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الواليات املتحدة األميركية.
وأشار الى الطفرة العقارية التي شهدتها السوق 
األميركي���ة والتي أدت الى أزمة مالية والتي حتتاج 
ملعاجلتها الى عملية توازن أكثر استمرارية مرفوقة 
بإجراءات جدية، مؤك���دا حاجة االقتصاد األميركي 
لالستفادة من التوفير واالدخار فالصني لديها صادرات 
أكثر من الواردات وهذا التحدي الكبير أمام الواليات 
املتحدة األميركية حيث ان األميركيني يس���تهلكون 
70% من إنتاجهم فيما يستهلك الصينيون 35% من 

إنتاجهم أي مبعدل النصف.
وحدد فولكر احللول املقترحة لتجاوز األزمة في 
التعاون الدولي ملواجهتها ومراجعة سوء اإلدارات 
خصوصا في الدول ذات النظم احلرة كالواليات املتحدة 
االميركية والكويت وعلى البلدي���ن بناء قدراتهما 
واملؤسسات املالية حتتاج إلى تنسيق عاملي وإعادة 
هيكلة في بنية القطاع العقاري وتطوير نفسه بنفسه، 
مش���يرا إلى هذه التغيرات ستشهد بعض املقاومة 

فولكر: الدوالر  ال يزال عملة االحتياط العالمي دون بديل

الواليات المتحدة تنفق 70% من إنتاجها والصين تنفق 35% فقط 

حلول األزمة في التعاون الدولي والتنسيق بين المؤسسات المالية العالمية 

القطاع العقاري في معالجته بحاجة إلى عملية توازن أكثر استمرارية

في محاضرة ألقاها رئيس الفريق االستشاري للرئيس األميركي أوباما ضمن األنشطة الثقافية الحتفال الغرفة بيوبيلها الذهبي

)سعود سالم(فولكر لدى إلقائه محاضرته في حفل الغرفة املسائي

حديث باسم يجمع بني علي الغامن وفولكر جمعة املاجد في حديث مع السفيرة األميركية لدى الكويت

علي الغامن

لقطة جتمع علي الغامن وفولكر وصالح الشامسي وجمعة املاجد والسفيرة األميركية

األمير تلقى برقية شكر 
من أعضاء  مجلس اتحاد 

غرف التجارة للبالد العربية

الغانم: فولكر شخصية 
اقتصادية ذات خبرة عريقة 

ومصداقية عالية

كونا: رفع أعض���اء مجلس االحتاد العام 
لغرف التج���ارة والصناعة والزراعة للبالد 
العربية في ختام ال���دورة 107 املنعقدة في 
الكويت برقية شكر الى صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد أعربوا فيها عن جل 
اعتزازهم بتشرفهم بلقاء سموه، رعاه اهلل، 
وتزويد سموه لهم بتوجيهاته السامية حول 
أهمية النهوض مبس���يرة العمل االقتصادي 

العربي املشترك.
كما ضمنوها شكرهم الستضافة الكويت 
له���ذه الدورة وعلى ما حظوا به من حس���ن 
استقبال وضيافة متمنني للكويت كل الرفعة 
واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة لصاحب 

السمو األمير.

ضم���ن احتفاالتها بالذكرى اخلمس���ني 
لتأسيس���ها نظمت غرفة جتارة وصناعة 
الكويت حفل عش���اء لضيوفها واعضائها 

اول من امس.
وشمل احلفل مختارات موسيقية عربية 
واحلانا كويتية، وتوج احلفل بكلمة ألقاها 
املفكر االقتصادي االميركي بول فولكر الذي 
قدمه رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 

علي الغامن.
الش���خصية  الغ���امن ان فولكر  وق���ال 
االقتصادية ذات اخلبرة الفنية واملصداقية 
العالية والذي وق���ع عليه اختيار الرئيس 
االميركي ب���اراك اوباما لرئاس���ة املجلس 
االستشاري لالنعاش االقتصادي، حيث شغل 
قبل ذلك عدة مواقع ومناصب مرمومة منها 
رئاسة مجلس االحتياطي الفيدرالي االميركي 
ملدة ثماني سنوات ورئاسة اللجن����ة التي 
شكلها االمني العام لالمم املتحدة للتحقيق 
املستقل حول برنامج »النفط مقابل الغذاء 
اخلاص بالعراق«، كما عهد اليه البنك الدولي 
برئاسة فريق اخلبراء ملراج����عة عمليات 

دائرة النزاهة املؤسسية.

