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ا  أقام بنك الكويت المركـــزي ملتقــىً موســعً
حول اإلصدار التاســع مــن تقــريـــر االستقـــرار 
المالي لعام 2020، تناول فيه أهم التطـورات 

االقتصادية على الصعيدين العالمي واإلقليمـي، 
ونظــرة عــامــة حــــول القطـــاع المــــــالــي فــــي 
دولـة الكويت، وذلك فــي تمـــام العاشــرة مـن 
صباح اإلثنين المـــوافــق 26 يوليـــو 2021 فــي 
مقـــر بنــك الكـــويت المركــزي وكـذلك عبــــر 

االتصال المـرئي مراعاة لالحترازات الصحية. 
واستضـــاف الملتقــى شخصيــــات اقتصـاديـــة 
وتعقيبـات مــن بعــض المؤسسات المرموقة 
محــــلياً ودولــيـــاً.وقـــد شـــــارك إلــــى جانــــــب 

محافظ بنك الكويت المركزي كل من: 

هيا بندر الحميدي
نائب مدير مكتب االستقرار المالي،مدير مكتب االستقرار المالي،

بنك الكويت المركزيبنك الكويت المركزي

مريم رشيد عبدالسالم

وقام بالتعقيب على المحتوى: 

 السيد دانييل كاندا
صندوق النقد الدولي

السيد ماكسيم ربنيكوف
وكالة ستاندرد آند بورز

 السيد جاسم السعدون
رئيس مجلس إدارة،

مجموعة الشال االستثمارية
القابضة

السيدة شيخة البحر

محـــــافظ  مـــعالي  لـكلـمة  استـــعراض  يلي  مـــا  وفي 
الهــاشل: يوسـف  د.محـمد  المركزي  الكـويت  بنـــك 

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة،
بنك الكويت الوطني
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دخـل القطاع المصرفــي 
األزمة من مـوقــع قـــوة 
وتمكــــن مــــن اجتيــــاز 
السنـــــة األولــــى منهـــا 

بنجاح



الحضور الكريم 

المحافظ
الهاشل:

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

فــي ظل تســارع مستجــدات 
الجـــائحــة وتــوالي مـــوجاتهـا، 
أصـبحت السمة الغالبة خالل 

العام هي انعدام اليقين

القطـاع  في  السيولة  أوضاع  تدهــور  فـي  يتمثل 
نتيجة السحـب ا�توقع  للودائع وارتفاع تكـــلــفـة 
ا�طــــورة  اآلليـــة  خـالل  مـــن  ويمكـــن  األموال. 
هـــذه  نتـــائــج  قـــراءة  الضغـط  الخـتبــــارات 
الصدمات واآلثار ا�ترتبة على القطـاع ا�صـرفي 
مما يتيح لبنك الكويت ا�ركزي تطبيـــق اإلجـــراء 
مــستــــوى  علــــــى  ا�ناسب ســــــواء  التحوطي 
الـقطـــاع بشكــــل ُمجمـــــع أو علــــى مستــــوى 

بنك مع�.
وقد ُوضعـت 3 سيناريوهات رئيســـة ُمستــوحاة 
مـن طـبيعة االقتصاد ا�حـلـي والـــتـحـديات الـتي 
تــحمل  عــلـى  البنوك  قدرة  لتقييم  يواجـهها  قد 

الضغوط، وتـلك السيناريوهات الثالث هي:
السيناريو األول:  

صـدمة في أحـد القطــاعــــات االقتصـــــادية 
الحقيقية بشكل منفرد، مثـــل قطاع العقــــار 

أو األوراق ا�اليـــة أو القطاع الشخصي.
السيناريو الثاني:  

مـــن  قطــاعــات  ِعـــدة  فــي  صدمة  متزامنة 
االقتصـــاد الحقيقي علـى مستوى الدولة.

السيناريو الثالث: 
أزمــــــة عـــا�يـة واسعــــة النطاق.

وتتعدد هذه السيناريـــوهات مـــــن حيـــث نــــوع 
وِحــــــّدتهـــــا،  ومـــصــــدرهــــا  الصــــدمــــة 
وقد أكـدت اخـتبارات الضغط بسينـاريـوهـــاتهــا 
مــا  وأثبتت  القطاع،  أوضاع  متانة  ا�ـتنــوعــة 
يتمـتـــع بــه من ا�رونـــة  وا�الءة التــي تجاوزت 
الحـد األدنـــى �تطـلبات بازل البالـغة 8% حتى 
في ظـل أسـوأ السـيناريوهات، وذلك دون السماح 
ا�خصصــات  مــن  باالستفــادة  للبنــــــــــــوك 
التي تـم بناؤهــا، أما في حال السمــــاح للبنــــوك 

الرأسمالية لديهـا، مـــستفيدة مــــن تصنيفاتهــا 
ا�رتفعـــة ومــــن أسعـــار الفـائــــدة ا�خفضــــة، 
حيـث  العا�يـة،  األســواق  مـــن  االقتـــراض  عبر 
بـمقــــــدار  ا�ـــــال  رأس  كفاية  معدل  ارتفع 
0.5% ليصــل بنهـــايــة السنـة إلى 19%، وعلى 

ا�ـركزي  الكـويت  بنـك  قيــام  مــــن  الرغم 
الرأسمالية  ا�صدة  عن  باإلفــــــــــراج 
التحوطيــــة، لـم يـــلجـــأ أي مـــن البنـــوك إلـــى 

استخدامها.
ومع أن األزمة شكلت اختبـاًرا حـقـيـــقًيا �تانــــة 
القطاع ا�صـــرفي، ورغـــم اجتياز القطاع السنة 
األولــى من األزمــة بنجـــاح، إال أن بنــك الكويت 
استمرارية  إلى  االطمئنـان  على  حرص  ا�ركزي 
هذه  اإلنجازات التي تحققـت للقطــــاع، ولــذا قـام 
بإجراء اختبارات ضغط وفق آلية مطـورة، تشكل 
إطاًرا متكامًال يتمتع با�رونة والديناميكية، ويتيح 
من  عديًدا  تراعـي  متنوعة  سيناريوهات  تطبيق 
والجزئية،  الكـلية  واالقتصادية  ا�الية  ا�تغـيرات 
وتستوعب مزيًدا من التفاصيل الدقــيقة لـتترجم 
آثارها علــى القـطـــاعات االقتصاديــــــة ا�ختلفة، 
بدرجة عالية من التفصيل. وقد تضمن إطار عــمل 
اخــتبـــارات الضغـــط تطبيـــق ِعـــدة صدمــــات، 

أهمها:
تعثر القروض.

تغير سعر الفائدة.
انخفاض أسعار األسهم واألوراق ا�الية.

انخفاض أسعار العقار.

ويتمثل األثر ا�باشر لهذه الصدمات ا�فتــرضـــة 
في ارتفاع مخاطر االئتمان والسوق جراء تدهور 
جودة األصول وانخفاض قـيمتها باإلضافـة إلـى 
الضغـط علــى هامش الفائدة، يلي ذلك أثــر الحق 

لكـن يجب أال نغفل مع البنوك طبيعة هذه الزيادة 
الزيادة  وأن  –خاصة  الستقرارها  ونــطـمئـن 
فـــــرضتــــها ظـروف مؤقتة- وبالتالي قـد ترجع 
�ستويــاتهــــا السابقة مع عودة األمور لطبيعتها.

ا�ُطبقة  الحصيفة  الرقابية  السياسات  وبفضل 
على مدار العقد ا�اضي تمّكن القطاع ا�صـرفي 
من مـــــواصلــــــة دور الـــوســــاطــة ا�ـــــاليــــة 
وتقديم االئتمان الـذي ُيعد أمًرا حيوًيا لقــطاعات 
االقتصاد ا�ختـلفة، والذي تزداد أهـمـيـته خالل 
األزمات االقتصادية، فعلـــى الرغـــم مـن تداعيات 
الجائحــة بلـــغ النـــمو في مـحفظــــة القــــروض 
2.5 مـلـيـــار دينـــار كـــويتـي وبنـسـبـــة %4.8 

وهـــــــــي معدالت  جيدة في ظل أزمـة طـــاحـنـــــة 
وتـراجع الثقة وانعدام اليق�. 

وتوزعـــت ا�حفظـــة ما ب� قطــــاعـــات االقتصاد 
ا�ختلفة، وكان للقطـــــاع اُألسري وقطاع العقـــار 
أكبر حصة من محفظـة القــروض بما يتسـق مـــع 
توزيع هـذه ا�ـــحفظــــــة فـــــي السنـــــة ا�اضية.

ومـن ا�ـؤشرات على قوة القطاع ا�صـرفـــي في 
مواجهة تداعـيات الجائحة، قـدرته على التعامــل 
أبرز  كأحد  ا�نتظمة  غير  القـروض  ارتـفاع  مع 
القــــــروض  تـلك  بلغت  الجائحة، حيث  تداعيات 
ا�صنفــة خـــالل العــام نحـــو 1 مليار دينـــــــار، 
شّكــلت القـروض غير ا�نتظمـة للقطـاع العقـــاري 
الحصـة األكبــر منهـــا مقــــارنًة ببقية القطاعات، 
أخــًذا في االعتبار حصة القطاع مـــــن إجمالي 
محفظة القــروض وكـــذلك تدابير اإلغــــالق التي 
أضرت بأصحـــاب العقــار، ومـع ذلك تمــكنـــــت 
البنوك من ا�حافظــة على نسبة القـــروض غــيـر 
تاريــــخيـًا  متدنيـــة  مستويــات  ضمن  ا�ـنتظمـة 
عنـد نسبــة 2%، وقـــد تـحققــت لهــا هذه النسبة 
بفضـــل  ا�نتــظمة  غير  القروض  من  ا�نخفضة 
عمليات الشطب التي أجرتها البنوك خالل العـام 
مستفيدة من توافر مستويــــــــات جيـــــدة مــــن 
استباقي  بشكل  قامـت  حيـــث  ا�خصصــــات، 
القـــروض غيـــــر  يقـــارب نصـــف  بشطـــب مـا 
ا�نتـظمـــــة الجــــديــدة، ممـــا خـفف مــن وطــــأة 

االرتفــــــاع في رصيد تلك القروض.
ومن الطبيعي -مع استخدام الـبنوك للمخصصات 

القروض  نمو  جانب  إلى  الشطب،  عمليات  في 
ا�تعثرة- أن يتراجع  قـــليـــــًال مــعـــــدل التغـطية 
غير  القروض  إلى  ا�توفــرة  (ا�خصصات 
ا�نتظمة)، إال أنه ظـــل مـرتفعــًا عند 222% فـــي 
عام 2020، مــا يتيح للبنوك القدرة على مواجهة 
مــزيـــد من ارتفــــاع القروض غير ا�نتظمة فـــي 
خالل  للجائحة  السلبيــة  اآلثـار  استمـرت  حـال 

العام القادم.
كما يشهد للقطاع ا�صرفي بالنجاح في تخطـي 
السنة األولى من األزمة، أن وحدات هذا القطاع 
ظلت تتمتع بـسـيولة وفيرة بنسب تفــوق الحـدود 
الدنيـــا، وقــــد أدت مستـــويات السيـــولة العالية 
مدعومة بالـزيـــادة فـي ودائـع األفراد والتــدابيــر 
التحوطية الكلية إلى زيـــادة ا�ساحة اإلقراضيـة  

ا�تاحة لدى البنوك لتبلغ مستويات غير مسبوقة. 
وبذلك كانت الكويت على نقيض عديد من الدول 
األخرى التي واجهــت ُشحًا فـــي السيـــولة، لذلك 
تدخل بنك الكـويت ا�ركـــــزي المتصاص فائض 
السيولة،  بدًال  مــــن ضخهــــا كمــــا هــــو معتاد 

في األزمات.

رغم تحديات البيئة التشغـيلية من إغالق وتوقف 
أعمال وتراجع فـــي اإليـــرادات العقارية وارتفاع 
التعثــر وتأجــيل أقســـاط التـــمويل الشخصـــي 
ومعدالت الفـــائدة األدنـى تاريخًيا، أنهـــت البنوك 
العـــام بكفـــاية رأسمالية عالية، وَحـققت أرباًحا 
دينار،  مليون   455 بنحو  للمســاهمـــ�  صافية 
وإن كـــانت أقـــل ممـــا حققته العام ا�ـاضي إال 
ظـل  فــــي  ُمبــــرر  االنخــفاض  هذا  مثل  أن 
في  أثـرت  التـي  التشغيلــية  البيــئة  تـحــديات 
األربــاح التشغيليــة للبنوك، باإلضافة إلى تكوين 
تعثـــــرات  ألي  تحسبـًا  مخصصـــات  البنــــوك 
مستقبلية. ومـع كـل ذلك، تمكنت البنوك من ضخ 
أمــــوال فــــي االقتصــــاد ســـواء للمـــودع� أو 
ا�ساهم�، فعلى سبيــل ا�ثـال َبلغــت التوزيعـات 
النقــديــة للبنوك علـــى ا�ساهميـــن 246 مليون 

دينار عـن عــــام 2020.

وثمـــــة مـــــؤشــــر آخـــــر علــــى الســـــالمــــــة 
تبــــرزه  ا�صـــــرفـــــي  القطــــاع  لــــــدى  ا�الية 
قـــــــدرة البنــــوك الكــــــويتيـــة على رفع الكفاية 

ا�ختلـفة والقطاع الخاص، حيث ُكلف الفـــريـــق 
بتقديم تــصورات عمـلية �عالجة آثار التـداعيات 
االقتصادية واالجتماعية الناتجة عـــن انتـشــــار 
 .(COVID-19) ا�ستجــد  كــــــــورونا  فـايروس 
كما قدمت اللجنة عــدًدا مــن ا�قـترحات والتدابير 

اإلضافية من بينها:
دعم العمالة الوطنيـــة فــــي القطاع الخـاص 
عبر مضـاعفـــة قيمــة دعــم العمــالة الوطنية 
ا�سجلـــة على الباب الثالث  والباب الخامـس 
يقـــــارب  مــــا  شملت  شهــــور،  ستــة  �دة 

72,000 موظف.

إعداد مشاريع قــوانيـن العمــل واإليجارات 
ودعم وضمان التمويل لتحفيــــز القطـــــــــاع 
ا�صرفي على منح التمويل للمشروعــــــــات 
الصغيــــرة وا�ـتوسطــــة والشـــركات كذلك، 
والذي ُيعـد األســاس للقـــانون رقم 2 لسنة 
2021 الــــذي صـــدر مؤخـــًرا في 18 أبريل 

.2021

بنك  قام  االجتماعية  للمســــؤولية  واستشعــــاًرا 
الكويت ا�ركـزي والبنوك بعدد مـن ا�بادرات فــي 

هــذا االتجـــاه من أمثلتها:
وضع بروتوكـــوالت شاملــــة لعودة األعمـال 
في القطاع ا�ـصرفي بالتعاون مع مستشار 
عا�ي، بما يكفل سالمة كل مـــــن العمـــــالء 

وموظفي البنك. 
إنشاء صنــدوق دعــم ا�جهــــود الحكــــومي 
�كافحة فايـــروس كـورونـا ا�ستجــد بتمويل 
من البنوك الكـــويتيــة بقيمة 10 مليون دينار 

كويتي.
بنك  تـدابير  إن  القـــول  يمكــــن  ثــــم  ومــــن 
َتبنــــت  األزمــــة  مواجهــة  في  ا�ـركـزي  الكويت 

توجــــــت  كــــمـــــا  وشموليــة،  استباقية  مقاربة 
علــى  ا�ُطبقة  الرقابية  مســــاعـيــــــه وسياساتـه 
مدى العقد ا�ـاضي، وبالتـــــالي مكّنــــــت القطاع 
ا�صـرفي من تـخطي العقبة، إذ دخل القطاع هذه 
األزمــــة مــــــن موقع قوة وتمكــن مـــن اجتيــــاز 

السنــــة األولى منهـا بنجـاح. 

تخطـــي العقبـــة

من الشواهد على تخطي القطاع ا�صرفي للعقبة 
هي مؤشرات السالمة ا�الية ا�تـمثـــلة في جودة 
األصول، السيولة، الربحيـة وا�الءة ا�الية، وقـبل 
التطرق إلى تلك ا�ؤشرات يجدر بنـا أن نعرض 
ا�ـالـي  ا�ـركز  التي طـرأت علـــى  التطورات  أهم 
للبنوك خالل عـــام 2020، فــبينمـــا تـــراجـــع 
الناتج ا�حلي اإلجــمالي لـــدولة الكـــويت بسـبب 
نمـــوه،  ا�صـــرفــــي  القطاع  واصـل  الجائحة، 
علـــى   %2.9 بنسبـة  أصوله  نمـــت  حيــث 
إلى  األصول  إجمالي  ليصـــل  ســــنوي  أســاس 
85.4 مليار دينار، أي ما يربو على ضعف الناتج 

وعـلــى  الكــويت.  لدولة  اإلجمالي  ا�حلـــــي 
إلى  الخصم  سعر  انخفـــاض  مـــن  الرغـــم 
زيـــادة  الــــودائع  قيــاسية شهـــدت  مستــويـات 
لتصل  األفـراد،  ودائع  بقيـــادة   %4.1 بنســــبة 
لها  مستوى  ألعلى  ا�صـــرفـــي  النظام  ودائـــع 
مــــــن  منهـا   %78.1 ديـنـار،  مليار   61 بمبلغ 
مصـادر محليـــة مما يعكــــس ثقـة الجمهــور في 
البنوك ا�حلية. وبال شك، ُيعـد هذا األمر إيجابي، 

نعقـــده  الــذي  اللقاء  هذا  في  اليوم  بكـم  أرحب 
الكويت  بنك  بمقـر  األحمد  صباح  قاعة  فـــــي 
الحضــــور  مــــن  ممكن  عــدد  بأقـل  ا�ركزي، 
مــن  عدد  وبأكبـر  اللقاح،  تلقوا جرعتي  الذيــــن 
ا�رئــي،  االتصال  وسائـــل  عبر  ا�شـــاركيــــن 
على  وحرًصا  الصحيــــة  لالشتـــراطات  مراعاًة 

سالمة الجميع.
ونلتقــي اليوم لنستعــــرض مًعا حــالة االستقرار 
ا�الي كما يرصدها التقـــرير الصـــادر عـن بنك 
يعـــــرض  الذي   2020 لسـنة  ا�ركـزي  الكويت 
نظـــرة شـــاملـة ومركـــزة حول االستقرار ا�ــالي 
فــــي دولـــــة الكـــويت خــــالل سنـــــــة ُمثقلــــــة 
بتحديات لم يعرف لها العالم مثيــــًال علــى مـدى 
القــــرن ا�ــــاضي، نـتـيجــــة جـــائحة فايــــروس 
كـــــورونـا. فــــهذه األزمـــــــــــة وإن كـــــــانـــــت 
أنها  إال  صحية،  طبيعــــــة  ذات  أساسهـــا  فــي 
كبيــــرة،  تداعيــــات  االقتصــــاد  علـــى  جـــّرت 
لتقليل  الصارمة  اإلجــــــراءات  وصـلــــت  فـــقد 
الخسائر في األرواح (التـــي بـلغـــت حـتـــى اآلن 
أكثـــــر مـــن 4 مالييـــــن حــــالــة وفـــــاة) حــــد 
اإلغالق الكـلي والجـــزئــــي لفـتـــــرات ممتـــــدة، 
ممــــا أدى إلــــى تـوقـــف كثيـــــر مــن مظــــاهر 
فـــي النشــــاط االقتــصــادي  الحـــياة، وشــــلل 
علـى ا�ستــوييـن العا�ـــي وا�حلـي، وهو ما جعل 
مــن األزمــة معركة علـى جانب� : حماية الحياة 
تقــلبات   2020 عـــام  َشهـــد  ا�حيـــا.  وحماية 
الـــدورة  أحـــداث  فيهــا  وتســـارعت  قــياسية 
تتبـلور في سنوات  ما  عـادًة  التـــي  االقتـصادية 
أسابيـع.  فــــي   2020 عام  خالل  لنعايشها 

الجـــائحة  مستجدات  تســـارع  ظــــل  وفـــي 
وتوالي موجاتها، وتحّورات الفايروس، وتداعيات 
السمة  أصبحت  االقتصـــاد،  علــــى  ذلك  كل 

الغالبـة خالل العـام هــي انعـدام اليقيـن.
وصلـت  مؤشرات  ِعدة  ضمن  جلًيا  ذلك  ويظهر 
فــي  حتــى  قبل  مــن  نشهدهــا  لم  �ستـويات 
األزمة ا�الية العا�يــة. فعلى سبيل ا�ثال، مؤشــر 
التذبـذب  ومؤشر  العـــا�ـــــي،  اليقيــــن  انعــدام 
(VIX) الــــذي سّجـــــل 82.7 نقطــــــة (مقـــابـل 

80.9 نقطة خالل األزمــــــة ا�الية العا�يـــــة) بل 

إن انعدام اليقيـن قـد بلغ درجة اضطـرت معــها 
الكبرى،  العا�ية  االقتصادية  ا�ؤسسات  حـتــــى 
مثل صنــــدوق النقــــد الدولــي، مــراًرا وتكراًرا 
إلى إخضاع توقعاتها �عـــدل نمو الناتج العا�ي 
للمـــراجـــعة والتعـــديل. فبـــاتت مهمـــة واضعي 
أشـد  واالقتصـــادية  والنقدية  ا�الية  السياسات 
وأصـــعـــــب جــــراء انعــــدام اليقيـــــن الحــــاد، 
وتأثــرت قدرتهــــم علـــى اتخــاذ قــرارات فعــالـة 
التـــداعيــــات  مـــن  للتخـفيــف  خــــطط  ووضـع 
تـــدهـــور  إلــى  أدت  التــــي  للجائحـــة  الحـــادة 
فادحــة  وخســائر  االقتصادي  النشــــاط  فـــي 

فــي الوظائف.
الـصـــحــيــــــــة  الســلطـات  اتخـــذته  ِلما  وكان 
األرواح  لحمايــة  ُمستحقة  قــــــــــــرارات  مـــــن 
أثــر غيـر مسبـوق على االقتصــاد العا�ي يتبدى 
مــــديــــري  مــــؤشــــر  انخفـــاض  في  بوضوح 
ا�شتريات (PMI) ليبلغ أدنى مستوى له تاريخًيا 
عــند 26.2 نقطـــة فــــي أبريــل 2020، وكذلك 
هبوط الناتـج اإلجمالــي العـا�ــي بنسبة %3.3، 

تقــــــدر  اإلنتاجيـــــة  فـــــي  خــــســـــــــــارة  أي 
بنحـــــــو 2.8 تــــريليــــون دوالر، كمــــــا خســـر 
مــاليـــ� األفــــراد وظــــــائفهــــــم ومـصـــــــادر 
(ففـــــي  الـــعالـــم  مــــستــــوى  علــى  دخـــــلهـم 
الواليــــات ا�تحـدة -علـى سبيــل ا�ثــال- وصـل 

معــدل البطالة إلى %14.7).

الصدمة مزدوجة
ونتيجـــــة لهـــــذا الشـــــلل تراجــــــع الطلــــــــب 
أسعاره  فـانهــارت  النفط،  عـلـــــى  العــــا�ـــــي 
إلى َحـــــــد وصــــــول خــــــام غـــــــرب تكساس 
(WTI) إلــــى أسعـــار سـالبــة في أبريل 2020 

ألول مــــرة بالتــاريخ، مـا أدى محـلًيا إلى صدمة 
مــزدوجة. فبينمــا كان النخفاض أسعــار النفـــط 
أثــــره الحـــــاد فـــــي تـــــراجــــــــع اإليـــرادات، 
مـــزيـــًدا  تتطلـب  الجائحة  مواجهــــة  كـــــانت 
القـطـــــاع  لتوفيـــر احتيــــاجـــات  اإلنفـاق  مـــن 
الطبي وتوفير السلع االستراتيــــجــية ولتخفيف 
تداعيـات اإلغالق على القطاعات ا�ختلفــــة ودعـم 
الشـــــرائـــــح األكــثــــــر احتيـــاًجا. حيــــث تـم 
تطبيــق تدابير إغالق صارمة، أثرت في كثير من 
األعمال واألنشطة علــــى النحـــو الــذي يظهـــره 
تراجع مــــؤشـر التنقـــل فــــي دولــــة الكـــــويت، 
نقــــاط  عبـــر  الدفـــع  عمــليات  وانخفـــــاض 
بـــــورصـــــــة  مـــؤشـــرات  وتـــراجـــــع  البيــــع 
الكـــــــويت التــــــي انخفضـــت بنسبة %27.9. 
يجــب  ا�زدوجــــة  الصدمة  هذه  حجم  ولتقـديـر 
التي  الكويتي  الخـام  النفط  أسعار  إلى  النظــــر 
وصلت إلى  مستويات متدنية للغاية دون 12 دوالر 
تفاقم  ثم  ومن   ،2020 أبريـــــل  فـــي  للبرميـــل 
العجز ا�قـــدر لعــــام 2021/2020 لـيبــلـــــــغ 
10.8 مليار دينار، وهو مستـــوى لــم نصله مــن 

قبـل حتــى خـــالل الغــــزو العراقي الغاشم وبعد 
التحرير. ويشــكل هـذا العجـــز ما نسبتـه %29 
عشرة  أي  اإلجمالي،  ا�حلـــــي  الناتـــــج  مـــــن 
الـذي  األمر  عا�يــًا،  ا�قبولـة  النسبـة  أضعاف 
يسلــــط الضــــوء مـجدًدا على اتكال اقتصـادنـا 
النفطيــة،  اإليـــــــــــرادات  علــــــى  التـــــــــــام 
وُيعيـد التذكير بــاالخـتالالت ا�الية واالقتصادية 
والهيـكـــليـــة ا�تجـــذرة وضرورة ا�سـارعة إلى 

معالجتها.

استباق الصدمة
و�ـواجهة هذه الصدمة ا�ـــــزدوجــــة وانطـــــالًقا 
بنك  يتبناه  الــــذي  النهــــج االســـتبــاقــي  مــــن 
الكويت ا�ركزي بـادر البنك عبر أدواته ا�تنوعـــــة 
واالستقرار  النقدي  االستقرار  تـــرسيـــخ  إلـــى 
ا�ــالي، وذلك مـنــــذ مـــــارس 2020، متخــــًذا 
مجموعة مــن اإلجراءات والتـدابير عبـــر أدواته 
النقدية والرقابية وأدوات التحوط الكــلي، بهـدف 
التــــخـــفيـــــف مــــــن تداعيات الوبـاء. وتنـدرج 

هذه التدابيـر ضمن أربعــة قنــــوات أساسية.

فعــلـــــى صعـيــــد االستـقــــرار النقـــدي بـــادر 
بنـك الكـويت ا�ـــركــزي منــذ مارس 2020 إلـى 
إجـــــراء عدة تخفيضـــات فـي سعــر الخصـــــم 
ليـــبلـــــــغ 1.5% وهــــــو ا�ـستـــــــوى  األدنـــــى 
االقتـراض  ُكـــــلفـة  تقليل  بهـدف  وذلك  تاريخًيا، 
على الـوحدات االقتصادية ممــــا يمنــــــع تحول 
مشاكـل  إلى  لــديهــا  ا�ؤقتة  السيولة  مشكـالت 
دائمة في مالءتها ا�الية، ُمردًفا ذلك بجملــة مــن 
اإلجراءات في مجال االسـتقرار ا�الي، حيث فعـّل 
بنك الكويت ا�ـركــزي خطـــط الطوارئ لديه ولدى 
القطاع ا�صرفي للتعامل مع متطلبات الجائحة، 
كـمـــا أفـــــرج عـــن ا�صدة الرأسمالية التحوطية 
وخفف متطلبات السيولة لتوفير مساحة إقراضية 
أوسع أمام البنـــوك، إلى جانب ذلك وّجه وحـدات 
القــطاع ا�صرفـي نحو مراجعة شاملة �حافظها 
االئتمانية واالستثمارية، وما هذه إال بعض األمثلة 
على إجراءات بنك الكويت ا�ركزي على صعيــــد 

االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي.

طـــبيـــعــــة  ذات  األزمـــــــة  كــــــانــــــت  و�ــــا 
غـــير معهـودة اكتسب دور بنك الكــويت ا�ركزي 
كمستشـــار مـــالي للحكـــومة أهميـــة استثنائيـة 
تطلبـــت منــه قيـــادة جهــود تحفيــز االقتصـــاد 
الـوطنـي، حــيــــث تــم تنفيـــذ التــــدابيـــر التــي 
رقـــــم  ا�وقــر  الوزراء  مجلس  قرار  تضمنها 
(455) بتشـكيــل لجنة بـرئـاسة محافــــظ بنـــــك 

الكويت ا�ركزي، ُتعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية 
الفريـــــــــق  تقرير  الواردة في  ا�حلي  لالقتصاد 
االقـتصادي ا�ــشترك ب� الجهات الحـــكوميـــــة 

تـرتفــع  فعـنـــدها  ا�خصصات  تلك  باستخـــدام 
أكثـــــر  ا�ـــال  لتصبــــح  رأس  كفـــــاية  معدالت 
الضغـــــط  اختـبارات  تقدم  وبهذا  إيجــابــية. 
القــطاع  أوضـاع  حـول  مطــمئنـــــة  رسالـــــة 

ا�صرفي ومتــــانتــه أمام تحـــديــات ا�ستقبل.

نظرة للمستقبل

لنتمكن مـن مواجهـــة تحــديات ا�ستقبــل علينا 
أن نعـــي أن مــا يمــــر بـــه العـــالـم هــــو أزمة 
تتم  لم  وما  أســــــاسهـــــا،  فــــــي  صــحيـــــــة 
معــالجـــــة الجـــــذور الصحيـــــة لألزمـــــة عبر 
وتقديمها  التطعيم  عمليات  فــــي  التـوســــع 
بعـدالـة للكـــافة لـــن نتمكـــن من تحقيق ا�ناعــة 

ا�جتـمعيـة فـــي أقرب وقت ممكن. 
ومع ما شهـدناه عـا�ًيا من تبـــاطــــؤ اإلصــــابات 
الجديـدة، وتراجع الوفيـات في األشهر األخيرة، 
مـا يزال التبـاين كبيـًرا ب� أوضاع الدول، حيث 
يرفع بعضها اإلغالق فيما يفـرض البعض اآلخــر 
إجـراءات أكثر صرامة. ومرجع ذلك عدم تكافـــؤ 
تـوافر اللـقاحـــــات، ففيمـــا تمكـــنت بعض الدول 
الـــمتقـدمــــة بالفعــــل مـــــن تـــطـــعيـــــم جــــزء 
كبير من سكانها، إال أنــــه بالكــــاد تــم تطـعيـــــم 
12% مـــــن سكـــــان العــالـــم بشكــــل كــــامـل 

حتــــــى اآلن، ووفــــــق آخـــــــر تصـــــريحــــــات 
االســــتمـــــــــرار  فـإن  الدولي،  النقد  لصنــدوق 
يعنـــي  التطعيــم  من  النسق  هـــــــذا  علــــــــى 
ا�نــــاعـــة ا�جتمعية قبل  إلــى  لـن نصـــل  أننــا 
نهايـة عام 2022، وهـو أمـر ُمقلـق، إذ ال مأمـن 

ألحــد بمفـــرده دون أن يصبح الجميع بأمان.
ولـذلك عمــلت الســـلطــــات ا�ختلفة حول العالــم 
على اتـــخاذ السـبـــــل والتـدابـيــــــــر التقليديــة 
وغير التقليدية لحماية الحيــاة وا�حيا عبر فرض 
التبـاعد االجـتماعي واإلغالق الجزئي والكــــلي. 
وبال شك، كانــــت هـــــذه اإلجــراءات ضروريــــة، 
ولكنها ذات أثر اقـتصادي خطـير. لذلك كـان علـى 
الســلطات تقديم دعم مكثف للشركات واألفــراد 
لحــماية مـحياهم، وما إن بـدأت بـوادر التــعـافـي 
بالظهور، وبدأ فــتح االقتصادات تدريجًيا، حتى 

ظهـرت موجات جديدة مــن الفايروس، وفي بعض 
الحاالت مع متحــورات أكثـــر خطــورة، مما أجبر 
ثـم  ومن  اإلغالق،  فرض  إعادة  على  السلطات 
شهدنا حــلقــــــة مفــرغة من اإلغـــالق والفتـــح 
وإعـادة اإلغــالق، وهـــو األمـــر الــــذي يـؤكــــد 
أنــــه ال سبيل للخروج من األزمــــــــة إال بمعالجة 
منبعهـــا الصحـــي حيــث أن معـــالجة تـداعياتها 
االقتصـــادية فحســـب، لـــن تـــؤدي إال لتخــفيف 
وتسك� األعـراض االقتصادية لألزمة، وعلى نحو 

مؤقت.

وقد قامت السلطات عبر األدوات النقدية وا�اليـــة 
وأدوات التحوط الكلي بتقديم مجموعة واسعة من 
تدابير الدعم ا�وجهة لألفراد والشركات الحتواء 
األثر االقتصـــادي للــوبـــاء، زادت قيمتهـــا عـــن 
20 تريليون دوالر على مستوى العـالم،  أي ُقرابة 

حجــــم االقتصـــــاد األمــريكـي أو حوالي %24 
ووفق تصـريحات  العا�ي.  اإلجــمالي  الناتج  من 
صنــــدوق النقـــــد الـــدولي، فــإن ا�بــالـــغ التـي 
تم ضخهـــا مــــن ِقبل البنـــوك ا�ــركـــزية خــالل 
التـــي  ا�بــالغ  قيـمــة  فـقط تتجـاوز   2020 عام 
تم َضخها خالل العشر سنوات ا�اضية مجتمعة. 
والشك، هذه ا�بالغ الهائلة من الدعوم تب� ُعمـق 
األزمة واستمراريتها والحاجة ا�اســـة للتدخـــل 
لحماية الحياة وا�حيا. وهـذه التدابير وإن كـــانت 
تخـــفيف حدة  فــــي  للمســــاعــــدة  ضــــروريــة 
االنكماش االقتصادي، إال أنهـــا عــــززت بعــــض 
نقـــاط الضعف، علــى نـحــــو يمثـــل َمبعث قلـق 
كالسيكي من أن يزرع التعامـــل مـع أزمة ما بذور 

أزمة أخرى.
فــــأدى الدعـــم ا�ـــالـــي ا�باشر والطلب ا�كبوت 
قوي  انتعاش  إلى  اإلغالق  فترات  ا�تراكم خالل 
في مستويات االستهالك الشخصية. كما دفعت 
برامج شراء األصول وعمليـات ضــــخ السيـــولة 
 الهائلة إلى صعــود قوي في أســـواق األسهـــم 

لتسـجل مستــويات قيـاسية واحًدا تلو اآلخر.
العا�ية الضوء  ا�اليـة  وتسلط ا�قارنة مع األزمة 
علـى سرعـة تعافي أسواق األسهم بعد الصدمة 
األولية. ففــي حــ� استغــــرق األمـر 1890 يوًما 
قبل  مستــواه  إلى   (MSCI) مؤشـر  يعـود  حتى 
األزمة ا�اليـة العا�ية، إال أن االنتعاش ا�مــــاثـــل 

هذا السؤال بشكل أســـاســـي علـــى ما إذا كان 
االرتفـــاع الحالي في األسعار  مستمــًرا أم عابًرا 

ومؤقًتا.

