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طالبو الحكومة والمجلس بسرعة تمرير قانون االستقرار المالي وإنهاء حالة التجاذب السياسي

اقتصاديون لـ »األنباء«: تصنيف »فيتش« السيادي للكويت
 عند »AA« يعزز الثقة في األداء االقتصادي إقليمياً وعالمياً

 عمر راشد ـ أحمد يوسف ـ أحمد مغربي ـ محمود فاروق ـ منى الدغيمي

جاء ابقاء تقرير وكالة »فيتش« للتصنيف السـيادي للكويت عنـد »AA« بالكثير من املعطيات االيجابية التي دفعت بآمال االقتصاديني بضرورة حل املشـاكل 
الناجمة عن التجاذب السياسي بني مجلس االمة واحلكومة، آملني ان يشهد العام املقبل رفع التصنيف.

»األنباء« حاورت عددا من الفعاليات االقتصادية التي اكدت على ان التصنيف اكد قوة املالية العامة للكويت التي حتتل بها الصدارة بني دول املنطقة، مستدركني 
بأن تدعيم الثقة في النظام املالي املصرفي من خالل تدخل احلكومة في زيادة رسملة البنوك احمللية اذا اقتضت الضرورة.

ورأى البعض ان ما ذكره التقرير يؤكد قدرة الكويت في الوفاء بالتزاماتها املالية وان ما تعانيه يتعلق فقط باالوضاع السياسية، موضحني ان اقرار قانون االستقرار 

املالي بات امرا مهما ومطلوبا في الفترة املقبلة.
وتوقع البعض حتقيق الكويت لتصنيف سـيادي اعلى في 2010 مع اقرار مجلس االمة ملجموعة قوانني ترسي قواعد ثابتة لبناء اقتصاد قوي ومتكامل للمرحلة 
املقبلة.وحذر البعض من تدخل الدولة في زيادة رؤوس اموال البنوك احمللية باعتبار ان هذا األمر سيؤدي الى زيادة تدخل املجلس في النظام املالي املصرفي 

في الفترة املقبلة، الفتني الى ان القطاع اخلاص لديه القدرة على االكتتاب وزيادة رؤوس االموال.
وقالوا ان التصنيف اوجد امكانية العمل على تطوير اداء الشـركات االسـتثمارية ومواجهة امللفات املتعثرة بها لطمأنـة البنوك الى اقراضها، وفيما يلي 

التفاصيل:

في البداية اكد رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب في البنك 
التجاري عبداملجيد الشطي ان 
أداء النظ����ام املالي في الكويت 
تعامل بحصاف����ة مع تداعيات 
االزمة املالي����ة وفقا لتعليمات 
الكوي����ت  وتوجيه����ات بن����ك 

املركزي.
وقال الشطي في تعليق له 
عل����ى ما ذكرت����ه »فيتش« من 
احتمال اجتاه احلكومة لالكتتاب 
في رس����ملة البنوك احمللية إن 
الدولة لديها استعداد للتدخل 
حلماية نظامها املصرفي وهو 
ما يدعم الثق����ة في اداء النظام 
املالي، مستدركا بأن هذا االجراء 

يستخدم عند الضرورة.
وبني ان تقرير فيتش يؤكد 
على اهمي����ة العمل على اجناز 
قانون االستقرار املالي وبشكل 
س����ريع باعتباره عنصرا مهما 
املالي في  في دعم االس����تقرار 

الدولة.
الكويت لديها  ان  واض����اف 
قوة وق����درة مالي����ة مدعومة 
بأسعار النفط وهي دولة غنية 
واملشكلة القائمة بني مجلس االمة 
واحلكومة حول بعض القضايا 

ميكن حلها.
وعاد الشطي ليؤكد مرة اخرى 
على اهمية قانون االس����تقرار 
املالي ودوره في دعم االقتصاد 
واع����ادة االقتصاد الوطني الى 
التعافي مرة اخرى من تداعيات 

االزمة املالية.