مب����ادرة غرفة جتارة وصناعة الكويت بتكرمي الرعيل االول من 
الرجال املؤسسني للغرفة في بداياتها كان لها عظيم األثر في نفوس من 

دعتهم الغرفة للتكرمي نيابة عن آبائهم أو أجدادهم او اخوانهم.

وقال رئيس الغرفة علي الغامن ل� »األنباء« انها تلقت من ذوي 
املكرمني عبارات الشكر والتقدير حيث اعادت مناسبة التكرمي الى 
الواجهة مجددا اس���ماء رموز من رجاالت الكويت ممن حملوا لواء 

تنمية حجم واعمال القطاع اخلاص وحتملوا اعباء الوصول بالغرفة 
الى الصرح الذي اصبحت عليه اليوم.

ه���ذا وقد تلقى التكرمي في حفل اليوبي���ل الذهبي للغرفة ابناء 

واحفاد واخوان عدد من مؤسس���ي الغرف���ة بعضهم توفاهم اهلل 
والبع���ض اآلخر حال���ت ظروفه الصحية دون املش���اركة في هذه 

املناسبة الغالية.

في بداية األمر ومؤكدا انه ال ميكن ان منتلك قطاعا 
خاصا مرن دون تدخل حكومي.

وأكد فولكر ان األزمة املالية العاملية احلالية مختلفة 
عن األزمات السابقة التي تعرض لها االقتصاد العاملي 

سواء من حيث حدتها أو شموليتها.
وق���ال فولكر ان األزمة احلالية أثبتت ان النظام 
املال���ي العاملي بحاجة الى مراجع���ة في الكثير من 
جوانبه التي كانت سببا رئيسيا في اشتعال األزمة 

وامتدادها ملعظم دول العالم.
واضاف ان االقتصاد املال���ي العاملي بحاجة الى 
املزيد من عمليات اإلصالح ألنه تعرض ل� »االنكسار«، 
مؤكدا ان احلاجة الى إجراء هذه اإلصالحات تتطلب 

السرعة واملزيد من التعاون بني الدول.
وأشار الى ان األزمات كانت دائما موجودة دائما 
إال ان ه���ذه األزمة مختلفة في تعقيدها خاصة انها 

ذات نطاق عاملي أكبر من أي أزمة سابقة.
واستعرض احللول موضحا ان املطلوب هو اتخاذ 

املزيد من االجراءات س���واء على املس���توى احمللي 
)كل دولة على حدة( او املستوى العاملي الستعادة 
مجموعة من املعايير االساس���ية كالثقة والنزاهة 

واملسؤولية االئتمانية.
وعبر عن اعتقاده ان األزمة احلالية فرصة ذهبية 
للقي���ام ببعض االج���راءات واإلصالحات التي كان 
من الصعب القيام بها قبل ذلك وحتديدا في فترات 
الرواج واالنتعاش العاملي او فترات استقرار االقتصاد 

العاملي.
واكد ان املطلوب على املستوى احمللي ألي دولة 
إجراء املزيد من عملي���ات اإلصالح وعالج مواطن 
اخللل التي كانت سببا في األزمة، مشيرا الى ضرورة 
االجتاه أكثر نحو املزيد من اإلصالحات التي تتعلق 

باملؤسسات املالية واجلهات الرقابية.
واكد ضرورة الدعم احلكومي الذي برز بوضوح 
خالل األزمة االخيرة في الكثير من دول العالم سواء 
املتقدمة منها او النامية وحتى االقتصادات الناشئة 
كالصني والهند والبرازيل وغيرها، موضحا انه يجب 
ان يستمر هذا الدعم في املنظورين القصير واملتوسط 

الن هناك حاجة ضرورية ملحة له«.
وتطرق الى النظام املصرفي والبنوك مؤكدا ان 
الدعم احلكومي لها وعلى م���ر التاريخ يعتبر من 
املس���لمات الضرورية وهو دعم يجب ان يس���تمر 
الن انخفاضه او تالشيه سيضر باالقتصاد احمللي 
والعاملي على حد س���واء في ظ���ل ترابط عمليات 