ولكن التضخم ليـــس مصـــدر القلــــق الـوحيـــد 
للسلطات، فالسـؤال األشمـل واألصعـب هو كيفية 
العودة عن تدابير الدعـم النقدية وا�الية والرقابية 
ا�عمول بها حالًيا، وتوقيت تلك العودة؟ إن العودة 
ومتخذة  منظمة  تكـــن  لم  ما  التدابيـر  تلك  عـن 
بالـوقـت ا�ناسب، تبعاتها ستكون أكبــر وأشـــد. 
فمع تقـليص الدعم ا�الــي بشكل ســـابق ألوانــــه 
الدعــوم  انخفـــاض  يــؤدي  قــد  منظـم،  وغيــــر 
إلى  تأجيل األقساط  أو رفع  القروض  وضمانات 
زيادة حاالت اإلفالس، كما سيؤدي استـعجــــال 
السلطــات النــقديـة فــــي تخفيف برامــج شــراء 
ألسعار  التدريجية  الزيادة  في  والبدء  األصول 
الفائدة، إلى تشديد الظـروف ا�اليــة، ممـــا يرفــع 
تـــكلفـة االقتراض على الشركات واألفراد ويقــلل 
من قدرتها على خدمــة الديون وقــــد يـــــؤدي إلى 
فإن  وبا�ثل،  األسواق.  في  تـصحيحـية  حركات 
متطلبات  تخفـيـف  عن  الرقابية  السلطات  عودة 
رأس ا�ال والسيولــة، قــد تـدفع بـعـــض البنـــوك 
لتـــلبية  االئتمــانيــة  التسهيالت  منح  تقييد  إلى 
هذه ا�تطلبات الرقابية األكثر صرامـة، مما يؤدي 

إلى تشـديد األوضاع ا�الية.

وإذا كان هذا ا�ستوى مـن التعقيد غيـر كــــاٍف، 
فهنــاك مخاطر إضـافيـــة ناتجـــة عـن العـــدوى 
االقتــصاديــة عبــــر الـدول. فعلى سبيـل ا�ثـال، 
حتـى لو حافظت دولــة ما على تلك التدابير لديها، 
فإن التشــديـد ا�بكــر للسيــاســة النقدية من ِقبل 

استغرق 196 يوًما فقــــط بعـد صـدمـة فـايروس 
كــورونا، وبعــد أن سّجل أدنـــى مستـــوى له فـي 
بواقع  ا�ؤشر  ا�اضي، تصاعد  العام  من  مارس 

88% منذ ذلك الح�.

وبا�ثل، وصلت الديـــون العـــا�ية إلـــى مستـــوى 
قيـــاســـي بلـــغ 289 تـــريليــون، أو مـــا يعادل 
360% مـــن النــاتج ا�حلـي اإلجمالـي العا�ـي، 

حيـــث شهــــد عـــــام 2020 وحـده تصاعد في 
الديون بنحو 30 تريليون دوالر.

أما بالنسبة للبنوك ا�ركزية، فإن مـــا يثيـــر القلق 
بشكل  متزايد هو االرتفــاع األخـــير في معــدالت 
التضخـــم، فـــي االقتصادات ا�تقدمة  والناشئــة، 
فبعـــد أن كــانت االقتصادات ا�تقدمة تبحث عن 
من  عقد  مدى  على  جاهدة  تحاول  و  التضخم 
لديها  ا�نشــود  ا�ستــوى  إلى  الوصول  الزمن 
العالم من  القلق يساور  2%، فجأة أصـبح  وهو 
تســـــارع التضخـــم ولفتـــرة ممتـــدة، وإن كــان 
عابر  األخير  االرتفاع  أن  يعــتقـــــدون  الخبراء 
واإلنفاق  ا�ـكبـــوت  الطلـــب  عن  وناتج  ومؤقت 
السخـــي الذي قابلـــه اضطـــراب فــــي ســالسل 
ا�عروض. وتفسر مجموعة متنوعة  وِقلة  التوريد 
من العوامل علــــى جانبــــي العــــرض والطـلـــب 
 (Base E�ect) باإلضــــافـــــة إلـــــى عـــــامـل

ارتفاع األسعار.

فـعـلـــى سبيـــل ا�ثـــال، ســـاعدت تدابيـــر دعم 
السياسات ا�ُكثفة على انتعاش الطلب دون وجود 
عــرض كــاٍف با�ــقابل وبالتالي أدى إلى ارتفــاع 
األسعار. والسـؤال الذي يثيره ارتفاع التضخـم 
هو: هل عــلى البنــوك ا�ركــزيــة أن تتحـــرك اآلن 
الحتوائه أم تتريث في ذلك؟ وتعتمد اإلجابة على 

الرئيسيــة  االقتــــصادات  أحد  فـي  مركزي  بنـك 
مثــل االحتياطي الفيـدرالي األمـريكـي، يمكـن أن 
يؤدي إلى تدفق رأس ا�ال إلى  خارج االقتصادات 
النـاشئــة، ممـا يشكل ضغًطا  عليهــا، ناهيك عــن 
ا�ؤثرات الخارجــيـة األخــــــرى مثـــل أسعـــــار 
النفــــط والتحديات الجيـوسياسيـــة التـــي تؤثــر 

على االقتصادات بشـكل مباشر.
وفي مثل هذه األوضاع فإن الكويت باقتصـادها 
الصغيـر وا�نفتح على العالم ليســت بمعزل عن 
مثل تلك التطــورات، إضـــافـــة إلى مـا لدينا من 
اختالالت هـيكيليـة تـصـعـــــــب عــــلينـا الوضع 
وبـالتالي تتــطلب مـــنا التدخـل السليم وا�دروس 
�عالجتها بشكل شمولي. لذا حرص بنـك الكويت 
ا�ركزي على استخدام أدواته في إطــار السياسة 
فعـّـــال  بشكل  الكلي  التحوط  وسياسة  النقدية 
لضمان االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي، على 
أحدثتها  التي  ا�سبـوقة  غير  الصدمة  من  الرغم 
الجائحة، وسيستمر فـي رقابته اليقظة واللصيقة 
 وعلــى أهبـة االستعداد للتدخل ا�بكر لحماية تلك 

ا�نجـــــزات. ومـــع ذلك، فــــإن االستقرار النقدي 
واالستقرار ا�الي ليسا سوى شرط� ضروري�، 
ولكنهمــا غيــر كــافي� لتحــقيق  اقتصــاد ُمستقر 

وُمستدام.  
كما يجـب أال يدفعنا االرتفــاع األخير في أسعار 
النفط إلى التراخي وإغفال ا�خاطــر واالختـالالت 
فهنالـك حاجة  اقتصادنا.  تواجـــه  التي  الهيكلية 
الجهود  وتضافر  وحاسمة  جادة  لخطوات  ُملحة 
ب� كل األطراف ا�عنية، لـــتبني إصالحات مالية 

وهيكليـة فعــالـة الستـــدامة الرفاه للجميع.

المحافظ الهاشل



ّل بنك الكويت المـركزي  فعـ
خطـط الطــوارئ لديــه ولـدى 
القطـاع المصــرفــي للتعامل 

مع متطلبات الجائحة

ا من النهج االستباقي  انطالقً
الـــذي يتبنـــاه بنــك الكـــويت 
المـــركــزي بــادر الـبنـك عبــر

 أدواته المتنوعـة إلـى ترسيـخ 
االستقرار النقدي واالستقـرار 

المالي

القطـاع  في  السيولة  أوضاع  تدهــور  فـي  يتمثل 
نتيجة السحـب ا�توقع  للودائع وارتفاع تكـــلــفـة 
ا�طــــورة  اآلليـــة  خـالل  مـــن  ويمكـــن  األموال. 
هـــذه  نتـــائــج  قـــراءة  الضغـط  الخـتبــــارات 
الصدمات واآلثار ا�ترتبة على القطـاع ا�صـرفي 
مما يتيح لبنك الكويت ا�ركزي تطبيـــق اإلجـــراء 
مــستــــوى  علــــــى  ا�ناسب ســــــواء  التحوطي 
الـقطـــاع بشكــــل ُمجمـــــع أو علــــى مستــــوى 

بنك مع�.
وقد ُوضعـت 3 سيناريوهات رئيســـة ُمستــوحاة 
مـن طـبيعة االقتصاد ا�حـلـي والـــتـحـديات الـتي 
تــحمل  عــلـى  البنوك  قدرة  لتقييم  يواجـهها  قد 

الضغوط، وتـلك السيناريوهات الثالث هي:
السيناريو األول:  

صـدمة في أحـد القطــاعــــات االقتصـــــادية 
الحقيقية بشكل منفرد، مثـــل قطاع العقــــار 

أو األوراق ا�اليـــة أو القطاع الشخصي.
السيناريو الثاني:  

مـــن  قطــاعــات  ِعـــدة  فــي  صدمة  متزامنة 
االقتصـــاد الحقيقي علـى مستوى الدولة.

السيناريو الثالث: 
أزمــــــة عـــا�يـة واسعــــة النطاق.

وتتعدد هذه السيناريـــوهات مـــــن حيـــث نــــوع 
وِحــــــّدتهـــــا،  ومـــصــــدرهــــا  الصــــدمــــة 
وقد أكـدت اخـتبارات الضغط بسينـاريـوهـــاتهــا 
مــا  وأثبتت  القطاع،  أوضاع  متانة  ا�ـتنــوعــة 
يتمـتـــع بــه من ا�رونـــة  وا�الءة التــي تجاوزت 
الحـد األدنـــى �تطـلبات بازل البالـغة 8% حتى 
في ظـل أسـوأ السـيناريوهات، وذلك دون السماح 
ا�خصصــات  مــن  باالستفــادة  للبنــــــــــــوك 
التي تـم بناؤهــا، أما في حال السمــــاح للبنــــوك 

الرأسمالية لديهـا، مـــستفيدة مــــن تصنيفاتهــا 
ا�رتفعـــة ومــــن أسعـــار الفـائــــدة ا�خفضــــة، 
حيـث  العا�يـة،  األســواق  مـــن  االقتـــراض  عبر 
بـمقــــــدار  ا�ـــــال  رأس  كفاية  معدل  ارتفع 
0.5% ليصــل بنهـــايــة السنـة إلى 19%، وعلى 

ا�ـركزي  الكـويت  بنـك  قيــام  مــــن  الرغم 
الرأسمالية  ا�صدة  عن  باإلفــــــــــراج 
التحوطيــــة، لـم يـــلجـــأ أي مـــن البنـــوك إلـــى 

استخدامها.
ومع أن األزمة شكلت اختبـاًرا حـقـيـــقًيا �تانــــة 
القطاع ا�صـــرفي، ورغـــم اجتياز القطاع السنة 
األولــى من األزمــة بنجـــاح، إال أن بنــك الكويت 
استمرارية  إلى  االطمئنـان  على  حرص  ا�ركزي 
هذه  اإلنجازات التي تحققـت للقطــــاع، ولــذا قـام 
بإجراء اختبارات ضغط وفق آلية مطـورة، تشكل 
إطاًرا متكامًال يتمتع با�رونة والديناميكية، ويتيح 
من  عديًدا  تراعـي  متنوعة  سيناريوهات  تطبيق 
والجزئية،  الكـلية  واالقتصادية  ا�الية  ا�تغـيرات 
وتستوعب مزيًدا من التفاصيل الدقــيقة لـتترجم 
آثارها علــى القـطـــاعات االقتصاديــــــة ا�ختلفة، 
بدرجة عالية من التفصيل. وقد تضمن إطار عــمل 
اخــتبـــارات الضغـــط تطبيـــق ِعـــدة صدمــــات، 

أهمها:
تعثر القروض.

تغير سعر الفائدة.
انخفاض أسعار األسهم واألوراق ا�الية.

انخفاض أسعار العقار.

ويتمثل األثر ا�باشر لهذه الصدمات ا�فتــرضـــة 
في ارتفاع مخاطر االئتمان والسوق جراء تدهور 
جودة األصول وانخفاض قـيمتها باإلضافـة إلـى 
الضغـط علــى هامش الفائدة، يلي ذلك أثــر الحق 

لكـن يجب أال نغفل مع البنوك طبيعة هذه الزيادة 
الزيادة  وأن  –خاصة  الستقرارها  ونــطـمئـن 
فـــــرضتــــها ظـروف مؤقتة- وبالتالي قـد ترجع 
�ستويــاتهــــا السابقة مع عودة األمور لطبيعتها.

ا�ُطبقة  الحصيفة  الرقابية  السياسات  وبفضل 
على مدار العقد ا�اضي تمّكن القطاع ا�صـرفي 
من مـــــواصلــــــة دور الـــوســــاطــة ا�ـــــاليــــة 
وتقديم االئتمان الـذي ُيعد أمًرا حيوًيا لقــطاعات 
االقتصاد ا�ختـلفة، والذي تزداد أهـمـيـته خالل 
األزمات االقتصادية، فعلـــى الرغـــم مـن تداعيات 
الجائحــة بلـــغ النـــمو في مـحفظــــة القــــروض 
2.5 مـلـيـــار دينـــار كـــويتـي وبنـسـبـــة %4.8 

وهـــــــــي معدالت  جيدة في ظل أزمـة طـــاحـنـــــة 
وتـراجع الثقة وانعدام اليق�. 

وتوزعـــت ا�حفظـــة ما ب� قطــــاعـــات االقتصاد 
ا�ختلفة، وكان للقطـــــاع اُألسري وقطاع العقـــار 
أكبر حصة من محفظـة القــروض بما يتسـق مـــع 
توزيع هـذه ا�ـــحفظــــــة فـــــي السنـــــة ا�اضية.

ومـن ا�ـؤشرات على قوة القطاع ا�صـرفـــي في 
مواجهة تداعـيات الجائحة، قـدرته على التعامــل 
أبرز  كأحد  ا�نتظمة  غير  القـروض  ارتـفاع  مع 
القــــــروض  تـلك  بلغت  الجائحة، حيث  تداعيات 
ا�صنفــة خـــالل العــام نحـــو 1 مليار دينـــــــار، 
شّكــلت القـروض غير ا�نتظمـة للقطـاع العقـــاري 
الحصـة األكبــر منهـــا مقــــارنًة ببقية القطاعات، 
أخــًذا في االعتبار حصة القطاع مـــــن إجمالي 
محفظة القــروض وكـــذلك تدابير اإلغــــالق التي 
أضرت بأصحـــاب العقــار، ومـع ذلك تمــكنـــــت 
البنوك من ا�حافظــة على نسبة القـــروض غــيـر 
تاريــــخيـًا  متدنيـــة  مستويــات  ضمن  ا�ـنتظمـة 
عنـد نسبــة 2%، وقـــد تـحققــت لهــا هذه النسبة 
بفضـــل  ا�نتــظمة  غير  القروض  من  ا�نخفضة 
عمليات الشطب التي أجرتها البنوك خالل العـام 
مستفيدة من توافر مستويــــــــات جيـــــدة مــــن 
استباقي  بشكل  قامـت  حيـــث  ا�خصصــــات، 
القـــروض غيـــــر  يقـــارب نصـــف  بشطـــب مـا 
ا�نتـظمـــــة الجــــديــدة، ممـــا خـفف مــن وطــــأة 

االرتفــــــاع في رصيد تلك القروض.
ومن الطبيعي -مع استخدام الـبنوك للمخصصات 

القروض  نمو  جانب  إلى  الشطب،  عمليات  في 
ا�تعثرة- أن يتراجع  قـــليـــــًال مــعـــــدل التغـطية 
غير  القروض  إلى  ا�توفــرة  (ا�خصصات 
ا�نتظمة)، إال أنه ظـــل مـرتفعــًا عند 222% فـــي 
عام 2020، مــا يتيح للبنوك القدرة على مواجهة 
مــزيـــد من ارتفــــاع القروض غير ا�نتظمة فـــي 
خالل  للجائحة  السلبيــة  اآلثـار  استمـرت  حـال 

العام القادم.
كما يشهد للقطاع ا�صرفي بالنجاح في تخطـي 
السنة األولى من األزمة، أن وحدات هذا القطاع 
ظلت تتمتع بـسـيولة وفيرة بنسب تفــوق الحـدود 
الدنيـــا، وقــــد أدت مستـــويات السيـــولة العالية 
مدعومة بالـزيـــادة فـي ودائـع األفراد والتــدابيــر 
التحوطية الكلية إلى زيـــادة ا�ساحة اإلقراضيـة  

ا�تاحة لدى البنوك لتبلغ مستويات غير مسبوقة. 
وبذلك كانت الكويت على نقيض عديد من الدول 
األخرى التي واجهــت ُشحًا فـــي السيـــولة، لذلك 
تدخل بنك الكـويت ا�ركـــــزي المتصاص فائض 
السيولة،  بدًال  مــــن ضخهــــا كمــــا هــــو معتاد 

في األزمات.

رغم تحديات البيئة التشغـيلية من إغالق وتوقف 
أعمال وتراجع فـــي اإليـــرادات العقارية وارتفاع 
التعثــر وتأجــيل أقســـاط التـــمويل الشخصـــي 
ومعدالت الفـــائدة األدنـى تاريخًيا، أنهـــت البنوك 
العـــام بكفـــاية رأسمالية عالية، وَحـققت أرباًحا 
دينار،  مليون   455 بنحو  للمســاهمـــ�  صافية 
وإن كـــانت أقـــل ممـــا حققته العام ا�ـاضي إال 
ظـل  فــــي  ُمبــــرر  االنخــفاض  هذا  مثل  أن 
في  أثـرت  التـي  التشغيلــية  البيــئة  تـحــديات 
األربــاح التشغيليــة للبنوك، باإلضافة إلى تكوين 
تعثـــــرات  ألي  تحسبـًا  مخصصـــات  البنــــوك 
مستقبلية. ومـع كـل ذلك، تمكنت البنوك من ضخ 
أمــــوال فــــي االقتصــــاد ســـواء للمـــودع� أو 
ا�ساهم�، فعلى سبيــل ا�ثـال َبلغــت التوزيعـات 
النقــديــة للبنوك علـــى ا�ساهميـــن 246 مليون 

دينار عـن عــــام 2020.

وثمـــــة مـــــؤشــــر آخـــــر علــــى الســـــالمــــــة 
تبــــرزه  ا�صـــــرفـــــي  القطــــاع  لــــــدى  ا�الية 
قـــــــدرة البنــــوك الكــــــويتيـــة على رفع الكفاية 

ا�ختلـفة والقطاع الخاص، حيث ُكلف الفـــريـــق 
بتقديم تــصورات عمـلية �عالجة آثار التـداعيات 
االقتصادية واالجتماعية الناتجة عـــن انتـشــــار 
 .(COVID-19) ا�ستجــد  كــــــــورونا  فـايروس 
كما قدمت اللجنة عــدًدا مــن ا�قـترحات والتدابير 

اإلضافية من بينها:
دعم العمالة الوطنيـــة فــــي القطاع الخـاص 
عبر مضـاعفـــة قيمــة دعــم العمــالة الوطنية 
ا�سجلـــة على الباب الثالث  والباب الخامـس 
يقـــــارب  مــــا  شملت  شهــــور،  ستــة  �دة 

72,000 موظف.

إعداد مشاريع قــوانيـن العمــل واإليجارات 
ودعم وضمان التمويل لتحفيــــز القطـــــــــاع 
ا�صرفي على منح التمويل للمشروعــــــــات 
الصغيــــرة وا�ـتوسطــــة والشـــركات كذلك، 
والذي ُيعـد األســاس للقـــانون رقم 2 لسنة 
2021 الــــذي صـــدر مؤخـــًرا في 18 أبريل 

.2021

بنك  قام  االجتماعية  للمســــؤولية  واستشعــــاًرا 
الكويت ا�ركـزي والبنوك بعدد مـن ا�بادرات فــي 

هــذا االتجـــاه من أمثلتها:
وضع بروتوكـــوالت شاملــــة لعودة األعمـال 
في القطاع ا�ـصرفي بالتعاون مع مستشار 
عا�ي، بما يكفل سالمة كل مـــــن العمـــــالء 

وموظفي البنك. 
إنشاء صنــدوق دعــم ا�جهــــود الحكــــومي 
�كافحة فايـــروس كـورونـا ا�ستجــد بتمويل 
من البنوك الكـــويتيــة بقيمة 10 مليون دينار 

كويتي.
بنك  تـدابير  إن  القـــول  يمكــــن  ثــــم  ومــــن 
َتبنــــت  األزمــــة  مواجهــة  في  ا�ـركـزي  الكويت 

توجــــــت  كــــمـــــا  وشموليــة،  استباقية  مقاربة 
علــى  ا�ُطبقة  الرقابية  مســــاعـيــــــه وسياساتـه 
مدى العقد ا�ـاضي، وبالتـــــالي مكّنــــــت القطاع 
ا�صـرفي من تـخطي العقبة، إذ دخل القطاع هذه 
األزمــــة مــــــن موقع قوة وتمكــن مـــن اجتيــــاز 

السنــــة األولى منهـا بنجـاح. 

تخطـــي العقبـــة

من الشواهد على تخطي القطاع ا�صرفي للعقبة 
هي مؤشرات السالمة ا�الية ا�تـمثـــلة في جودة 
األصول، السيولة، الربحيـة وا�الءة ا�الية، وقـبل 
التطرق إلى تلك ا�ؤشرات يجدر بنـا أن نعرض 
ا�ـالـي  ا�ـركز  التي طـرأت علـــى  التطورات  أهم 
للبنوك خالل عـــام 2020، فــبينمـــا تـــراجـــع 
الناتج ا�حلي اإلجــمالي لـــدولة الكـــويت بسـبب 
نمـــوه،  ا�صـــرفــــي  القطاع  واصـل  الجائحة، 
علـــى   %2.9 بنسبـة  أصوله  نمـــت  حيــث 
إلى  األصول  إجمالي  ليصـــل  ســــنوي  أســاس 
85.4 مليار دينار، أي ما يربو على ضعف الناتج 

وعـلــى  الكــويت.  لدولة  اإلجمالي  ا�حلـــــي 
إلى  الخصم  سعر  انخفـــاض  مـــن  الرغـــم 
زيـــادة  الــــودائع  قيــاسية شهـــدت  مستــويـات 
لتصل  األفـراد،  ودائع  بقيـــادة   %4.1 بنســــبة 
لها  مستوى  ألعلى  ا�صـــرفـــي  النظام  ودائـــع 
مــــــن  منهـا   %78.1 ديـنـار،  مليار   61 بمبلغ 
مصـادر محليـــة مما يعكــــس ثقـة الجمهــور في 
البنوك ا�حلية. وبال شك، ُيعـد هذا األمر إيجابي، 

نعقـــده  الــذي  اللقاء  هذا  في  اليوم  بكـم  أرحب 
الكويت  بنك  بمقـر  األحمد  صباح  قاعة  فـــــي 
الحضــــور  مــــن  ممكن  عــدد  بأقـل  ا�ركزي، 
مــن  عدد  وبأكبـر  اللقاح،  تلقوا جرعتي  الذيــــن 
ا�رئــي،  االتصال  وسائـــل  عبر  ا�شـــاركيــــن 
على  وحرًصا  الصحيــــة  لالشتـــراطات  مراعاًة 

سالمة الجميع.
ونلتقــي اليوم لنستعــــرض مًعا حــالة االستقرار 
ا�الي كما يرصدها التقـــرير الصـــادر عـن بنك 
يعـــــرض  الذي   2020 لسـنة  ا�ركـزي  الكويت 
نظـــرة شـــاملـة ومركـــزة حول االستقرار ا�ــالي 
فــــي دولـــــة الكـــويت خــــالل سنـــــــة ُمثقلــــــة 
بتحديات لم يعرف لها العالم مثيــــًال علــى مـدى 
القــــرن ا�ــــاضي، نـتـيجــــة جـــائحة فايــــروس 
كـــــورونـا. فــــهذه األزمـــــــــــة وإن كـــــــانـــــت 
أنها  إال  صحية،  طبيعــــــة  ذات  أساسهـــا  فــي 
كبيــــرة،  تداعيــــات  االقتصــــاد  علـــى  جـــّرت 
لتقليل  الصارمة  اإلجــــــراءات  وصـلــــت  فـــقد 
الخسائر في األرواح (التـــي بـلغـــت حـتـــى اآلن 
أكثـــــر مـــن 4 مالييـــــن حــــالــة وفـــــاة) حــــد 
اإلغالق الكـلي والجـــزئــــي لفـتـــــرات ممتـــــدة، 
ممــــا أدى إلــــى تـوقـــف كثيـــــر مــن مظــــاهر 
فـــي النشــــاط االقتــصــادي  الحـــياة، وشــــلل 
علـى ا�ستــوييـن العا�ـــي وا�حلـي، وهو ما جعل 
مــن األزمــة معركة علـى جانب� : حماية الحياة 
تقــلبات   2020 عـــام  َشهـــد  ا�حيـــا.  وحماية 
الـــدورة  أحـــداث  فيهــا  وتســـارعت  قــياسية 
تتبـلور في سنوات  ما  عـادًة  التـــي  االقتـصادية 
أسابيـع.  فــــي   2020 عام  خالل  لنعايشها 

الجـــائحة  مستجدات  تســـارع  ظــــل  وفـــي 
وتوالي موجاتها، وتحّورات الفايروس، وتداعيات 
السمة  أصبحت  االقتصـــاد،  علــــى  ذلك  كل 

الغالبـة خالل العـام هــي انعـدام اليقيـن.
وصلـت  مؤشرات  ِعدة  ضمن  جلًيا  ذلك  ويظهر 
فــي  حتــى  قبل  مــن  نشهدهــا  لم  �ستـويات 
األزمة ا�الية العا�يــة. فعلى سبيل ا�ثال، مؤشــر 
التذبـذب  ومؤشر  العـــا�ـــــي،  اليقيــــن  انعــدام 
(VIX) الــــذي سّجـــــل 82.7 نقطــــــة (مقـــابـل 

80.9 نقطة خالل األزمــــــة ا�الية العا�يـــــة) بل 

إن انعدام اليقيـن قـد بلغ درجة اضطـرت معــها 
الكبرى،  العا�ية  االقتصادية  ا�ؤسسات  حـتــــى 
مثل صنــــدوق النقــــد الدولــي، مــراًرا وتكراًرا 
إلى إخضاع توقعاتها �عـــدل نمو الناتج العا�ي 
للمـــراجـــعة والتعـــديل. فبـــاتت مهمـــة واضعي 
أشـد  واالقتصـــادية  والنقدية  ا�الية  السياسات 
وأصـــعـــــب جــــراء انعــــدام اليقيـــــن الحــــاد، 
وتأثــرت قدرتهــــم علـــى اتخــاذ قــرارات فعــالـة 
التـــداعيــــات  مـــن  للتخـفيــف  خــــطط  ووضـع 
تـــدهـــور  إلــى  أدت  التــــي  للجائحـــة  الحـــادة 
فادحــة  وخســائر  االقتصادي  النشــــاط  فـــي 

فــي الوظائف.
الـصـــحــيــــــــة  الســلطـات  اتخـــذته  ِلما  وكان 
األرواح  لحمايــة  ُمستحقة  قــــــــــــرارات  مـــــن 
أثــر غيـر مسبـوق على االقتصــاد العا�ي يتبدى 
مــــديــــري  مــــؤشــــر  انخفـــاض  في  بوضوح 
ا�شتريات (PMI) ليبلغ أدنى مستوى له تاريخًيا 
عــند 26.2 نقطـــة فــــي أبريــل 2020، وكذلك 
هبوط الناتـج اإلجمالــي العـا�ــي بنسبة %3.3، 

تقــــــدر  اإلنتاجيـــــة  فـــــي  خــــســـــــــــارة  أي 
بنحـــــــو 2.8 تــــريليــــون دوالر، كمــــــا خســـر 
مــاليـــ� األفــــراد وظــــــائفهــــــم ومـصـــــــادر 
(ففـــــي  الـــعالـــم  مــــستــــوى  علــى  دخـــــلهـم 
الواليــــات ا�تحـدة -علـى سبيــل ا�ثــال- وصـل 

معــدل البطالة إلى %14.7).

الصدمة مزدوجة
ونتيجـــــة لهـــــذا الشـــــلل تراجــــــع الطلــــــــب 
أسعاره  فـانهــارت  النفط،  عـلـــــى  العــــا�ـــــي 
إلى َحـــــــد وصــــــول خــــــام غـــــــرب تكساس 
(WTI) إلــــى أسعـــار سـالبــة في أبريل 2020 

ألول مــــرة بالتــاريخ، مـا أدى محـلًيا إلى صدمة 
مــزدوجة. فبينمــا كان النخفاض أسعــار النفـــط 
أثــــره الحـــــاد فـــــي تـــــراجــــــــع اإليـــرادات، 
مـــزيـــًدا  تتطلـب  الجائحة  مواجهــــة  كـــــانت 
القـطـــــاع  لتوفيـــر احتيــــاجـــات  اإلنفـاق  مـــن 
الطبي وتوفير السلع االستراتيــــجــية ولتخفيف 
تداعيـات اإلغالق على القطاعات ا�ختلفــــة ودعـم 
الشـــــرائـــــح األكــثــــــر احتيـــاًجا. حيــــث تـم 
تطبيــق تدابير إغالق صارمة، أثرت في كثير من 
األعمال واألنشطة علــــى النحـــو الــذي يظهـــره 
تراجع مــــؤشـر التنقـــل فــــي دولــــة الكـــــويت، 
نقــــاط  عبـــر  الدفـــع  عمــليات  وانخفـــــاض 
بـــــورصـــــــة  مـــؤشـــرات  وتـــراجـــــع  البيــــع 
الكـــــــويت التــــــي انخفضـــت بنسبة %27.9. 
يجــب  ا�زدوجــــة  الصدمة  هذه  حجم  ولتقـديـر 
التي  الكويتي  الخـام  النفط  أسعار  إلى  النظــــر 
وصلت إلى  مستويات متدنية للغاية دون 12 دوالر 
تفاقم  ثم  ومن   ،2020 أبريـــــل  فـــي  للبرميـــل 
العجز ا�قـــدر لعــــام 2021/2020 لـيبــلـــــــغ 
10.8 مليار دينار، وهو مستـــوى لــم نصله مــن 

قبـل حتــى خـــالل الغــــزو العراقي الغاشم وبعد 
التحرير. ويشــكل هـذا العجـــز ما نسبتـه %29 
عشرة  أي  اإلجمالي،  ا�حلـــــي  الناتـــــج  مـــــن 
الـذي  األمر  عا�يــًا،  ا�قبولـة  النسبـة  أضعاف 
يسلــــط الضــــوء مـجدًدا على اتكال اقتصـادنـا 
النفطيــة،  اإليـــــــــــرادات  علــــــى  التـــــــــــام 
وُيعيـد التذكير بــاالخـتالالت ا�الية واالقتصادية 
والهيـكـــليـــة ا�تجـــذرة وضرورة ا�سـارعة إلى 

معالجتها.

استباق الصدمة
و�ـواجهة هذه الصدمة ا�ـــــزدوجــــة وانطـــــالًقا 
بنك  يتبناه  الــــذي  النهــــج االســـتبــاقــي  مــــن 
الكويت ا�ركزي بـادر البنك عبر أدواته ا�تنوعـــــة 
واالستقرار  النقدي  االستقرار  تـــرسيـــخ  إلـــى 
ا�ــالي، وذلك مـنــــذ مـــــارس 2020، متخــــًذا 
مجموعة مــن اإلجراءات والتـدابير عبـــر أدواته 
النقدية والرقابية وأدوات التحوط الكــلي، بهـدف 
التــــخـــفيـــــف مــــــن تداعيات الوبـاء. وتنـدرج 

هذه التدابيـر ضمن أربعــة قنــــوات أساسية.

فعــلـــــى صعـيــــد االستـقــــرار النقـــدي بـــادر 
بنـك الكـويت ا�ـــركــزي منــذ مارس 2020 إلـى 
إجـــــراء عدة تخفيضـــات فـي سعــر الخصـــــم 
ليـــبلـــــــغ 1.5% وهــــــو ا�ـستـــــــوى  األدنـــــى 
االقتـراض  ُكـــــلفـة  تقليل  بهـدف  وذلك  تاريخًيا، 
على الـوحدات االقتصادية ممــــا يمنــــــع تحول 
مشاكـل  إلى  لــديهــا  ا�ؤقتة  السيولة  مشكـالت 
دائمة في مالءتها ا�الية، ُمردًفا ذلك بجملــة مــن 
اإلجراءات في مجال االسـتقرار ا�الي، حيث فعـّل 
بنك الكويت ا�ـركــزي خطـــط الطوارئ لديه ولدى 
القطاع ا�صرفي للتعامل مع متطلبات الجائحة، 
كـمـــا أفـــــرج عـــن ا�صدة الرأسمالية التحوطية 
وخفف متطلبات السيولة لتوفير مساحة إقراضية 
أوسع أمام البنـــوك، إلى جانب ذلك وّجه وحـدات 
القــطاع ا�صرفـي نحو مراجعة شاملة �حافظها 
االئتمانية واالستثمارية، وما هذه إال بعض األمثلة 
على إجراءات بنك الكويت ا�ركزي على صعيــــد 

االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي.

طـــبيـــعــــة  ذات  األزمـــــــة  كــــــانــــــت  و�ــــا 
غـــير معهـودة اكتسب دور بنك الكــويت ا�ركزي 
كمستشـــار مـــالي للحكـــومة أهميـــة استثنائيـة 
تطلبـــت منــه قيـــادة جهــود تحفيــز االقتصـــاد 
الـوطنـي، حــيــــث تــم تنفيـــذ التــــدابيـــر التــي 
رقـــــم  ا�وقــر  الوزراء  مجلس  قرار  تضمنها 
(455) بتشـكيــل لجنة بـرئـاسة محافــــظ بنـــــك 

الكويت ا�ركزي، ُتعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية 
الفريـــــــــق  تقرير  الواردة في  ا�حلي  لالقتصاد 
االقـتصادي ا�ــشترك ب� الجهات الحـــكوميـــــة 

تـرتفــع  فعـنـــدها  ا�خصصات  تلك  باستخـــدام 
أكثـــــر  ا�ـــال  لتصبــــح  رأس  كفـــــاية  معدالت 
الضغـــــط  اختـبارات  تقدم  وبهذا  إيجــابــية. 
القــطاع  أوضـاع  حـول  مطــمئنـــــة  رسالـــــة 

ا�صرفي ومتــــانتــه أمام تحـــديــات ا�ستقبل.

نظرة للمستقبل

لنتمكن مـن مواجهـــة تحــديات ا�ستقبــل علينا 
أن نعـــي أن مــا يمــــر بـــه العـــالـم هــــو أزمة 
تتم  لم  وما  أســــــاسهـــــا،  فــــــي  صــحيـــــــة 
معــالجـــــة الجـــــذور الصحيـــــة لألزمـــــة عبر 
وتقديمها  التطعيم  عمليات  فــــي  التـوســــع 
بعـدالـة للكـــافة لـــن نتمكـــن من تحقيق ا�ناعــة 

ا�جتـمعيـة فـــي أقرب وقت ممكن. 
ومع ما شهـدناه عـا�ًيا من تبـــاطــــؤ اإلصــــابات 
الجديـدة، وتراجع الوفيـات في األشهر األخيرة، 
مـا يزال التبـاين كبيـًرا ب� أوضاع الدول، حيث 
يرفع بعضها اإلغالق فيما يفـرض البعض اآلخــر 
إجـراءات أكثر صرامة. ومرجع ذلك عدم تكافـــؤ 
تـوافر اللـقاحـــــات، ففيمـــا تمكـــنت بعض الدول 
الـــمتقـدمــــة بالفعــــل مـــــن تـــطـــعيـــــم جــــزء 
كبير من سكانها، إال أنــــه بالكــــاد تــم تطـعيـــــم 
12% مـــــن سكـــــان العــالـــم بشكــــل كــــامـل 

حتــــــى اآلن، ووفــــــق آخـــــــر تصـــــريحــــــات 
االســــتمـــــــــرار  فـإن  الدولي،  النقد  لصنــدوق 
يعنـــي  التطعيــم  من  النسق  هـــــــذا  علــــــــى 
ا�نــــاعـــة ا�جتمعية قبل  إلــى  لـن نصـــل  أننــا 
نهايـة عام 2022، وهـو أمـر ُمقلـق، إذ ال مأمـن 

ألحــد بمفـــرده دون أن يصبح الجميع بأمان.
ولـذلك عمــلت الســـلطــــات ا�ختلفة حول العالــم 
على اتـــخاذ السـبـــــل والتـدابـيــــــــر التقليديــة 
وغير التقليدية لحماية الحيــاة وا�حيا عبر فرض 
التبـاعد االجـتماعي واإلغالق الجزئي والكــــلي. 
وبال شك، كانــــت هـــــذه اإلجــراءات ضروريــــة، 
ولكنها ذات أثر اقـتصادي خطـير. لذلك كـان علـى 
الســلطات تقديم دعم مكثف للشركات واألفــراد 
لحــماية مـحياهم، وما إن بـدأت بـوادر التــعـافـي 
بالظهور، وبدأ فــتح االقتصادات تدريجًيا، حتى 

ظهـرت موجات جديدة مــن الفايروس، وفي بعض 
الحاالت مع متحــورات أكثـــر خطــورة، مما أجبر 
ثـم  ومن  اإلغالق،  فرض  إعادة  على  السلطات 
شهدنا حــلقــــــة مفــرغة من اإلغـــالق والفتـــح 
وإعـادة اإلغــالق، وهـــو األمـــر الــــذي يـؤكــــد 
أنــــه ال سبيل للخروج من األزمــــــــة إال بمعالجة 
منبعهـــا الصحـــي حيــث أن معـــالجة تـداعياتها 
االقتصـــادية فحســـب، لـــن تـــؤدي إال لتخــفيف 
وتسك� األعـراض االقتصادية لألزمة، وعلى نحو 

مؤقت.

