
االثنين 2 نوفمبر 2009   37اقتصاد
»ملتق�ى الكوي�ت المال�ي« يناق�ش إع�ادة بن�اء مس�تقبل اقتص�ادات المنطق�ة ودروس األزم�ة المالية

العبدالعزيز: »المركزي« ينظر بإيجابية للتعديالت الدولية لتعزيز دور الرقابة
رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد افتتح الملتقى بحضور رئيس مجلس األمة وشخصيات مالية عالمية وعربية ومحلية

)محمد ماهر(سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوسطا املكرمني من اليمني محمد اجلاسر وابراهيم دبدوب وفيصل العيار وعلي الغامن ويبدو محافظ املركزي ورؤوف أبوزكي وعبداملجيد الشطيرئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو الشيخ ناصر احملمد وعلي الغامن والشيخ د.محمد الصباح وبدر السبيعي وجانب من كبار احلضور 

وزير التجارة: األزمة المالية في نهايتها واالقتصاد في مرحلة التعافي
عبر وزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون عن اعتقاده بأن االزمة المالية 
أصبحت ف����ي نهايتها وان االقتصاد 
دخل مرحل����ة التعافي »لكن البد من 
االستفادة من الدروس التي خلفتها 

االزمة المالية العالمية«.
وقال اله����ارون ان الملتقى الذي 
يش����هد حضورا مكثفا من متحدثين 
ومشاركين يؤكد االهمية التي تكتسبها 

الكويت اقليميا.
واضاف انه م����ن المهم ان يخرج 

الملتقى بتوصيات يكون لها تأثير 
على اقتصادات المنطقة ومستقبلها 
العالمية  المتغي����رات  ف����ي ض����وء 

واالقليمية.
وقال ان أهمية الملتقى تأتي أنه 
يأتي في بداية موس����م نشاط العمل 
السياسي والذي جاء في إطار انعقاد 
مجلس األمة الذي م����ن المتوقع أن 
يمرر قوانين مهمة على رأسها قانون 
هيئة سوق المال وقانون المناقصات 
وقانون الشركات وقانون العمل في 

القطاع األهلي وكلها تصب في الجانب 
الملتقى مهم  االقتصادي.  وأضاف: 
النه يتطرق ال����ى مجموعة القضايا 
االقتصادية الت����ي تصب في معرفة 
كيفي����ة مواجه����ة تداعي����ات األزمة 

الراهنة.
وقال نحن ق����ادرون على تجاوز 
الكويت  الراهن����ة بإمكانيات  األزمة 
االقتصادي����ة، آمال أن ت����ؤدي نتائج 
الملتقى إلى حل الكثير من المشكالت 

التي تواجه االقتصاد الكويتي.

الغ��انم:  ع�ل��ي 
ع��ززت  األزم��ة 
وألغ�ت  العولم�ة 
ويج�ب  »العورب�ة« 
أال تتخ�ذ كذريع�ة 

عبدالمجيد الشطي: 
الك�وي�ت  بن�وك 
دائرة  ف�ي  بقي�ت 
األمان واالس�تقرار

زكي عثمان � عمر راشد � فواز كرامي � محمود فاروق
حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وبحضور 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي انطلقت امس أنشطة »ملتقى الكويت 
املالي« بحضور العديد من الشخصيات املصرفية احمللية واخلليجية 
والعاملية حيث افتتح محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
امللتقى بكلمة قال فيها: ان االزمة املالية العاملية مازالت تلقي بتداعياتها 
وانعكاساتها املؤثرة على مختلف دول العالم واصبحت تشكل احملور 
االساسي الهتمام الباحثني وصانعي السياسات واملسؤولني مبختلف 
مستوياتهم ومواقعهم سواء على الصعيد احمللي او االقليمي او العاملي 
مضيفا ان ما افرزته من حتديات اهتزت معها العديد من القواعد واآلليات 
املنظمة لعمل االس���واق والنظم املالية والنقدية والرقابية في مختلف 
دول العالم مع امتداد تداعيات هذه االزمة الى القطاع احلقيقي للنشاط 
االقتصادي فيما ميكن مشاهدته من حالة عامة من الركود واالنكماش 

وتزايد معدالت البطالة بدرجة او بأخرى.

