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شدد في تقريره األسبوعي على ضرورة تأسيس عالقات جوار على المصالح المتبادلة وتشجيع االستثمار

»الشال« : التحول لمركز مالي لن يتحقق
بوفرة الموارد وإنما بتفوق اإلدارة العليا

الش����ال  ق����ال تقري����ر 
االقتصادي االسبوعي انه 
اذا كان البد من الدقة في 
ترتيب اولوي����ات الهدف التنموي، فإن حتول الكويت الى 
مركز جتاري يسبق اهمية حتولها الى مركز مالي، ليس الن 
هدف التحول الى مركز جتاري اهم من الناحية النظرية، 
ولكن النه االكثر اهمية للكويت حتديدا من الناحية العملية، 
فالكويت مرك����ز مثلث ضاغط محاطة بثالث دول اقليمية 
عظمى يقطنها ما بني 125 � 135 مليون نسمة، اثنتان منها 
يقطنهما اكثر من 100 مليون نسمة، بالكاد خرجتا من حروب 
مدم����رة ويحتاجان الى ربع قرن م����ن الزمن للحاق بركب 
التقدم احلادث في العالم، وببعض التخطيط االستراتيجي 
الواعي، ميك����ن خدمة احتياجاتهما من الكويت التي لديها 
بنى حتتية شبه مكتملة ومياه عميقة وخزين من التجربة 
التاريخية في العمل التجاري وقطاع مالي متفوق وضروري 

جدا لدعم خدماته التجارية.

وبني التقرير ان ذلك يعني اال جدال على صحة ش����عار 
التحول، ونعتقد بأسبقية التحول الى مركز جتاري يخدمه 
قطاع مالي متفوق، ولكن ال معنى لكل ما تقدم ما لم نع ان 
الشعار في اجتاه، وما يحدث على ارض الواقع في اجتاه 
معاكس، فالش����عار يحتاج حتى يتح����ول الى واقع، ومن 
اجل الكويت وملصلحتها، ان نبدأ بتأسيس عالقات جوار 
مختلفة، عالقات تبنى على املصالح املتبادلة، وفيها القليل 
من العواطف واجترار املاضي، وضمنها وضع االسس لفتح 
البلد ملا يسمى بالسياحة التجارية، وتعمير احلدود وفتح 
املناطق ورمبا املدن احلرة املش����تركة، وقوانني تش����جيع 
االستثمارات واالعفاءات الضريبية، ويعني فتح املجال لبناء 
اخلدمات املتقدمة مثل التعليم والصحة، واي نهج تنموي 
ناجح، يعني االصرار على دعم منظومة القيم االيجابية، 
مثل االفضلية ملن يتعلم افضل ومن ينتج اكثر وملن يحترم 
التزاماته، ذلك يعني تش����جيع االنس����ان على شحذ همته 

واملنافسة احلادة في االبداع للحصول على ما يريد.

واش���ار التقرير الى انه في التاريخ املعاصر، بدءا من 
تصدير الكويت الول شحنة نفط، في منتصف اربعينيات 
القرن املاضي، قدم العالم مناذج تنموية شديدة النجاح، بدءا 
من بلدين مدمرين متاما بعد احلرب العاملية الثانية وبال موارد 
وهما اليابان وأملانيا ومرورا بنمور آسيا وايرلندا وفنلندا، 
وبعض دول افريقيا ف���ي الطريق، وجميع هذه التجارب 
اجتمعت على خاصية اساسية واحدة، هي تفوق االدارة العليا 
التي تبنت رؤية واضحة والتزمت بها ومعظمها عوضت 
شح املوارد بالتفوق االداري، ولكن العالم لم يقدم جتربة 
واحدة بعد، جنحت فيها املوارد فقط في صناعة بلد متفوق، 
وميكن للكويت لو حسمت امر اولوياتها شاملة احلرص على 
ادارة عليا متفوقة ان تصنع جتربة متفوقة وبوقت اسرع 
نتيجة الوفرة املؤقتة للموارد، واالمر يتطلب حتويل الشعار 
 الفارغ بالتحول الى مركز جتاري ومالي الى واقع، والبداية
س���تكون بوقف االجت���اه احلالي الذي يرف���ع من تكلفة 

التحول.

