــقـ ــ ــوفـ ــ مـ
اقتصادية وسياسية وأمنية في 

تحديد هذه األسعار. 

التوتر الجيوسياسي

المنطقة مستمرة، ومستمرة كذلك 
بالتأثير سلبًا على االقــتــصــاد أم 

ماضية نحو الهدوء؟
- إن الــــتــــوتــــر الــجــيــوســيــاســي 
يؤثر في جميع األحوال على األداء 
االقتصادي، ليس في هذه المنطقة 
وحسب، بل في جميع دول العالم. 
لــكــن يــجــب أال يـــؤثـــر هــــذا الــتــوتــر 
على عمليات اإلصالح االقتصادي 
التي يجب أن تستمر. بمعنى آخر، 

باستطاعتنا التحكم بالسياسة 
االقــتــصــاديــة، وعلينا العمل على 
تحسين األداء االقتصادي، والقيام 
بــاإلصــالحــات الـــضـــروريـــة، بغض 
الــنــظــر عـــن األوضـــــــاع الــســيــاســيــة 
واألمــنــيــة الــتــي هــي خـــارج إرادتــنــا 

وال نستطيع التحكم فيها. 

الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي ســلــبــًا؟ ومــا 
التوصيات نحو تجاوزها؟

ــتــــصــــاد   العــــتــــمــــاد االقــ
ً
- نـــــظـــــرا

الكويتي بشكل أساسي على قطاع 
النفط، فإن أي انخفاض في سعر 
النفط سيكون له تأثير سلبي على 
المالية العامة والقطاع الخارجي، 
كــمــا يــؤثــر انــخــفــاض ســعــر النفط 
على ثقة المستهلك والمستثمر، 
ما يؤدي إلى انخفاض نسبة النمو 
في القطاع غير النفطي. كذلك أي 
تــــطــــورات جــيــوســيــاســيــة، وإن لم 
 فيها، قد تؤثر 

ً
تكن الكويت طرفا

عــلــى الــمــنــطــقــة بــشــكــل عــــام، وعلى 
االستثمار األجنبي المباشر وغير 

المباشر. 

الكويت؟ وكيف ترى مستقبلها؟
- قامت بورصة الكويت وهيئة 
ــــواق الـــمـــال بــجــهــود كــبــيــرة في  أسـ
الفترة األخيرة، لتصبح البورصة 
 مــن مؤشر "فوتسي راســل"، 

ً
ا جـــزء

ووضعت على قائمة المراقبة على 
مــؤشــر "إم إس ســي آي" لــألســواق 

الناشئة. 
ومــن أهــم هــذه التغيرات إعــادة 
هيكلة الــبــورصــة، وتقسيمها إلى 
السوق األولــي والسوق األساسي 
وســـوق الــمــزايــدات، ولــكــل مــن هذه 
األســـواق معاييرها ومتطلباتها، 
وكــــــذلــــــك أعــــــــــدت وطــــــــــــورت هــيــئــة 
األسواق األنظمة المتعلقة بتنظيم 
أسواق رأس المال، والتي تتماشى 
مع أفضل األنظمة العالمية، وكذلك 
ــــى الــمــنــظــمــة  انـــضـــمـــام الـــكـــويـــت إلـ
الـــدولـــيـــة لــهــيــئــات األوراق ســاهــم 
ــادة ثــقــة الــمــجــتــمــع الــدولــي  ــ فـــي زيـ

باألسواق المالية الكويتية.
ونرحب بالجهود المكثفة التي 
تبذل لزيادة السيولة وإدراج عدد 
أكــبــر مــن الــشــركــات فــي الــبــورصــة، 
وقد ساهم الوطني لالستثمار في 
عملية االكتتاب األخيرة في شركة 
الــمــتــكــامــلــة الـــقـــابـــضـــة الــكــويــتــيــة، 
ــئـــة مــن  ــاق 230 فــــي الـــمـ ــ والــــــــذي فــ
الــحــجــم الــمــطــلــوب، وتــســتــعــد هــذه 
الشركة لإلدراج بالسوق األول في 
بورصة الكويت باألسابيع المقبلة. 
ويــعــمــل الــوطــنــي لــالســتــثــمــار مع 
شركات أخرى لتجهيزها لإلدراج 
فـــــي الـــــبـــــورصـــــة. ومـــــــن الـــمـــتـــوقـــع 
ــــؤدي انـــضـــمـــام الـــكـــويـــت إلـــى  أن يــ
فوتسي راسل وإم إس سي آي إلى 
دخــــول نــحــو مــلــيــاَري دوالر على 
في العامين المقبلين، وابتداًء من 

