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الخبير االستثماري وعضو الجمعية االقتصادية فوزي الصبيح في حوار شامل مع »األنباء«:

الصناديق السيادية باتت ملزمة بالتخلص من أصولها المقّومة بالدوالر
عمر راشد 

اسـتعرض اخلبير االستثماري وعضو اجلمعية االقتصادية فوزي الصبيح في حواره الشامل لـ »األنباء« وضع االقتصاد 
العاملي وتداعيات األزمة املالية الراهنة التي مير بها على أداء االقتصاد من خالل التطرق جلملة من املوضوعات اتخذ 
من خاللها أحداث املاضي واحلاضر لوضع خارطة طريق للمستقبل.  واتسمت رؤى الصبيح »التفاؤلية« بأسس موضوعية 
بناها على ما حتتفظ به دول املنطقة والكويت من سـلعة استراتيجية وهي النفط الذي ال غنى عنه لدول املنطقة على 
امتداد 30 سنة قادمة، مشيرا إلى أن تلك الدول ومنها الكويت تتمتع بأعلى نسب ادخار بالنسبة لناجتها احمللي. وبلغة 
األرقام التي ال تكذب وال تتجمل، أكد الصبيح على أن نبرته التفاؤلية لم تأت من فراغ، مشيرا وباألرقام الى أن قيمة األصول 
لم تنخفض بسبب تداعيات األزمة املالية العاملية موضحا أن معظم القطاعات خاصة في الكويت لم تنخفض بأكثر من 
50ـ  70% من أعلى قيمة سجلتها وذلك مقارنة بـ 99% في قطاع البنوك و95% للعقار و98% للسيارات و75% للذهب 
بالواليات املتحدة خاصـة والعالم الغربي عامة.  وبني الصبيح أن العيب الهيكلي في عدم تبني سـوق الكويت لألوراق 
املالية آليات تكرس سيولة وفيرة من خالل اصالح نظام اآلجل بشكل جذري وعملي كانت أحد األسباب التي ساهمت 
في التدهور السريع ألسعار األسهم بعد األزمة. وأوضح الصبيح أن صدور الالئحة التنفيذية لقانون االستقرار املالي أدى 
السـترجاع قدر مفقود وكبير من الثقة، دون هدر دينار واحد من املال العام بدليل أن القيمة اإلجمالية للسوق حتسنت 

منذ صدور القانون مبا يزيد على 9 مليارات دينار، مؤكدا أن عقالء مجلس األمة لن يسمحوا بسقوط القانون. واشار إلى 
أن اختيار البنك الوطني ضمن أكثر 50 بنكا امانا في العالم األمر الذي يعزز جدارة القطاع في جذب االسـتثمارات 

العاملية.  ورأى أن دعوات االندماج في السـوق وتقليص عدد الشـركات بنسبة 20% خالل العامني القادمني أمر 
»صحي« ويعيد السوق ملرحلة ما قبل التفريخ. وتوقع الصبيح أن يحقق املؤشر السعري ارتفاعا بـ 20% خالل الـ 

3 شـهور املقبلة. وقال إن النفط يؤسس قاعدة فوق 55 دوالرا ويستهدف 95 دوالرا قبل نهاية العام التي 
عند تخطيها يكون سعر 145 للبرميل في متناول اليد قبل نهاية العام القادم.

 واشار الصبيح إلى أن الصناديق السيادية باتت ملزمة بالعمل على التخلص من أصولها املقومة بالدوالر 
خاصة أدوات الدين أيا كانت في ضوء االنهيار الدوالري املرتقب واملتوقع حدوثه خالل العامني املقبلني 

وميكن استبدالها في 3 قطاعات هي النفطي والذهب والزراعي، والصناديق عليها أن تغير إستراتيجيتها 
العامة خاصة على مدى الـ 20 أو 50 عاما القادمة من خالل زيادة وزن استثماراتها في الصني 

إلى أكبر قدر ممكن بحيث تكون الصني وشرق آسيا صاحبة احلصة الكبرى في محفظة 
اسـتثماراتها اخلارجية ومبا يتجاوز 60% في هذه األسـواق، أما في الغرب ففي 

القطاعات الثالثة املذكورة.   وفيما يلي التفاصيل:

تخفيض عدد الشركات المدرجة بنسبة 20% على مدى العامين المقبلين قد يكون »صحيًا« وعودة لمرحلة ما قبل »التفريخ«
األصول في الكويت لم تنخفض بأكثر من 50ـ  70% نتيجة األزمة العالمية وفي أميركا انخفضت بـ 99% في قطاع البنوك

املتحدة عاشت على حساب العالم 
من 1987 إلى 2007.