وقد قامت السلطات عبر األدوات النقدية وا�اليـــة 
وأدوات التحوط الكلي بتقديم مجموعة واسعة من 
تدابير الدعم ا�وجهة لألفراد والشركات الحتواء 
األثر االقتصـــادي للــوبـــاء، زادت قيمتهـــا عـــن 
20 تريليون دوالر على مستوى العـالم،  أي ُقرابة 

حجــــم االقتصـــــاد األمــريكـي أو حوالي %24 
ووفق تصـريحات  العا�ي.  اإلجــمالي  الناتج  من 
صنــــدوق النقـــــد الـــدولي، فــإن ا�بــالـــغ التـي 
تم ضخهـــا مــــن ِقبل البنـــوك ا�ــركـــزية خــالل 
التـــي  ا�بــالغ  قيـمــة  فـقط تتجـاوز   2020 عام 
تم َضخها خالل العشر سنوات ا�اضية مجتمعة. 
والشك، هذه ا�بالغ الهائلة من الدعوم تب� ُعمـق 
األزمة واستمراريتها والحاجة ا�اســـة للتدخـــل 
لحماية الحياة وا�حيا. وهـذه التدابير وإن كـــانت 
تخـــفيف حدة  فــــي  للمســــاعــــدة  ضــــروريــة 
االنكماش االقتصادي، إال أنهـــا عــــززت بعــــض 
نقـــاط الضعف، علــى نـحــــو يمثـــل َمبعث قلـق 
كالسيكي من أن يزرع التعامـــل مـع أزمة ما بذور 

أزمة أخرى.
فــــأدى الدعـــم ا�ـــالـــي ا�باشر والطلب ا�كبوت 
قوي  انتعاش  إلى  اإلغالق  فترات  ا�تراكم خالل 
في مستويات االستهالك الشخصية. كما دفعت 
برامج شراء األصول وعمليـات ضــــخ السيـــولة 
 الهائلة إلى صعــود قوي في أســـواق األسهـــم 

لتسـجل مستــويات قيـاسية واحًدا تلو اآلخر.
العا�ية الضوء  ا�اليـة  وتسلط ا�قارنة مع األزمة 
علـى سرعـة تعافي أسواق األسهم بعد الصدمة 
األولية. ففــي حــ� استغــــرق األمـر 1890 يوًما 
قبل  مستــواه  إلى   (MSCI) مؤشـر  يعـود  حتى 
األزمة ا�اليـة العا�ية، إال أن االنتعاش ا�مــــاثـــل 

هذا السؤال بشكل أســـاســـي علـــى ما إذا كان 
االرتفـــاع الحالي في األسعار  مستمــًرا أم عابًرا 

ومؤقًتا.

ولكن التضخم ليـــس مصـــدر القلــــق الـوحيـــد 
للسلطات، فالسـؤال األشمـل واألصعـب هو كيفية 
العودة عن تدابير الدعـم النقدية وا�الية والرقابية 
ا�عمول بها حالًيا، وتوقيت تلك العودة؟ إن العودة 
ومتخذة  منظمة  تكـــن  لم  ما  التدابيـر  تلك  عـن 
بالـوقـت ا�ناسب، تبعاتها ستكون أكبــر وأشـــد. 
فمع تقـليص الدعم ا�الــي بشكل ســـابق ألوانــــه 
الدعــوم  انخفـــاض  يــؤدي  قــد  منظـم،  وغيــــر 
إلى  تأجيل األقساط  أو رفع  القروض  وضمانات 
زيادة حاالت اإلفالس، كما سيؤدي استـعجــــال 
السلطــات النــقديـة فــــي تخفيف برامــج شــراء 
ألسعار  التدريجية  الزيادة  في  والبدء  األصول 
الفائدة، إلى تشديد الظـروف ا�اليــة، ممـــا يرفــع 
تـــكلفـة االقتراض على الشركات واألفراد ويقــلل 
من قدرتها على خدمــة الديون وقــــد يـــــؤدي إلى 
فإن  وبا�ثل،  األسواق.  في  تـصحيحـية  حركات 
متطلبات  تخفـيـف  عن  الرقابية  السلطات  عودة 
رأس ا�ال والسيولــة، قــد تـدفع بـعـــض البنـــوك 
لتـــلبية  االئتمــانيــة  التسهيالت  منح  تقييد  إلى 
هذه ا�تطلبات الرقابية األكثر صرامـة، مما يؤدي 

إلى تشـديد األوضاع ا�الية.

وإذا كان هذا ا�ستوى مـن التعقيد غيـر كــــاٍف، 
فهنــاك مخاطر إضـافيـــة ناتجـــة عـن العـــدوى 
االقتــصاديــة عبــــر الـدول. فعلى سبيـل ا�ثـال، 
حتـى لو حافظت دولــة ما على تلك التدابير لديها، 
فإن التشــديـد ا�بكــر للسيــاســة النقدية من ِقبل 

استغرق 196 يوًما فقــــط بعـد صـدمـة فـايروس 
كــورونا، وبعــد أن سّجل أدنـــى مستـــوى له فـي 
بواقع  ا�ؤشر  ا�اضي، تصاعد  العام  من  مارس 

88% منذ ذلك الح�.

وبا�ثل، وصلت الديـــون العـــا�ية إلـــى مستـــوى 
قيـــاســـي بلـــغ 289 تـــريليــون، أو مـــا يعادل 
360% مـــن النــاتج ا�حلـي اإلجمالـي العا�ـي، 

حيـــث شهــــد عـــــام 2020 وحـده تصاعد في 
الديون بنحو 30 تريليون دوالر.

أما بالنسبة للبنوك ا�ركزية، فإن مـــا يثيـــر القلق 
بشكل  متزايد هو االرتفــاع األخـــير في معــدالت 
التضخـــم، فـــي االقتصادات ا�تقدمة  والناشئــة، 
فبعـــد أن كــانت االقتصادات ا�تقدمة تبحث عن 
من  عقد  مدى  على  جاهدة  تحاول  و  التضخم 
لديها  ا�نشــود  ا�ستــوى  إلى  الوصول  الزمن 
العالم من  القلق يساور  2%، فجأة أصـبح  وهو 
تســـــارع التضخـــم ولفتـــرة ممتـــدة، وإن كــان 
عابر  األخير  االرتفاع  أن  يعــتقـــــدون  الخبراء 
واإلنفاق  ا�ـكبـــوت  الطلـــب  عن  وناتج  ومؤقت 
السخـــي الذي قابلـــه اضطـــراب فــــي ســالسل 
ا�عروض. وتفسر مجموعة متنوعة  وِقلة  التوريد 
من العوامل علــــى جانبــــي العــــرض والطـلـــب 
 (Base E�ect) باإلضــــافـــــة إلـــــى عـــــامـل

ارتفاع األسعار.

فـعـلـــى سبيـــل ا�ثـــال، ســـاعدت تدابيـــر دعم 
السياسات ا�ُكثفة على انتعاش الطلب دون وجود 
عــرض كــاٍف با�ــقابل وبالتالي أدى إلى ارتفــاع 
األسعار. والسـؤال الذي يثيره ارتفاع التضخـم 
هو: هل عــلى البنــوك ا�ركــزيــة أن تتحـــرك اآلن 
الحتوائه أم تتريث في ذلك؟ وتعتمد اإلجابة على 

الرئيسيــة  االقتــــصادات  أحد  فـي  مركزي  بنـك 
مثــل االحتياطي الفيـدرالي األمـريكـي، يمكـن أن 
يؤدي إلى تدفق رأس ا�ال إلى  خارج االقتصادات 
النـاشئــة، ممـا يشكل ضغًطا  عليهــا، ناهيك عــن 
ا�ؤثرات الخارجــيـة األخــــــرى مثـــل أسعـــــار 
النفــــط والتحديات الجيـوسياسيـــة التـــي تؤثــر 

على االقتصادات بشـكل مباشر.
وفي مثل هذه األوضاع فإن الكويت باقتصـادها 
الصغيـر وا�نفتح على العالم ليســت بمعزل عن 
مثل تلك التطــورات، إضـــافـــة إلى مـا لدينا من 
اختالالت هـيكيليـة تـصـعـــــــب عــــلينـا الوضع 
وبـالتالي تتــطلب مـــنا التدخـل السليم وا�دروس 
�عالجتها بشكل شمولي. لذا حرص بنـك الكويت 
ا�ركزي على استخدام أدواته في إطــار السياسة 
فعـّـــال  بشكل  الكلي  التحوط  وسياسة  النقدية 
لضمان االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي، على 
أحدثتها  التي  ا�سبـوقة  غير  الصدمة  من  الرغم 
الجائحة، وسيستمر فـي رقابته اليقظة واللصيقة 
 وعلــى أهبـة االستعداد للتدخل ا�بكر لحماية تلك 

ا�نجـــــزات. ومـــع ذلك، فــــإن االستقرار النقدي 
واالستقرار ا�الي ليسا سوى شرط� ضروري�، 
ولكنهمــا غيــر كــافي� لتحــقيق  اقتصــاد ُمستقر 

وُمستدام.  
كما يجـب أال يدفعنا االرتفــاع األخير في أسعار 
النفط إلى التراخي وإغفال ا�خاطــر واالختـالالت 
فهنالـك حاجة  اقتصادنا.  تواجـــه  التي  الهيكلية 
الجهود  وتضافر  وحاسمة  جادة  لخطوات  ُملحة 
ب� كل األطراف ا�عنية، لـــتبني إصالحات مالية 

وهيكليـة فعــالـة الستـــدامة الرفاه للجميع.

المحافظـ الهاشل

المحافظ الهاشل



تـدابير بنك الكويت المركزي 
في مواجهـــة األزمــــة تَبنــــت 

مقاربة استباقية وشموليـــة، 
مكنّـت القطـاع المصرفي من 

تـخطــــي العقبة

بلـــغ النمـــــو فـــــي محفظــة 
القــــروض 2.5 مليــــار دينـار 
كـــــويتــي وبنسبــــــــة %4.8 
وهـــي معــدالت  جيـــــدة فـــــي 
ظـــل أزمــة طـاحنـــة وتراجــع 

الثقة وانعدام اليقين

القطـاع  في  السيولة  أوضاع  تدهــور  فـي  يتمثل 
نتيجة السحـب ا�توقع  للودائع وارتفاع تكـــلــفـة 
ا�طــــورة  اآلليـــة  خـالل  مـــن  ويمكـــن  األموال. 
هـــذه  نتـــائــج  قـــراءة  الضغـط  الخـتبــــارات 
الصدمات واآلثار ا�ترتبة على القطـاع ا�صـرفي 
مما يتيح لبنك الكويت ا�ركزي تطبيـــق اإلجـــراء 
مــستــــوى  علــــــى  ا�ناسب ســــــواء  التحوطي 
الـقطـــاع بشكــــل ُمجمـــــع أو علــــى مستــــوى 

بنك مع�.
وقد ُوضعـت 3 سيناريوهات رئيســـة ُمستــوحاة 
مـن طـبيعة االقتصاد ا�حـلـي والـــتـحـديات الـتي 
تــحمل  عــلـى  البنوك  قدرة  لتقييم  يواجـهها  قد 

الضغوط، وتـلك السيناريوهات الثالث هي:
السيناريو األول:  

صـدمة في أحـد القطــاعــــات االقتصـــــادية 
الحقيقية بشكل منفرد، مثـــل قطاع العقــــار 

أو األوراق ا�اليـــة أو القطاع الشخصي.
السيناريو الثاني:  

مـــن  قطــاعــات  ِعـــدة  فــي  صدمة  متزامنة 
االقتصـــاد الحقيقي علـى مستوى الدولة.

السيناريو الثالث: 
أزمــــــة عـــا�يـة واسعــــة النطاق.

وتتعدد هذه السيناريـــوهات مـــــن حيـــث نــــوع 
وِحــــــّدتهـــــا،  ومـــصــــدرهــــا  الصــــدمــــة 
وقد أكـدت اخـتبارات الضغط بسينـاريـوهـــاتهــا 
مــا  وأثبتت  القطاع،  أوضاع  متانة  ا�ـتنــوعــة 
يتمـتـــع بــه من ا�رونـــة  وا�الءة التــي تجاوزت 
الحـد األدنـــى �تطـلبات بازل البالـغة 8% حتى 
في ظـل أسـوأ السـيناريوهات، وذلك دون السماح 
ا�خصصــات  مــن  باالستفــادة  للبنــــــــــــوك 
التي تـم بناؤهــا، أما في حال السمــــاح للبنــــوك 

الرأسمالية لديهـا، مـــستفيدة مــــن تصنيفاتهــا 
ا�رتفعـــة ومــــن أسعـــار الفـائــــدة ا�خفضــــة، 
حيـث  العا�يـة،  األســواق  مـــن  االقتـــراض  عبر 
بـمقــــــدار  ا�ـــــال  رأس  كفاية  معدل  ارتفع 
0.5% ليصــل بنهـــايــة السنـة إلى 19%، وعلى 

ا�ـركزي  الكـويت  بنـك  قيــام  مــــن  الرغم 
الرأسمالية  ا�صدة  عن  باإلفــــــــــراج 
التحوطيــــة، لـم يـــلجـــأ أي مـــن البنـــوك إلـــى 

استخدامها.
ومع أن األزمة شكلت اختبـاًرا حـقـيـــقًيا �تانــــة 
القطاع ا�صـــرفي، ورغـــم اجتياز القطاع السنة 
األولــى من األزمــة بنجـــاح، إال أن بنــك الكويت 
استمرارية  إلى  االطمئنـان  على  حرص  ا�ركزي 
هذه  اإلنجازات التي تحققـت للقطــــاع، ولــذا قـام 
بإجراء اختبارات ضغط وفق آلية مطـورة، تشكل 
إطاًرا متكامًال يتمتع با�رونة والديناميكية، ويتيح 
من  عديًدا  تراعـي  متنوعة  سيناريوهات  تطبيق 
والجزئية،  الكـلية  واالقتصادية  ا�الية  ا�تغـيرات 
وتستوعب مزيًدا من التفاصيل الدقــيقة لـتترجم 
آثارها علــى القـطـــاعات االقتصاديــــــة ا�ختلفة، 
بدرجة عالية من التفصيل. وقد تضمن إطار عــمل 
اخــتبـــارات الضغـــط تطبيـــق ِعـــدة صدمــــات، 

أهمها:
تعثر القروض.

تغير سعر الفائدة.
انخفاض أسعار األسهم واألوراق ا�الية.

انخفاض أسعار العقار.

ويتمثل األثر ا�باشر لهذه الصدمات ا�فتــرضـــة 
في ارتفاع مخاطر االئتمان والسوق جراء تدهور 
جودة األصول وانخفاض قـيمتها باإلضافـة إلـى 
الضغـط علــى هامش الفائدة، يلي ذلك أثــر الحق 

لكـن يجب أال نغفل مع البنوك طبيعة هذه الزيادة 
الزيادة  وأن  –خاصة  الستقرارها  ونــطـمئـن 
فـــــرضتــــها ظـروف مؤقتة- وبالتالي قـد ترجع 
�ستويــاتهــــا السابقة مع عودة األمور لطبيعتها.

ا�ُطبقة  الحصيفة  الرقابية  السياسات  وبفضل 
على مدار العقد ا�اضي تمّكن القطاع ا�صـرفي 
من مـــــواصلــــــة دور الـــوســــاطــة ا�ـــــاليــــة 
وتقديم االئتمان الـذي ُيعد أمًرا حيوًيا لقــطاعات 
االقتصاد ا�ختـلفة، والذي تزداد أهـمـيـته خالل 
األزمات االقتصادية، فعلـــى الرغـــم مـن تداعيات 
الجائحــة بلـــغ النـــمو في مـحفظــــة القــــروض 
2.5 مـلـيـــار دينـــار كـــويتـي وبنـسـبـــة %4.8 

وهـــــــــي معدالت  جيدة في ظل أزمـة طـــاحـنـــــة 
وتـراجع الثقة وانعدام اليق�. 

وتوزعـــت ا�حفظـــة ما ب� قطــــاعـــات االقتصاد 
ا�ختلفة، وكان للقطـــــاع اُألسري وقطاع العقـــار 
أكبر حصة من محفظـة القــروض بما يتسـق مـــع 
توزيع هـذه ا�ـــحفظــــــة فـــــي السنـــــة ا�اضية.

ومـن ا�ـؤشرات على قوة القطاع ا�صـرفـــي في 
مواجهة تداعـيات الجائحة، قـدرته على التعامــل 
أبرز  كأحد  ا�نتظمة  غير  القـروض  ارتـفاع  مع 
القــــــروض  تـلك  بلغت  الجائحة، حيث  تداعيات 
ا�صنفــة خـــالل العــام نحـــو 1 مليار دينـــــــار، 
شّكــلت القـروض غير ا�نتظمـة للقطـاع العقـــاري 
الحصـة األكبــر منهـــا مقــــارنًة ببقية القطاعات، 
أخــًذا في االعتبار حصة القطاع مـــــن إجمالي 
محفظة القــروض وكـــذلك تدابير اإلغــــالق التي 
أضرت بأصحـــاب العقــار، ومـع ذلك تمــكنـــــت 
البنوك من ا�حافظــة على نسبة القـــروض غــيـر 
تاريــــخيـًا  متدنيـــة  مستويــات  ضمن  ا�ـنتظمـة 
عنـد نسبــة 2%، وقـــد تـحققــت لهــا هذه النسبة 
بفضـــل  ا�نتــظمة  غير  القروض  من  ا�نخفضة 
عمليات الشطب التي أجرتها البنوك خالل العـام 
مستفيدة من توافر مستويــــــــات جيـــــدة مــــن 
استباقي  بشكل  قامـت  حيـــث  ا�خصصــــات، 
القـــروض غيـــــر  يقـــارب نصـــف  بشطـــب مـا 
ا�نتـظمـــــة الجــــديــدة، ممـــا خـفف مــن وطــــأة 

االرتفــــــاع في رصيد تلك القروض.
ومن الطبيعي -مع استخدام الـبنوك للمخصصات 

القروض  نمو  جانب  إلى  الشطب،  عمليات  في 
ا�تعثرة- أن يتراجع  قـــليـــــًال مــعـــــدل التغـطية 
غير  القروض  إلى  ا�توفــرة  (ا�خصصات 
ا�نتظمة)، إال أنه ظـــل مـرتفعــًا عند 222% فـــي 
عام 2020، مــا يتيح للبنوك القدرة على مواجهة 
مــزيـــد من ارتفــــاع القروض غير ا�نتظمة فـــي 
خالل  للجائحة  السلبيــة  اآلثـار  استمـرت  حـال 

العام القادم.
كما يشهد للقطاع ا�صرفي بالنجاح في تخطـي 
السنة األولى من األزمة، أن وحدات هذا القطاع 
ظلت تتمتع بـسـيولة وفيرة بنسب تفــوق الحـدود 
الدنيـــا، وقــــد أدت مستـــويات السيـــولة العالية 
مدعومة بالـزيـــادة فـي ودائـع األفراد والتــدابيــر 
التحوطية الكلية إلى زيـــادة ا�ساحة اإلقراضيـة  

ا�تاحة لدى البنوك لتبلغ مستويات غير مسبوقة. 
وبذلك كانت الكويت على نقيض عديد من الدول 
األخرى التي واجهــت ُشحًا فـــي السيـــولة، لذلك 
تدخل بنك الكـويت ا�ركـــــزي المتصاص فائض 
السيولة،  بدًال  مــــن ضخهــــا كمــــا هــــو معتاد 

في األزمات.

رغم تحديات البيئة التشغـيلية من إغالق وتوقف 
أعمال وتراجع فـــي اإليـــرادات العقارية وارتفاع 
التعثــر وتأجــيل أقســـاط التـــمويل الشخصـــي 
ومعدالت الفـــائدة األدنـى تاريخًيا، أنهـــت البنوك 
العـــام بكفـــاية رأسمالية عالية، وَحـققت أرباًحا 
دينار،  مليون   455 بنحو  للمســاهمـــ�  صافية 
وإن كـــانت أقـــل ممـــا حققته العام ا�ـاضي إال 
ظـل  فــــي  ُمبــــرر  االنخــفاض  هذا  مثل  أن 
في  أثـرت  التـي  التشغيلــية  البيــئة  تـحــديات 
األربــاح التشغيليــة للبنوك، باإلضافة إلى تكوين 
تعثـــــرات  ألي  تحسبـًا  مخصصـــات  البنــــوك 
مستقبلية. ومـع كـل ذلك، تمكنت البنوك من ضخ 
أمــــوال فــــي االقتصــــاد ســـواء للمـــودع� أو 
ا�ساهم�، فعلى سبيــل ا�ثـال َبلغــت التوزيعـات 
النقــديــة للبنوك علـــى ا�ساهميـــن 246 مليون 

دينار عـن عــــام 2020.

وثمـــــة مـــــؤشــــر آخـــــر علــــى الســـــالمــــــة 
تبــــرزه  ا�صـــــرفـــــي  القطــــاع  لــــــدى  ا�الية 
قـــــــدرة البنــــوك الكــــــويتيـــة على رفع الكفاية 

ا�ختلـفة والقطاع الخاص، حيث ُكلف الفـــريـــق 
بتقديم تــصورات عمـلية �عالجة آثار التـداعيات 
االقتصادية واالجتماعية الناتجة عـــن انتـشــــار 
 .(COVID-19) ا�ستجــد  كــــــــورونا  فـايروس 
كما قدمت اللجنة عــدًدا مــن ا�قـترحات والتدابير 

اإلضافية من بينها:
دعم العمالة الوطنيـــة فــــي القطاع الخـاص 
عبر مضـاعفـــة قيمــة دعــم العمــالة الوطنية 
ا�سجلـــة على الباب الثالث  والباب الخامـس 
يقـــــارب  مــــا  شملت  شهــــور،  ستــة  �دة 

72,000 موظف.

إعداد مشاريع قــوانيـن العمــل واإليجارات 
ودعم وضمان التمويل لتحفيــــز القطـــــــــاع 
ا�صرفي على منح التمويل للمشروعــــــــات 
الصغيــــرة وا�ـتوسطــــة والشـــركات كذلك، 
والذي ُيعـد األســاس للقـــانون رقم 2 لسنة 
2021 الــــذي صـــدر مؤخـــًرا في 18 أبريل 

.2021

بنك  قام  االجتماعية  للمســــؤولية  واستشعــــاًرا 
الكويت ا�ركـزي والبنوك بعدد مـن ا�بادرات فــي 

هــذا االتجـــاه من أمثلتها:
وضع بروتوكـــوالت شاملــــة لعودة األعمـال 
في القطاع ا�ـصرفي بالتعاون مع مستشار 
عا�ي، بما يكفل سالمة كل مـــــن العمـــــالء 

وموظفي البنك. 
إنشاء صنــدوق دعــم ا�جهــــود الحكــــومي 
�كافحة فايـــروس كـورونـا ا�ستجــد بتمويل 
من البنوك الكـــويتيــة بقيمة 10 مليون دينار 

كويتي.
بنك  تـدابير  إن  القـــول  يمكــــن  ثــــم  ومــــن 
َتبنــــت  األزمــــة  مواجهــة  في  ا�ـركـزي  الكويت 

توجــــــت  كــــمـــــا  وشموليــة،  استباقية  مقاربة 
علــى  ا�ُطبقة  الرقابية  مســــاعـيــــــه وسياساتـه 
مدى العقد ا�ـاضي، وبالتـــــالي مكّنــــــت القطاع 
ا�صـرفي من تـخطي العقبة، إذ دخل القطاع هذه 
األزمــــة مــــــن موقع قوة وتمكــن مـــن اجتيــــاز 

السنــــة األولى منهـا بنجـاح. 

تخطـــي العقبـــة

من الشواهد على تخطي القطاع ا�صرفي للعقبة 
هي مؤشرات السالمة ا�الية ا�تـمثـــلة في جودة 
األصول، السيولة، الربحيـة وا�الءة ا�الية، وقـبل 
التطرق إلى تلك ا�ؤشرات يجدر بنـا أن نعرض 
ا�ـالـي  ا�ـركز  التي طـرأت علـــى  التطورات  أهم 
للبنوك خالل عـــام 2020، فــبينمـــا تـــراجـــع 
الناتج ا�حلي اإلجــمالي لـــدولة الكـــويت بسـبب 
نمـــوه،  ا�صـــرفــــي  القطاع  واصـل  الجائحة، 
علـــى   %2.9 بنسبـة  أصوله  نمـــت  حيــث 
إلى  األصول  إجمالي  ليصـــل  ســــنوي  أســاس 
85.4 مليار دينار، أي ما يربو على ضعف الناتج 

وعـلــى  الكــويت.  لدولة  اإلجمالي  ا�حلـــــي 
إلى  الخصم  سعر  انخفـــاض  مـــن  الرغـــم 
زيـــادة  الــــودائع  قيــاسية شهـــدت  مستــويـات 
لتصل  األفـراد،  ودائع  بقيـــادة   %4.1 بنســــبة 
لها  مستوى  ألعلى  ا�صـــرفـــي  النظام  ودائـــع 
مــــــن  منهـا   %78.1 ديـنـار،  مليار   61 بمبلغ 
مصـادر محليـــة مما يعكــــس ثقـة الجمهــور في 
البنوك ا�حلية. وبال شك، ُيعـد هذا األمر إيجابي، 

نعقـــده  الــذي  اللقاء  هذا  في  اليوم  بكـم  أرحب 
الكويت  بنك  بمقـر  األحمد  صباح  قاعة  فـــــي 
الحضــــور  مــــن  ممكن  عــدد  بأقـل  ا�ركزي، 
مــن  عدد  وبأكبـر  اللقاح،  تلقوا جرعتي  الذيــــن 
ا�رئــي،  االتصال  وسائـــل  عبر  ا�شـــاركيــــن 
على  وحرًصا  الصحيــــة  لالشتـــراطات  مراعاًة 

سالمة الجميع.
ونلتقــي اليوم لنستعــــرض مًعا حــالة االستقرار 
ا�الي كما يرصدها التقـــرير الصـــادر عـن بنك 
يعـــــرض  الذي   2020 لسـنة  ا�ركـزي  الكويت 
نظـــرة شـــاملـة ومركـــزة حول االستقرار ا�ــالي 
فــــي دولـــــة الكـــويت خــــالل سنـــــــة ُمثقلــــــة 
بتحديات لم يعرف لها العالم مثيــــًال علــى مـدى 
القــــرن ا�ــــاضي، نـتـيجــــة جـــائحة فايــــروس 
كـــــورونـا. فــــهذه األزمـــــــــــة وإن كـــــــانـــــت 
أنها  إال  صحية،  طبيعــــــة  ذات  أساسهـــا  فــي 
كبيــــرة،  تداعيــــات  االقتصــــاد  علـــى  جـــّرت 
لتقليل  الصارمة  اإلجــــــراءات  وصـلــــت  فـــقد 
الخسائر في األرواح (التـــي بـلغـــت حـتـــى اآلن 
أكثـــــر مـــن 4 مالييـــــن حــــالــة وفـــــاة) حــــد 
اإلغالق الكـلي والجـــزئــــي لفـتـــــرات ممتـــــدة، 
ممــــا أدى إلــــى تـوقـــف كثيـــــر مــن مظــــاهر 
فـــي النشــــاط االقتــصــادي  الحـــياة، وشــــلل 
علـى ا�ستــوييـن العا�ـــي وا�حلـي، وهو ما جعل 
مــن األزمــة معركة علـى جانب� : حماية الحياة 
تقــلبات   2020 عـــام  َشهـــد  ا�حيـــا.  وحماية 
الـــدورة  أحـــداث  فيهــا  وتســـارعت  قــياسية 
تتبـلور في سنوات  ما  عـادًة  التـــي  االقتـصادية 
أسابيـع.  فــــي   2020 عام  خالل  لنعايشها 

الجـــائحة  مستجدات  تســـارع  ظــــل  وفـــي 
وتوالي موجاتها، وتحّورات الفايروس، وتداعيات 
السمة  أصبحت  االقتصـــاد،  علــــى  ذلك  كل 

الغالبـة خالل العـام هــي انعـدام اليقيـن.
وصلـت  مؤشرات  ِعدة  ضمن  جلًيا  ذلك  ويظهر 
فــي  حتــى  قبل  مــن  نشهدهــا  لم  �ستـويات 
األزمة ا�الية العا�يــة. فعلى سبيل ا�ثال، مؤشــر 
التذبـذب  ومؤشر  العـــا�ـــــي،  اليقيــــن  انعــدام 
(VIX) الــــذي سّجـــــل 82.7 نقطــــــة (مقـــابـل 

80.9 نقطة خالل األزمــــــة ا�الية العا�يـــــة) بل 

إن انعدام اليقيـن قـد بلغ درجة اضطـرت معــها 
الكبرى،  العا�ية  االقتصادية  ا�ؤسسات  حـتــــى 
مثل صنــــدوق النقــــد الدولــي، مــراًرا وتكراًرا 
إلى إخضاع توقعاتها �عـــدل نمو الناتج العا�ي 
للمـــراجـــعة والتعـــديل. فبـــاتت مهمـــة واضعي 
أشـد  واالقتصـــادية  والنقدية  ا�الية  السياسات 
وأصـــعـــــب جــــراء انعــــدام اليقيـــــن الحــــاد، 
وتأثــرت قدرتهــــم علـــى اتخــاذ قــرارات فعــالـة 
التـــداعيــــات  مـــن  للتخـفيــف  خــــطط  ووضـع 
تـــدهـــور  إلــى  أدت  التــــي  للجائحـــة  الحـــادة 
فادحــة  وخســائر  االقتصادي  النشــــاط  فـــي 

فــي الوظائف.
الـصـــحــيــــــــة  الســلطـات  اتخـــذته  ِلما  وكان 
األرواح  لحمايــة  ُمستحقة  قــــــــــــرارات  مـــــن 
أثــر غيـر مسبـوق على االقتصــاد العا�ي يتبدى 
مــــديــــري  مــــؤشــــر  انخفـــاض  في  بوضوح 
ا�شتريات (PMI) ليبلغ أدنى مستوى له تاريخًيا 
عــند 26.2 نقطـــة فــــي أبريــل 2020، وكذلك 
هبوط الناتـج اإلجمالــي العـا�ــي بنسبة %3.3، 

تقــــــدر  اإلنتاجيـــــة  فـــــي  خــــســـــــــــارة  أي 
بنحـــــــو 2.8 تــــريليــــون دوالر، كمــــــا خســـر 
مــاليـــ� األفــــراد وظــــــائفهــــــم ومـصـــــــادر 
(ففـــــي  الـــعالـــم  مــــستــــوى  علــى  دخـــــلهـم 
الواليــــات ا�تحـدة -علـى سبيــل ا�ثــال- وصـل 

معــدل البطالة إلى %14.7).

الصدمة مزدوجة
ونتيجـــــة لهـــــذا الشـــــلل تراجــــــع الطلــــــــب 
أسعاره  فـانهــارت  النفط،  عـلـــــى  العــــا�ـــــي 
إلى َحـــــــد وصــــــول خــــــام غـــــــرب تكساس 
(WTI) إلــــى أسعـــار سـالبــة في أبريل 2020 

ألول مــــرة بالتــاريخ، مـا أدى محـلًيا إلى صدمة 
مــزدوجة. فبينمــا كان النخفاض أسعــار النفـــط 
أثــــره الحـــــاد فـــــي تـــــراجــــــــع اإليـــرادات، 
مـــزيـــًدا  تتطلـب  الجائحة  مواجهــــة  كـــــانت 
القـطـــــاع  لتوفيـــر احتيــــاجـــات  اإلنفـاق  مـــن 
الطبي وتوفير السلع االستراتيــــجــية ولتخفيف 
تداعيـات اإلغالق على القطاعات ا�ختلفــــة ودعـم 
الشـــــرائـــــح األكــثــــــر احتيـــاًجا. حيــــث تـم 
تطبيــق تدابير إغالق صارمة، أثرت في كثير من 
األعمال واألنشطة علــــى النحـــو الــذي يظهـــره 
تراجع مــــؤشـر التنقـــل فــــي دولــــة الكـــــويت، 
نقــــاط  عبـــر  الدفـــع  عمــليات  وانخفـــــاض 
بـــــورصـــــــة  مـــؤشـــرات  وتـــراجـــــع  البيــــع 
الكـــــــويت التــــــي انخفضـــت بنسبة %27.9. 
يجــب  ا�زدوجــــة  الصدمة  هذه  حجم  ولتقـديـر 
التي  الكويتي  الخـام  النفط  أسعار  إلى  النظــــر 
وصلت إلى  مستويات متدنية للغاية دون 12 دوالر 
تفاقم  ثم  ومن   ،2020 أبريـــــل  فـــي  للبرميـــل 
العجز ا�قـــدر لعــــام 2021/2020 لـيبــلـــــــغ 
10.8 مليار دينار، وهو مستـــوى لــم نصله مــن 

قبـل حتــى خـــالل الغــــزو العراقي الغاشم وبعد 
التحرير. ويشــكل هـذا العجـــز ما نسبتـه %29 
عشرة  أي  اإلجمالي،  ا�حلـــــي  الناتـــــج  مـــــن 
الـذي  األمر  عا�يــًا،  ا�قبولـة  النسبـة  أضعاف 
يسلــــط الضــــوء مـجدًدا على اتكال اقتصـادنـا 
النفطيــة،  اإليـــــــــــرادات  علــــــى  التـــــــــــام 
وُيعيـد التذكير بــاالخـتالالت ا�الية واالقتصادية 
والهيـكـــليـــة ا�تجـــذرة وضرورة ا�سـارعة إلى 

معالجتها.

استباق الصدمة
و�ـواجهة هذه الصدمة ا�ـــــزدوجــــة وانطـــــالًقا 
بنك  يتبناه  الــــذي  النهــــج االســـتبــاقــي  مــــن 
الكويت ا�ركزي بـادر البنك عبر أدواته ا�تنوعـــــة 
واالستقرار  النقدي  االستقرار  تـــرسيـــخ  إلـــى 
ا�ــالي، وذلك مـنــــذ مـــــارس 2020، متخــــًذا 
مجموعة مــن اإلجراءات والتـدابير عبـــر أدواته 
النقدية والرقابية وأدوات التحوط الكــلي، بهـدف 
التــــخـــفيـــــف مــــــن تداعيات الوبـاء. وتنـدرج 

هذه التدابيـر ضمن أربعــة قنــــوات أساسية.

