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»املركزي األوروبي« يبقي القروض الطارئة على مستواها احلالي

ً أوروبا تتمسك باليونان مجددا
ان فوز ال� »ال« في اس����تفتاء 
اليونان »ال يقرب أوروبا من 

حل« مع أثينا.
إال أن الوضع يبدو ملحا 
وخصوصا أن احلاجات هائلة، 
فاليونان باتت على ش����فير 
اإلف����اس، ومصارفها مغلقة 
منذ أسبوع فيما هناك رقابة 
على الرساميل وتواجه مشكلة 
مع السحوبات الكثيفة التي 
القلقون  اليونانيون  أجراها 

في اآلونة األخيرة.
وأمام هذه احلاجات الهائلة، 
اليوناني بات  فإن االقتصاد 
معطا ووحده البنك املركزي 
األوروبي يؤمن استمرار الباد 
ماليا من خال مواصلة إمداد 
املصارف اليونانية بالسيولة 
عبر ق����روض طارئة قيمتها 
مجمدة حاليا رغم أن صندوق 
النقد الدولي مستعد ملساعدة 
اليونان في حال »طلب منه 
املديرة  ذلك« حسبما أعلنت 
العامة لصندوق النقد الدولي 

كريستني الغارد.
وقالت الغارد »اننا نراقب 
الوضع ع����ن كث����ب ونقف 
مستعدين ملساعدة اليونان في 
حال طلب منا ذلك«، مضيفة 
أن صندوق النقد الدولي »اخذ 
علما« بنتيجة استفتاء األحد 

املاضي.
في حني أشارت متحدثة 
باسم وزارة اخلزانة األميركية 
إلى أن الوزير جاك ليو حتدث 
ال����وزراء ووزير  مع رئيس 
املالي����ة اليونانيني وأبلغهما 
ب����أن واش����نطن تتطلع إلى 
أثينا واألطراف  أن تستأنف 
األخرى املش����اورات من اجل 

حل األزمة.
وأضافت وزارة اخلزانة 
في بي����ان صدر عنها أن ليو 
أعرب عن األمل في الوصول 
إلى نتيجة »تسمح لليونان 
بإجراء إصاح����ات هيكلية 
ومالية صعبة لكنها ضرورية 
والعودة إلى النمو وحتقيق 
الق����درة على الوفاء بالديون 

ضمن منطقة اليورو«.

محددة جدا«.
وحت����ى قرار الكس����يس 
تسيبراس بالتضحية بوزير 
ماليت����ه يانيس فاروفاكيس 
قب����ل انعقاد قمة فرنس����ية 
أملانية حاس����مة في باريس، 
وتعيني نائب وزير اخلارجية 
اقليدس تساكالوتوس، وهو 
املفاوضات  أيض����ا منس����ق 
مع الدائن����ني، وزيرا للمالية 
خلفا لفاروفاكيس لم يرض 

برلني.
وذك����رت أملانيا أن ما هو 
أساس����ي في احملادثات بني 
أثينا ودائنيها هو »املواقف 
ولي����س األش����خاص« وان 
»الش����روط ملفاوضات حول 
برنامج مس����اعدة جديد« لم 

تتوافر بعد.
وتبدو أملانيا حيث تضامن 
الرأي العام مع اليونان يتضاءل 
أكثر فأكثر، غير مس����تعدة 
للبحث في إعادة هيكلة الدين 

اليوناني الضخم.
وف����ي املفاوض����ات حول 
اإلصاحات وتدابير التقشف 
التي متت مناقشتها بني اثينا 
واالحتاد األوروبي منذ 5 اشهر، 
تبدو باريس وبرلني بعيدتني 
عن التوصل إلى رؤية مشتركة 
الذي  للرد على االس����تفتاء 
ينقسم بش����أنه أيضا بشكل 

أوسع قادة منطقة اليورو.
وتؤي����د اس����بانيا إجراء 
إنقاذ  تفاوض بش����أن خطة 
ثالثة لليون����ان »التي يجب 
ان تبقى في منطقة اليورو«. 
كذلك تدفع ايطاليا الى تقريب 
املواقف وحث رئيس احلكومة 
االيطالية ماتيو رونزي أثينا 
ودائنيه����ا الى إيجاد »طريق 