أسعار النفط

النفط، كيف  ومبناسبة أس��عار 
تب��رر انهي��ار أس��عاره وعودته��ا 

لالرتفاع رغم الكساد؟
االهم هو كيف تبرر انهيار أسعار 
النفط من 147.5 دوالرا الى 33.5 
دوالرا اي 75% في ضوء تدني الطلب 
بنسبة 8% فقط فأما الطلب على 
النفط فكان في األساس مصطنعا 
لكون مع����دل التداول في بورصة 
املس����تقبليات على النفط بحدود 
200 � 300 ضعف حجم االستهالك 
العامل����ي الفعلي، واالنخفاض إلى 
مستوى 33.5 دوالرا كان مصطنعا 
أيضا وغير مبرر، اذ انخفض من 
94 مليون برميل إلى 86 مليونا، 
فكيف تبرر انخفاضا في الس����عر 
يساوي 75%؟ وتساؤلي الثاني كيف 
الكساد االقتصادي املتوقع  تبرر 
بتلك احلدة، وارتفاع النفط ألكثر 
من 120% من أدنى مستوى سجله 
عند 33.5%؟ وثالث����ا ملاذا الطلب 
على ناق����الت النفط العمالقة في 
ذروته وه����ي مركونة في املرافئ 
الرئيسية ومعبأة بالكامل؟ واألمر 
اآلخر اجلدير باملالحظة أن الفارق 
بني نفط غرب تكساس و»برنت« 
املصدر من ميناء روتردام عادة ميثل 
تكلفة الشحن من أوربا إلى الواليات 
املتحدة بحدود 3-5 دوالرات ليكون 
س����عر برنت دائم����ا أقل من غرب 
تكساس بذات املستوى لكن ما حدث 
منذ سبتمبر املاضي أن برنت بلغ 
5 دوالرات أعلى من غرب تكساس، 
األمر غير منطقي إطالقا ولم يكن 
هناك تدخل والتقارير أشارت إلى 
أن وكال����ة الطاقة األميركية تقوم 
مببادلة مخزونها االس����تراتيجي 
الذي هو في األساس غرب تكساس، 
تخزن »برنت« في ناقالت بترول 
عمالقة والذي يحدد الطلب عليها 
كما ذك����ر. اما الهدف فرمبا إلقناع 
مقتني السندات مبعدالت تضخم 
افضل على الدوالر مقابل اليورو 

او الشرق االقصى.
إذن، فاألمر ارتفاعا أو انخفاضا 

برمته »مضاربي«؟
في ظاه����ره مضاربي ورغبة 
املمول في تسييل املراكز القائمة 
واالس����تفادة من خلق حالة هلع 
شديدة خاصة ان متويل االرتفاع 
والهبوط ال ميكن له أن يتم دون 
مباركة الفيدرالي األميركي، أما في 
الباطن فالهدف استراتيجي بحت له 
أكثر من قاسم، األول حرق املديونية 
على حس����اب حاملي السندات أيا 
كانوا وهذا حدث 3 مرات في التاريخ 
األميركي والثاني االستحواذ على 
موارد طبيعية بسعر أقل والثالث 
حيازة موقع تفاوض مع املنافسني 

الرئيسيني.
املس��تقبلية  تصورات��ك  وم��ا 

لألسعار؟ 
النفط بلغ 74 دوالرا ويؤسس 
قاعدة فوق 55 دوالرا ويستهدف 95 
دوالرا قبل نهاية العام والتي عند 
تخطيها يكون سعر 145 للبرميل في 

متناول اليد قبل نهاية 2010.
مفتوح��ة  دع��وة  ه��ذه  وه��ل 
للصناديق الس��يادية للتخلص من 

