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اخلميس ٤ فبراير ٢٠٢١ اقتصـاد

حمادة: االقتصاد الكويتي «قوي ومتني» ومدعوم من «صندوق األجيال»
قــال وزير املاليــة خليفة 
حمادة إن املركز املالي للكويت 
قــوي ومتني لكونــه مدعوما 
بالكامــل مــن قبــل صندوق 
القادمة،  احتياطــي األجيــال 
والذي يشــهد منوا مســتمرا 

بفضل جهود القائمني عليه.
وأضاف حمادة تعقيبا على 
قــرار وكالة فيتــش بتثبيت 
التصنيف الســيادي للكويت 
عنــد AA مــع تغييــر النظرة 
املســتقبلية من «مســتقرة» 
إلــى «ســلبية» ان مــا تعاني 
منــه املاليــة العامــة والتــي 
تتعلق باإليرادات واملصروفات 
السنوية من اختالالت هيكلية، 
أدى إلى قرب نفاد الســيولة 
في خزينــة الدولة (صندوق 
االحتياطي العام). وذكر وزير 
املالية أن من أهم أولوياتنا في 
السلطة التنفيذية خالل املرحلة 
املقبلــة هو تعزيز الســيولة 
في اخلزينــة، مؤكدا ضرورة 
تضافر جهود جميع اجلهات 
والعمل كفريق واحد لتحقيق 
استدامة املالية العامة. وكانت 
وكالة فيتش قد أكدت تصنيفها 
الســيادي للكويت  االئتماني 
 «AA» لعــام ٢٠٢١ عند املرتبة
مع تغيير النظرة املستقبلية 
مــن مســتقرة إلــى ســلبية. 
وقالــت الوكالــة ان تخفيض 
النظــرة املســتقبلية يعكس 
مخاطر السيولة قصيرة األجل 
واملرتبطــة بالنفاد الوشــيك 
لصنــدوق االحتياطــي العام 
في ظل غيــاب إذن للحكومة 
باالقتراض، حيث يتجذر هذا 
اخلطر في اجلمود السياسي 
واملؤسساتي الذي يفسر أيضا 
عدم وجود إصالحات مؤثرة 
ملعاجلة العجــز املالي الكبير 
في امليزانيــة العامة للدولة، 
والضعف املتوقع في أرصدة 
املوازيــن املاليــة واخلارجية 
للكويــت، ومــع ذلك ســتظل 
تلــك األرصدة مــن بني أقوى 
امليزانيــات الســيادية التــي 

٢٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
في الســنة املاليــة ٢٠/٢٠٢١. 
وعلى صعيد اإليرادات العامة، 
تتوقع الوكالة انخفاضه بنحو 
٣٣٪ ليصل الى ما يزيد قليال 
علــى ١٤ مليــار دينــار أو ما 
نسبته ٤٢٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي، مدفوعا بانخفاض 
أسعار النفط وكميات إنتاجه.
أما بالنسبة للمصروفات 
العامة، فتتوقع أن تتماشــى 
مع املصروفات الفعلية للسنة 
املاليــة الســابقة عند نحو ٢١ 
مليار دينار أو ما نسبته ٦٢٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي، أي 
أقل من املصروفات املرصودة 
في املوازنة العامة في السنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠٢١. وعلى مدار 
السنة املالية احلالية، خصصت 
احلكومــة مــا مجموعــه ٧٤٠ 
مليون دينار (أقل من ٢٪ من 
الناجت احمللي االجمالي) كإنفاق 
إضافي ملكافحة ڤيروس كورونا 
ودعم القطاع اخلاص، والذي 
قابلته مدخرات في بنود أخرى، 
مبا في ذلك انخفاض الدعوم 

احلكومية.
عجز في خانة العشرات

فــي ظــل عــدم وجــود 

مســتويات االنتاج احلالية 
للنفــط. ومبوجب منهجية 
إعــداد  املاليــة فــي  وزارة 
التقاريــر املاليــة، والتي ال 
تتضمن دخل االستثمارات 
احلكوميــة، تتوقع الوكالة 
أن يصــل عجــز امليزانيــة 
العامة (بدون حساب دخل 
االستثمارات احلكومية) الى 
نحو ١٠ مليــارات دينار أو 
ما نسبته أكثر من ٣٠٪ من 
النــاجت احمللي االجمالي في 
املالية ٢٠٢٠/٢٠٢١.  الســنة 
وهــذا يتوافق الى حد كبير 
مــع االحتياجات التمويلية 

