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 السويدي لـ «األنباء»: الحكومة ال تحمل العصا السحرية لتمحو ما ارُتكب من أخطاء
  دخول إدارات الشركات والبنوك لمضاربات مرتفعة المخاطر واالبتعاد عن نشاطها األساسي

 رئيس مجلس اإلدارة بشركة العربية لالستثمار كشفت في حوار خاص لـ «األنباء» عن تفاصيل التدخل الحكومي إلطفاء خسائر الشركات

املالية واالدارية للمؤسســــات اخلاصة املتعثرة 
وإعادة النظر في سياساتها االستثمارية، واالرتقاء 
باإلدارة املؤسســــية التي لديهــــا أو اللجوء الى 
االندماج مع مؤسسات أخرى للخروج من عنق 

التصفية.
ــك املركزي بخصوص  ــا تقييمك لقرارات البن   م
خفض سعر اخلصم من ٥٫٥٠ إلى ٤٫٢٥؟ وهل هناك 

حاجة إلى مزيد من اخلفض في الفترة املقبلة؟
  لقد شــــاهدنا خالل األشــــهر املاضية تراجع 
الضغوط التضخمية فــــي الكويت، ويتيح ذلك 
فرصة إجراء املزيد من اخلفض في سعر اخلصم 
وبالتالي تخفيف العبء على املقترضني. وقد تكون 
هناك حاجة إلى املزيد من خفض سعر اخلصم في 
ظل الظروف احلالية لالقتصاد الكويتي، ولكن 
ذلك يعود بالطبع ملرئيات بنك الكويت املركزي 
باعتباره جهة االختصاص في تسيير السياسة 

النقدية للدولة.

  قروض الشركات

ــتثمارية إلى ٥  ــركات االس   اقتربت قروض الش
ــارس املاضي وفقا  ــهر م ــارات دينار بنهاية ش ملي
ــة، هل يعني ذلك  ــر االقتصادية املتخصص للتقاري
ــيولة حادة وأن احللول  أن هذا القطاع يعاني من س

احلكومية التزال قاصرة عن عالجها؟
  القطاع االستثماري هو قطاع نشط بصورة 
دائمة، وهو في حد ذاته قد يكون 
األكثر تأثرا باألزمة املالية مقارنة 
بالقطاعات األخرى، أما قروضه 
الضخمة فهي ناجتة من تورطها 
في االقتراض على نحو مفرط 
من أجل املضاربة في البورصات 
احمللية واإلقليمية، مما عانت 
من حالة التــــردي التي نتجت 
عن التراجع القياســــي في قيم 
املاضية  الســــنة  األسهم خالل 
والنصف األول من هذه السنة، 
حيث تضافر ذلك مع ما شاهدناه 
محليا وإقليميــــا خالل الفترة 
األخيرة من جمود في عمليات 
اإلقــــراض. ومــــن الصعب هنا 
أن نطالــــب احلكومة بالتدخل 
النقاذ تلك الشــــركات اذا كانت 
ما تعانيه قد نتج عن انخراطها 
في عمليات للمضاربة بعيدة عن 
نشاطها األساسي. ومع ذلك كله، 
فيجدر باجلهات املســــؤولة أن 
تعتبر القطاع هو ثاني محرك 
البنوك  لالقتصاد بعد قطــــاع 
والنفط، ومن ثم يتعني النظر 
إلى توفير القنوات التمويلية له، 
شريطة ان يستخدم التمويل في 
النشاط األساسي للشركات، وهو 
ما سينعكس إيجابيا على الناجت 

احمللي اإلجمالي للدولة.

  ضخ سيولة

ــة  احلكوم ــود  جه ــم    رغ
ــي احلد من  ــلطات املالية ف والس
ــى االقتصاد  ــات األزمة عل تداعي

 البقية ص ٣٧ 

واالخير، وقياسا على ذلك، فإنني أتوقع أن تشهد 
املرحلة املقبلة املزيد من االستحواذات على صعيد 

املؤسسات املالية في القطاع االستثماري.
  هل تعتقدين أن قرارات البنك املركزي بخصوص 
ــهيالت  ــعار الفائدة وحث البنوك على تقدمي تس اس
ــتثمارية وكذلك االعالن عن قرارات  للشركات االس
ــوق املتعلقة بالتداوالت واحملفظة الوطنية  جلنة الس

كفيلة بإطفاء األزمة؟
  تهدف قرارات البنك املركزي إلى احلفاظ على 
متانة اجلهاز املصرفي واملالي للبالد، وتأتي قرارات 
خفض اســــعار الفائدة ضمن هــــذا االطار، كذلك 
تهدف احملفظة الوطنية إلى تنشــــيط الســــوق، 
لكن ال ميكن إغفال أهميــــة احللول الذاتية على 
مستوى املؤسسات اخلاصة، حيث يجب أن ندرك 
أن االتكال على احلكومة للتصدي لألزمات ليس 
باحلل الشــــافي في جميع األحوال، فاحلكومة ال 
حتمل العصاة الســــحرية لتمحو ما ارتكب من 
اخطاء في اإلدارة املؤسســــية أو التداعيات التي 
ترتبت على الدخول في مضاربات عالية اخلطورة 
ومتويل هذه املضاربات باالقتراض اخلارجي على 

