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ملّخ�ص

الرثوة  باأن �سناديق  القول  اإىل  املالية  املوؤ�س�سات  العديد من حمللي  املالية، ودفعت  الأ�سواق  تقلبات هائلة يف  العاملية عن  املالية  الأزمة  اأ�سفرت 

ال�سيادية يف دول اخلليج العربية وغريها تلّقت �سربات قوية. فقيمة ا�ستثماراتها تقّل�ست يف �سكل كبري، وتبعاً لذلك متت مراجعة خطط النمو 

باجتاه خف�سها، الأمر الذي عك�س اخل�سائر الورقية الراهنة واأي�ساً، وهنا الأهم، املداخيل الواقعية من �سادرات ال�سلع التي هي امل�سدر الرئي�س 

لتمويل �سناديق الرثوة ال�سيادية.

لقد اأ�سبحت البيئة ال�سيا�سية التي تن�سط يف ظلها �سناديق الرثوة ال�سيادية اأكرث جتزوؤاً وتعقيداً. واليوم تبدو هذه ال�سناديق عر�سة اإىل ثالثة 

ميادين �سيا�سية خمتلفة:

ميدان �سنع ال�سيا�سة الدولية العامة؛

ميدان ال�سيا�سات القومية لالقت�سادات املتلقية لال�ستثمارات؛

ميدان ال�سيا�سات املحلية.

لقد اقرتحنا يف ورقة �سابقة ملوؤ�س�سة كارنيغي عنوانها حني يتكّلم املال- �سناديق الرثوة ال�سيادية العربية يف خطاب �سيا�سة العوملة اأن املجتمع 

الدويل كان »مبّكراً للغاية« و»مرتفع ال�سوت للغاية« يف رف�سه الدور البّناء الذي ت�ستطيع �سناديق الرثوة ال�سيادية اأن تلعبه يف حفز ال�ستقرار 

يف النظام املايل الدويل. واحل�سيلة كانت م�ستوى عاٍل من املخاطر ال�سيا�سية املفرت�سة التي قد متنع ال�سناديق من لعب ذلك الدور وبالتايل 

احلد من الأزمة املالية العاملية.

اإىل/ الدعوة  للغاية« يف  اأو»متاأخرة  للغاية«  »هادئة  األ تكون  واملتلقية لال�ستثمارات،  امل�ستثمرة  الدول  الدولية، مبا يف ذلك  الأ�سرة  يتعنّي على 

والدفاع عن فكرة تاأ�سي�س اأطر وموؤ�س�سات �سرورية لإدماج �سناديق الرثوة ال�سيادية اأكرث يف البنية املالية العاملية.
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الأزمة املالية ت�سرب �سناديق الرثوة ال�سيادية

على غرار ال�سناديق امل�ساركة الأخرى، ت�سررت �سناديق الرثوة ال�سيادية يف اأنحاء العامل بالأزمة املالية العاملية، 

مع ماترتب على ذلك من م�ساعفات مهمة على �سيا�ساتها ال�ستثمارية واندماجها اأكرث يف البنية املالية العاملية.

وتقّدر موؤ�س�سة مورغان �ستانلي اأن �سناديق الرثوة ال�سيادية تعر�ست اإىل خ�سائر ترتاوح بني 500 و750 بليون 

دولر، بحيث تقّل�ص اإجمايل املوجودات احلالية التي تديرها من 3 تريليون دولر اإىل مابني 2.3 و2.5 تريليون دولر 

)1(

يف غ�سون اثني ع�سر�سهرًا.

كما متت مراجعة خطط النمو طويل الأمد باجتاه خف�سها. اإذ تقّدر موؤ�س�سة مورغان �ستانلي الآن اأن ت�سل قيمة 

موجودات �سناديق الرثوة ال�سيادية اإىل 9.7 تريليون دولر يف العام 2015، بدًل من 12 تريليونًا كما توقعت اأوائل 

5 و8.5  اإىل مابني  ال�سيادية  اأن تنمو موجودات �سناديق الرثوة  لين�ص  2007. وتتوقع موؤ�س�سة مرييل  العام  �سيف 

اأما وحدة الأبحاث يف دويت�ص بانك فتتوقع منو �سناديق الرثوة ال�سيادية بن�سبة 
 )2(

تريليون دولر بحلول العام 2012.

15 يف املئة �سنويًا، بحيث ت�سبح قيمة موجودات هذه ال�سناعة 5 تريليونات دولر كحد اأق�سى بحلول العام 2010 
)3(

و10 تريليونات دولر بحلول العام 2015.