األصول الدوالرية؟
الصنادي����ق الس����يادية باتت 
التخلص من  ملزمة بالعمل على 
أصوله����ا املقومة بالدوالر خاصة 
أدوات الدين أي����ا كانت في ضوء 
االنهيار الدوالري املرتقب واملتوقع 
حدوثه خالل العامني املقبلني وميكن 
استبدالها في 3 قطاعات هي النفطي 
والذهب والزراع����ي، والصناديق 
عليها أن تغير إستراتيجيتها عامة 
خاصة على مدى ال�20 أو 50 عاما 
القادمة كونها من خالل زيادة وزن 
استثماراتها في الصني إلى أكبر قدر 
ممكن بحيث تكون الصني وشرق 
آسيا صاحبة احلصة الكبرى في 
محفظة استثماراتها اخلارجية ومبا 
يتجاوز 60% في هذه األسواق، أما 
في الغرب ففي القطاعات الثالثة 

املذكورة.

بداية، كيف تقيم تداعيات األزمة 
املالية على أداء السوق؟ 

ارتباط السوق الكويتي باألزمة 
املالية وتداعياتها قد ال يتعدى ال� 
25% نتيجة األص����ول املقتناة أو 
مستوى االنكشاف اقتراضا، لكن 
ما رأيناه من هبوط أسعار األسهم 
بنسب تتراوح بني 70 و90% هو 
في واق����ع األمر مبالغ فيه نتيجة 
الهل����ع، وانخفاض الضمانات مبا 
يزيد 50% لدى شركات االستثمار 
على ان إجمال����ي قروض القطاع 
في اخلارج ال يتجاوز 3 مليارات 
دينار وال يشكل أكثر من 15% من 

االئتمان احمللي. 
الضمان  قيم��ة  انخفاض  ولكن 

كان جزءاً من األزمة؟ 
نعم، فتدن����ي قيمة الضمانات 
عل����ى الق����روض اخلارجية أدى 
الستدعاء بيع محموم لتحصيلها 
في وقت لم يكن مستوى الطلب 
على األسهم يتناسب وحجم العرض 
مؤديا لتدهور سريع في األسعار 
خاصة في ظ����ل فترة تردد اتخاذ 
قرار حكومي حاسم لتشكيل فريق 
اإلنقاذ، إضافة إلى العيب الهيكلي 
في عدم تبني سوق الكويت لألوراق 
املالية آليات تكرس سيولة وفيرة 
من خالل اصالح نظام اآلجل بشكل 

جذري وعملي.
وهل تأخر احلل احلكومي فاقم 

من تكلفة العالج؟ 
التأخر زاد م����ن التكلفة التي 
حتملها القط����اع اخلاص والعام، 
ولك����ن تش����كيل فري����ق العم����ل 
االقتصادي برئاس����ة محافظ بنك 
الكويت املركزي كان له أثر كبير في 
التخفيف من وتيرة وحدة الهبوط، 
وصدور الالئحة التنفيذية لقانون 
االستقرار املالي أدى السترجاع قدر 
مفقود وكبير من الثقة، دون هدر 
دينار واحد من املال العام بدليل أن 
القيمة اإلجمالية للسوق حتسنت 
منذ صدور القانون مبا يزيد على 

9 مليارات دينار.
ولك��ن ومع وج��ود القانون، لم 
تتق��دم ش��ركة واحدة لالس��تفادة 

منه؟ 
هذا األمر فيه شيء من املبالغة، 
وأتصور أن ع����ددا ال بأس به من 
الش����ركات تقوم حالي����ا بتوفيق 
أوضاعه لالس����تفادة من القانون 
ولن تتاح استفادة من دون ثمن، 
والواضح أن وجود القانون سيخرج 
املال العام من كل تلك املعاجلات 
»الراب����ح الكبير« فالقانون أعطى 
االطمئنان الالزم اوال وأزال عنصر 
الهلع وكان العالج املباشر مقابل 
ثمن يدفعه املستفيدون من بنوك 
اوشركات االستثمار ضمن غطاء 

قانوني محكم.
هل القانون مرشح للسقوط؟ 

ال أتوقع ذل����ك، فاملجلس فيه 
حكماء وكثير من العقالء املدركني 
لض����رورة وأهمية اق����رار حزمة 
القوان����ني اخلاصة بالش����أن  من 

