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االقتصادية

محمود فاروق 
القراءة املتأنية النعكاسات األزمة املالية العاملية بشكل عام 
تفض���ي بنا إلى تلمس خي���ط يقودنا نحو حقيق���ة مفادها ان 
املجتمعات التي اعتمدت على »الهرم القيادي« فيها كانت أصلب 
عودا وأقدر على التعامل واالستمرار من مثيالتها التي انتهجت 
أسلوبا مغايرا متثل ب� »التصدي املرجتل« والتعامل بطرق غير 
مدروسة سلفا مع االزمات وهو ما أدى بها إلى ضعفها وتفككها 

وعدم قدرتها على التعامل مع األزمة األخيرة.
فاألزمات ظاهرة ترافق سائر األمم والشعوب في جميع مراحل 
النشوء واالرتقاء واالنحدار، ولو أمعنا النظر بني ثنايا األحداث 
التاريخية الكبرى لوجدن���ا أن األزمات التي مرت على مختلف 

العصور، تتوسط املراحل الهامة في حياة الشعوب.
فبني كل مرحلة وأخرى 
جديدة ثمة أزمة حترك األذهان 
وتش����عل الص����راع وحتفز 
اإلبداع ومتهد الس����بيل إلى 

مرحلة جديدة.
وكان لنمو واتساع دائرة 
املوارد  الشركات ونضوب 
املنافسة  املتنوعة وش���دة 
السياس���ية واالقتصادية 
الكلمة الفصل في طول مدد 
األزمات إلى حد أصبح العام 
املاضي على س���بيل املثال 
يشكل سلس���لة من أزمات 
تتخللها مراحل قصيرة من 
احلل���ول املؤقتة، ومن هنا 
فقد نشأت أفكار جدية من 
اجل دراسة وحتليل األزمات 
في محاولة للخروج منها 
بأقل اخلسائر و»تعطيل« 
احتماالت وقوع ازمات الحقة 

إن تعذر »تعطيلها«. 
هذا ويرى اقتصاديون 
استطلعت »األنباء« آراءهم 
أنه يجب تبني نهج »التنبؤ 
الوقائي« كمطلب أساسي 
في عملية »إدارة األزمات« 
إدارة »سباقة«  من خالل 
التي تعتمد  وهي اإلدارة 
عل���ى »الفك���ر التنبؤي« 
االن���ذاري لتفادي حدوث 
أزم���ة مبكرا س���واء عن 
طريق صياغة »منظومة 
وقائي���ة« مقبولة تعتمد 
على »االبتكار« و»تدريب 

العاملني« عليها. 
ووفق دراسة مصرفية 
حديث���ة أصدرها مجلس 
البح���وث العرب���ي أثبت 
خاللها وجود »تناس���ب 
طردي« بني »احلل الوقائي« 
لألزم���ات و»القدرة على 
مواجهة األزمات مبستوى 
جاهزية عال«، وأن هناك 20 
إشارة إنذار مبكر لتجنب 

احتمال وقوع أزمات مستقبلية على املستوى احمللي.
وأوجزت الدراسة تلك اإلشارات في:

1 ـ املبالغة في ارتفاع أسعار األسهم سعيا لتحقيق مكاسب سريعة كان له دور 
كبير في زيادة حدة األزمة.

2 ـ عدم التوازن بني العرض والطلب على األسـهم املتداولة االمر الذي يفسره 
اقتصاديون بان آليات التداول غير الواضحة قد ألقت بظاللها على هذا اجلانب السيما 

ان عدم وجود صانع سوق يعتبر السبب املباشر في هذا الغياب.
3 ـ التالعب في أسعار األسهم وهو ما يقره املراقبون بأنه احد األمور التي انعكست 
على كفاءة السوق بل على تراجع اغلب مؤشراته نظرا لوجود العديد من األسهم التي 

مت تصعيد أسعارها بشكل مبالغ فيه قبل وقوع األزمات.
4ـ  األموال األجنبية حيث أكد االقتصاديون على ان االموال األجنبية التي دخلت 
الى األسواق بهدف االستثمار قصير األمد كانت اول الهاربني من األسواق وقت وقوع 

األزمة وهو األمر الذي زاد من تراجع أسواق املال مبختلف بقاع االرض.
5 ـ املغاالة في تقييم أسهم الشركات وهو االمر الذي يراه الكثير من املراقبني 
انه ناجت عن مبالغة جهات التصنيـف العاملية في هذا اجلانب وهو ما ظهرت نتائجه 

