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الهيئة أصدرت تقريرها السنوي التاسع

امللحم« :أسواق املال» تولي اهتمامًا
بالتخطيط اإلستراتيجي في جميع أعمالها
أص��درت هيئة أس��واق المال في أواخر
شهر يوليو الماضي تقريرها السنوي
ال� �ت ��اس ��ع وذل � � ��ك ع� ��ن ال �س �ن ��ة ال �م��ال �ي��ة
( )2020/2019م�ت�ض�م�ن��ا أب� ��رز م��ا تم
إن� �ج ��ازه م ��ن م �ه��ام خ� ��الل ت �ل��ك ال�س�ن��ة
المالية في شتى مجاالت عملها.
والب � � ��د م� ��ن اإلش� � � � ��ارة إل� � ��ى أن� � ��ه ورغ� ��م
اإلج� � � � � � � ��راءات االح � � �ت� � ��رازي� � ��ة ال� �خ ��اص ��ة
ب �م��واج �ه��ة ت �ف �ش��ي ف � �ي ��روس ك ��ورون ��ا
ال�م�س�ت�ج��د وال� �ت ��ي اس �ت��دع��ت تعطيل
ً
العمل (احترازيا) لدى جميع الوزارات
و ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة وال �ه �ي �ئ ��ات
ً
والمؤسسات العامة في الدولة اعتبارا
م��ن شهر م��ارس ال�م��اض��ي ،األم��ر ال��ذي
تسبب ب�ت��وق��ف ب�ع��ض أع �م��ال الهيئة،
إال أن��ه ل��م يمنعها م��ن مواصلة تنفيذ
الضروري من مهامها ومنها التقرير
ً
السنوي الماثل والذي يعد استحقاقا
ً
ً
ق��ان��ون �ي��ا ع �ل��ى ال�ه�ي�ئ��ة وف �ق ��ا ل�ق��ان��ون
بتقرير
إنشائها ال��ذي ألزمها بالتقدم
ٍ
سنوي إلى الوزير المختص خالل 120
ً
يوما من نهاية سنتها المالية ،وهذا
ما حرصت الهيئة على اإليفاء به رغم

الظروف االستثنائية آنفة الذكر.
وف ��ي م �ق��دم��ة ال �ت �ق��ري��ر ال �س �ن��وي كلمةٍ
اف�ت�ت��اح�ي��ة ا .د .أح �م��د ال�م�ل�ح��م رئيس
م �ج �ل��س م� �ف ��وض ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة -ال �م��دي��ر
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ،أش� ��ار ف�ي�ه��ا إل ��ى األه�م�ي��ة
الخاصة التي توليها الهيئة للتخطيط
اإلستراتيجي في جميع مجاالت عملها
وح ��رص �ه ��ا ع �ل��ى ات� �س ��اق ت��وج�ه��ات�ه��ا
اإلستراتيجية مع التوجهات التنموية
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وال� � �ت � ��واف � ��ق م � ��ع أح � ��دث
المعايير المطبقة في الوقت ذاته ،كما
ع��رض م��ؤش��رات ن�ج��اح م��ا ت��م تنفيذه
من مشاريع ومبادرات تندرج في إطار
ت�ح�ق�ي��ق ت�ل��ك ال �ت��وج �ه��ات ،ول �ع��ل أب��رز
ت�ل��ك ال �م��ؤش��رات يتمثل ف��ي استكمال
كسوق ناشئة وفق
الكويت تصنيفها
ٍ
المؤشرات العالمية الثالثة المتعارف
ع�ل�ي�ه��ا (FTSE Russell، S&P DJI،
 ،)MSCIوكذلك تحسن ترتيب الكويت
ف��ي م��ؤش��ر س �ه��ول��ة م �م��ارس��ة أن�ش�ط��ة
األعمال.
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ذل ��ك أش� ��ار د .الملحم
إل � � ��ى ان � �ت � �ه� ��اء إج � � � � � ��راءات ت �خ �ص �ي��ص

اأحمد امللحم
بنجاح
أسهم شركة ب��ورص��ة الكويت
ٍ
الف��ت ج�ع��ل منها ال �ب��ورص��ة ال��وح�ي��دة
المملوكة للقطاع ال�خ��اص ف��ي الشرق
األوس� ��ط ،ال��ى ج��ان��ب اس�ت�ع��راض أب��رز
معالم التوجهات المستقبلية للهيئة
السيما على صعيدي :تعزيز توجهات
اإلدراج ال �ن ��وع ��ي وت �ن ��وي ��ع وت �ط��وي��ر
األدوات االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ،وف � ��ي خ �ت��ام