االقتصادي. 
وما مالحظاتك على القانون؟ 

جوانب كن����ت أمتنى زيادتها، 
التوق����ف عند توظيف  مثل عدم 
50% م����ن الكويتيني ع����ددا بل أن 
التكالي����ف املدفوعة جتاه  تكون 
التوظي����ف ال تقل عن 50%، كذلك 
من التعديالت اإليجابية رفع قيمة 
الضمانات إلى 8 مليارات دينار من 
4 املوجودة حاليا ليس بالضرورة 
الستخدامها ولكن بغرض إشاعة 
أجواء من الثقة مبا يبرر اإلنفاق 
القطاع اخلاص،  االستثماري في 
ومن واجب املجلس حث اجلهات 
احلكومية على االيداع في البنوك 
احمللية وهو االمر الذي سيؤدي الى 
حتقيق أكثر من هدف أهمها: حماية 
تلك السيولة من تقلبات الدوالر، 
وحمايتها من أثر هبوط السندات 
في اخلارج واملقدرة بخسارة %50 
عدا تدعيم املواقف املالية للبنوك 
احمللية وحتصيل عوائد أفضل مما 
جتنيه في األسواق األخرى وصوال 
املواتية  املثالية  البيئ����ة  لتوفير 

للقطاعات اإلنتاجية.
 ه��ل قان��ون ضم��ان الودائع 

واإلنتاج، والثانية أن العجز القائم 
في متويل التزامات القطاع اخلاص 
األميركي ال يوج����د ما يقابله من 
اإلنتاجية وبدرجة أس����وأ العجز 
القومي من خالل الضرائب خلدمة 
مديونية كهذه وبطبيعة احلال فإن 
تخفيض الفائدة على الدوالر من 
قبل الفيدرال����ي يحمل في ظاهره 
حتسني األوضاع االقتصادية ولكنه 
في باطنه يهدف لالستفادة على 
حساب أي مقرض للدوالر خاصة 
في دول الفوائض سواء النفطية 
أو دول الفوائ����ض التجارية مثل 

الصني واليابان والهند.
عولمة الكساد

ه��ل هناك م��ن يس��عى لعوملة 
الكساد؟ 

النخبة املصرفي����ة في أميركا 
وبريطانيا مس����تفيد رئيسي في 
عوملة الكساد اذ مت اقتناء األصول 
احلقيقية بأقل من ثلث ثمنها تتمثل 
في قطاع����ات امل����وارد الطبيعية 
والزراع����ة واملع����ادن والصناعة 
فارتفاع الدوالر إل����ى 1.23 يورو 
وانخفاض أس����عار السلع مبعدل 
70% من القيمة يؤديان حتما لتغير 
خارطة الثروة، عامليا زيادة حجم 
تأثير تلك النخبة وهيمنتها على 
االقتصاد العاملي خاصة ما تعلق 
الهند  التفاوضية م����ع  بقدرته����ا 
والصني وروس����يا. والنخبة هي 
الرئيس����ي ملنتدى بيلدن  الراعي 

بيرغر.
هل تتوق��ع تغير االحتياطي من 

الدوالر إلى عمالت أخرى؟
 نعم تل����ك أهم نتائج او رمبا 
املالي����ة، األصوات  أهداف األزمة 
الغربية بدأت تنادي باس����تبدال 
الدوالر بحقوق سحب خاصة من 
صندوق النقد الدولي SDR أو بنك 
التسويات في بازل جتاه مطالبات 
الص����ني بتمكني أل����وان الصيني 
ومعظ����م البن����وك املركزية بدأت 
التحوط بالذهب، فالصني والهند 
توظفان االحتياطي باملواد األساسية 
كالنفط واحلديد والنحاس والغالل 
الزراعية استعدادا حلاالت الشح 

املتوقعة.
عل��ى  س��يؤثر  التوج��ه  ه��ل 

املديونية؟
نعم، وهو أحد أبيات القصيد 
كونه يستهدف ببساطة إلغاء %50 
على األقل م����ن الديون من خالل 
انهي����ار الدوالر س����واء اخلاصة 
او العام����ة املترتبة على اخلزانة 
فإجمالي املديونية اخلاصة والعامة 
إلى الناجت احمللي األميركي للفترة 
م����ن 1952 � 1987 تراوحت بني 80 
و120% وارتفعت في عهد الرئيس 
ريجان ملستوى 300-360% خالل 
1987-2007 واالقتراض في مجمله 
غي����ر إنتاجي أي اس����تهالكي او 
»مضاربي« في أسعار املنازل وغير 
ذي قيمة مضافة أي ان الواليات 