تحديات األزمة المالية

واضاف العبدالعزيز في الكلمة االفتتاحية مللتقى الكويت املالي الذي 
بدأ اعماله امس ويستمر على مدى يومني ان الظروف والتحديات التي 
تفرضها تداعيات االزمة املالية واالقتصادية العاملية على اقتصاداتنا 
العربية بصفة عامة وقطاعاتها املصرفية على وجه اخلصوص تثير 
التساؤالت حول العديد من املواضيع ذات العالقة بتلك االزمة وابرزها 
يرتبط بالتغي���رات التي احدثتها االزمة على توجهات السياس���ات 
االقتصادية واالستراتيجيات التحفيزية واالمنائية وسبل تطوير عمل 

االسواق املالية والنقدية وتعزيز سبل الرقابة عليها.
ولفت الى انه من املناسب ان يتم التعامل مع التعديالت املقترحة 
لتعزيز معيار كفاية رأس املال بازل »2« بصورة متأنية وعلى مراحل 
وتأخذ في االعتبار اهمية عدم اعاقة انسياب االئتمان املصرفي الذي 
تتطلب���ه املرحلة احلالية آلليات عمل االقتص���ادات الكلية في الدول 
العربي���ة ودون ان يعطل ذلك ما قد تكش���ف عن���ه حاجة القطاعات 
املصرفية الى تدعيم قواعدها الرأس���مالية في مواجهة أي انعكاسات 
س���لبية لالزمة على ميزانيات القطاع املصرفي وخاصة ان رس���ملة 
البنوك التزال تشكل هاجسا قويا ملواجهة أي انخفاض مؤثر في قيمة 

االصول لتلك البنوك.
كما ان البنك املركزي ينظر بااليجابية ذاتها الى اهمية تقوية نظم 

السيولة مبا يعزز ضبط مخاطر التوسع في العمل 
املصرفي بصورة عامة. اضافة الى النظرة االيجابية 
للمركزي لبعض  اجلوانب االخرى من دروس 
االزمة كأهمية ارساء اطر عمل سليمة الدراة املخاطر 
في املؤسسات املالية حيث اثبتت املنهجية واملفاهيم 
التقليدية عدم قدرتها على كبح االس���واق املتأزمة 
االم���ر الذي اصبحت معه اختبارات الضغط جزءا 

من االساليب املهمة في تخفيف وطأة املخاطر.
وتابع ان االزمة اكدت ضرورة وجود نظم لالنذار 
املبكر ملواجهة أي مخاطر نظامية مع االهتمام باعداد 
الدراسات التي تتناول التطورات في مؤشرات عمل 
االقتصاد الكل���ي وتوفير املعلومات حول املخاطر 
االساسية التي تتعرض لها االسواق وهو ما يشكل 
عنصرا حاسما في تعزيز قدرة االسواق على متييز 
هذه املخاطر والتعامل معها كما اكدت االزمة اهمية 
تعزيز معايير احلوكمة ومراجعة اساليب العمل 
املصرفي املتعلقة بشروط التمويل ووضع او حتديث 

التش���ريعات في املجال املصرفي التي تسمح بتوسيع الدور الرقابي 
ليطال املؤسس���ات التي تقوم بتطوير انش���طة لها خصائص العمل 

املصرفي.
اما على صعيد السياسات االقتصادية للدول العربية فبني العبدالعزيز 
ان رؤية بنك الكويت املركزي تقوم على اس���اس انتهاج التوازن بني 
احلاجة الى دعم الطلب الكلي ومخاطر خروج التدفقات الرأس���مالية 
ومخاطر االنعكاسات السلبية على اوضاع املالية العامة في تلك الدول 
وهو ما يتطلب من البنوك املركزية تطبيق سياساتها النقدية في هذا 
الشأن بحذر شديد في اطار عملية رصد مستمرة حلركة تدفق االموال 

واجتاهات التضخم.
اما بالنسبة ملواجهة االزمة املالية على القطاع املصرفي والوضع 
االقتصادي الداخلي فاوضح العبدالعزيز ان بنك الكويت املركزي باشر 
منذ بداية اكتوبر عام 2008 ضخ السيولة داخل اجلهاز املصرفي كما 
قام بإدخال تعديالت في مجموعة من النس���ب الرقابية وذلك بهدف 
تخفيف ضوابط االقراض باالضافة الى اجراء تخفيضات في س���عر 
اخلصم كان آخرها في مايو املاضي ليصل س���عر اخلصم الى 3% كما 
مت اصدار القانون رقم 30 لسنة 208 بشأن ضمان الودائع في البنوك 
احمللية كما قام بنك الكويت املركزي باعداد مش���روع بقانون تعزيز 
االستقرار املالي وصدر مبرسوم قانون في مارس املاضي والذي جاء 
في اطار من السياسات واالجراءات االحترازية واالستباقية في مواجهة 

أي انعكاسات سلبية لالزمة املالية على النظام املالي.
الفتا الى ان توقعات صندوق النقد الدولي تصب في أن االقتصاد 

الكويتي قد يسجل منوا يتراوح بني 1.5% و%2.