للميزانية العامة. 
ميزانية قوية

ورجحــت الوكالة أن تظل 
امليزانية العامة في الكويت من 
بني أقوى امليزانيات السيادية 
التي تصنفهــا وكالة فيتش، 
حتــى مــع افتــراض وجــود 
إصالحــات ماليــة محــدودة 
وعدم انتعاش أســعار النفط 
أو كميــات اإلنتــاج. وفي ظل 
عدم إفصاح احلكومة عن حجم 
أصــول وأداء الهيئــة العامة 
لالستثمار، تتوقع الوكالة أن 
يصل صافي األصول السيادية 

إصالحات ماليــة كبيرة أو 
حــدوث انتعاش في الطلب 
النفط، تتوقع  العاملي على 
الوكالــة أن يبقــى عجــز 
امليزانيــة العامــة في خانة 
العشرات على املدى املتوسط 
الــى الطويــل. وتتوقع أن 
تسجل امليزانية العامة عجزا 
ماليا بنحو ٧٫٥ مليارات دينار 
أو ما نسبته ٢١٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي في الســنة 
املاليــة القادمة ٢٠٢١/٢٠٢٢، 
بافتراض أن متوسط سعر 
برميل النفط ســيبلغ نحو 
٤٥ دوالرا للبرميل ومتوسط 
االنتاج عند نحو ٢٫٤ مليون 
برميل يوميا. وفي ظل نفس 
االفتراضات، فإن مشــروع 
املوازنة العامة األخير يخطط 
لزيادة واســعة النطاق في 
اإلنفاق العــام الى نحو ٢٣ 
مليــار دينار أو ما نســبته 
النــاجت احمللــي  ٦٥٪ مــن 
الوكالــة  إال أن  اإلجمالــي، 
تتوقــع أن تكــون الزيــادة 
الفعلية في اإلنفاق أقل من 
ذلــك. وتقــدر أن متوســط 
سعر برميل النفط التعادلي 
العامة ســيصل  للموازنــة 
الى نحو ٨٠٪ للبرميل عند 

اخلارجية التي تديرها الهيئة 
العامــة لالســتثمار نحو ٥٨١ 
مليار دوالر أو ما نسبته ٦٥٢٪ 
من النــاجت احمللــي االجمالي 
في نهاية ٢٠٢٠، وذلك بالرغم 
من الســحوبات من صندوق 

االحتياطي العام.
القطاع املصرفي.. منظم

وأشــارت الوكالــة الى أن 
الهيكليــة  معظــم الســمات 
للكويت أضعف من متوسط 
أقرانها في التصنيف «AA»، مبا 
في ذلك مؤشرات البنك الدولي 
ملعاييــر احلوكمــة. ويتمتع 
القطــاع املصرفــي مبعــدالت 
رســملة جيــدة، وهــو منظم 
بشكل جيد من قبل بنك الكويت 
املركزي، حيث يبلغ متوسط 
مستوى تقييم اجلدوى للقطاع 
 .«BBB» املصرفي الكويتي عند
كما يعتبر االقتصاد الكويتي 
من أكثــر االقتصادات اعتمادا 
النفــط بــني احلكومات  على 
املصنفة من قبل الوكالة، وقد 
ساهم القطاع النفطي بأكثر من 
٩٠٪ من الصادرات ونحو ٦٠٪ 
من إجمالي االيــرادات العامة 
في امليزانية (مبا في ذلك دخل 

االستثمار) خالل عام ٢٠٢٠.

تعقيباً على قرار «فيتش» بتثبيت التصنيف السيادي للكويت عند AA مع تغيير النظرة املستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية»

وزير املالية خليفة حمادة

تصنفهــا الوكالــة. وتوقعت 
الوكالة أن عدم مترير قانون 
ديــن عــام جديــد قــد يؤدي 
الــى نفــاد ســيولة صندوق 
االحتياطي العام في األشــهر 
املقبلة مــا لم تتخذ مزيدا من 
التدابيــر ملعاجلــة أوضاعه، 
مشيرة الى أن استنفاد سيولة 
صندوق االحتياطي العام من 
شأنه أن يحد بشكل كبير من 
قــدرة احلكومة علــى الوفاء 
بالتزاماتهــا وميكن أن يؤدي 
ذلك إلــى اضطراب اقتصادي 
كبيــر. ووفقــا للســيناريو 
األساسي للوكالة الذي يفترض 
أن احلكومــة ســتجدد موارد 
صنــدوق االحتياطــي العــام 
لتجنب النضوب حتى بدون أي 
تشريع جديد من قبل مجلس 
األمة، واستمرار احلكومة في 
خدمة الدين (حيث تبلغ نحو 
٤٠٠ مليون دينار وبنسبة ١٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي في 
عام ٢٠٢١)، إال أنه التزال هناك 