نحو غير مأمون اجلانب.
  ويبقى أن نعــــي أن هناك دورا البد أن تلعبه 
املؤسســــات االقتصادية في القطاع اخلاص من 
جانبها، حتى تعاون اجلهات الرسمية في احتواء 
األزمة، وهو الدور الذي يتمثل في إعادة الهيكلة 

 جناة السويدي يحاورها الزميل محمود فاروق 

 اندماج الشركات املتعثرة اصبح اخليار األمثل لها للخروج من عنق التصفية 

 (محمد ماهر)

فرص الدمج واالستحواذ على شركات صغيرة 
خاصة املؤسســــات الصناعية، الســــيما إذا كان 

الطلب على انتاجها قائما ومضمونا.
ــدة في    هل جتدين التدخل احلكومي مطلوبا بش
ــركات أو انقاذها  ــائر الش الفترة املقبلة الطفاء خس

من التدهور؟
  التدخل احلكومي ملساندة القطاعات االقتصادية 
مطلوب في كل وقت، السيما الصناعة نظرا لكونها 
العنصر األهم في توســــعة القاعــــدة اإلنتاجية 
لالقتصاد الكويتي، ومن املفترض أن ينظر إليها 
على أنها أساس التنويع في هذه االقتصاد، السيما 
فيما يتعلق بالصناعات النفطية الالحقة والتي 
تتسم بقيمة مضافة عالية مقارنة مبجرد تصدير 
النفط اخلام، ومــــن الضروري أن نبدأ بالتفكير 
اجلدي في إيجاد قاعدة صناعية متطورة للدولة 
وليكن اقتصادنا قائما على الصناعة التحويلية 
وليس على مجرد تصدير سلعة اساسية طبيعية 

حبانا بها اهللا.
ــتحواذ أحد البدائل  ــتكون سياسات االس   هل س
ــتقبال للخروج من  ــركات مس ــة أمام الش املطروح

أزمتها الراهنة؟
  االســــتحواذ ال يحدث اال عندما تتعثر احدى 
املؤسســــات ماليا لدرجة أنها تصبح غير قادرة 
علــــى متويل نشــــاطها ذاتيا، وفي هــــذه احلالة 
يكون االســــتحواذ أو الدمج هما العالج املتبقي 

ــدأ بالفعل غبار  ــة نظركم، هل ب ــة من وجه  بداي
ــل لذلك تأثير على  ــاع عامليا؟ وه األزمة في االنقش
االقتصاد احمللي خاصة أن األزمة في الكويت جاءت 

من اخلارج؟
  هنالك فعال دالئل ومؤشرات على بداية استقرار 
األسواق األميركية، علما أن بعض األسهم فيها قد 
شهدت في الشهرين املاضيني قفزات غير مسبوقة، 
ومع ذلك فإن بعض احملللني يشيرون إلى إمكانية 
معاودة التدني لألسواق وان كانت أغلبية احملللني 
مستبشرين خيرا باستمرار تعافيها، أما عن تأثير 
ذلك على االقتصاد الوطني فلم يتأثر سوق الكويت 
لألوراق املالية بشــــكل شامل أو متسع النطاق، 
مقارنة بأسواق املنطقة، فهناك بعض املؤسسات 
املالية الكبرى في القطاع اخلاص احمللى تأثرت 
ســــلبا مبجريات األزمة املالية، نظرا القتراضها 
من مؤسسات مصرفية خارجية مبا ترتب عليه 
انخفاض الســــيولة لدى هذه املؤسسات احمللية 
عند توقف خطوط االئتمان اخلارجية، غير إنه 
ال ميكن القــــول ان حالة الركود التي عانى منها 
االقتصاد وسوق األســــهم في الكويت هي نتاج 
صرف لألزمة العاملية، فثمة عوامل أخرى اثرت 
سلبا على السوق احمللي وعلى رأسها حالة اجلذب 
والشد بني السلطتني التشريعية والتنفيذية والتي 
كان مســــرحها مجلس األمة السابق قبل أن يتم 
حله، ومعاودة بعض األعضــــاء البرملانيني في 

مجلس األمة املعاد انتخابه إلى 
اتخاذ املواقف نفسها التي أدت 
إلى حل البرملان، هذا باإلضافة 
إلى التباطؤ في التطبيق الكامل 
ملبادرة بنــــك الكويت املركزي 
والتي بات يطلق عليها مجازا 
بقانون البنك املركزي لتعزيز 
االستقرار املالي، والذي يهدف 
إلى حماية أوضاع البنوك احمللية 
واملؤسسات املنتجة من تداعيات 
الركود املالي الذي صاحب أزمة 

السيولة.