سبتمبر المقبل. 
إن تـــدفـــقـــات مــالــيــة كــثــيــرة إلــى 
البورصة سيكون لها أثر إيجابي 
على نشاط القطاع الخاص وعلى 
االقــتــصــاد بــشــكــل عــــام. وقـــد بــدأت 
ــــاش فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــم االنـ ــالــ ــالـــفـــعـــل مــــعــ بـ
البورصة بعد تقرير "إم إس سي 
ــتــــداوالت  آي"، حــيــث زادت فــيــه الــ
ــــي مــرشــحــة  بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ، وهــ
لـــالزديـــاد فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
 إلى 

ً
الــعــام، بعد االنضمام رسميا

مؤشر فوتسي. وباختصار، نحن 

ـــى هـــذه  ــابـــي إلــ نــنــظــر بــشــكــل إيـــجـ
الــــتــــطــــورات، ونـــتـــمـــنـــى أن تــنــضــم 
 فــي عــام 2019 إلى 

ً
الــكــويــت فعليا

مؤشر "إم إس سي آي"، ما سيزيد 
من ثقة المستثمر في الكويت. وقد 
ــة حــديــثــة لـــ"ســيــتــي  ــارت دراســــ أشــــ
بنك" إلى أن بورصة الكويت ضمن 
أكـــثـــر األســــــواق الــنــاشــئــة جــاذبــيــة 
لـــالســـتـــثـــمـــار، وهــــــذا مـــؤشـــر جــيــد 
سيساهم فــي تنشيط الحركة في 
أســـواق رأس الــمــال، وبالتالي في 

االقتصاد الكويتي.

الوضع االقتصادي في الكويت

ــذا الـــعـــام؟  الـــحـــالـــي فـــي الـــكـــويـــت هــ
وهل النمو الضعيف في االئتمان 

يتماشى مع هذه التوقعات؟
- ســجــلــت الـــكـــويـــت نــســبــة نمو 
بواقع 3.3 في المئة بالقطاع غير 
النفطي في عام 2017، ونتوقع أن 
ينمو هـــذا فــي الــقــطــاع بنحو 3.5 
فــي المئة هــذا الــعــام. ومــع ارتــفــاع 
اإلنتاج النفطي المرتقب بنحو 85 
ألفا يوميا، بعد قرار "أوبك" بزيادة 
، فإن 

ً
اإلنتاج بمليون برميل يوميا

هذا سيرفع مستوى النمو العام، 
الذي قد يرتفع إلى 2.5 في المئة. 

وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــإن نسبة 
الــتــضــخــم ســتــبــقــى مـــتـــدنـــيـــة. فــقــد 
ارتفعت األسعار 0.4 في المئة فقط 
في مايو، ونتوقع أن يكون مستوى 
التضخم 1 في المئة في 2018. أما 
بالنسبة لعام 2019، فإننا نتوقع 
 ،

ً
 نسبيا

ً
أن يبقى التضخم متدنيا

لكنه قد يبقى عند حــدود 2.5 في 
المئة. 

 الرتفاع سعر النفط، فإن 
ً
ونظرا

الرصيد المالي سيتحسن، ونتوقع 
أن يــصــل الــعــجــز إلـــى حـــوالـــي 2.0 
مليار ديــنــار، أي ما يساوي 5 في 
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي 

في عام 2018. 
ــب أن يــتــحــســن  ــقــ ــرتــ ــمــ ـــن الــ ــ ــ ومـ
الميزان التجاري هذا العام، وذلك 
يــعــود بشكل أســاســي إلــى ارتــفــاع 
 بنحو 

ً
سعر النفط، ليسجل فائضا

7 فــي الــمــئــة مــن الــنــاتــج فــي الــربــع 
األول. 

