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اقتصاد

كريستن اغارد لـ «الراي»:

ّ
تقدم كويتي في إصاح الدعم ...والعاج بالخارج
• تراجع النفط  25في امئة يوقع منطقة الخليج
ككل في العجز
|

ا

ة ب اه |

أش��ادت مديرة صندوق النقد ال��دول��ي ّكريستن
اغارد في مقابلة خاصة مع "الراي" بالتقدم الذي
تحققه الكويت في إصاح نظام الدعم الحكومي،
وتقليص م�ص��روف��ات ال�ع��اج بالخارج،وتوجيه
الشباب للعمل في القطاع الخاص.
ودع ��ت اغ ��ارد إل��ى توجيه ال��دع��م الحكوومي
إل��ى مستحقيه ،وق��ال��ت "إذا ك��ان ل��دي��ك خمس
سيارات وتترك التكييف يعمل على مدار الساعة،
• ه��ذه ه��ي ال��زي��ارة الثانية لكم
إلى الكويت خال أقل من سنة ،ما
الهدف الرئيسي منها؟
 أود ب � ��داي � ��ة ان أع� �ب ��رع ��نسعادتي بزيارة الكويت مجددً،
وك��رم الضيافة التقليدي ال��ذي
أح�ظ��ى ب��ه .ال�ه��دف ال��رئ�ي��س من
ال��زي��ارة هو حضور اجتماعات
م� �ح ��اف� �ظ ��ي ال � �ب � �ن� ��وك ام ��رك ��زي ��ة
ووزارة امالية في دول مجلس
التعاون الخليجي ،التي تنعقد
برئاسة الكويت في هذه الدورة.

•
ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي ن��وف �م �ب��ر م ��ن ال �ع��ام
اماضي ،أوصيتم الكويت باحتواء
اإن � �ف� ��اق ال � �ج� ��اري ،م �ث��ل ال ��روات ��ب
والدعم غير ّ
اموجه ،وإيجاد وسائل
لتحسن اإي� ��رادات غير النفطية.
ه ��ل اح �ظ �ت��م أي ت� �ق � ّ�دم ع �ل��ى ه��ذا
الصعيد منذ ذلك الحن؟
 نعم بالتأكيد  -ب��داي��ة ،تلكالتوصيات كانت في ظل غياب
ت��راج �ع��ات أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ال�ت��ي
شهدناها أخ �ي��رً .ول��ذل��ك كانت
مبررة تمامً لتحضير الكويت
ل� �ت ��ذب ��ذب اأس � �ع� ��ار ال� � ��ذي ن ��راه
حاليً.
ح� � � �ص � � ��ل ت � � � � � �ط� � � � � � ّ�ور ،وع� � �ل � ��ى
س � �ب � �ي� ��ل ام � � � �ث� � � ��ال ،اح � � �ظ� � ��ت أن
السلطات ق��ررت تقليص الدعم
ل �ل �ك �ي��روس��ن وال � ��دي � ��زل ،ل�ج�ع��ل
اإنفاق الحكومي موجهً بشكل
ً
أفضل من هم بحاجة إليه ،بدا
ً
من جعله شاما للجميع بغض
النظر عن مدى حاجتهم.
احظت أيضً أن امخصصات
للعاج في الخارج تم تقليصها
بشكل طفيف ،وه��ذا استخدام
ذكي لإنفاق العام أيضً.
ف��ي م��ا يتعلق ب��ال��روات��ب في
ال� �ق� �ط ��اع ال� �ح� �ك ��وم ��ي ،أع� �ل ��م أن
ال �س �ل �ط��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة ح��ري�ص��ة
ج� � � ��دً ع � �ل� ��ى ت� ��وج � �ي� ��ه اه� �ت� �م ��ام
ال �ش �ب��اب ال �ب��اح �ث��ن ع ��ن ف��رص
العمل إلى القطاع الخاص أكثر
م ��ن ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي ،وه ��ذا
جيد وم� ّ
تطور ّ
�رح��ب ب��ه إع��ادة
التوازن إلى سوق العمل.
ل��ذل��ك أق� ��ول ،ه �ن��اك ت�غ�ي�ي��رات
ّ
وتقدم ّ
جيد يتم إحرازه.
•
ب� �خ� �ط ��وات ك� �ه ��ذه ف ��ي ظ ��ل وج ��ود
الفساد ،وارتفاع تكلفة امعيشة؟
 م� ��ا ن ��وص ��ي ب� ��ه ا ي�خ��صال � �ك ��وي ��ت دون غ � �ي ��ره ��ا ،ل �ك �ن��ه
الخيار امسؤول لتسعير الطاقة
اأح � �ف � ��وري � ��ة ب �ش �ك ��ل م �ن ��اس ��ب،
وع � � ��دم إه� � ��داره� � ��ا م � ��ع ت �ج��اه��ل
اأج�ي��ال امقبلة واأج�ي��ال التي
ت �ل �ي �ه��ا .ول� ��ذل� ��ك ن� �ح ��ن ن��وص��ي
ً
اوا ب ��أن ي �ت��م وض ��ع التسعير
ام �ن��اس��ب ،وأن يتضمن السعر
م��ا ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه ااق �ت �ص��ادي��ون

