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أكدوا لـ «األنباء» ضرورة إقرار قانون «االستقرار» في مجلس األمة

اقتصاديون يؤيدون إنشاء صندوقين لشراء األصول المتعثرة و لدعم المشاريع
أحمد يوسف

طالب خبراء اقتصاديون بضرورة املوافقة على قانون تعزيز االسـتقرار املالي والتصويت باملوافقة عليه في جلسـات مجلس األمة التالية. وطالبوا في لقاءات متفرقة مع «األنباء» بالعمل على إنشـاء صندوقني ملواكبة هذا القانون وهو ماكانت دعت إليه شـركة بيان لالستثمار في تقريرها في 

٢٠٠٩/٥/٥، على أن يكون من شـأن الصندوقني مواجهة تداعيات األزمة العاملية وتنشـيط االقتصاد احمللي. وقالوا ان احد الصندوقني يعنى بشراء األصول املتعثرة واملسمومة من القطاع املصرفي بأسعار متفق عليها، بحيث تتحمل البنوك جزءا من تبعاتها، وذلك مقابل سندات تصدرها 

الدولة لهذه املصارف ويقوم هذا الصندوق بإعادة جدولتها على املدينني لفترات طويلة، على أن يتم ذلك مع تخفيض إضافي ألسعار الفائدة احمللية لتتواكب مع مستويات الفائدة في املنطقة والعالم. ومن ناحية أخرى أشاروا إلى أن عمل الصندوق الثاني يتلخص في ضرورة إقامة مشاريع 

تنموية كبيرة، حالت الظروف السابقة دون املضي بها، مؤكدين على أن ترصد للصندوق ميزانية تقدر بحوالي ٥ مليارات دينار كحد أدنى تخصص للمشاريع التنموية التي طال انتظارها. وأوضحوا أن البالد باتت في أمس احلاجة إلى هذه املشروعات. وأضحت الشركات في أمس احلاجة اليها 

إلعادة دوران احلركة التشغيلية بها، حيث يكون للصندوق مجلس إدارة من الثقات مفوضني بصالحيات مبوجب هذا القانون تخولهم اختزال الكثير من اإلجراءات اإلدارية املعقدة وجتاوز بيروقراطية الدوائر احلكومية من أجل املضي في املشاريع املنتظرة دون تأخير إضافي. وقالوا إن صدور 

الصندوقني بقانون خاص يخرج باقتراح من احلكومة، ويكون مكمًال لعمل قانون تعزيز االستقرار املالي بحيث ال يطرأ عليه أي تعديل، ومن ثم يكون إقراره في مجلس األمة والصندوقني عمال كامال لدعم الشركات واالقتصاد الوطني ككل. وفيما يلي التفاصيل:

إقرار  العثمـان: 
قانون «االستقرار» بمنزلة 
بعـث الحياة من جديد 
لكثيـر مـن القطاعات 
االقتصاديـة وعـلــى 
رأسها القطاع المصرفي

الغـانـم: إنشاء 
صندوق لالسـتثمار في 
أكبـر المشـاريع وآخر 
لشراء األصول المتعثرة 
العوامل  أهــم  مــن 
التنمية  عجلة  لتحريك 

الـمـال:  قـانون 
حـمى  «االسـتــقرار» 
منحنيات  من  السـوق 
الـتـذبذب  شديـدة 
وإنشــاء الصـندوقين 
إجـراء ضـروري مكمل

جيدة، خصوصا ان اخذنا في 
انه يعمل بأســــلوب  االعتبار 
جتاري بحت، وكذلك العمل علي 
فك التشــــابكات، وايضا اعادة 
الطــــرح لالكتتاب  الهيكلة ثم 
العام او اخلاص على ان يكون 
ألصحابهــــا حق الشــــراء مرة 
اخرى. وأكد ان هذا االســــلوب 
هو املتبــــع فعليا واملطبق من 
قبل االدارة األميركية للتعامل 

مع االزمة هناك.
وتابــــع قائــــال: «اذا كانت 
عمليــــة حتريــــك االقتصاد ال 
تتم اال عبر ضــــخ االموال في 
املشروعات الكبري، فإن العمل 
على انشــــاء صنــــدوق بقيمة 
متغيرة لتصــــل الى ٥ ماليني 
دينار يعد مــــن اولويات عمل 
احلكومة اجلديــــدة». وقال ان 
الكثير من املشروعات احليوية 
بالبالد باتت في امس احلاجة 
للتجديد والتطوير وايضا انشاء 
املزيد منها علي سبيل املثال ال 
احلصر ذكر مشروعات تخص 
البنية التحتية في قطاعات املاء 

والكهرباء والنفط.
اقــــرار قانون تعزيز  وعن 
االســــتقرار املالي قال العثمان 
ان اقــــرار القانون يعد مبنزلة 
بعث احليــــاة من جديد لكثير 
القطاعــــات االقتصادية  مــــن 
القطاع املصرفي.  علي رأسها 
وأضاف ان استفادة قطاع من 
قانون االستقرار سيعود حتما 
بالنفع علــــي جميع القطاعات 
االقتصادية، حيث انه من املؤكد 
ان هناك تشــــابكا واضحا بها، 
وان التأثير االيجابي على قطاع 

يشعر به باقي القطاعات.

