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»ملتقى الكويت المالي« 
شّخص األزمة المالية 
وطالب بتعزيز 
معايير الحوكمة

يجب تحديث 
التشريعات من خالل 
زيادة الدور الرقابي

سنغافورةـ  رويترز: قال جتار امس ان مؤسسة 
البترول الكويتية أنهت عقدا لتوريد نحو 100 الف 
الى 150 الف طن من النافتا لشركة ميتسوبيشي 
اليابانية للشـــحن في الفترة من ديسمبر 2009 

حتى نوفمبر 2010 بسبب قصور االمدادات.
وعرضت املؤسسة بيع االمدادات بعالوة تبلغ 
14 دوالرا للطن، واالسعار مرتبطة بأسعار الشرق 

األوسط بنظام التسليم على ظهر املركب.
لكـــن التجار قالوا انها لـــم تبرم اي اتفاقات 
حتى اآلن، مشـــيرين الى ان املؤسسة الكويتية 
تهدف خلفض الصادرات الى خمسة ماليني طن 
من نحو 7 الى 7.5 ماليني طن سنويا في السابق 
ألنها بحاجة الى حتويل شـــحنات الى مصنعها 

اجلديد للمركبات العطرية.

الكويت تلغي اتفاقًا مع »ميتسوبيشي« لتوريد النافتا

تراقب األسواق الخارجية وتتطلع لألسواق اآلسيوية

»هيئة االستثمار« تدرس فرصًا واعدة 
في قطاعي الخدمات والمال بدول االتحاد األوروبي 

محمود فاروق 
علمت »األنباء« من مصـــادر ذات صلة أن الهيئة 
العامة لالســـتثمار تعكف حاليا على دراسة العديد 
من الفرص االستثمارية الواعدة في قطاعي اخلدمات 

واملال، وذلك في دول االحتاد األوروبي.
وأفادت املصادر بأن الهيئة تدرس جدوى االستثمار 
في تلـــك القطاعات ومردودها بعيد املدى، وفى حالة 
تبينت منافعها االستراتيجية للكويت ستقوم بتوقيع 

العديد من العقود والصفقات مع شـــركات عاملية في 
القطاعات السابق ذكرها.

وأشارت املصادر إلى اهتمام الهيئة بدول االحتاد 
األوروبي ملا بها من بيئة خصبة وجاذبة لالســـتثمار 
فضال عن قوانينها وتشريعاتها التي تسهل للمستثمر 
األجنبي االســـتثمار فيها دون عوائق وروتني يعرقل 

العمل فيها ـ حسب قول املصدر.
وقالت املصادر في تصريح خاص لـ »األنباء« أن 

توجه الهيئة لدول االحتاد األوروبي يعد خطوة جيدة 
في مجال استثمارات الهيئة اخلارجية خاصة في ظل 

الفرص الواعدة التي أفرزتها األزمة املالية العاملية.
جتدر اإلشارة إلى أن الهيئة مازالت تراقب األسواق 
اخلارجية ألخذ قرار بشأن اقتناص العديد من الفرص 
التي نتجت عن األزمة، فضـــال عن تطلع الهيئة إلى 
األسواق اآلســـيوية بعدما أثبتت جناحها في القطاع 

املالي.

مناخ مالي جديد في المنطقة 
بشرط مراجعة أساليب

 العمل المصرفي.. 
والكويت تقف على المحك

زكي عثمان
حتولت بؤرة اهتمام املنطقة خالل األيام 
املاضية إلى الكويت بفضــــل تنظيم ملتقى 
الكويــــت املالي الذي اختتــــم أعماله مؤخرا 
بعد أن سلط الضوء على العديد من النقاط 
املهمة بخصوص األزمــــة املالية وتداعياتها 

على املنطقة.
ووســـط جناح كبير شـــهدت به جميع 
األوساط املراقبة، جنح امللتقى في تسليط 
الضوء على العديد من النقاط احلساســـة 
واملهمة والتي في مقدمتها دور املصارف في 
جتاوز األزمة الســـيما وأنها املعنية األولى 
بشق كبير من األزمة وحتديدا في عالج جزء 
كبير من املشكلة بحكم القروض املمنوحة 
منها إلى الشركات واألفراد وأيضا بحكم أنها 
املعنية أيضا بتوفير التسهيالت االئتمانية 

اجلديدة للراغبني. 
وجناح امللتقى ال يعنــــي بالضرورة انه 
وضع احللول الكافية لالزمة ولكن تشخيص 
األزمة في حد ذاتها هو البداية املنطقية للعالج 
احلقيقي بعد أن بدأت آثارها في االنحســــار 
على املستوى العاملي وأيضا في دول املنطقة 
ولكن في الكويت مازالت تداعياتها مستمرة بل 
وتزداد يوما بعد اآلخر في ظل تأخر أساليب 
عالج األزمة والتي تأتــــي في مقدمتها إقرار 

قانون االستقرار املالي.
والشك أن قانون تعزيز االستقرار املالي 
يهدف في جوهره إلى مواجهة أي انعكاسات 