ال�ك�ل�م��ة ت �ق��دم ب��أس �م��ى آي� ��ات ال�ت�ق��دي��ر
ل�ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب��الد وسمو
ول � ��ي ع� �ه ��ده وس� �م ��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء لرعايتهم الدائمة للهيئة.
وقد حرصت الهيئة في إعداد التقرير
اتباع منهجيةٍ مغايرة تعتمد اإليجاز
وال �م �ب ��اش ��رة ف ��ي ع� ��رض ال �م �ع �ل��وم��ات
ال�م�ت�ع�ل�ق��ة ب �م��ا ت ��م ت �ن �ف �ي��ذه م ��ن م�ه��ام
ً
ووفقا لتصاميم خاصة تم اعتمادها
ل�ل�م��رة ًاألول ��ى ف��ي ال�ت�ق��اري��ر السنوية،
إض ��اف ��ة إل ��ى إغ �ن��اء ال �ت �ق��ري��ر ب �ج��داول
إح�ص��ائ�ي��ة تعتمد ع�ل��ى األرق� ��ام ك��أداة
لعرض أب��رز اإلن�ج��ازات المتحققة في
م�خ�ت�ل��ف ال �م �ج ��االت ال �ت ��ي ي�ت�ن��اول�ه��ا
التقرير.
هذا ،وقد تم تقسيم التقرير إلى تسعة
أب��واب ٍ رئيسة ب��دأت بالتعريف برؤية
الهيئة ورس��ال�ت�ه��ا وأه��داف�ه��ا وقيمها
ال� �م ��ؤس� �س� �ي ��ة ،م � ��ع ت �خ �ص �ي ��ص ب ��اب
مستقل لنهج عملها اإلس�ت��رات�ي�ج��ي،
ل�ت�ن�ت�ق��ل ب �ع��ده��ا ل �ب �ي��ان أداء مجلس
مفوضي الهيئة والمجالس واللجان
والمكاتب التابعة له والمنبثقة عنه.

الحسينان 3 :مليارات استثمارات عقارية وسياحية للكويتيني في لبنان

عبد الرحمن احل�صينان

ش ��دد ال �ب��اح��ث ال �ع �ق��اري ع�ب��دال��رح�م��ن
الحسينان ان االس�ت�ث�م��ارات الكويتية
باقية ف��ي لبنان وان التوقعات تشير
إل� ��ى أن� ��ه ال ي �م �ك��ن ال� �ت� �خ ��ارج م ��ن ت�ل��ك
اإلستثمارات في الوقت الحالي بسبب
أوض� ��اع ال �س��وق ح��ال �ي��ا ،ح�ي��ث تتدنى
قيم اسعار األص��ول العقارية وأس��واق
ال � �م� ��ال ل �م �س �ت ��وي ��ات م �ت��دن �ي��ة ت�ج�ع��ل
التخارج امرا صعبا في الوقت الراهن.
وب �ي��ن ال �ح �س �ي �ن��ان ان االس �ت �ث �م��ارات
المقدرة ب�ح��دود تصل إل��ى  3مليارات
دوالر ت �ت��رك��ز ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ع �ق��اري

وال � � �س � � �ي� � ��اح� � ��ي وم� � � � � � � ��والت ال � �ت � �س � ��وق
المتخصصة.
وأوض ��ح ان ل�ب�ن��ان وج�ه��ة استثمارية
مفضلة للمستثمرين طويلي األجل من
الكويتيين وهناك ما يقارب من  70في
المئة من إجمالي االستثمارات تتركز
في القطاع العقاري فيما تتركز بقية
االستثمارات في القطاعين السياحي
وموالت التسوق.
وتطرق الحسينان إلى ان استثمارات
الكويتيين ال�ع�ق��اري��ة ت�ت��رك��ز معظمها
ف ��ي ال �ع �ق��ار ال� �خ ��اص وم� ��ن ال�ص�ع��وب��ة

ب� �م� �ك ��ان ال � �ت � �خ� ��ارج م �ن �ه��ا ف� ��ي ال ��وق ��ت
الراهن.
وف� � �ي� � �م � ��ا ي � �ت � �ع � �ل ��ق ب � ��االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات
ال�م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،اوض � ��ح ان ت �ب��دي��ال ف��ي
ال �ف��رص االس�ت�ث�م��اري��ة لمالكي ال�ك��اش
سيتوجه ل��وج�ه��ات أخ ��رى أك�ث��ر أم�ن��ا،
متوقعا ان تتجه تلك االستثمارات إلى
تركيا او دب��ي مع التسهيالت الكبيرة
ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ح �ك ��وم ��ات ت �ل��ك ال� ��دول
م��ن ن��اح�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى االس�ت�ق��رار
االقتصادي والسياسي الذي تتمتع به
تلك الوجهات.

