
االحد 7 مارس 2010   43اقتصاد
في ظل وجود 6 أفرع للبنوك الخليجية و3 لألجنبية

اقتصاديون لـ »األنباء«: تواجد البنوك الكويتية في دول الخليج »ضعيف« 
بسبب اإلجراءات وتركيزها على السوق المحلي

األسـطى: »األهلي« كان سـّباقًا في الخـروج إلى اآلفـاق الخليجية بافتتـاح فرعين فـي أبوظبي ودبي

الرشـدان: افتتاح أفرع للبنوك الخليجية يزيد فرص تمويل الشـركات ويعطي زخمًا لالقتصاد الكويتي

الفـرس: البنـوك الكويتيـة تركـز نشـاطها على السـوق المحلـي بسـبب عوائـده المجزية

متأخـرة بـدأت  الخليجيـة  للبنـوك  فـروع  افتتـاح  فـي  التوسـع  ثقافـة  المديهيـم: 

العلوش: الشركات المحلية بإمكانها الحصول على قروض من البنوك الخليجية عن طريق فروعها في الكويت

فروع البنوك اخلليجية في دول 
التعاون حتفز الشركات  مجلس 
افرع  افتتاح  االس����تثمارية على 
لها ف����ي دول املجلس، خاصة ان 
الشركات االستثمارية تعمل حتت 
مظلة البنوك املركزية كما هو احلال 

بالنسبة للبنوك.

زيادة األنشطة

من جانبه، قال العضو املنتدب 
العقارية مرزوق  ابيار  لش����ركة 
الرشدان ان افتتاح أفرع للبنوك 
اخلليجية ف����ي الكويت يزيد من 
فرص التمويل للشركات ويعطي 
زخما لالقتصاد الكويتي من خالل 
الش����ركات العاملة فيه، الفتا الى 
أموال خليجية للسوق  ان جذب 
احمللي أمر من شأنه حتريك العجلة 
االقتصادية ومن ثم زيادة النشاط 

االقتصادي الكويتي.
وأشار الرشدان الى ان الشركات 
الكويتية ف����ي مختلف القطاعات 
في حاجة ماس����ة الى فتح قنوات 
متويلية جديدة لالس����تمرار في 
تنفيذ املشاريع احلالية، فضال عن 
س����داد االلتزامات قصيرة األجل، 
مبين����ا ان هذا األم����ر قد يصعب 
حتقيق����ه عن طريق أفرع البنوك 
اخلليجية نظرا للظروف اآلنية، 
غير انه لم يستبعد ان يحدث ذلك 

في وقت ما.
وذكر الرش����دان ان الشركات 
العقارية س����يكون لها دور كبير 
في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، 
وبالتالي ستكون من أكثر الشركات 
التي في حاج����ة للتمويل إلجناز 
املشاريع اإلنشائية التي تنطوي 

عليها هذه اخلطة.

الكويتية  األزمة توجه الشركات 
البنوك  ق����روض  للحصول على 
اخلليجية الرئيسية على ان يكون 
ذلك بالتنسيق مع أفرع هذه البنوك 
املوجودة في الكويت، مشيرا الى 
ان من فوائد وجود أفرع للبنوك 
اخلليجية ف����ي الكويت ان تكون 
البنوك الرئيسية على دراية وإملام 
الكويتية  بالبيئة االس����تثمارية 
والشركات املوجودة في النشاط 

االقتصادي.
ولفت العلوش الى ان االتفاقية 
االقتصادية املوحدة لدول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي تنص على 
الس����ماح بافتتاح أف����رع للبنوك 
اخلليجية ف����ي كل أو أغلب دول 
املجل����س، حيث من ش����أن ذلك 
الدفع ف����ي اجتاه حتقيق التكامل 

االقتصادي.
افتتاح  وأوض����ح ان زي����ادة 

وحدة  التكامل االقتصادي بني دول 
مجلس التعاون اخلليجي.

تحسين الخدمات التمويلية

اما رئي����س مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب لش����ركة األولى 
لالستثمار د.محمد العلوش فأكد 
ان وجود مثل تلك الفروع يشكل 
إضافة ويساهم في زيادة عمليات 
التمويل، كما انه يدفع في اجتاه 
املنافسة، وبالتالي حتسني مستوى 
اخلدمات املصرفية بش����كل عام 

والتمويلية بشكل خاص.
وأضاف العل����وش ان الفائدة 
احلقيقية لن تتحقق بشكل كبير 
في الوقت الراهن نظرا الستمرار 
تداعيات األزم����ة املالية وما نتج 
التمويل  عنها من جتفيف منابع 
والتشدد في سياسات االقراض، 
الفتا الى ان����ه ميكن وبعد انتهاء 

املركزي ال يسمح للبنوك اخلليجية 
اال بافتت����اح فرع واحد فقط وهو 
ما يحد من قدرة تلك البنوك على 

املنافسة.