البنوك حول العالم.
وشغل فولكر منصب رئيس مجلس 
االحتياطي الفيدرالي )املصرف املركزي 
األميركي( في الفترة من 1979 الى 1987 
وحتديدا خالل فترة حكم الرئيس���ني 
السابقني جيمي كارتر ورونالد ريغان 
وظل في منصبه كما وقع عليه االختيار 
عام 2004 لرئاسة اللجنة التي شكلها 
األمني العام لألمم املتحدة للتحقيق في 

فضيحة النفط مقابل الغذاء.
واملعروف ان اآلراء تضاربت بشأن 
االج���راءات التي اتخذها فولكر خالل 
فترة رئاسته للفيدرالي األميركي والتي 
هدف من ورائها الى ترويض التضخم 
الذي كانت نس���بته 10% أو أكثر عن 

طريق رفع أسعار الفائدة.
وجلأ فولكر الستخدام الكتلة النقدية 
بالتضييق على االئتمان وزيادة معدالت 
الفوائد لتكون الوسيلة األجنع خلفض 
التضخم جذريا وأطلق العنان ألسواق 

األسهم لتعزز قوتها.

فواز كرامي
مبناس���بة الذكرى ال� 50 لتأسيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت ألقى رئيس الفريق االستش���اري 
للرئيس األميركي ورئيس مجلس االحتياطي األميركي 
األسبق بول فولكر محاضرة أمس األول شخص فيها 
أس���باب األزمة احلالية واألمور التي وصلت إليها 
مشيرا الى ان التعافي العاملي يحتاج الى تضافر عاملي 
كما ان الدوالر هو عملة االحتياط العاملي الوحيدة 
لعدم وجود بديل لها في الوقت احلالي او املستقبل 
املنظ���ور مما يضع الواليات املتحدة األميركية أمام 

مسؤولية كبيرة.
وأشار االقتصادي األميركي إلى ضرورة وجود 
تغيرات هيكلية في االقتصاد العاملي والوطني على 
حد س���واء حتى تتالفى الدول الوق���وع في أزمات 
اقتصادية مماثلة، مؤكدا أن هذه اإلصالحات التنظيمية 
والهيكلية حتتاج إلى تعاون دولي وتنس���يق غير 

مسبوق فيما بني الدول.
وتطرق فولكر الذي ذكر الصني كاس���م وكصفة 
في محاضرته أكثر بكثير مما ذكر الواليات املتحدة 
األميركية إل���ى بداية األزمة ف���ي الواليات املتحدة 
األميركية حي���ث قام�������ت باس���تيراد الكثير من 
البضائع دون ان يقابلها تصدير مماثل لبضائ����ع 
من الوالي����ات املتحدة الى اخلارج مما س���اهم في 
زي���ادة اإلنفاق األميركي وتخزي���ن الدول املصدرة 
لكمي���ات كبيرة من الدوالر الذي كان على حس���اب 

معدالت الفائدة األميركية.
 الفتا الى ان »الهن����دسة املالية« بني 

دول العالم تتطلب املزيد من العمل.
 وقال فولكر ان النظام املالي العاملي 
الذي تط���ور خالل العقدين املاضيني 
إلى اإلصالح والدفع  حتطم ويحتاج 
القوي، خصوصا االقتصاد األميركي 
الذي يشهد تغيرات بنيوية معتبرا ان 
املشاكل االقتصادية حتتاج الى إجراءات 
التوازن حيث بلغ حجم االس���تهالك 
في الوالي���ات املتحدة األميركية %65 
� 70% م���ن إجمالي الناجت احمللي مما 
جعل املوازنة األميركية عاجزة والفتا 
الى جتربة دول ش���رق آس���يا التي 
ش���هدت تغيرا سريعا وغير مسبوق 
لم تش���هده البش���رية من قبل حيث 
ارتفعت املستويات املعيشية للسكان 
وتخلصوا م���ن الفقر بينما نقوم في 
الواليات املتحدة األميركية ببناء الثروة 
من االستهالك، مؤكدا ضرورة ان تصل 
الصني الى مرحلة تس���تورد فيها من 

الغانم: التكريم أعاد إلى الواجهة مجدداً رموزاً من رجاالت الكويت األوائل
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