تقديرات  ت�سري  اإذ  املنحى.  هذا  عن  مبعزل  اخلليجية  العربية  ال�سيادية  الرثوة  �سناديق  اأداء  يكن  مل  بالطبع، 

جمل�ص العالقات اخلارجية اإىل اأن املحفظة املالية اخلليجية اخلارجية انخف�ست من حوايل 1.3 تريليون دولر يف 

اإىل 1.2 تريليون دولر يف العام 2008. ووفق جمل�ص العالقات اخلارجية، انخف�ست قيمة املوجودات  العام 2007 

 700 2007 اإىل حوايل  1 تريليون دولر يف نهاية العام  اخلارجية حلكومات الكويت وقطر والإمارات من حوايل 

بليون دولر يف نهاية العام 2008. ورمبا خ�سرت هيئة وجمل�ص اأبو ظبي لال�ستثمار، والتي كان يفرت�ص اأنها تدير 

حوايل 450 بليون من املوجودات بنهاية العام 2007، ماي�سل اإىل 140 بليون دولر بنهاية العام 2008. وانخف�ست 

انخف�ست  فيما  دولر،  بليون   228 اإىل  دولر  بليون   262 الكويت من  لال�ستثمار يف  العامة  الهيئة  قيمة موجودات 

اململكة  وحدها  نف�سها.  الفرتة  يف  دولر  بليون   58 اإىل  دولر  بليون   65 من  لال�ستثمار  القطرية  الهيئة  موجودات 

اإىل حد ما، �سهدت  اإىل �سلوكها ال�ستثماري املحافظ  التيار: فنظرًا  ال�سعودية �سارت بعناد يف عك�ص هذا  العربية 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قيمة موجوداتها اخلارجية وتلك التي تديرها ل�سالح موؤ�س�سات حكومية اأخرى ترتفع 

فاقت  فقد  الأحوال  كل  ويف   .2008 العام  نهاية  عند  بليونًا   501 اإىل   2007 العام  بنهاية  دولر  بليون   385 من 

التدفقات ال�سافية الكبرية املكا�سب الراأ�سمالية ال�سلبية، نظرًا اإىل اأن متو�سط �سعر برميل النفط اخلام بلغ 100 

)4(

دولر اأمريكي يف العام 2008. 

اإىل افرتا�سات ودرا�سات  التي قدمتها موؤ�س�سات مالية رائدة ت�ستند  اأن هذه الأرقام  اأنه يبدو  على الرغم من 

قوية، اإل اأنها مع ذلك لت�ستند اإىل معلومات ميكن التحقق منها مقدمة من �سناديق الرثوة ال�سيادية نف�سها. ومامن 

اإزاء التوزيع العاملي للرثوة، واحل�سة التي تتوفر عليها �سناديق الرثوة ال�سيادية يف  اأن ا�ستمرار ال�سكوك  �سك يف 

العامل العربي منها، زاد من معدلت عدم الكفاءة يف معاجلة الأزمة املالية والقت�سادية العاملية.

 

�سناديق الرثوة ال�سيادية ت�سبح م�ستثمرًا ا�سرتاتيجيًا

كان لل�سكوك يف الأ�سواق املالية العاملية م�ساعفات خطرية على ال�سلوك ال�ستثماري ل�سناديق الرثوة ال�سيادية 

العربية اخلليجية. ووفقًا لـمونيتور غروب، متت اإعادة حمورة الن�ساط ال�ستثماري املعلن ل�سناديق الرثوة ال�سيادية 

2008. فقد اأحجمت �سناديق الرثوة ال�سيادية عن ال�ستثمار يف القطاع املايل العاملي  يف الربع الثالث من العام 

واحلال اأن تقييمًا موجزًا للبيانات املتوفرة للربع 
  )5(

وقاومت ا�ستثمارات منظمة التعاون القت�سادي والتنمية عمومًا. 
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الأخري من العام 2008 يوؤكد هذا الجتاه، مع بع�ص التحفظات.

يف ورقتنا الأولية، حني يتكلم املال، اأ�سرنا اإىل اأن ثمة مروحة من الدوافع وراء عمل �سناديق الرثوة ال�سيادية 

الأق�سى،  احلد  اإىل  املخاطر  �سوء  املعدلة يف  العوائد  زيادة  على  الرتكيز  على  اإما  قادرة  فهي  اخلليجية.  العربية 

اإمكان  اأن يف  اأكرث تناف�سية. وقد راأينا  اأوامل�ساركة يف ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية لتنويع القت�سادات الوطنية وجعلها 

�سناديق الرثوة ال�سيادية ا�ستخدام موجوداتها لبناء حتالفات و�سبكات ا�سرتاتيجية جديدة مع �سركاء عامليني تفيد 

اأهدافها التنموية القت�سادية الوطنية ككل. 

2008 ميل احلكومات التي ت�سيطر على �سناديق الرثوة ال�سيادية اإىل تبّني  وقد �سهد الربع الأخري من العام 

املقاربة الثانية لتلك ال�سناديق، عرب ا�ستخدام فائ�سها املايل للقيام بعمليات ا�ستحواذ على نطاق �سيق، مبا يف ذلك 

يف بلدان منظمة التعاون القت�سادي والتنمية، من �ساأنها دعم اأهدافها التنموية القت�سادية الوطنية. وبذلك كانت 

الكيانات ال�ستثمارية ال�سغرية التي تقف على احلد الفا�سل بني �سناديق الرثوة ال�سيادية و�سركات التنمية الوطنية 

فاعلة ون�سطة.

