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 عمر راشد32
توقع���ت مصادر مطلعة ل� »األنب���اء« انتهاء »الفتوى 
والتشريع« من املوافقة على زيادة رأسمال »بوبيان« ديسمبر 
املقبل، مضيفة ان اجراءات زيادة رأسمال البنك ماضية في 

طريقها دون معوقات ومتر في اجراءاتها الطبيعية.
واشارت الى ان لقاءات مجلس االدارة مع »ماكينزي« 
مس���تمرة بغرض االنتهاء من اس���تراتيجية البنك خالل 

الفت���رة املقبلة والرامية الى حتقي���ق هدف تبوؤ بوبيان 
املرتب���ة الثالثة بني البنوك الكويتية في 5 س���نوات، كما 

اعلن الرئيس التنفيذي عادل املاجد.
وقد اقرت عمومية البنك غير العادية التي عقدت بداية 
الش���هر اجلاري بند زيادة رأسمال البنك من خالل تعديل 
النظام األساس���ي بزيادة رأس املال بنسبة 50% من 116.6 

الى 174.9 مليون دينار.

موافقة »الفتوى والتشريع« على زيادة رأسمال »بوبيان« ديسمبر المقبل

الياباني  وقد قام املركزي 
بض����خ 30 ملي����ار دوالر في 
األس����واق في بداي����ات األزمة 
املالية أعقبها بضخ 20 مليار 
يورو لتهدئة األسواق اعقبها 
بضخ مليارين ونصف املليار 
دوالر ثم 14 مليار دوالر ثم 7.5 
مليارات دوالر ثم 15.6 مليار 
دوالر وهك����ذا واصل املركزي 
الياباني جهوده حلفظ توازن 
السوق املصرفي والتجاري في 

اليابان.
وقد قامت اليابان كما يقول 
وزير السياس����ة االقتصادية 
الياباني يوش����يما  واملوازنة 
ساهاياش����ي بضخ أموال لكل 
من����زل ف����ي الب����الد النعاش 
االستهالك وقدمت مساعدات 
الس����يارات ما انعش  لشراء 
سوق الس����يارات الذي لطاملا 
ش����هد أزمة طويلة وقد سجل 
إجمالي الن����اجت احمللي زيادة 

بلغت نسبتها %0.9.
وإذا كان ذلك هو واقع احلال 
بالنسبة للنموذج االقتصادي 

الياباني فكيف كان لدينا؟
املص����ادر  أح����د  يق����ول 
االقتصادي����ة ان مواجهتن����ا 
لالزمة املالي����ة وتداعياتها لم 

تكن سليمة على اإلطالق بل إنها لم تنطو على أي 
حل يدخل ضمن احللول التي ُتوضح في مواجهة 

االزمات الكبرى.
وشبه ذلك االقتصادي الوضع لدينا باجلندي 
الذي ميلك جميع االسلحة الالزمة ملواجهة أي عدو 
إال أنه لألسف ال يستخدمها في الوقت املناسب.

ويقول املصدر متابعا: على الرغم ان الكويت 
ليست بلدا صناعيا إال أن تأثير االزمة علينا كان 
متمثال في االنخف����اض الواضح في الطلب على 
املنتج����ات الصناعية ورغم ان الكويت متلك كل 
املقدرات التي جتعلها مبنأى كامل عن أي أزمات 
إال أننا على العك����س وجدناها تغوص في نفق 
االزمة رغم بعدها عنها وبعد معظم دول النفط 

باملنطقة.
وبنظرة متأنية جتد أن انكشاف مؤسساتنا 
املالية على اخلارج كان محدودا بل محدودا جدا 
ولكن ما حدث هو نوع من الهلع غير املبرر جعلنا 
ندخل ضمن دوامة األزمة رغم اننا بعيدون عنها 
وقد تسبب هذا الشعور في تراجع قيم األصول ومن 
ثم بدأت البنوك تكون أكثر حتفظا في االقراض 
أو جتديد االقراض. )ارتفعت مطالب البنوك على 
القطاع اخلاص ال����ى نحو 26.2282 مليار دينار 

في نهاية الربع الثاني من 2009 مقابل 25.8578 
مليار دينار في نهاية الربع األول محققة نسبة 