2.9 مليار فائض الموازنة في 4 شهور

ذكر التقرير ان تقارير املتابعة الشهرية حلسابات 
االدارة املالية للدولة، لشهر يوليو 2009 تشير الى 
استمرار االرتفاع في جانب االيرادات، رغم االنخفاض 
امللحوظ في معدلها الشهري مقارنة بالسنة املالية 
الفائتة، فحتى 2009/7/31 )اربعة شهور من السنة 
املالية احلالية( 2010/2009 بلغت جملة االيرادات 
احملصل���ة نحو 4.884 مليار دينار او ما نس���بته 
60.5% من جملة االيرادات املقدرة، لكامل الس���نة 
املالية احلالية، والبالغة نحو 8.074 مليار دينار 
وبانخفاض كبير، قاربت نسبته 47.4% عن مستوى 
جملة االيرادات احملصلة، خالل الفترة نفسها من 
الس���نة املالية الفائتة 2009/2008 والبالغة نحو 
9.280 مليار دينار. واش���ار التقرير الى ان نشرة 
االيرادات النفطية الفعلية حتى 2009/7/31 تقدر 
بنحو 4.563 مليارات دينار اي ما نسبته %65.9 
من االيرادات النفطية املقدرة، لكامل السنة املالية 
احلالية، والبالغة نح���و 6.924 مليار دينار، وما 
حتصل من هذه االيرادات في اربعة شهور من السنة 
املالية احلالية كان اقل بنحو 4.215 مليار دينار اي 
مبا نسبته 48% عن مستوى مثيله، خالل الفترة 

نفس���ها من السنة املالية الفائتة، ومت حتصيل ما 
قيمته 321.112 ملي���ون دينار ايرادات غير نفطية 
خالل الفترة نفسها، ومبعدل شهري بلغ 80.278 
مليون دين���ار بينما كان املقدر في املوازنة لكامل 
السنة املالية احلالية، نحو 1.15 مليار دينار اي ان 
احملقق سيكون ادنى بنحو 186.6 مليون دينار عن 
ذلك املقدر، اذا افترضنا استمرار مستوى االيرادات 

باملعدل الشهري املذكور نفسه.
وكانت اعتمادات املصروفات للسنة املالية احلالية 
قد قدرت بنحو 12.116 مليار دينار وصرف فعليا 
طبقا للنشرة، حتى 2009/7/13، نحو 1.942 مليار 
دينار، مبعدل شهري للمصروفات بلغ 485.4 مليون 
دينار ولكننا ننصح بعدم االعتداد بهذا الرقم، الن 
هناك مصروفات اصبحت مس���تحقة، ولكنها لم 
تصرف فعال، ورغم ان النشرة تذهب الى خالصة 
مؤداها ان فائض املوازنة في نهاية الشهور االربعة 
ه���ذه، بلغ نحو 2.942 مليار دينار، اال اننا نرغب 
في نشره دون النصح باعتماده، اذ اننا نعتقد ان 
رقم الفائض الفعلي للموازنة في أربعة ش���هور 

سيكون اقل من الرقم املنشور.

التحول ملركز مالي وجتاري يحتاج إلى الكثير من اجلهد ليصبح واقعا

خسائر صندوق احتياطي األجيال القادمة تتراوح بين 20 و%41

4.5 مليارات دينار اإليرادات النفطية بنهاية يوليو املاضي

األمر بنشر االرقام، فاألصل هو 
الشفافية في كل ما يتعلق باحلالة 
املالية للدولة، وفي غياب الرقم 
الرسمي، س����ينزع أي باحث أو 
سياسي إلى مصدر معروف، وهو 
في هذه احلال����ة إحدى منظمات 

األمم املتحدة.

توزيع استثمارات الصندوق

انه بينما  إلى  التقرير  ولفت 
نعتق����د أن توزيع اس����تثمارات 
الصن����دوق الب����د ان تخض����ع 
الس����تراتيجية معلنة متيل إلى 
التحف����ظ النه صن����دوق تقاعد 
حلقبة ما بعد النفط، نعتقد أن 
الصندوق قد حقق خسائر ال ميكن 
تفاديها بسبب أزمة العالم املالية، 
وخس����ائر غير ضرورية بسبب 
القرارات املبكرة في دعم أوضاع 
بعض املؤسسات املالية العاملية 
ف����ي وقت مبكر من األزمة او في 
الربع االخي����ر من العام الفائت، 
لذلك نعتقد أن خس����ائره وسط 
بني ما ذكرت����ه الهيئة 20%  وما 

ذكرته االنكتاد %41.
ورغم ان االسواق قد عوضت 
بعض خسائرها، وبسبب متاسك 
اس����عار النفط فاننا ال نعتقد أن 
الكويت قد اضطرت إلى تسييل 
بعض اصولها مبا يعنيه هذا من 
حتويل خسائر غير محققة إلى 
خسائر محققة، اال ان الصندوق 
مازال يحقق مستوى مرتفعا من 
اخلسائر، وان اقل من مستواها 

في نهاية مارس الفائت.