مراجعة دقيقة للتشريعات

بدوره رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت علي الغامن اكد اهمية 
موضوع امللتقى ومحاوره والضغوط االقتصادية والسياسية احمليطة 
بتوقيت���ه ومكانه عارضا عددا من القضايا التي تفرضها االزمة املالية 
العاملية وتداعياتها باعتبارها موض���وع املؤمتر كاعتبار االزمة بداية 
النهاية لنظرية احلرية االقتصادية ونظام اقتصاد السوق معتبرا ان 
تدخل الدولة اسقط دعائم هذه النظرية، الفتا الى ان احلرية االقتصادية 
ال تتع���ارض مع حق الدولة في الرقاب���ة والتصحيح، مؤكدا ضرورة 
مراجعة دقيقة باجتاه تطوير التشريع وتعزيز نظم الرقابة والضبط 
ومراجعة معايير احملاسبة والتصنيف وفرض مبادئ حوكمة الشركات 

وترشيد االدارة.
وشدد الغامن على ضرورة عدم استخدام االزمة املالية العاملية كذريعة 
للنكوص ببرامج االصالح االقتصادي القائم على تقليص هيمنة القطاع 
العام وتشجيع القطاع اخلاص في اطار املنافسة والعدل واملسؤولية 
االجتماعية بل يجب توظيب االزمة كمدخل لاللتزام باالصالح االقتصادي 

وتسريع خطاه.
اما القضية الثانية فاعتبر الغامن ان االزمة عززت دور العوملة واكدت 
حضورها القوي سواء في انتش���ار االزمة او في معاجلتها حيث كان 
اولى ثمار هذا احلضور توسيع مجموعة السبع الى قمة العشرين التي 
سرعان ما اصبحت املنتدى الرئيسي لصناعة السياسات االقتصادية 
واملالية العاملية، مضيفا ان االزمة ايضا بينت غيابا واضحا »للعوربة« 
س���واء في انتقال االزمة او في تداركها مطالبا بتوظيف االزمة كمدخل 
للتأكيد بجدوى توطني االس���تثمارات العربية مع التنبيه الى خطورة 
تركيز االس���تثمارات العربية البينية في املضاربات املالية والعقارية 
والتذكير بان االس���تثمار االكثر تدعيما للتكام���ل االقتصادي العربي 
واالكثر مساهمة في ايجاد فرص العمل وتخفيض معدالت البطالة هو 

االستثمار املوجه نحو االصول املنتجة واالقتصاد احلقيقي.
واعتب���ر الغامن ان الوقت مازال غي���ر واضح فيما اذا اجنلت االزمة 
املالي���ة العاملية او لم تنجل بعد معتب���را ان آليات التنبؤ االقتصادي 

سجلت اخفاقا معيبا في رصد حركات الرياح قبل الهبوب.

التعثر المالي

ه����ذا وأقر رئيس مجلس ادارة احتاد املصارف ورئيس مجلس ادارة 
البنك التجاري عبداملجيد الش����طي خالل كلمة القاها في االفتتاح ان ما 
يواجه����ه القطاع املصرفي من التعثر املال����ي لبعض العمالء يعزى في 
بعض جوانبه الى ان البعض حاد عن اتباع اساسيات االئتمان الرشيدة 
واساس����يات ادارة االصول واخلصوم والتي اب����رزت االزمة مدى اهمية 
اتباعه����ا وااللتزام بها، واضاف ان املص����ارف الكويتية منذ نهاية العام 
املنصرم بدأت بأخذ املخصصات احمل����ددة والعامة الالزمة للتعامل مع 
الديون املتعثرة وحتوطا ملا يخفيه املقبل من االيام، مؤكدا ان املصارف 
حريصة على تقوية مراكزها املالية لتعزيز قدرتها على ممارسة انشطتها 
املصرفية، وتطرق الشطي الى نسب كفاية رأس املال املرتفعة لدى البنوك 
الكويتية التي تفوق املعايير العاملية ما يثبت متانة قاعدتها الرأسمالية، 
واكد الشطي على انه رغم تداعيات االزمة السلبية على الصناعة املصرفية 
العاملية اال ان البنوك الكويتية استطاعت احملافظة 
على تصنيفاتها االئتمانية الى حد كبير، والبقاء في 
دائرة االمان مستندة على ما متلكه من ادوات ومقومات 
ورصيد من اخلبرات العريقة ومدعومة مبا لديها من 
سيولة كافية ملساندة مختلف القطاعات االقتصادية 