مبجرد وقوع االزمة.
6 ـ األزمات التي تالحقت على الشـركات املدرجة وهو ما فسره املراقبون بأنه 

امر يثير الذعر في نفوس املساهمني بتلك الشركات.
7ـ  املعامالت التي تقوم على 
الغش واملناورات وهي التي تهدف 
إلى رفع أسـعار السهم أو خفضها 
بصورة مصطنعـة لتحقيق اهداف 

شخصية. 
8 ـ زعزعـة الثقة حيث تتولد 
لدى املستثمرين جراء اإلشاعات 
والرسـائل الوهمية عبـر الهاتف 

النقال.
9 ـ املضاربات املفرطة.

اإلشـاعات  ترويـج   .10
واملعلومات غيـر احلقيقية وهي 

بهدف السيطرة أو االحتكار.
ـ املمارسات غير األخالقية   11

وغير القانونية.
12 ـ املضاربـة فـي العملة 

وتدهور أسعارها.
13 ـ قيـام بعض الشـركات 

بالتالعب في أرقام أرباحها.
14 ـ تفاقـم أزمـة الديـون 
اخلارجية واسـتنزاف احتياطي 

العملة احلرة.
15 ـ تزايد العجز في امليزان 

التجاري وميزان املدفوعات.
16 ـ ارتفاع مستوى البطالة.

17 ـ ضعف القطـاع املالي 
واملصرفي ونقص السيولة.

18 ـ الكساد االقتصادي.
19 ـ ارتفاع معدل التضخم.

20 ـ ارتفاع سعر الفائدة.
وفي ذات السياق، شددت 
مصادر اقتصادية مقربة 
على احلاجة لبلورة وتنفيذ 
برامج توعوي���ة وقائية 
وعالجية وتدريب للعاملني 
في املصارف والش���ركات 
إدارة األزمات حيث  على 
تتطلب آلية املعاجلة إلى 
إيجاد وتطوير نظام إداري 
مختص ميكن املنظمة من 
التعرف على املش���كالت 
وحتليلها ووضع احللول 
لها بالتنسيق مع الكفاءات 
املختص���ة، والعمل على 
جعل التخطيط لألزمات جزءا هاما من التخطيط االستراتيجي، 
وضرورة عقد البرام���ج التدريبية وورش العمل للموظفني في 
مجال إدارة األزمات، فضال عن ضرورة التقييم واملراجعة الدورية 
خلطط إدارة األزمات واختبارها حتت ظروف مش���ابهة حلاالت 
األزمات وبالتالي يتعلم األفراد العمل حتت الضغوط، والتأكيد 

على أهمية وجود نظام فعال لإلنذار املبكر.

املؤشر 
السعري 

7055.7
بتغير قدره 

-28.9

اوضحت شركة املدينة للتمويل واالستثمار ان القضية 
رقم 2009/4522 واملرفوعة ضد ش���ركة الكويت والشرق 
االوس���ط لالستثمار موضوعها »فس���خ عقد بيع اسهم« 
واملنظ���ورة امام محكم���ة ت ك/8 مت تأجيلها الى 4 يناير 
2010 وذلك لالطالع على ما قدم بجلسة 23 نوفمبر 2009 
ولالطالع على التقرير م���ن املدعي عليه. وجاء في بيان 
تلقاه سوق الكويت لالوراق املالية ان »املدينة للتمويل« 

اخ���ذت مخصصات بالكامل على القضية خالل عام 2008 
وال تأثير لتلك القضية على البيانات املالية للشركة لعام 
2009. ومن جهة اخرى افاد السوق بان )كميفك( اوضحت 
انه حتى تاريخه لم يصدر حكم ملصلحة الش���ركة بالزام 
»املدينة للتمويل« بدفع املبالغ املستحقة نتيجة عملية بيع 
اسهم للشركة املذكورة وان ما حصل حتى تاريخه هو انذار 

رسمي بالسداد على يد محضر للشركة املذكورة.

قضية »المدينة« ضد »كميفك« تنظر 4 يناير المقبل

ضرورة تبني سياسة 
»التنبؤ الوقائي واإلنذاري« 
في عملية
 إدارة األزمات لتفادي 
حدوث األزمة مبكرًا

 ُتجّنب الوقوع
 في أزمات مستقبلية

 20  إشارة إنذار مبكر

عدم التوازن بين العرض 
والطلب والتالعب في أسعار 

األسهم والمغاالة في تقييمها 
أبرز إشارات اإلنذار