فاأرجح أنك لست في حاجة إلى الدعم" ،مضيفة
"من يحتاجون إلى الدعم يجب أن يحصلوا عليه
بطريقة مختلفة بعض الشيء".
واع�ت�ب��رت اغ ��ارد أن��ه ّ"إذا استمرت اّل��دول��ة في
نظام ال��دع��م غير ام��وج��ه ،ول��م ت�ح��دد اأسعار
بشكل صحيح ،فإنها ستواجه مخاطرااستهاك
غير ام �س��ؤول ،وااس �ت �خ��دام الضعيف أو غير
الكفؤ لإيرادات امالية ،ولذلك سيكون من غير
امسؤول متخذي القرار ااستمرار بهذا النظام".
وهنا امقابلة:

• ابد من تصحيح أسعار الطاقة لتخفيف
ااستهاك غير امسؤول
ّ
• ّ
وجهوا الدعم إلى مستحقيه اأكثر حاجة
بطريقة مختلفة
• تراجع النفط  25في امئة يعادل
 8في امئة من الناتج الخليجي
"ال �ع ��وام ��ل ال �خ��ارج �ي��ة" ،ل�ت�ك��ون
اأسعار صحيحة.
وث ��ان� �ي ��ً ،إذا ك� ��ان ه� �ن ��اك دع��م
ّ
لأسعار ،فا بد من التأكد من أن
هذا الدعم ّ
يوجه إلى امستحقن.
إذا ك��ان ل��دي��ك خمس س�ي��ارات
وتترك التكييف يعمل على مدار
ال�س��اع��ة ،ف��اأرج��ح أن��ك ل�س��ت في
حاجة إل��ى ال��دع��م .من يحتاجون
إلى الدعم يجب أن يحصلوا عليه
بطريقة مختلفة بعض الشيء.
ول � ��ذل � ��ك ن� �ح ��ن ا ن� ��دع� ��و إل ��ى
ت �خ �ف �ي��ض اإن � � �ف� � ��اق ال �ح �ك��وم��ي
ال�ض��روري ،ولكننا نقول "أنفقوا
ب� �ش� �ك ��ل أف� � � �ض � � ��ل" ،ح � �ي� ��ث ي �م �ك��ن
ل� ��إن � �ف� ��اق أن ي� �ح � ّ�س ��ن م �س �ت��وى
معيشة م��ن ه��م بحاجة إل��ى تلك
اأموال.
•
القرار أن يتحركوا بشكل عاجل؟
 من حيث امبدأ نعم ،وه��ذا ايسري فقط على الكويت ،بل على
جميع ال��دول ال�ت��ي لديها أنظمة
دع��م ع��ام��ة غ�ي��ر م� ّ
�وج �ه��ة ،وحيث
ن�ع�ت�ق��د أن اإن �ف ��اق ال �ع ��ام ،س��واء
كان مصدره من دافعي الضرائب
او م��ن إي ��رادات ال��دول��ة يتم بغير
ك �ف��اءة ،وب�ط��ري�ق��ة غ�ي��ر م�س��ؤول��ة،
أنه يشجع على ااستهاك الذي
ا ي��دع��م ن�م��وً م�س�ت��دام��ً وط��وي��ل
اأجل.