المالية العامة عززت األداء

االدارة  اما رئيس مجل����س 
والعضو املنتدب في مجموعة 
االوراق املالية علي املوسى فرأى 
ان ما ذكرته »فيتش« ليس جديدا 
وامنا ه����و منصوص عليه في 
قان����ون االس����تقرار املالي من 
احتمال اجتاه الدولة لالكتتاب 
في زيادة رؤوس اموال البنوك 

احمللية عند الضرورة.
وقال ان الكويت ومنذ فترة 
طويلة لديها القدرة على الوفاء 
بالتزاماتها املالية وهي اكثر من 
ممتازة، واضاف ان املشكلة تكمن 
في التوتر السياسي واالوضاع 
االمنية وكل وكالة تس����تخدم 
هذا العنصر في تقييمها بشكل 
معني والتباين في وجهات النظر 
يعود حسب الوزن النسبي لكل 

دولة.
واش����ار الى ان »فيتش« مع 
ابقائه����ا للتصنيف الس����يادي 
عند »AA« هناك مؤسسات مثل 
س����تاندرد آند ب����ورز وموديز 
ته����ددان بخف����ض التصنيف 

السيادي للكويت.
واكد املوسى على ان »فيتش« 
لم تأت بجديد وقانون االستقرار 
اوضح ان هناك جهات حكومية 
مفوضة بالشراء وهو امر معروف 

منذ فترة طويلة.
وعما اذا كان توقيت نش����ر 
التقرير سيؤثر ايجابا في االداء 
الى  االقتصادي، اشار املوسى 
ان وكاالت التصني����ف تنش����ر 
تصنيفها بشكل دوري وليست 
مرتبط����ة بتوقيت محدد، وكل 
وكالة تقوم مبراجعات دورية 

لتصنيفها.
واشار املوسى الى ان نقطة 
الق����وة ف����ي االداء االقتصادي 
للكويت تكمن في وضع املالية 
العامة للدولة، لكن هذا االمر جاء 
على حساب االنفاق في الدولة، 
العامة  املالية  لكنه عزز وضع 
وعزز مكان����ة االقتصاد وجعل 
الكويت حتت����ل مركز الصدارة 

على مستوى املنطقة.
وحول م����ا اثير عن حتقيق 
تراجع في امليزانية، قال املوسى 
ان الدولة لديها القدرة على حتمل 
تراجع اس����عار النفط والعبرة 
ليس����ت في امليزاني����ة لكن في 

احلساب اخلتامي للدولة.

تصنيف أعلى في 2010

من ناحيته أكد وزير التجارة 
والصناع����ة األس����بق ورئيس 
ادارة ش����ركة كي جي  مجلس 
ال بترولي����م وعض����و مجلس 
الزلزلة جدارة  األمة د.يوسف 
التصنيف الذي صنفته مؤسسة 

تصنيف وكالة »فيتش« للجدارة 
االئتمانية يعتبر مؤشرا جيدا 
لالقتصاد الوطني وسينعكس 
بااليجاب على جميع املؤسسات 

املالية في الدولة.
وافادت بأن نقاط قوة االقتصاد 
احمللي ساعدت السلطات املعنية 
على مواجهة حتديات االزمة، فضال 
عن ان امليزانية العامة اخلارجية 
السيادية التي تعتبر واحدة من 
اق���وى امليزانيات العامة مقارنة 
بالبلدان االخرى، ساعدتها ايضا 
على مواجهة االزمة خالل الفترة 
املاضية، وحول امكانية اكتتاب 
احلكومة في تعزيز رسملة البنوك 
احمللية ان اقتضت الضرورة، قالت 
بورسلي ان هذا املنطلق سيعزز 
السيولة املالية في البالد ويرسخ 
القواعد املصرفية التي من شأنها 
ستحافظ على االقتصاد الوطني 

باكمله.
وف���ي ذات الس���ياق، قال���ت 
انكش���اف نصف  ان  بورس���لي 
عمليات االقراض املصرفية تقريبا 
على قطاعات محفوفة باملخاطر 
مثل االقراض بهدف شراء اسهم 
ميثل قلقا بالغا خاصة اذا عجزت 
شركات االستثمار عن سداد ديونها 

اخلارجية.
وحول املناخ السياسي احلالي 
افادت بورس���لي بأن االستقرار 
النس���بي بني السلطتني دفع من 
ضمن االسباب التي دفعت فيتش 
ال���ى تثبيت تصني���ف اجلدارة 
االئتماني للكويت فضال عن انه 
انفتاحا في اخلليج،  يعد االكثر 
على الرغم من ان التأثير السياسي 
في البالد اقل من غيره في البلدان 

التي تصنفها وكالة »فيتش«.