تركيز على السوق المحلي

وأشار الفرس الى ان البنوك 
الكويتية تركز بشكل عام على 
لذا يندر وجود  السوق احمللي، 
أفرع لها في االسواق اخلارجية 
بشكل عام وليس على مستوى 
دول اخلليج فقط، والسبب في 
ذلك يرجع الى أن البنوك الكويتية 
ترى ان السوق احمللي يحقق لها 
عوائد مجزية الى جانب ما حتققه 

من استثماراتها اخلارجية.
وش���دد الفرس على ضرورة 
س���عي البنوك احمللية للخروج 
ال���ى اآلف���اق اخلليجية، خاصة 
في ظل السعي احلثيث لتحقيق 

اما الس����بب الثان����ي فأوضح 
املديهيم ان����ه يتمثل في ان كثيرا 
من البنوك الكويتية لها أولويات 
تسعى لتحقيقها وهو ما تسبب 
في عدم وجود عدد كبير من األفرع 
للبنوك الكويتية في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

نشاطها محدود

من جهته، قال أستاذ االقتصاد 
بجامعة الكويت د.رياض الفرس 
ان ايجابيات زيادة عدد افرع بنوك 
اخلليج في الكويت محدودة الى 
حد ما، مرجعا الس���بب في ذلك 
الى ان تلك البنوك تقدم خدماتها 
للش���ركات دون األفراد، وهو ما 
الى حد  املنافسة تنخفض  جعل 
كبير، خاصة على مستوى اسعار 

العموالت.
البنك  ان  الف����رس  واض����اف 

املزمع  التنمية  عند تفعيل خطة 
تنفيذه����ا خالل الس����نوات ال� 4 
املقبلة، وبالتالي ميكن ان تكون 
هذه الفروع اضافة الى املنظومة 

املصرفية احمللية.
وأرجع املديهي����م عدم وجود 
فروع كثيرة للبنوك الكويتية في 
دول مجلس التعاون لسببني، األول 
هو صعوبة اإلجراءات في بعض 
دول اخلليج، مشيرا الى ان ثقافة 
افتتاح افرع للبنوك اخلليجية في 
دول مجلس التعاون بدأت قريبا، 
كما ان »املركزي« لم يسمح بذلك 
إال منذ س����نوات قريبة، مؤكدا ان 
كل دول اخلليج ترحب بذلك وال 
ترفض اي طلب م����ن هذا النوع 
ولكن بعضا من هذه الدول تضع 
عراقيل رمبا تكون سببا في تأخر 
احلصول على إص����دار املوافقات 

الالزمة.

ان افتتاح ف����رع واحد فقط لكل 
بنك خليجي في الكويت ال يكفي 
لكي يكون لتلك البنوك دور مؤثر 
انها متتاز  الكويت، خاص����ة  في 
بتوافر عدد كبير من البنوك سواء 

االسالمية او التقليدية.
واض����اف املديهيم ان س����ماح 
»املركزي« بزي����ادة أفرع البنوك 
اخلليجية له عدة جوانب ايجابية 
منها، على سبيل املثال ال احلصر، 
تعزيز وحدة دول مجلس التعاون، 
كما ان هذا األمر يصب في صالح 
اتفاقية توحيد العملة اخلليجية 
املوحدة وهو حلم تس����عى دول 
اخللي����ج الى حتقيق����ه في اقرب 

وقت ممكن.
وأشار املديهيم الى ان الشركات 
الكويتية التي تعمل في مختلف 
األنش����طة واملج����االت بإمكانها 
االستفادة من هذه الفروع، خاصة 

في البداية اكد امني سر البنك 
االهلي الكويتي عبداهلل االسطى 
ان ضعف تواجد البنوك الكويتية 
في االسواق اخلليجية أمر يخضع 
لدراسات اجلدوى وسياسة كل بنك، 
الفتا الى ان »االهلي« كان سباقا 
في اخلروج لآلفاق اخلليجية من 
خالل افتتاح فرعني له في اماراتي 
أبوظبي ودبي، مشيرا الى ان هذه 
الفروع أتاحت للبنك فرصة توسيع 
قاعدة عمالئه وتواجده في مناطق 
جغرافية واسعة، ومن ثم زيادة 
املنافس����ة مع البن����وك املوجودة 

هناك.
وقال االس����طى ان زيادة عدد 
أفرع البنوك اخلليجية في السوق 
احمللي متثل خطوة اضافية مهمة، 
حيث ستتنوع اخلدمات واملنتجات 
املصرفية أم����ام العمالء، وهو ما 
يشجع على زيادة املنافسة ومبا 
يصب ف����ي نهاية االمر في صالح 

العمالء.

قنوات تمويلية جديدة

وأشار االسطى الى ان الزيادة 
ميك����ن ان تك����ون مبنزلة قنوات 
متويلية جديدة، خاصة ان الكويت 
مقبلة عل����ى تنفيذ خطة تنموية 
طموحة وكبي����رة، وبالتالي فإن 
الشركات التي ميكن ان تساهم في 
تنفيذ هذه اخلطة سيكون بإمكانها 
االستفادة من هذه االفرع واحلصول 
ق����روض ومتويالت  منها عل����ى 
تساعدها في اجناز املشاريع التي 

ستسند اليها.
ولفت الى ان توس����يع قاعدة 
اجله����از املصرفي يدع����م ويعزز 
املنظومة االقتصادية بشكل عام 
واملصرفية بشكل خاص، معربا 
عن امله في ان حتذو بعض الدول 
اخلليجية حذو الكويت في السماح 
بافتتاح أفرع على أراضيها، مشيرا 
الى ان الكويت كانت س����باقة في 

هذا االطار.