ومن التطورات اإليجابية التي 
نتجت عن ارتفاع قيمة الصادرات 
النفطية، بلغ مستوى االحتياطي 
 
ً
األجنبي في البنك المركزي رقما
 عند 10.2 مليارات دينار، 

ً
قياسيا

ــتـــزداد الــتــحــويــالت إلــى  وكـــذلـــك سـ
صندوق األجــيــال القادمة، نتيجة 
ــل الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيــ ــمــــداخــ ارتــــــفــــــاع الــ
 من 

ً
المتأتية بشكل أساسي أيضا

تعافي أسعار النفط. 

دكتور سعادة الشامي

ليس مستغربا أن يتفوق البنك الوطني سنويا على توقعات 
المحللين فيما يخص مستويات النمو لألرباح الفصلية سنويا، 

إذا علمنا أن كل خطوة أو قرار يتخذه البنك يرتكز على 
دراسات وأبحاث علمية عميقة، فريادة «الوطني» وسمعته 

العالمية لم تأتيا من باب المصادفة، أو دون تخطيط.
وتصف بنوك عالمية كبرى بنك الكويت الوطني بأنه عبارة 
عن «آلة ضخمة جدا»، ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
يهتمون بأدق التفاصيل فيها وبكل وحدة من مكوناتها، 

فيحشد البنك خبرات وكفاءات تضمن عمل هذه اآللة أو 
المنظومة بتناغم منقطع النظير، فيحصد في نهاية المطاف 

هذا التميز والتفوق، لما ال والبنك يحمل اسم الكويت. 
أحد أركان «الوطني» وحدة الدراسات واألبحاث االقتصادية، 

التي كانت من أولى الوحدات في المنطقة وأعرقها، فهي 
ليست وحدة للدراسات النظرية فحسب، بل متكأ استراتيجي 

في اتخاذ القرارات بالنسبة لإلدارة العليا، كما تعتبر النافذة 
األولى واألكثر مصداقية وشفافية للمستثمرين األجانب، وكل 

المهتمين بالشأن االقتصادي الكويتي، فهي من 
ضمن المراكز الثالثة األولى على مستوى الدقة 

وصحة التوقعات االقتصادية، وفق تقييم 
«فوكس إيكونوميكس». 

وفيما يلي تفاصيل الحوار مع كبير 
االقتصاديين في مجموعة بنك الكويت 

الوطني د. سعادة الشامي:
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دي الكويتي، فهي من 
ى على مستوى الدقة 

دية، وفق تقييم 

ع كبير 
ك الكويت

: اقتصاد الكويت متين ويتحمل  الشامي لـ �
مواجهة أي صعوبات دون إجراءات مؤلمة
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رتأوا تخصيص ين
النفط المدخول من زء

ي ي و

بما  تمر بها مصر، لكن بالطبع نهتم أيضا
العراق واألردن ولبنان وتركيا  يجري في

على صعيد المنطقة. 
أمـــا خـــارج المنطقة فنحن نغطي 

الواليات المتحدة وأوروبا، وكذلك 
الـــصـــيـــن والـــــيـــــابـــــان، لـــمـــا لـــهـــذه 

الدول من أهمية في االقتصاد 
ــمـــي وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى  ــالـ ــعـ الـ

اقــتــصــادات الـــــدول، ســواء 
كانت ناشئة أو فقيرة،

الـــــــيـــــــوم فـــــــالـــــــعـــــــالـــــــم
مــــــرتــــــبــــــط بـــشـــكـــل 

أكبر مع العولمة 
والــــــــتــــــــجــــــــارة

الخارجية.