في مواجهة البيئة الصعبة التي خلفتها االزمة.
واستبشر الشطي مبؤشرات اقتصادية ايجابية 
بدأت تلوح في أفق االقتصاد العاملي والناشئ تنبئ 
بنهاية املرحلة االسوأ وتنفي احتماالت أزمة نظامية 
جديدة مدلال مبا اعلنت عنه الواليات املتحدة مؤخرا 
عن خروجها من حالة الركود االقتصادي ما سيصب 

بدوره في النهاية في صالح املنطقة ككل.
واستعرض الشطي حزمة من التوجهات التي قال 
انه في حال االلتزام بها فانها ستساهم الى حد كبير 
في حتس����ن البيئة املصرفية حي����ث ان باكورة تلك 
التوجهات حسم القضايا التي تستحوذ على حيز كبير 
من االهتمام وتثير التكهنات وحتد من وضوح الرؤية 
السيما فيما يخص اجلدل الزائد عن القروض االستهالكية والشخصية 
وقانون االستقرار املالي واالقتصادي وقانون هيئة سوق املال الذي متت 
املوافقة عليه من قبل اللجنة املالية في مجلس االمة، ناهيك عن مشروع 
حتويل الكويت الى مركز مالي وجتارى عاملي، واستدرك الشطي، ثانيا 
علينا تعديل القانون رقم 8 والقانون رقم 9 لعام 2008 النه بالرغم من 
صياغة القانونني ملنع املراهنة العقارية واحتكار االراضي إال ان يتعني 
السماح للمصارف التقليدية واالسالمية بتمويل الطلب على السكن اخلاص 

السيما ان ذلك من شأنه املساهمة في حل املشكلة االسكانية. 
واختتم الشطي كلمته بالدعوة الى دراسة اسباب األزمة املالية العاملية 
ووضع أسس للعمل املصرفي األمثل التي يتصدر اولها حتقيق التوازن 
بني حقوق املس����اهمني واملودعني كما س����لط الشطي الضوء على اهمية 
تطبيق معايير احلوكمة واالدارة احلصيفة للمخاطر وحتسني مستوى 
الش����فافية والتزام البنوك باملهنية االخالقية جتاه العمالء، مؤكدا على 
احلاجة الى عدم افراط البنوك في احلذر خالل هذه املرحلة الس����يما مع 

ما تسعى الدولة الى طرحة من مشاريع.

مكانة الكويت  االقتصادية

ومن جانبه قال املدير الع����ام ملجموعة االقتصاد واالعمال اللبنانية 
رؤوف ابوزك����ي: عندما طرحنا فك����رة امللتقى على محافظ بنك الكويت 
املركزي كنا واثقني من النجاح وذلك ملكانة الكويت االقتصادية واملالية 
على املستويني العربي والدولي وكذلك لوجود بنك مركزي بقيادة الشيخ 
سالم عبدالعزيز الصباح الذي يتمتع مبهنية عالية والذي كرمه منتدى 

االقتصاد العربي في بيروت في مايو املاضي ملا يتمتع به من مزايا.
 واضاف أبوزكي ان امللتقى املالي يستقطب نحو 600 من قيادات االعمال 
واملال في البلدان العربية ويناول برنامجه الكثير من املواضيع والقضايا 
الراهنة، وأعرب أبو زكي عن امله ان يصبح امللتقى حدثا س����نويا على 
النطاق العربي يجمع القيادات املالية العربية لبحث القضايا واملواضيع 
احليوي����ة والتي البد من متابعتها عن كثب والتخطيط ملس����تقبلها في 

املنطقة السيما في مرحلة ما بعد االزمة املالية العاملية.
واشار أبو زكي الى ان العام 2009 كان هو عام االزمة املالية بامتياز 
حيث بدأ االقتصاد العاملي يواجه مخاطر االزمة واالنهيار الذي ش����ارف 
على االنتهاء وسط مؤشرات بان اسوأ فصول االزمة قد مرت وان النمو 
س����يبدأ العودة قريبا الى االقتصادات الصناعية حتى لو كان هذا النمو 

بشكل بطيء وحذر.

زك���ي:  أب��و  رؤوف 
الحدث استقطب 
600 م�ن قيادات 
والم�ال  األعم�ال 
لمناقش�ة  العرب 
الس�اع�ة ق�ضايا 