أسهم أوروبا حققت ربحًا أسبوعيًا
أغلقت األسهم األوروبية على ارتفاع محققة مكسبا أسبوعيا في وقت يركز فيه المستثمرون
على جولة إيجابية إلى حد كبير من نتائج األعمال وتحسن البيانات االقتصادية في أوروبا
أكثر من تركيزهم على توتر متنام بين الواليات المتحدة والصين.
وساد هبوط المؤشرات الرئيسة بعد أن اتجه الرئيس األميركي دونالد ترامب لحظر التعامالت
األميركية مع الشركتين الصينيتين المالكتين لتطبيقي وي تشات للتراسل وتيك توك لمشاركة
المقاطع المصورة ،وهو ما يزيد حدة الخالف مع بكين.

الطبيخ« :املحاسبني» تقدمت
بـ  13مقترحًا على قانون اإلفالس
ت �ق ��دم ��ت ج �م �ع �ي��ة ال �م �ح��اس �ب �ي��ن
والمراجعين ب��اق�ت��راح��ات مهنية
ً
ومحددة ،شملت  13عنصرا على
مشروع قانون التسوية الوقائية
وإعادة الهيكلة واإلفالس ،بهدف
ت �ح �ق �ي��ق أف � �ض� ��ل ق �ي �م��ة م�ه�ن�ي��ة
وق��ان��ون�ي��ة ت�س��اع��د ع�ل��ى تحقيق
أه ��داف م�ش��روع ق��ان��ون التسوية
الوقائية واعادة الهيكلة واالفالس
على القانون الحالي.
وق��د ش��دد رئ�ي��س مجلس إدارة
ال �ج �م �ع �ي��ة ف �ي �ص��ل ال �ط �ب �ي ��خ أن
ً
ال �ج �م �ع �ي��ة ال ت ��دخ ��ر ج � �ه� ��دا ف��ي
تقديم مقترحاتها الفنية للجهات
المعنية والتي تسهم في تحقيق
اإلصالحات االقتصادية والمالية
ال� �ت ��ي ت �ن �س �ج��م م� ��ع ال �ت��وج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال ��رام� �ي ��ة ل�ت�ح�س�ي��ن
وت�ط��وي��ر بيئة األع �م��ال وتحقيق
االص ��الح ��ات ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة وال�م��ال�ي��ة
ل �ل �م��وازن��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة .ول�ف��ت
ال �ط �ب �ي��خ أن ال� �م� �ق �ت ��رح ��ات ال �ت��ي
تقدمت بها الجمعية تعزز الهدف
م��ن ق��ان��ون اإلف� ��الس ه��و تطوير
ال�ن�ظ��م ال�ن�ظ��م ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�م��ال�ي��ة
والتي تهدف الى تحقيق التوازن
االق� � �ت� � �ص � ��ادي ل � ��دول � ��ة ال� �ك ��وي ��ت،
ً
مستدركا أنه ما الشك أنه قانون
اإلف� � � ��الس ي �ع �ت �ب��ر م� ��ن ال ��رك ��ائ ��ز
األساسية ألي اقتصاد.
وبين أن القانون ضرورة لتحقيق
االن �ت �ع��اش وال �ح �م��اي��ة وال �م��رون��ة
ال �م �ط �ل��وب��ة ل ��أع� �م ��ال ال �ت �ج��اري��ة
وت� �ع ��زي ��ز م��رون �ت �ه��ا ب �م��ا ي ��ؤدي
الس� �ت ��دام ��ة وم �ت ��ان ��ة االق �ت �ص ��اد،
وتحقيق مصلحة الدائن والمدين
وال� �ن� �ش ��اط االق� �ت� �ص ��ادي ب �ه��دف
حماية االموال الخاصة ،والحفاظ
على االستقاللية والموضوعية
في أداء مهام اإلفالس.
وأش ��ار الطبيخ إل��ى أن الجمعية
اقترحت معالجة  13في مشروع