أو نس����بة ال� 10% من االيرادات 
العامة.

وذك����ر التقري����ر ان العضو 
املنتدب للهيئة العامة لالستثمار 
صرح االسبوع قبل الفائت، بأن 
ارقام انكتاد حول خسائر صندوق 
الكويت السيادي غير صحيحة 
ومبال����غ فيها إلى األعلى، ولكنه 
لم يذكر الرقم الصحيح في حني 
طالبهم بنشر االرقام الصحيحة. 
ومن غي����ر الصحي أن يتعرض 
االداء لهذا اجلدل وبتفاوت حاد بني 
مصدر وآخر، بينما ميكن حسم 

الثالثة مستثمر في االسهم، ولسنا 
هنا بصدد تقومي أيهما اصح وان 
كنا منيل إلى شيء وسط ما بني 

االثنني.
واضاف التقرير انه في فقرة 
من تقريرنا بتاري����خ 12 يوليو 
2009 ق����د انتقدنا خالصة ارقام 
احلالة املالية للدولة، وذكرنا أن 
الرقم املتدني خلسائر الصندوق 
السيادي الكويتي غير صحيح، 
وقدرنا خسائر الصندوق على أقل 
تقدير بنحو 25.5% في حالة اخذنا 
في االعتبار ما اضيف إلى رصيده 

بنحو 36% وهي نسب متقاربة 
وتوح����ي باتباع هذه الصناديق 
استراتيجية متشابهة، بينما خسر 
الصندوق الس����عودي نحو %12 
والنرويجي نحو 30%. والتفاوت 
الكبير بني اداء صناديق الكويت 
وأبوظب����ي وقطر، م����ن جانب، 
والصندوق السعودي، من جانب، 
يعود إل����ى اختالف جوهري في 
النهج، فالسعودية تركز بنحو 
80% من اس����تثمارات صندوقها 
على السندات أي ال تأخذ مخاطر، 
بينما 60% من الصناديق األخرى 

أوضح تقرير الش����ال أنه ال 
يفترض أن يث����ور جدل كالذي 
ح����دث ح����ول أداء الصن����دوق 
الس����يادي أو احتياطي األجيال 
القادم����ة للكوي����ت، ونعتقد أن 
مبدأ سرية املعلومات من أساسه 
خطأ وغي����ر مبرر، ويفترض أن 
حتتذي الكويت، سياسة وشفافية، 
صندوق النرويج السيادي. وكانت 
احلكومة قد عرضت للحالة املالية 
للدولة في جلسة سرية ملجلس 
االمة، وأنها جلسة سرية ال ميكن 
االعتداد مبا نشر عنها، ألن نشر 
األرقام االجمالية دون اخلوض 
في تفاصيلها قد يكون مضلال، 
وكانت خالصة ما نش����ر هي أن 
حجم الصندوق السيادي للكويت 
� رصيد احتياطي االجيال القادمة 
� حتى 2009/3/31 هو بحدود 48.4 
مليار دينار هبوطا من نحو 57.9 
مليار دينار في 2008/3/31 هبوطا 
بنحو 20% ولكن دون خصم ما 
أضيف عليه من االيرادات العامة. 
وب����ني التقري����ر ان ارقام مؤمتر 
االمم املتحدة للتجارة والتنمية 
»انكتاد« حول الصناديق السيادية 
األسبوع قبل الفائت، خالصتها 
أن صندوق الكويت السيادي كان 
أكبر اخلاسرين في االزمة املالية، 
حني خسر نحو 41% من قيمته أو 
نحو 94 مليار دوالر، ما يعني أنه 
قدر حجم الصندوق قبل االزمة 
املالية بنح����و 230 مليار دوالر. 
وجاءت خسائر صندوق أبوظبي 
خسائر صندوق احتياطي االجيال القادمة تتفاقم في ظل االزمةثانية بنحو 40% وصندوق قطر 

26% من الكويتيين مقترضون

التقري���ر ان ح���دة  ق���ال 
الدعوات لشراء ديون املواطنني 
االستهالكية واملقسطة واسقاط 
الفوائد واعادة جدولة األصل 
اش���تدت، ويب���دو ان املوقف 
احلكومي منقسم، بعد ان تسرب 
ما يوحي بأن للحكومة رأيا غير 
املعلن حول املوضوع. وضعف 
احلكومة ال���ى جانب ما يبدو 
من انقس���ام فيها يخلق فراغا 
كبيرا في السلطة، وعندما يحدث 
فراغ من الطبيع���ي ان يتقدم 
من يح���اول احتالله باحلق او 
بالباطل، والتعدي على اخلزينة 
العامة وحقوق الصغار ومن لم 
يولدوا بعد، جزء من محاوالت 