الرثوات  عن  التنقيب  يف  امل�ساركة  خالل  من  الوطني  التنويع  ا�سرتاتيجية  ترقية  ظبي  اأبو  توا�سل  جهتها،  من 

الطبيعية و�سناعة ال�ستخراج خارج الإمارة، وتعزيز موقعها يف �سناعة البرتوكيماويات. فقد ا�سرتت ال�سركة العاملية 

ل�ستثمار البرتول )IPIC( ح�سة بلغت 17.6 يف املئة من �سركة اأويل �سري�ص ليميتد التي ت�سغل كل احلقول املنتجة 

 كما ا�سرتت ح�سة ن�سبتها 70 يف املئة يف 
)6(

للنفط والغاز يف بابوا غينيا اجلديدة، مقابل مايزيد عن 1 بليون دولر.

 ،MAN - فريو�ستال، التي ت�سمم وحدات النفط والبرتوكيماويات ل�سالح �سركة �سناعة ال�ساحنات الأملانية مان

 وا�ستثمرت ال�سركة اأي�سًا 
)7(

وهي تتوفر على خيار ال�ستحواذ على ن�سبة الـ 30 يف املئة الباقية بحلول العام 2010.

مبلغ 1.63 بليون دولر لال�ستحواذ على ح�سة تبلغ 71 يف املئة يف �سركة اآبار لال�ستثمار، وهي �سركة ت�ستثمر يف 

)8(

قطاع الطاقة.

عززت اأبو ظبي مواقعها يف �سناعات الطريان العاملي والف�ساء والتكنولوجيا من خالل �سركة مبادلة للتنمية. 

ويف  املدنية.  للطائرات  مكونات  لت�سنيع  الإيطالية  اجلوية  ال�سناعات  �سركة  وهي  فينميكانيكا،  مع  ت�ساركت  فقد 

ال�سيف الفائت، ت�ساركت مع ال�سركة الأوروبية للطريان والدفاع والف�ساء )EADS( لبناء م�سنع جديد ملرّكبات 

هياكل الطريان. كما عززت مبادلة خطط م�سروعها امل�سرتك مع �سركة جرنال اإلكرتيك، بحيث اأ�سبحت واحدة من 

اأبرز ع�سرة م�ساهمني فيها.

اإنك، والتي �ستوفر  اأدفان�سد مايكرو ديفاي�س�ص  اأن تزيد مبادلة ح�ستها ب�سكل كبري يف �سركة  كما كان مقررًا 

الأ�سا�ص مل�سروع م�سرتك ل�سنع �سبه املو�سالت. وهي وّقعت اتفاقيات مع �سركة فيوليا للمياه لإقامة م�سروع م�سرتك 

�سريكز على اإنتاج املياه وجمع ومعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

اأما قطر فم�ست قدمًا يف خططها كي ت�سبح مركزًا ماليًا هامًا يف املنطقة ومابعدها، وقد ت�ساعدها ا�ستثماراتها 

�سوي�ص  ال�سوي�سري كريديه  البنك  القطرية ح�ستها يف  ال�ستثمار  زادت هيئة  اإذ  الهدف.  الأخرية يف حتقيق هذا 

 كما زادت ح�ستها يف بنك باركليز اإىل 12.7 يف املئة بعد اأن خا�ست عملية جمع 
)9(

اإىل مادون 10 يف املئة بقليل

راأ�سمال موؤملة ن�سبيًا. و�ستمتلك ت�سالنجر يونيفري�سال ليمتد، وهي وعاء ا�ستثماري مملوك لدولة قطر، ح�سة تبلغ 

 وخالل زيارة قام بها رئي�ص الوزراء الربيطاين غوردون براون اإىل قطر وافقت هيئة 
 )10(

2.8 يف املئة البنك املذكور.
ال�ستثمار القطرية على اإن�ساء »�سندوق قطر ـ بريطانيا لال�ستثمار يف الطاقة النظيفة« ل�ستثمار 400 مليون دولر 

يف �سركات الطاقة النظيفة. 

ُتظهر هذه الأمثلة اأن امل�ستثمرين ال�سياديني العرب اخلليجيني ي�سعون اإىل ال�ستحواذ على ح�س�ص ا�سرتاتيجية 

يف اأ�سول ميكن اأن ت�ساعدهم يف تعزيز اأهداف التنمية القت�سادية والتنويع يف بلدانهم.
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اأهمية ال�سيا�سة 

وظيفة  وحظيت  غزير.  �سيا�سي  لنقا�ص  مادة   2008 العام  خالل  ال�سيادية  الرثوة  �سناديق  ا�ستثمارات  كانت 

ال�سناديق واندماجها يف النظام القت�سادي العاملي، واملخاطر التي ميكن اأن تفر�سها على التناف�سية القت�سادية 

وم�سالح الأمن القومي لالقت�سادات امل�ستقبلة، باهتمام خا�ص. وظهرت هذه النقا�سات يف ثالثة ميادين خمتلفة:

 يف امليدان الدويل الذي تكّيف مبعظمه نتيجة جهود جمموعة العمل الدولية ل�سناديق الرثوة ال�سيادية 

ومنظمة التعاون القت�سادي والتنمية؛

يف �سياق العمليات ال�سيا�سية الوطنية لالقت�سادات امل�ستقبلة لال�ستثمارات؛

يف القت�سادات امل�ستثمرة ب�سكل متزايد.