اختيار »الوطني« 
بنكًا   50 أكثـر  ضمـن 
أمانًا فـي العالم دليل 
البيئة  جاذبيـة  علـى 
الكويتية لالستثمارات 
 %2 0 و جـنبيــة أل ا
المـتوقع  االرتـفـاع 
السعـري لـلمـؤشر 

دع��م اجل��دارة االئتماني��ة للقطاع 
املصرفي؟ 

قانون ضمان الودائع حتما يعزز 
مكانة القطاع املصرفي وهو أصال ذو 
مالءة كما أكده اختيار البنك الوطني 
ضمن أكثر 50 بنكا امانا في العالم 
األمر الذي يعزز جدارة القطاع في 
جذب االستثمارات العاملية، كما انه 
الكويتية  البنوك  كرس تصنيف 
بشكل عام والوطني بشكل خاص 
آمنا للودائع على املستوى  مالذا 

العاملي. 
هل وصل سوق الكويت لألوراق 

املالية إلى القاع؟ 
املؤشر سجل ارتفاعا وتصحيحا 
وفي طريقه للتحس����ن اكثر بقدر 
حتقق عنصري����ن: األول تدعيمه 
بقوانني محفزة لزي����ادة اإلنفاق 
االس����تثماري وتعدي����ل القوانني 
التي ولدت ميت����ة مثل قانوني 8 
املتعلقني بالره����ن والتمويل  و9 
العقاري، وقانون ال� B.O.T الذي 
مينع صاحب املب����ادرة من جني 
ثم����ار مبادرته عدا أن����ه ال يتيح 
رهن األص����ول املؤجرة ومتويلها 

من مصادر جتارية.
سيش��هد  الس��وق  أن  ذك��رت 
زيادة في مؤش��ره الس��عري ألكثر 
من 20% خالل ال� 3 ش��هور املقبلة، 
فما األس��س التي بني��ت عليها تلك 

التوقعات؟ 
هب����وط الدوالر ه����و احد اهم 
االفتراض����ات إذ ان انخفاضه عن 
مس����تويات فنية أم����ام العمالت 
الرئيسية يؤدي حتما إلى تقليل 
هوامش اإلقراض والتحوط، وهذا 
يعني تفاقم حالة هلع من امتالك 
أصول دوالرية والتحول إلى اقتناء 
أصول حقيقي����ة كالنفط والذهب 
وهذه س����تكون اخلط����وة األولى 
جتاه تهتك فقاعة السندات املقومة 
بال����دوالر  ومن ثم ف����إن الفقاعة 
القائمة ستؤدي إلى حدوث حتسن 
وبدرج����ات مختلفة، في قطاعات 
البنوك واألغذية محليا بنس����بة 
تتراوح بني 20 و40% والعقارات 
واالستثمار بنس����ب تتراوح بني 
40 و80% واخلدم����ات من 20 إلى 
60% وكذل����ك القط����اع الصناعي، 
واعادة ترسخ قناعة لدى املستثمر 
احمللي واإلقليمي ورمبا األجنبي 
بأن أرخ����ص األصول املتاحة في 
العالم هي مبنطقة اخلليج وخاصة 

في الكويت.
ه��ل كان للمحفظة الوطنية دور 

في احلد من األزمة؟
احملفظة الوطنية كانت محدودة 
احلجم والفعالية ولم تؤثر بوضوح 
الس����وق، ولكن قانون  أداء  على 
االس����تقرار أعطى البنك املركزي 
صالحيات ضرورية التخاذ إجراءات 
تزيل الداء وتوفر أدوات معاجلة 
تستخدم وقت احلاجة عدا أن وقف 
بيع الرهون هو قرار عبقري وحجر 
الزاوية لوقف تدهور قيمة األصول 

