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عاطف رمضان32
علمت »األنب���اء« من مصادر مطلعة 
ان 5 مديرين بوزارة التجارة والصناعة 
اعربوا عن »اعتراضهم« على ترقية زميل 
لهم »وال���ذي كان مديرا الحدى االدارات 
بالوزارة« وذلك من خالل كتاب رسمي 
قدموه للوزير من اجل ايقاف ترقية زميلهم 

السباب متعددة »من وجهة نظرهم«.
واضافت املصادر ان هؤالء املديرين 
حاولوا جاهدي���ن ايقاف املصادقة على 
ترقيته بحجة ان هناك من اكفأ منه بهذه 
الترقي���ة وان الوزارة نظرت الى جانب 
واحد فقط في الترقية وهو »س���نوات 

اخلبرة«.

5 مديرين »بالتجارة« قدموا اعتراضًا رسميًا للوزير الهارون لترقية زميلهم

أسباب تجعلنا بعيدين عن قطار التعافي رغم التوقعات بفائض 12 مليار دوالر
أحمد سمير

      بدأ احلديث مؤخرا عن التعافي االقتصادي 
يت����ردد بني أروقة احملاف����ل االقتصادية في 
العالم واش����ارت األصابع الى بوادر تعافي 
اقتصادي ملموس حتدث عنه الساسة في 
كل من الواليات املتحدة األميركية واليابان 
وأملانيا وفرنسا وأيدته املؤشرات والبيانات 
االقتصادية الص����ادرة عن اجلهات العاملية 
املتخصصة فيما يبدو أن احلبل على اجلرار، 
حي����ث بدت بعض الب����وادر اإليجابية على 
التعافي االقتص����ادي في بريطانيا وبعض 
آخر من دول منطقة اليورو وش����رق آسيا. 
وكان النموذج الياباني هو األسرع بني دول 
العالم للخروج من حالة الركود االقتصادي 
التي أعقبت األزم����ة املالية العاملية في عام 
2008 ووفق����ا إلحصاءات البنك الدولي فإن 
إجمالي الناجت احمللي لليابان سينمو بنسبة 
1.7% خالل العام املقبل، حيث تعد النسبة 
األسرع من وتيرة النمو ألي دولة أخرى في 
مجموعة الدول الصناعية الكبرى، حيث من 
املتوقع ان حتقق الواليات املتحدة األميركية 

نسبة منو 1.5% في العام املقبل 
)متقلصا بنس����بة 2.7% في 

العام احلالي(.
ولي����س خافي����ا ان خطط 
الدعم التي تبنتها حكومات 
تلك الدول كان لها الفضل 

األول ف����ي س����رعة 
التعافي االقتصادي 

واخلروج املبكر من دائرة الركود االقتصادي 
واألرقام الفلكية التي قدمتها حكومات الواليات 
املتحدة )أكثر من 800 مليار دوالر( واليابان 
)نحو 73 مليار دوالر( لدعم اقتصاد دولها خير 
مثال على قوة الدعم احلكومي إذا ما قورن 
بحجم الدعم في املنطقة سواء على الصعيد 
اإلقليم����ي أو احمللي. وعلى الصعيد احمللي 
مازالت األجه����زة املعنية مغيبة عن إصدار 
التقارير االقتصادية الدقيقة التي توضح أين 
نحن من مسيرة التعافي التي انطلقت في دول 
العالم رغم التوقعات شديدة التشاؤم التي 
أعقبت انطالق شرارة األزمة املالية العاملية قبل 
نحو عام. ولكن هناك بعض املؤشرات التي 
ميكننا من خاللها االستدالل على موقعنا من 
مسيرة التعاف التي انطلقت مؤخرا وجتعلنا 
بعيدين عن اللحاق بقاطرتها. وقبل احلديث 
عن املؤشرات االقتصادية ال ميكننا إغفال حالة 
عدم الوفاق الواضح بني السلطتني التنفيذية 
والتشريعية وانعكاس ذلك على كثير من 

القضايا االقتصادية والتنموية.

اول تلك املؤشرات 1 
معدالت النمو احلالية 
واجمالي  املتوقعة 
الناجت احمللي الذي 
مؤسس����ة  توقعت 
ميري����ل لين����ش ان 

يتراجع خالل الس����نة احلالية بنسبة %1.9 
في الكويت.

املطالع ملؤشرات سوق الكويت لألوراق 2 
املالي����ة باعتباره أحد املؤش����رات التي 
ميكن االعتماد عليها لقياس حجم التعافي 
االقتصادي من عدمه يجد ان املؤشر العام 
اليزال يراوح مكانه بعيدا عن مستواه قبل 
األزمة )اخر اغالق بلغ املؤشر السعري 7882.6 
نقطة مقارنة ب����� 16 ألف نقطة قبل االزمة( 
فيما انخفضت القيمة السوقية الرأسمالية 
للشركات املدرجة في السوق الى نحو 35.53 
مليار دينار، مقارنة بنحو 60 مليارا كانت 

عليها قبل تداعيات األزمة.