فعــلـــــى صعـيــــد االستـقــــرار النقـــدي بـــادر 
بنـك الكـويت ا�ـــركــزي منــذ مارس 2020 إلـى 
إجـــــراء عدة تخفيضـــات فـي سعــر الخصـــــم 
ليـــبلـــــــغ 1.5% وهــــــو ا�ـستـــــــوى  األدنـــــى 
االقتـراض  ُكـــــلفـة  تقليل  بهـدف  وذلك  تاريخًيا، 
على الـوحدات االقتصادية ممــــا يمنــــــع تحول 
مشاكـل  إلى  لــديهــا  ا�ؤقتة  السيولة  مشكـالت 
دائمة في مالءتها ا�الية، ُمردًفا ذلك بجملــة مــن 
اإلجراءات في مجال االسـتقرار ا�الي، حيث فعـّل 
بنك الكويت ا�ـركــزي خطـــط الطوارئ لديه ولدى 
القطاع ا�صرفي للتعامل مع متطلبات الجائحة، 
كـمـــا أفـــــرج عـــن ا�صدة الرأسمالية التحوطية 
وخفف متطلبات السيولة لتوفير مساحة إقراضية 
أوسع أمام البنـــوك، إلى جانب ذلك وّجه وحـدات 
القــطاع ا�صرفـي نحو مراجعة شاملة �حافظها 
االئتمانية واالستثمارية، وما هذه إال بعض األمثلة 
على إجراءات بنك الكويت ا�ركزي على صعيــــد 

االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي.

طـــبيـــعــــة  ذات  األزمـــــــة  كــــــانــــــت  و�ــــا 
غـــير معهـودة اكتسب دور بنك الكــويت ا�ركزي 
كمستشـــار مـــالي للحكـــومة أهميـــة استثنائيـة 
تطلبـــت منــه قيـــادة جهــود تحفيــز االقتصـــاد 
الـوطنـي، حــيــــث تــم تنفيـــذ التــــدابيـــر التــي 
رقـــــم  ا�وقــر  الوزراء  مجلس  قرار  تضمنها 
(455) بتشـكيــل لجنة بـرئـاسة محافــــظ بنـــــك 

الكويت ا�ركزي، ُتعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية 
الفريـــــــــق  تقرير  الواردة في  ا�حلي  لالقتصاد 
االقـتصادي ا�ــشترك ب� الجهات الحـــكوميـــــة 

تـرتفــع  فعـنـــدها  ا�خصصات  تلك  باستخـــدام 
أكثـــــر  ا�ـــال  لتصبــــح  رأس  كفـــــاية  معدالت 
الضغـــــط  اختـبارات  تقدم  وبهذا  إيجــابــية. 
القــطاع  أوضـاع  حـول  مطــمئنـــــة  رسالـــــة 

ا�صرفي ومتــــانتــه أمام تحـــديــات ا�ستقبل.

نظرة للمستقبل

لنتمكن مـن مواجهـــة تحــديات ا�ستقبــل علينا 
أن نعـــي أن مــا يمــــر بـــه العـــالـم هــــو أزمة 
تتم  لم  وما  أســــــاسهـــــا،  فــــــي  صــحيـــــــة 
معــالجـــــة الجـــــذور الصحيـــــة لألزمـــــة عبر 
وتقديمها  التطعيم  عمليات  فــــي  التـوســــع 
بعـدالـة للكـــافة لـــن نتمكـــن من تحقيق ا�ناعــة 

ا�جتـمعيـة فـــي أقرب وقت ممكن. 
ومع ما شهـدناه عـا�ًيا من تبـــاطــــؤ اإلصــــابات 
الجديـدة، وتراجع الوفيـات في األشهر األخيرة، 
مـا يزال التبـاين كبيـًرا ب� أوضاع الدول، حيث 
يرفع بعضها اإلغالق فيما يفـرض البعض اآلخــر 
إجـراءات أكثر صرامة. ومرجع ذلك عدم تكافـــؤ 
تـوافر اللـقاحـــــات، ففيمـــا تمكـــنت بعض الدول 
الـــمتقـدمــــة بالفعــــل مـــــن تـــطـــعيـــــم جــــزء 
كبير من سكانها، إال أنــــه بالكــــاد تــم تطـعيـــــم 
12% مـــــن سكـــــان العــالـــم بشكــــل كــــامـل 

حتــــــى اآلن، ووفــــــق آخـــــــر تصـــــريحــــــات 
االســــتمـــــــــرار  فـإن  الدولي،  النقد  لصنــدوق 
يعنـــي  التطعيــم  من  النسق  هـــــــذا  علــــــــى 
ا�نــــاعـــة ا�جتمعية قبل  إلــى  لـن نصـــل  أننــا 
نهايـة عام 2022، وهـو أمـر ُمقلـق، إذ ال مأمـن 

ألحــد بمفـــرده دون أن يصبح الجميع بأمان.
ولـذلك عمــلت الســـلطــــات ا�ختلفة حول العالــم 
على اتـــخاذ السـبـــــل والتـدابـيــــــــر التقليديــة 
وغير التقليدية لحماية الحيــاة وا�حيا عبر فرض 
التبـاعد االجـتماعي واإلغالق الجزئي والكــــلي. 
وبال شك، كانــــت هـــــذه اإلجــراءات ضروريــــة، 
ولكنها ذات أثر اقـتصادي خطـير. لذلك كـان علـى 
الســلطات تقديم دعم مكثف للشركات واألفــراد 
لحــماية مـحياهم، وما إن بـدأت بـوادر التــعـافـي 
بالظهور، وبدأ فــتح االقتصادات تدريجًيا، حتى 

ظهـرت موجات جديدة مــن الفايروس، وفي بعض 
الحاالت مع متحــورات أكثـــر خطــورة، مما أجبر 
ثـم  ومن  اإلغالق،  فرض  إعادة  على  السلطات 
شهدنا حــلقــــــة مفــرغة من اإلغـــالق والفتـــح 
وإعـادة اإلغــالق، وهـــو األمـــر الــــذي يـؤكــــد 
أنــــه ال سبيل للخروج من األزمــــــــة إال بمعالجة 
منبعهـــا الصحـــي حيــث أن معـــالجة تـداعياتها 
االقتصـــادية فحســـب، لـــن تـــؤدي إال لتخــفيف 
وتسك� األعـراض االقتصادية لألزمة، وعلى نحو 

مؤقت.

وقد قامت السلطات عبر األدوات النقدية وا�اليـــة 
وأدوات التحوط الكلي بتقديم مجموعة واسعة من 
تدابير الدعم ا�وجهة لألفراد والشركات الحتواء 
األثر االقتصـــادي للــوبـــاء، زادت قيمتهـــا عـــن 
20 تريليون دوالر على مستوى العـالم،  أي ُقرابة 

حجــــم االقتصـــــاد األمــريكـي أو حوالي %24 
ووفق تصـريحات  العا�ي.  اإلجــمالي  الناتج  من 
صنــــدوق النقـــــد الـــدولي، فــإن ا�بــالـــغ التـي 
تم ضخهـــا مــــن ِقبل البنـــوك ا�ــركـــزية خــالل 
التـــي  ا�بــالغ  قيـمــة  فـقط تتجـاوز   2020 عام 
تم َضخها خالل العشر سنوات ا�اضية مجتمعة. 
والشك، هذه ا�بالغ الهائلة من الدعوم تب� ُعمـق 
األزمة واستمراريتها والحاجة ا�اســـة للتدخـــل 
لحماية الحياة وا�حيا. وهـذه التدابير وإن كـــانت 
تخـــفيف حدة  فــــي  للمســــاعــــدة  ضــــروريــة 
االنكماش االقتصادي، إال أنهـــا عــــززت بعــــض 
نقـــاط الضعف، علــى نـحــــو يمثـــل َمبعث قلـق 
كالسيكي من أن يزرع التعامـــل مـع أزمة ما بذور 

أزمة أخرى.
فــــأدى الدعـــم ا�ـــالـــي ا�باشر والطلب ا�كبوت 
قوي  انتعاش  إلى  اإلغالق  فترات  ا�تراكم خالل 
في مستويات االستهالك الشخصية. كما دفعت 
برامج شراء األصول وعمليـات ضــــخ السيـــولة 
 الهائلة إلى صعــود قوي في أســـواق األسهـــم 

لتسـجل مستــويات قيـاسية واحًدا تلو اآلخر.
العا�ية الضوء  ا�اليـة  وتسلط ا�قارنة مع األزمة 
علـى سرعـة تعافي أسواق األسهم بعد الصدمة 
األولية. ففــي حــ� استغــــرق األمـر 1890 يوًما 
قبل  مستــواه  إلى   (MSCI) مؤشـر  يعـود  حتى 
األزمة ا�اليـة العا�ية، إال أن االنتعاش ا�مــــاثـــل 

هذا السؤال بشكل أســـاســـي علـــى ما إذا كان 
االرتفـــاع الحالي في األسعار  مستمــًرا أم عابًرا 

ومؤقًتا.

ولكن التضخم ليـــس مصـــدر القلــــق الـوحيـــد 
للسلطات، فالسـؤال األشمـل واألصعـب هو كيفية 
العودة عن تدابير الدعـم النقدية وا�الية والرقابية 
ا�عمول بها حالًيا، وتوقيت تلك العودة؟ إن العودة 
ومتخذة  منظمة  تكـــن  لم  ما  التدابيـر  تلك  عـن 
بالـوقـت ا�ناسب، تبعاتها ستكون أكبــر وأشـــد. 
فمع تقـليص الدعم ا�الــي بشكل ســـابق ألوانــــه 
الدعــوم  انخفـــاض  يــؤدي  قــد  منظـم،  وغيــــر 
إلى  تأجيل األقساط  أو رفع  القروض  وضمانات 
زيادة حاالت اإلفالس، كما سيؤدي استـعجــــال 
السلطــات النــقديـة فــــي تخفيف برامــج شــراء 
ألسعار  التدريجية  الزيادة  في  والبدء  األصول 
الفائدة، إلى تشديد الظـروف ا�اليــة، ممـــا يرفــع 
تـــكلفـة االقتراض على الشركات واألفراد ويقــلل 
من قدرتها على خدمــة الديون وقــــد يـــــؤدي إلى 
فإن  وبا�ثل،  األسواق.  في  تـصحيحـية  حركات 
متطلبات  تخفـيـف  عن  الرقابية  السلطات  عودة 
رأس ا�ال والسيولــة، قــد تـدفع بـعـــض البنـــوك 
لتـــلبية  االئتمــانيــة  التسهيالت  منح  تقييد  إلى 
هذه ا�تطلبات الرقابية األكثر صرامـة، مما يؤدي 

إلى تشـديد األوضاع ا�الية.

وإذا كان هذا ا�ستوى مـن التعقيد غيـر كــــاٍف، 
فهنــاك مخاطر إضـافيـــة ناتجـــة عـن العـــدوى 
االقتــصاديــة عبــــر الـدول. فعلى سبيـل ا�ثـال، 
حتـى لو حافظت دولــة ما على تلك التدابير لديها، 
فإن التشــديـد ا�بكــر للسيــاســة النقدية من ِقبل 

استغرق 196 يوًما فقــــط بعـد صـدمـة فـايروس 
كــورونا، وبعــد أن سّجل أدنـــى مستـــوى له فـي 
بواقع  ا�ؤشر  ا�اضي، تصاعد  العام  من  مارس 

88% منذ ذلك الح�.

وبا�ثل، وصلت الديـــون العـــا�ية إلـــى مستـــوى 
قيـــاســـي بلـــغ 289 تـــريليــون، أو مـــا يعادل 
360% مـــن النــاتج ا�حلـي اإلجمالـي العا�ـي، 

حيـــث شهــــد عـــــام 2020 وحـده تصاعد في 
الديون بنحو 30 تريليون دوالر.

أما بالنسبة للبنوك ا�ركزية، فإن مـــا يثيـــر القلق 
بشكل  متزايد هو االرتفــاع األخـــير في معــدالت 
التضخـــم، فـــي االقتصادات ا�تقدمة  والناشئــة، 
فبعـــد أن كــانت االقتصادات ا�تقدمة تبحث عن 
من  عقد  مدى  على  جاهدة  تحاول  و  التضخم 
لديها  ا�نشــود  ا�ستــوى  إلى  الوصول  الزمن 
العالم من  القلق يساور  2%، فجأة أصـبح  وهو 
تســـــارع التضخـــم ولفتـــرة ممتـــدة، وإن كــان 
عابر  األخير  االرتفاع  أن  يعــتقـــــدون  الخبراء 
واإلنفاق  ا�ـكبـــوت  الطلـــب  عن  وناتج  ومؤقت 
السخـــي الذي قابلـــه اضطـــراب فــــي ســالسل 
ا�عروض. وتفسر مجموعة متنوعة  وِقلة  التوريد 
من العوامل علــــى جانبــــي العــــرض والطـلـــب 
 (Base E�ect) باإلضــــافـــــة إلـــــى عـــــامـل

ارتفاع األسعار.

فـعـلـــى سبيـــل ا�ثـــال، ســـاعدت تدابيـــر دعم 
السياسات ا�ُكثفة على انتعاش الطلب دون وجود 
عــرض كــاٍف با�ــقابل وبالتالي أدى إلى ارتفــاع 
األسعار. والسـؤال الذي يثيره ارتفاع التضخـم 
هو: هل عــلى البنــوك ا�ركــزيــة أن تتحـــرك اآلن 
الحتوائه أم تتريث في ذلك؟ وتعتمد اإلجابة على 

الرئيسيــة  االقتــــصادات  أحد  فـي  مركزي  بنـك 
مثــل االحتياطي الفيـدرالي األمـريكـي، يمكـن أن 
يؤدي إلى تدفق رأس ا�ال إلى  خارج االقتصادات 
النـاشئــة، ممـا يشكل ضغًطا  عليهــا، ناهيك عــن 
ا�ؤثرات الخارجــيـة األخــــــرى مثـــل أسعـــــار 
النفــــط والتحديات الجيـوسياسيـــة التـــي تؤثــر 

على االقتصادات بشـكل مباشر.
وفي مثل هذه األوضاع فإن الكويت باقتصـادها 
الصغيـر وا�نفتح على العالم ليســت بمعزل عن 
مثل تلك التطــورات، إضـــافـــة إلى مـا لدينا من 
اختالالت هـيكيليـة تـصـعـــــــب عــــلينـا الوضع 
وبـالتالي تتــطلب مـــنا التدخـل السليم وا�دروس 
�عالجتها بشكل شمولي. لذا حرص بنـك الكويت 
ا�ركزي على استخدام أدواته في إطــار السياسة 
فعـّـــال  بشكل  الكلي  التحوط  وسياسة  النقدية 
لضمان االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي، على 
أحدثتها  التي  ا�سبـوقة  غير  الصدمة  من  الرغم 
الجائحة، وسيستمر فـي رقابته اليقظة واللصيقة 
 وعلــى أهبـة االستعداد للتدخل ا�بكر لحماية تلك 

ا�نجـــــزات. ومـــع ذلك، فــــإن االستقرار النقدي 
واالستقرار ا�الي ليسا سوى شرط� ضروري�، 
ولكنهمــا غيــر كــافي� لتحــقيق  اقتصــاد ُمستقر 

وُمستدام.  
كما يجـب أال يدفعنا االرتفــاع األخير في أسعار 
النفط إلى التراخي وإغفال ا�خاطــر واالختـالالت 
فهنالـك حاجة  اقتصادنا.  تواجـــه  التي  الهيكلية 
الجهود  وتضافر  وحاسمة  جادة  لخطوات  ُملحة 
ب� كل األطراف ا�عنية، لـــتبني إصالحات مالية 

وهيكليـة فعــالـة الستـــدامة الرفاه للجميع.

الكويت كانت على نقيض عديد مـن الدول التــي 
واجهت شحاً فـي السيولة المصرفية، حيث كان 
تدخل بنك الكويت المركزي-ضمـن دوره فـــــي 
السيـــاســة النقدية- المتصاص فائض السيولة 

بدالً من ضخها كمــا هو معتاد في األزمات.

مريم رشيد عبدالسالم
نائب مدير مكتب االستقرار المالي 

بنك الكويت المركزي

مريم
عبدالسالم:

المحافظ الهاشل

مريم عبدالسالم



تــمــكــنـــت البنـــوك مــن 
المحافظــة علـــى نسبـــــة 
القروض غير المنتظمــــة 
ضمـن مستــويات متدنية 
ا عنـــد نسبــة %2 تاريخيً

معدل تغطيـة المخصصــات 
المـــــرتفـــع يتيـــح للبنــــوك 
القدرة على مواجهـة مزيــــد 
مــن ارتفــــاع القــروض غيــر 
المنتظمة في حال استمرت 

اآلثـار السلبية للجائحة

القطـاع  في  السيولة  أوضاع  تدهــور  فـي  يتمثل 
نتيجة السحـب ا�توقع  للودائع وارتفاع تكـــلــفـة 
ا�طــــورة  اآلليـــة  خـالل  مـــن  ويمكـــن  األموال. 
هـــذه  نتـــائــج  قـــراءة  الضغـط  الخـتبــــارات 
الصدمات واآلثار ا�ترتبة على القطـاع ا�صـرفي 
مما يتيح لبنك الكويت ا�ركزي تطبيـــق اإلجـــراء 
مــستــــوى  علــــــى  ا�ناسب ســــــواء  التحوطي 
الـقطـــاع بشكــــل ُمجمـــــع أو علــــى مستــــوى 

بنك مع�.
وقد ُوضعـت 3 سيناريوهات رئيســـة ُمستــوحاة 
مـن طـبيعة االقتصاد ا�حـلـي والـــتـحـديات الـتي 
تــحمل  عــلـى  البنوك  قدرة  لتقييم  يواجـهها  قد 

الضغوط، وتـلك السيناريوهات الثالث هي:
السيناريو األول:  

صـدمة في أحـد القطــاعــــات االقتصـــــادية 
الحقيقية بشكل منفرد، مثـــل قطاع العقــــار 

أو األوراق ا�اليـــة أو القطاع الشخصي.
السيناريو الثاني:  

مـــن  قطــاعــات  ِعـــدة  فــي  صدمة  متزامنة 
االقتصـــاد الحقيقي علـى مستوى الدولة.

السيناريو الثالث: 
أزمــــــة عـــا�يـة واسعــــة النطاق.

وتتعدد هذه السيناريـــوهات مـــــن حيـــث نــــوع 
وِحــــــّدتهـــــا،  ومـــصــــدرهــــا  الصــــدمــــة 
وقد أكـدت اخـتبارات الضغط بسينـاريـوهـــاتهــا 
مــا  وأثبتت  القطاع،  أوضاع  متانة  ا�ـتنــوعــة 
يتمـتـــع بــه من ا�رونـــة  وا�الءة التــي تجاوزت 
الحـد األدنـــى �تطـلبات بازل البالـغة 8% حتى 
في ظـل أسـوأ السـيناريوهات، وذلك دون السماح 
ا�خصصــات  مــن  باالستفــادة  للبنــــــــــــوك 
التي تـم بناؤهــا، أما في حال السمــــاح للبنــــوك 

الرأسمالية لديهـا، مـــستفيدة مــــن تصنيفاتهــا 
ا�رتفعـــة ومــــن أسعـــار الفـائــــدة ا�خفضــــة، 
حيـث  العا�يـة،  األســواق  مـــن  االقتـــراض  عبر 
بـمقــــــدار  ا�ـــــال  رأس  كفاية  معدل  ارتفع 
0.5% ليصــل بنهـــايــة السنـة إلى 19%، وعلى 

ا�ـركزي  الكـويت  بنـك  قيــام  مــــن  الرغم 
الرأسمالية  ا�صدة  عن  باإلفــــــــــراج 
التحوطيــــة، لـم يـــلجـــأ أي مـــن البنـــوك إلـــى 

استخدامها.
ومع أن األزمة شكلت اختبـاًرا حـقـيـــقًيا �تانــــة 
القطاع ا�صـــرفي، ورغـــم اجتياز القطاع السنة 
األولــى من األزمــة بنجـــاح، إال أن بنــك الكويت 
استمرارية  إلى  االطمئنـان  على  حرص  ا�ركزي 
هذه  اإلنجازات التي تحققـت للقطــــاع، ولــذا قـام 
بإجراء اختبارات ضغط وفق آلية مطـورة، تشكل 
إطاًرا متكامًال يتمتع با�رونة والديناميكية، ويتيح 
من  عديًدا  تراعـي  متنوعة  سيناريوهات  تطبيق 
والجزئية،  الكـلية  واالقتصادية  ا�الية  ا�تغـيرات 
وتستوعب مزيًدا من التفاصيل الدقــيقة لـتترجم 
آثارها علــى القـطـــاعات االقتصاديــــــة ا�ختلفة، 
بدرجة عالية من التفصيل. وقد تضمن إطار عــمل 
اخــتبـــارات الضغـــط تطبيـــق ِعـــدة صدمــــات، 

أهمها:
تعثر القروض.

تغير سعر الفائدة.
انخفاض أسعار األسهم واألوراق ا�الية.

انخفاض أسعار العقار.

ويتمثل األثر ا�باشر لهذه الصدمات ا�فتــرضـــة 
في ارتفاع مخاطر االئتمان والسوق جراء تدهور 
جودة األصول وانخفاض قـيمتها باإلضافـة إلـى 
الضغـط علــى هامش الفائدة، يلي ذلك أثــر الحق 

لكـن يجب أال نغفل مع البنوك طبيعة هذه الزيادة 
الزيادة  وأن  –خاصة  الستقرارها  ونــطـمئـن 
فـــــرضتــــها ظـروف مؤقتة- وبالتالي قـد ترجع 
�ستويــاتهــــا السابقة مع عودة األمور لطبيعتها.

ا�ُطبقة  الحصيفة  الرقابية  السياسات  وبفضل 
على مدار العقد ا�اضي تمّكن القطاع ا�صـرفي 
من مـــــواصلــــــة دور الـــوســــاطــة ا�ـــــاليــــة 
وتقديم االئتمان الـذي ُيعد أمًرا حيوًيا لقــطاعات 
االقتصاد ا�ختـلفة، والذي تزداد أهـمـيـته خالل 
األزمات االقتصادية، فعلـــى الرغـــم مـن تداعيات 
الجائحــة بلـــغ النـــمو في مـحفظــــة القــــروض 
2.5 مـلـيـــار دينـــار كـــويتـي وبنـسـبـــة %4.8 

وهـــــــــي معدالت  جيدة في ظل أزمـة طـــاحـنـــــة 
وتـراجع الثقة وانعدام اليق�. 

وتوزعـــت ا�حفظـــة ما ب� قطــــاعـــات االقتصاد 
ا�ختلفة، وكان للقطـــــاع اُألسري وقطاع العقـــار 
أكبر حصة من محفظـة القــروض بما يتسـق مـــع 
توزيع هـذه ا�ـــحفظــــــة فـــــي السنـــــة ا�اضية.

ومـن ا�ـؤشرات على قوة القطاع ا�صـرفـــي في 
مواجهة تداعـيات الجائحة، قـدرته على التعامــل 
أبرز  كأحد  ا�نتظمة  غير  القـروض  ارتـفاع  مع 
القــــــروض  تـلك  بلغت  الجائحة، حيث  تداعيات 
ا�صنفــة خـــالل العــام نحـــو 1 مليار دينـــــــار، 
شّكــلت القـروض غير ا�نتظمـة للقطـاع العقـــاري 
الحصـة األكبــر منهـــا مقــــارنًة ببقية القطاعات، 
أخــًذا في االعتبار حصة القطاع مـــــن إجمالي 
محفظة القــروض وكـــذلك تدابير اإلغــــالق التي 
أضرت بأصحـــاب العقــار، ومـع ذلك تمــكنـــــت 
البنوك من ا�حافظــة على نسبة القـــروض غــيـر 
تاريــــخيـًا  متدنيـــة  مستويــات  ضمن  ا�ـنتظمـة 
عنـد نسبــة 2%، وقـــد تـحققــت لهــا هذه النسبة 
بفضـــل  ا�نتــظمة  غير  القروض  من  ا�نخفضة 
عمليات الشطب التي أجرتها البنوك خالل العـام 
مستفيدة من توافر مستويــــــــات جيـــــدة مــــن 
استباقي  بشكل  قامـت  حيـــث  ا�خصصــــات، 
القـــروض غيـــــر  يقـــارب نصـــف  بشطـــب مـا 
ا�نتـظمـــــة الجــــديــدة، ممـــا خـفف مــن وطــــأة 

االرتفــــــاع في رصيد تلك القروض.
ومن الطبيعي -مع استخدام الـبنوك للمخصصات 

القروض  نمو  جانب  إلى  الشطب،  عمليات  في 
ا�تعثرة- أن يتراجع  قـــليـــــًال مــعـــــدل التغـطية 
غير  القروض  إلى  ا�توفــرة  (ا�خصصات 
ا�نتظمة)، إال أنه ظـــل مـرتفعــًا عند 222% فـــي 
عام 2020، مــا يتيح للبنوك القدرة على مواجهة 
مــزيـــد من ارتفــــاع القروض غير ا�نتظمة فـــي 
خالل  للجائحة  السلبيــة  اآلثـار  استمـرت  حـال 

العام القادم.
كما يشهد للقطاع ا�صرفي بالنجاح في تخطـي 
السنة األولى من األزمة، أن وحدات هذا القطاع 
ظلت تتمتع بـسـيولة وفيرة بنسب تفــوق الحـدود 
الدنيـــا، وقــــد أدت مستـــويات السيـــولة العالية 
مدعومة بالـزيـــادة فـي ودائـع األفراد والتــدابيــر 
التحوطية الكلية إلى زيـــادة ا�ساحة اإلقراضيـة  

ا�تاحة لدى البنوك لتبلغ مستويات غير مسبوقة. 
وبذلك كانت الكويت على نقيض عديد من الدول 
األخرى التي واجهــت ُشحًا فـــي السيـــولة، لذلك 
تدخل بنك الكـويت ا�ركـــــزي المتصاص فائض 
السيولة،  بدًال  مــــن ضخهــــا كمــــا هــــو معتاد 

في األزمات.

رغم تحديات البيئة التشغـيلية من إغالق وتوقف 
أعمال وتراجع فـــي اإليـــرادات العقارية وارتفاع 
التعثــر وتأجــيل أقســـاط التـــمويل الشخصـــي 
ومعدالت الفـــائدة األدنـى تاريخًيا، أنهـــت البنوك 
العـــام بكفـــاية رأسمالية عالية، وَحـققت أرباًحا 
دينار،  مليون   455 بنحو  للمســاهمـــ�  صافية 
وإن كـــانت أقـــل ممـــا حققته العام ا�ـاضي إال 
ظـل  فــــي  ُمبــــرر  االنخــفاض  هذا  مثل  أن 
في  أثـرت  التـي  التشغيلــية  البيــئة  تـحــديات 
األربــاح التشغيليــة للبنوك، باإلضافة إلى تكوين 
تعثـــــرات  ألي  تحسبـًا  مخصصـــات  البنــــوك 
مستقبلية. ومـع كـل ذلك، تمكنت البنوك من ضخ 
أمــــوال فــــي االقتصــــاد ســـواء للمـــودع� أو 
ا�ساهم�، فعلى سبيــل ا�ثـال َبلغــت التوزيعـات 
النقــديــة للبنوك علـــى ا�ساهميـــن 246 مليون 

دينار عـن عــــام 2020.

وثمـــــة مـــــؤشــــر آخـــــر علــــى الســـــالمــــــة 
تبــــرزه  ا�صـــــرفـــــي  القطــــاع  لــــــدى  ا�الية 
قـــــــدرة البنــــوك الكــــــويتيـــة على رفع الكفاية 

ا�ختلـفة والقطاع الخاص، حيث ُكلف الفـــريـــق 
بتقديم تــصورات عمـلية �عالجة آثار التـداعيات 
االقتصادية واالجتماعية الناتجة عـــن انتـشــــار 
 .(COVID-19) ا�ستجــد  كــــــــورونا  فـايروس 
كما قدمت اللجنة عــدًدا مــن ا�قـترحات والتدابير 

اإلضافية من بينها:
دعم العمالة الوطنيـــة فــــي القطاع الخـاص 
عبر مضـاعفـــة قيمــة دعــم العمــالة الوطنية 
ا�سجلـــة على الباب الثالث  والباب الخامـس 
يقـــــارب  مــــا  شملت  شهــــور،  ستــة  �دة 

72,000 موظف.

إعداد مشاريع قــوانيـن العمــل واإليجارات 
ودعم وضمان التمويل لتحفيــــز القطـــــــــاع 
ا�صرفي على منح التمويل للمشروعــــــــات 
الصغيــــرة وا�ـتوسطــــة والشـــركات كذلك، 
والذي ُيعـد األســاس للقـــانون رقم 2 لسنة 
2021 الــــذي صـــدر مؤخـــًرا في 18 أبريل 

.2021

بنك  قام  االجتماعية  للمســــؤولية  واستشعــــاًرا 
الكويت ا�ركـزي والبنوك بعدد مـن ا�بادرات فــي 

هــذا االتجـــاه من أمثلتها:
وضع بروتوكـــوالت شاملــــة لعودة األعمـال 
في القطاع ا�ـصرفي بالتعاون مع مستشار 
عا�ي، بما يكفل سالمة كل مـــــن العمـــــالء 

وموظفي البنك. 
إنشاء صنــدوق دعــم ا�جهــــود الحكــــومي 
�كافحة فايـــروس كـورونـا ا�ستجــد بتمويل 
من البنوك الكـــويتيــة بقيمة 10 مليون دينار 

كويتي.
بنك  تـدابير  إن  القـــول  يمكــــن  ثــــم  ومــــن 
َتبنــــت  األزمــــة  مواجهــة  في  ا�ـركـزي  الكويت 

توجــــــت  كــــمـــــا  وشموليــة،  استباقية  مقاربة 
علــى  ا�ُطبقة  الرقابية  مســــاعـيــــــه وسياساتـه 
مدى العقد ا�ـاضي، وبالتـــــالي مكّنــــــت القطاع 
ا�صـرفي من تـخطي العقبة، إذ دخل القطاع هذه 
األزمــــة مــــــن موقع قوة وتمكــن مـــن اجتيــــاز 

السنــــة األولى منهـا بنجـاح. 

تخطـــي العقبـــة

من الشواهد على تخطي القطاع ا�صرفي للعقبة 
هي مؤشرات السالمة ا�الية ا�تـمثـــلة في جودة 
األصول، السيولة، الربحيـة وا�الءة ا�الية، وقـبل 
التطرق إلى تلك ا�ؤشرات يجدر بنـا أن نعرض 
ا�ـالـي  ا�ـركز  التي طـرأت علـــى  التطورات  أهم 
للبنوك خالل عـــام 2020، فــبينمـــا تـــراجـــع 
الناتج ا�حلي اإلجــمالي لـــدولة الكـــويت بسـبب 
نمـــوه،  ا�صـــرفــــي  القطاع  واصـل  الجائحة، 
علـــى   %2.9 بنسبـة  أصوله  نمـــت  حيــث 
إلى  األصول  إجمالي  ليصـــل  ســــنوي  أســاس 
85.4 مليار دينار، أي ما يربو على ضعف الناتج 

وعـلــى  الكــويت.  لدولة  اإلجمالي  ا�حلـــــي 
إلى  الخصم  سعر  انخفـــاض  مـــن  الرغـــم 
زيـــادة  الــــودائع  قيــاسية شهـــدت  مستــويـات 
لتصل  األفـراد،  ودائع  بقيـــادة   %4.1 بنســــبة 
لها  مستوى  ألعلى  ا�صـــرفـــي  النظام  ودائـــع 
مــــــن  منهـا   %78.1 ديـنـار،  مليار   61 بمبلغ 
مصـادر محليـــة مما يعكــــس ثقـة الجمهــور في 
البنوك ا�حلية. وبال شك، ُيعـد هذا األمر إيجابي، 

نعقـــده  الــذي  اللقاء  هذا  في  اليوم  بكـم  أرحب 
الكويت  بنك  بمقـر  األحمد  صباح  قاعة  فـــــي 
الحضــــور  مــــن  ممكن  عــدد  بأقـل  ا�ركزي، 
مــن  عدد  وبأكبـر  اللقاح،  تلقوا جرعتي  الذيــــن 
ا�رئــي،  االتصال  وسائـــل  عبر  ا�شـــاركيــــن 
على  وحرًصا  الصحيــــة  لالشتـــراطات  مراعاًة 

سالمة الجميع.
ونلتقــي اليوم لنستعــــرض مًعا حــالة االستقرار 
ا�الي كما يرصدها التقـــرير الصـــادر عـن بنك 
يعـــــرض  الذي   2020 لسـنة  ا�ركـزي  الكويت 
نظـــرة شـــاملـة ومركـــزة حول االستقرار ا�ــالي 
فــــي دولـــــة الكـــويت خــــالل سنـــــــة ُمثقلــــــة 
بتحديات لم يعرف لها العالم مثيــــًال علــى مـدى 
القــــرن ا�ــــاضي، نـتـيجــــة جـــائحة فايــــروس 
كـــــورونـا. فــــهذه األزمـــــــــــة وإن كـــــــانـــــت 
أنها  إال  صحية،  طبيعــــــة  ذات  أساسهـــا  فــي 
كبيــــرة،  تداعيــــات  االقتصــــاد  علـــى  جـــّرت 
لتقليل  الصارمة  اإلجــــــراءات  وصـلــــت  فـــقد 
الخسائر في األرواح (التـــي بـلغـــت حـتـــى اآلن 
أكثـــــر مـــن 4 مالييـــــن حــــالــة وفـــــاة) حــــد 
اإلغالق الكـلي والجـــزئــــي لفـتـــــرات ممتـــــدة، 
ممــــا أدى إلــــى تـوقـــف كثيـــــر مــن مظــــاهر 
فـــي النشــــاط االقتــصــادي  الحـــياة، وشــــلل 
علـى ا�ستــوييـن العا�ـــي وا�حلـي، وهو ما جعل 
مــن األزمــة معركة علـى جانب� : حماية الحياة 
تقــلبات   2020 عـــام  َشهـــد  ا�حيـــا.  وحماية 
الـــدورة  أحـــداث  فيهــا  وتســـارعت  قــياسية 
تتبـلور في سنوات  ما  عـادًة  التـــي  االقتـصادية 
أسابيـع.  فــــي   2020 عام  خالل  لنعايشها 

الجـــائحة  مستجدات  تســـارع  ظــــل  وفـــي 
وتوالي موجاتها، وتحّورات الفايروس، وتداعيات 
السمة  أصبحت  االقتصـــاد،  علــــى  ذلك  كل 

الغالبـة خالل العـام هــي انعـدام اليقيـن.
وصلـت  مؤشرات  ِعدة  ضمن  جلًيا  ذلك  ويظهر 
فــي  حتــى  قبل  مــن  نشهدهــا  لم  �ستـويات 
األزمة ا�الية العا�يــة. فعلى سبيل ا�ثال، مؤشــر 
التذبـذب  ومؤشر  العـــا�ـــــي،  اليقيــــن  انعــدام 
(VIX) الــــذي سّجـــــل 82.7 نقطــــــة (مقـــابـل 

80.9 نقطة خالل األزمــــــة ا�الية العا�يـــــة) بل 

إن انعدام اليقيـن قـد بلغ درجة اضطـرت معــها 
الكبرى،  العا�ية  االقتصادية  ا�ؤسسات  حـتــــى 
مثل صنــــدوق النقــــد الدولــي، مــراًرا وتكراًرا 
إلى إخضاع توقعاتها �عـــدل نمو الناتج العا�ي 
للمـــراجـــعة والتعـــديل. فبـــاتت مهمـــة واضعي 
أشـد  واالقتصـــادية  والنقدية  ا�الية  السياسات 
وأصـــعـــــب جــــراء انعــــدام اليقيـــــن الحــــاد، 
وتأثــرت قدرتهــــم علـــى اتخــاذ قــرارات فعــالـة 
التـــداعيــــات  مـــن  للتخـفيــف  خــــطط  ووضـع 
تـــدهـــور  إلــى  أدت  التــــي  للجائحـــة  الحـــادة 
فادحــة  وخســائر  االقتصادي  النشــــاط  فـــي 

فــي الوظائف.
الـصـــحــيــــــــة  الســلطـات  اتخـــذته  ِلما  وكان 
األرواح  لحمايــة  ُمستحقة  قــــــــــــرارات  مـــــن 
أثــر غيـر مسبـوق على االقتصــاد العا�ي يتبدى 
مــــديــــري  مــــؤشــــر  انخفـــاض  في  بوضوح 
ا�شتريات (PMI) ليبلغ أدنى مستوى له تاريخًيا 
عــند 26.2 نقطـــة فــــي أبريــل 2020، وكذلك 
هبوط الناتـج اإلجمالــي العـا�ــي بنسبة %3.3، 

تقــــــدر  اإلنتاجيـــــة  فـــــي  خــــســـــــــــارة  أي 
بنحـــــــو 2.8 تــــريليــــون دوالر، كمــــــا خســـر 
مــاليـــ� األفــــراد وظــــــائفهــــــم ومـصـــــــادر 
(ففـــــي  الـــعالـــم  مــــستــــوى  علــى  دخـــــلهـم 
الواليــــات ا�تحـدة -علـى سبيــل ا�ثــال- وصـل 

معــدل البطالة إلى %14.7).