اللقاءمن أجواء
 أوضح اخلبير االستثماري وعضو اجلمعية االقتصادية 
فوزي الصبيح أن هناك أسهما أفضل من الذهب، موضحا أنه 
اذا اعتمدنا القيمة الشرائية البالغة 35 دوالرا لألونصة سنة 
1951 وبلوغه حاليا اعلى من 900 دوالر أي انخفاض قيمة النقد 
بواقع 95% عليه فإن سعر سهم البنك الوطني اليوم مثال هو 
أرخص على األقل بنسبة 50% من ال� 100 فلس املدفوعة سنة 
1951 وس����عره املعدل ال يقل ع����ن 2.600 دينار دون األخذ في 
االعتبار تاريخا تشغيليا قدره 50 سنة ويندر تواجد استثمار 
اكثر امانا من ذلك على ان القيمة العادلة لسهم كهذا ال تقل عن 
3.500 دنانير، وتل����ك فرصة لتوظيف األموال ال تقل أرباحها 

املتوقعة خالل 3 سنوات عن 200% دون مخاطرة تذكر.
 أشار الصبيح إلى أن هناك 20 سهما تشغيليا في البورصة 
يندر وجودهم كفرص استثمارية حقيقية في العالم وهي امكانيات 
أفضل من الذهب كالوطني، بيد أن االمر ال يتوقف عند هذا السهم، 
فهن��اك ما ال يقل عن 20 س��هما تش��غيليا مثل »زي��ن« و»بيتك« 

و»املباني« يباع بأقل من 25% من قيمته العادلة.
 لفت الصبيح إلى أن القانون الذي يحث الدولة على توفير 
20 ألف قسيمة سكنية خالل ال� 3 سنوات شيء جميل جدا، لكني 
أشك كثيرا في القدرة على اجنازه باملواصفات املطلوبة خالل تلك 
الفترة، وال يدل على ادراك لدى متخذ القرار للمعطيات املتاحة 
عمليا، فمثال ان وجد مقاولون فإن روتني التقصي والترسية 

واإلجراءات احلكومية والرقابة حتما ال يتيح ذلك.
 بني الصبيح أن جدول »فرح« احتوى على 20 شركة بأهداف 
مرحلية قصيرة خالل 3 أو 4 اشهر، وما حدث عند إعداد اجلدول 
افتراض خاطئ بأن قانون االس��تقرار املالي لن يأخذ كثيرا، االمر 
الذي أثر على توقعات احملفظة، مش��يرا إلى أنه سيتم التسجيل ما 

بني سبتمبر ويناير املقبل بدال من مارس املاضي.
 أقر الصبيح مب����ا خلفته فترة تولي آالن غرينس����بان 

مقاليد األمور في البنك الفيدرالي األميركي حيث مت التوس����ع 
في االئتمان الذي أقره الفيدرال����ي األميركي خاصة من خالل 
جتاوز قانون Glass Tegal والذي مت وضعه عام 1934 بغرض 
منع البنوك التجارية من القيام بأعمال مديري االستثمار ومنع 
شركات االستثمار من قبول الودائع واالئتمان االستهالكي إال 
أن غرينسبان التف عليه سنة 1988 وسمح لبنوك مثل »سيتي 
بن����ك« بالقيام بأعمال خارج نطاق القانون تس����مح له القيام 

بأعمال متويلية.
 ف��ي تعليقه على زيارة صاحب الس��مو االمير األخيرة إلى 
الص��ني، قال الصبي��ح إن اتباع خطوات احلكيم دائما »راش��دة« 
والرؤي��ة الثاقبة ليس��ت بغريبة على س��موه، وعندم��ا يتم ربط 
مصالح الكويت النفطية اس��تراتيجيا مع دول��ة كالصني يعد أمرا 
بالغ األهمي��ة ويصب في رافد حتقيق طف��رة اقتصادية منتظرة 
تعزز وتدعم بإذن امللك احلق جتس��يد الدعوى لتحول الكويت إلى 

مركز مالي وجتاري.

ف����ي عالم املال لم يكن ألي مراقب 
مال����ي توقعه ومعاجل����ة معاناة 
ال����دوالر من انخف����اض متواصل 
خاصة على مدى 13 سنة، اليورو 
عام 1995 بلغ 62 سنتا و82 سنتا 
في 2001 ثم 160 سنتا في يونيو 
2008 وعليه انخفض مقابل اليورو 
مبا يعادل 100% فاألمر ال ينسجم 
مع املتطلبات الفيدرالية وقناعات 
الفيدرالي بخلق  بنك االحتياطي 
بيئة مواتي����ة القتراض متواصل 
متوي����ال للعجز القوم����ي، وخلق 
حالة الهلع في أسواق املال بررت 
هوامش اقتراض عالية في سوق 
اليورودوالر أدت الرتفاعه من 160 
سنتا إلى 123 سنتا لليورو أو نحو 
20% خالل 10 أسابيع، واالرتفاع لم 
يكن ليتم إال من خالل خلق حدث 
غير متوقع على اإلطالق مثل ترك 
ليمان براذرز يسقط أو على األقل 