مركز مالي خارجي

تعقيبا على ما ورد في تقرير 
مؤسسة »فيتش« حول اجلدارة 
االئتماني����ة للكويت باالبقاء على 
 »AA« الس����يادي عند التصنيف 
واالقرار بأن املركز املالي اخلارجي 
للكويت احد اقوى املراكز من بني 
ال����دول التي تصنفه����ا »فيتش« 
قال احمللل املالي في ش����ركة بيت 
االستثمار العاملي )جلوبل( ميثم 
الشخص ان محافظ الكويت على 
تصنيفه����ا االئتمان����ي يعكس ان 
السياسة املالية املتبعة في الكويت 
ناجحة وتعاملها مع األزمة الى حد 

ما كان موفقا.
الكويت  ان  واضاف الشخص 
سعت الى ان حتافظ على مركزها 
املالي، مشيرا الى ان اخلطوات التي 
قامت بها الكويت ازاء انعكاسات 
األزمة كانت موفقة، واوضح في 
هذا الصدد ان االبقاء على التصنيف 
عند »AA« يفس����ر أن الكويت قد 
النفطية في  استخدمت فوائضها 
مواقع مهمة، الفتا الى ان السياسة 
املالية للكويت متجذرة منذ عقود 

وال زالت«.
وتابع: االبق����اء على تصنيف 
اجلدارة يجعل املس����ؤولية على 
قدر اعلى، مشيرا الى ان االصعب 
بالنسبة للمرحلة املقبلة احملافظة 
على هذه املرتبة وعدم السماح 

بتراجع التصنيف.

بوخض����ور ان ه����ذه الفاعلية 
موجودة أصال طبق����ا لقانون 
املالي بإعطاء غطاء  االستقرار 
وضمان مالي لالقتصاد احمللي، 
موضحا أن مبدأ دخول احلكومة 
في هذه الزي����ادة أمر متناقض 
ألنها قامت خالل الفترة املاضية 
ببي����ع حصتها في بنك بوبيان 
وهو مثال على تناقض السياسة 
املالية، فبيع هذه احلصة يخالف 
توجها في الدخ����ول في زيادة 

رأسمال البنوك.

مؤسسات مالية

من جانب آخر اكدت استاذ 
االقتص����اد ف����ي كلي����ة العلوم 
االدارية د. اماني بورس����لي ان 

»فيتش ريتنغ����ز« وذلك رغم 
ظروف األزم����ة املالية العاملية 
الطاحنة التي مازالت دول العالم 

تعاني من تبعاتها.
ل� »األنباء«  وقال د.الزلزلة 
ان الكويت وضعها االقتصادي 
واملالي مستقر فضال عن قدرة 
الدولة على دعم قطاعاتها املالية 

كما حدث مع بنك اخلليج.
وأضاف انه ومع العام املقبل 
ستكون األوضاع االقتصادية 
واالئتمانية للبالد أعلى بكثير 
م����ن التصني����ف الراهن وذلك 
استش����رافا ألوضاع الشركات 
واملؤسسات والقطاعات املالية 
واالقتصادية التي ينتظر إعالنها 
عن ارباح تعوض بها خسائرها 

جراء األزمة.
وبني ان كثيرا من الشركات 
واملؤسس����ات ف����ي الكويت قد 
دأبت خ����الل العام احلالي على 
تس����ديد التزاماتها مما قلل من 
حجم العمليات االس����تثمارية، 
لكن مع العام املقبل س����تتغير 
هذه األوضاع، بل ستتحول إلى 
أرباح، وهو م����ا يؤكد إمكانية 
زيادة التصنيف االيجابي ومع 
النظرة املس����تقبلة االيجابية 
وذلك بحس����ب قول مؤسس����ة 

التصنيف.
وق����ال: مؤسس����ة »فيتش 
ريتنغز« تعتبر مؤسسة محايدة 
وليس لها أي مصلحة في هذا 
انه مبني على  التصنيف، كما 
أسس علمية واضحة ومعروفة، 
وهذا يدح����ض أي افتراء على 
الوض����ع االقتص����ادي الع����ام 

للكويت.
وأكد على ان جميع املؤشرات 
األداء  العام����ة ترصد حت����رك 
االقتصادي الكويتي الى األمام 
خصوصا خالل 2010، مع اجناز 
مجلس اآلمة للعديد من مشاريع 
القوانني االقتصادية، والتي تدفع 

باالقتصاد الكويتي الى حتقيق 
مزيد من التقدم واالجناز.

