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أكد في تقريره األسبوعي أنه البد من تغيير نهج العمل ولو لمرة واحدة ومشكلة المسرّحين نموذج سهل لتقديم شيء ناجح

»الشال«: الحكومة باستثناء »المركزي« ال تقوم بأي جهد استباقي لمعالجة األزمة

املسرّحون من القطاع اخلاص بدأوا عمال أكثر عقالنية من تصريحات احلكومة

قال تقرير الشال االقتصادي 
األس���بوعي ح���ول صن���دوق 
القطاع اخلاص  املسرحني من 
انه حتى ال تصبح قضايا البلد 
مجرد ردود أفعال، وحتى ال يتم 
تخريب روح املسؤولية وقيم 
العمل واالنتاج، وحتى ال يفقد 
االقتصاد احمللي، وأهم مكوناته 
االنسان، تنافسيته في عالم ال 
مكان فيه لضعيف او متقاعس، 
دعوا العقل يسبق اللسان. ان 
القطاع اخلاص  املسرحني من 
بسبب االزمة املالية بدأوا عمال 
اكثر عقالني���ة من تصريحات 
احلكوم���ة، فقد ش���كلوا فريقا 
لتعريف املس���ّرح دون ذنب، 
وعدد املسرحني، ومدى تعرضهم 
ألزم���ة، وال ميكن احلديث عن 
مش���كلة عامة � وهي موجودة 
على املس���توى الفردي � دون 
قياس حجمها وعمقها، وهو ما 

لم يذكره اي مسؤول.
فعند البحث في املش���كلة، 
البد م���ن التمييز بني العاملني 
احلقيقيني والوهميني، فهناك 
عقود عمل غير قليلة اما غير 
حقيقية او عالية الراتب لإلفادة 
العمالة.  او دع���م  التقاعد  من 
وهن���اك مس���رحون ولكنهم 
مأمنون بعقود فيها تعويضات 
او استحقوا رواتبهم التقاعدية 
او االثنني معا، وهناك نس���بة 
من البطالة الطبيعية والدائمة 

اجتماعية للبطالة، وستكون 
حني دراستها، بعمق، صغيرة 
ومستحقة. وأي تدخل مباشر 
البد ان يكون تعويضا جزئيا، 
كما في أح���وال التقاعد، والبد 
ان يكون مؤقتا كما في أحوال 
البطال���ة، والبد ان يقرن بجهد 
ظاهر للبحث عن عمل، خصوصا 
ان معظ���م العاملني في القطاع 
اخلاص اكثر اجادة للعمل ورغبة 

فيه.
التقرير ان قضية  وأوضح 
القطاع اخلاص  املسرحني من 
وغيرها، يفترض ان تكون جزءا 
من التفكير االستباقي للحكومة، 
ولكن في الكويت، اذا استثنينا 
بنك الكويت املركزي، ال تقوم 
احلكومة بأي جهد اس���تباقي. 
الكثير  لقد انش���أت احلكومة 
من املجالس والهيئات ولديها 
اكبر حش���د من املستش���ارين 
حت���ى اصبحت اكب���ر حكومة 
الكثير  العالم، واص���درت  في 
من القوانني والقرارات املكلفة 
وغي���ر الضرورية، واصبحت 
الهيئ���ات واملجالس والقوانني 
اعب���اء م���ن جان���ب، وحقوقا 
مكتسبة من جانب آخر. والبد 
من تغيير في نهج العمل، فبدال 
التكسب السياسي املكلف  من 
وذي املردود الضئيل، وبدال من 
بالونات االختبار وسياسة ردود 
األفعال، الب���د ولو ملرة واحدة 
من اخذ زم���ام املبادرة وتقدمي 
شيء مدروس ميكن الدفاع عنه، 
ومشكلة املسرحني منوذج سهل 

لتقدمي شيء ناجح.