منو ربع سنوي لم تتجاوز ال� %1.4(.
واحلديث م���ازال على عهدة الراوي إذ يقول 
املصدر ان تكلفة عالج االزمة التي واجهت شركاتنا 
في بداية األزمة لم تكن لتزيد على 10 أو20 مليار 
دينار في شكل ودائع حلساب الشركات وليست 
تكلفة مدفوعة وإمنا هي مجرد دعم وودائع للبنوك 
بأسعار تشجيعية، والبنوك حينما تتوافر لديها 
الفائض النقدي لن تكون متحفظة كما هو عليه 
احلال هنا، أما مس���ألة انخفاض قيمة األصول 
فترجع بالدرجة األولى إل���ى قضية الهلع غير 
املبرر التي حتدثنا عنها واصابت السوق احمللي 

بكل قطاعاته.
أما إذا حتدثنا عن كلفة العالج فقد أصبحت بعيدة 

املنال وارقامها ال ميكن حصرها بسهولة!
وفي مواجهتن���ا لتداعيات االزمة كان قانون 
االس���تقرار املالي الذي ُبذل في اعداده واصداره 
واقراره اجلهد الكثير ولكنه لالسف ميكننا التأكيد 
بأن كل ذلك قد ضاع هباء، ألن القانون في أول 
ظهوره كان قادرا بالفعل على القيام بدور جيد 
ولكن لألس���ف فإن حالة التجاذب والشد التي 

س���ادت العالقة بني املجل���س واحلكومة أفقدت 
القانون فائدته وعطلت االستفادة منه، فالقانون 
على الرغم من كل املالحظات التي شابته إال أنه 
يظل افضل من ال شيء ويحقق بالفعل االستقرار 

للسوق.
والدور الب���ارز في مواجهة االزمة يعود الى 
البنك املركزي الذي بذل  جهدا كبيرا في تهدئة 
االوضاع في السوق املصرفي ومتابعة شركات 
االستثمار ولكن لالسف كانت هذه جهودا فردية 
ومتفرقة ال تندرج حتت اطار خطة متكاملة تعمل 

في ظلها وزارات الدولة ومؤسساتها.
ويواصل املصدر حديثه، مشيرا الى ان احلكومة 
في مواجهتها لألزمة املالية لم تكن تختلف عن 
مواجهتها ألي أزمة أخرى، فقد بدت مترددة ولم 
تتخذ أي قرار للمواجهة، فالدولة ممثلة في وزارة 
املالية لم تتحرك ملواجهة األزمة رمبا للعمل وفق 

مبدأ »ال تعمل.. ال تخطئ«.
ويختتم املصدر حديثه ب���أن الكويت مثلها 
مثل ذلك اجلندي املدجج بس���الح ال يستخدمه 
فهي متلك أرص���دة نقدية ال تقل عن 230 مليار 
دينار، ولديه���ا احتياطي نفطي هو الرابع على 
مس���توى العالم، ولديها ايضا شبكة مواصالت 

جيدة وسوق مصرفي متماسك 
وقوي وبنية حتتية متكاملة 
فيفترض بها ان تكون بلدا دون 
مشاكل، ولكن لألسف الواقع 
غير ذلك وهذه هي مواجهتنا 
لألزمة املالية باملقارنة مع دول 
العالم التي عبرت أزمة حقيقية 

وليس أزمة هلع فقط.
وفي الس���ياق ذاته، يقول 
مصرفي رفيع املستوى اننا في 
الكويت لم نواجه األزمة حتى 
نقيمها ونقول انها صحيحة 
أو غي���ر صحيح���ة، لقد كان 
عالجنا وقتيا ومؤقتا ونتيجة 
حدث وكان البنك املركزي هو 
املؤسسة الوحيدة التي بادرت 
بالتح���رك في مواجهة األزمة 
والذي احكم سيطرته ومظلته 
القطاع املصرفي، وكان  على 
جهده واضحا وراء استصدار 
قانون ضم���ان الودائع الذي 
يعني الكثير للقطاع املصرفي 
في ذلك الوق���ت، حيث حال 
دون خ���روج أموال املودعني 
وإش���اعة عدم االستقرار في 
البالد وحترك »املركزي« كان 
واجب���ا ولي���س ضمن خطة 

متكاملة للعالج.
واذا نظرن���ا ال���ى قانون 
االس���تقرار املالي جند ان التأخر في اقراره قد 
أفقده أي جناح اليوم، بل ان معظم الش���ركات 
فضلت عدم الدخول حتت مظلته حتى ال تنكشف 
جمي���ع أوراقها امام ال���كل واذا قلنا ان القانون 
كان للعالج ف���إن العالج ينبغي ان يؤخذ وقت 
احلاجة اليه وفور تشخيص املرض وليس بعد 