الصدمة مزدوجة
ونتيجـــــة لهـــــذا الشـــــلل تراجــــــع الطلــــــــب 
أسعاره  فـانهــارت  النفط،  عـلـــــى  العــــا�ـــــي 
إلى َحـــــــد وصــــــول خــــــام غـــــــرب تكساس 
(WTI) إلــــى أسعـــار سـالبــة في أبريل 2020 

ألول مــــرة بالتــاريخ، مـا أدى محـلًيا إلى صدمة 
مــزدوجة. فبينمــا كان النخفاض أسعــار النفـــط 
أثــــره الحـــــاد فـــــي تـــــراجــــــــع اإليـــرادات، 
مـــزيـــًدا  تتطلـب  الجائحة  مواجهــــة  كـــــانت 
القـطـــــاع  لتوفيـــر احتيــــاجـــات  اإلنفـاق  مـــن 
الطبي وتوفير السلع االستراتيــــجــية ولتخفيف 
تداعيـات اإلغالق على القطاعات ا�ختلفــــة ودعـم 
الشـــــرائـــــح األكــثــــــر احتيـــاًجا. حيــــث تـم 
تطبيــق تدابير إغالق صارمة، أثرت في كثير من 
األعمال واألنشطة علــــى النحـــو الــذي يظهـــره 
تراجع مــــؤشـر التنقـــل فــــي دولــــة الكـــــويت، 
نقــــاط  عبـــر  الدفـــع  عمــليات  وانخفـــــاض 
بـــــورصـــــــة  مـــؤشـــرات  وتـــراجـــــع  البيــــع 
الكـــــــويت التــــــي انخفضـــت بنسبة %27.9. 
يجــب  ا�زدوجــــة  الصدمة  هذه  حجم  ولتقـديـر 
التي  الكويتي  الخـام  النفط  أسعار  إلى  النظــــر 
وصلت إلى  مستويات متدنية للغاية دون 12 دوالر 
تفاقم  ثم  ومن   ،2020 أبريـــــل  فـــي  للبرميـــل 
العجز ا�قـــدر لعــــام 2021/2020 لـيبــلـــــــغ 
10.8 مليار دينار، وهو مستـــوى لــم نصله مــن 

قبـل حتــى خـــالل الغــــزو العراقي الغاشم وبعد 
التحرير. ويشــكل هـذا العجـــز ما نسبتـه %29 
عشرة  أي  اإلجمالي،  ا�حلـــــي  الناتـــــج  مـــــن 
الـذي  األمر  عا�يــًا،  ا�قبولـة  النسبـة  أضعاف 
يسلــــط الضــــوء مـجدًدا على اتكال اقتصـادنـا 
النفطيــة،  اإليـــــــــــرادات  علــــــى  التـــــــــــام 
وُيعيـد التذكير بــاالخـتالالت ا�الية واالقتصادية 
والهيـكـــليـــة ا�تجـــذرة وضرورة ا�سـارعة إلى 

معالجتها.

استباق الصدمة
و�ـواجهة هذه الصدمة ا�ـــــزدوجــــة وانطـــــالًقا 
بنك  يتبناه  الــــذي  النهــــج االســـتبــاقــي  مــــن 
الكويت ا�ركزي بـادر البنك عبر أدواته ا�تنوعـــــة 
واالستقرار  النقدي  االستقرار  تـــرسيـــخ  إلـــى 
ا�ــالي، وذلك مـنــــذ مـــــارس 2020، متخــــًذا 
مجموعة مــن اإلجراءات والتـدابير عبـــر أدواته 
النقدية والرقابية وأدوات التحوط الكــلي، بهـدف 
التــــخـــفيـــــف مــــــن تداعيات الوبـاء. وتنـدرج 

هذه التدابيـر ضمن أربعــة قنــــوات أساسية.

فعــلـــــى صعـيــــد االستـقــــرار النقـــدي بـــادر 
بنـك الكـويت ا�ـــركــزي منــذ مارس 2020 إلـى 
إجـــــراء عدة تخفيضـــات فـي سعــر الخصـــــم 
ليـــبلـــــــغ 1.5% وهــــــو ا�ـستـــــــوى  األدنـــــى 
االقتـراض  ُكـــــلفـة  تقليل  بهـدف  وذلك  تاريخًيا، 
على الـوحدات االقتصادية ممــــا يمنــــــع تحول 
مشاكـل  إلى  لــديهــا  ا�ؤقتة  السيولة  مشكـالت 
دائمة في مالءتها ا�الية، ُمردًفا ذلك بجملــة مــن 
اإلجراءات في مجال االسـتقرار ا�الي، حيث فعـّل 
بنك الكويت ا�ـركــزي خطـــط الطوارئ لديه ولدى 
القطاع ا�صرفي للتعامل مع متطلبات الجائحة، 
كـمـــا أفـــــرج عـــن ا�صدة الرأسمالية التحوطية 
وخفف متطلبات السيولة لتوفير مساحة إقراضية 
أوسع أمام البنـــوك، إلى جانب ذلك وّجه وحـدات 
القــطاع ا�صرفـي نحو مراجعة شاملة �حافظها 
االئتمانية واالستثمارية، وما هذه إال بعض األمثلة 
على إجراءات بنك الكويت ا�ركزي على صعيــــد 

االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي.

طـــبيـــعــــة  ذات  األزمـــــــة  كــــــانــــــت  و�ــــا 
غـــير معهـودة اكتسب دور بنك الكــويت ا�ركزي 
كمستشـــار مـــالي للحكـــومة أهميـــة استثنائيـة 
تطلبـــت منــه قيـــادة جهــود تحفيــز االقتصـــاد 
الـوطنـي، حــيــــث تــم تنفيـــذ التــــدابيـــر التــي 
رقـــــم  ا�وقــر  الوزراء  مجلس  قرار  تضمنها 
(455) بتشـكيــل لجنة بـرئـاسة محافــــظ بنـــــك 

الكويت ا�ركزي، ُتعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية 
الفريـــــــــق  تقرير  الواردة في  ا�حلي  لالقتصاد 
االقـتصادي ا�ــشترك ب� الجهات الحـــكوميـــــة 

تـرتفــع  فعـنـــدها  ا�خصصات  تلك  باستخـــدام 
أكثـــــر  ا�ـــال  لتصبــــح  رأس  كفـــــاية  معدالت 
الضغـــــط  اختـبارات  تقدم  وبهذا  إيجــابــية. 
القــطاع  أوضـاع  حـول  مطــمئنـــــة  رسالـــــة 

ا�صرفي ومتــــانتــه أمام تحـــديــات ا�ستقبل.

نظرة للمستقبل

لنتمكن مـن مواجهـــة تحــديات ا�ستقبــل علينا 
أن نعـــي أن مــا يمــــر بـــه العـــالـم هــــو أزمة 
تتم  لم  وما  أســــــاسهـــــا،  فــــــي  صــحيـــــــة 
معــالجـــــة الجـــــذور الصحيـــــة لألزمـــــة عبر 
وتقديمها  التطعيم  عمليات  فــــي  التـوســــع 
بعـدالـة للكـــافة لـــن نتمكـــن من تحقيق ا�ناعــة 

ا�جتـمعيـة فـــي أقرب وقت ممكن. 
ومع ما شهـدناه عـا�ًيا من تبـــاطــــؤ اإلصــــابات 
الجديـدة، وتراجع الوفيـات في األشهر األخيرة، 
مـا يزال التبـاين كبيـًرا ب� أوضاع الدول، حيث 
يرفع بعضها اإلغالق فيما يفـرض البعض اآلخــر 
إجـراءات أكثر صرامة. ومرجع ذلك عدم تكافـــؤ 
تـوافر اللـقاحـــــات، ففيمـــا تمكـــنت بعض الدول 
الـــمتقـدمــــة بالفعــــل مـــــن تـــطـــعيـــــم جــــزء 
كبير من سكانها، إال أنــــه بالكــــاد تــم تطـعيـــــم 
12% مـــــن سكـــــان العــالـــم بشكــــل كــــامـل 

حتــــــى اآلن، ووفــــــق آخـــــــر تصـــــريحــــــات 
االســــتمـــــــــرار  فـإن  الدولي،  النقد  لصنــدوق 
يعنـــي  التطعيــم  من  النسق  هـــــــذا  علــــــــى 
ا�نــــاعـــة ا�جتمعية قبل  إلــى  لـن نصـــل  أننــا 
نهايـة عام 2022، وهـو أمـر ُمقلـق، إذ ال مأمـن 

ألحــد بمفـــرده دون أن يصبح الجميع بأمان.
ولـذلك عمــلت الســـلطــــات ا�ختلفة حول العالــم 
على اتـــخاذ السـبـــــل والتـدابـيــــــــر التقليديــة 
وغير التقليدية لحماية الحيــاة وا�حيا عبر فرض 
التبـاعد االجـتماعي واإلغالق الجزئي والكــــلي. 
وبال شك، كانــــت هـــــذه اإلجــراءات ضروريــــة، 
ولكنها ذات أثر اقـتصادي خطـير. لذلك كـان علـى 
الســلطات تقديم دعم مكثف للشركات واألفــراد 
لحــماية مـحياهم، وما إن بـدأت بـوادر التــعـافـي 
بالظهور، وبدأ فــتح االقتصادات تدريجًيا، حتى 

ظهـرت موجات جديدة مــن الفايروس، وفي بعض 
الحاالت مع متحــورات أكثـــر خطــورة، مما أجبر 
ثـم  ومن  اإلغالق،  فرض  إعادة  على  السلطات 
شهدنا حــلقــــــة مفــرغة من اإلغـــالق والفتـــح 
وإعـادة اإلغــالق، وهـــو األمـــر الــــذي يـؤكــــد 
أنــــه ال سبيل للخروج من األزمــــــــة إال بمعالجة 
منبعهـــا الصحـــي حيــث أن معـــالجة تـداعياتها 
االقتصـــادية فحســـب، لـــن تـــؤدي إال لتخــفيف 
وتسك� األعـراض االقتصادية لألزمة، وعلى نحو 

مؤقت.

وقد قامت السلطات عبر األدوات النقدية وا�اليـــة 
وأدوات التحوط الكلي بتقديم مجموعة واسعة من 
تدابير الدعم ا�وجهة لألفراد والشركات الحتواء 
األثر االقتصـــادي للــوبـــاء، زادت قيمتهـــا عـــن 
20 تريليون دوالر على مستوى العـالم،  أي ُقرابة 

حجــــم االقتصـــــاد األمــريكـي أو حوالي %24 
ووفق تصـريحات  العا�ي.  اإلجــمالي  الناتج  من 
صنــــدوق النقـــــد الـــدولي، فــإن ا�بــالـــغ التـي 
تم ضخهـــا مــــن ِقبل البنـــوك ا�ــركـــزية خــالل 
التـــي  ا�بــالغ  قيـمــة  فـقط تتجـاوز   2020 عام 
تم َضخها خالل العشر سنوات ا�اضية مجتمعة. 
والشك، هذه ا�بالغ الهائلة من الدعوم تب� ُعمـق 
األزمة واستمراريتها والحاجة ا�اســـة للتدخـــل 
لحماية الحياة وا�حيا. وهـذه التدابير وإن كـــانت 
تخـــفيف حدة  فــــي  للمســــاعــــدة  ضــــروريــة 
االنكماش االقتصادي، إال أنهـــا عــــززت بعــــض 
نقـــاط الضعف، علــى نـحــــو يمثـــل َمبعث قلـق 
كالسيكي من أن يزرع التعامـــل مـع أزمة ما بذور 

أزمة أخرى.
فــــأدى الدعـــم ا�ـــالـــي ا�باشر والطلب ا�كبوت 
قوي  انتعاش  إلى  اإلغالق  فترات  ا�تراكم خالل 
في مستويات االستهالك الشخصية. كما دفعت 
برامج شراء األصول وعمليـات ضــــخ السيـــولة 
 الهائلة إلى صعــود قوي في أســـواق األسهـــم 

لتسـجل مستــويات قيـاسية واحًدا تلو اآلخر.
العا�ية الضوء  ا�اليـة  وتسلط ا�قارنة مع األزمة 
علـى سرعـة تعافي أسواق األسهم بعد الصدمة 
األولية. ففــي حــ� استغــــرق األمـر 1890 يوًما 
قبل  مستــواه  إلى   (MSCI) مؤشـر  يعـود  حتى 
األزمة ا�اليـة العا�ية، إال أن االنتعاش ا�مــــاثـــل 

هذا السؤال بشكل أســـاســـي علـــى ما إذا كان 
االرتفـــاع الحالي في األسعار  مستمــًرا أم عابًرا 

ومؤقًتا.

ولكن التضخم ليـــس مصـــدر القلــــق الـوحيـــد 
للسلطات، فالسـؤال األشمـل واألصعـب هو كيفية 
العودة عن تدابير الدعـم النقدية وا�الية والرقابية 
ا�عمول بها حالًيا، وتوقيت تلك العودة؟ إن العودة 
ومتخذة  منظمة  تكـــن  لم  ما  التدابيـر  تلك  عـن 
بالـوقـت ا�ناسب، تبعاتها ستكون أكبــر وأشـــد. 
فمع تقـليص الدعم ا�الــي بشكل ســـابق ألوانــــه 
الدعــوم  انخفـــاض  يــؤدي  قــد  منظـم،  وغيــــر 
إلى  تأجيل األقساط  أو رفع  القروض  وضمانات 
زيادة حاالت اإلفالس، كما سيؤدي استـعجــــال 
السلطــات النــقديـة فــــي تخفيف برامــج شــراء 
ألسعار  التدريجية  الزيادة  في  والبدء  األصول 
الفائدة، إلى تشديد الظـروف ا�اليــة، ممـــا يرفــع 
تـــكلفـة االقتراض على الشركات واألفراد ويقــلل 
من قدرتها على خدمــة الديون وقــــد يـــــؤدي إلى 
فإن  وبا�ثل،  األسواق.  في  تـصحيحـية  حركات 
متطلبات  تخفـيـف  عن  الرقابية  السلطات  عودة 
رأس ا�ال والسيولــة، قــد تـدفع بـعـــض البنـــوك 
لتـــلبية  االئتمــانيــة  التسهيالت  منح  تقييد  إلى 
هذه ا�تطلبات الرقابية األكثر صرامـة، مما يؤدي 

إلى تشـديد األوضاع ا�الية.

وإذا كان هذا ا�ستوى مـن التعقيد غيـر كــــاٍف، 
فهنــاك مخاطر إضـافيـــة ناتجـــة عـن العـــدوى 
االقتــصاديــة عبــــر الـدول. فعلى سبيـل ا�ثـال، 
حتـى لو حافظت دولــة ما على تلك التدابير لديها، 
فإن التشــديـد ا�بكــر للسيــاســة النقدية من ِقبل 

استغرق 196 يوًما فقــــط بعـد صـدمـة فـايروس 
كــورونا، وبعــد أن سّجل أدنـــى مستـــوى له فـي 
بواقع  ا�ؤشر  ا�اضي، تصاعد  العام  من  مارس 

88% منذ ذلك الح�.

وبا�ثل، وصلت الديـــون العـــا�ية إلـــى مستـــوى 
قيـــاســـي بلـــغ 289 تـــريليــون، أو مـــا يعادل 
360% مـــن النــاتج ا�حلـي اإلجمالـي العا�ـي، 

حيـــث شهــــد عـــــام 2020 وحـده تصاعد في 
الديون بنحو 30 تريليون دوالر.

أما بالنسبة للبنوك ا�ركزية، فإن مـــا يثيـــر القلق 
بشكل  متزايد هو االرتفــاع األخـــير في معــدالت 
التضخـــم، فـــي االقتصادات ا�تقدمة  والناشئــة، 
فبعـــد أن كــانت االقتصادات ا�تقدمة تبحث عن 
من  عقد  مدى  على  جاهدة  تحاول  و  التضخم 
لديها  ا�نشــود  ا�ستــوى  إلى  الوصول  الزمن 
العالم من  القلق يساور  2%، فجأة أصـبح  وهو 
تســـــارع التضخـــم ولفتـــرة ممتـــدة، وإن كــان 
عابر  األخير  االرتفاع  أن  يعــتقـــــدون  الخبراء 
واإلنفاق  ا�ـكبـــوت  الطلـــب  عن  وناتج  ومؤقت 
السخـــي الذي قابلـــه اضطـــراب فــــي ســالسل 
ا�عروض. وتفسر مجموعة متنوعة  وِقلة  التوريد 
من العوامل علــــى جانبــــي العــــرض والطـلـــب 
 (Base E�ect) باإلضــــافـــــة إلـــــى عـــــامـل

ارتفاع األسعار.

فـعـلـــى سبيـــل ا�ثـــال، ســـاعدت تدابيـــر دعم 
السياسات ا�ُكثفة على انتعاش الطلب دون وجود 
عــرض كــاٍف با�ــقابل وبالتالي أدى إلى ارتفــاع 
األسعار. والسـؤال الذي يثيره ارتفاع التضخـم 
هو: هل عــلى البنــوك ا�ركــزيــة أن تتحـــرك اآلن 
الحتوائه أم تتريث في ذلك؟ وتعتمد اإلجابة على 

الرئيسيــة  االقتــــصادات  أحد  فـي  مركزي  بنـك 
مثــل االحتياطي الفيـدرالي األمـريكـي، يمكـن أن 
يؤدي إلى تدفق رأس ا�ال إلى  خارج االقتصادات 
النـاشئــة، ممـا يشكل ضغًطا  عليهــا، ناهيك عــن 
ا�ؤثرات الخارجــيـة األخــــــرى مثـــل أسعـــــار 
النفــــط والتحديات الجيـوسياسيـــة التـــي تؤثــر 

على االقتصادات بشـكل مباشر.
وفي مثل هذه األوضاع فإن الكويت باقتصـادها 
الصغيـر وا�نفتح على العالم ليســت بمعزل عن 
مثل تلك التطــورات، إضـــافـــة إلى مـا لدينا من 
اختالالت هـيكيليـة تـصـعـــــــب عــــلينـا الوضع 
وبـالتالي تتــطلب مـــنا التدخـل السليم وا�دروس 
�عالجتها بشكل شمولي. لذا حرص بنـك الكويت 
ا�ركزي على استخدام أدواته في إطــار السياسة 
فعـّـــال  بشكل  الكلي  التحوط  وسياسة  النقدية 
لضمان االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي، على 
أحدثتها  التي  ا�سبـوقة  غير  الصدمة  من  الرغم 
الجائحة، وسيستمر فـي رقابته اليقظة واللصيقة 
 وعلــى أهبـة االستعداد للتدخل ا�بكر لحماية تلك 

ا�نجـــــزات. ومـــع ذلك، فــــإن االستقرار النقدي 
واالستقرار ا�الي ليسا سوى شرط� ضروري�، 
ولكنهمــا غيــر كــافي� لتحــقيق  اقتصــاد ُمستقر 

وُمستدام.  
كما يجـب أال يدفعنا االرتفــاع األخير في أسعار 
النفط إلى التراخي وإغفال ا�خاطــر واالختـالالت 
فهنالـك حاجة  اقتصادنا.  تواجـــه  التي  الهيكلية 
الجهود  وتضافر  وحاسمة  جادة  لخطوات  ُملحة 
ب� كل األطراف ا�عنية، لـــتبني إصالحات مالية 

وهيكليـة فعــالـة الستـــدامة الرفاه للجميع.

رغـــم تحـــديـــات الجــائحـــة 
واصلت البنوك تحقيق أرباح 
وأنــهــــت العــــام بكفــــايــة

رأسمالية عالية

مريم عبدالسالم

مريم عبدالسالم

هيا الحميدي

هيا
الحميدي:



القطـاع  في  السيولة  أوضاع  تدهــور  فـي  يتمثل 
نتيجة السحـب ا�توقع  للودائع وارتفاع تكـــلــفـة 
ا�طــــورة  اآلليـــة  خـالل  مـــن  ويمكـــن  األموال. 
هـــذه  نتـــائــج  قـــراءة  الضغـط  الخـتبــــارات 
الصدمات واآلثار ا�ترتبة على القطـاع ا�صـرفي 
مما يتيح لبنك الكويت ا�ركزي تطبيـــق اإلجـــراء 
مــستــــوى  علــــــى  ا�ناسب ســــــواء  التحوطي 
الـقطـــاع بشكــــل ُمجمـــــع أو علــــى مستــــوى 

بنك مع�.
وقد ُوضعـت 3 سيناريوهات رئيســـة ُمستــوحاة 
مـن طـبيعة االقتصاد ا�حـلـي والـــتـحـديات الـتي 
تــحمل  عــلـى  البنوك  قدرة  لتقييم  يواجـهها  قد 

الضغوط، وتـلك السيناريوهات الثالث هي:
السيناريو األول:  

صـدمة في أحـد القطــاعــــات االقتصـــــادية 
الحقيقية بشكل منفرد، مثـــل قطاع العقــــار 

أو األوراق ا�اليـــة أو القطاع الشخصي.
السيناريو الثاني:  

مـــن  قطــاعــات  ِعـــدة  فــي  صدمة  متزامنة 
االقتصـــاد الحقيقي علـى مستوى الدولة.

السيناريو الثالث: 
أزمــــــة عـــا�يـة واسعــــة النطاق.

وتتعدد هذه السيناريـــوهات مـــــن حيـــث نــــوع 
وِحــــــّدتهـــــا،  ومـــصــــدرهــــا  الصــــدمــــة 
وقد أكـدت اخـتبارات الضغط بسينـاريـوهـــاتهــا 
مــا  وأثبتت  القطاع،  أوضاع  متانة  ا�ـتنــوعــة 
يتمـتـــع بــه من ا�رونـــة  وا�الءة التــي تجاوزت 
الحـد األدنـــى �تطـلبات بازل البالـغة 8% حتى 
في ظـل أسـوأ السـيناريوهات، وذلك دون السماح 
ا�خصصــات  مــن  باالستفــادة  للبنــــــــــــوك 
التي تـم بناؤهــا، أما في حال السمــــاح للبنــــوك 

الرأسمالية لديهـا، مـــستفيدة مــــن تصنيفاتهــا 
ا�رتفعـــة ومــــن أسعـــار الفـائــــدة ا�خفضــــة، 
حيـث  العا�يـة،  األســواق  مـــن  االقتـــراض  عبر 
بـمقــــــدار  ا�ـــــال  رأس  كفاية  معدل  ارتفع 
0.5% ليصــل بنهـــايــة السنـة إلى 19%، وعلى 

ا�ـركزي  الكـويت  بنـك  قيــام  مــــن  الرغم 
الرأسمالية  ا�صدة  عن  باإلفــــــــــراج 
التحوطيــــة، لـم يـــلجـــأ أي مـــن البنـــوك إلـــى 

استخدامها.
ومع أن األزمة شكلت اختبـاًرا حـقـيـــقًيا �تانــــة 
القطاع ا�صـــرفي، ورغـــم اجتياز القطاع السنة 
األولــى من األزمــة بنجـــاح، إال أن بنــك الكويت 
استمرارية  إلى  االطمئنـان  على  حرص  ا�ركزي 
هذه  اإلنجازات التي تحققـت للقطــــاع، ولــذا قـام 
بإجراء اختبارات ضغط وفق آلية مطـورة، تشكل 
إطاًرا متكامًال يتمتع با�رونة والديناميكية، ويتيح 
من  عديًدا  تراعـي  متنوعة  سيناريوهات  تطبيق 
والجزئية،  الكـلية  واالقتصادية  ا�الية  ا�تغـيرات 
وتستوعب مزيًدا من التفاصيل الدقــيقة لـتترجم 
آثارها علــى القـطـــاعات االقتصاديــــــة ا�ختلفة، 
بدرجة عالية من التفصيل. وقد تضمن إطار عــمل 
اخــتبـــارات الضغـــط تطبيـــق ِعـــدة صدمــــات، 

أهمها:
تعثر القروض.

تغير سعر الفائدة.
انخفاض أسعار األسهم واألوراق ا�الية.

انخفاض أسعار العقار.

ويتمثل األثر ا�باشر لهذه الصدمات ا�فتــرضـــة 
في ارتفاع مخاطر االئتمان والسوق جراء تدهور 
جودة األصول وانخفاض قـيمتها باإلضافـة إلـى 
الضغـط علــى هامش الفائدة، يلي ذلك أثــر الحق 

لكـن يجب أال نغفل مع البنوك طبيعة هذه الزيادة 
الزيادة  وأن  –خاصة  الستقرارها  ونــطـمئـن 
فـــــرضتــــها ظـروف مؤقتة- وبالتالي قـد ترجع 
�ستويــاتهــــا السابقة مع عودة األمور لطبيعتها.

ا�ُطبقة  الحصيفة  الرقابية  السياسات  وبفضل 
على مدار العقد ا�اضي تمّكن القطاع ا�صـرفي 
من مـــــواصلــــــة دور الـــوســــاطــة ا�ـــــاليــــة 
وتقديم االئتمان الـذي ُيعد أمًرا حيوًيا لقــطاعات 
االقتصاد ا�ختـلفة، والذي تزداد أهـمـيـته خالل 
األزمات االقتصادية، فعلـــى الرغـــم مـن تداعيات 
الجائحــة بلـــغ النـــمو في مـحفظــــة القــــروض 
2.5 مـلـيـــار دينـــار كـــويتـي وبنـسـبـــة %4.8 

وهـــــــــي معدالت  جيدة في ظل أزمـة طـــاحـنـــــة 
وتـراجع الثقة وانعدام اليق�. 

وتوزعـــت ا�حفظـــة ما ب� قطــــاعـــات االقتصاد 
ا�ختلفة، وكان للقطـــــاع اُألسري وقطاع العقـــار 
أكبر حصة من محفظـة القــروض بما يتسـق مـــع 
توزيع هـذه ا�ـــحفظــــــة فـــــي السنـــــة ا�اضية.

ومـن ا�ـؤشرات على قوة القطاع ا�صـرفـــي في 
مواجهة تداعـيات الجائحة، قـدرته على التعامــل 
أبرز  كأحد  ا�نتظمة  غير  القـروض  ارتـفاع  مع 
القــــــروض  تـلك  بلغت  الجائحة، حيث  تداعيات 
ا�صنفــة خـــالل العــام نحـــو 1 مليار دينـــــــار، 
شّكــلت القـروض غير ا�نتظمـة للقطـاع العقـــاري 
الحصـة األكبــر منهـــا مقــــارنًة ببقية القطاعات، 
أخــًذا في االعتبار حصة القطاع مـــــن إجمالي 
محفظة القــروض وكـــذلك تدابير اإلغــــالق التي 
أضرت بأصحـــاب العقــار، ومـع ذلك تمــكنـــــت 
البنوك من ا�حافظــة على نسبة القـــروض غــيـر 
تاريــــخيـًا  متدنيـــة  مستويــات  ضمن  ا�ـنتظمـة 
عنـد نسبــة 2%، وقـــد تـحققــت لهــا هذه النسبة 
بفضـــل  ا�نتــظمة  غير  القروض  من  ا�نخفضة 
عمليات الشطب التي أجرتها البنوك خالل العـام 
مستفيدة من توافر مستويــــــــات جيـــــدة مــــن 
استباقي  بشكل  قامـت  حيـــث  ا�خصصــــات، 
القـــروض غيـــــر  يقـــارب نصـــف  بشطـــب مـا 
ا�نتـظمـــــة الجــــديــدة، ممـــا خـفف مــن وطــــأة 

االرتفــــــاع في رصيد تلك القروض.
ومن الطبيعي -مع استخدام الـبنوك للمخصصات 

القروض  نمو  جانب  إلى  الشطب،  عمليات  في 
ا�تعثرة- أن يتراجع  قـــليـــــًال مــعـــــدل التغـطية 
غير  القروض  إلى  ا�توفــرة  (ا�خصصات 
ا�نتظمة)، إال أنه ظـــل مـرتفعــًا عند 222% فـــي 
عام 2020، مــا يتيح للبنوك القدرة على مواجهة 
مــزيـــد من ارتفــــاع القروض غير ا�نتظمة فـــي 
خالل  للجائحة  السلبيــة  اآلثـار  استمـرت  حـال 

العام القادم.
كما يشهد للقطاع ا�صرفي بالنجاح في تخطـي 
السنة األولى من األزمة، أن وحدات هذا القطاع 
ظلت تتمتع بـسـيولة وفيرة بنسب تفــوق الحـدود 
الدنيـــا، وقــــد أدت مستـــويات السيـــولة العالية 
مدعومة بالـزيـــادة فـي ودائـع األفراد والتــدابيــر 
التحوطية الكلية إلى زيـــادة ا�ساحة اإلقراضيـة  

ا�تاحة لدى البنوك لتبلغ مستويات غير مسبوقة. 
وبذلك كانت الكويت على نقيض عديد من الدول 
األخرى التي واجهــت ُشحًا فـــي السيـــولة، لذلك 
تدخل بنك الكـويت ا�ركـــــزي المتصاص فائض 
السيولة،  بدًال  مــــن ضخهــــا كمــــا هــــو معتاد 

في األزمات.

رغم تحديات البيئة التشغـيلية من إغالق وتوقف 
أعمال وتراجع فـــي اإليـــرادات العقارية وارتفاع 
التعثــر وتأجــيل أقســـاط التـــمويل الشخصـــي 
ومعدالت الفـــائدة األدنـى تاريخًيا، أنهـــت البنوك 
العـــام بكفـــاية رأسمالية عالية، وَحـققت أرباًحا 
دينار،  مليون   455 بنحو  للمســاهمـــ�  صافية 
وإن كـــانت أقـــل ممـــا حققته العام ا�ـاضي إال 
ظـل  فــــي  ُمبــــرر  االنخــفاض  هذا  مثل  أن 
في  أثـرت  التـي  التشغيلــية  البيــئة  تـحــديات 
األربــاح التشغيليــة للبنوك، باإلضافة إلى تكوين 
تعثـــــرات  ألي  تحسبـًا  مخصصـــات  البنــــوك 
مستقبلية. ومـع كـل ذلك، تمكنت البنوك من ضخ 
أمــــوال فــــي االقتصــــاد ســـواء للمـــودع� أو 
ا�ساهم�، فعلى سبيــل ا�ثـال َبلغــت التوزيعـات 
النقــديــة للبنوك علـــى ا�ساهميـــن 246 مليون 

دينار عـن عــــام 2020.

وثمـــــة مـــــؤشــــر آخـــــر علــــى الســـــالمــــــة 
تبــــرزه  ا�صـــــرفـــــي  القطــــاع  لــــــدى  ا�الية 
قـــــــدرة البنــــوك الكــــــويتيـــة على رفع الكفاية 

ا�ختلـفة والقطاع الخاص، حيث ُكلف الفـــريـــق 
بتقديم تــصورات عمـلية �عالجة آثار التـداعيات 
االقتصادية واالجتماعية الناتجة عـــن انتـشــــار 
 .(COVID-19) ا�ستجــد  كــــــــورونا  فـايروس 
كما قدمت اللجنة عــدًدا مــن ا�قـترحات والتدابير 

اإلضافية من بينها:
دعم العمالة الوطنيـــة فــــي القطاع الخـاص 
عبر مضـاعفـــة قيمــة دعــم العمــالة الوطنية 
ا�سجلـــة على الباب الثالث  والباب الخامـس 
يقـــــارب  مــــا  شملت  شهــــور،  ستــة  �دة 

72,000 موظف.

إعداد مشاريع قــوانيـن العمــل واإليجارات 
ودعم وضمان التمويل لتحفيــــز القطـــــــــاع 
ا�صرفي على منح التمويل للمشروعــــــــات 
الصغيــــرة وا�ـتوسطــــة والشـــركات كذلك، 
والذي ُيعـد األســاس للقـــانون رقم 2 لسنة 
2021 الــــذي صـــدر مؤخـــًرا في 18 أبريل 

.2021

بنك  قام  االجتماعية  للمســــؤولية  واستشعــــاًرا 
الكويت ا�ركـزي والبنوك بعدد مـن ا�بادرات فــي 

هــذا االتجـــاه من أمثلتها:
وضع بروتوكـــوالت شاملــــة لعودة األعمـال 
في القطاع ا�ـصرفي بالتعاون مع مستشار 
عا�ي، بما يكفل سالمة كل مـــــن العمـــــالء 

وموظفي البنك. 
إنشاء صنــدوق دعــم ا�جهــــود الحكــــومي 
�كافحة فايـــروس كـورونـا ا�ستجــد بتمويل 
من البنوك الكـــويتيــة بقيمة 10 مليون دينار 

كويتي.
بنك  تـدابير  إن  القـــول  يمكــــن  ثــــم  ومــــن 
َتبنــــت  األزمــــة  مواجهــة  في  ا�ـركـزي  الكويت 

توجــــــت  كــــمـــــا  وشموليــة،  استباقية  مقاربة 
علــى  ا�ُطبقة  الرقابية  مســــاعـيــــــه وسياساتـه 
مدى العقد ا�ـاضي، وبالتـــــالي مكّنــــــت القطاع 
ا�صـرفي من تـخطي العقبة، إذ دخل القطاع هذه 
األزمــــة مــــــن موقع قوة وتمكــن مـــن اجتيــــاز 

السنــــة األولى منهـا بنجـاح. 