هكذا يبدو األمر.
ومن ه��م دافعو فات��ورة عالج 

األزمة؟ 
فاتورة العالج يدفعها واليزال 
كل من يقتني دوالرا أو س����ندات 
اخلزانة، فوج����ود 600 تريليون 
دوالر التزام����ات غير مدرجة في 
امليزانيات الرسمية للبنوك يستدعي 
متويلها من خالل االقتراض وذلك 
القروض املوجودة أصال  بخالف 
القطاع اخلاص  على ميزاني����ات 
واملقدرة ب� 40 تريليون دوالر والتي 
يحتاج متويلها إلى اقتراض ملح 
في ظل شح السيولة وانهيار قيمة 

األصول.
نتائج األزمة

هل ستؤدي األزمة إلى تأثيرات 
مؤكدة في موازين الدول األخرى؟

عدد من النتائج الهامة أحدثتها 
األزمة، النتيجة األولى أنها خلقت 
مبررا لط����رح كمي����ة كبيرة من 
الدوالرات تقدر بحدود 20 تريليون 
دوالر وهو رقم متوقع مضاعفته 
بغرض تبرير عدم انهيار األسواق 

احملاسبية الغرض منه إشاعة ثقة 
مزيفة تبرر ض����خ رؤوس أموال 
جديدة من قبل املستثمرين األجانب 
واحملليني على حد سواء وجتربة 
الصناديق السيادية في هذا األمر 

معروفة.
680 تريليون دوالر

نعود مرة أخرى ألسباب األزمة 
املالية عامليا؟

ب����دأت األزمة باش����تعال حدة 
العقارية واألزمة  الرهونات  أزمة 
احلقيقية ال تتمثل فقط في وجود 
كم هائل من املشتقات املالية التي 
كان يعتق����د أن حجمها حدود 60 
تريليون دوالر قبل س����نة وامنا 
اتضح بعد ذلك أنها في حدود 680 
تريليون حاليا تش����كل التزامات 
غير مدرجة على مؤسسات مالية 
ومصرفية، لكن الدين العام وشبه 
العام شكل عامل ضغط زاحم على 
حجم االئتمان املتاح ضمن معدالت 
النمو املتاحة. والكارثة تكمن في 
العام واخلاص  الدين  أن اجمالي 
املقدر حاليا ب� 65 تريليونا ال ميكن 
بأي حال خدمته دع عنك امكانية 

تسديده أصال.
وه��ل كان الدين العام األميركي 

أحد األسباب املهمة في األزمة؟
حجر الزاوية في األزمة هو حجم 
الفيدرالية  العام للحكومة  الدين 
البالغ 11 تريلي����ون دوالر بنهاية 
2007، و24 تريليونا في نهاية 2008 
منه����ا 2.5 تريليون دينا حكوميا 
إضافة لتسهيالت ائتمانية مؤقتة 
قدمها االحتياطي الفيدرالي التي لن 
تكون مؤقتة بل باقية مادامت لم 
حتدث معجزة إلهيه جتاه املوارد 
الضريبية او االخرى بشكل عام.