واملقبولة وهي البطالة املتحركة 
بني عمل وآخر، وهي نسبة تزيد 
او تنخفض وفقا ألي مرحلة من 
مراحل الدورة االقتصادية. وقد 
يتمكن بعض املسرحني خالل 
مهلة مح���ددة من ايجاد فرص 
عمل جديدة، وقد يتفوق بعضهم 
اآلخر حتت الضغط ويبدأ عمال 

افضل من عمل كان يؤديه.
وتشير ارقام الهيئة العامة 
للمعلوم���ات املدني���ة كما في 
2008/12/31 ال���ى ان جملة قوة 
العمل الكويتية � 15 سنة فأكثر 
� تبلغ نحو 336298 عامال، منهم 
262691 عام���ال ف���ي احلكومة 
او نح���و 78.1% من جملة قوة 
الكويتي���ة، ويعمل في  العمل 
غير اجله���ات احلكومية نحو 

56966 عام���ال أو نحو %16.9، 
وميثل العاطلون عن العمل نحو 
4.9% او نحو 16641 عاطال. اي ان 
الرقم الذي يفترض ان يخضع 
العاملني في  للمراقبة هو رقم 
غي���ر اجله���ات احلكومية وال 
يفت���رض ان يتعرض اكثر من 
5% او ما بني 2000 و 3000 ألي 
مشكلة تس���ريح، ومن السهل 
التدقيق وتشخيص كل حالة 

على حدة.

األزمة املالية
واشار التقرير الى انه عندما 
حدثت االزمة املالية في خريف 
عام 2008، كان الهم األكبر في 
العالم املتقدمة والناشئة  دول 
هو البطالة، لذلك تنشر بياناتها 

التفصيلية الشهرية � وأحيانا 
األسبوعية � موزعة بني األعداد 
والعمر واجلنس وحتى املهنة 
واخللفية االجتماعية، والغرض 
هو توجيه اجلهد، عند معاجلتها، 
الى وجهته الصحيحة. وتوظف 
احلكومة الكويتية معظم عمالة 
الكويتي���ني، ويوظ���ف نصف 
الباقني انفس���هم او ال يرغبون 
في وظيفة، وعليه يفترض ان 
تكون مشكلتنا بحدود 10% من 
مشكلة العالم اآلخر، ومع ذلك 
قد تخلق منها مش���كلة كبرى 
بالتصرف اخلطأ. ويفترض هنا 
التركيز على الدور االجتماعي 
للدولة، مبعن���ى البحث ليس 
بغرض املكافأة على الكس���ل، 
وامن���ا مواجه���ة اي تداعيات 

»أوپيك« تحتاج لتمثيل أفضل لمصالح أعضائها

منظمة »أوپيك« حتتاج جلهد أكبر باملرحلة املقبلة

اشار تقرير الشال الى ان »أوپيك« عاشت فترة 
ازدهار بني ع���ام 2001 حتى عام 2007، وفي تلك 
الفترة بلغ النمو ف���ي الطلب العاملي على النفط 
معدل 1.2% مس���توعبا لكل فائض طاقة اإلنتاج 
لديها، مع ارتفاع مس���تقر ومستمر في االسعار 
جعلت الفارق بني معدل سعر برميل النفط يرتفع 
م���ن 23.12 دوالرا في 2001، الى 94.45 دوالرا في 
2008، خاللها هبطت االهمية االستراتيجية النسبية 
للمنظمة وهو امر طيب، فلم يعد مستوى اللوم 
الواقع عليها من ارتفاع االسعار كبيرا مبا أزاحها 
مساحة واسعة من س���احة املواجهة السياسية، 
وباتت اللغة داخلها اكثر نضجا، واصبحت لغة 
احلوار مع اخلارج � املستهلكني � اكثر عقال ومنطقا، 
واعتقدنا ان »أوپيك« حكمها حكم املنظمات األخرى، 
قد تعلمت من دروسها وأصبحت منظمة تعكس 
بشكل متزايد مصالح اعضائها مبا يتناسب ومصالح 

