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مليار دينار ضختها 
الحكومة في البورصة 
منذ بداية األزمة

لماذا ال توزع المليار دينار 
المتبقية من المحفظة 
الحكومية على الصناديق 
مع رقابتها بشدة؟

هشام أبوشادي
للخروج من األزمة احلادة التي تعرض لها سوق 
الكويت لألوراق املالية في عام 1998، اتخذت احلكومة 
العديد من االجراءات أبرزها حث الهيئات واملؤسسات 
احلكومية على ضخ سيولة مالية في البورصة، ومن 
ابرز هذه الهيئات الهيئة العامة لالستثمار التي قامت 
بتشجيع الشركات االستثمارية والبنوك على تأسيس 
صناديق استثمارية لالستثمار في البورصة، فقبل 
أزمة 1998 لم تكن هناك صناديق استثمارية تعمل في 
البورصة التي كان عدد الشركات املدرجة فيها وقتها 
يقدر بحوالي 65 ش����ركة. ومع عام 2000، س����ارعت 
الشركات االستثمارية الى تأسيس صناديق لالستثمار 
مبساهمة رئيسية من الهيئة العامة لالستثمار التي 
بدأت املساهمة بنسبة 50% من رأسمال الصندوق، ومع 
تزايد إقبال الشركات على تأسيس الصناديق بدأت 
»الهيئة« تساهم بأسهم عينية في رأسمال الصناديق، 
باالضافة الى املساهمة النقدية، وقد أدى هذا النهج الذي 
اتبعته الهيئة العامة لالستثمار والهيئات واملؤسسات 
احلكومية األخرى الى انتشال البورصة من األزمة التي 
تعرضت لها، حيث ضخت الهيئة العامة لالستثمار 
في الصناديق اكثر من 700 مليون دينار من عام 2000 
وحتى عام 2005، وحققت أرباحا فاقت رؤوس األموال 
التي ساهمت بها في الصناديق االستثمارية. فهل تبادر 
الهيئة العامة لالستثمار الى التشجيع على تأسيس 
صناديق جديدة وضخ سيولة جديدة في الصناديق 
العاملة إلنقاذها؟ هناك أوجه تشابه واختالف بني أزمة 
1998 وأزمة 2008 على مس����توى البورصة والوضع 

االقتصادي احمللي والعاملي.

أوجه التشابه على مستوى البورصة

أوال: في عام 1998 كان عدد الشركات املدرجة في 
البورصة يتراوح بني 65 و70 شركة.

ثانيا: اس����عار العديد من األس����هم حاليا مشابهة 
ألس����عار األس����هم في عام 1998، مع األخذ في عني 
االعتبار الزيادات في رؤوس أموال الشركات املدرجة 

خالل عام 1998.
ثالث�ا: كان هناك ما يش����به األزم����ة العاملية، ففي 
عام 2000 كانت هناك أزمة حادة عصفت باألسواق 
العاملية والتي أطلق عليها أزمة شركات التكنولوجيا 

واإلنترنت.
رابعا: انهيار مالي لدولة املكسيك التي حصلت على 
قرض مالي سريع من أميركا قدره 40 مليار دوالر، 
كذلك ما يش����به االنهيار املالي لتركيا التي حصلت 

أيضا على مساعدات ضخمة من أميركا.
خامسا: تدهور أسواق املال اآلسيوية، خاصة بسبب 
املضاربات احلادة على عمالتها، خاصة العملة املاليزية 
من قب����ل اكبر مضارب في أس����واق املال امللياردير 

سورس.
سادسا: انعكست هذه األوضاع على اسعار النفط 
في تلك الفترة التي وصلت الى 6 دوالرات للبرميل، 
األمر الذي عصف مبيزانيات الدول اخلليجية وجعلها 

تعاني من عجوزات مالية ضخمة.
س�ابعا: اقتصادات الدول الكب����رى خاصة أميركا 
واليابان وأغلب الدول الغربية كانت قوية وحالت 

دون حدوث أزمة عاملية.

أوجه االختالف

اوال: في العام 1998 لم يكن هناك وعي للمواطنني 

او االجانب بالبورصة، وبالتالي كان تأثير تدهورها 
على املواطنني محدودا، بل انه كان حادا على املجاميع 

االستثمارية التي كانت تعمل انذاك.
ثانيا: لم تكن هناك صناديق  استثمارية بل كانت 
هناك مجاميع مضاربية وحتالفات كانت حترك السوق 

حسب رغباتها.
ثالثا: العديد من الش����ركات املدرجة آنذاك لم يكن 
لها نش����اط س����وى التعامل بالبورصة، وهذا وجه 
تش����ابه مع العديد من الشركات ايضا خالل االزمة 
الراهنة، ما يعني ان العقلية االدارية في الكويت ال 

