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لماذا تكاد تكون الكويت البلد األول في العالم من حيث 

هجرة االستثمارات؟!

تشهد العاصمة البحرينية املنامة في السابع من شهر ديسمبر املقبل 
انطالق انش���طة املؤمتر اخلليجي الدولي للتقييس الكهروتقني برعاية 
كويتية حيث يناقش املؤمتر الدولي املواصفات القياسية الكهروتقنية 
وتقليل املخاطر والتدابير املتخذة في منطقة اخلليج حلماية مستخدمي 
االجهزة غير املطابقة كما يناقش املؤمتر خطط وبرامج الهيئة الدولية 
الكهروتقنية نحو نظام عاملي الختبار واصدار شهادات مطابقة االجهزة 

.IECEE الكهربائية ومكوناتها

المؤتمر الخليجي للتقييس الكهروتقني ينطلق برعاية كويتية 7 ديسمبر

أحمد يوسف
ألم جتد عائدات الكويت في البيئة احمللية 
مج���اال خصبا حاضنا تعم���ل من خالله على 
انتعاش اقتصاد دولة باتت متعطشة لكثير من 
املشروعات خالل السنوات املاضية، خصوصا 
اذا كان حجم استثمارات الكويت في اخلارج ال 
يتناسب باحلجم املطلق حلجم األموال قياسا 

بحجم اقتصادها. 
الدراسات تشير أشارت الى انه خالل السنوات 
اخلمس املاضية زادت االس���تثمارات الكويتية 
العامة في اخلارج بواقع 110 مليارات دوالر، أما 
االستثمارات اخلاصة فقد زادت على ذلك، وشركتا 
زين وأجيليتي وحدهما استثمرتا في اخلارج ما 
يزيد على 15 مليار دوالر خالل سنوات قليلة.

ووصل رصيد األصول األجنبية للمصارف 
احمللي���ة إلى نحو 28 ملي���ار دوالر واألصول 
األجنبي���ة لش���ركات االس���تثمار )التقليدية 
واإلسالمية( إلى نحو 22 مليار دوالر، وأرقام 
استثمارات شركات العقار ال تقل أهمية عن تلك 
املذكورة واخلاصة بالبنوك وشركات االستثمار 

واخلدمات.
ومبقارنة االستثمارات الداخلة بتلك اخلارجة 
جند أن النسبة اخلاصة بالكويت أقل من 1% أي 
مقابل كل 100 دوالر خارجة ال يدخل البالد إال 
دوالر واحد، وفقا إلحصاءات مؤمتر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية )انكتاد(، وهذا املعدل يجعل 
الكويت األولى عامليا كنسبة حلجم ناجتها في 
تصدير األموال العامة واخلاصة الباحثة عن 

فرص حول العالم وال جتدها في الكويت.
واملع���روف من ملكي���ات الهيئ���ة العامة 
لالس���تثمار في السوق احمللي عددها أقل من 
عدد أصابع اليدين وكلفتها على الهيئة تكاد 
ال تساوي 0.5 % من إجمالي قيمة استثمارات 
احتياطي األجيال املوظفة في اخلارج والبالغة 

حاليا أكثر من 200 مليار دوالر.
ومعظ���م اس���تثمارات الهيئ���ة محليا هي 
في ش���ركات مدرجة وفي صناديق استثمار 
تديرها شركات باإلضافة الى حصص أخرى 

مختلفة.
وبعض أكبر املس���اهمات هي في شركات 
طرحت لالكتتاب ميلك املال العام فيها حصصا 

تصل الى %24.

وإذا كان األم���ر كذلك، ف���إن توجيه حفنة 
أموال لالستثمار داخل البالد يعد أمرا، بات ذا 
جدوى إلعادة دراسته مرة أخرى، خصوصا 
إذا كنا نلتزم بتوجهات صاحب السمو األمير 
بتحول الكوي���ت ملركز مالي وجتاري إقليمي 

في املنطقة.
وبالضرورة بات األمر يعنى بتحويل ثقافة 
املجتمع إلى ثقافة اإلنتاج والتنمية القائمة على 
العائد املضمون للمديني املتوسط والبعيد. وعند 
هذا احلد سيكون للمال العام دورا محوريا في 
التنمية التي ننشدها وليس لتكديسه لألجيال 
القادمة وحسب، بل بتسخيره لرفاه املجتمع 

كله اليوم وغدا جيال بعد جيل.

حجم االستثمار
 الداخلي  ال يتناسب 
مع الخارجي  إطالقًا

أموال الكويت
 تجوب العالم باحثة
 عن فرص القتناصها

100 دوالر 
لالستثمار الخارجي تقابل 
دوالرًا واحدًا داخاًل

المؤشرات االقتصادية الرئيسية في الكويت

20082007200620052004

تضخم االسعار االستهالكية10.65.53.04.11.3

متوسط سعر فائدة االقراض7.68.58.67.55.6

االيرادات احلكومية14.519.015.513.78.9*

االيرادات النفطية13.917.714.512.38.2*

االنفاق احلكومي5.59.710.36.86.3*

الصادرات20.116.216.213.18.4**

الواردات5.15.04.64.63.7**

* ابريل � سبتمبر / ** يناير � سبتمبر

تؤكد املؤسسة العربية لضمان االستثمار بشأن التدفقات االستثمارية
ما يلي:

   السعودية: 29.6 مليار دوالر )24.3 مليارا في 2007(.