اآلخرين.
ولكنها خذلتنا مع اول هزة، فإنتاجها بطاقاتها 
القصوى ومتتعها بإيرادات عالية لم يترك لها ما 
تختلف عليه، اي ان���ه كان نضجا وهميا ناجتا 
عن غياب املب���ررات لديها لالختالف. فرغم ازمة 
العالم املالية الكب���رى، تداعت »أوپيك« خلفض 
انتاجها مع بداية االزمة وحتى قبل ان يتضح عمق 
ابعادها، وفشلت في أمرين، األول إثبات مسؤولية 
استثنائية ولو لفترة وجيزة من الوقت جتاه ازمة 
العالم، والثاني بلوغ أقصى حد اللتزامها نحو %80 
من اخلفض املقرر من قبلها. اي انها لم تكتسب 
احترام العالم مثلما فعلت الصني الشيوعية مثال، 
ولم حتترم بعضها البعض بااللتزام الكامل جتاه 
بعضها، مب���ا عناه ذلك من عكس لالنطباع الذي 

بدأ ينمو حول نضجها في زمن الرخاء.

وعندما قررت »أوبيك« وقف سلس���لة خفض 
االنت���اج النه اج���راء ال يخ���دم اآلخرين، ويضر 
مبصاحلها الى ابعد من الزمن القصير، وبعد ان 
تضاعفت اسعار النفط بني ديسمبر 2008 ويونيو 
2009، انخفضت التزاماتها في شهر يونيو الى %71 
من حصصها املقررة، املنطق يفترض ان االرتفاع 
النسبي الكبير في اسعار النفط قد خفض مستوى 
الضغط عليها، واملنطق يفترض ان وضعها املالي 
والرس���الة الصحية ومرور وق���ت كاف للتأقلم، 
يعني زيادة نسبة االلتزام لديها، ولكن ما حدث 

كان العكس متاما.
ويبدو ان العالم في سبتمبر املقبل عندما جتتمع 
»أوپيك« سيكون في وضع اقتصادي افضل، فالوقت 
فيما يبدو قد بدأ يعمل لصالح حتسن املؤشرات 
وان ظلت هش���ة، والعالم يسعى الى توافق على 
سعر لبرميل النفط يتراوح بني 70 و90 دوالرا، 
رغم ان معظم الكلمة للس���وق، على ان األهم هو 
ان العالم قد قدم رؤاه حول زيادة حرارة األرض 
والدور السلبي للوقود األحفوري في تعميق هذه 
الظاهرة، في اجتماع الثماني الكبار االسبوع قبل 
الفائت، وان اجتماعا س���يعقد في اخلريف املقبل 
في الدمنارك للتوافق على كيوتو جديدة، وهذه 
املرة مع إدارة اميركية جديدة تتفق مع مثل هذا 
التوجه، خالفا إلدارة الرئيس األميركي الس���ابق 
بوش، وحتتاج »أوپيك« الى متثيل افضل ملصالح 
اعضائها مل���ا هو أبعد من امل���دى القصير، والى 
توجيه بعض البحث وبعض جهد احلوار حول 
مسؤولية النفط وبالتبعية مسؤوليتها في ازمة 
التل���وث، وهو اتهام ليس كله بريئا حتى ال جتد 
نفسها مالمة من جديد، ال في رفع االسعار، فقط، 

ولكن في تدمير االرض.