امليدان الدويل

التعاون  منظمة  �سعت  لال�ستثمارات،  امل�ستقبلة  القت�سادات  تطلقها  دولية  �سيا�سة  مبادرة  اأ�سمل  بو�سفها 

القت�سادي والتنمية اإىل تطوير مقاربة �سيا�سة اأكرث تن�سيقًا للدول الأع�ساء يف املنظمة، يف مقابل مقاربة �سناديق 

الرثوة ال�سيادية والهادفة اإىل تعزيز التزامها بال�سيا�سات ال�ستثمارية الدولية املفتوحة. وقد ا�ستكملت منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية عملها بتبّني توجيه خا�ص باملنظمة يف 8 اأكتوبر/ت�سرين الأول، والذي مت تقدميه بعد ثالثة اأيام 

)11(

اإىل اللجنة النقدية واملالية الدولية يف وا�سنطن. 

يتاألف توجيه منظمة التعاون القت�سادي والتنمية من ثالثة اأق�سام: الق�سم الأول يت�سمن »اإعالن منظمة التعاون 

يونيو/حزيران  يف  ال�سادر  امل�ستقبلة«  البلدان  و�سيا�سات  ال�سيادية  الرثوة  �سناديق  �ساأن  يف  والتنمية  القت�سادي 

بو�سفه  ثقله  وزيادة  والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  لتوجيه  ال�سيا�سي  الدعم  تقدمي  على  ين�ص  وهو   ،2008
ال�سيا�سية  الأهداف  ماكانت  اإذا  باأنه  التوجيه  يعرتف  اأخرى،  نقاط  بني  ومن  الدويل.  ال�ستثمار  لقانون  م�سدرًا 

لالتجارية هي الدافع وراء ا�ستثمارات �سناديق الرثوة ال�سيادية، فقد تكون م�سدرًا للقلق، خ�سو�سًا يف �سياق احلفاظ 

القت�سادي  التعاون  منظمة  يف  ال�ستثمار  ل�سيا�سة  العامة  »املبادئ  حول  الثاين  الق�سم  ويعيد  القومي.  الأمن  على 

والتنمية« التاأكيد على اأهمية اللتزام مببادئ ال�ستثمار يف منظمة التعاون القت�سادي والتنمية )مت تبّنيها يف العام 

1961( مثل عدم التمييز وال�سفافية واإلغاء القيود و»حتديد الإجراءات«، واإلغاء القيود من جانب واحد بالن�سبة اإىل 
ال�ستثمار يف  ل�سيا�سات  والتنمية  القت�سادي  التعاون  »توجيهات منظمة  تن�ص  واأخريًا،  ال�سيادية.  الرثوة  �سناديق 

البلدان امل�ستقبلة املتعلقة بالأمن القومي« على حق احلكومات يف احلفاظ على امل�سالح الأمنية الأ�سا�سية. وتن�ص 

على »وجوب ا�ستخدام اإجراءات مقيدة، كمالذ اأخري عندما ليكون بالإمكان... ا�ستخدام �سيا�سات اأخرى لتبديد 
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املخاوف املتعلقة بالأمن«.

و�ست�ستخدم منظمة التعاون القت�سادي والتنمية، وهي مت�سي قدمًا، عملية »مراجعة ندية« لت�سجيع اللتزام بهذه 

املعايري. اأما بالن�سبة اإىل القت�سادات ال�ستثمارية التي ت�سّغل �سناديق الرثوة ال�سيادية، فقد اأ�سبح عمل جمموعة 

العمل الدولية النقطة الرئي�سة لتنظيم العمل اجلماعي.

يف اجتماع اللجنة النقدية واملالية الدولية يف وا�سنطن يف اأكتوبر/ت�سرين الأول املا�سي، اأ�سدرت جمموعة العمل 

با�سم »مبادئ  اأي�سًا  واملعروفة   ،)GAAP( »املقبولة عمومًا واملمار�سات  »املبادئ  �سلوك طوعية،  الدولية مدّونة 
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�سنتياغو« التي �سميت كذلك تيّمنًا مبكان انعقاد الجتماع الثالث والأخري ملجموعة العمل الدولية.

 

:
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تتاألف مبادئ �سنتياغو من ثالثة اأق�سام

الإطار القانوين ل�سناديق الرثوة ال�سيادية، واأهدافها والتن�سيق مع �سيا�سات القت�سادات الكلية؛

الإطار املوؤ�س�سي وهيكل احلوكمة ل�سناديق الرثوة ال�سيادية؛

اإطار لال�ستثمار واإدارة املخاطر.