   اإلمارات: 13.7 مليار دوالر )13.2 مليارا في 2007(.

   البحرين: 1.7 مليار دوالر )660 مليونا في 2007(.

   الكويت: 65 مليون دوالر فقط )123 مليونا في 2007(.

65 مليون دوالر استثمارات جذبتها الكويت في 2007

كتبت مجلة »ميد« في تقرير 
لها ان تأثير االزمة املالية العاملية 
على عدد من اكثر املؤسسات املالية 
الكويتية رس���وخا أبرز احلاجة 
املاسة الى اجراء اصالحات على 

االنظمة املالية في البالد.
واضافت املجلة انه بعد عام من 
االزمة التي هزت بعض املؤسسات 
املالية القيادية في البالد اليزال 
املصرفيون وبيوت االس���تثمار 
يتكيفون مع تبع���ات ما حدث. 
وكانت ال� 12 شهرا املاضية مؤملة 
بشكل خاص لبلد كان رائد تطور 
املؤسسات املالية في اخلليج وكان 
اول بلد يفتتح فيه بنك وطني في 
املنطقة هو بنك الكويت الوطني 

الذي اسس عام 1952.

وكان ش���هر اكتوبر 2008 قد 
شهد قرار بورصة الكويت بتعليق 
تداول اس���هم بنك اخلليج وهو 
ثاني اكبر بنك في البالد من حيث 
االصول وذل���ك لوقف مزيد من 
الش���هر  التراجع لقيمتها. وفي 
ذاته ارغمت مؤسستان ماليتان 
كبيرتان هما دار االستثمار وبيت 
االس���تثمار العاملي عل���ى اعادة 

جدولة ديونهما. 
وتقول املجلة انه نتيجة لهذه 
املشكالت تستمر التساؤالت في 
اوس���اط مجتمع املال الكويتي 
حول فاعلية التنظيم املالي في 
البالد. وتضيف ان احداث خريف 
2008 تركت على نفسية االعمال 
اثارا مشابهة ملا تركته ازمة سوق 

املناخ عام 1982.
لقد اثرت االزمة على الصورة 
املالية العاملية للكويت ولكن »ميد« 
تقول ان هنالك اتفاقا واسعا لدى 
املصرفيني الكبار في الكويت على 
ان مش���كلة بنك اخلليج جنمت 
عن اخطاء داخلي���ة في التقدير 
وال تعكس الوضع الصحي العام 
للنظام املالي او صرامة اشراف 
البنك املركزي وحصافة معاييره. 
وفي اكتوب���ر 2008 تدخل البنك 
املركزي النقاذ بنك اخلليج وتعزز 
وضع البنك اكثر في يناير عندما 
اخذت هيئة االستثمار الكويتية 

حصة 16% فيه.
ولكن احلكومة لم تقدم مساعدة 
مماثلة لبقية البنوك واستعاضت 
عن ذلك بضمانة للودائع مشروطة 
بقيود صارمة مثل االندماج مع 

مؤسسات منافسة.
ويعتقد بع���ض احملللني بأن 
االزمة كشفت عن بعض العيوب 
الكويتي.  التنظي���م  في منوذج 
فبالرغ���م من صرام���ة االنظمة 

البنوك  املصرفية وجدت بعض 
نفس���ها معرضة ملخاطر قام بها 
عمالؤها. ويرى آخرون ان الضرر 
للبنوك الكويتي���ة كان محدودا 
بسبب القواعد التنظيمية الصارمة 
للمصارف وبالذات ش���رط عدم 
جتاوز القروض لنسبة 80% من 

الودائع. 
وميكن ارج���اع التأثير احلاد 
لألزم���ة املالي���ة على ش���ركات 
الى احلجم  الكويتية  االستثمار 
احمل���دود لالقتص���اد الكويت���ي 
وكان���ت طموحاتها تفوق حجم 
االقتصاد. واستثمرت شركات مثل 
دار االستثمار وبيت االستثمار 
العقارات وفي اسهم  العاملي في 
عاملية. وعندما حدثت االزمة هوت 

قيمة اصولها.
قبل االزمة املالية كانت الكويت 
تخطط العادة النظر في االنظمة 
املالية غير املصرفية ولكن تراجع 
البورصة وازمة قطاع االستثمار 
ابرزا احلاجة امللحة النشاء جهة 

تنظيمية جديدة. 

األزمة العالمية ُتعّزز الحاجة إلى اإلصالح المالي في الكويت