درجة من عدم اليقني.
وتوقعت الوكالة أن يتسع 
عجــز امليزانيــة العامة (بعد 
إضافــة دخــل االســتثمارات 
الــى نحــو ٦٫٧  احلكوميــة) 
مليارات دينار أو ما نســبته 

العوامل املؤثرة على التصنيف

تدابير استثنائية ألزمة السيولة

قال الوكالة ان أهم العوامل التي ميكن أن تؤثر سلبا 
وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف االئتماني السيادي، 
هي السمات الهيكلية حيث ان استمرار استنزاف موارد 
صندوق االحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد 
للدين العام، أو تشريع يسمح بالنفاذ الى أصول صندوق 
األجيال القادمــة، أو قيام احلكومة بتدابير اســتثنائية 
لضمان اســتمرارها في الوفــاء بالتزاماتها، مبا في ذلك 
علــى ســبيل املثال ال احلصــر خدمة الديــن. كما ان من 
ضمن العمل املؤثرة ســلبا هي املاليــة العامة، حيث ان 
التآكل املستمر ملتانة األوضاع املالية واخلارجية نتيجة 
استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معاجلة 
االستنزاف الهيكلي للمالية العامة. كما حددت الوكالة أهم 
العوامل التي ميكن أن تؤثر إيجابا بشكل فردي أو جماعي 
علــى التصنيف االئتماني الســيادي وهي املالية العامة 
حيث ان اعتماد احلكومة الستراتيجية متويلية واضحة 
ومستدامة من خالل مترير القوانني التي تسمح بإصدار 
الديــن بانتظام أو النفاذ الى صنــدوق األجيال القادمة، 
مصحوبة بأدلة على أن املؤسســات والنظام السياســي 
في الكويت قادرة على مواجهة التحديات املالية طويلة 
األجل من خالل إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من 

العجز في امليزانية العامة للدولة.

أشــارت وكالة «فيتش» الى أن السلطات قد أبدت 
التزاما بتجنب أزمة الســيولة ولديها املرونة التخاذ 
تدابير استثنائية لتحقيق هذه الغاية. وفي أغسطس 
٢٠٢٠ أقر مجلس األمة قانونا يجعل من حتقيق فوائض 
مالية شرطا مسبقا لتحويل ١٠٪ من االيرادات العامة 
الى صندوق احتياطي االجيال القادمة، وسمح القانون 
اجلديــد بإلغاء التحويل للســنة املاليــة ٢٠١٨/٢٠١٩، 
وتبع ذلك شــراء صندوق احتياطي األجيال القادمة 
لألصول السائلة من صندوق االحتياطي العام. ولفتت 
الى أنه اليزال هناك لــدى صندوق االحتياطي العام 
أصول غير سائلة ميكن حتويلها أيضا الى صندوق 
احتياطي األجيال القادمة، مبا في ذلك مؤسسة البترول 
الكويتية، مبينة أنه بدون تشريع جديد، ميكن لصندوق 
االحتياطــي العام االقتراض من صنــدوق احتياطي 
األجيــال القادمة، كما حدث أثنــاء الغزو العراقي في 
١٩٩٠-١٩٩١، مع أن ذلك ليس خيارا تدرسه احلكومة 

في هذه املرحلة.

ضرورة تضافر جهود جميع اجلهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة املالية العامةأولوياتنا في السلطة التنفيذية خالل املرحلة القادمة تعزيز السيولة في اخلزينة

مطارات الشرق األوسط لن تتعافى من «كورونا» قبل ٢٠٢٤
محمود عيسى

إن  قالــت مجلــة «ميــد» 
شــركات الطيران في املنطقة 
تراجع جداول تسلم الطائرات 
اجلديدة ألساطيلها، فيما يبدو 
مــن غيــر املرجح أن تشــهد 
املطارات التعافي الكامل قبل 
عام ٢٠٢٤، مضيفة أن خارطة 
الطريق أمام شركات الطيران 
الطيران  وشــركات صناعــة 
املرتبطة بها في منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا تبدو صعبة 
وسط مخاطر األمن البيولوجي 
ذات التطور الســريع نتيجة 

انتشار جائحة كورونا.