وأش����اد د.الزلزلة بالقدرات 
الرقابية لبنك الكويت املركزي، 
الفتا الى ان تدخله دائما حاسم 
ودقيق ملعاجلة األوضاع املالية 

في البالد.
وق����ال ان املركزي ال يتدخل 
فقط في ع����الج ورقابة القطاع 
املصرفي لكنه أيضا حاسم في 
أوض����اع الرقابة عل����ى القطاع 
اخلاص والشركات واملؤسسات 
مما يعزز قدرة األداء االقتصادي 
لتحقيق أفض����ل أداء بني دول 

املنطقة.
وأضاف ان ذلك ظهر عندما 
تعرضت مجموعة من الشركات 
خلسائر، وقام املركزي بالسماح 
لها بزيادة رؤوس أموالها إميانا 
منه بقدراتها على عودة ممارسة 
دورها بصورة جيدة مع احلفاظ 

على حقوق املساهمني.
وقال ان املؤسسة امنا صنفت 
الكويت عن����د AA موجب إمنا 
لوجود قاعدة تشريعية رائدة 
في القضايا املتعلقة باالقتصاد 
إقرار مجموعة  انه ينتظر  كما 
التي  القوانني  من تش����ريعات 
سيناقش����ها مجل����س األمة في 
الدورة املقبلة، مما يدفع باجتاه 
تقوية احلالة االقتصادية، فضال 
عن إرساء قواعد ثابتة وواضحة 
لبناء اقتصاد ق����وي ومتكامل 

للمرحلة املقبلة بتحدياتها.
AAA زيادة التصنيف إلى

وم����ن جانبه، ق����ال رئيس 
إدارة ش����ركة أعيان  مجل����س 
العقارية س����ليمان الوقيان ان 
تصني����ف AA للكويت كان من 
املمكن زيادت����ه الى AAA اذا مت 
اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة 
املالية  على مستوى السياسة 

والنقدية.
وأشار الوقيان الى ان احتمال 

اجتاه البن����وك لزيادة رؤوس 
أموال البنوك أمر خاطئ ويعزز 
تدخل احلكومة ومجلس األمة 
في إدارة النظام املالي وهو ما 
يعني ع����ودة النظام املصرفي 
الوراء، مستدركا ان املالك  الى 
في البنوك ميكنهم االكتتاب في 
زيادة رأس املال وهو ما سيعزز 

أداء القطاع اخلاص.
الوقيان بإقدام  واستش����هد 
ش����ركة كافك����و عل����ى بي����ع 
»كوستاكوفي« والتي ستشهد 
القطاع  اكتتابا قويا م����ن قبل 
اخلاص، مس����تدركا ان القطاع 
اخلاص لديه املالءة في االكتتاب 
في زيادة رؤوس أموال البنوك 
وهو ما سيعزز األداء االقتصادي 
في الدولة القائم على مبدأ احلرية 

االقتصادية.

مبالغة في تقدير تداعيات األزمة

الرئي����س  ب����دوره، أش����ار 
التنفي����ذي في ش����ركة األولى 
لالستثمار خالد السنعوسي الى 
ان التصنيف جاء ليؤكد متانة 
الوضع االقتصادي في الدولة، 
وأك����د ان الوض����ع االقتصادي 
»جيد« وانه كان هناك نوع من 
املبالغة في التعامل مع تداعيات 
األزمة املالية مستدركا بأنها لم 

يكن لها أي داع.
التجاذبات على  ان  وأضاف 
قانون االستقرار املالي يجب ان 
تنتهي، مستدركا ان التعامل مع 
القانون مبهنية بات أمرا مطلوبا 
وملحا الستقرار أوضاع الشركات 

االستثمارية.
وفيم����ا يتعلق مب����ا ذكره 
التقرير من احتمال تدخل الدولة 
في زيادة رؤوس أموال البنوك 
احمللية، أوضح السنعوسي ان 
هذا االجتاه سيدعم قطاع البنوك 
ويزيد الثقة في النظام املصرفي 

كليا وخارجيا.

وحول تأثير التصنيف في 
قطاع االستثمار فان هناك ملفات 
لشركات متعثرة يجب ان حتل 
ويجب ان تتخذ قرارات من بنك 
الكوي����ت املركزي في هذا األمر 
حتى ال تتضرر الشركات األخرى 

ذات األداء اجليد.
وأوض����ح ان نس����بة تل����ك 
الشركات تتراوح بني 10 و%15 
وهي نسبة ليس����ت بالكبيرة، 
مس����تدركا ان هناك ش����ركات 
قائمة لديها أصول ومالءة قوية 

وميكنها املضي في التطوير.
وأضاف السنعوسي انه على 
البنوك عدم مقياس الشركات 
االستثمارية بترمومتر واحد، 
فهناك ش����ركات ذات أداء مالي 
البنوك  جيد، ورغم ذلك قامت 
بتقليص أدائها، مشيرا الى ان 
هناك ش����ركات متعثرة يجب 
التعامل مع ملفاتها بشكل مستقل 

عن الشركات األخرى.
وق����ال ان اوض����اع الكويت 
جيدة للغاي����ة مقارنة بغيرها 
من ال����دول، واألخطاء ال يجب 
تعميمها وعلى اجلميع التعاون 
من اجل اخراج قانون االستقرار 

املالي الى الوجود.