نهائي« للخروج من األزمة.
لك����ن آخري����ن يتحدثون 
صراح����ة عن فك����رة خروج 
اليونان م����ن منطقة اليورو 
مثل وزير املالية السلوفاكي 
ال����ذي اعتبر  بيتر كازميير 
خروجها »سيناريو واقعيا«. 
فيما رأى رئيس اليوروغروب 
الهولندي يورين ديسلبلوم 

النمو  سيشكل »خطرا على 
واالقتصاد العامليني«.

وش����دد على أن »أوروبا 
ه����ي عل����ى احمل����ك«، داعيا 
احلكومة اليونانية إلى »بذل 
كل ما بوسعها للتوصل إلى 

اتفاق«.
من جه����ة أخ����رى، أعلن 
فالس عن جلس����ة مناقشات 
من دون تصويت جتري في 
اجلمعية الوطنية اعتبارا من 

األربعاء.
وقض����ت أملانيا على آمال 
اليوناني  ال����وزراء  رئي����س 
الكسيس تسيبراس بالتوصل 
سريعا إلى اتفاق الستئناف 
متويل باده مدعوما بفوزه في 
االستفتاء، مؤكدة ان شروط 
معاودة التفاوض لم تتوافر 
بعد. واعتبرت املستش����ارة 
األملانية اجني����ا ميركل انه 
»من امللح« تلقي »اقتراحات 

اليونانية أن متدد حتى اليوم 
األربع����اء إغ����اق املصارف، 
بحسبما أفاد مصدر في وزارة 
املال، مع إبقاء املبلغ األقصى 
املسموح بسحبه بالنسبة إلى 
اليونانيني 60 يورو.من جهته، 
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي 
مانويل فالس أن »األس����س 
موجودة التفاق« حول إنقاذ 
اليونان، مؤكدا انه »ليس هناك 
أي موض����وع محظور في ما 
بالدي����ن )اليوناني(  يتعلق 

وبإعادة جدولته«.
وقال فالس متحدثا إلذاعة 
»آر تي ال« ان فرنس����ا »على 
قناعة« بأنه »ال ميكن املجازفة 
بخروج اليونان من اليورو« 
وذلك »ألس����باب اقتصادية 
بالتأكيد إمنا خصوصا ألسباب 

سياسية«.
واعتبر أن خروج بلد للمرة 
األول����ى من منطق����ة اليورو 

عواص����م � وكاالت: بع����د 
أجواء البهجة واالحتفال التي 
أعقبت التصويت ب� »ال« في 
اس����تفتاء األحد املاضي، عاد 
اليوناني����ون مرة أخرى إلى 
الواق����ع الصعب،  مواجه����ة 
واالصطفاف مجددا في طوابير 
طويل����ة أمام أجهزة الصرف 
اآللي، مع ورود خبر استقالة 
وزير املالية الذي قاد املعسكر 
املناهض للتقشف، كما تاشت 
مش����اهد البهجة التي سادت 
أمام البرملان وغابت وس����ط 
املخاوف من نفاد األموال من 
بنوك الباد خال ساعات أو 
أيام ما سيؤدي بأعداد كبيرة 

من الشركات إلى اإلفاس.
الكثيرون بالقلق  وشعر 
اتفاق  إلى  التوص����ل  أن  من 
مع اجله����ات الدولية الدائنة 
قد ال يتم في الوقت املناسب 
ملنع نفاد األموال من البنوك 
اليونانية او رمبا تفشل تلك 

احملادثات متاما.
في حني أعلن البنك املركزي 
األوروبي مس����اء أمس األول 
إبق����اء الق����روض الطارئ����ة 
اليونانية على  للمص����ارف 
مستواها احلالي، مع تشديد 

شروطه للمنح مستقبا.
وقال البن����ك في بيان إن 
إبقاء  مجلس حكامه »ق����رر 
الطارئة  الس����يولة  مستوى 
اليونانية على  للمص����ارف 
املس����توى الذي حدد في 26 
يونيو املاضي بعدما ناقش 
اقتراح����ا لبن����ك اليون����ان« 
املركزي. ومنذ التاريخ املذكور، 
يبلغ سقف القروض نحو 89 