تفاوت تقديرات صندوق النقد لالقتصاد
العالمي يؤكد عمق وضخامة األزمة المالية

األزمة املالية التي أصابت العالم غير مسبوقة وحتتاج لوقت أطول للعالج

أوضح تقرير الشال أن أحد 
املؤشرات الرئيسية على عمق 
وضخامة أزم���ة العالم املالية 
التي حتولت إلى أزمة اقتصادية 
بعد اصابتها لالقتصاد احلقيقي، 
هو في الهامش الكبير للتغير 
في التوقعات بني تقرير وآخر 
للمؤسس���ة ذاته���ا بعد مرور 
ش���هرين أو ثالثة، والفروق 
في تقديرات تقارير مؤسسات 
يفترض أنها متجانس���ة مثل 
البنك الدولي وصندوق النقد 
التغيير كان  الدولي، فهامش 
واسعا جدا في تقارير صندوق 
النقد الدولي ما بني شهر نوفمبر 
2008 وش���هر يولي���و 2009، 
والتي اصدر خاللها الصندوق 
4 تقاري���ر. ففي تقرير ش���هر 
نوفمبر 2008، كان الصندوق 
متفائال جدا، إذ قدر منوا موجبا 
لالقتصاد العاملي في عام 2009 
بنحو 3.7% وبنحو 2.2% لعام 
2010، ثم عدلها في تقرير يناير 
2009 الى منو موجب، أيضا، 
بنحو 0.5% في عام 2009، ومنو 
موجب بنحو 3% في عام 2010، 
ولكنه عدلها الى السالب ألول 
مرة منذ اكثر من 60 عاما، بنحو 
-1.3%، في ع���ام 2009 والى 
املوجب منخفضة بنحو %1.9 
في عام 2010، وفي آخر تقاريره 
في 2009/7/8، بدأ جزئيا بتعديل 
توقعاته الى األعلى، فبينما زاد 
معدل النمو السالب � االنكماش 
� في عام 2009 إلى -1.4% مقابل 
-1.3% ف���ي تقرير ابريل، رفع 
م���ن توقعات النم���و املوجب 
الى 2.5 في ع���ام 2010 مقابل 
1.9% في تقرير أبريل، ويعزو 
تفاؤله، في تقرير يوليو، إلى 
أن تدخ���ل احلكومات في دعم 
اقتصادها جاء بنتائج افضل من 
املتوقع على سالمة القطاع املالي 
وعلى النمو االقتصادي، ولكنه 
يضيف، أيض���ا، بأن التعافي 

مازال هشا.

انكماش االقتصاد

زمي���ل الصن���دوق ضمن 
مؤسسات النظام املالي العاملي، 
البنك الدولي، اصدر آخر تقاريره 
حول أداء االقتصاد العاملي في 

2009/6/22 اي نحو نصف شهر 
قبل تقرير الصندوق االخير في 
يوليو، وكان اكثر تشاؤما. فهو 
يتوقع انكماشا لالقتصاد العاملي 
بحدود -2.9% ف���ي عام 2009، 
ومنوا موجب���ا أقل وبحدود %2 
في ع���ام 2010، ويتوقع هبوطا 
في حجم التج���ارة الدولية في 
عام 2009 بنحو -10%، وهبوط 
الرأس���مالية للقطاع  التدفقات 
اخلاص بني الدول الى مستوى 
363 مليار دوالر في عام 2009، 
مقابل 707 مليارات دوالر، في عام 
2008، ومازال االتفاق بينهما في 
االجتاه االيجابي قائما، وهو أن 
الوضع الى حتسن في عام 2010 
وإن بفارق نصف النقطة املئوية، 
ويتوقع البنك الدولي منوا افضل 
في عام 2011 بنحو 3.2%. ورغم 
املنهجية  أن االثنني يستخدمان 
ذاتها ولديهما القاعدة ذاتها من 

املعلومات والعقول، اال ان هناك 
هامشا واسعا بني توقعاتهما، وهو 
هامش غير مقبول في األحوال 
العادية، ولكنه دليل على ارتفاع 
هامش عدم اليقني في ظل أزمة 

مالية غير مسبوقة.
وأردنا مما تقدم التنبيه إلى أن 
ما حدث في العالم غير مسبوق 
املرة األولى،  واستثنائي، وأنها 
منذ 80 عاما، التي يحدث فيها هذا 
التفاوت احلاد في تقدير املؤسسة 
عينه���ا خ���الل فت���رة قصيرة، 
والتباين احلاد بني املؤسس���ات 
اقتصاداتن���ا  املتش���ابهة. وألن 
مختلفة، وإن كانت متخلفة، وهي 
مش���كلة نهج، علينا احلذر من 
تهويل النتائج، متاما مثل احلذر 
من االفراط في التفاؤل، فاألزمة 
لدينا لن تصيب بشدة االقتصاد 
احلقيقي وال القطاع املصرفي كما 

هو حال العالم املتقدم.

