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عمر راشد
علمت »األنباء« أن إدارة الس���وق قد جتتمع 
بداية األس���بوع املقبل مع ممثلني عن ش���ركات 
الوساطة بداية األس���بوع املقبل وذلك ملناقشة 
مالحظات شركات الوساطة على نظام التداول 
اجلديد واملشكالت األخرى املتعلقة بعمل الشركات 

خالل الفترة املقبلة. 

 ولفتت املصادر ال���ى أن امللفات العالقة بني 
شركات الوس���اطة وإدارة السوق وعلى رأسها 
مناقشة اجلوانب الفنية في نظام التداول ورؤى 
الشركات حيال التطوير ستكون حاضرة على 
ج���دول األعمال خاصة بع���د وجود ممثلني من 
شركتي هيرميس إيفا واملثنى للوساطة ضمن 

أعضاء جلنة تطوير السوق.

»الوساطة« تجتمع مع إدارة السوق بداية األسبوع المقبل 

 التنمية في الكويت
ال تدار بالشكل الصحيح 
والمسؤولية منوطة
بالسلطتين

 ما الجدوى من الفوائض المالية المتراكمة
     ومشاريع التنمية تستغيث من الصراع السياسي؟

نهجا تشغيليا. فال يصح ان يكون في الشركات 
املدرجة في بلد يعتمد في دخله على 90% من 
النفط والشركات املدرجة الناشطة في القطاع 

النفطي ال تتجاوز عدد أصابع اليد.
فمن االج���دى ان يفكر القط���اع احلكومي 
بتأسيس شركات نفطية لتحقيق املزيد من الفوائد 
برأسمال محلي وتعزيز التنمية املستدمية، وفي 
ذل���ك يكون قد مت حتصني االقتصاد من االزمة 

املالية العاملية.
ودعا اخلبراء االقتصاديون السلطتني العطاء 
مش���اريع التنمية االولوية القصوى للحد من 
ارتفاع البطالة التي بلغ عددها اكثر من 14 ألف 
مواطن يش���كلون أزمة اجتماعية للبالد قابلة 

لالنفجار في أي وقت.

محافظة على انخفاض تكلفتها في ظل استمرار 
تداعيات االزمة املالية العاملية، فان التأخير يعتبر 
جرمية غير مبررة في حق التنمية حسب العديد 
من اخلبراء، باعتبار ان���ه ال فائدة من ارتفاع 
اس���عار النفط وانخفاض التكلفة للمشاريع، 
مش���يرين الى ان هذا دلي���ل على ان احلكومة 

تفتقد الرؤية.
ففي الوقت الذي فيه الدول اخلليجية االخرى 
ذات التشابه السلعي في اقتصادها مثل الكويت 
وظفت فوائضه���ا املالية في اقامة املش���اريع 
التنموية العمالقة، وفي ذلك تكون االستفادة 
في معاجلة االختالالت االقتصادية واحلد من 
املتاجرة بالوهم من خالل اقامة مشاريع حقيقية، 
وايض���ا تعزيز النهج التنموي، على ان يكون 

مالية خارجية، كما ذهب الى تأكيد ذلك كل من 
تقرير »أونكتاد« والبنك الدولي.

وأبرزوا انه خالل االزمة انخفضت اس���عار 
النفط وتزامن معها انخفاض تكلفة املشاريع 
الى 50% مش���ددين على ان���ه كان يجب على 
احلكومة استغالل االزمة املالية كنعمة وليس 
كنقمة، معتبرين اياها مبنزلة الفرصة التاريخية 

للكويت.
والموا في ذات االطار احلكومة على انشغالها 
في اخلالفات والتوظيف���ات اخلاطئة ملواردها 

النفطية.
ومع عودة اسعار النفط وحتقيق فوائض 
مالية تصل الى 5 ملي���ارات دينار وفقا ملا مت 
تقديره في امليزانية وقيمة املش���اريع ال زالت 

منى الدغيمي
قائم���ة عريضة من املش���روعات التنموية 
القادرة عل���ى خلق فرص عمل حقيقية وضخ 
استثمارات كبيرة تس���اعد على انقاذ القطاع 
اخلاص وزيادة أدائه في كل املجاالت وقدراته 
ومس���اهمته في االقتصاد، ما زالت تنتظر من 
يفرج عنها منذ سنوات، حيث ان بعضها دفن 

واآلخر ينتظر دوره!
في الوقت الذي قامت فيه العديد من الدول 
بزيادة انفاقها الرأسمالي قامت احلكومة بخفض 
امليزانية بنسبة 25% االمر الذي أثار تساؤالت 
عدة لدى االوساط االقتصادية، السيما ان مشاريع 
التنمية االقتصادية متوقفة في البالد على مدى 
اكثر من خمس سنوات في الوقت الذي قدرت 
فيه اوس���اط اقتصادية وجود فوائض مالية 
لدى الكويت تق���در بأكثر من 120 مليار دوالر 
 وجتاوز س���عر برميل النفط الكويتي حاجز

ال� 75 دوالرا، وبالتالي جتاوز كل التوقعات التي 
ضمنتها ميزانية الدول���ة لعامي 2009 و2010 
والتي مت اعدادها على اس���اس سعر 35 دوالرا 
للبرميل، ما يعني ان هناك زيادة 40 دوالرا في 
البرميل، وعند هذا املعدل فقط ودون اي زيادات 
سيتحقق مع نهاية السنة املالية احلالية فائض 
متوقع مبق���دار 24 مليار دوالر، أي 8 مليارات 

دينار وفق تقديرات بعض اخلبراء.
ومن منطلق الفوائض املالية املتراكمة وحاجة 
البالد لالس���راع بإقرار اخلطة اخلمسية، أفاد 
بع���ض خبراء النفط »األنباء« بأن التنمية في 
الكويت ال تدار بالشكل الصحيح، مشيرين الى 
أن الكويت تصنف من البلدان املصدرة للنفط 

واملستوردة جلميع السلع واخلدمات.
وحذروا من اس���تغالل االستثمارات املالية 
وتوظيفها في اخلارج في الوقت الذي تستغيث 
فيه مشاريع التنمية طلبا جلزء من هذه املوارد 
لتبث فيها احلياة وتنعش االقتصاد الوطني.

وكشفوا ان استحقاقات املشاريع التنموية 
كانت في ح���دود 50 مليار دوالر لتنفيذها في 
الوقت الذي كانت في���ه الكويت توظف جزءا 
كبيرا من الفوائض النفطية في اس���تثمارات 