في�صل الطبيخ
القانون منها معالجة االشكالية
ال �ق��ان��ون �ي��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ب��إل �غ��اء
القوانين الحالية مباشرة والتي
لها آثار مباشرة ومراكز قانونية
س � ��اري � ��ة وم� � �ن� � �ظ � ��ورة ،م �ع��ال �ج��ة
اإلش � �ك� ��ال � �ي� ��ة ف � ��ي ت � �ح ��دي� ��د أه� ��م
التعريفات ف��ي م�ش��روع القانون
م�ث��ل تقيد االش� ��راف ف��ي تحديد
وتعيين مدير التفليسة من قبل
ه �ي �ئ��ة اس � � ��واق ال � �م� ��ال وت �ع��ري��ف
م�ق��دم ط�ل��ب االف ��الس ،و معالجة
اإلش�ك��ال�ي��ة القانونية ف��ي تداخل
المراكز القانونية القائمة (تعدد
التفليسات) بين تفليسات قائمة
على مدينين نافذة تحت اإلفالس
و م�ع��ال�ج��ة االش�ك��ال�ي��ة القانونية
ف��ي ت��داخ��ل دور المراقب المعين
من أكبر الدائنين ودور المفتش
المستحدث واق �ت��راح اس�ت�ح��داث
أمانة الخبير ،بهدف خلق حماية
قانونية بإجراءات التنفيذ،
واقترحت الجمعية ان يتم اع��داد
م��رك��ز م��ال��ي او محضر استالم
ف �ي �م ��ا ب� �ي ��ن ال� �م� �ف� �ل ��س واالم � �ي� ��ن
تعتبر كقيود افتتاحية لمعرفة
اص� ��ول وخ �ص��وم ال�ت�ف�ل�ي�س��ة مع
م�س�ت�ن��دات�ه��ا ال�ح�ق�ي�ق��ة لتحقيق

ب ��داي ��ة ق��ان��ون �ي��ة س �ل �ي �م��ة إلدارة
التفليسة م��ع إق ��رار المفلس أن
ه��ذه األص ��ول أو ال�خ�ص��وم التي
ل��دي��ة ف �ق��ط ك �م��ا ي �ج��ب ان ي�ك��ون
للدولة أو الوحدات االدارية التابعة
ل �ل��دول��ة س ��واء ج �ه��ات م�ل�ح�ق��ة أو
م�س�ت�ق�ل��ة أو ش ��رك ��ات ح�ك��وم�ي��ة
أو اح �ك��ام ت �ج��اري��ة أو م��دن�ي��ة أو
جزائية قائمة ومستحقة امتياز
ت �ق��اض��ي ب �ي��ن ح� �ق ��وق ال�م�ف�ل��س
ودي��ون��ه وال�ح�ق��وق وال��دي��ون فيما
ب �ي��ن ال� ��وح� ��دات ال �ت��اب �ع��ة ل �ل��دول��ة،
وت�ف�ع�ي��ل ح��ق االط� ��الع ال�ق��ان��ون��ي
ل ��أم� �ي ��ن وال � �ج � �ه � ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة
لمصلحة اموال التفليسة لحصر
ام��وال التفليسة من خالل وحدة
ال� �ت� �ح ��ري ��ات ال� �م ��ال� �ي ��ة وال �س �ج ��ل
ال� �ت� �ج ��اري وال� �ب� �ن ��وك وم � ��ا ي �ل��زم
لحفظ اصول التفليسة بإجراءات
م� �ي� �س ��رة م � ��ن ض� �م ��ن ال �ت ��داب �ي ��ر
التحفظية.
وزادت ان ��ه ي �ج��ب ت�ع�ي�ي��ن عضو
م �م �ث ��ل ل �ج �م �ع �ي��ة ال �م �ح��اس �ب �ي��ن
ب� �ص� �ف� �ت ��ه ك � �ع � �ض ��و ف � � ��ي ل �ج �ن��ة
االفالس وأن يكون للمكتب الفني
بالمحكمة المختصة دور قانوني
ل��دع��م ان ي �ك��ون للمفلس دع��وى
قائمة حاليا عند دوائ��ر تجارية
ت�ط�ب��ق ق��واع��د االف� ��الس السابقة
وال� ��ذي ي�ت��م ال �غ��اؤه ب �ص��دور ه��ذا
القانون ،و لم يعالج القانون بعض
الكيانات القانونية الموجودة في
ق ��ان ��ون ال �ش��رك��ات وال �ت��راخ �ي��ص
التجارية .كما نقترح ب��أن يكون
ألمين التفليسة (مدير التفليسة)
آلية قانونية تحقق تنفيذ طلباته
ع �ن��د م �ب��اش��رة ال �م��أم��وري��ة مثل
تحديد مواعيد حضور الدائنين
وال �م ��دي ��ن ف ��ي ح��ال��ة ط �ل��ب م��دي��ر
ال�ت�ف�ل�ي�س��ة أي م �س �ت �ن��دات ي�ل�ت��زم
الخصوم او الدائنين أو المشرف
أو المراقب أو الجهات المختصة.