.1

.2

.3

.1

.2

.3
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ميكن احلديث عن مالحظتني اأ�سا�سيتني ب�ساأن مبادئ �سنتياغو، مبا يتجاوز جوهرها:

اأوًل، ت�ستند العملية التي �ساركت فيها جمموعة العمل الدولية، والتي تّوجت بتبّني مبادئ �سنتياغو، اإىل مقاربة 

مبتكرة مابعد حداثية للحوكمة العاملية، ت�سهم يف وجود كتلة متنامية من القوانني العاملية اللينة التي توّفر النظام 

مدّونات  فاإن  الدولية،  والأنظمة  للقواعد  النهائي  املو�سوع  تقليديًا  الأمم   - الدول  كانت  العاملي. ويف حني  للتمويل 

�سكاًل جديدًا من احلوكمة  اأي  الدولية،  املوؤ�س�سات  لبناء  بدياًل  تقدم خيارًا  �سنتياغو  الطوعية مثل مبادئ  ال�سلوك 

العاملية. وقد متثلت مكّونات املبادئ الطوعية يف املا�سي القريب من لعبني من غري الدول مثل ال�سركات متعددة 

اجلن�سيات. ولذا من اجلدير باملالحظة يف حالة مبادئ �سنتياغو اأن كيانات الدولة، اأي �سناديق الرثوة ال�سيادية، 

تلزم نف�سها باملبادئ الطوعية.

للغاية. وهذا  واأوروبا والأمريكيتني، تعد مبادئ �سنتياغو �ساملة  اآ�سيا  الوا�سعة من  اإىل امل�ساركة  ثانيًا، ا�ستنادًا 

اأمر جدير باملالحظة لأن هذا النوع من الرتتيبات الطوعية عادة مايربز جمهورًا جمّندًا يف معظمه من القت�سادات 

املتقدمة، الأمر الذي يقّو�ص فعاليته نظرًا اإىل الت�ستت احلايل للنفوذ القت�سادي. وبينما تعاين املبادئ الطوعية يف 

جمالت ال�سيا�سة الأخرى من انعدام امل�ساركة من جانب ممثلي القت�سادات النا�سئة، ت�سمل مبادئ �سنتياغو طائفة 

وا�سعة من الالعبني من القت�سادات الرا�سخة والنا�سئة على حد �سواء.

اإن عملية ال�سيا�سة التي تعك�ص اأ�سكاًل بديلة من احلوكمة العاملية، بالإ�سافة اإىل طبيعتها ال�ساملة، جتعل عمل 

جمموعة العمل الدولية مثاًل مبتكرًا ل�سنع ال�سيا�سة العاملية العامة ميكن اأن يرتدد �سداه خارج حدود النظام املايل 

الرثوة  �سناديق  على  ينبغي  ال�سيا�سية،  املخاطر  اإىل  للتعر�ص  حاليًا  املتدنية  امل�ستويات  من  الرغم  وعلى  العاملي. 

ال�سيادية امل�سي قدمًا يف تنفيذ مبادئ �سنتياغو، للحيلولة دون حدوث ردة فعل �سيا�سية عنيفة م�ستقباًل، خ�سو�سًا 

عندما ي�ستقر القت�ساد العاملي وتزداد ال�ستثمارات عرب احلدود جمددًا.

هدوء النقا�س الوطني يف البلدان امل�ستقبلة لال�ستثمارات

هداأت حدة اجلدل العام يف القت�سادات امل�ستقبلة لال�ستثمارات واملتعلقة بالتحديات القت�سادية والأمنية التي 

2008. وعلى الرغم من ذلك، اتخذت حكومات  العام  ال�سيادية، ب�سكل كبري مع نهاية  قد متثلها �سناديق الرثوة 

العام  و�سيف  ربيع  يف  الهائجة  للمناق�سات  ا�ستجابة  جدًا،  خمتلفة  مواقف  لال�ستثمارات  امل�ستقبلة  القت�سادات 

منغم�سة يف حماأة حملة  املتحدة  الوليات  كانت  فيما  املناق�سات،  نف�سها  الأوروبية  وقد حركت احلكومات   .2008
انتخابات الرئا�سة، حيث مل تظهر �سناديق الرثوة ال�سيادية ب�سكل بارز. 

ويف اأوروبا مّثلت مواقف بريطانيا وفرن�سا قطبني متنافرين جلهة تقّبل ا�ستثمارات �سناديق الرثوة ال�سيادية، اأما 

)15(

القت�سادات الأوروبية الأخرى فكانت حمتارة بني املوقفني.

يف  ال�ستثمار  اإىل  اأخرى  ومناطق  اخلليج  منطقة  من  امل�ستثمرين  دعوة  ن�سط  ب�سكل  بريطانيا  وا�سلت  وقد 

اقت�سادها، وهو مااأكدت عليه زيارة رئي�ص الوزراء غوردون براون ملنطقة اخلليج يف نوفمرب/ت�سرين الثاين، واعرتافه 

وعلى النقي�ص من ذلك، اقرتح الرئي�ص الفرن�سي نيكول 
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مب�ساهمتها يف توظيف راأ�ص املال ب�سكل يّت�سم بالكفاءة.

�ساركوزي على الأوروبيني، يف خطاب اأمام الربملان الأوروبي يف نوفمرب/ت�سرين الثاين، اإن�ساء �سناديق ثروة �سيادية 

خا�سة بهم، حلماية �سناعاتهم ال�سرتاتيجية من ا�ستحواذ الأجانب عليها. وقد عمدت احلكومة الأملانية اإىل تعديل 

قانون التجارة اخلارجية واقرتحت ن�سخة خمففة من عملية املراجعة التي قامت بها »جلنة ال�ستثمار الأجنبي يف 

الوليات املتحدة - CFIUS«. اأما اإيطاليا فاأن�ساأت »جلنة امل�سالح القومية« للتدقيق يف ا�ستثمارات �سناديق الرثوة 

ال�سيادية يف اقت�سادها.