االنتقــال مــن الوضع احلالي 
الذي تســتنزف فيه األصول 
النقدية للشــركات إلى وضع 

العامليــة للفتــرة بــني عامي 
إجمالــي  منــو   ٢٠٤٠/٢٠٢٠
حركة الــركاب مبعدل مركب 
يبلغ ٥٫٢٪ فــي املنطقة على 
العشــرين  الســنوات  مــدى 
املقبلة، ولكــن االنتعاش في 
الشرق األوسط سيكون بطيئا 
وغير مؤكد، مع منط متنوع 
ليســتعيد الطلــب عافيتــه. 
وتشــير التقديــرات إلــى أن 
حركة املســافرين في الشرق 
األوســط خالل عام ٢٠٢٠ قد 
بلغت ١١٢ مليونا، أي أقل بكثير 
من توقعات مجلس املطارات 
العاملي ملا قبــل الوباء والتي 
بلغت ٣٨٠ مليونا للعام ٢٠٢٠.

توليد النقد يلوح في األفق، إال 
أن األشهر الستة املقبلة ستظل 
متثل حتديا لشركات الطيران.

وعلى الصعيد العاملي، من 
املتوقع أن تســتمر شــركات 
الطيــران فــي حــرق األموال 
النقديــة حتى الربــع االخير 
من ٢٠٢١، حيث يتوقع حدوث 
انتعــاش طفيــف، ومــع ذلك 
ليــس مــن املتوقــع أن تعود 
املطارات في الشــرق األوسط 
إلى مستويات حركة املرور قبل 
انتشار الوباء حتى عام ٢٠٢٤.
وتوقــع املجلــس الدولي 
للمطارات في تقريره اخلاص 
بتوقعــات احلركــة اجلويــة 

٤٢٪ اإلشغال الفندقي املتوقع
مبدينة الكويت في ٢٠٢١

عالء مجيد

توقع تقرير صادر حديثا عن مؤسسة 
كوليرز انترناشيونال ارتفاع نسبة اإلشغال 
والعوائــد في فنــادق الكويت خالل العام 
٢٠٢١، حيــث من املتوقع أن تصل نســبة 
اإلشــغال الى ٤٢٪ بزيــادة قدرها ٦١٪ عن 
نسبة اإلشغال التي كانت عليها في العام 
املاضي ٢٠٢٠ والتي بلغت ٢٥٪ فقط لتبقى 
الفنــادق مبدينــة الكويت بني أقل نســب 
األشغال في منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا. ويتزامن ذلك مع تطبيق احلكومة 
الكويتية إلجراءات احترازية متحفظة بشأن 
فرض القيود على الســفر والتجمعات في 
إطار مكافحتها النتشار ڤيروس كورونا. 
وحلــت فنــادق مدينة الكويــت في املركز 

العشــرين بني ٢٤ ومدينة بفارق كبير في 
نســب اإلشــغال باملقارنة مبدن اإلمارات 
والسعودية باستثناء مكة املكرمة في ظل 
القيــود املفروضة على أداء فريضة احلج 
والعمرة. وارتكزت املؤسسة في اعداد هذا 
التقرير على توقعات نســبة مســتويات 
االشــغال املتوقعة لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ مع 
وضع تأثير جائحــة كورونا احملتمل في 
القطاع، مشيرة الى ان هذه التوقعات تشمل 
٢٤ ســوقا فرعية من أســواق الفنادق في 
املنطقة.وتوقــع التقرير حــدوث انتعاش 
في إشــغال الفنادق هذا العام بعد تعرض 
قطاع السفر والسياحة للضرر خالل العام 
املاضي، بسبب التأثير الواضح لتداعيات 
«كوفيدـ١٩» الذي أثر سلبا على دول العالم 

ودول اخلليج كافة.

وكانت منظمة اياتا للنقل 
اجلــوي ذكرت فــي إيجاز لها 
الشهر املاضي أنه في حني أن 

حتويل أصول «مؤسسة البترول»
إلى «احتياطي األجيال القادمة» 

محمود عيسى

كشفت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبيرغ» 
أن الهيئة العامة لالستثمار نقلت آخر أصولها 
العاملة من صنــدوق االحتياطي العام إلى 
صندوق األجيــال القادمة، مقابل احلصول 
على السيولة النقدية لسد العجز الشهري 
البالغ ٣٫٣ مليارات دوالر، األمر الذي سيترك 
واحــدة من أغنى بلــدان العالم في مواجهة 
خيارات قليلة لدفع فواتير التزاماتها املالية.