هل ينجح اقتصاد «اليورو» في الخروج من براثن «كوفيد»19 -؟

أبوزكي :األزمة العاملية ضربة قاسية
تهدد مستقبل أوروبا
أك� � ��د م ��دي ��ر ع� � ��ام «م� �ج� �م ��وع ��ة أوري � �ن ��ت
ب��الن �ي��ت» ن �ض��ال أب ��وزك ��ي ان� ��ه ف ��ي ظل
ارت� � �ف � ��اع أع� � � ��داد اإلص � ��اب � ��ات ال� �ج ��دي ��دة
بفيروس «كوفيد »19-ف ��ي إس �ب��ان �ي��ا
وب��ري�ط��ان�ي��ا ،ب��ات��ت أوروب ��ا ت ��رزح تحت
وط� ��أة ك��اب��وس ح�ق�ي�ق��ي م��ع ال �م �خ��اوف
المتنامية بشأن انتشار الموجة الثانية
م ��ن ال � ��وب � ��اء ،وال� �ت ��ي ت �ح �م��ل ت �ه��دي��دات
اق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة واج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة .وج � � ��اءت
التصريحات األخيرة ل� «منظمة الصحة
ال�ع��ال�م�ي��ة» ،وال�ت��ي تفيد ب��أن «مستوى
ال�م�خ��اط��ر العالمية لفيروس ك��ورون��ا
م ��رت� �ف ��ع ل� �ل� �غ ��اي ��ة» ،ل �ت �ض��ع االق� �ت� �ص ��اد
األوروب � ��ي ف��ي م ��أزق ك�ب�ي��ر ،وب��األخ��ص
م��ع غ�ي��اب ت�ض��اف��ر ال�ج�ه��ود األوروب �ي��ة.
وك� �ش� �ف ��ت أزم� � � ��ة «ك � � ��ورون � � ��ا» ه �ش��اش��ة
االت �ح��اد األوروب� � ��ي ،وال� ��ذي ي�ع��ان��ي في
األس� � � � ��اس م � ��ن ن � �ق� ��اط ض� �ع ��ف ت �ت �ج �ل��ى
ب� �م� �ح ��دودي ��ة ق ��وان� �ي� �ن ��ه وان� �ق� �س ��ام ��ات ��ه
السياسية واالقتصادية.
ورأي اب� ��و زك� ��ي وم �ن ��ذ ال� �ب ��داي ��ة ،أدرك
ال�ج�م�ي��ع ب ��أن أزم ��ة «ك ��ورون ��ا» ستكون
األس � � � ��وأ م� �ن ��ذ ق� � ��رن م� ��ن ال � ��زم � ��ن .ول �ك��ن
ت �ت �ف ��اوت ح� ��دة آث � ��ار ه� ��ذه األزم� � ��ة ع�ل��ى
ال �م �س �ت��وي��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ص�ح�ي��ة
واالقتصادية عبر الدول األعضاء ،وذلك
ً
ت �ب �ع��ا ل �ق��درات �ه��ا ال �م��ال �ي��ة ال�م�خ�ص�ص��ة
ل��دع��م اق�ت�ص��ادات�ه��ا .وف��ي ب��داي��ة األزم��ة،
تعالت الصرخات المطالبة باستجابة
االت � � �ح� � ��اد األوروب� � � � � � ��ي ف � ��ي ظ � ��ل غ� �ي ��اب
التضامن المطلوب ،وال��ذي دف��ع ب��دول
مثل إيطاليا وإسبانيا لطلب المساعدة
م��ن الصين وروس �ي��ا .إال أن ال��وض��ع لم
ً
يستمر طويال ،فقد عمدت آلية الحماية
المدنية باالتحاد األوروب��ي إلى إرسال
أط�ب��اء وممرضات إل��ى المناطق األكثر
ً
تضررا.
وأب � � � � ��رزت اإلج� � � � � � ��راءات ال � �ت� ��ي ات �خ ��ذه ��ا
االتحاد األوروبي في مواجهة الطوارئ
مالمح السياسة االقتصادية األوروبية
ع� �ل ��ى م� � � ��دار ع� �ق ��د م � ��ن ال � ��زم � ��ن .وج � ��رى
تغيير ق��ان��ون االت�ح��اد األوروب ��ي خالل
األزم� ��ات ل��دع��م ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى السلطات
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ،ب �ح �ي��ث ي �ت �م �ت��ع ب��ال�س�ل�ط��ة
الالزمة للتعامل مع حالة الطوارئ وفق
األس��س السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة التي
يقوم عليها االتحاد النقدي األوروب��ي،
وه��ي ال�م�ي��زان�ي��ات ب��ال ع�ج��ز واس�ت�ق��رار
األس �ع��ار ب��دع��م م��ن بنك م��رك��زي يتمتع
ب �م �ح��دودي��ة ال �س �ل �ط��ة ف ��ي إدارة وس��ن
القوانين المالية .وفي حال عجزت تلك