سلبية لألزمة املالية العاملية على النظام املالي 
احمللي وعلى الوضع االقتصادي للبالد كما انه 
جاء في إطار السياسات واإلجراءات االحترازية 
واالستباقية لـ »املركزي« ملواجهة أي انعكاسات 
سلبية على النظام املالي واالقتصادي على 
البالد. كما يسلط الضوء على مجموعة من 
احملاور التي تستهدف حتصني القطاع املصرفي 
وترسيخ دعامات الثقة بالنظام املالي وحتفيز 
النشاط االقتصادي فضال عن إيجاد معاجلات 
خاصة بقطاع شــــركات االستثمار وحتديدا 

للشركات املليئة.
مشاركون في امللتقى استطلعت »األنباء« 
أراءهم طالبوا بتدخل سريع وعلى مختلف 
األصعدة في مقدمتها ضخ السيولة من والى 
اجلهاز املصرفي مبعني زيادة ضخ »املركزي« 
للسيولة إلى البنوك فضال عن قيام البنوك 
بدورها في متويل املشاريع واألنشطة اجلديدة 
للشــــركات واألفراد وكذلك إدخال تعديالت 
في مجموعة النسب الرقابية بهدف تخفيف 

ضوابط اإلقراض.
وأكدوا على أهمية تعزيز معايير احلوكمة 
ومراجعة أســــاليب العمل املصرفي املتعلقة 
بشــــروط التمويل وحتديث التشريعات في 
املجال املصرفي، التي تسمح بتوسيع الدور 
الرقابي ليطول املؤسسات التي تقوم بتطوير 

أنشطة لها السيما في العمل املصرفي.
هذا وخلص كثير من املشاركني في امللتقى 
إلى أن هناك أسبابا متعددة لألزمة املالية أهمها 

سوء تسعير وإدارة املخاطر املتبع سابقا في 
الواليات املتحدة والذي ترتب عليه اإلفراط في 
عمليات اإلقراض وأيضا ضعف اإلشراف على 
اقتصادات الدول املتقدمة باإلضافة إلى دور 
السياسات النقدية واملالية املتبعة التي أدت 

إلى النتائج غير احملمودة حتى اليوم.
وأكدوا أن البنوك املركزية الغربية بالغت 
كثيرا قبل األزمة فــــي التركيز على معدالت 
التضخم املســــتهدفة كما أنهــــا ركزت أيضا 
على االستشراف الذاتي للبنوك واملؤسسات 
املصرفية ولم تهتم كثيرا بصحة وســــالمة 
النظام املالي ككل وأكدوا انه من غير املتوقع 
أن يكون االنتعاش االقتصادي ســــريعا وان 
أي انتعــــاش البد أن يكون مصحوبا بضبط 

االئتمان.
والشــــك في أن ما لفت إليه محافظ البنك 
املركــــزي خالل امللتقى بضرورة وجود نظم 
لإلنــــذار املبكر ملواجهــــة أي مخاطر نظامية 
مع االهتمام بإعداد الدراســــات التي تتناول 
التطورات في مؤشرات عمل االقتصاد الكلي 
وتوفير املعلومات حول املخاطر األساســــية 
التي تتعرض لها األسواق من أهم النقاط التي 
يجب االهتمام بها خالل املستقبل القريب نظرا 
ألهمية هذا النظام في جتنب الوقوع في أزمات 
مماثلة ملا تعاني منه الدول العربية واخلليجية 

بشكل عام والكويت بشكل خاص حاليا.
وعلــــى الرغم مــــن أن معظم املؤشــــرات 
االقتصادية الصادرة مؤخرا أوحت بتراجع 

وتيرة التدهور االقتصادي بعض الشيء إال 
أن آفاق النهوض العاملي مازالت غير راسخة 
وتتســــم ببعض الغمــــوض والضبابية هذا 
إلــــى جانب أهمية احلفاظ على السياســــات 
التنشيطية التي وضعت للتعامل مع األزمة 
العاملية إلــــى أن يصبح التعافي االقتصادي 
مؤكدا وعلى أمل أن يتم التوصل الى حلول 
منتصف العام املقبل وإلى أسس حول كيفية 
بدء احلكومات والسلطات في سحب إجراءاتها 

التحفيزية واإلنقاذية الكبيرة.
والشك انه ومع بداية األزمة العاملية في 
2008 فقد توقع الكثيـــرون أن يكون هناك 
انهيار كامل لالقتصاد العاملي ولكن ما حدث 
أن احلكومات تدخلت سريعا السيما مجموعة 
العشرين من اجل إنقاذ االقتصاد العاملي كما 
أدت األزمة إلى تبني الدول املتقدمة سياسات 
توسعية في االقتصاد وهو األمر الذي يجب 
أن تتبناه دول اخلليج والكويت بشكل خاص 

للخروج من األزمة بأسرع وقت ممكن.
كما يجــــب االســــتفادة مــــن امللتقى في 
اســــتخالص العبر من املرحلة التي سبقت 
األزمة العاملية والتي شهدت اختالالت جمة 
على صعيد النشاطات املالية في ظل اتساع 
الهوة بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد النقدي 
مع ضرورة االهتمام بالتحديات املستقبلية 
التي تواجهها شتى االقتصادات والقطاعات 
املصرفيــــة وذلك من اجل جعل النظام املالي 

أكثر أمنا.

املؤشر 
السعري 
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