واقع جديد

تقرأ س��قوط مؤسسات  وكيف 
مالية ضخمة مثل ليمان براذرز؟

س����قوط ليمان براذرز في 16 
س����بتمبر 2008 مهد لواقع جديد 

لديهم القدرة على انتقاء األخبار 
وحتليله����ا مادامت توفرت درجة 

كافية من الشفافية.
بيئة استثمارية جاذبة

هل تتمت��ع دول اخلليج بقدرة 
جذب اس��تثمارية ع��ن غيرها رغم 

األزمة؟
املال اخلليجية بشكل  أسواق 
ع����ام والكوي����ت خاص����ة لديها 
قدرات جتعلها ذات جاذبية عالية 
لالس����تثمارات احمللية والعاملية، 
فمثال نسبة الرفع املالي في الواليات 
املتحدة كانت تتراوح بني 25 و45 
ضعف����ا أي أن كل دوالر يقدم من 
مقترضا متنحه املؤسسات املالية 
قروض����ا جتاهه ما ب����ني 25 و45 
ضعف����ا، فعلى س����بيل املثال كان 
»ليمان براذرز« مقترض نحو 30 
ضعف صافي حقوق املساهمني في 
حني أن أس����واق املال في أبوظبي 
كانت تغري بإقراض من 5 إلى 6 
أضعاف، إال أن حجم احملافظة في 
الكويتي خاصة  النظام املصرفي 
البنوك الكبرى مستوى رقابة البنك 
املركزي لم يتيحا درجة رفع تتعدى 
3 � 1 واإلج����راء الذي قام به فريق 
املالي حصيف ومدعم  االستقرار 
كونه بوليصة تأمني لقانون ضمان 
الودائع يدفع ثمنها القطاع اخلاص 

وارتباطهما مباشر.
وهل أدت األزمة إلى رفع درجة 

املخاطرة في االستثمار محليا؟
الس����وق الكويتي أكث����ر أمانا 
رغم وج����ود بعض التالعبات، إال 
أنه أفضل حاال من أس����واق املال 
األميركي����ة التي تعد وحلد قريب 
أكثر األسواق أفضلية في العالم، 
الربع  ارباح  املثال  فعلى س����بيل 
األول ل� »س����يتي بنك« بلغت 1.6 
مليار دوالر ف����ي حني ان تطبيق 
القواعد احملاسبية املعمول بها قبل 
س����بتمبر املاضي، ينتج خسارة 
فعلية قدرها 2.5 مليار دوالر بدال 
من ربح 1.6 والتالعب في البيانات 

حيث كان اتخاذ هذا القرار من قبل 
البنك املركزي سبقا عامليا.

جدارة ائتمانية

كيف تقّيم ما ذكرته مؤسس��ات 
التصنيف السيادية مؤخرا؟

ما ذكرته وتذكره مؤسس����ات 
الس����يادي للكويت  التصني����ف 
أو الش����ركات بخص����وص نيتها 
مراجع����ة تصنيفه����ا على خلفية 
لي����س مهما،  السياس����ي  التأزمي 
فالكويت ليست بحاجة لشهادتها 
وبرأيي لو كان لدى تلك املؤسسات 
الشفافية والرقابة السليمة أصال 
أو حتى 10% منها ملا وقعت خسائر 
في االقتصاد العامل����ي تقدر ب�35 
تريليون دوالر منها 10 تريليونات 
خسائر »محققة« نتيجة تصنيف 
تلك الوكاالت بررت إقراض البنوك 
ما يوازي 95% من قيمة تلك الرهون 
وهكذا نتائج أقل ما يقال عنها »غير 
مرضية ومحبطة« وال تبرر اإلصغاء 
إطالقا مما تذكره تلك املؤسسات 
وتصريحاتها ال تعدو كونها محاولة 
»رخيص����ة« لرفع فواتير العمالء 
ذوي املنشأ احمللي، فالكويت ليست 
دولة مقترضة وجدارتها االئتمانية 
ليست بحاجة إلى شهادة من أحد 
ه����ذا قبل أخذ ما حتت األرض في 

االعتبار.
عودة لمرحلة ما قبل التفريخ

شهد الس��وق دعوات لالندماج 
في الفترة األخيرة، كيف تقّيمها؟

ق����د ال تك����ون ه����ذه الدعوات 
الش����ركات من  لالندماج حلماية 
التصفية بالض����رورة وهو قرار 
أساسا يخص اجلمعيات العمومية 
وهو أمر »طيب« وصحي وتخفيض 
عدد الش����ركات رمبا بنسبة %20 
العام����ني املقبلني قد  على م����دى 
يكون »صحيا« وع����ودة ملرحلة 
ما قبل »التفري����خ«. فهناك وعي 
لدى املتداول����ني أكبر مما كان في 
الس����ابق واملتعاملون في السوق 

فوزي الصبيح 

)أحمد باكير( الصبيح متحدثا للزميل عمر راشد

دوالرًا   95
سـعـر النفــط 
نهـايـة المتوقع 
العـام الحـالـي