اأن احلكومات  ال�سياديون م�ستقباًل، يف  امل�ستثمرون  يواجهها  اأن  التي لبد  ال�سيا�سي  التعقيد  لتتمثل م�ستويات 

الأوروبية منق�سمة اإزاء اأف�سل ال�سبل للتعامل مع ال�ستثمارات الأجنبية فقط، بل لأن على هذه احلكومات اأن ت�سع يف 
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اعتبارها اجلمهور املحلي الذي يظل مت�سككًا اإزاء امل�ستثمرين الأجانب.

وعلى �سبيل املثال، ووفقًا ل�ستطالع للراأي اأجرته اأ�سبوعية اأملانية يف اأكتوبر/ت�سرين الأول، فاإن اأغلبية كبرية من 

الأملان توؤيد فكرة وجوب حماية ال�سناعات الرئي�سة مثل الطاقة واخلدمات املالية والطريان وال�سناعات اللوج�ستية 

من جانب الدولة يف مواجهة ا�ستيالء الأجانب عليها. وقد تردد هذا ال�سعور يف تعليقات هارمتوت مهدورن الرئي�ص 

اأنه على  اأكتوبر/ت�سرين الأول، والتي قال فيها  اأبو ظبي يف  التنفيذي ل�سركة دويت�ص بان اأيه جي، خالل زيارة اإىل 

الرغم من رغبته يف روؤية م�ستثمرين �سياديني عربًا ي�ساركون يف الطرح الأويل لالكتتاب العام يف �سركته، فاإنه قلق 
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من النقا�سات ال�سيا�سية التي �ستتبع ذلك ب�سكل حتمي.

وثمة مثال اآخر جت�ّسد يف جهود جمع الأموال التي قام بها بنك باركليز، والتي عر�ست فيها �سروط تف�سيلية 

العامل  من  اآخرين  وم�ستثمرين  لال�ستثمار  القطرية  الهيئة  على  البنك،  يف  املئة  يف   30 حوايل  اإىل  ت�سل  بح�سة 

العربي. وقد ثار امل�ساهمون على اخلطة، بحجة اأن م�ساهمتهم �سوف ت�سعف ويتقل�ص تاأثريهم على البنك. ومل يتم 

التو�سل �سوى يف اللحظة الأخرية اإىل حل و�سط ي�سمن موافقة امل�ساهمني على زيادة راأ�ص املال. 

لقد اأ�سرنا يف ورقة حني يتكلم املال اإىل اأن املخاوف ال�سعبية كانت الدافع وراء تعّر�ص �سناديق الرثوة ال�سيادية 

اإىل خماطر �سيا�سية يف البلدان امل�ستقبلة، حيث مت ت�سور �سناديق الرثوة ال�سيادية بو�سفها متثل خطرًا على الأمن 

القومي اأوعلى التناف�سية القت�سادية. وقد حاول زعماء �سيا�سيون يتمتعون بح�ص امل�سوؤولية حتديد اأر�سية م�سرتكة، 

اأن  بدا  القت�سادية،  القواعد  تغرّي  وب�سبب   ،2008 العام  نهاية  وبحلول  وامل�ساءلة.  ال�سفافية  من  مزيد  اإىل  ودعوا 

�سياغة �سيا�سات مت�ساوقة لتاأطري عالقات البلدان امل�ستقبلة لال�ستثمارات مع �سناديق الرثوة ال�سيادية ب�سكل اأف�سل، 

اأ�سبح اأقل اإحلاحًا. ومع ذلك، اإذا ماتغرّيت القواعد القت�سادية وازدادت ال�ستثمارات عرب احلدود جمّددًا، فقد 

يواجه �سانعو ال�سيا�سات يف البلدان امل�ستقبلة وامل�ستثمرة مرة اأخرى م�سكلة ال�سعور ال�سعبي.

احتدام اجلدل يف القت�سادات امل�ستثمرة

جادلنا يف ورقة حني يتكلم املال باأن على الراأي العام العربي وو�سائل الإعالم واملجتمع املدين الهتمام ب�سكل 

يبدو  الفرتا�ص،  هذا  من  املعاك�سة  اجلهة  ويف  لبلدانهم.  ال�سيادية  الرثوة  ل�سناديق  ال�ستثماري  بال�سلوك  �سحي 

اخلطر ال�سيا�سي املحلي بالن�سبة اإىل �سناديق الرثوة ال�سيادية و�سيكًا. واإذا ماكان التعّر�ص اإىل املخاطر بالن�سبة اإىل 

�سناديق الرثوة ال�سيادية يف البلدان امل�ستقبلة لال�ستثمارات قد تقل�ص على نحو ما، فاإن ال�سغط من جانب جمهورها 

قد ازداد ب�سورة مثرية يف بع�ص احلالت، مذّكرًا مدراء ال�سناديق مب�سوؤوليتهم جتاه املواطنني الذين يتولون اإدارة 

م�ستقبلهم املايل.