مليار يورو.
وذكر البنك أنه »ميكن فقط 
منح القروض الطارئة مقابل 
سندات كافية«، الفتا إلى أن 
التدهور املالي لليونان ترك 
أثره على هذه السندات التي 
تضمنها املصارف اليونانية 
للحص����ول عل����ى ق����روض 
طارئة عب����ر البنك اليوناني 

املركزي.
كم����ا ق����ررت احلكوم����ة 

آن األوان للتوجه 
لسوق السندات 
كمصدر إضافي 

للتمويل

سوق الدين في 
الكويت أصغر حجمًا 

وأقل تطوراً قياسًا 
بغيره من األسواق

3.3% نسبة سوق 
الدين في الكويت 
إلى الناجت احمللي 

اإلجمالي

االنخفاض احلاد 
بأسعار النفط 
يتطلب وتيرة 

أسرع في عمليات 
االندماج املالي 

استمرار إغالق البورصة

النفط ألدنى مستوى في شهرين

اليورو يتراجع أمام الدوالر

ذكرت جلنة أسواق املال اليونانية أن بورصة األسهم 
ستظل مغلقة حتى اليوم مع استمرار إغالق البنوك في 

حني تسابق اليونان الزمن لتفادي إعالن إفالسها والبقاء 
في منطقة اليورو.

أظهرت أسعار النفط أمس ثباتا بعد تسجيل واحدة من اكبر 
عمليات بيع خالل هذا العام في اجللسة األخيرة في ظل 

رفض برنامج اإلنقاذ واملصاعب التي تشهدها األسواق املالية 
الصينية. وقال بنك »ايه ان زد« األملاني في حتليل له ان 

أسعار النفط اخلام بلغت أدنى مستوى لها خالل شهرين 
في غمرة تصاعد مخاوف بشان االستقرار االقتصادي في 
اووربا وآسيا. وزاد خام القياس العاملي مزيج برنت تسليم 
أغسطس 70 سنتا إلى 57.24 دوالرا للبرميل صباح أمس 

بعدما انخفض مبا يزيد عن 6% في اجللسة السابقة.

تراجع اليورو مقابل الدوالر واجلنيه االسترليني أمس مع 
هبوط عائدات سندات اخلزانة األملانية ألجل عشر سنوات 

وحترك فروق أسعار الفائدة في غير صالح العملة األوروبية 
املوحدة. وهبط اليورو مقابل الدوالر 0.3% إلى 1.10 دوالر، 
مرتفعا من مستواه املنخفض عند 1.09 دوالر الذي المسه 

اول من امس. وتراجع 0.4% مقابل االسترليني.

طالبت بضرورة توسيع نطاق أدوات التمويل وفرص توليد اإليرادات عبر فرض الضرائب

النف����ط، بفض����ل احتياطياتها 
الضخمة ونقطة التعادل املالية 
املتدنية ألسعار النفط، ينبغي 
أن تنظر الكويت إلى هذا األمر 
مبنزلة جرس إنذار لتوس����يع 
نط����اق أدوات التمويل وفرص 
تولي����د اإلي����رادات عبر فرض 
الضرائب، وتقليص الدعم غير 
الفعال، ومواءمة سياساتها في 
سبيل االنضباط املالي. ونظرا 
إلى وضعه����ا االئتماني األقوى 
مقارن����ة بغيره����ا، ينبغي أن 
تس����تغل الكويت هذه الفرصة 
في تطوير سوق الدين لديها، 
والذي من املتوقع جدا أن يدر 
فوائ����د هائلة بتوفي����ره بدائل 
للتمويل بالنس����بة ملشروعات 
البنية التحتية الكبيرة املرصودة 
في خطة التنمية 2020-2015 