ملء الفراغ بالباطل.
وقبل اخلوض في خطورة 
القروض،  الى ش���راء  الدعوة 
البد م���ن التذكير بآخر األرقام 
املتوافرة، وقد ال تكون دقيقة 
ولكنه���ا قريب���ة م���ن الواقع، 
العام  فاألرق���ام حتى نهاي���ة 
الفائت تشير الى وجود نحو 
278 الف مقترض كويتي بعدد 
نحو 508 آالف قرض، اي مبعدل 
1.83 قرض ل���كل مقترض، او 
اقل قليال من قرضني. يبلغ عدد 
القروض االستهالكية منها نحو 
282 الف قرض او نحو %55.5 
م���ن اجمالي ع���دد القروض، 
ويبلغ عدد القروض املقسطة 
نح���و 226 الف قرض او نحو 
45.5% من اجمالي عدد القروض. 
ان اجمالي  التقري���ر  واوضح 
رصيد القروض االس���تهالكية 

اجمال���ي عدد ق���روض تلك 
الش���ريحة، وتل���ك مفارقات 
حادة تلغ���ي مبدأ العدالة بني 
املواطنني، كما ان هناك ش���كا 
في دستوريتها، وتكلفتها، أيا 
الظروف،  كانت في مثل هذه 
تعني انها اقتطاع من حق العمل 
وح���ق التعليم وحق اخلدمة 
الصحية للصغار وألجيال لم 

تر الدنيا بعد.
ولعل األهم في املشروع هو 
تخريب قيم االنتاج وااللتزام 
لدى االنسان، وهي دعوة الى 
التهور واالمعان فيه، ألن املكافأة 
بقدر التهور، والعقوبة للملتزم. 
وفي الدول األخرى التي كانت 
منش���أ األزمة، والتي حتملت 
اش���د وزرها، أقصى ما فعلت 
هو خفض مؤقت للضرائب، 
ألن املواطن���ة تعن���ي توازن 
احلقوق والواجبات، وتعني 
توازن التضحية واملكافأة بني 
احلاضر واملستقبل، وجميعها، 
حاليا، تبشر بالعودة الى زيادة 
الضرائب بعد جتاوز األزمة، 
اما سياساتنا فهي شيء آخر 
همومه الوطن واملستقبل. ذلك 
كله ال يعني انه ليست هناك 
قضية انسانية، وهناك بعض 
املعس���رين الذين يستحقون 
الع���ون، ونعتق���د بضرورة 
التفكير بفرض ضريبة، ولو 
رمزي���ة، عل���ى كل القادرين 
للتكافل مع غير القادرين، والبد 
للوزراء والنواب ان يكونوا في 

مقدمة دافعي الضريبة.

ان نحو ثالثة ارباع الكويتيني او 
نصف الراشدين لم يقترضوا، 
وال معنى ملعاقبة من لم يقترض 
اكثر شعورا باملسؤولية  ألنه 
وافضل ف���ي تخطيطه املالي. 
وحتى على مستوى املقترضني 
هناك تباين شاسع بني معدل 
القرض االستهالكي واملقسط، 
وحتى ضمن كل شريحة هناك 
تباين كبير، فالقروض الصغيرة 
دون ال� 5 آالف دينار للقروض 
االس���تهالكية تبلغ 82.2% من 

وبني اسالمية مضمنة بالفوائد، 
ومبعدل قرض للفرد الواحد � 
وليس للقرض الواحد � بحدود 
17.6 الف دينار، ومبعدل قيمة 
للقرض الواحد بحدود 9.6 آالف 

دينار.

عدد المقترضين

وذكر التقرير ان األرقام تشير 
الى ان عدد املقترضني يعادل نحو 
26% من عدد الكويتيني ونحو 
نصف الراشدين منهم، مبا يعني 

يبلغ نحو 977 مليون دينار، 
مبع���دل لقيمة القرض الواحد 
بحدود 3.5 آالف دينار، بينما 
يبلغ رصيد القروض املقسطة 
نح���و 3906 مالي���ني دين���ار، 
مبع���دل لقيمة القرض الواحد 
بحدود 17.3 الف دينار، او نحو 
خمسة اضعاف معدل القرض 
االستهالكي، وبلغ اجمالي رصيد 
القروض االستهالكية واملقسطة 
نحو 4883 ملي���ون دينار بني 
تقليدية غير مضمنة بفوائدها 

4.8 مليارات دينار إجمالي القروض االستهالكية والمقسطة في حدود 17.6 ألف دينار للقرض الواحد

ثالثة ارباع الكويتيني لم يقترضوا