تستفيد من االزمات.
رابعا : هناك 205 شركات مدرجة حاليا في البورصة، 
االمر الذي زاد من قاعدة املساهمني وبالتالي املتأثرون 

باالزمة.
خامسا: هناك حوالي 22 صندوقا استثماريا تعمل 
في البورصة مع تنوع في ادواتها االس����تثمارية ما 
ب����ني صناديق للتعامل ف����ي االدوات النقدية والتي 
قدمت قروضا لش����ركات، وما بني صناديق تتعامل 

في االسهم.
وق����د تأثرت هذه الصناديق بش����دة، االمر الذي 
جعلها في امس احلاجة الى س����يولة مالية جديدة 

لالستفادة من الفرص املواتية.
سادس�ا: هناك العديد من الشركات املدرجة حاليا 
اداؤها وخبرات ادارتها افضل بكثير مما كانت عليه 

في 1998.
س�ابعا: رغم االزمة املالية العاملية احلادة، اال ان 
ميزانيات دول اخلليج لم تتأثر باالنخفاض الكبير 
في اس����عار النفط، فعلى مس����توى الكويت كانت 
امليزانية مقيمة على سعر 35 دينارا للبرميل، وفي 
فورة االزمة لم تتراجع اسعار النفط عن 36 دوالرا 
للبرميل، واآلن االس����عار تتحرك م����ا بني 70 و73 

دوالرا للبرميل.
ثامن�ا: على املستوى العاملي، فإنه في العام 1998 
كان االقتصاد االميركي جيدا، اما في العام 2008 فإن 
انهيار املؤسسات املالية والعقارية في اميركا ادى 
النهيار اقتصادي اميرك����ي تبعه انهيار اقتصادي 

عاملي.
تاس�عا: االزمة الراهنة عصفت واثرت على اغلب 
البنوك والش����ركات الكويتية التي اليزال بعضها 

مهددا باالفالس.

جهود هيئة االستثمار

منذ بداية االزمة في ش����هر اغسطس 2008 ومع 
زيادة حدتها بعد االضرار التي حلقت ببنك اخلليج، 
قامت هيئة االس����تثمار بضخ مباشر في البورصة 
حلوال����ي 500 مليون دينار لم يظهر تأثير لها على 

السوق الذي واصل تدهوره.
وبعد اق����رار قانون االس����تقرار املالي الذي ظل 
حبرا على ورق حتى اآلن ولم تدخل اي شركة حتت 
مظلته، قامت احلكومة باالعالن عن تأسيس محفظة 
مالية برأسمال 1.5 مليار دينار مت ضخ حوالي 500 
مليون دينار من رأسمال هذه احملفظة، وهناك حوالي 
مليار دينار من رأس����مال احملفظة احلكومية ليس 
موجودا حتت يد شركتي الكويتية لالستثمار واالمان 
لالستثمار باعتبار انهما املسؤولتان عن ادارة اموال 
هذه احملفظة والتي فشلت في حتقيق اهدافها وفق 
آراء العديد من املسؤولني في الشركات واالقتصاديني، 

خاصة في جعل السوق مستقرا ومؤسسيا.

اقتراحات اإلنقاذ
ترى أوساط استثمارية ان الهيئة العامة لالستثمار يجب ان تقوم بدور اكبر إلنقاذ السوق 

مع بدايات عام 2010، وذكرت هذه االوساط مجموعة من االقتراحات:
أوال: توزيع املليار دينار املتبقية من رأس مال احملفظة احلكومية على خمس شركات إلدارتها 
من خالل رقابة ش����ديدة على آلية عمل هذه الشركات على االموال التي ستديرها، وذلك اما من 

خالل فتح محافظ مالية أو صناديق استثمارية.
ثانيا: ان ترصد الهيئة العامة لالستثمار بالتعاون مع الهيئات واملؤسسات احلكومية االخرى 
نحو 1.5 مليار دينار لتأسيس صناديق استثمارية جديدة بحوالي مليار دينار، وضخ حوالي 
500 مليون دينار س����يولة مالية جديدة في الصناديق املالية العاملة لالس����تفادة من الفرص 
االستثمارية الراهنة، خاصة ان انقاذ الشركات والبنوك ايضا يكمن في رفع قيم االصول التي 
تتراجع بش����دة، واستمرار معاناة الش����ركات من عدم قدرتها على معاجلة ديونها وفق قانون 

االستقرار املالي الذي مر على اقراره ثمانية اشهر ولم تدخل اي شركة حتت مظلته.

هل تبادر »الهيئة« إلى تشجيع الشركات على تأسيس 
صناديق جديدة وتقديم سيولة للصناديق القائمة؟

معالجة أزمة الشركات في رفع قيم أصولها.. و8 أشهر على »قانون االستقرار« وكأنه لم يكن