في الكويت.
وأشارت الى ان التخفيض 
الذك����ي ملصروف����ات امليزانية 
سيمكن الباد من االستغناء عن 
األحكام املعمم����ة التي ال تأخذ 
بعني االعتب����ار أي احتياجات 
متخصص����ة. وق����د تقل����ص 
استراتيجية تخفيض امليزانية 
املبسطة من بنود معينة مثل 
االستثمار في البحوث والتطوير، 
التي ال ميكن التنبؤ مبردودها في 
نهاية العملية بسبب طبيعتها. 
ومع ذلك، يق����وم االبتكار على 
التطوير واألبحاث، واالستثمار 
في التعلي����م والبنية التحتية 
للتكنولوجيا والعلوم، وتشجيع 
االستثمارات األجنبية. وبالتالي، 
رغم بعض اخليارات التي ميكن 
تخفيضها في امليزانية، إال أن 
نواحي أخرى قد تستلزم مزيدا 
م����ن النفقات م����ن أجل تعزيز 
نظ����ام التنوي����ع االقتصادي. 
وبناء علي����ه يجب أن تصنف 
امليزانية الذكية أو املدروس����ة 
كمخرج اس����تراتيجي رئيسي 
للحكومة، بحيث ميكنها املوازنة 
بفاعلية ب����ني األبعاد املزدوجة 
للحاجة إلى التوفير واحلاجة 
إلى إنفاق املزيد للحصول على 
نتائج فعالة مستقبا. وتستدعي 
عملية إعداد امليزانية الذكية من 
صناع السياسة ربط أداء اجلهات 
احلكومية مع اعتمادات امليزانية 
املطلوبة. وستزيد عملية إعداد 
امليزاني����ة القائم����ة على األداء 
من احملاسبة، وجتعل قرارات 

التمويل أكثر موضوعية.
وبحس����ب منظمة التعاون 
 ،» OECD« االقتصادي والتنمية
فإن تخفيض امليزانية املدروس 

سيغرس الثقة في القطاع اخلاص 
وش����ريحة اجلمهور األشمل، 
حي����ث ان صانعي السياس����ة 
املس����ؤولني عن إعداد امليزانية 
لديهم استراتيجية تنم عن وعي 
وتهدف إل����ى تفعيل اإلمكانات 
االقتصادية للباد. هذا الشعور 
بالثقة ميكن تعزيزه أيضا عبر 
تصني����ف املصروف����ات وفق 
الوحدات اإلدارية )مثال الوزارات، 
الهيئات، وغيرها(، وتوفير مزيد 
من املعلومات األساسية املكملة 
عن طريقة تقسيم املصروفات 
من خال الشرائح االقتصادية 
أو الوظيفية. وقد يكون خفض 
النفقات التقديري أكثر فائدة في 

جميع نواحي التخفيضات.
»اجلمعي����ة  وخلص����ت 
االقتصادية « الى مجموعة من 
اخلطوات يتعني على الكويت 
االستفادة منها في املمارسات 
الدولي����ة املتعلق����ة بتخفيض 
التكلفة املدروس. ومن بني تلك 

اخلطوات ما يلي:
٭ تأسيس خطوات لدمج ميزانية 
قائمة على األداء وأخرى مستندة 
إل����ى قاعدة الصفر، في حال لم 

يتم ذلك بالفعل.
٭ تطوير وحدة أبحاث وحتليل 
مهمته����ا دراس����ة املصروفات 
والنفقات بتفصيل دقيق، تكون 
قادرة على رصد الفرص التي قد 
تستدعي وجود إجراءات مدروسة 

غير قائمة على التخمني. 
٭ تطوير مجموعة من املعايير أو 
مؤشرات األداء الرئيسية الختبار 
إذا كانت امليزانية حتقق أهدافها 

املرجوة.
٭ إن الكويت بحاجة الستثمارات 
ف����ي مج����ال املوان����ئ، ومراكز 
الطيران كي تعزز رؤيتها بأن 
تصبح مركزا ماليا وجتاريا في 
املنطقة. فإذا كان هناك بالفعل 
ش����رط لاختيار بني املشاريع 
بهدف مواجهة انخفاض أسعار 
النفط، فيمكن إيقاف املشاريع 
األقل أهمي����ة مؤقتا ريثما يتم 
تسريع العملية وتوفير التمويل 
ملشاريع البنية التحتية احلاسمة 

مثل تطوير املوانئ.
٭ بعض املدن اخلليجية مثل 
أبوظبي ال تس����تثمر بقوة في 
اخلارج، بل تركز مواردها نحو 
مشاريع التنمية احمللية. الكويت 
أيضا بإمكانه����ا تبني برنامج 
ملراجعة اس����تثماراتها الدولية 
بحيث تتحقق من إمكانية إعادة 
توجيه بعضها نحو االقتصاد 

احمللي.