تخطـــي العقبـــة

من الشواهد على تخطي القطاع ا�صرفي للعقبة 
هي مؤشرات السالمة ا�الية ا�تـمثـــلة في جودة 
األصول، السيولة، الربحيـة وا�الءة ا�الية، وقـبل 
التطرق إلى تلك ا�ؤشرات يجدر بنـا أن نعرض 
ا�ـالـي  ا�ـركز  التي طـرأت علـــى  التطورات  أهم 
للبنوك خالل عـــام 2020، فــبينمـــا تـــراجـــع 
الناتج ا�حلي اإلجــمالي لـــدولة الكـــويت بسـبب 
نمـــوه،  ا�صـــرفــــي  القطاع  واصـل  الجائحة، 
علـــى   %2.9 بنسبـة  أصوله  نمـــت  حيــث 
إلى  األصول  إجمالي  ليصـــل  ســــنوي  أســاس 
85.4 مليار دينار، أي ما يربو على ضعف الناتج 

وعـلــى  الكــويت.  لدولة  اإلجمالي  ا�حلـــــي 
إلى  الخصم  سعر  انخفـــاض  مـــن  الرغـــم 
زيـــادة  الــــودائع  قيــاسية شهـــدت  مستــويـات 
لتصل  األفـراد،  ودائع  بقيـــادة   %4.1 بنســــبة 
لها  مستوى  ألعلى  ا�صـــرفـــي  النظام  ودائـــع 
مــــــن  منهـا   %78.1 ديـنـار،  مليار   61 بمبلغ 
مصـادر محليـــة مما يعكــــس ثقـة الجمهــور في 
البنوك ا�حلية. وبال شك، ُيعـد هذا األمر إيجابي، 

نعقـــده  الــذي  اللقاء  هذا  في  اليوم  بكـم  أرحب 
الكويت  بنك  بمقـر  األحمد  صباح  قاعة  فـــــي 
الحضــــور  مــــن  ممكن  عــدد  بأقـل  ا�ركزي، 
مــن  عدد  وبأكبـر  اللقاح،  تلقوا جرعتي  الذيــــن 
ا�رئــي،  االتصال  وسائـــل  عبر  ا�شـــاركيــــن 
على  وحرًصا  الصحيــــة  لالشتـــراطات  مراعاًة 

سالمة الجميع.
ونلتقــي اليوم لنستعــــرض مًعا حــالة االستقرار 
ا�الي كما يرصدها التقـــرير الصـــادر عـن بنك 
يعـــــرض  الذي   2020 لسـنة  ا�ركـزي  الكويت 
نظـــرة شـــاملـة ومركـــزة حول االستقرار ا�ــالي 
فــــي دولـــــة الكـــويت خــــالل سنـــــــة ُمثقلــــــة 
بتحديات لم يعرف لها العالم مثيــــًال علــى مـدى 
القــــرن ا�ــــاضي، نـتـيجــــة جـــائحة فايــــروس 
كـــــورونـا. فــــهذه األزمـــــــــــة وإن كـــــــانـــــت 
أنها  إال  صحية،  طبيعــــــة  ذات  أساسهـــا  فــي 
كبيــــرة،  تداعيــــات  االقتصــــاد  علـــى  جـــّرت 
لتقليل  الصارمة  اإلجــــــراءات  وصـلــــت  فـــقد 
الخسائر في األرواح (التـــي بـلغـــت حـتـــى اآلن 
أكثـــــر مـــن 4 مالييـــــن حــــالــة وفـــــاة) حــــد 
اإلغالق الكـلي والجـــزئــــي لفـتـــــرات ممتـــــدة، 
ممــــا أدى إلــــى تـوقـــف كثيـــــر مــن مظــــاهر 
فـــي النشــــاط االقتــصــادي  الحـــياة، وشــــلل 
علـى ا�ستــوييـن العا�ـــي وا�حلـي، وهو ما جعل 
مــن األزمــة معركة علـى جانب� : حماية الحياة 
تقــلبات   2020 عـــام  َشهـــد  ا�حيـــا.  وحماية 
الـــدورة  أحـــداث  فيهــا  وتســـارعت  قــياسية 
تتبـلور في سنوات  ما  عـادًة  التـــي  االقتـصادية 
أسابيـع.  فــــي   2020 عام  خالل  لنعايشها 

الجـــائحة  مستجدات  تســـارع  ظــــل  وفـــي 
وتوالي موجاتها، وتحّورات الفايروس، وتداعيات 
السمة  أصبحت  االقتصـــاد،  علــــى  ذلك  كل 

الغالبـة خالل العـام هــي انعـدام اليقيـن.
وصلـت  مؤشرات  ِعدة  ضمن  جلًيا  ذلك  ويظهر 
فــي  حتــى  قبل  مــن  نشهدهــا  لم  �ستـويات 
األزمة ا�الية العا�يــة. فعلى سبيل ا�ثال، مؤشــر 
التذبـذب  ومؤشر  العـــا�ـــــي،  اليقيــــن  انعــدام 
(VIX) الــــذي سّجـــــل 82.7 نقطــــــة (مقـــابـل 

80.9 نقطة خالل األزمــــــة ا�الية العا�يـــــة) بل 

إن انعدام اليقيـن قـد بلغ درجة اضطـرت معــها 
الكبرى،  العا�ية  االقتصادية  ا�ؤسسات  حـتــــى 
مثل صنــــدوق النقــــد الدولــي، مــراًرا وتكراًرا 
إلى إخضاع توقعاتها �عـــدل نمو الناتج العا�ي 
للمـــراجـــعة والتعـــديل. فبـــاتت مهمـــة واضعي 
أشـد  واالقتصـــادية  والنقدية  ا�الية  السياسات 
وأصـــعـــــب جــــراء انعــــدام اليقيـــــن الحــــاد، 
وتأثــرت قدرتهــــم علـــى اتخــاذ قــرارات فعــالـة 
التـــداعيــــات  مـــن  للتخـفيــف  خــــطط  ووضـع 
تـــدهـــور  إلــى  أدت  التــــي  للجائحـــة  الحـــادة 
فادحــة  وخســائر  االقتصادي  النشــــاط  فـــي 

فــي الوظائف.
الـصـــحــيــــــــة  الســلطـات  اتخـــذته  ِلما  وكان 
األرواح  لحمايــة  ُمستحقة  قــــــــــــرارات  مـــــن 
أثــر غيـر مسبـوق على االقتصــاد العا�ي يتبدى 
مــــديــــري  مــــؤشــــر  انخفـــاض  في  بوضوح 
ا�شتريات (PMI) ليبلغ أدنى مستوى له تاريخًيا 
عــند 26.2 نقطـــة فــــي أبريــل 2020، وكذلك 
هبوط الناتـج اإلجمالــي العـا�ــي بنسبة %3.3، 

تقــــــدر  اإلنتاجيـــــة  فـــــي  خــــســـــــــــارة  أي 
بنحـــــــو 2.8 تــــريليــــون دوالر، كمــــــا خســـر 
مــاليـــ� األفــــراد وظــــــائفهــــــم ومـصـــــــادر 
(ففـــــي  الـــعالـــم  مــــستــــوى  علــى  دخـــــلهـم 
الواليــــات ا�تحـدة -علـى سبيــل ا�ثــال- وصـل 

معــدل البطالة إلى %14.7).

الصدمة مزدوجة
ونتيجـــــة لهـــــذا الشـــــلل تراجــــــع الطلــــــــب 
أسعاره  فـانهــارت  النفط،  عـلـــــى  العــــا�ـــــي 
إلى َحـــــــد وصــــــول خــــــام غـــــــرب تكساس 
(WTI) إلــــى أسعـــار سـالبــة في أبريل 2020 

ألول مــــرة بالتــاريخ، مـا أدى محـلًيا إلى صدمة 
مــزدوجة. فبينمــا كان النخفاض أسعــار النفـــط 
أثــــره الحـــــاد فـــــي تـــــراجــــــــع اإليـــرادات، 
مـــزيـــًدا  تتطلـب  الجائحة  مواجهــــة  كـــــانت 
القـطـــــاع  لتوفيـــر احتيــــاجـــات  اإلنفـاق  مـــن 
الطبي وتوفير السلع االستراتيــــجــية ولتخفيف 
تداعيـات اإلغالق على القطاعات ا�ختلفــــة ودعـم 
الشـــــرائـــــح األكــثــــــر احتيـــاًجا. حيــــث تـم 
تطبيــق تدابير إغالق صارمة، أثرت في كثير من 
األعمال واألنشطة علــــى النحـــو الــذي يظهـــره 
تراجع مــــؤشـر التنقـــل فــــي دولــــة الكـــــويت، 
نقــــاط  عبـــر  الدفـــع  عمــليات  وانخفـــــاض 
بـــــورصـــــــة  مـــؤشـــرات  وتـــراجـــــع  البيــــع 
الكـــــــويت التــــــي انخفضـــت بنسبة %27.9. 
يجــب  ا�زدوجــــة  الصدمة  هذه  حجم  ولتقـديـر 
التي  الكويتي  الخـام  النفط  أسعار  إلى  النظــــر 
وصلت إلى  مستويات متدنية للغاية دون 12 دوالر 
تفاقم  ثم  ومن   ،2020 أبريـــــل  فـــي  للبرميـــل 
العجز ا�قـــدر لعــــام 2021/2020 لـيبــلـــــــغ 
10.8 مليار دينار، وهو مستـــوى لــم نصله مــن 

قبـل حتــى خـــالل الغــــزو العراقي الغاشم وبعد 
التحرير. ويشــكل هـذا العجـــز ما نسبتـه %29 
عشرة  أي  اإلجمالي،  ا�حلـــــي  الناتـــــج  مـــــن 
الـذي  األمر  عا�يــًا،  ا�قبولـة  النسبـة  أضعاف 
يسلــــط الضــــوء مـجدًدا على اتكال اقتصـادنـا 
النفطيــة،  اإليـــــــــــرادات  علــــــى  التـــــــــــام 
وُيعيـد التذكير بــاالخـتالالت ا�الية واالقتصادية 
والهيـكـــليـــة ا�تجـــذرة وضرورة ا�سـارعة إلى 

معالجتها.

استباق الصدمة
و�ـواجهة هذه الصدمة ا�ـــــزدوجــــة وانطـــــالًقا 
بنك  يتبناه  الــــذي  النهــــج االســـتبــاقــي  مــــن 
الكويت ا�ركزي بـادر البنك عبر أدواته ا�تنوعـــــة 
واالستقرار  النقدي  االستقرار  تـــرسيـــخ  إلـــى 
ا�ــالي، وذلك مـنــــذ مـــــارس 2020، متخــــًذا 
مجموعة مــن اإلجراءات والتـدابير عبـــر أدواته 
النقدية والرقابية وأدوات التحوط الكــلي، بهـدف 
التــــخـــفيـــــف مــــــن تداعيات الوبـاء. وتنـدرج 

هذه التدابيـر ضمن أربعــة قنــــوات أساسية.

فعــلـــــى صعـيــــد االستـقــــرار النقـــدي بـــادر 
بنـك الكـويت ا�ـــركــزي منــذ مارس 2020 إلـى 
إجـــــراء عدة تخفيضـــات فـي سعــر الخصـــــم 
ليـــبلـــــــغ 1.5% وهــــــو ا�ـستـــــــوى  األدنـــــى 
االقتـراض  ُكـــــلفـة  تقليل  بهـدف  وذلك  تاريخًيا، 
على الـوحدات االقتصادية ممــــا يمنــــــع تحول 
مشاكـل  إلى  لــديهــا  ا�ؤقتة  السيولة  مشكـالت 
دائمة في مالءتها ا�الية، ُمردًفا ذلك بجملــة مــن 
اإلجراءات في مجال االسـتقرار ا�الي، حيث فعـّل 
بنك الكويت ا�ـركــزي خطـــط الطوارئ لديه ولدى 
القطاع ا�صرفي للتعامل مع متطلبات الجائحة، 
كـمـــا أفـــــرج عـــن ا�صدة الرأسمالية التحوطية 
وخفف متطلبات السيولة لتوفير مساحة إقراضية 
أوسع أمام البنـــوك، إلى جانب ذلك وّجه وحـدات 
القــطاع ا�صرفـي نحو مراجعة شاملة �حافظها 
االئتمانية واالستثمارية، وما هذه إال بعض األمثلة 
على إجراءات بنك الكويت ا�ركزي على صعيــــد 

االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي.

طـــبيـــعــــة  ذات  األزمـــــــة  كــــــانــــــت  و�ــــا 
غـــير معهـودة اكتسب دور بنك الكــويت ا�ركزي 
كمستشـــار مـــالي للحكـــومة أهميـــة استثنائيـة 
تطلبـــت منــه قيـــادة جهــود تحفيــز االقتصـــاد 
الـوطنـي، حــيــــث تــم تنفيـــذ التــــدابيـــر التــي 
رقـــــم  ا�وقــر  الوزراء  مجلس  قرار  تضمنها 
(455) بتشـكيــل لجنة بـرئـاسة محافــــظ بنـــــك 

الكويت ا�ركزي، ُتعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية 
الفريـــــــــق  تقرير  الواردة في  ا�حلي  لالقتصاد 
االقـتصادي ا�ــشترك ب� الجهات الحـــكوميـــــة 

تـرتفــع  فعـنـــدها  ا�خصصات  تلك  باستخـــدام 
أكثـــــر  ا�ـــال  لتصبــــح  رأس  كفـــــاية  معدالت 
الضغـــــط  اختـبارات  تقدم  وبهذا  إيجــابــية. 
القــطاع  أوضـاع  حـول  مطــمئنـــــة  رسالـــــة 

ا�صرفي ومتــــانتــه أمام تحـــديــات ا�ستقبل.

نظرة للمستقبل

لنتمكن مـن مواجهـــة تحــديات ا�ستقبــل علينا 
أن نعـــي أن مــا يمــــر بـــه العـــالـم هــــو أزمة 
تتم  لم  وما  أســــــاسهـــــا،  فــــــي  صــحيـــــــة 
معــالجـــــة الجـــــذور الصحيـــــة لألزمـــــة عبر 
وتقديمها  التطعيم  عمليات  فــــي  التـوســــع 
بعـدالـة للكـــافة لـــن نتمكـــن من تحقيق ا�ناعــة 

ا�جتـمعيـة فـــي أقرب وقت ممكن. 
ومع ما شهـدناه عـا�ًيا من تبـــاطــــؤ اإلصــــابات 
الجديـدة، وتراجع الوفيـات في األشهر األخيرة، 
مـا يزال التبـاين كبيـًرا ب� أوضاع الدول، حيث 
يرفع بعضها اإلغالق فيما يفـرض البعض اآلخــر 
إجـراءات أكثر صرامة. ومرجع ذلك عدم تكافـــؤ 
تـوافر اللـقاحـــــات، ففيمـــا تمكـــنت بعض الدول 
الـــمتقـدمــــة بالفعــــل مـــــن تـــطـــعيـــــم جــــزء 
كبير من سكانها، إال أنــــه بالكــــاد تــم تطـعيـــــم 
12% مـــــن سكـــــان العــالـــم بشكــــل كــــامـل 

حتــــــى اآلن، ووفــــــق آخـــــــر تصـــــريحــــــات 
االســــتمـــــــــرار  فـإن  الدولي،  النقد  لصنــدوق 
يعنـــي  التطعيــم  من  النسق  هـــــــذا  علــــــــى 
ا�نــــاعـــة ا�جتمعية قبل  إلــى  لـن نصـــل  أننــا 
نهايـة عام 2022، وهـو أمـر ُمقلـق، إذ ال مأمـن 

ألحــد بمفـــرده دون أن يصبح الجميع بأمان.
ولـذلك عمــلت الســـلطــــات ا�ختلفة حول العالــم 
على اتـــخاذ السـبـــــل والتـدابـيــــــــر التقليديــة 
وغير التقليدية لحماية الحيــاة وا�حيا عبر فرض 
التبـاعد االجـتماعي واإلغالق الجزئي والكــــلي. 
وبال شك، كانــــت هـــــذه اإلجــراءات ضروريــــة، 
ولكنها ذات أثر اقـتصادي خطـير. لذلك كـان علـى 
الســلطات تقديم دعم مكثف للشركات واألفــراد 
لحــماية مـحياهم، وما إن بـدأت بـوادر التــعـافـي 
بالظهور، وبدأ فــتح االقتصادات تدريجًيا، حتى 

ظهـرت موجات جديدة مــن الفايروس، وفي بعض 
الحاالت مع متحــورات أكثـــر خطــورة، مما أجبر 
ثـم  ومن  اإلغالق،  فرض  إعادة  على  السلطات 
شهدنا حــلقــــــة مفــرغة من اإلغـــالق والفتـــح 
وإعـادة اإلغــالق، وهـــو األمـــر الــــذي يـؤكــــد 
أنــــه ال سبيل للخروج من األزمــــــــة إال بمعالجة 
منبعهـــا الصحـــي حيــث أن معـــالجة تـداعياتها 
االقتصـــادية فحســـب، لـــن تـــؤدي إال لتخــفيف 
وتسك� األعـراض االقتصادية لألزمة، وعلى نحو 

مؤقت.

وقد قامت السلطات عبر األدوات النقدية وا�اليـــة 
وأدوات التحوط الكلي بتقديم مجموعة واسعة من 
تدابير الدعم ا�وجهة لألفراد والشركات الحتواء 
األثر االقتصـــادي للــوبـــاء، زادت قيمتهـــا عـــن 
20 تريليون دوالر على مستوى العـالم،  أي ُقرابة 

حجــــم االقتصـــــاد األمــريكـي أو حوالي %24 
ووفق تصـريحات  العا�ي.  اإلجــمالي  الناتج  من 
صنــــدوق النقـــــد الـــدولي، فــإن ا�بــالـــغ التـي 
تم ضخهـــا مــــن ِقبل البنـــوك ا�ــركـــزية خــالل 
التـــي  ا�بــالغ  قيـمــة  فـقط تتجـاوز   2020 عام 
تم َضخها خالل العشر سنوات ا�اضية مجتمعة. 
والشك، هذه ا�بالغ الهائلة من الدعوم تب� ُعمـق 
األزمة واستمراريتها والحاجة ا�اســـة للتدخـــل 
لحماية الحياة وا�حيا. وهـذه التدابير وإن كـــانت 
تخـــفيف حدة  فــــي  للمســــاعــــدة  ضــــروريــة 
االنكماش االقتصادي، إال أنهـــا عــــززت بعــــض 
نقـــاط الضعف، علــى نـحــــو يمثـــل َمبعث قلـق 
كالسيكي من أن يزرع التعامـــل مـع أزمة ما بذور 

أزمة أخرى.
فــــأدى الدعـــم ا�ـــالـــي ا�باشر والطلب ا�كبوت 
قوي  انتعاش  إلى  اإلغالق  فترات  ا�تراكم خالل 
في مستويات االستهالك الشخصية. كما دفعت 
برامج شراء األصول وعمليـات ضــــخ السيـــولة 
 الهائلة إلى صعــود قوي في أســـواق األسهـــم 

لتسـجل مستــويات قيـاسية واحًدا تلو اآلخر.
العا�ية الضوء  ا�اليـة  وتسلط ا�قارنة مع األزمة 
علـى سرعـة تعافي أسواق األسهم بعد الصدمة 
األولية. ففــي حــ� استغــــرق األمـر 1890 يوًما 
قبل  مستــواه  إلى   (MSCI) مؤشـر  يعـود  حتى 
األزمة ا�اليـة العا�ية، إال أن االنتعاش ا�مــــاثـــل 

هذا السؤال بشكل أســـاســـي علـــى ما إذا كان 
االرتفـــاع الحالي في األسعار  مستمــًرا أم عابًرا 

ومؤقًتا.

ولكن التضخم ليـــس مصـــدر القلــــق الـوحيـــد 
للسلطات، فالسـؤال األشمـل واألصعـب هو كيفية 
العودة عن تدابير الدعـم النقدية وا�الية والرقابية 
ا�عمول بها حالًيا، وتوقيت تلك العودة؟ إن العودة 
ومتخذة  منظمة  تكـــن  لم  ما  التدابيـر  تلك  عـن 
بالـوقـت ا�ناسب، تبعاتها ستكون أكبــر وأشـــد. 
فمع تقـليص الدعم ا�الــي بشكل ســـابق ألوانــــه 
الدعــوم  انخفـــاض  يــؤدي  قــد  منظـم،  وغيــــر 
إلى  تأجيل األقساط  أو رفع  القروض  وضمانات 
زيادة حاالت اإلفالس، كما سيؤدي استـعجــــال 
السلطــات النــقديـة فــــي تخفيف برامــج شــراء 
ألسعار  التدريجية  الزيادة  في  والبدء  األصول 
الفائدة، إلى تشديد الظـروف ا�اليــة، ممـــا يرفــع 
تـــكلفـة االقتراض على الشركات واألفراد ويقــلل 
من قدرتها على خدمــة الديون وقــــد يـــــؤدي إلى 
فإن  وبا�ثل،  األسواق.  في  تـصحيحـية  حركات 
متطلبات  تخفـيـف  عن  الرقابية  السلطات  عودة 
رأس ا�ال والسيولــة، قــد تـدفع بـعـــض البنـــوك 
لتـــلبية  االئتمــانيــة  التسهيالت  منح  تقييد  إلى 
هذه ا�تطلبات الرقابية األكثر صرامـة، مما يؤدي 

إلى تشـديد األوضاع ا�الية.

وإذا كان هذا ا�ستوى مـن التعقيد غيـر كــــاٍف، 
فهنــاك مخاطر إضـافيـــة ناتجـــة عـن العـــدوى 
االقتــصاديــة عبــــر الـدول. فعلى سبيـل ا�ثـال، 
حتـى لو حافظت دولــة ما على تلك التدابير لديها، 
فإن التشــديـد ا�بكــر للسيــاســة النقدية من ِقبل 

استغرق 196 يوًما فقــــط بعـد صـدمـة فـايروس 
كــورونا، وبعــد أن سّجل أدنـــى مستـــوى له فـي 
بواقع  ا�ؤشر  ا�اضي، تصاعد  العام  من  مارس 

88% منذ ذلك الح�.

وبا�ثل، وصلت الديـــون العـــا�ية إلـــى مستـــوى 
قيـــاســـي بلـــغ 289 تـــريليــون، أو مـــا يعادل 
360% مـــن النــاتج ا�حلـي اإلجمالـي العا�ـي، 

حيـــث شهــــد عـــــام 2020 وحـده تصاعد في 
الديون بنحو 30 تريليون دوالر.

أما بالنسبة للبنوك ا�ركزية، فإن مـــا يثيـــر القلق 
بشكل  متزايد هو االرتفــاع األخـــير في معــدالت 
التضخـــم، فـــي االقتصادات ا�تقدمة  والناشئــة، 
فبعـــد أن كــانت االقتصادات ا�تقدمة تبحث عن 
من  عقد  مدى  على  جاهدة  تحاول  و  التضخم 
لديها  ا�نشــود  ا�ستــوى  إلى  الوصول  الزمن 
العالم من  القلق يساور  2%، فجأة أصـبح  وهو 
تســـــارع التضخـــم ولفتـــرة ممتـــدة، وإن كــان 
عابر  األخير  االرتفاع  أن  يعــتقـــــدون  الخبراء 
واإلنفاق  ا�ـكبـــوت  الطلـــب  عن  وناتج  ومؤقت 
السخـــي الذي قابلـــه اضطـــراب فــــي ســالسل 
ا�عروض. وتفسر مجموعة متنوعة  وِقلة  التوريد 
من العوامل علــــى جانبــــي العــــرض والطـلـــب 
 (Base E�ect) باإلضــــافـــــة إلـــــى عـــــامـل

ارتفاع األسعار.

فـعـلـــى سبيـــل ا�ثـــال، ســـاعدت تدابيـــر دعم 
السياسات ا�ُكثفة على انتعاش الطلب دون وجود 
عــرض كــاٍف با�ــقابل وبالتالي أدى إلى ارتفــاع 
األسعار. والسـؤال الذي يثيره ارتفاع التضخـم 
هو: هل عــلى البنــوك ا�ركــزيــة أن تتحـــرك اآلن 
الحتوائه أم تتريث في ذلك؟ وتعتمد اإلجابة على 

الرئيسيــة  االقتــــصادات  أحد  فـي  مركزي  بنـك 
مثــل االحتياطي الفيـدرالي األمـريكـي، يمكـن أن 
يؤدي إلى تدفق رأس ا�ال إلى  خارج االقتصادات 
النـاشئــة، ممـا يشكل ضغًطا  عليهــا، ناهيك عــن 
ا�ؤثرات الخارجــيـة األخــــــرى مثـــل أسعـــــار 
النفــــط والتحديات الجيـوسياسيـــة التـــي تؤثــر 

على االقتصادات بشـكل مباشر.
وفي مثل هذه األوضاع فإن الكويت باقتصـادها 
الصغيـر وا�نفتح على العالم ليســت بمعزل عن 
مثل تلك التطــورات، إضـــافـــة إلى مـا لدينا من 
اختالالت هـيكيليـة تـصـعـــــــب عــــلينـا الوضع 
وبـالتالي تتــطلب مـــنا التدخـل السليم وا�دروس 
�عالجتها بشكل شمولي. لذا حرص بنـك الكويت 
ا�ركزي على استخدام أدواته في إطــار السياسة 
فعـّـــال  بشكل  الكلي  التحوط  وسياسة  النقدية 
لضمان االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي، على 
أحدثتها  التي  ا�سبـوقة  غير  الصدمة  من  الرغم 
الجائحة، وسيستمر فـي رقابته اليقظة واللصيقة 
 وعلــى أهبـة االستعداد للتدخل ا�بكر لحماية تلك 

ا�نجـــــزات. ومـــع ذلك، فــــإن االستقرار النقدي 
واالستقرار ا�الي ليسا سوى شرط� ضروري�، 
ولكنهمــا غيــر كــافي� لتحــقيق  اقتصــاد ُمستقر 

وُمستدام.  
كما يجـب أال يدفعنا االرتفــاع األخير في أسعار 
النفط إلى التراخي وإغفال ا�خاطــر واالختـالالت 
فهنالـك حاجة  اقتصادنا.  تواجـــه  التي  الهيكلية 
الجهود  وتضافر  وحاسمة  جادة  لخطوات  ُملحة 
ب� كل األطراف ا�عنية، لـــتبني إصالحات مالية 

وهيكليـة فعــالـة الستـــدامة الرفاه للجميع.

ا  األزمــــــة شكـلـــت اختبــــارً
ا لمتــــــانــة القطـاع  حقيــــقيً

المصرفي

قـام بنك الكـــويت المركزي 
بإجــراء اختبــارات ضغط وفق 
ا  آليــة مطــورة، تشكـــل إطارً
ا يتمتــع بالمرونــة  متكـــــاملً

والديناميكية

هيا بندر الحميدي
مدير مكتب االستقرار المالي 

بنك الكويت المركزي

تم وضع 3 سيناريوهات من حيث النوع والتغطية 
والشدة وبنظرة مستقبلية لثالث سنوات وجميع
االختبارات التي أجريت على البنوك عكسـت متانــة 

أوضـــاع القطـــاع المصرفي المحلي.

هيا الحميدي

هيا الحميدي



القطـاع  في  السيولة  أوضاع  تدهــور  فـي  يتمثل 
نتيجة السحـب ا�توقع  للودائع وارتفاع تكـــلــفـة 
ا�طــــورة  اآلليـــة  خـالل  مـــن  ويمكـــن  األموال. 
هـــذه  نتـــائــج  قـــراءة  الضغـط  الخـتبــــارات 
الصدمات واآلثار ا�ترتبة على القطـاع ا�صـرفي 
مما يتيح لبنك الكويت ا�ركزي تطبيـــق اإلجـــراء 
مــستــــوى  علــــــى  ا�ناسب ســــــواء  التحوطي 
الـقطـــاع بشكــــل ُمجمـــــع أو علــــى مستــــوى 

بنك مع�.
وقد ُوضعـت 3 سيناريوهات رئيســـة ُمستــوحاة 
مـن طـبيعة االقتصاد ا�حـلـي والـــتـحـديات الـتي 
تــحمل  عــلـى  البنوك  قدرة  لتقييم  يواجـهها  قد 

الضغوط، وتـلك السيناريوهات الثالث هي:
السيناريو األول:  

صـدمة في أحـد القطــاعــــات االقتصـــــادية 
الحقيقية بشكل منفرد، مثـــل قطاع العقــــار 

أو األوراق ا�اليـــة أو القطاع الشخصي.
السيناريو الثاني:  

مـــن  قطــاعــات  ِعـــدة  فــي  صدمة  متزامنة 
االقتصـــاد الحقيقي علـى مستوى الدولة.

السيناريو الثالث: 
أزمــــــة عـــا�يـة واسعــــة النطاق.

وتتعدد هذه السيناريـــوهات مـــــن حيـــث نــــوع 
وِحــــــّدتهـــــا،  ومـــصــــدرهــــا  الصــــدمــــة 
وقد أكـدت اخـتبارات الضغط بسينـاريـوهـــاتهــا 
مــا  وأثبتت  القطاع،  أوضاع  متانة  ا�ـتنــوعــة 
يتمـتـــع بــه من ا�رونـــة  وا�الءة التــي تجاوزت 
الحـد األدنـــى �تطـلبات بازل البالـغة 8% حتى 
في ظـل أسـوأ السـيناريوهات، وذلك دون السماح 
ا�خصصــات  مــن  باالستفــادة  للبنــــــــــــوك 
التي تـم بناؤهــا، أما في حال السمــــاح للبنــــوك 

الرأسمالية لديهـا، مـــستفيدة مــــن تصنيفاتهــا 
ا�رتفعـــة ومــــن أسعـــار الفـائــــدة ا�خفضــــة، 
حيـث  العا�يـة،  األســواق  مـــن  االقتـــراض  عبر 
بـمقــــــدار  ا�ـــــال  رأس  كفاية  معدل  ارتفع 
0.5% ليصــل بنهـــايــة السنـة إلى 19%، وعلى 

ا�ـركزي  الكـويت  بنـك  قيــام  مــــن  الرغم 
الرأسمالية  ا�صدة  عن  باإلفــــــــــراج 
التحوطيــــة، لـم يـــلجـــأ أي مـــن البنـــوك إلـــى 

استخدامها.
ومع أن األزمة شكلت اختبـاًرا حـقـيـــقًيا �تانــــة 
القطاع ا�صـــرفي، ورغـــم اجتياز القطاع السنة 
األولــى من األزمــة بنجـــاح، إال أن بنــك الكويت 
استمرارية  إلى  االطمئنـان  على  حرص  ا�ركزي 
هذه  اإلنجازات التي تحققـت للقطــــاع، ولــذا قـام 
بإجراء اختبارات ضغط وفق آلية مطـورة، تشكل 
إطاًرا متكامًال يتمتع با�رونة والديناميكية، ويتيح 
من  عديًدا  تراعـي  متنوعة  سيناريوهات  تطبيق 
والجزئية،  الكـلية  واالقتصادية  ا�الية  ا�تغـيرات 
وتستوعب مزيًدا من التفاصيل الدقــيقة لـتترجم 
آثارها علــى القـطـــاعات االقتصاديــــــة ا�ختلفة، 
بدرجة عالية من التفصيل. وقد تضمن إطار عــمل 
اخــتبـــارات الضغـــط تطبيـــق ِعـــدة صدمــــات، 

أهمها:
تعثر القروض.

تغير سعر الفائدة.
انخفاض أسعار األسهم واألوراق ا�الية.

انخفاض أسعار العقار.

ويتمثل األثر ا�باشر لهذه الصدمات ا�فتــرضـــة 
في ارتفاع مخاطر االئتمان والسوق جراء تدهور 
جودة األصول وانخفاض قـيمتها باإلضافـة إلـى 
الضغـط علــى هامش الفائدة، يلي ذلك أثــر الحق 

لكـن يجب أال نغفل مع البنوك طبيعة هذه الزيادة 
الزيادة  وأن  –خاصة  الستقرارها  ونــطـمئـن 
فـــــرضتــــها ظـروف مؤقتة- وبالتالي قـد ترجع 
�ستويــاتهــــا السابقة مع عودة األمور لطبيعتها.

ا�ُطبقة  الحصيفة  الرقابية  السياسات  وبفضل 
على مدار العقد ا�اضي تمّكن القطاع ا�صـرفي 
من مـــــواصلــــــة دور الـــوســــاطــة ا�ـــــاليــــة 
وتقديم االئتمان الـذي ُيعد أمًرا حيوًيا لقــطاعات 
االقتصاد ا�ختـلفة، والذي تزداد أهـمـيـته خالل 
األزمات االقتصادية، فعلـــى الرغـــم مـن تداعيات 
الجائحــة بلـــغ النـــمو في مـحفظــــة القــــروض 
2.5 مـلـيـــار دينـــار كـــويتـي وبنـسـبـــة %4.8 

وهـــــــــي معدالت  جيدة في ظل أزمـة طـــاحـنـــــة 
وتـراجع الثقة وانعدام اليق�. 

وتوزعـــت ا�حفظـــة ما ب� قطــــاعـــات االقتصاد 
ا�ختلفة، وكان للقطـــــاع اُألسري وقطاع العقـــار 
أكبر حصة من محفظـة القــروض بما يتسـق مـــع 
توزيع هـذه ا�ـــحفظــــــة فـــــي السنـــــة ا�اضية.

ومـن ا�ـؤشرات على قوة القطاع ا�صـرفـــي في 
مواجهة تداعـيات الجائحة، قـدرته على التعامــل 
أبرز  كأحد  ا�نتظمة  غير  القـروض  ارتـفاع  مع 
القــــــروض  تـلك  بلغت  الجائحة، حيث  تداعيات 
ا�صنفــة خـــالل العــام نحـــو 1 مليار دينـــــــار، 
شّكــلت القـروض غير ا�نتظمـة للقطـاع العقـــاري 
الحصـة األكبــر منهـــا مقــــارنًة ببقية القطاعات، 
أخــًذا في االعتبار حصة القطاع مـــــن إجمالي 
محفظة القــروض وكـــذلك تدابير اإلغــــالق التي 
أضرت بأصحـــاب العقــار، ومـع ذلك تمــكنـــــت 
البنوك من ا�حافظــة على نسبة القـــروض غــيـر 
تاريــــخيـًا  متدنيـــة  مستويــات  ضمن  ا�ـنتظمـة 
عنـد نسبــة 2%، وقـــد تـحققــت لهــا هذه النسبة 
بفضـــل  ا�نتــظمة  غير  القروض  من  ا�نخفضة 
عمليات الشطب التي أجرتها البنوك خالل العـام 
مستفيدة من توافر مستويــــــــات جيـــــدة مــــن 
استباقي  بشكل  قامـت  حيـــث  ا�خصصــــات، 
القـــروض غيـــــر  يقـــارب نصـــف  بشطـــب مـا 
ا�نتـظمـــــة الجــــديــدة، ممـــا خـفف مــن وطــــأة 

االرتفــــــاع في رصيد تلك القروض.
ومن الطبيعي -مع استخدام الـبنوك للمخصصات 

القروض  نمو  جانب  إلى  الشطب،  عمليات  في 
ا�تعثرة- أن يتراجع  قـــليـــــًال مــعـــــدل التغـطية 
غير  القروض  إلى  ا�توفــرة  (ا�خصصات 
ا�نتظمة)، إال أنه ظـــل مـرتفعــًا عند 222% فـــي 
عام 2020، مــا يتيح للبنوك القدرة على مواجهة 
مــزيـــد من ارتفــــاع القروض غير ا�نتظمة فـــي 
خالل  للجائحة  السلبيــة  اآلثـار  استمـرت  حـال 

العام القادم.
كما يشهد للقطاع ا�صرفي بالنجاح في تخطـي 
السنة األولى من األزمة، أن وحدات هذا القطاع 
ظلت تتمتع بـسـيولة وفيرة بنسب تفــوق الحـدود 
الدنيـــا، وقــــد أدت مستـــويات السيـــولة العالية 
مدعومة بالـزيـــادة فـي ودائـع األفراد والتــدابيــر 
التحوطية الكلية إلى زيـــادة ا�ساحة اإلقراضيـة  

ا�تاحة لدى البنوك لتبلغ مستويات غير مسبوقة. 
وبذلك كانت الكويت على نقيض عديد من الدول 
األخرى التي واجهــت ُشحًا فـــي السيـــولة، لذلك 
تدخل بنك الكـويت ا�ركـــــزي المتصاص فائض 
السيولة،  بدًال  مــــن ضخهــــا كمــــا هــــو معتاد 

في األزمات.