ن�صال اأبوزكي

القادة األوروبيون
أمام اختبار صعب
إلبراز روح التضامن
مجددًا
األسس عن الصمود في وجه الجائحة،
ف ��إن ات �ح��اد ال �ن �ق��د األوروب� � ��ي س�ي��واج��ه
ً
ً
تحديا كبيرا يهدد بانهياره.
ومن الواضح أن االحتفاظ باالستقرار
ال �م��ال��ي ف��ي ال� �ظ ��روف ال��راه �ن��ة يتطلب
م��رون��ة ف��ي ال �س �ي��اس��ة ال �م��ال �ي��ة ،إال أن��ه
ي�س�ت�ح�ي��ل ت�ح�ق�ي��ق ذل ��ك ف��ي ظ��ل تباين
ال �خ �ط��ط ال �م��ال �ي��ة ل �ل��دول األع� �ض ��اء .ل��ذا
أق��رت المفوضية األوروبية اتخاذ قرار
غير م�س�ب��وق ،وه��و تفعيل «ال �ش��رط أو
البند ال��وق��ائ��ي» ب�ع��دم االل �ت��زام بقواعد
م� �ي� �ث ��اق االس � �ت � �ق� ��رار ال� �ن� �ق ��دي وال �ن �م��و
األوروبي التي تقر سقف الحد األقصى
ال�م�س�م��وح ب��ه ل�م�ع��دل ع�ج��ز ال�م�ي��زان�ي��ة
وم � �ع� ��دل ال� ��دي� ��ن ال � �ع� ��ام ل� � ��دول االت� �ح ��اد
األوروب � � � � � ��ي .ك� �م ��ا م �ن �ح��ت ال �م �ف��وض �ي��ة
حكومات االتحاد المرونة الكاملة التي
تتيحها ق��واع��د السياسة المالية ،إلى
ً
ج��ان��ب ال �س �م��اح ب �ت �ق��دي��م ال � ��دول دع �م��ا
للشركات المتعثرة.
ول�ل�م��رة األول ��ى منذ ن�ش��أة االت �ح��اد ،لن
ت�ح�ت��اج ال� ��دول األع �ض��اء إل ��ى االم�ت�ث��ال
لبند «إب �ق��اء ال�ع�ج��ز ال�ح�ك��وم��ي أق��ل من