تداوالت األفراد في املرتبة األولى من قيمة التداوالت في البورصة

ارتفاع تداوالت األفراد في البورصة
إلى نحو 48% من جملة قيمة التداوالت

أداء مختلط للبورصة خالل تداوالت األسبوع الماضي
التغيرات التي طرأت على أداء مؤشرات التداول خالل األسبوع الماضي

البيان
التغيرالثامن والعشرونالتاسع والعشرون
2009/7/222009/7/16%

45عدد أيام التداول
2.6%497.1484.5مؤشر الشال )قيم 41 شركة(

1.2%7.675.07.580.3مؤشر السوق )أسعار(
372.600.160453.269.110قيمة األسهم املتداولة )د.ك(

2.8%93.150.04090.653.822املعدل اليومي )د.ك(
1.196.012.5001.898.217.500كمية األسهم املتداولة )سهم(

-21.2%299.003.125379.643.500املعدل اليومي )سهم(
26.81241.066عدد الصفقات

-18.4%6.7038.213املعدل اليومي لعدد الصفقات

ذكر تقرير الشال ان اداء سوق 
الكويت ل���أوراق املالية، خالل 
األس���بوع املاضي )4 أيام تداول 
بسبب عطلة اإلسراء واملعراج( 
كان مختلطا مقارنة مع األسبوع 
الذي سبقه، حيث انخفض مؤشرا 
الكمية املتداولة وعدد الصفقات 
املبرمة، بينما ارتفعت قيمة املؤشر 

العام ومؤشر قيمة التداول. 
وكانت قراءة مؤش���ر الشال 
»مؤشر قيمة«، في نهاية تداول 
يوم األربع���اء املاضي، قد بلغت 
نحو 497.1 نقطة بارتفاع بلغ قدره 
12.6 نقط���ة، اي ما يعادل %2.6، 
عن اقفال االسبوع الذي سبقه، 
وبارتفاع بلغ نحو 19 نقطة، اي 
ما يعادل 4%، ع���ن اقفال نهاية 

عام 2008.

مساهمة الشركات والمؤسسات انخفضت إلى 20.9% في النصف األول من 2009
ذكر تقرير الش���ال انه نشر 
في تقرير س���ابق في 17 اكتوبر 
2008 اول حتليل ألول معلومة 
حول خصائص التداول تنشرها 
الشركة الكويتية للمقاصة، وكانت 
تغطي فترة االرباع الثالثة االولى 
م���ن عام 2008، أو حقبة ما قبل 
املالية. ونشرت الشركة  االزمة 
الكويتية للمقاص���ة معلومات 
تغطي فترة األشهر الستة االولى 
من العام احلالي، وعند املقارنة 
يبدو ان هن���اك تغييرا في تلك 
اخلصائص ولكنه ليس تغييرا 

الى االفضل.
ارتف����اع  فق����د كان هن����اك 
كبير في ت����داوالت االفراد على 
حساب الش����ركات واملؤسسات 
واحملاف����ظ، اذ ارتفعت تداوالت 
االفراد مقاسة بقيمة التداول من 
نحو الثلث ال����ى نحو 48% من 
التداوالت. وتركيز  جملة قيمة 
تداوالت االفراد شديد على االفراد 
الكويتيني بنس����بة 90.3% من 
جملة تداوالت االفراد، ونصيب 
تداوالت االفراد اآلخرين � أي غير 
الكويتي����ني أو اخلليجيني � في 
املرتبة الثانية، وبلغ نحو %7.2 
من االجمالي، تاركا نحو %2.5 
من االجمالي لالفراد اخلليجيني، 
السائد  وذلك مخالف لالنطباع 
بأن اموال االفراد من اخلليج في 
تداوالت السوق الكويتي مؤثرة، 
وحتى في سلوكيات االستمرار، 
كان اخلليجي����ون االكثر هروبا 
من الس����وق، فق����د كان صافي 
تداوالتهم بالسالب بحدود 24.7 
مليون دينار نتجت عن 143.2 
مليون دينار شراء، ونحو 167.9 

االجمال���ي، تاركة نح���و %0.8 
لعمالء احملافظ اخلليجية و»ال 
شيء« لآلخرين. وهي ثالث أهم 
فئات املشاركني فيه وفاقت في 
مس���اهمتها النصف ه���ذا العام 
عل���ى قيمة تداوالت الش���ركات 
العمالء  واملؤسسات، ولكن كل 
تقريبا كويتيون وهو تأكيد على 