في عودة االنتعاش االقتصادي 
مرة أخري، مؤكد على ان هذه 
اإلجراءات قامت بها العديد من 

الدول وأثبتت جناحها.
وعلى صعيــــد متصل قال 
رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب لشركة آجال للتمويل 
واالســــتثمار ان فكرة انشــــاء 
صندوق لشراء االصول املتعثرة 

من التسهيالت وإعادة ترتيب 
األوضــــاع بعــــض اخلســــائر 
التي حلقت بهــــم جراء االزمة 
االقتصادية، هذا من جانب، ومن 
جانب آخر فإن عودة الثقة في 
االستثمار مرة أخري من شأنه 
العمل علي رفع واسترجاع قيمة 
انهارت بشكل  االصول والتي 
كبير مع االزمة، وهو ما يؤمل 

املشروعات املؤجلة علي ارض 
الواقــــع باالضافــــة الى العمل 
على طرح مزيد من املشروعات 
اجلديد والتي تلبي طموحات 
صاحب السمو األمير في التحول 

الى مركز مالي.
وعن صندوق لشراء االصول 
املتعثرة، قال الغامن ان املجتمع 
بات في حالة الى اعطاء مزيد 

من الثقة واالنطباعات اجليدة 
لدي املستثمرين.

وأشــــار الــــى ان القطاعات 
البالد باتت  فــــي  االقتصادية 
متعطشة ملزيد من املشروعات 
التنموية والتي تعطلت كثيرا 
ألســــباب متعــــددة، اال انه مع 
تشكيل احلكومة اجلديدة فإن 
األمر بات أكثر إحلاحا لترجمة 

لشراء االصول املتعثرة يعد من 
اهم العوامل االيجابية لتحريك 

عجلة التنمية في البالد.
وأكد الغامن ضرورة املضي 
قدما نحو مزيد من االستقرار 
السياســــي الذي تتحقق معه 
روافد التنمية مبختلف فروعها، 
مؤكدا ان إقرار قانون االستقرار 
في املجلس اجلديد يعطي مزيدا 

التنمية من  الستمرار مسيرة 
جانب، ومن جانب آخر للخروج 
من بوتقــــة االزمة االقتصادية 

بأقل خسائر ممكنة.
وفي الســــياق ذاتــــه، يرى 
رئيــــس مجلس ادارة شــــركة 
املدير الكويتي شــــاهني الغامن 
ان انشاء صناديق لالستثمار 
في أكبر املشاريع وأيضا اخرى 

بداية يرى االقتصادي ونائب 
رئيس مجلس ادارة شركة املال 
العاملية للتمويل واالستثمار 
عبــــداهللا املال ضــــرورة إقرار 
قانون تعزيز االستقرار املالي 
أوال ودون تعديــــل حتى يظل 
استقرار النظام املصرفي هذا من 
جانب ومن جانب آخر فإن إقرارا 
القانون بصفة مرسوم الضرورة 
ســــاعد كثيرا علي اســــتقرار 
املالية  الكويت لألوراق  سوق 
من منحنيات شديدة التذبذب 
إلى شبه اســــتقرار األمر الذي 

يحسب له.
وقال انه على الرغم من أن 
قانون «االســــتقرار» كخطوة 
أولى يعــــد جيدا على الصعيد 
املصرفي ، فإنــــه من الناحية 
االقتصادية تنقصه عدة خطوات 
مكملة لتفادي تأثير تداعيات 
املالية علــــي االقتصاد  االزمة 

الكويتي.
وأكــــد ضــــرورة العمل في 
مسارات متوازية يخدم بعضها 
البعــــض لتصب فــــي صالح 
االقتصــــاد ككل وليس املقصد 
أو اســــتهداف  قطاعــــا معينا 
فئة دون أخــــري، الفتا الى أن 
القطاعات االقتصادية مترابطة 
فما يحدث من تأثير في جانب 

يظهر على اجلوانب االخرى.
وأشار الى أنه من املسارات 
املتوازية لتنشــــيط االقتصاد 
إنشاء صندوقني احدهما لدعم 
شــــراء االصول اجليدة لكنها 
متعثرة واآلخر لدعم املشروعات 
التنموية بقيمة متغيرة تصل 
في حدها االعلى الى ٥ ماليني 
دينار يعد أحد احللول الفعالة 

الشركات املدرجة تطالب بضخ مزيد من االستثمارات لدعم املشاريع التنموية

مبارك العثمان شاهني الغامن عبداهللا املال