سياسة مالية حصيفة

وم����ن جانبه ق����ال اخلبير 
االقتص����ادي حجاج بوخضور 
السيادي  التصنيف  ان تثبيت 
للكويت عند AA هو داللة على أن 
السياسة النقدية في الكويت هي 
سياسة متزنة، مشيرا الى أن هذه 
السياسة احلصيفة كانت خالل 
األزمة املالية العاملية وكان لها 
العديد من اإلجراءات االستباقية 
التي كان لها األثر الكبير على 
استقرار النظام املالي وهذا ما 
جعل الكويت تس����تحق وبكل 
جدارة ه����ذا التصنيف في مثل 

هذه األوقات.

وأوضح بوخضور أنه البد 
أمرين األول  ب����ني  التفرقة  من 
ه����و السياس����ة النقدية وهي 
ما مت اس����تيفاؤها بشكل كبير 
واستحقت هذا التصنيف، واألمر 
الثاني والذي يعتبر املش����كلة 
الكويت  اقتصاد  الرئيسية في 
وهو السياسة املالية التي تعتبر 
»مغيبة« في ظل األزمة، مضيفا 
»لعل تغييبها العلة التي قد ال 
جتعل ملثل ه����ذا التصنيف أن 

يأخذ فاعليته«. 
وأشار بوخضور الى أن قانون 
االس����تقرار املالي والسياسات 
النقدي����ة بش����كل ع����ام قد مت 
استيفاؤها ولكن ال جند ملثل هذه 
القوانني تطبيقا على ارض الواقع 
فهي تعتبر »مغيبة« في طرح 
للمش����اريع اجلديدة والتي من 
شأنها أن تخلق نتائج تشغيلية 
جيدة للشركات او تعطي قاعدة 
إنتاجية حتقق للشركات املدرجة 
في السوق عوائد تشغيلية جيدة 
بل جعلتها في دائرة مفرغة تدور 
حول نفسها تفتقد الى حتقيق 

النتائج التشغيلية اجليدة.
الكويت  أن  وبني بوخضور 
في أزمتها املالية ليست بسبب 
ما عليه العالم من ركود وتباطؤ 
وإمنا املشكلة في الكويت ترجع 
الى مشكلة اإلنفاق والسياسة 
املالية وخلق البيئة االقتصادية 
املناس����بة، مضيفا أن هذه هي 
اإلش����كالية الت����ي تعاني منها 
الكويت والتي لألسف أغفلتها 
السياسة املالية، متوقعا انه اذا 
استمرت هذه اإلشكاليات فسوف 
تدفع الكويت إلى نقص شامل 
في املشروعات التشغيلية التي 
من ش����أنها أن حت����رك العجلة 

االقتصادية.
وفي تعقيبه على أن احلكومة 
سوف تدخل في زيادة رؤوس 
أم����وال البن����وك احمللي����ة قال 

عبداملجيد الشطي

خالد السنعوسي

 علي املوسى

ميثم الشخص

د.يوسف الزلزلة

د.أماني بورسلي

سليمان الوقيان

حجاج بوخضور

الشطي:
 الدولة لديها القدرة على التدخل 
إلنقـاذ البنـوك عنـد الضرورة

السنعوسي: 
على الشركات المتعثرة مواجهة 
مصيرية قـرارات  واتخاذ  وضعها 

الموسى: 
الكويت تتميـز بقوة الماليـة العامة 
وقدرتها على تنفيذ التزاماتها المالية

الشخص:
جادة  خطوات  اتخذت  الكويت   
في التعامل مـع تداعيات األزمة

الزلزلة:
 تصنيف أعلى في 2010 مع إقرار 
جديدة لتشـريعات  األمة  مجلس 

بورسلي:
إيجابـًا  سـينعكس  التصنيـف   
المالية الدولة  مؤسسـات  على 

الوقيان: 
القطـاع الخـاص قادر علـى تغطية 
البنوك رسـملة  زيادة  في  االكتتاب 

بوخضور: 
علة االقتصـاد تكمن فـي غياب 
سياسـة ماليـة حصيفـة تعززه