محلية البورصة الكويتية.
وانخفضت قليال جدا، مساهمة 
الصناديق االستثمارية في نسبة 
قيم����ة التداوالت م����ن 9.44% في 
العام  التسعة االولى من  األشهر 
الفائت، الى 9.42% في األشهر الستة 
العام احلالي، وبلغت  االولى من 
نسبة التركيز للصناديق الكويتية 
نحو 87% من االجمالي وهي عالية 

جدا وان كانت اقل الفئات.
وبش���كل عام تعزز املقارنة 
خاصيتني أساس���يتني، االولى 
االف���راد،  طغي���ان تعام���الت 
والثاني���ة محلي���ة البورص���ة 
اقل  الكويتية وهن���اك خاصية 
أهمية ولكنها تستحق املراقبة، 
وهي ان مساهمة اخلليجيني في 
السوق ضئيلة. وهناك محذور 
واحد في التحليل املذكور، وهو 
ان املقارنة ه���ي بني زمن رواج 
نسبي وزمن ازمة، وعند وجود 
مثل هذا االخت���الف يجب عدم 
االعتداد بقوة بخالصة املقارنات، 
ألن سلوكيات التعامل في الزمن 
العادي تختلف عن التداول في 
زمن األزمة. وسنعرض في فقرة 
من تقرير االسبوع املقبل لتحليل 
التداول وسلوكياته  خصائص 
في فترة الهلع أو الربع االخير 

من عام 2008.

مليون دين����ار بيعا. بينما كان 
صافي تداوالت االفراد الكويتيني 
بالسالب ايضا، ولكن بحدود 61.2 
مليون دينار من اصل تداوالت 
شراء بنحو 5.6 مليارات دينار 
وبيع بنحو 5.7 مليارات دينار. 
وكانت تداوالت االفراد اآلخرين 
اكثر استقرارا، اذ بلغت بالسالب 
نحو 2 مليون دينار من تداوالت 
شراء بنحو 450.3 مليون دينار 
وتداوالت بيع بنحو 452.3 مليون 

دينار.
وبشكل عام كان السوق اكثر 
ميال في زمن االزم���ة الى غلبة 
التداوالت الفردية غير احملترفة، 
وهو سوق محلي لغلبة تداوالت 

االفراد الكويتيني فيه.

وانخفضت مساهمة الشركات 
واملؤسس����ات في قيمة تداوالت 
السوق، من 29.9% في النصف 
االول من العام احلالي، وساهمت 
الشركات واملؤسسات الكويتية 
بنحو 92.3% م����ن جملة قيمة 
تداوالت الشركات واملؤسسات. 
ومرة اخرى كان نصيب الشركات 
واملؤسس����ات االخرى اعلى من 
اذ بلغت مساهمتها  اخلليجية، 
في اجمال����ي قيمة تداوالت فئة 
الش����ركات واملؤسس����ات نحو 
4.5%، تاركة نحو 3% للشركات 

واملؤسسات اخلليجية.
وفئة الشركات واملؤسسات 
الكويتية واالخرى حافظت على 
صافي تعامالت موجبة وان كانت 

صغيرة في النصف االول من العام 
احلالي، وهو مؤشر على بعض 
االحتراف. وسيطرت الشركات 
واملؤسسات الكويتية على اكثر 
من 90% من قيمة تداوالت الفئة، 
مرة اخرى، دلي���ل على محلية 
سوق االسهم الكويتي، أو غياب 
ما يس���مى باالم���وال االجنبية 

الساخنة.
وانخفضت مساهمة محافظ 
العمالء م���ن 23.6% من اجمالي 
قيمة التداول في األشهر التسعة 
االولى من العام الفائت الى نحو 
21.7% في النصف االول من العام 
احلالي، وتبلغ مساهمة العمالء 
الكويتيني منها نس���بة التركيز 
اعلى، اذ بلغت نحو 99.2% من 