قال بيان صادر عن اجلمعية 
االقتصادية الكويتية إن موازنة 
الس����نة املالية 2016/2015 في 
الكويت بحاج����ة إلى منهجية 
ذكية خلف����ض اإلنفاق، بحيث 
ميكن حتقيق هدف االستدامة 
على املدى البعيد، مؤكدة على 
أهمية توجيه اإلنفاق بطريقة 
ذكية ومدروسة حتد من الهدر وال 
متس القطاعات املنتجة والبنية 

التحتية والقطاعات املعرفية.
ويأت����ي بي����ان اجلمعي����ة 
االقتصادية تعقيبا على بيان 
نائب رئيس مجل����س الوزراء 
ووزير املالية أن����س الصالح، 
والذي أوضح في����ه أن العجز 
املالي في موازنة السنة املالية 
2015/2014 في الكويت يبلغ 2.3 
مليار دينار.وكشف الصالح عن 
أن العج����ز بامليزانية اجلديدة 
يصل إلى 4.5 مليارات دينار إذا 
متاسكت األسعار عند 60 دوالرا 
للبرميل. وقدرت اإليرادات في 
موازنة 2016/2015 بنحو 12 مليار 
دين����ار، واملصروفات بنحو 19 
مليار دينار، األمر الذي يعني 
أن 77% من املشاريع اإلنشائية 
ال����واردة ف����ي امليزانية خارج 
نطاق خط����ة التنمية. ويتوقع 
أن ينخفض اإلنفاق بنسبة %17.8 
في ميزانية الكويت للسنة املالية 
2016/2015 على خلفية تراجع 
اإليرادات بنسبة 44%، باإلضافة 
إلى خفض اإلنفاق اجلاري بنسبة 
34%. وم����ن املتوقع أن يرتفع 
اإلنفاق الرأسمالي مبعدل 1.3 مرة 
عن النفقات الرأسمالية املرصودة 

في ميزانية 2015/2014. 
من جانبها، قالت اجلمعية 
االقتصادية ان الكويت شرعت 
في تطبيق العديد من اإلصاحات 
خلفض إنفاقها احلالي، مبا في 
ذلك التوجه نحو رفع أس����عار 
الكيروسني والديزل، وعاوة على 
ذلك، مت ترش����يد بدالت السفر 
للكويتيني للعاج في اخلارج، 
باإلضافة إلى أخذ نظام األجور 
بعني االعتبار، من خال توحيد 
الرواتب في القطاع احلكومي، 
وحتديد س����قف ملكافأة نهاية 
اخلدمة. ونظرا إلى أن تقليص 
احلكومة لدعم الكيروسني في 
بداية 2014 قد أدى إلى التضخم 
في قطاعات معينة مثل األغذية، 
فإنه من األفضل االنتظار ريثما 
يتضح مدى صعوبة اإلصاحات 

التي تشبه رفع الدعم. 
وق����ال بي����ان »اجلمعي����ة 
االقتصادي����ة« انه ف����ي يونيو 

الكويت تتكيف مع طول أمد انخفاض أسعار النفط بفضل االحتياطات املالية الضخمة 

اإلمارات.. املوازنة املبنية على قاعدة الصفر

قطر.. امليزانية تقوم على األداء

أميركا.. خطط سنوية قائمة على األداء

بريطانيا.. طرح خطط إنفاقية لثالث سنوات

أملانيا.. امليزانية عملية تشاورية شاملة

في عام 2012، طرحت وزارة املالية اإلماراتية نظام املوازنة املبنية 
على قاعدة الصفر التي قد تتطلب من الوزراء تقدمي ميزانية 

مفصلة تضم جميع التفاصيل الصغيرة عن مصروفاتهم. ومينح 
هذا النظام الوزارات مرونة أكبر عند اإلنفاق، لكنه يلزمها في 

الوقت ذاته بتقدمي إطار زمني يتعلق بتحقيق األهداف املرصودة 
في امليزانيات. أيضا، سيتم تقييد ميل السلطات القادمة لإلنفاق 

قبل تطبيق الهيكليات واألنظمة.