وبحسب املصادر تشمل األصول حصصا 
في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشــركة 
«زين»، مبينة أنه جرى أيضا حتويل أصول 
من مؤسسة البترول الكويتية من «االحتياطي 
العام» إلى صندوق األجيال القادمة الذي يبلغ 
قيمته ٦٠٠ مليــار دوالر، والذي يهدف إلى 
حماية ثروة البالد لفترة ما بعد النفط، الفتا 
إلى أن القيمة االسمية للمؤسسة تبلغ ٢٫٥ 
مليار دينار. ووفقا لـ «بلومبيرغ»، فإنه مع 
اعتماد ٨٠٪ من الدخل احلكومي على النفط، 
حتتاج الكويت إلى أسعار نفط عند مستوى 
٩٠ دوالرا لضبط ميزانيتها اجلديدة، مشيرة 
الــى أنه يعمل أكثر مــن ٨٠٪ من الكويتيني 
فــي القطاع احلكومــي ويتمتعون بإعانات 
سخية، لكن احلكومة جاهدت إلجراء تعديالت 
طفيفــة على اإلنفاق فــي مواجهة معارضة 

واسعة النطاق.
من جانب آخر، ذكرت الوكالة إن اللجنة 

املاليــة في البرملــان بدأت مراجعــة قانون 
االقتراض مرة أخرى الثالثاء املاضي، بعد يوم 
من اجتماع أزمة مع املسؤولني احلكوميني، 
ورفعت املراجعة التوقعات بحدوث ذوبان 
اجلليد، لكن سياسة حافة الهاوية أزعجت 
مجتمع األعمال، الذي حذر من أن التأخيرات 

املتكررة حتمل تكاليف طويلة األجل.
وفي سياق يتعلق بالصندوق السيادي 
الكويتــي، قالــت «بلومبيــرغ» إن مكتــب 
االستثمار الكويتي في لندن، الذراع الدولية 
لصنــدوق الثروة الســيادية الكويتي الذي 
يعتبــر واحــدا من أكبــر صناديــق الثروة 
الســيادية بالعالم، ما زال متمسكا بقاعدته 
االستثمارية في لندن على الرغم من اخلالف 
القانوني مع املديرين الســابقني في مكتبه 
في اململكة املتحدة بشأن اتهامات بتضخيم 
املكافآت. وفي تعليقات قبل جلسة استماع 
مبحكمة التوظيف يوم األربعاء، قالت الهيئة 
العامة لالستثمار إنها تواصل اعتبار لندن 
مركــزا ماليا عامليا رئيســا وإنها واثقة من 
أنها ستستعيد األموال العامة في غمرة نزاع 

قانوني في احملكمة العليا.
وقالت الهيئة فــي بيان لـ «بلومبيرغ»: 
«ليس لدينا أي خطط لنقل عملياتنا العاملية 
إلى مدينة أخرى، اذ نضع ثقتنا وإمياننا في 
محاكم اململكة املتحدة إلعادة األموال العامة، 
وتكرمي سمعة زمالئنا الذين يعتبرون مكتب 

االستثمار الكويتي وطنا لهم».

«بلومبيرغ»: لتوفير السيولة.. ونقل حصص من «بيتك» و«زين»

االقتصاد الكويتي في ٢٠٢١.. منو معتدل
توقعت الوكالة أن يشهد االقتصاد 
الكويتي انتعاشا اقتصاديا معتدال هذا 
العام مع بدء تالشي الصدمة املزدوجة 
النخفــاض إنتــاج النفــط وڤيــروس 
كورونا. كما من املتوقع أن يسجل الناجت 
احمللي االجمالي احلقيقي انكماشا بنحو 
٧٪ (انكماش القطاع النفطي بنحو ٩٪، 
وانكماش القطاعات غير النفطية بنحو 
٤٪) في عام ٢٠٢٠. مع انتعاش الطلب 

العاملي على النفط
وإعــادة النظر في حصــص إنتاج 

أوپيــك، فإن هناك احتمــاال بأن ترفع 
الكويت االنتاج تدريجيا نحو الطاقة 
االنتاجية احلاليــة البالغة ٣٫١ ماليني 
برميل في اليوم (والتي تخطط مؤسسة 
البتــرول الكويتيــة لزيادتها الى ٣٫٥ 
ماليــني برميل في اليــوم بحلول عام 
٢٠٢٥. كما ميكن أن يؤدي بدء حتديث 
املصافي ومشــروع الوقــود النظيف 
ملؤسســة البترول الكويتيــة وزيادة 
إنتاج الغاز الى دعم النمو في السنوات 

.٢٠٢١-٢٠٢٢

قصة بيزوس و«أمازون».. إمبراطورية
الـ ٢٧ سنة بقيمة ١٫٧ تريليون دوالر!