رغم تحديات البيئة التشغـيلية من إغالق وتوقف 
أعمال وتراجع فـــي اإليـــرادات العقارية وارتفاع 
التعثــر وتأجــيل أقســـاط التـــمويل الشخصـــي 
ومعدالت الفـــائدة األدنـى تاريخًيا، أنهـــت البنوك 
العـــام بكفـــاية رأسمالية عالية، وَحـققت أرباًحا 
دينار،  مليون   455 بنحو  للمســاهمـــ�  صافية 
وإن كـــانت أقـــل ممـــا حققته العام ا�ـاضي إال 
ظـل  فــــي  ُمبــــرر  االنخــفاض  هذا  مثل  أن 
في  أثـرت  التـي  التشغيلــية  البيــئة  تـحــديات 
األربــاح التشغيليــة للبنوك، باإلضافة إلى تكوين 
تعثـــــرات  ألي  تحسبـًا  مخصصـــات  البنــــوك 
مستقبلية. ومـع كـل ذلك، تمكنت البنوك من ضخ 
أمــــوال فــــي االقتصــــاد ســـواء للمـــودع� أو 
ا�ساهم�، فعلى سبيــل ا�ثـال َبلغــت التوزيعـات 
النقــديــة للبنوك علـــى ا�ساهميـــن 246 مليون 

دينار عـن عــــام 2020.

وثمـــــة مـــــؤشــــر آخـــــر علــــى الســـــالمــــــة 
تبــــرزه  ا�صـــــرفـــــي  القطــــاع  لــــــدى  ا�الية 
قـــــــدرة البنــــوك الكــــــويتيـــة على رفع الكفاية 

ا�ختلـفة والقطاع الخاص، حيث ُكلف الفـــريـــق 
بتقديم تــصورات عمـلية �عالجة آثار التـداعيات 
االقتصادية واالجتماعية الناتجة عـــن انتـشــــار 
 .(COVID-19) ا�ستجــد  كــــــــورونا  فـايروس 
كما قدمت اللجنة عــدًدا مــن ا�قـترحات والتدابير 

اإلضافية من بينها:
دعم العمالة الوطنيـــة فــــي القطاع الخـاص 
عبر مضـاعفـــة قيمــة دعــم العمــالة الوطنية 
ا�سجلـــة على الباب الثالث  والباب الخامـس 
يقـــــارب  مــــا  شملت  شهــــور،  ستــة  �دة 

72,000 موظف.

إعداد مشاريع قــوانيـن العمــل واإليجارات 
ودعم وضمان التمويل لتحفيــــز القطـــــــــاع 
ا�صرفي على منح التمويل للمشروعــــــــات 
الصغيــــرة وا�ـتوسطــــة والشـــركات كذلك، 
والذي ُيعـد األســاس للقـــانون رقم 2 لسنة 
2021 الــــذي صـــدر مؤخـــًرا في 18 أبريل 

.2021

بنك  قام  االجتماعية  للمســــؤولية  واستشعــــاًرا 
الكويت ا�ركـزي والبنوك بعدد مـن ا�بادرات فــي 

هــذا االتجـــاه من أمثلتها:
وضع بروتوكـــوالت شاملــــة لعودة األعمـال 
في القطاع ا�ـصرفي بالتعاون مع مستشار 
عا�ي، بما يكفل سالمة كل مـــــن العمـــــالء 

وموظفي البنك. 
إنشاء صنــدوق دعــم ا�جهــــود الحكــــومي 
�كافحة فايـــروس كـورونـا ا�ستجــد بتمويل 
من البنوك الكـــويتيــة بقيمة 10 مليون دينار 

كويتي.
بنك  تـدابير  إن  القـــول  يمكــــن  ثــــم  ومــــن 
َتبنــــت  األزمــــة  مواجهــة  في  ا�ـركـزي  الكويت 

توجــــــت  كــــمـــــا  وشموليــة،  استباقية  مقاربة 
علــى  ا�ُطبقة  الرقابية  مســــاعـيــــــه وسياساتـه 
مدى العقد ا�ـاضي، وبالتـــــالي مكّنــــــت القطاع 
ا�صـرفي من تـخطي العقبة، إذ دخل القطاع هذه 
األزمــــة مــــــن موقع قوة وتمكــن مـــن اجتيــــاز 

السنــــة األولى منهـا بنجـاح. 

تخطـــي العقبـــة

من الشواهد على تخطي القطاع ا�صرفي للعقبة 
هي مؤشرات السالمة ا�الية ا�تـمثـــلة في جودة 
األصول، السيولة، الربحيـة وا�الءة ا�الية، وقـبل 
التطرق إلى تلك ا�ؤشرات يجدر بنـا أن نعرض 
ا�ـالـي  ا�ـركز  التي طـرأت علـــى  التطورات  أهم 
للبنوك خالل عـــام 2020، فــبينمـــا تـــراجـــع 
الناتج ا�حلي اإلجــمالي لـــدولة الكـــويت بسـبب 
نمـــوه،  ا�صـــرفــــي  القطاع  واصـل  الجائحة، 
علـــى   %2.9 بنسبـة  أصوله  نمـــت  حيــث 
إلى  األصول  إجمالي  ليصـــل  ســــنوي  أســاس 
85.4 مليار دينار، أي ما يربو على ضعف الناتج 

وعـلــى  الكــويت.  لدولة  اإلجمالي  ا�حلـــــي 
إلى  الخصم  سعر  انخفـــاض  مـــن  الرغـــم 
زيـــادة  الــــودائع  قيــاسية شهـــدت  مستــويـات 
لتصل  األفـراد،  ودائع  بقيـــادة   %4.1 بنســــبة 
لها  مستوى  ألعلى  ا�صـــرفـــي  النظام  ودائـــع 
مــــــن  منهـا   %78.1 ديـنـار،  مليار   61 بمبلغ 
مصـادر محليـــة مما يعكــــس ثقـة الجمهــور في 
البنوك ا�حلية. وبال شك، ُيعـد هذا األمر إيجابي، 

نعقـــده  الــذي  اللقاء  هذا  في  اليوم  بكـم  أرحب 
الكويت  بنك  بمقـر  األحمد  صباح  قاعة  فـــــي 
الحضــــور  مــــن  ممكن  عــدد  بأقـل  ا�ركزي، 
مــن  عدد  وبأكبـر  اللقاح،  تلقوا جرعتي  الذيــــن 
ا�رئــي،  االتصال  وسائـــل  عبر  ا�شـــاركيــــن 
على  وحرًصا  الصحيــــة  لالشتـــراطات  مراعاًة 

سالمة الجميع.
ونلتقــي اليوم لنستعــــرض مًعا حــالة االستقرار 
ا�الي كما يرصدها التقـــرير الصـــادر عـن بنك 
يعـــــرض  الذي   2020 لسـنة  ا�ركـزي  الكويت 
نظـــرة شـــاملـة ومركـــزة حول االستقرار ا�ــالي 
فــــي دولـــــة الكـــويت خــــالل سنـــــــة ُمثقلــــــة 
بتحديات لم يعرف لها العالم مثيــــًال علــى مـدى 
القــــرن ا�ــــاضي، نـتـيجــــة جـــائحة فايــــروس 
كـــــورونـا. فــــهذه األزمـــــــــــة وإن كـــــــانـــــت 
أنها  إال  صحية،  طبيعــــــة  ذات  أساسهـــا  فــي 
كبيــــرة،  تداعيــــات  االقتصــــاد  علـــى  جـــّرت 
لتقليل  الصارمة  اإلجــــــراءات  وصـلــــت  فـــقد 
الخسائر في األرواح (التـــي بـلغـــت حـتـــى اآلن 
أكثـــــر مـــن 4 مالييـــــن حــــالــة وفـــــاة) حــــد 
اإلغالق الكـلي والجـــزئــــي لفـتـــــرات ممتـــــدة، 
ممــــا أدى إلــــى تـوقـــف كثيـــــر مــن مظــــاهر 
فـــي النشــــاط االقتــصــادي  الحـــياة، وشــــلل 
علـى ا�ستــوييـن العا�ـــي وا�حلـي، وهو ما جعل 
مــن األزمــة معركة علـى جانب� : حماية الحياة 
تقــلبات   2020 عـــام  َشهـــد  ا�حيـــا.  وحماية 
الـــدورة  أحـــداث  فيهــا  وتســـارعت  قــياسية 
تتبـلور في سنوات  ما  عـادًة  التـــي  االقتـصادية 
أسابيـع.  فــــي   2020 عام  خالل  لنعايشها 

الجـــائحة  مستجدات  تســـارع  ظــــل  وفـــي 
وتوالي موجاتها، وتحّورات الفايروس، وتداعيات 
السمة  أصبحت  االقتصـــاد،  علــــى  ذلك  كل 

الغالبـة خالل العـام هــي انعـدام اليقيـن.
وصلـت  مؤشرات  ِعدة  ضمن  جلًيا  ذلك  ويظهر 
فــي  حتــى  قبل  مــن  نشهدهــا  لم  �ستـويات 
األزمة ا�الية العا�يــة. فعلى سبيل ا�ثال، مؤشــر 
التذبـذب  ومؤشر  العـــا�ـــــي،  اليقيــــن  انعــدام 
(VIX) الــــذي سّجـــــل 82.7 نقطــــــة (مقـــابـل 

80.9 نقطة خالل األزمــــــة ا�الية العا�يـــــة) بل 

إن انعدام اليقيـن قـد بلغ درجة اضطـرت معــها 
الكبرى،  العا�ية  االقتصادية  ا�ؤسسات  حـتــــى 
مثل صنــــدوق النقــــد الدولــي، مــراًرا وتكراًرا 
إلى إخضاع توقعاتها �عـــدل نمو الناتج العا�ي 
للمـــراجـــعة والتعـــديل. فبـــاتت مهمـــة واضعي 
أشـد  واالقتصـــادية  والنقدية  ا�الية  السياسات 
وأصـــعـــــب جــــراء انعــــدام اليقيـــــن الحــــاد، 
وتأثــرت قدرتهــــم علـــى اتخــاذ قــرارات فعــالـة 
التـــداعيــــات  مـــن  للتخـفيــف  خــــطط  ووضـع 
تـــدهـــور  إلــى  أدت  التــــي  للجائحـــة  الحـــادة 
فادحــة  وخســائر  االقتصادي  النشــــاط  فـــي 

فــي الوظائف.
الـصـــحــيــــــــة  الســلطـات  اتخـــذته  ِلما  وكان 
األرواح  لحمايــة  ُمستحقة  قــــــــــــرارات  مـــــن 
أثــر غيـر مسبـوق على االقتصــاد العا�ي يتبدى 
مــــديــــري  مــــؤشــــر  انخفـــاض  في  بوضوح 
ا�شتريات (PMI) ليبلغ أدنى مستوى له تاريخًيا 
عــند 26.2 نقطـــة فــــي أبريــل 2020، وكذلك 
هبوط الناتـج اإلجمالــي العـا�ــي بنسبة %3.3، 

تقــــــدر  اإلنتاجيـــــة  فـــــي  خــــســـــــــــارة  أي 
بنحـــــــو 2.8 تــــريليــــون دوالر، كمــــــا خســـر 
مــاليـــ� األفــــراد وظــــــائفهــــــم ومـصـــــــادر 
(ففـــــي  الـــعالـــم  مــــستــــوى  علــى  دخـــــلهـم 
الواليــــات ا�تحـدة -علـى سبيــل ا�ثــال- وصـل 

معــدل البطالة إلى %14.7).

الصدمة مزدوجة
ونتيجـــــة لهـــــذا الشـــــلل تراجــــــع الطلــــــــب 
أسعاره  فـانهــارت  النفط،  عـلـــــى  العــــا�ـــــي 
إلى َحـــــــد وصــــــول خــــــام غـــــــرب تكساس 
(WTI) إلــــى أسعـــار سـالبــة في أبريل 2020 

ألول مــــرة بالتــاريخ، مـا أدى محـلًيا إلى صدمة 
مــزدوجة. فبينمــا كان النخفاض أسعــار النفـــط 
أثــــره الحـــــاد فـــــي تـــــراجــــــــع اإليـــرادات، 
مـــزيـــًدا  تتطلـب  الجائحة  مواجهــــة  كـــــانت 
القـطـــــاع  لتوفيـــر احتيــــاجـــات  اإلنفـاق  مـــن 
الطبي وتوفير السلع االستراتيــــجــية ولتخفيف 
تداعيـات اإلغالق على القطاعات ا�ختلفــــة ودعـم 
الشـــــرائـــــح األكــثــــــر احتيـــاًجا. حيــــث تـم 
تطبيــق تدابير إغالق صارمة، أثرت في كثير من 
األعمال واألنشطة علــــى النحـــو الــذي يظهـــره 
تراجع مــــؤشـر التنقـــل فــــي دولــــة الكـــــويت، 
نقــــاط  عبـــر  الدفـــع  عمــليات  وانخفـــــاض 
بـــــورصـــــــة  مـــؤشـــرات  وتـــراجـــــع  البيــــع 
الكـــــــويت التــــــي انخفضـــت بنسبة %27.9. 
يجــب  ا�زدوجــــة  الصدمة  هذه  حجم  ولتقـديـر 
التي  الكويتي  الخـام  النفط  أسعار  إلى  النظــــر 
وصلت إلى  مستويات متدنية للغاية دون 12 دوالر 
تفاقم  ثم  ومن   ،2020 أبريـــــل  فـــي  للبرميـــل 
العجز ا�قـــدر لعــــام 2021/2020 لـيبــلـــــــغ 
10.8 مليار دينار، وهو مستـــوى لــم نصله مــن 

قبـل حتــى خـــالل الغــــزو العراقي الغاشم وبعد 
التحرير. ويشــكل هـذا العجـــز ما نسبتـه %29 
عشرة  أي  اإلجمالي،  ا�حلـــــي  الناتـــــج  مـــــن 
الـذي  األمر  عا�يــًا،  ا�قبولـة  النسبـة  أضعاف 
يسلــــط الضــــوء مـجدًدا على اتكال اقتصـادنـا 
النفطيــة،  اإليـــــــــــرادات  علــــــى  التـــــــــــام 
وُيعيـد التذكير بــاالخـتالالت ا�الية واالقتصادية 
والهيـكـــليـــة ا�تجـــذرة وضرورة ا�سـارعة إلى 

معالجتها.

استباق الصدمة
و�ـواجهة هذه الصدمة ا�ـــــزدوجــــة وانطـــــالًقا 
بنك  يتبناه  الــــذي  النهــــج االســـتبــاقــي  مــــن 
الكويت ا�ركزي بـادر البنك عبر أدواته ا�تنوعـــــة 
واالستقرار  النقدي  االستقرار  تـــرسيـــخ  إلـــى 
ا�ــالي، وذلك مـنــــذ مـــــارس 2020، متخــــًذا 
مجموعة مــن اإلجراءات والتـدابير عبـــر أدواته 
النقدية والرقابية وأدوات التحوط الكــلي، بهـدف 
التــــخـــفيـــــف مــــــن تداعيات الوبـاء. وتنـدرج 

هذه التدابيـر ضمن أربعــة قنــــوات أساسية.

فعــلـــــى صعـيــــد االستـقــــرار النقـــدي بـــادر 
بنـك الكـويت ا�ـــركــزي منــذ مارس 2020 إلـى 
إجـــــراء عدة تخفيضـــات فـي سعــر الخصـــــم 
ليـــبلـــــــغ 1.5% وهــــــو ا�ـستـــــــوى  األدنـــــى 
االقتـراض  ُكـــــلفـة  تقليل  بهـدف  وذلك  تاريخًيا، 
على الـوحدات االقتصادية ممــــا يمنــــــع تحول 
مشاكـل  إلى  لــديهــا  ا�ؤقتة  السيولة  مشكـالت 
دائمة في مالءتها ا�الية، ُمردًفا ذلك بجملــة مــن 
اإلجراءات في مجال االسـتقرار ا�الي، حيث فعـّل 
بنك الكويت ا�ـركــزي خطـــط الطوارئ لديه ولدى 
القطاع ا�صرفي للتعامل مع متطلبات الجائحة، 
كـمـــا أفـــــرج عـــن ا�صدة الرأسمالية التحوطية 
وخفف متطلبات السيولة لتوفير مساحة إقراضية 
أوسع أمام البنـــوك، إلى جانب ذلك وّجه وحـدات 
القــطاع ا�صرفـي نحو مراجعة شاملة �حافظها 
االئتمانية واالستثمارية، وما هذه إال بعض األمثلة 
على إجراءات بنك الكويت ا�ركزي على صعيــــد 

االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي.

طـــبيـــعــــة  ذات  األزمـــــــة  كــــــانــــــت  و�ــــا 
غـــير معهـودة اكتسب دور بنك الكــويت ا�ركزي 
كمستشـــار مـــالي للحكـــومة أهميـــة استثنائيـة 
تطلبـــت منــه قيـــادة جهــود تحفيــز االقتصـــاد 
الـوطنـي، حــيــــث تــم تنفيـــذ التــــدابيـــر التــي 
رقـــــم  ا�وقــر  الوزراء  مجلس  قرار  تضمنها 
(455) بتشـكيــل لجنة بـرئـاسة محافــــظ بنـــــك 

الكويت ا�ركزي، ُتعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية 
الفريـــــــــق  تقرير  الواردة في  ا�حلي  لالقتصاد 
االقـتصادي ا�ــشترك ب� الجهات الحـــكوميـــــة 

تـرتفــع  فعـنـــدها  ا�خصصات  تلك  باستخـــدام 
أكثـــــر  ا�ـــال  لتصبــــح  رأس  كفـــــاية  معدالت 
الضغـــــط  اختـبارات  تقدم  وبهذا  إيجــابــية. 
القــطاع  أوضـاع  حـول  مطــمئنـــــة  رسالـــــة 

ا�صرفي ومتــــانتــه أمام تحـــديــات ا�ستقبل.

نظرة للمستقبل

لنتمكن مـن مواجهـــة تحــديات ا�ستقبــل علينا 
أن نعـــي أن مــا يمــــر بـــه العـــالـم هــــو أزمة 
تتم  لم  وما  أســــــاسهـــــا،  فــــــي  صــحيـــــــة 
معــالجـــــة الجـــــذور الصحيـــــة لألزمـــــة عبر 
وتقديمها  التطعيم  عمليات  فــــي  التـوســــع 
بعـدالـة للكـــافة لـــن نتمكـــن من تحقيق ا�ناعــة 

ا�جتـمعيـة فـــي أقرب وقت ممكن. 
ومع ما شهـدناه عـا�ًيا من تبـــاطــــؤ اإلصــــابات 
الجديـدة، وتراجع الوفيـات في األشهر األخيرة، 
مـا يزال التبـاين كبيـًرا ب� أوضاع الدول، حيث 
يرفع بعضها اإلغالق فيما يفـرض البعض اآلخــر 
إجـراءات أكثر صرامة. ومرجع ذلك عدم تكافـــؤ 
تـوافر اللـقاحـــــات، ففيمـــا تمكـــنت بعض الدول 
الـــمتقـدمــــة بالفعــــل مـــــن تـــطـــعيـــــم جــــزء 
كبير من سكانها، إال أنــــه بالكــــاد تــم تطـعيـــــم 
12% مـــــن سكـــــان العــالـــم بشكــــل كــــامـل 

حتــــــى اآلن، ووفــــــق آخـــــــر تصـــــريحــــــات 
االســــتمـــــــــرار  فـإن  الدولي،  النقد  لصنــدوق 
يعنـــي  التطعيــم  من  النسق  هـــــــذا  علــــــــى 
ا�نــــاعـــة ا�جتمعية قبل  إلــى  لـن نصـــل  أننــا 
نهايـة عام 2022، وهـو أمـر ُمقلـق، إذ ال مأمـن 

ألحــد بمفـــرده دون أن يصبح الجميع بأمان.
ولـذلك عمــلت الســـلطــــات ا�ختلفة حول العالــم 
على اتـــخاذ السـبـــــل والتـدابـيــــــــر التقليديــة 
وغير التقليدية لحماية الحيــاة وا�حيا عبر فرض 
التبـاعد االجـتماعي واإلغالق الجزئي والكــــلي. 
وبال شك، كانــــت هـــــذه اإلجــراءات ضروريــــة، 
ولكنها ذات أثر اقـتصادي خطـير. لذلك كـان علـى 
الســلطات تقديم دعم مكثف للشركات واألفــراد 
لحــماية مـحياهم، وما إن بـدأت بـوادر التــعـافـي 
بالظهور، وبدأ فــتح االقتصادات تدريجًيا، حتى 

ظهـرت موجات جديدة مــن الفايروس، وفي بعض 
الحاالت مع متحــورات أكثـــر خطــورة، مما أجبر 
ثـم  ومن  اإلغالق،  فرض  إعادة  على  السلطات 
شهدنا حــلقــــــة مفــرغة من اإلغـــالق والفتـــح 
وإعـادة اإلغــالق، وهـــو األمـــر الــــذي يـؤكــــد 
أنــــه ال سبيل للخروج من األزمــــــــة إال بمعالجة 
منبعهـــا الصحـــي حيــث أن معـــالجة تـداعياتها 
االقتصـــادية فحســـب، لـــن تـــؤدي إال لتخــفيف 
وتسك� األعـراض االقتصادية لألزمة، وعلى نحو 

مؤقت.

وقد قامت السلطات عبر األدوات النقدية وا�اليـــة 
وأدوات التحوط الكلي بتقديم مجموعة واسعة من 
تدابير الدعم ا�وجهة لألفراد والشركات الحتواء 
األثر االقتصـــادي للــوبـــاء، زادت قيمتهـــا عـــن 
20 تريليون دوالر على مستوى العـالم،  أي ُقرابة 

حجــــم االقتصـــــاد األمــريكـي أو حوالي %24 
ووفق تصـريحات  العا�ي.  اإلجــمالي  الناتج  من 
صنــــدوق النقـــــد الـــدولي، فــإن ا�بــالـــغ التـي 
تم ضخهـــا مــــن ِقبل البنـــوك ا�ــركـــزية خــالل 
التـــي  ا�بــالغ  قيـمــة  فـقط تتجـاوز   2020 عام 
تم َضخها خالل العشر سنوات ا�اضية مجتمعة. 
والشك، هذه ا�بالغ الهائلة من الدعوم تب� ُعمـق 
األزمة واستمراريتها والحاجة ا�اســـة للتدخـــل 
لحماية الحياة وا�حيا. وهـذه التدابير وإن كـــانت 
تخـــفيف حدة  فــــي  للمســــاعــــدة  ضــــروريــة 
االنكماش االقتصادي، إال أنهـــا عــــززت بعــــض 
نقـــاط الضعف، علــى نـحــــو يمثـــل َمبعث قلـق 
كالسيكي من أن يزرع التعامـــل مـع أزمة ما بذور 

أزمة أخرى.
فــــأدى الدعـــم ا�ـــالـــي ا�باشر والطلب ا�كبوت 
قوي  انتعاش  إلى  اإلغالق  فترات  ا�تراكم خالل 
في مستويات االستهالك الشخصية. كما دفعت 
برامج شراء األصول وعمليـات ضــــخ السيـــولة 
 الهائلة إلى صعــود قوي في أســـواق األسهـــم 

لتسـجل مستــويات قيـاسية واحًدا تلو اآلخر.
العا�ية الضوء  ا�اليـة  وتسلط ا�قارنة مع األزمة 
علـى سرعـة تعافي أسواق األسهم بعد الصدمة 
األولية. ففــي حــ� استغــــرق األمـر 1890 يوًما 
قبل  مستــواه  إلى   (MSCI) مؤشـر  يعـود  حتى 
األزمة ا�اليـة العا�ية، إال أن االنتعاش ا�مــــاثـــل 

هذا السؤال بشكل أســـاســـي علـــى ما إذا كان 
االرتفـــاع الحالي في األسعار  مستمــًرا أم عابًرا 

ومؤقًتا.

ولكن التضخم ليـــس مصـــدر القلــــق الـوحيـــد 
للسلطات، فالسـؤال األشمـل واألصعـب هو كيفية 
العودة عن تدابير الدعـم النقدية وا�الية والرقابية 
ا�عمول بها حالًيا، وتوقيت تلك العودة؟ إن العودة 
ومتخذة  منظمة  تكـــن  لم  ما  التدابيـر  تلك  عـن 
بالـوقـت ا�ناسب، تبعاتها ستكون أكبــر وأشـــد. 
فمع تقـليص الدعم ا�الــي بشكل ســـابق ألوانــــه 
الدعــوم  انخفـــاض  يــؤدي  قــد  منظـم،  وغيــــر 
إلى  تأجيل األقساط  أو رفع  القروض  وضمانات 
زيادة حاالت اإلفالس، كما سيؤدي استـعجــــال 
السلطــات النــقديـة فــــي تخفيف برامــج شــراء 
ألسعار  التدريجية  الزيادة  في  والبدء  األصول 
الفائدة، إلى تشديد الظـروف ا�اليــة، ممـــا يرفــع 
تـــكلفـة االقتراض على الشركات واألفراد ويقــلل 
من قدرتها على خدمــة الديون وقــــد يـــــؤدي إلى 
فإن  وبا�ثل،  األسواق.  في  تـصحيحـية  حركات 
متطلبات  تخفـيـف  عن  الرقابية  السلطات  عودة 
رأس ا�ال والسيولــة، قــد تـدفع بـعـــض البنـــوك 
لتـــلبية  االئتمــانيــة  التسهيالت  منح  تقييد  إلى 
هذه ا�تطلبات الرقابية األكثر صرامـة، مما يؤدي 

إلى تشـديد األوضاع ا�الية.

وإذا كان هذا ا�ستوى مـن التعقيد غيـر كــــاٍف، 
فهنــاك مخاطر إضـافيـــة ناتجـــة عـن العـــدوى 
االقتــصاديــة عبــــر الـدول. فعلى سبيـل ا�ثـال، 
حتـى لو حافظت دولــة ما على تلك التدابير لديها، 
فإن التشــديـد ا�بكــر للسيــاســة النقدية من ِقبل 

استغرق 196 يوًما فقــــط بعـد صـدمـة فـايروس 
كــورونا، وبعــد أن سّجل أدنـــى مستـــوى له فـي 
بواقع  ا�ؤشر  ا�اضي، تصاعد  العام  من  مارس 

88% منذ ذلك الح�.

وبا�ثل، وصلت الديـــون العـــا�ية إلـــى مستـــوى 
قيـــاســـي بلـــغ 289 تـــريليــون، أو مـــا يعادل 
360% مـــن النــاتج ا�حلـي اإلجمالـي العا�ـي، 

حيـــث شهــــد عـــــام 2020 وحـده تصاعد في 
الديون بنحو 30 تريليون دوالر.

أما بالنسبة للبنوك ا�ركزية، فإن مـــا يثيـــر القلق 
بشكل  متزايد هو االرتفــاع األخـــير في معــدالت 
التضخـــم، فـــي االقتصادات ا�تقدمة  والناشئــة، 
فبعـــد أن كــانت االقتصادات ا�تقدمة تبحث عن 
من  عقد  مدى  على  جاهدة  تحاول  و  التضخم 
لديها  ا�نشــود  ا�ستــوى  إلى  الوصول  الزمن 
العالم من  القلق يساور  2%، فجأة أصـبح  وهو 
تســـــارع التضخـــم ولفتـــرة ممتـــدة، وإن كــان 
عابر  األخير  االرتفاع  أن  يعــتقـــــدون  الخبراء 
واإلنفاق  ا�ـكبـــوت  الطلـــب  عن  وناتج  ومؤقت 
السخـــي الذي قابلـــه اضطـــراب فــــي ســالسل 
ا�عروض. وتفسر مجموعة متنوعة  وِقلة  التوريد 
من العوامل علــــى جانبــــي العــــرض والطـلـــب 
 (Base E�ect) باإلضــــافـــــة إلـــــى عـــــامـل

ارتفاع األسعار.

فـعـلـــى سبيـــل ا�ثـــال، ســـاعدت تدابيـــر دعم 
السياسات ا�ُكثفة على انتعاش الطلب دون وجود 
عــرض كــاٍف با�ــقابل وبالتالي أدى إلى ارتفــاع 
األسعار. والسـؤال الذي يثيره ارتفاع التضخـم 
هو: هل عــلى البنــوك ا�ركــزيــة أن تتحـــرك اآلن 
الحتوائه أم تتريث في ذلك؟ وتعتمد اإلجابة على 

الرئيسيــة  االقتــــصادات  أحد  فـي  مركزي  بنـك 
مثــل االحتياطي الفيـدرالي األمـريكـي، يمكـن أن 
يؤدي إلى تدفق رأس ا�ال إلى  خارج االقتصادات 
النـاشئــة، ممـا يشكل ضغًطا  عليهــا، ناهيك عــن 
ا�ؤثرات الخارجــيـة األخــــــرى مثـــل أسعـــــار 
النفــــط والتحديات الجيـوسياسيـــة التـــي تؤثــر 

على االقتصادات بشـكل مباشر.
وفي مثل هذه األوضاع فإن الكويت باقتصـادها 
الصغيـر وا�نفتح على العالم ليســت بمعزل عن 
مثل تلك التطــورات، إضـــافـــة إلى مـا لدينا من 
اختالالت هـيكيليـة تـصـعـــــــب عــــلينـا الوضع 
وبـالتالي تتــطلب مـــنا التدخـل السليم وا�دروس 
�عالجتها بشكل شمولي. لذا حرص بنـك الكويت 
ا�ركزي على استخدام أدواته في إطــار السياسة 
فعـّـــال  بشكل  الكلي  التحوط  وسياسة  النقدية 
لضمان االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي، على 
أحدثتها  التي  ا�سبـوقة  غير  الصدمة  من  الرغم 
الجائحة، وسيستمر فـي رقابته اليقظة واللصيقة 
 وعلــى أهبـة االستعداد للتدخل ا�بكر لحماية تلك 

ا�نجـــــزات. ومـــع ذلك، فــــإن االستقرار النقدي 
واالستقرار ا�الي ليسا سوى شرط� ضروري�، 
ولكنهمــا غيــر كــافي� لتحــقيق  اقتصــاد ُمستقر 

وُمستدام.  
كما يجـب أال يدفعنا االرتفــاع األخير في أسعار 
النفط إلى التراخي وإغفال ا�خاطــر واالختـالالت 
فهنالـك حاجة  اقتصادنا.  تواجـــه  التي  الهيكلية 
الجهود  وتضافر  وحاسمة  جادة  لخطوات  ُملحة 
ب� كل األطراف ا�عنية، لـــتبني إصالحات مالية 

وهيكليـة فعــالـة الستـــدامة الرفاه للجميع.

ال ســـبيــــل للخـــــروج مــــن 
األزمـــة إال بمعالجة منبعها 

الصحي

تدابيــر التحفيــز وإن كـــانت 
ضــرورية للمســـاعـــدة فــي 
تــخفيـــف حـــــدة االنكمـاش 
االقتـصـــادي، إال أنهـــا عززت 
بعــــض نقـــاط الضعـف، على 
بعــث قلـق  نـحــــــو يمثــــل مَ
كـــالسيـــكـــي مـــن أن يــزرع 
التعامل مـــع أزمــة مــا بـذور 

أزمة أخرى

هــل علــى البنوك المركزية 
أن تتــحـــــرك اآلن الحتـــــواء 
التـضخـــم أم تتـــريـــث فـــي 

ذلك؟ 

الســؤال األشمــل واألصعـب 
هو كيفية العودة عن تـدابير 
الدعـــــم النقـــــديـة والمالية 
والرقــابيــــة المعمـــول بهـــا 

ا حاليً

المحافظ الهاشل

المحافظ الهاشل

المحافظ الهاشل

المحافظ الهاشل

المحافظ
الهاشل:



القطـاع  في  السيولة  أوضاع  تدهــور  فـي  يتمثل 
نتيجة السحـب ا�توقع  للودائع وارتفاع تكـــلــفـة 
ا�طــــورة  اآلليـــة  خـالل  مـــن  ويمكـــن  األموال. 
هـــذه  نتـــائــج  قـــراءة  الضغـط  الخـتبــــارات 
الصدمات واآلثار ا�ترتبة على القطـاع ا�صـرفي 
مما يتيح لبنك الكويت ا�ركزي تطبيـــق اإلجـــراء 
مــستــــوى  علــــــى  ا�ناسب ســــــواء  التحوطي 
الـقطـــاع بشكــــل ُمجمـــــع أو علــــى مستــــوى 

بنك مع�.
وقد ُوضعـت 3 سيناريوهات رئيســـة ُمستــوحاة 
مـن طـبيعة االقتصاد ا�حـلـي والـــتـحـديات الـتي 
تــحمل  عــلـى  البنوك  قدرة  لتقييم  يواجـهها  قد 

الضغوط، وتـلك السيناريوهات الثالث هي:
السيناريو األول:  

صـدمة في أحـد القطــاعــــات االقتصـــــادية 
الحقيقية بشكل منفرد، مثـــل قطاع العقــــار 

أو األوراق ا�اليـــة أو القطاع الشخصي.
السيناريو الثاني:  

مـــن  قطــاعــات  ِعـــدة  فــي  صدمة  متزامنة 
االقتصـــاد الحقيقي علـى مستوى الدولة.

السيناريو الثالث: 
أزمــــــة عـــا�يـة واسعــــة النطاق.

وتتعدد هذه السيناريـــوهات مـــــن حيـــث نــــوع 
وِحــــــّدتهـــــا،  ومـــصــــدرهــــا  الصــــدمــــة 
وقد أكـدت اخـتبارات الضغط بسينـاريـوهـــاتهــا 
مــا  وأثبتت  القطاع،  أوضاع  متانة  ا�ـتنــوعــة 
يتمـتـــع بــه من ا�رونـــة  وا�الءة التــي تجاوزت 
الحـد األدنـــى �تطـلبات بازل البالـغة 8% حتى 
في ظـل أسـوأ السـيناريوهات، وذلك دون السماح 
ا�خصصــات  مــن  باالستفــادة  للبنــــــــــــوك 
التي تـم بناؤهــا، أما في حال السمــــاح للبنــــوك 

الرأسمالية لديهـا، مـــستفيدة مــــن تصنيفاتهــا 
ا�رتفعـــة ومــــن أسعـــار الفـائــــدة ا�خفضــــة، 
حيـث  العا�يـة،  األســواق  مـــن  االقتـــراض  عبر 
بـمقــــــدار  ا�ـــــال  رأس  كفاية  معدل  ارتفع 
0.5% ليصــل بنهـــايــة السنـة إلى 19%، وعلى 

ا�ـركزي  الكـويت  بنـك  قيــام  مــــن  الرغم 
الرأسمالية  ا�صدة  عن  باإلفــــــــــراج 
التحوطيــــة، لـم يـــلجـــأ أي مـــن البنـــوك إلـــى 

استخدامها.
ومع أن األزمة شكلت اختبـاًرا حـقـيـــقًيا �تانــــة 
القطاع ا�صـــرفي، ورغـــم اجتياز القطاع السنة 
األولــى من األزمــة بنجـــاح، إال أن بنــك الكويت 
استمرارية  إلى  االطمئنـان  على  حرص  ا�ركزي 
هذه  اإلنجازات التي تحققـت للقطــــاع، ولــذا قـام 
بإجراء اختبارات ضغط وفق آلية مطـورة، تشكل 
إطاًرا متكامًال يتمتع با�رونة والديناميكية، ويتيح 
من  عديًدا  تراعـي  متنوعة  سيناريوهات  تطبيق 
والجزئية،  الكـلية  واالقتصادية  ا�الية  ا�تغـيرات 
وتستوعب مزيًدا من التفاصيل الدقــيقة لـتترجم 
آثارها علــى القـطـــاعات االقتصاديــــــة ا�ختلفة، 
بدرجة عالية من التفصيل. وقد تضمن إطار عــمل 
اخــتبـــارات الضغـــط تطبيـــق ِعـــدة صدمــــات، 

أهمها:
تعثر القروض.