بالنظر الى احد اهم الدعامات التي قدمتها 3 
احلكومة النقاذ الشركات املتعثرة فيها 
من االزمة الت����ي حاقت بها، جند انه ضمن 
نحو 100 شركة واجهها التعثر فإن 7 شركات 
فقط هي التي جلأت الى قانون االس����تقرار 
املالي الذي اقرت احلكومة العمل به اال انه 
يواجه مصيرا مجهوال امام تربص نواب في 
مجلس االمة إلس����قاطه في الدورة املقبلة، 
وهذا مؤشر يعطي مدلوال واحدا يعني عدم 
الواقعية من الشركات صاحبة  االستجابة 
العالقة بذل����ك احلل الذي طرحته احلكومة 
النقاذها، اما لعدم حتقيق االستفادة املرجوة 
منه او الحاطته بكثير من نقاط الغموض او 
لتوريط اجلهات املستفيدة منه واملتعاملة 
معه في امور ترى انها في غنى عنها 

في الوقت احلالي.

القط����اع املصرفي ل����م يقدم تلك 4 
املؤشرات التي تعطي داللة على 
عودته الى سابق عهده في االقراض 
والتموي����ل، والي����زال التناقض بني 
تصريحات العمالء ومسؤولي القطاع 
املصرفي قائما ما بني تش����دد وعدم 

تسهيالت وشكوى من العمالء.

تطل معدالت البطالة برأس����ها 5 
في االزمة لتنضم الى مجموعة 
املؤش����رات التي تؤكد ابتعادنا عن 
مس����يرة التعافي االقتصادي، حيث 

كان احلديث يدور ع����ن وجود ازمة بطالة 
قبل نش����وب االزمة املالية العاملية وجلأت 
احلكومة انذاك الى اقرار قانون دعم العمالة 
الوطنية للخروج بنتائج مقبولة في اجتاه 
توفير فرصة العمل املناس����بة لكل مواطن 
لتأتي تداعيات االزمة العاملية لتزيد من حجم 
ازمة البطالة التي ال تتوافر بيانات حالية عن 
انفراجها، اذ تشير االحصائيات املتوافرة الى 
ان مستوى البطالة في الكويت يصل الى %1.7، 
وتشير ارقام ديوان اخلدمة املدنية الى ان عدد 
املسجلني في النظام احلالي للتوظيف ممن لم 
يتم ترشيحهم للعمل في وزارات الدولة بلغ 

نحو 16 الفا و549 مواطنا ومواطنة.

ظرغم التوقعات بتحقيق الكويت لفائض 6 
في امليزاني����ة العامة للبالد يقدر بنحو 
12 مليار دوالر، اال ان سوق النفط العاملية 
يش����هد تذبذبا حادا ال ميكن التعويل على 
استمرار انتعاش����ه من عدمه، فيما اتسمت 
املوازنة بقلة حج����م االنفاق التنموي وهو 
احد املؤش����رات املهمة التي يع����ول عليها 
االقتصاديون في دورة دوالب العمل ورأس 
املال في اقتصادات الدول. وتتزايد التحديات 
وتتبلور مالمحها وتؤكد ضرورة اصدار 
اجلهات املختصة في البالد تقارير وافية 
حتدد بوصلة التوجه في املرحلة املقبلة من 
خالل الدراسة املتأنية ملؤشرات الواقع الذي 
نعيشه اليوم وتصبح وزارات التخطيط 
واملالي���ة والتجارة والصناعة على رأس 
تلك اجلهات املطالبة باصدار تلك التقارير 
الرقابية واالحصائية الوافية لالستدالل 
منها على مالمح اخلطوة املقبلة وحتى ال 
يذهب البعض بعيدا في التفاؤل بتعافي 
االقتصاد الوطني من خالل اعالن بعض 
املؤسسات املالية واملصرفية عن حتقيقها 
ارباحا عالية ضمن اغلبية من الشركات 
التي مازالت متعثرة وموقوفة عن التداول 
في سوق الكويت لالوراق املالية ومجموعة 
اخرى حتاول االندماج للخروج من االزمة 
ومصارف مازالت متحفظة ومترددة في 
التعامل مع قانون االستقرار املالي او مد 

يد االقراض للتمويل في ظروف دقيقة.

منها 1.9% نسبة االنكماش في الناتج المحلي و1.7% معدالت البطالة وتراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة

القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في البورصة
62.6 مليار ديناربنهاية 2007

32.2 مليار ديناربنهاية 2008

36.43 مليار ديناربنهاية سبتمبر 2009

احمد الهارون