بعد ٢٧ عاما يتنحـــى 
جيف بيزوس عن منصب 
الرئيس التنفيذي لشــركة 
أمـــازون في وقت الحق 
من هـذا العام، تاركا خلفه 
إمبراطورية تبلغ قيمتها ١٫٧ 

تريليون دوالر.
وعلــى مدار األشــهر 
املاضية، شــهدت  العديدة 
شــركة أمازون زيادة في 
الطلب، حيث أجبر تفشي 
ڤيروس كورونا الناس على 
التسوق عبر اإلنترنت أكثر 
من أي وقــت مضى، ومع 
وصول ســهم أمازون إلى 
مســتويات عالية جديدة، 
قفزت صافي ثروة بيزوس 
إلى أكثر من ١٩٤ مليار دوالر.
لكن هــذا النجــاح لم 
يتحقق بني عشية وضحاها، 
بدأ بيزوس مسيرته  حيث 
املهنية فــي عالم صناديق 
التسعينيات،  التحوط في 
ثم تــرك وظيفة بســيطة 
ليطلق شــركته اخلاصة، 
وفي عام ١٩٩٤، قرأ بيزوس 
أن اإلنترنت قد منا بنسبة 
٢٣٠٠٪ في عام واحد، فقرر 
بيزوس مغادرة د. شو على 
الرغم من أنه كان لديه عمل 

مشاركتي في هذا الشيء املسمى 
اإلنترنــت الــذي اعتقدت أنه 
سيكون حدثا ثوريا». «عندما 
فكرت في األمر بهذه الطريقة... 
كان من الســهل جــدا اتخاذ 

القرار».
Amazon. وبدأ بيزوس موقع

com في مرآب، في األيام األولى، 
كان اجلرس يدق في املكتب في 

في جميع الواليات اخلمسني 
وفــي ٤٥ دولــة مختلفة، 
واســتمرت في النمو، ومت 
طرح أمازون لالكتتاب العام 

في ١٥ مايو ١٩٩٧.
وعندما جاء انهيار الدوت 
كــوم، أطلق احملللون على 
الشركة اسم «أمازون بومب» 
لكنهــا   ،«Amazon.bomb»
العاصفة  صمدت في وجه 
وانتهى بهــا األمر لتصبح 
واحدة من الشركات الناشئة 
القليلــة التي لم متح بفعل 

انهيار اإلنترنت.
وفي عام ١٩٩٨، أصبح 
بيزوس من أوائل املستثمرين 
في «غوغل»، حيث استثمر 
٢٥٠ ألف دوالر، والتي كانت 
تساوي حوالي ٣٫٣ ماليني 
سهم عندما مت طرح الشركة 
لالكتتاب العام في عام ٢٠٠٤، 
قيمة تلك األسهم قد تعادل 
مليارات اليوم، إال أن بيزوس 
لم يذكر ما إذا كان يحتفظ 
بأي من أسهمه بعد الطرح 
األولــي. واآلن، بعد  العام 
أكثر من ٢٠ عاما من طرحها 
لالكتتاب العام، تبلغ القيمة 
السوقية لشركة أمازون أكثر 

من ١٫٥٦ تريليون دوالر.

كل مرة يقوم فيها شخص ما 
بالشراء، وكان اجلميع يجتمعون 
ملعرفة ما إذا كان أي شــخص 
العميل. استغرق األمر  يعرف 
بضعة أسابيع فقط قبل أن يرن 
في كثير مــن األحيان، وكان 

عليهم إيقافه.
في الشهر األول من إطالقها، 
باعت أمازون الكتب ألشخاص 

رائع. حاول رئيسه في الشركة، 
ديڤيد شو، إقناع بيزوس بالبقاء، 
لكن بيزوس كان مصمما بالفعل 
على بدء شركته اخلاصة، فقد 
شعر أنه يفضل احملاولة والفشل 
في شركة ناشئة على أال يحاول 

مطلقا.
أعلم  وقال الحقــا: «كنت 
أنني قد أندم بشدة على عدم 