تعزيز الثقة

وذكر االسطى ان افتتاح أفرع 
البن����وك اخلليجية ف����ي الكويت 
يعزز الثقة في البيئة االستثمارية 
الكويتية، وايضا التشريعية، الفتا 
الى ان هذا االمر يشجع على اقرار 
قوانني جديدة تزيد من ثقة اآلخرين 

في االقتصاد الكويتي.

فرع واحد ال يكفي

من جانبه، ق����ال املدير العام 
إلدارة اخلدمات املصرفية لألفراد 
البنك التجاري علي املديهيم  في 

مع تزايد أفرع البنوك اخلليجية واالجنبية والتي كان آخرها موافقة بنك الكويت املركزي على افتتاح فرع 
لبنك مسقط في الكويت ليصل عددها الى 9 أفرع متساويا مع عدد البنوك احمللية البالغ 9، وفي املقابل 

جند أن هناك ضعفا في تواجد البنوك احمللية في الدول اخلليجية.
»األنباء« قامت برصد أسباب ضعف اقبال البنوك الكويتية على افتتاح فروع لها في الدول اخلليجية مقابل 
االقبال امللحوظ للبنوك اخلليجية على ذلك في الكويت، حيث أجمع مصرفيون واقتصاديون على ان بعض 

دول اخلليج لديها صعوبة في االجراءات، فضال عن ان البنوك الكويتية تفضل التركيز على السـوق احمللي 
ألنها حتقق من خالله عوائد مجزية الى جانب استثماراتها اخلارجية، باالضافة الى ان قرار افتتاح فرع لبنك 

محلي في دولة خليجية حتدده قناعات وسياسات تختلف من بنك آلخر.
وحول جدوى زيادة عدد االفرع اخلليجية في الكويت، وتأثير ذلك على اخلدمات املصرفية في الكويت 
أوضحوا ان تلك االفرع ميكن ان تؤدي الى توسيع قاعدة اجلهاز املصرفي الكويتي وترسيخ مبدأ املنافسة 

مبـا يضمن ابتكار أدوات ومنتجات مصرفية جديدة ملواكبة احتياجات وتطلعات العمالء خاصة ان الكويت 
بها 9 بنوك ما بني اسالمية وتقليدية بخالف بنك وربة الذي أوشك أن يخرج للنور.

وذكروا ان خطوة زيادة عدد فـروع البنوك اخلليجية مهمة خاصة انها تتزامن مع اعتزام الكويت تنفيذ 
خطة التنمية، وبالتالي ميكن ان تكون زيادة التواجد االجنبي مبنزلة قنوات متويلية جديدة.

وفيما يلي تفاصيل اآلراء:

د. رياض الفرس د. محمد العلوش مرزوق الرشدان علي املديهيم عبداهلل االسطى

أسباب عدم توسع البنوك المحلية
 في أسواق الخليج:

1 � صعوبة اإلجراءات من بعض الدول.
2 � التركيز على السوق احمللي.

3 � االهتم���ام أكثر بعوائد االس���تثمارات 

اخلارجية لبعض األنشطة.
4 � اخت���الف السياس���ات والقناعات بتلك 

اخلطوة من بنك إلى اخر.

إيجابيات افتتاح أفرع
 لبنوك خليجية في الكويت:

1 � تؤدي لزيادة قاعدة اجلهاز املصرفي احمللي.
2 � ترسيخ مبدأ املنافسة.

3 � املساهمة في ابتكار أدوات ومنتجات مصرفية 
جديدة.

العم���الء  4 � تلبي���ة احتياج���ات وتطلع���ات 
املستقبلية.

5 � تتزامن مع تنفيذ الكويت خلطة التنمية وبالتالي 
زيادة القنوات التمويلية.

� تعزي���ز وتنظي���م املنظوم���ة االقتصادي���ة   6
واملصرفية.

7 � تعزز من إملام بنوك اخلليج الرئيسية بالبيئة 
االستثمارية احمللية.

سلبيات افتتاح أفرع 
لبنوك خليجية في الكويت:

1 � الس���ماح بفرع واحد يحد من ق���درات البنوك 
اخلليجية على املنافسة.

2 � العميل احمللي اعتاد على بنوك الكويت وليس 
بسهولة تغيير هذا االعتقاد.

3 � محدودية فرص عمل البنوك اخلليجية واقتصارها 
على خدمة الشركات.

أسباب موافقة الكويت
 على افتتاح 9 أفرع لبنوك خليجية:

1 � تعزي���ز وحدة دول مجلس التعاون اخلليجي في 
اطار التكامل االقتصادي.

2 � توحيد اجلهود إلطالق العملة املوحدة.