  استحواذ واندماج

ــة الراهنة،  ــة املالي   رغم األزم
هناك شركات أعلنت عن اجتاهها 
ــتحواذ أو االندماج بني  إلى االس
ــرى  ــتثمارية وأخ ــركات اس ش
صناعية، فهل ستشهد القطاعات 
ــن االندماج خالل  املالية مزيدا م

املرحلة املقبلة؟
  بالفعل العديد من املؤسسات 
املالية بدأت تعي أهمية التنويع 
الدخــــل وعدم  فــــي مصــــادر 
التركيز بصفة رئيســــية على 
ســــوق الكويت لألوراق املالية 
كمصدر أساسي للربح، ووفقا 
لهذا املنطلق، وفي ظل ما نراه 
من تذبذب في ســــوق الكويت 
لألوراق املالية من جهة وتدني 
مستوى الســــيولة لدى بعض 
املؤسســــات الصناعية بشكل 
خاص، فأتوقع أن تتجه املزيد 
من الشركات التي تتمتع مبالءة 
مالية جيدة إلى اقتناء املزيد من 

 الكويـت في حاجة ماسـة إلى 
إيجـاد قاعـدة صناعيـة متطـورة 
وليكن اقتصادنـا قائمًا على الصناعة 
سلعة  تصدير  على  وليس  التحويلية 
اهللا بها  حبانـا  طبيعيـة  أساسـية 

المتعثـرة  الشـركات   لجـوء 
إلى االندمـاج يعتبر الخيـار األمثل 
إلعادة هيكلتهـا المالية و النظر في 
واالرتقاء  االسـتثمارية  سياسـاتها 
االسـتمرارية  لضمـان  بإدارتهـا 

 نحتاج إلى المزيد من خفض سعر 
الخصم والفائدة وتعديل السياسـة 
النقدية للدولة لكي تعود البالد إلى 
طبيعتها ومنافستها مع دول المنطقة

بين  محصور  المحلي   االستثمار 
البورصة والعقـار وعلى الحكومة أن 
االقتصادية  األنشـطة  في  تتوسـع 
بالنصيب  الصناعي  القطاع  ليحظى 
الدولـة اسـتثمارات  مـن  األكبـر 

 محمود فاروق 

  من الضروري أن نبدأ بالتفكير اجلـدي في إيجاد قاعدة صناعية متطورة للدولة وليكن اقتصادنا قائما 

على الصناعة التحويلية وليس على مجرد تصدير سلعة أساسية طبيعية حبانا بها اهللا .. تلك هي كلمات 

رئيس مجلس اإلدارة بشركة العربية لالستثمار جناة السويدي التي أكدت في حوار خاص لـ «األنباء» أن 

التدخل احلكومي ملساندة القطاعات االقتصادية مطلوب في كل وقت وليس في أوقات األزمات فقط، 

السـيما القطاع الصناعي نظرا لكونه العنصر األهم في توسعة القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الكويتي، ومن 

املفترض أن ينظر إليه على أنه أساس التنويع في االقتصاد احمللى، السيما فيما يتعلق بالصناعات النفطية 

الالحقة والتي تتسم بقيمة مضافة عالية مقارنة بتصدير النفط اخلام.

  وقالت ان احلكومة ال حتمل العصا السحرية لتمحو ما ارتكب من أخطاء في إدارات الشركات واملؤسسات 

املالية والبنوك أو التداعيات التي ترتبت على الدخول في مضاربات عالية اخلطورة وقيامها بتمويل هذه 

املضاربات باالقتراض اخلارجي على نحو غير مأمون، مؤكدة أنه يبقى أن تعي احلكومة الدور الذي يجب 

أن تلعبه في القطاع اخلاص خاصة في أوقات األزمات، حتى تعاون اجلهات الرسـمية في احتواء األزمة، 

وهو الدور الذي يتمثل في إعادة الهيكلة املالية واالدارية للمؤسسات والشركات املتعثرة وإعادة النظر 

في سياساتها االستثمارية، واالرتقاء باإلدارة املؤسسية التي لديها أو اللجوء الى االندماج مع مؤسسات 

أخرى ذات مالءة مالية جيدة للخروج من عنق التصفية. ولفتت إلى أن البالد في حاجة إلى املزيد من خفض 

سـعر اخلصم والفائدة ملزيد من انتعاش االقتصاد احمللى، مبينة أن سوق الكويت لألوراق املالية يفتقر 

إلى الكثير من التشريعات والقوانني التي جترم احتكار املعلومة أو اشاعة معلومات خاطئة بهدف التربح، 

ومن ثم يتعني اإلسراع وبشكل جدي إلنشاء هيئة عامة لسوق املال تنظم عمليات التداول في السوق.

  وأكدت أنه ال يجوز اعتبار ما حدث للشركات العائلية خارج الكويت من تصفيات وضعا معمما للشركات 

العائلية في الكويت، فعلى الرغم من التحديات واألحداث والتحوالت االقتصادية في العالم ستبقى هذه 

الشركات ببقاء القادرين على ضمان جناحها وتوريث هذا النجاح لألبناء واألحفاد.. 

  والتفاصيل في احلوار التالي: 

صندوقًا   سنطرح 
العقاريـــة  للعوائـد 
مليــون   ٥٠ بقيمـة 
دوالر وسـندخل فـي 
ومحافــظ  مشـاريع 
دوليـة بقيمـة أوليـة 
تتجـاوز المليون دوالر