في 2011، غيرت قطر عملية إعداد امليزانية لتقوم على األداء. 
وتعتبر هذه امليزانية نظاما يلغي باألساس التركيز على املدخالت 

املطلوبة للوزارات والهيئات احلكومية، وعوضا عن ذلك، يطرح 
تساؤال عن املوارد املطلوبة لتحقيق النتائج املرغوبة. بالتالي، 

تتركز هذه امليزانية على املخرجات أو النتائج بدال من املدخالت.

منذ عام 1993، جربت الواليات املتحدة تطبيق امليزانية 
املستندة إلى األداء. وبناء عليه، برعت الهيئات احلكومية 

األميركية في صياغة خطط استراتيجية ومعايير وأداء 
تقارير، عبر التشاور مع أصحاب املساهمني، خاصة 

الكونغرس األميركي. كما كانت الهيئات احلكومية ملزمة 
بتقدمي خطط سنوية قائمة على األداء توضح فيها كيفية 

حتقيق عملياتها وأنشطتها لألهداف السنوية املبتغاة. ويجب 
رفع تقارير باإلجنازات احملققة عند نهاية السنة املالية.

اتبعت اململكة املتحدة منذ العام 1998 تطبيق امليزانية املستندة 
إلى األداء. ومت فصل عملية إعداد امليزانية بالنسبة مليزانية 

املصروفات واإليرادات اجلارية وميزانية رأس املال، لضمان 
عدم ازدحام االستثمارات الرأسمالية املطلوبة بضغوطات على 
املدى القصير. كما مت طرح خطط إنفاقية لثالث سنوات، تتيح 
للوزارات التخطيط املستقبلي والتأكد من حتقيق األهداف من 

حيث الزمن املطلوب الستكمال اخلطط املعقدة. 

في عام 1969، شهدت ميزانية أملانيا بعض اإلصالحات، حيث 
وضعت عملية اإلصالح إطار عمل موحدا ملزما لقانون ميزانية 

الفيدرالية األملانية )الغربية( واألقاليم املختلفة يسمح بوجود فترة 
تخطيط خمسية، الهدف منها أن يكون اإلنفاق على املشاريع أكثر 

استقرارا ومبنيا على توقعات ثابتة.

»اجلمعية االقتصادية«: ميزانية الكويت حتتاج ملنهجية ذكية خلفض اإلنفاق

2015، ظه����رت بعض التقارير 
اإلعامي����ة في الكوي����ت التي 
تشير إلى الدراسة املشتركة التي 
أجرتها وزارة املالية بالتعاون مع 
صندوق النقد الدولي. وفي نهج 
مبتكر، سلطت الدراسة الضوء 
على مفهوم »فجوة الناجت« من 
حيث اس����تجابات السياسات 
للدورات االقتصادية. وتكون 
»فجوة الناجت إيجابية« عندما 
يزيد الن����اجت احمللي اإلجمالي 
الفعل����ي عن الن����اجت احملتمل، 
وهو الناجت ذو أعلى مس����توى 
من اإلنتاج والذي ال ميكن احلفاظ 
عليه بشكل مستدام على املدى 
الطوي����ل. أما »فج����وة الناجت 
السلبية«، فتحدث عندما يكون 

العكس هو الصحيح.
وتوص����ي نظري����ة »فجوة 
الناجت« بأنه خال فترة فجوة 
الناجت السلبية، فإنه يجب على 
واضعي السياسات اتباع سياسة 
مالية توسعية من أجل حتفيز 
الطلب الكل����ي. أما خال فترة 
»فجوة الناجت اإليجابية«، فإن 
اتباع سياسة مالية انكماشية 
أمر ضروري م����ن أجل جتنب 
خطر التضخم. وفي دراس����ة 
وزارة املالي����ة وصندوق النقد 
الدولي، متت دراس����ة البيانات 
االقتصادية الكويتية عن الفترة 