تعد الكويت مثاًل فاقعًا يف هذا ال�سياق. فا�ستثمارات الهيئة العامة لال�ستثمار الكويتية ذات املخاطر املرتفعة يف 

�سيتي غروب ومرييل لين�ص مل تك�سفها اأمام اجلمهور العاملي يف ذلك احلني وح�سب، بل ك�سفتها اأي�سًا اأمام اجلمهور 

ُتعترب مثرية  الكويتية مل تكن  العامة لال�ستثمار  الهيئة  ا�ستثمارات  اأن  املحلي بعد حوايل اثني ع�سر �سهرًا. واحلال 

للم�ساكل طاملا اأن الزيادة الكبرية يف �سعر النفط وّفرت درجة من الأمن القت�سادي ملواطني الكويت واأبقت �سوق 

الأ�سهم الكويتية قادرة على موا�سلة التداول. غري اأن الهيئة اأ�سهمت يف اأزمة �سيا�سية عندما انخف�ست اأ�سعار النفط 

وفقدت �سوق الأ�سهم 40 يف املئة من قيمتها منذ بداية العام 2008. وقد اأرغم امل�ستثمرون املحليون �سوق الأ�سهم 

الكويتية على الإغالق باأمر من املحكمة. كما ُطلب من الهيئة العامة لال�ستثمار توفري ال�سيولة لالأ�سواق املحلية يف 

الكويتية يف  الأ�سهم  اأمريكي يف  دولر  بليون   5.4 ليقل عن  ما  ا�ستثمار  وعلى  امل�ستثمرين،  لإعادة طماأنة  حماولة 

 ومما فاقم الو�سع املتقلب اأ�ساًل قرار احلكومة بال�ستقالة ب�سبب مزاعم يف �ساأن �سوء 
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دي�سمرب/كانون الأول.

اإدارة احلكم.

اأن  اإىل  مبا�سر،  �سيادية  ثروة  ل�سندوق  ولي�ص  الكويتية  للدولة  مملوكة  مبوؤ�س�سة  تتعلق  ثانية  حالة  وت�سري 

ال�ستثمارات التي يبدو اأنها ت�ستفيد ب�سكل مبا�سر من ا�سرتاتيجيات تنويع اقت�ساد الكويت الوطني، لمتر بال�سرورة 
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ال�سناعات  للكيماويات و�سركة  الأول، وقعت �سركة داو  الأول من دي�سمرب/كانون  من دون متحي�ص �سيا�سي. ففي 

البرتوكيماوية اتفاقية لتاأ�سي�ص �سركة كي – داو للبرتوكيماويات )K-Dow(، وهو م�سروع م�سرتك منا�سفة مر�سح 

لي�سبح موردًا عامليًا للمنتجات البرتوكيماوية والبال�ستيكية. وكان من املفرت�ص اأن ت�سل قيمة اأعمال �سركة داو يف 

م�سروع كي – داو اإىل 17.4 بليون دولر كحد اأق�سى. وكان على �سركة ال�سناعات البرتوكيماوية اأن تدفع حوايل 

بليون دولر.  7.5
رائد يف �سناعة  لتحقيق مركز  نافعًا  امل�سرتك خيارًا  امل�سروع  البرتوكيماوية يف  ال�سناعات  �سركة  قيادة  راأت 

البرتوكيماويات، ولربط �سناعة تكرير النفط باإنتاج البرتوكيماويات الأ�سا�سية. وعلى الرغم من ذلك، قررت الكويت 

يف نهاية دي�سمرب/كانون الأول الن�سحاب من ال�سفقة ب�سبب �سكوك حول تاأثري الأزمة املالية العاملية على قيمة اأ�سول 

كي – داو، اإ�سافة اإىل ال�سغط ال�سيا�سي الذي مار�سه اأع�ساء جمل�ص الأمة الكويتي على احلكومة.

وتّبني هذه احلالت كيف يجب على امل�ستثمرين وم�ستقبلي ال�ستثمارات اأن يبحروا بحذر يف بيئة مالكي اأ�سهم 

تزداد تفتتًا، وتهدد بفر�ص عالوة خماطر �سيا�سية اأكرب على ال�سفقات العابرة للحدود. 

خامتة

�سهدت الأ�سهر الع�سرون املا�سية نقا�سًا حاميًا يف �ساأن الدور امل�ستقبلي ل�سناديق الرثوة ال�سيادية يف النظام 

املايل العاملي. وقد كان هذا النقا�ص دوريًا ومتكررًا. فقد اأ�سار املعّلقون يف ذروة النقا�ص يف �سيف العام 2007 اإىل اأن 

�سناديق الرثوة ال�سيادية �ستهز منطق الراأ�سمالية. واليوم يت�ساءل اآخرون عما اإذا كنا ن�سهد »م�سعلة �سناديق الرثوة 

ال�سيادية«. ويبدو واحلالة هذه اأن املجتمع الدويل يواجه �سعوبات يف حتديد اأر�سية م�سرتكة ميكن اأن توفر اأ�سا�سًا 

لنقا�ص نا�سج حول الدور العاملي البناء ل�سناديق الرثوة ال�سيادية، نظرًا لتفوي�سها وم�سوؤوليتها اأمام جمهورها.