تغير سعر الفائدة.
انخفاض أسعار األسهم واألوراق ا�الية.

انخفاض أسعار العقار.

ويتمثل األثر ا�باشر لهذه الصدمات ا�فتــرضـــة 
في ارتفاع مخاطر االئتمان والسوق جراء تدهور 
جودة األصول وانخفاض قـيمتها باإلضافـة إلـى 
الضغـط علــى هامش الفائدة، يلي ذلك أثــر الحق 

لكـن يجب أال نغفل مع البنوك طبيعة هذه الزيادة 
الزيادة  وأن  –خاصة  الستقرارها  ونــطـمئـن 
فـــــرضتــــها ظـروف مؤقتة- وبالتالي قـد ترجع 
�ستويــاتهــــا السابقة مع عودة األمور لطبيعتها.

ا�ُطبقة  الحصيفة  الرقابية  السياسات  وبفضل 
على مدار العقد ا�اضي تمّكن القطاع ا�صـرفي 
من مـــــواصلــــــة دور الـــوســــاطــة ا�ـــــاليــــة 
وتقديم االئتمان الـذي ُيعد أمًرا حيوًيا لقــطاعات 
االقتصاد ا�ختـلفة، والذي تزداد أهـمـيـته خالل 
األزمات االقتصادية، فعلـــى الرغـــم مـن تداعيات 
الجائحــة بلـــغ النـــمو في مـحفظــــة القــــروض 
2.5 مـلـيـــار دينـــار كـــويتـي وبنـسـبـــة %4.8 

وهـــــــــي معدالت  جيدة في ظل أزمـة طـــاحـنـــــة 
وتـراجع الثقة وانعدام اليق�. 

وتوزعـــت ا�حفظـــة ما ب� قطــــاعـــات االقتصاد 
ا�ختلفة، وكان للقطـــــاع اُألسري وقطاع العقـــار 
أكبر حصة من محفظـة القــروض بما يتسـق مـــع 
توزيع هـذه ا�ـــحفظــــــة فـــــي السنـــــة ا�اضية.

ومـن ا�ـؤشرات على قوة القطاع ا�صـرفـــي في 
مواجهة تداعـيات الجائحة، قـدرته على التعامــل 
أبرز  كأحد  ا�نتظمة  غير  القـروض  ارتـفاع  مع 
القــــــروض  تـلك  بلغت  الجائحة، حيث  تداعيات 
ا�صنفــة خـــالل العــام نحـــو 1 مليار دينـــــــار، 
شّكــلت القـروض غير ا�نتظمـة للقطـاع العقـــاري 
الحصـة األكبــر منهـــا مقــــارنًة ببقية القطاعات، 
أخــًذا في االعتبار حصة القطاع مـــــن إجمالي 
محفظة القــروض وكـــذلك تدابير اإلغــــالق التي 
أضرت بأصحـــاب العقــار، ومـع ذلك تمــكنـــــت 
البنوك من ا�حافظــة على نسبة القـــروض غــيـر 
تاريــــخيـًا  متدنيـــة  مستويــات  ضمن  ا�ـنتظمـة 
عنـد نسبــة 2%، وقـــد تـحققــت لهــا هذه النسبة 
بفضـــل  ا�نتــظمة  غير  القروض  من  ا�نخفضة 
عمليات الشطب التي أجرتها البنوك خالل العـام 
مستفيدة من توافر مستويــــــــات جيـــــدة مــــن 
استباقي  بشكل  قامـت  حيـــث  ا�خصصــــات، 
القـــروض غيـــــر  يقـــارب نصـــف  بشطـــب مـا 
ا�نتـظمـــــة الجــــديــدة، ممـــا خـفف مــن وطــــأة 

االرتفــــــاع في رصيد تلك القروض.
ومن الطبيعي -مع استخدام الـبنوك للمخصصات 

القروض  نمو  جانب  إلى  الشطب،  عمليات  في 
ا�تعثرة- أن يتراجع  قـــليـــــًال مــعـــــدل التغـطية 
غير  القروض  إلى  ا�توفــرة  (ا�خصصات 
ا�نتظمة)، إال أنه ظـــل مـرتفعــًا عند 222% فـــي 
عام 2020، مــا يتيح للبنوك القدرة على مواجهة 
مــزيـــد من ارتفــــاع القروض غير ا�نتظمة فـــي 
خالل  للجائحة  السلبيــة  اآلثـار  استمـرت  حـال 

العام القادم.
كما يشهد للقطاع ا�صرفي بالنجاح في تخطـي 
السنة األولى من األزمة، أن وحدات هذا القطاع 
ظلت تتمتع بـسـيولة وفيرة بنسب تفــوق الحـدود 
الدنيـــا، وقــــد أدت مستـــويات السيـــولة العالية 
مدعومة بالـزيـــادة فـي ودائـع األفراد والتــدابيــر 
التحوطية الكلية إلى زيـــادة ا�ساحة اإلقراضيـة  

ا�تاحة لدى البنوك لتبلغ مستويات غير مسبوقة. 
وبذلك كانت الكويت على نقيض عديد من الدول 
األخرى التي واجهــت ُشحًا فـــي السيـــولة، لذلك 
تدخل بنك الكـويت ا�ركـــــزي المتصاص فائض 
السيولة،  بدًال  مــــن ضخهــــا كمــــا هــــو معتاد 

في األزمات.

رغم تحديات البيئة التشغـيلية من إغالق وتوقف 
أعمال وتراجع فـــي اإليـــرادات العقارية وارتفاع 
التعثــر وتأجــيل أقســـاط التـــمويل الشخصـــي 
ومعدالت الفـــائدة األدنـى تاريخًيا، أنهـــت البنوك 
العـــام بكفـــاية رأسمالية عالية، وَحـققت أرباًحا 
دينار،  مليون   455 بنحو  للمســاهمـــ�  صافية 
وإن كـــانت أقـــل ممـــا حققته العام ا�ـاضي إال 
ظـل  فــــي  ُمبــــرر  االنخــفاض  هذا  مثل  أن 
في  أثـرت  التـي  التشغيلــية  البيــئة  تـحــديات 
األربــاح التشغيليــة للبنوك، باإلضافة إلى تكوين 
تعثـــــرات  ألي  تحسبـًا  مخصصـــات  البنــــوك 
مستقبلية. ومـع كـل ذلك، تمكنت البنوك من ضخ 
أمــــوال فــــي االقتصــــاد ســـواء للمـــودع� أو 
ا�ساهم�، فعلى سبيــل ا�ثـال َبلغــت التوزيعـات 
النقــديــة للبنوك علـــى ا�ساهميـــن 246 مليون 

دينار عـن عــــام 2020.

وثمـــــة مـــــؤشــــر آخـــــر علــــى الســـــالمــــــة 
تبــــرزه  ا�صـــــرفـــــي  القطــــاع  لــــــدى  ا�الية 
قـــــــدرة البنــــوك الكــــــويتيـــة على رفع الكفاية 

ا�ختلـفة والقطاع الخاص، حيث ُكلف الفـــريـــق 
بتقديم تــصورات عمـلية �عالجة آثار التـداعيات 
االقتصادية واالجتماعية الناتجة عـــن انتـشــــار 
 .(COVID-19) ا�ستجــد  كــــــــورونا  فـايروس 
كما قدمت اللجنة عــدًدا مــن ا�قـترحات والتدابير 

اإلضافية من بينها:
دعم العمالة الوطنيـــة فــــي القطاع الخـاص 
عبر مضـاعفـــة قيمــة دعــم العمــالة الوطنية 
ا�سجلـــة على الباب الثالث  والباب الخامـس 
يقـــــارب  مــــا  شملت  شهــــور،  ستــة  �دة 

72,000 موظف.

إعداد مشاريع قــوانيـن العمــل واإليجارات 
ودعم وضمان التمويل لتحفيــــز القطـــــــــاع 
ا�صرفي على منح التمويل للمشروعــــــــات 
الصغيــــرة وا�ـتوسطــــة والشـــركات كذلك، 
والذي ُيعـد األســاس للقـــانون رقم 2 لسنة 
2021 الــــذي صـــدر مؤخـــًرا في 18 أبريل 

.2021

بنك  قام  االجتماعية  للمســــؤولية  واستشعــــاًرا 
الكويت ا�ركـزي والبنوك بعدد مـن ا�بادرات فــي 

هــذا االتجـــاه من أمثلتها:
وضع بروتوكـــوالت شاملــــة لعودة األعمـال 
في القطاع ا�ـصرفي بالتعاون مع مستشار 
عا�ي، بما يكفل سالمة كل مـــــن العمـــــالء 

وموظفي البنك. 
إنشاء صنــدوق دعــم ا�جهــــود الحكــــومي 
�كافحة فايـــروس كـورونـا ا�ستجــد بتمويل 
من البنوك الكـــويتيــة بقيمة 10 مليون دينار 

كويتي.
بنك  تـدابير  إن  القـــول  يمكــــن  ثــــم  ومــــن 
َتبنــــت  األزمــــة  مواجهــة  في  ا�ـركـزي  الكويت 

توجــــــت  كــــمـــــا  وشموليــة،  استباقية  مقاربة 
علــى  ا�ُطبقة  الرقابية  مســــاعـيــــــه وسياساتـه 
مدى العقد ا�ـاضي، وبالتـــــالي مكّنــــــت القطاع 
ا�صـرفي من تـخطي العقبة، إذ دخل القطاع هذه 
األزمــــة مــــــن موقع قوة وتمكــن مـــن اجتيــــاز 

السنــــة األولى منهـا بنجـاح. 

تخطـــي العقبـــة

من الشواهد على تخطي القطاع ا�صرفي للعقبة 
هي مؤشرات السالمة ا�الية ا�تـمثـــلة في جودة 
األصول، السيولة، الربحيـة وا�الءة ا�الية، وقـبل 
التطرق إلى تلك ا�ؤشرات يجدر بنـا أن نعرض 
ا�ـالـي  ا�ـركز  التي طـرأت علـــى  التطورات  أهم 
للبنوك خالل عـــام 2020، فــبينمـــا تـــراجـــع 
الناتج ا�حلي اإلجــمالي لـــدولة الكـــويت بسـبب 
نمـــوه،  ا�صـــرفــــي  القطاع  واصـل  الجائحة، 
علـــى   %2.9 بنسبـة  أصوله  نمـــت  حيــث 
إلى  األصول  إجمالي  ليصـــل  ســــنوي  أســاس 
85.4 مليار دينار، أي ما يربو على ضعف الناتج 

وعـلــى  الكــويت.  لدولة  اإلجمالي  ا�حلـــــي 
إلى  الخصم  سعر  انخفـــاض  مـــن  الرغـــم 
زيـــادة  الــــودائع  قيــاسية شهـــدت  مستــويـات 
لتصل  األفـراد،  ودائع  بقيـــادة   %4.1 بنســــبة 
لها  مستوى  ألعلى  ا�صـــرفـــي  النظام  ودائـــع 
مــــــن  منهـا   %78.1 ديـنـار،  مليار   61 بمبلغ 
مصـادر محليـــة مما يعكــــس ثقـة الجمهــور في 
البنوك ا�حلية. وبال شك، ُيعـد هذا األمر إيجابي، 

نعقـــده  الــذي  اللقاء  هذا  في  اليوم  بكـم  أرحب 
الكويت  بنك  بمقـر  األحمد  صباح  قاعة  فـــــي 
الحضــــور  مــــن  ممكن  عــدد  بأقـل  ا�ركزي، 
مــن  عدد  وبأكبـر  اللقاح،  تلقوا جرعتي  الذيــــن 
ا�رئــي،  االتصال  وسائـــل  عبر  ا�شـــاركيــــن 
على  وحرًصا  الصحيــــة  لالشتـــراطات  مراعاًة 

سالمة الجميع.
ونلتقــي اليوم لنستعــــرض مًعا حــالة االستقرار 
ا�الي كما يرصدها التقـــرير الصـــادر عـن بنك 
يعـــــرض  الذي   2020 لسـنة  ا�ركـزي  الكويت 
نظـــرة شـــاملـة ومركـــزة حول االستقرار ا�ــالي 
فــــي دولـــــة الكـــويت خــــالل سنـــــــة ُمثقلــــــة 
بتحديات لم يعرف لها العالم مثيــــًال علــى مـدى 
القــــرن ا�ــــاضي، نـتـيجــــة جـــائحة فايــــروس 
كـــــورونـا. فــــهذه األزمـــــــــــة وإن كـــــــانـــــت 
أنها  إال  صحية،  طبيعــــــة  ذات  أساسهـــا  فــي 
كبيــــرة،  تداعيــــات  االقتصــــاد  علـــى  جـــّرت 
لتقليل  الصارمة  اإلجــــــراءات  وصـلــــت  فـــقد 
الخسائر في األرواح (التـــي بـلغـــت حـتـــى اآلن 
أكثـــــر مـــن 4 مالييـــــن حــــالــة وفـــــاة) حــــد 
اإلغالق الكـلي والجـــزئــــي لفـتـــــرات ممتـــــدة، 
ممــــا أدى إلــــى تـوقـــف كثيـــــر مــن مظــــاهر 
فـــي النشــــاط االقتــصــادي  الحـــياة، وشــــلل 
علـى ا�ستــوييـن العا�ـــي وا�حلـي، وهو ما جعل 
مــن األزمــة معركة علـى جانب� : حماية الحياة 
تقــلبات   2020 عـــام  َشهـــد  ا�حيـــا.  وحماية 
الـــدورة  أحـــداث  فيهــا  وتســـارعت  قــياسية 
تتبـلور في سنوات  ما  عـادًة  التـــي  االقتـصادية 
أسابيـع.  فــــي   2020 عام  خالل  لنعايشها 

الجـــائحة  مستجدات  تســـارع  ظــــل  وفـــي 
وتوالي موجاتها، وتحّورات الفايروس، وتداعيات 
السمة  أصبحت  االقتصـــاد،  علــــى  ذلك  كل 

الغالبـة خالل العـام هــي انعـدام اليقيـن.
وصلـت  مؤشرات  ِعدة  ضمن  جلًيا  ذلك  ويظهر 
فــي  حتــى  قبل  مــن  نشهدهــا  لم  �ستـويات 
األزمة ا�الية العا�يــة. فعلى سبيل ا�ثال، مؤشــر 
التذبـذب  ومؤشر  العـــا�ـــــي،  اليقيــــن  انعــدام 
(VIX) الــــذي سّجـــــل 82.7 نقطــــــة (مقـــابـل 

80.9 نقطة خالل األزمــــــة ا�الية العا�يـــــة) بل 

إن انعدام اليقيـن قـد بلغ درجة اضطـرت معــها 
الكبرى،  العا�ية  االقتصادية  ا�ؤسسات  حـتــــى 
مثل صنــــدوق النقــــد الدولــي، مــراًرا وتكراًرا 
إلى إخضاع توقعاتها �عـــدل نمو الناتج العا�ي 
للمـــراجـــعة والتعـــديل. فبـــاتت مهمـــة واضعي 
أشـد  واالقتصـــادية  والنقدية  ا�الية  السياسات 
وأصـــعـــــب جــــراء انعــــدام اليقيـــــن الحــــاد، 
وتأثــرت قدرتهــــم علـــى اتخــاذ قــرارات فعــالـة 
التـــداعيــــات  مـــن  للتخـفيــف  خــــطط  ووضـع 
تـــدهـــور  إلــى  أدت  التــــي  للجائحـــة  الحـــادة 
فادحــة  وخســائر  االقتصادي  النشــــاط  فـــي 

فــي الوظائف.
الـصـــحــيــــــــة  الســلطـات  اتخـــذته  ِلما  وكان 
األرواح  لحمايــة  ُمستحقة  قــــــــــــرارات  مـــــن 
أثــر غيـر مسبـوق على االقتصــاد العا�ي يتبدى 
مــــديــــري  مــــؤشــــر  انخفـــاض  في  بوضوح 
ا�شتريات (PMI) ليبلغ أدنى مستوى له تاريخًيا 
عــند 26.2 نقطـــة فــــي أبريــل 2020، وكذلك 
هبوط الناتـج اإلجمالــي العـا�ــي بنسبة %3.3، 

تقــــــدر  اإلنتاجيـــــة  فـــــي  خــــســـــــــــارة  أي 
بنحـــــــو 2.8 تــــريليــــون دوالر، كمــــــا خســـر 
مــاليـــ� األفــــراد وظــــــائفهــــــم ومـصـــــــادر 
(ففـــــي  الـــعالـــم  مــــستــــوى  علــى  دخـــــلهـم 
الواليــــات ا�تحـدة -علـى سبيــل ا�ثــال- وصـل 

معــدل البطالة إلى %14.7).

الصدمة مزدوجة
ونتيجـــــة لهـــــذا الشـــــلل تراجــــــع الطلــــــــب 
أسعاره  فـانهــارت  النفط،  عـلـــــى  العــــا�ـــــي 
إلى َحـــــــد وصــــــول خــــــام غـــــــرب تكساس 
(WTI) إلــــى أسعـــار سـالبــة في أبريل 2020 

ألول مــــرة بالتــاريخ، مـا أدى محـلًيا إلى صدمة 
مــزدوجة. فبينمــا كان النخفاض أسعــار النفـــط 
أثــــره الحـــــاد فـــــي تـــــراجــــــــع اإليـــرادات، 
مـــزيـــًدا  تتطلـب  الجائحة  مواجهــــة  كـــــانت 
القـطـــــاع  لتوفيـــر احتيــــاجـــات  اإلنفـاق  مـــن 
الطبي وتوفير السلع االستراتيــــجــية ولتخفيف 
تداعيـات اإلغالق على القطاعات ا�ختلفــــة ودعـم 
الشـــــرائـــــح األكــثــــــر احتيـــاًجا. حيــــث تـم 
تطبيــق تدابير إغالق صارمة، أثرت في كثير من 
األعمال واألنشطة علــــى النحـــو الــذي يظهـــره 
تراجع مــــؤشـر التنقـــل فــــي دولــــة الكـــــويت، 
نقــــاط  عبـــر  الدفـــع  عمــليات  وانخفـــــاض 
بـــــورصـــــــة  مـــؤشـــرات  وتـــراجـــــع  البيــــع 
الكـــــــويت التــــــي انخفضـــت بنسبة %27.9. 
يجــب  ا�زدوجــــة  الصدمة  هذه  حجم  ولتقـديـر 
التي  الكويتي  الخـام  النفط  أسعار  إلى  النظــــر 
وصلت إلى  مستويات متدنية للغاية دون 12 دوالر 
تفاقم  ثم  ومن   ،2020 أبريـــــل  فـــي  للبرميـــل 
العجز ا�قـــدر لعــــام 2021/2020 لـيبــلـــــــغ 
10.8 مليار دينار، وهو مستـــوى لــم نصله مــن 

قبـل حتــى خـــالل الغــــزو العراقي الغاشم وبعد 
التحرير. ويشــكل هـذا العجـــز ما نسبتـه %29 
عشرة  أي  اإلجمالي،  ا�حلـــــي  الناتـــــج  مـــــن 
الـذي  األمر  عا�يــًا،  ا�قبولـة  النسبـة  أضعاف 
يسلــــط الضــــوء مـجدًدا على اتكال اقتصـادنـا 
النفطيــة،  اإليـــــــــــرادات  علــــــى  التـــــــــــام 
وُيعيـد التذكير بــاالخـتالالت ا�الية واالقتصادية 
والهيـكـــليـــة ا�تجـــذرة وضرورة ا�سـارعة إلى 

معالجتها.

استباق الصدمة
و�ـواجهة هذه الصدمة ا�ـــــزدوجــــة وانطـــــالًقا 
بنك  يتبناه  الــــذي  النهــــج االســـتبــاقــي  مــــن 
الكويت ا�ركزي بـادر البنك عبر أدواته ا�تنوعـــــة 
واالستقرار  النقدي  االستقرار  تـــرسيـــخ  إلـــى 
ا�ــالي، وذلك مـنــــذ مـــــارس 2020، متخــــًذا 
مجموعة مــن اإلجراءات والتـدابير عبـــر أدواته 
النقدية والرقابية وأدوات التحوط الكــلي، بهـدف 
التــــخـــفيـــــف مــــــن تداعيات الوبـاء. وتنـدرج 

هذه التدابيـر ضمن أربعــة قنــــوات أساسية.

فعــلـــــى صعـيــــد االستـقــــرار النقـــدي بـــادر 
بنـك الكـويت ا�ـــركــزي منــذ مارس 2020 إلـى 
إجـــــراء عدة تخفيضـــات فـي سعــر الخصـــــم 
ليـــبلـــــــغ 1.5% وهــــــو ا�ـستـــــــوى  األدنـــــى 
االقتـراض  ُكـــــلفـة  تقليل  بهـدف  وذلك  تاريخًيا، 
على الـوحدات االقتصادية ممــــا يمنــــــع تحول 
مشاكـل  إلى  لــديهــا  ا�ؤقتة  السيولة  مشكـالت 
دائمة في مالءتها ا�الية، ُمردًفا ذلك بجملــة مــن 
اإلجراءات في مجال االسـتقرار ا�الي، حيث فعـّل 
بنك الكويت ا�ـركــزي خطـــط الطوارئ لديه ولدى 
القطاع ا�صرفي للتعامل مع متطلبات الجائحة، 
كـمـــا أفـــــرج عـــن ا�صدة الرأسمالية التحوطية 
وخفف متطلبات السيولة لتوفير مساحة إقراضية 
أوسع أمام البنـــوك، إلى جانب ذلك وّجه وحـدات 
القــطاع ا�صرفـي نحو مراجعة شاملة �حافظها 
االئتمانية واالستثمارية، وما هذه إال بعض األمثلة 
على إجراءات بنك الكويت ا�ركزي على صعيــــد 

االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي.

طـــبيـــعــــة  ذات  األزمـــــــة  كــــــانــــــت  و�ــــا 
غـــير معهـودة اكتسب دور بنك الكــويت ا�ركزي 
كمستشـــار مـــالي للحكـــومة أهميـــة استثنائيـة 
تطلبـــت منــه قيـــادة جهــود تحفيــز االقتصـــاد 
الـوطنـي، حــيــــث تــم تنفيـــذ التــــدابيـــر التــي 
رقـــــم  ا�وقــر  الوزراء  مجلس  قرار  تضمنها 
(455) بتشـكيــل لجنة بـرئـاسة محافــــظ بنـــــك 

الكويت ا�ركزي، ُتعنى بتنفيذ الركائز التحفيزية 
الفريـــــــــق  تقرير  الواردة في  ا�حلي  لالقتصاد 
االقـتصادي ا�ــشترك ب� الجهات الحـــكوميـــــة 

تـرتفــع  فعـنـــدها  ا�خصصات  تلك  باستخـــدام 
أكثـــــر  ا�ـــال  لتصبــــح  رأس  كفـــــاية  معدالت 
الضغـــــط  اختـبارات  تقدم  وبهذا  إيجــابــية. 
القــطاع  أوضـاع  حـول  مطــمئنـــــة  رسالـــــة 

ا�صرفي ومتــــانتــه أمام تحـــديــات ا�ستقبل.

نظرة للمستقبل

لنتمكن مـن مواجهـــة تحــديات ا�ستقبــل علينا 
أن نعـــي أن مــا يمــــر بـــه العـــالـم هــــو أزمة 
تتم  لم  وما  أســــــاسهـــــا،  فــــــي  صــحيـــــــة 
معــالجـــــة الجـــــذور الصحيـــــة لألزمـــــة عبر 
وتقديمها  التطعيم  عمليات  فــــي  التـوســــع 
بعـدالـة للكـــافة لـــن نتمكـــن من تحقيق ا�ناعــة 

ا�جتـمعيـة فـــي أقرب وقت ممكن. 
ومع ما شهـدناه عـا�ًيا من تبـــاطــــؤ اإلصــــابات 
الجديـدة، وتراجع الوفيـات في األشهر األخيرة، 
مـا يزال التبـاين كبيـًرا ب� أوضاع الدول، حيث 
يرفع بعضها اإلغالق فيما يفـرض البعض اآلخــر 
إجـراءات أكثر صرامة. ومرجع ذلك عدم تكافـــؤ 
تـوافر اللـقاحـــــات، ففيمـــا تمكـــنت بعض الدول 
الـــمتقـدمــــة بالفعــــل مـــــن تـــطـــعيـــــم جــــزء 
كبير من سكانها، إال أنــــه بالكــــاد تــم تطـعيـــــم 
12% مـــــن سكـــــان العــالـــم بشكــــل كــــامـل 

حتــــــى اآلن، ووفــــــق آخـــــــر تصـــــريحــــــات 
االســــتمـــــــــرار  فـإن  الدولي،  النقد  لصنــدوق 
يعنـــي  التطعيــم  من  النسق  هـــــــذا  علــــــــى 
ا�نــــاعـــة ا�جتمعية قبل  إلــى  لـن نصـــل  أننــا 
نهايـة عام 2022، وهـو أمـر ُمقلـق، إذ ال مأمـن 

ألحــد بمفـــرده دون أن يصبح الجميع بأمان.
ولـذلك عمــلت الســـلطــــات ا�ختلفة حول العالــم 
على اتـــخاذ السـبـــــل والتـدابـيــــــــر التقليديــة 
وغير التقليدية لحماية الحيــاة وا�حيا عبر فرض 
التبـاعد االجـتماعي واإلغالق الجزئي والكــــلي. 
وبال شك، كانــــت هـــــذه اإلجــراءات ضروريــــة، 
ولكنها ذات أثر اقـتصادي خطـير. لذلك كـان علـى 
الســلطات تقديم دعم مكثف للشركات واألفــراد 
لحــماية مـحياهم، وما إن بـدأت بـوادر التــعـافـي 
بالظهور، وبدأ فــتح االقتصادات تدريجًيا، حتى 

ظهـرت موجات جديدة مــن الفايروس، وفي بعض 
الحاالت مع متحــورات أكثـــر خطــورة، مما أجبر 
ثـم  ومن  اإلغالق،  فرض  إعادة  على  السلطات 
شهدنا حــلقــــــة مفــرغة من اإلغـــالق والفتـــح 
وإعـادة اإلغــالق، وهـــو األمـــر الــــذي يـؤكــــد 
أنــــه ال سبيل للخروج من األزمــــــــة إال بمعالجة 
منبعهـــا الصحـــي حيــث أن معـــالجة تـداعياتها 
االقتصـــادية فحســـب، لـــن تـــؤدي إال لتخــفيف 
وتسك� األعـراض االقتصادية لألزمة، وعلى نحو 

مؤقت.

وقد قامت السلطات عبر األدوات النقدية وا�اليـــة 
وأدوات التحوط الكلي بتقديم مجموعة واسعة من 
تدابير الدعم ا�وجهة لألفراد والشركات الحتواء 
األثر االقتصـــادي للــوبـــاء، زادت قيمتهـــا عـــن 
20 تريليون دوالر على مستوى العـالم،  أي ُقرابة 

حجــــم االقتصـــــاد األمــريكـي أو حوالي %24 
ووفق تصـريحات  العا�ي.  اإلجــمالي  الناتج  من 
صنــــدوق النقـــــد الـــدولي، فــإن ا�بــالـــغ التـي 
تم ضخهـــا مــــن ِقبل البنـــوك ا�ــركـــزية خــالل 
التـــي  ا�بــالغ  قيـمــة  فـقط تتجـاوز   2020 عام 
تم َضخها خالل العشر سنوات ا�اضية مجتمعة. 
والشك، هذه ا�بالغ الهائلة من الدعوم تب� ُعمـق 
األزمة واستمراريتها والحاجة ا�اســـة للتدخـــل 
لحماية الحياة وا�حيا. وهـذه التدابير وإن كـــانت 
تخـــفيف حدة  فــــي  للمســــاعــــدة  ضــــروريــة 
االنكماش االقتصادي، إال أنهـــا عــــززت بعــــض 
نقـــاط الضعف، علــى نـحــــو يمثـــل َمبعث قلـق 
كالسيكي من أن يزرع التعامـــل مـع أزمة ما بذور 

أزمة أخرى.
فــــأدى الدعـــم ا�ـــالـــي ا�باشر والطلب ا�كبوت 
قوي  انتعاش  إلى  اإلغالق  فترات  ا�تراكم خالل 
في مستويات االستهالك الشخصية. كما دفعت 
برامج شراء األصول وعمليـات ضــــخ السيـــولة 
 الهائلة إلى صعــود قوي في أســـواق األسهـــم 

لتسـجل مستــويات قيـاسية واحًدا تلو اآلخر.
العا�ية الضوء  ا�اليـة  وتسلط ا�قارنة مع األزمة 
علـى سرعـة تعافي أسواق األسهم بعد الصدمة 
األولية. ففــي حــ� استغــــرق األمـر 1890 يوًما 
قبل  مستــواه  إلى   (MSCI) مؤشـر  يعـود  حتى 
األزمة ا�اليـة العا�ية، إال أن االنتعاش ا�مــــاثـــل 

هذا السؤال بشكل أســـاســـي علـــى ما إذا كان 
االرتفـــاع الحالي في األسعار  مستمــًرا أم عابًرا 

ومؤقًتا.

ولكن التضخم ليـــس مصـــدر القلــــق الـوحيـــد 
للسلطات، فالسـؤال األشمـل واألصعـب هو كيفية 
العودة عن تدابير الدعـم النقدية وا�الية والرقابية 
ا�عمول بها حالًيا، وتوقيت تلك العودة؟ إن العودة 
ومتخذة  منظمة  تكـــن  لم  ما  التدابيـر  تلك  عـن 
بالـوقـت ا�ناسب، تبعاتها ستكون أكبــر وأشـــد. 
فمع تقـليص الدعم ا�الــي بشكل ســـابق ألوانــــه 
الدعــوم  انخفـــاض  يــؤدي  قــد  منظـم،  وغيــــر 
إلى  تأجيل األقساط  أو رفع  القروض  وضمانات 
زيادة حاالت اإلفالس، كما سيؤدي استـعجــــال 
السلطــات النــقديـة فــــي تخفيف برامــج شــراء 
ألسعار  التدريجية  الزيادة  في  والبدء  األصول 
الفائدة، إلى تشديد الظـروف ا�اليــة، ممـــا يرفــع 
تـــكلفـة االقتراض على الشركات واألفراد ويقــلل 
من قدرتها على خدمــة الديون وقــــد يـــــؤدي إلى 
فإن  وبا�ثل،  األسواق.  في  تـصحيحـية  حركات 
متطلبات  تخفـيـف  عن  الرقابية  السلطات  عودة 
رأس ا�ال والسيولــة، قــد تـدفع بـعـــض البنـــوك 
لتـــلبية  االئتمــانيــة  التسهيالت  منح  تقييد  إلى 
هذه ا�تطلبات الرقابية األكثر صرامـة، مما يؤدي 

إلى تشـديد األوضاع ا�الية.

وإذا كان هذا ا�ستوى مـن التعقيد غيـر كــــاٍف، 
فهنــاك مخاطر إضـافيـــة ناتجـــة عـن العـــدوى 
االقتــصاديــة عبــــر الـدول. فعلى سبيـل ا�ثـال، 
حتـى لو حافظت دولــة ما على تلك التدابير لديها، 
فإن التشــديـد ا�بكــر للسيــاســة النقدية من ِقبل 

استغرق 196 يوًما فقــــط بعـد صـدمـة فـايروس 
كــورونا، وبعــد أن سّجل أدنـــى مستـــوى له فـي 
بواقع  ا�ؤشر  ا�اضي، تصاعد  العام  من  مارس 

88% منذ ذلك الح�.

وبا�ثل، وصلت الديـــون العـــا�ية إلـــى مستـــوى 
قيـــاســـي بلـــغ 289 تـــريليــون، أو مـــا يعادل 
360% مـــن النــاتج ا�حلـي اإلجمالـي العا�ـي، 

حيـــث شهــــد عـــــام 2020 وحـده تصاعد في 
الديون بنحو 30 تريليون دوالر.

أما بالنسبة للبنوك ا�ركزية، فإن مـــا يثيـــر القلق 
بشكل  متزايد هو االرتفــاع األخـــير في معــدالت 
التضخـــم، فـــي االقتصادات ا�تقدمة  والناشئــة، 
فبعـــد أن كــانت االقتصادات ا�تقدمة تبحث عن 
من  عقد  مدى  على  جاهدة  تحاول  و  التضخم 
لديها  ا�نشــود  ا�ستــوى  إلى  الوصول  الزمن 
العالم من  القلق يساور  2%، فجأة أصـبح  وهو 
تســـــارع التضخـــم ولفتـــرة ممتـــدة، وإن كــان 
عابر  األخير  االرتفاع  أن  يعــتقـــــدون  الخبراء 
واإلنفاق  ا�ـكبـــوت  الطلـــب  عن  وناتج  ومؤقت 
السخـــي الذي قابلـــه اضطـــراب فــــي ســالسل 
ا�عروض. وتفسر مجموعة متنوعة  وِقلة  التوريد 
من العوامل علــــى جانبــــي العــــرض والطـلـــب 
 (Base E�ect) باإلضــــافـــــة إلـــــى عـــــامـل

ارتفاع األسعار.

فـعـلـــى سبيـــل ا�ثـــال، ســـاعدت تدابيـــر دعم 
السياسات ا�ُكثفة على انتعاش الطلب دون وجود 
عــرض كــاٍف با�ــقابل وبالتالي أدى إلى ارتفــاع 
األسعار. والسـؤال الذي يثيره ارتفاع التضخـم 
هو: هل عــلى البنــوك ا�ركــزيــة أن تتحـــرك اآلن 
الحتوائه أم تتريث في ذلك؟ وتعتمد اإلجابة على 

الرئيسيــة  االقتــــصادات  أحد  فـي  مركزي  بنـك 
مثــل االحتياطي الفيـدرالي األمـريكـي، يمكـن أن 
يؤدي إلى تدفق رأس ا�ال إلى  خارج االقتصادات 
النـاشئــة، ممـا يشكل ضغًطا  عليهــا، ناهيك عــن 
ا�ؤثرات الخارجــيـة األخــــــرى مثـــل أسعـــــار 
النفــــط والتحديات الجيـوسياسيـــة التـــي تؤثــر 

على االقتصادات بشـكل مباشر.
وفي مثل هذه األوضاع فإن الكويت باقتصـادها 
الصغيـر وا�نفتح على العالم ليســت بمعزل عن 
مثل تلك التطــورات، إضـــافـــة إلى مـا لدينا من 
اختالالت هـيكيليـة تـصـعـــــــب عــــلينـا الوضع 
وبـالتالي تتــطلب مـــنا التدخـل السليم وا�دروس 
�عالجتها بشكل شمولي. لذا حرص بنـك الكويت 
ا�ركزي على استخدام أدواته في إطــار السياسة 
فعـّـــال  بشكل  الكلي  التحوط  وسياسة  النقدية 
لضمان االستقرار النقدي واالستقرار ا�الي، على 
أحدثتها  التي  ا�سبـوقة  غير  الصدمة  من  الرغم 
الجائحة، وسيستمر فـي رقابته اليقظة واللصيقة 
 وعلــى أهبـة االستعداد للتدخل ا�بكر لحماية تلك 

ا�نجـــــزات. ومـــع ذلك، فــــإن االستقرار النقدي 
واالستقرار ا�الي ليسا سوى شرط� ضروري�، 
ولكنهمــا غيــر كــافي� لتحــقيق  اقتصــاد ُمستقر 

وُمستدام.  
كما يجـب أال يدفعنا االرتفــاع األخير في أسعار 
النفط إلى التراخي وإغفال ا�خاطــر واالختـالالت 
فهنالـك حاجة  اقتصادنا.  تواجـــه  التي  الهيكلية 
الجهود  وتضافر  وحاسمة  جادة  لخطوات  ُملحة 
ب� كل األطراف ا�عنية، لـــتبني إصالحات مالية 

وهيكليـة فعــالـة الستـــدامة الرفاه للجميع.
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