من عام 2013-2001. 
وقد تبني أنه خال الفترة بني 
عامي 2009 حتى 2013، عندما 
كان يتس����م االقتصاد الكويتي 
بفجوة ناجت س����لبية، مت اتباع 
سياسة اإلنفاق املالي املتأني، 
وال سيما من حيث اإلنفاق على 
املشاريع الرأسمالية. وجند أن 
نسبة اإلنفاق الرأسمالي في عام 

2013 قد بلغت 3.2% تقريبا، في 
حني يبلغ املتوسط في باقي دول 
مجلس التعاون اخلليجي %11. 
وبالتالي، فإنه ميكن من الدراسة 
اس����تنتاج أن خفض التكاليف 
ليس من الضروري أن يشمل 
خفض اإلنفاق في جميع املجاالت. 
ولكن يجب حتديد املجاالت ذات 
الصلة ملعرفة ما إذا كان يجب 
تطبيق سياسة زيادة اإلنفاق أو 
العكس. ولوضع امليزانية بشكل 
فعال، فإنه يجب مراعاة وضع 
األرقام مبوضوعية وبصورة 
متوازنة، مع األخذ بعني االعتبار 

الفروق الدقيقة.

تمويل العجز بإصدار سندات 

»اجلمعي����ة  وأش����ارت 
االقتصادي����ة« الى ان����ه اليزال 
سوق الدين في الكويت أصغر 
حجما وأقل تطورا قياسا بغيره 
من األسواق، وبناء على بيانات 
صادرة عن صندوق النقد الدولي، 
يساوي سوق الدين في الكويت 
إلى الناجت احمللي اإلجمالي %3.3 
فقط بحسب تقديرات 2014، وهي 
نسبة أقل مما هو مسجل في آسيا 
)44.5%(، واالحت����اد األوروبي 
)192%(، وأمي����ركا الش����مالية 

 .)%213(
وقد يتطلب االنخفاض احلاد 
الذي شهدته أسعار النفط في 
نهاية 2014 وتيرة أس����رع في 
عملي����ات االندم����اج املالي في 
الكويت، الس����يما أن صادرات 
الهيدركربونات تشكل 81% من 
إيرادات الدولة. وعلى الرغم من 
أن وضعها أفض����ل من معظم 
املصدرين اآلخرين في التكيف 
مع طول أمد انخفاض أس����عار 

الذهب يهبط عن 1170 دوالرًا
تراجع الذهب أمس مع ترقب األسواق أنباء عن قمة منطقة 
اليورو للوقوف على مدى التقدم احلاصل في أزمة ديون 

اليونان، وان كانت زيادة مراكز البيع في املعدن النفيس تبرز 
املعنويات السلبية جتاه املعدن.

ولم ينجح الذهب حتى اآلن في جذب إقبال كبير من الباحثني 
عن املالذات اآلمنة في ضوء األزمة اليونانية احلالية، إذ يبدو 

أن املخاوف من انتشار العدوى قد انحسرت. وأدى ارتفاع 
الدوالر أيضا إلى احلد من املكاسب.

وانخفض سعر الذهب في املعامالت الفورية 0.1% إلى 1168 
دوالرا لألونصة، ونزل سعر املعدن األصفر في العقود 

األميركية اآلجلة 0.5% امس الثالثاء.
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توقعات

للفرد: 179.1 مليار يورو 
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الدين اليونا: مؤرشات رئيسية

ابرز الجهات الدائنة
بمليارات اليورو

قروض ثنائية

صندوق
النقد الدويل

جهات
صندوق االنقاذاخرى
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املجموع
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متديد إغالق 
املصارف حتى اليوم 

ومخاوف من نفاد 
األموال وإفالس 

الشركات

تعيني اقليدس 
تساكالوتوس وزيراً 

للمال في اليونان