لذلك من املهم احلفاظ على عمل �سناديق الرثوة ال�سيادية باجتاه اندماجها ب�سكل منظم يف البناء املايل العاملي 

اأو مايظهر من هذا القبيل. فمن ال�سهل خالل هذه الفرتة من الغمو�ص القت�سادي ارتكاب اأخطاء قاتلة. لكن عندما 

ي�ستعيد القت�ساد العاملي ن�ساطه، �سرتغب �سناديق الرثوة ال�سيادية يف ال�ستثمار والبحث عن الفر�ص العاملية من 

ال�سيادية  الرثوة  �سناديق  ت�سبح  اأن  ل�سمان  �سنتياغو  مبادئ  تنفيذ  يف  قدمًا  امل�سي  املهم  من  �سيكون  لذا  جديد. 

مقبولة على نطاق وا�سع كم�ساركة يف ال�سوق. 

ول�سمان حتقيق التقدم، على جمموعة �سناديق الرثوة ال�سيادية امل�ساركة يف تاأ�سي�ص اآلية »مراجعة ندية« �ساملة 

متنع الأع�ساء من احل�سول على مايريدون من دون مقابل، وت�سمح للجمهور العام املثقف والنا�سج �سيا�سيًا باأداء 

وظيفة املراقب، وتعزز نقل املعرفة بني الأع�ساء. وعالوة على ذلك، ميكن دعم مبادئ �سنتياغو عرب اأمانة عامة توّفر 

اإدارة املراحل واملراقبة ووظائف التحقق. ويف مرحلة لحقة ميكن لالأمانة العامة اأن تكون هيئة متثيلية ب�ساأن ق�سايا 

قد ترغب �سناديق الرثوة ال�سيادية يف نقلها اإىل ميدان ال�سيا�سة العامة ب�سكل جماعي. واإذا ماعانت مبادئ �سنتياغو 

من بطء القبول والتنفيذ، فاإن الرتباط بها قد يتحّول اإىل �سرر لل�سناديق ال�سيادية الأكرث تطورًا من الأخرى. 

وتوجد حجة اأخرى تدعم التنفيذ ال�سريع ملبادئ �سنتياغو. فقد طّورت جمموعة متنامية من اخلرباء يف موؤ�س�سات 

اخلدمات املالية واملوؤ�س�سات ال�ست�سارية ومراكز الأبحاث واملوؤ�س�سات الأكادميية، �سل�سلة كبرية من الدرا�سات يف 

حماولة ملعاجلة قلة املعلومات عن �سناديق الرثوة ال�سيادية، والتي طلب جمهور عاملي من �سانعي ال�سيا�سة وامل�ساركني 

يف الأ�سواق املالية توفريها. ويف ظل غياب املعلومات التي ميكن التحقق منها عن قاعدة موجودات كثري من �سناديق 

املعلومات  من  نتف  جمع  اأي  مرتابطة،  غري  مقاربة  اإىل  عمومًا  ت�ستند  الدرا�سات  جمموعة  فاإن  ال�سيادية،  الرثوة 

اأكرث دقة عن �سناديق الرثوة  اأكرث فاأكرث عن �سورة  املتباينة. وميكن للمرء الفرتا�ص باأن هذه املحاولت �ست�سفر 

ال�سيادية.

لأنظمة  زخمًا  تعطي  ال�سيادية  الرثوة  �سناديق  �ساأن  يف  الباقية  ال�سكوك  اأن  اأي�سًا  الفرتا�ص  املرء  ومبقدور 
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وت�سريعات جديدة، مايزيد من العالوة ال�سيا�سية والرقابية ل�ستثمارات �سناديق الرثوة ال�سيادية يف اأوروبا والوليات 

املتحدة. 

لذلك فاإن حتّول �سناديق الرثوة ال�سيادية نحو �سفافية اأكرث الآن، ميكن اأن ي�سبح اقرتاحًا اأكرث قيمة مما كان 

عليه يف ال�سابق. ومبا اأنه يتم تطوير قدر اأكرب من املعرفة يف �ساأن �سناديق الرثوة ال�سيادية، فاإن قيمة عدم الإف�ساح 

عن املعلومات تتناق�ص. لقد زاد ال�سك املتعلق ب�سناديق الرثوة ال�سيادية عالوة املخاطر ال�سيا�سية والرقابية لكل 

امل�ستثمرين ال�سياديني الأجانب، كما ت�سبب يف عدم الكفاءة يف معاجلة الأزمة املالية العاملية. لذلك قد يكون من 

ال�سيادية  الرثوة  �سناديق  ملجموعة  اجلماعية  امل�سلحة  اإىل  اإ�سافة  ال�سيادية،  الرثوة  ل�سناديق  الفردية  امل�سلحة 

بو�سفها فئة ا�ستثمارية عاملية نا�سئة، اأن تغرّي اأ�سلوبها يف م�ساألتي ال�سفافية والإف�ساح.
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