عــــن الــــحــــروب الـــتـــجـــاريـــة
الكويت والخليج بشكل عا
إن التطورات التي تعتري
ــزال تشغل الــعــالــمــي ال تـ

الـــدول المتقدمة والــــدو
حد سواء. لقد بدأت الو
اتـــهـــا ا بتنفيذ إجـــراء

الــرســوم الجمركية ع
الصينية منذ 6 يول

عليها الصين بالم
ذلك، قرر االت إلى
فــرض رســـوم ع
دوالر من الوا
إذا نفذ الر

ترامب ته
ــو ــ ــ رسـ
اس

األ

على مفاهيم وأسس 
ضــحــة وعلمية، لكن 
 علم االقتصاد وحده 
ظــــريــــات االقـــتـــصـــاديـــة 
 ويــجــب أن يستكمل 
ى مجرى األمــور على 

د أن نــســتــمــع أيــضــا 
ي الحقل االقــتــصــادي 

صادية واالجتماعية 
والسياسية واألمنية، وهذا يعني 
أن الــتــنــبــؤات تــخــضــع لــمــتــغــيــرات 
ــيــــرة، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن  ــثــ كـــبـــيـــرة وكــ
الــتــوقــعــات تعتمد عــلــى فرضيات 
معينة وتكون عرضة للتغير بين 
ليلة وضحاها، وفي حال لم تطرأ 
تــغــيــرات كــبــيــرة جـــاءت الــتــوقــعــات 

قريبة من الواقع.

ية الــعــمــيــقــة الــتــي تعالج 
مــواضــيــع وســيــاســات اقــتــصــاديــة 
مهمة للمنطقة، لما لهذه الدراسات 

مــن قيمة مضافة على النقاش 
يياالقتصادي الدائر.

ــام  ــ ــدرة فـــي األرقـ ــ مـــن نـ
اقتصاديًا؟ ًًالدقيقة

ــن  ــ ــكــ ــ ــمــ ــ يــ  -
الـــــقـــــول إن

جزء من المدخول النفطي 
ألألألألــألألوغــيــر الــنــفــطــي لـألألألجــيــال 
القادمة، لتحقيق نوع 
بــيــن  ــــاواة ــــسـ ــمـ ــ ــــن الـ مـ
ــال، ولــتــوفــر  ــ ــيـ ــ األجـ
لـــهـــم إمـــكـــانـــيـــات 
كبيرة في حال 
نـــــــــــضـــــــــــوب 
الــــــنــــــفــــــط 
فــــــــــــــــــــي 

المنطقة مستمرة، ومستمرة ك
سلبًا على االقــتــصــا ًًبالتأثير

ماضية نحو الهدوء؟
- إن الــــتــــوتــــر الــجــيــوســيــاس
يؤثر في جميع األحوال على األ
االقتصادي، ليس في هذه المنط
وحسب، بل في جميع دول العال
لــكــن يــجــب أال يـــؤثـــر هــــذا الــتــوت

على عمليات اإلصالح االقتصادي
التي يجب أن تستمر. بمعنى آخر

آآثاثاثار الحلححرلحرحروروآثار الحرولوطني»ي

«الوطني» 
في المراكز 

الثالثة األولى 
لدقة وصحة 

التوقعات 
االقتصادية 

حسب «فوكس 
إيكونومكس»

«الوطني»: انضمام البورصة إلى مؤشري «فوتسي» و«MSCI» يجذب ملياري دوالر

سعادة الشامي في سطور 
التحق د. سعادة الشامي بالبنك الوطني في أوائل عام 2018، 
ــادة االقــتــصــاد في  بــعــد مــســيــرة مهنية طــويــلــة بـــدأت بــتــدريــس مـ
الجامعة األميركية في بيروت، لينتقل بعدها إلى صندوق النقد 
الدولي في واشنطن بالواليات المتحدة، حيث تسلم مهام عديدة، 
وعمل على عدة بلدان في آسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق األوسط. 
وقد تدرج في المسؤوليات حتى أصبح مساعد مدير في دائرة 

الشرق األوسط ووسط آسيا. 
وخالل وجوده في صندوق النقد الدولي، تولى د. الشامي مهام 
مدير مركز المساعدة الفنية للشرق األوســـط فــي بــيــروت لفترة 
خمس ســنــوات. وبعد استقالته من الصندوق تسلم د. الشامي 
منصب أمين عام هيئة األسواق المالية اللبنانية ألكثر من أربع 

سنوات قبل مجيئه إلى الكويت.
للدكتور الشامي عــدد من الــدراســات واألبــحــاث المتعددة في 
مجاالت علمية متخصصة، وحائز شهادة الدكتوراه باالقتصاد 
من جامعة ماكماستر في كندا، وماجستير وإجازة في االقتصاد 

من جامعة أوتاوا.