 %3م� ��ن ال� �ن ��ات ��ج ال �م �ح �ل��ي اإلج� �م ��ال ��ي
وال ��دي ��ون ال�ح�ك��وم�ي��ة أق ��ل م��ن  %60من
الناتج المحلي اإلجمالي» ،وذلك للفترة
التي تستدعي فيها الحالة .وف��ي حال
تمكنت المفوضية من مواصلة توفير
هذه المرونة في إطار ميثاق االستقرار
النقدي والنمو األوروب��ي ،فإن المعيار
الذي ستنسق دول ومؤسسات االتحاد
األوروب � � � � ��ي ع� �ل ��ى أس� ��اس� ��ه إج ��راءات � �ه ��ا
س �ي �خ �ت �ل��ف ع� ��ن «ال � �ق� ��اع� ��دة ال��ذه �ب �ي��ة»
ال�ع��رف�ي��ة ،وال �ت��ي تتطلب ال�ح�ف��اظ على
أوج� ��ه ال �ع �ج��ز أدن � ��اه  %0.5م��ن ال�ن��ات��ج
المحلي اإلجمالي.
وع �م��د ال �ب �ن��ك ال �م��رك��زي األوروب� � ��ي إل��ى
ً
زيادة صالحيته المحدودة استثنائيا
ل �ت �ق ��وي ��ض ال � �ت ��داع � �ي ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وم� �ح ��اول ��ة ال� �ح� �ف ��اظ ع �ل ��ى االس� �ت� �ق ��رار
ال�م��ال��ي .وي�ع��د ب��رن��ام��ج ش��راء ال�ط��وارئ
ال��وب��ائ�ي��ة ،والمخصص ل�ش��راء ال��دي��ون
ال � �س � �ي� ��ادي� ��ة ودي � � � � ��ون ال � � �ش� � ��رك� � ��ات ،م��ن
اإلج � ��راءات ال�ن�ق��دي��ة غ�ي��ر ال �ع��ادي��ة التي
ت �س �ب �ب��ت ف � ��ي اض� � �ط � ��راب � ��ات س �ي��اس �ي��ة
وق��ان��ون �ي��ة ف ��ي ال �م��اض��ي .ول �ك ��ن ،أع�ل��ن
ال �ب �ن��ك أن ب ��رن ��ام ��ج ش � ��راء ال� ��دي� ��ون ف��ي
ح ��االت ال �ط��وارئ سيستمر ب��اس�ت�م��رار
األزم � � ��ة م� ��ع ت �س �خ �ي��ره ب � �ص� ��ورة م��رن��ة،
ً
ّ
م �ش��ددا على أن ال�م��رون��ة ه��ي المفتاح،
أي أنه يمكن مراجعة البرنامج «بالقدر
ال� � � �ض � � ��روري ل� �ج� �ع ��ل ع� �م� �ل ��ه ي �ت �ن��اس��ب
م ��ع ال �م �خ��اط��ر ال �م �ح��دق��ة» م ��ع م ��راع ��اة
السالسة في تحويل السياسة النقدية.
ويبقى ال�ص��راع الرئيس ح��ول إمكانية
ن �ق��ل ال� �م ��وارد االق �ت �ص��ادي��ة ب�ي��ن ال ��دول
ً
األع �ض��اء ،وه��و األم��ر المحظور حاليا
بموجب قانون االتحاد األوروبي.
وي� ��واج� ��ه ال � �ق� ��ادة األوروب � � �ي� � ��ون ال �ي ��وم
ً
ً
اخ �ت �ب��ارا ص�ع�ب��ا إلب ��راز روح التضامن
ً
مجددا ،يتمثل في إعادة بناء االقتصاد
األوروب��ي بعد األزم��ة .وي��رى المراقبون
ّ
ب � � ��أن ال� �ل� �غ ��ة ال � �س� ��ائ� ��دة ه� ��ي ال �ت �ض��ام��ن
واإلت� � �ي � ��ان ب �ح �ل��ول ج� ��دي� ��دة ل �م��واج �ه��ة
ت�ح��دي��ات «ك ��ورون ��ا» ،وه ��ذا م��ا انعكس
ف� ��ي خ� �ط ��اب رئ� �ي ��س ال� �ب ��رل� �م ��ان دي �ف �ي��د
س��اس��ول��ي ع�ن��دم��ا ق ��ال «ن��ري��د ال �خ��روج
م��ن ه ��ذه األزم� ��ة أق ��وى وأك �ث��ر م��رون��ة»،
ً
وال��ذي الق��ى ترحيبا من معظم أعضاء
ال� �ب ��رل� �م ��ان األوروب� � � � � ��ي ال� ��ذي� ��ن رح� �ب ��وا
ً
أي� �ض ��ا ب ��إع ��الن ف� ��ون دي� ��ر ل �ي��ن ،رئ�ي�س��ة
المفوضية األوروبية ،عن خطط إلطالق
«اس� �ت� �ث� �م ��ارات ض �خ �م��ة ب� �ه ��دف إن �ش��اء
اقتصاد أكثر مرونة».