كل هذه املدة.
لقد كانت الدولة بعيدة عن مؤازرة املتعثرين اذ 
كان يجب عليها حتريك عجلة املشاريع التنموية وال 
يبقى احلديث عنها مجرد عناوين في اجلرائد ووسائل 
اإلعالم، وإمنا واقع يتداوله الناس ويرونه ويدخل 
فيه كل من له قدرة ومصلحة ودور، امنا لألس����ف 
الصراع السياسي عطل كل فرص التنمية وأصبح 

كل طرف يلقي بالالئمة على الطرف اآلخر.
ويقول املصرفي رفيع املستوى ان دول العالم 
املتقدم عرفت طريقها نحو احلل والعالج للخروج 
السريع من األزمة، ولكننا هنا جلأنا الى الترقيع 

واحللول الوقتية فقط.
وهكذا يتراجع بوضوح درجة تقييم مواجهتنا 
لألزمة املالية العاملي����ة وتداعياتها باملقارنة مع 
مناذج اخرى سواء في آسيا أو أوروبا أو أميركا، 

وكما يقولون فإن العبرة.. ملن يعتبر!

التجربة اليابانية نجحت في مواجهة  األزمة العالمية 
فلماذا فشلنا نحن؟!

 أحمد سمير
احلدي�ث ع�ن قدرة كل دولة على مواجهة االزمة املالية العاملية وتداعياتها في هذه االيام بعد مرور عام على اندالعها ال ينتهي وال يتوقف بعدما عاش العالم محبوس االنفاس في مواجهة ازمة مالية شرس�ة القت بظاللها على 
اقتصادات العالم كافة منذ نحو عام مضى. وقبل اخلوض في استعراض كيفية مواجهتنا لألزمة نعرج قليال على تفاصيل احدى التجارب االقتصادية الرائدة في مواجهة املد الذي اعقب اندالع الشرارة االولى لالزمة وهي جتربة اقتصاد 
اليابان التي تعد النموذج االس�رع خروجا من حالة الركود التي ضربت اصقاع العالم. إذ يعزو مس�ؤولو صندوق النقد الدولي امر اخلروج السريع لليابان من نفق األزمة الى ما أسموه ب� »الرد املضبوط« لطوكيو على األزمة والذي تضمن 
3 حزم حتفيز عالية الكلفة جتاوزت في بداية األزمة نحو 73 مليار دوالر اذ كان املركزي الياباني يضخ السيولة في البنوك يوميا على مدار شهور البدايات األولى لالزمة املالية العاملية ولم تكتف اليابان بذلك وامنا أقرت في اعقاب 
األزمة خطة حتفيز اقتصادي هي األكبر في تاريخها بلغت قيمتها نحو 154 مليار دوالر او ما نس�بته 3% من الناجت احملل�ي االجمالي لليابان وفي تبريره للخطة قال رئيس مجلس الوزراء الياباني ان اخلطة اجلديدة تهدف الى جتنب 
هبوط مطلق لالقتصاد الياباني بأي ثمن الى جانب تأمني وجود وظائف »من 1.4 إلى 2 مليون وظيفة في السنوات الثالث املقبلة« وتعزيز النمو االقتصادي لليابان في املستقبل. وفي التفاصيل تشير التقارير الى قيام الشركات اليابانية 

بإجراء عمليات تنظيف داخلي دقيق وحتركت نحو خفض سريع لإلنفاق الزائد وتسريح املديرين التنفيذيني وغيره من اإلجراءات احلاسمة للخروج  املبكر من األزمة.

طوكيو قدمت »الرد المضبوط« 
عبر 3 حزم تحفيز اقتصادي 
بأكثر من 200 مليار دوالر

الشركات اليابانية أجرت 
عملية تنظيف داخلي 
وتحركت نحو خفض سريع 
لإلنفاق الزائد وتسريح 
المديرين التنفيذيين

الكويت واجهت األزمة بتحرك 
فردي ومنفصل للبنك المركزي 
في إطار واجبه وليس في إطار 
خطة شاملة

األزمة عندنا كانت في الهلع 
الكبير غير المبرر الذي أصابنا 
وانعكس تراجعًا على قيم 
األصول

كلفة العالج في بدايات األزمة 
لم تكن تتجاوز ال� 20 مليار 
دينار واليوم أصبحت الكلفة 
بعيدة المنال وال يمكن حصرها

املشاريع التنموية تظل احملفز األول النتعاش االقتصاد الوطنياالقتصاد الياباني يعبر األزمة بنجاح 