مخاطر ااستهاك

•
لم يتم تحقيق التقدم امطلوب؟
 إذا استمرت أي دولة في نظامال ��دع ��م غ �ي��ر ام � ّ
�وج ��ه ،ول ��م ت �ح� ّ�دد
اأس �ع ��ار ب�ش�ك��ل ص�ح�ي��ح ،فإنها
ستواجه مخاطر ااستهاك غير
ام�س��ؤول ،وااستخدام الضعيف
أو غ�ي��ر ال�ك�ف��ؤ ل��إي��رادات ام��ال�ي��ة.
ولذلك سيكون من غير امسؤول
م�ت�خ��ذي ال �ق��رار ااس �ت �م��رار بهذا
النظام.
ه� � �ن � ��اك ت� ��ري � �ل � �ي� ��ون� ��ا دوار،
ب �ع �ض �ه��ا م � �ص� ��دره ال� �ض ��رائ ��ب،

• تريليونا دوار تنفقها الحكومات
على الدعم ...بعضها ّمن الضرائب
• تباطؤ النمو العامي أثر سلبً على طلب
النفط
• ّ
نقدم مساعدة ّ
فنية مصر ...وسنستأنف
مشاورات "الفقرة الرابعة" قريبً

جانب من اللقاء

• من لديه  5سيارات وتكييف على مدار الساعة
 ...اأرجح أنه ا يحتاج إلى الدعم

ّ
• النفط الصخري وفر مصدرً جديدً لإنتاج وزاد
امعروض في اأسواق

يتم إنفاقها عاميً على الدعم،
وهذه أموال ّ
عامة ضخمة يمكن
توجيهها بشكل أفضل لخدمة
الناس اأكثر حاجة إليها.
•
اأخ� � �ي � ��رة أس� � �ع � ��ار ال � �ن � �ف� ��ط ،وم ��ا
ت��داع �ي��ات �ه��ا ع �ل��ى ال� �ك ��وي ��ت ودول
الخليج إذا استمرت؟
 ب ��داي� ��ة ،ا ب ��د م ��ن اإش � ��ارةإل ��ى ان ��ه ان �خ �ف��اض ك�ب�ي��ر خ��ال
وقت قصير .اأسعار انخفضت
ب� �ن� �س� �ب ��ة  25ف� � ��ي ام� � �ئ � ��ة خ� ��ال
شهرين .أسباب هذا اانخفاض
م �ت �ع��ددة .ه �ن��اك م �ع��روض أكبر
ف ��ي ال� �س ��وق ،ف � ��دول م �ث��ل ليبيا
استأنفت اإنتاج ،وهناك طلب
أق� ��ل ،أن ال�ن�م��و ال �ع��ام��ي تباطأ
خ��ال اأش�ه��ر القليلة اماضية،
وه�ن��اك ع��وام��ل إضافية تحتاج
إل� � ��ى ش� � ��رح أوس � � � ��ع .ن� ��أخ� ��ذ ف��ي
ااع� � �ت� � �ب � ��ار ال � �ن � �ف� ��ط ال� �ص� �خ ��ري
كمصدر جديد لإنتاج ،وبعض
ال �ع��وام��ل ام�ت�ع�ل�ق��ة ب��ام �ع��روض
التي لعبت دورً.
س� �ي� �ك ��ون ل � �ه� ��ذا اان� �خ� �ف ��اض
ّ
ت��أث �ي��ره ،ف�ه��و ي�ق��ل��ص ب��وض��وح
حجم اإيرادات امتوافرة
إذا ن�ظ��رن��ا إل��ى دول الخليج
ك �ك��ل ،وط �ب �ق �ن��ا خ �ف �ض��ً بنسبة
 25ف��ي ام �ئ��ة ع��ن س �ع��ر أس ��اس،
ل�ن�ق��ل إن ��ه  100دوار للبرميل
ً
م �ث��ا ،ف �ه��ذا ي �ع��ادل ت��راج�ع��ً في
اإي��رادات بنسبة  8في امئة من
الناتج امحلي اإجمالي ،وهذا
سيضع ام�ن�ط�ق��ة ك�ك��ل ف��ي عجز
م��ال��ي ،ا أق��ول ال�ك��وي��ت تحديدً
بل امنطقة ككل.

مصر

•
شكلتم في صندوق النقد الدولي
مجموعة للدول العربية في مرحلة
ال �ت �ح��ول ،ه��ل ل � ِ�ك أن ت��وض�ح��ي لنا
ش �ك��ل ام �س��اع��دة ال �ت��ي ت�ق��دم��ون�ه��ا
لهذه الدول ،وبالذات مصر؟
 قدمنا الكثير من امساعدةالفنيةّ .
ّ
نقدم إرشادات للسياسة
ااق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ك �ل �ي��ة ،وق��دم �ن��ا
لبعض ال��دول قروضً من خال
برامج ،كما هو الحال مع اليمن
واأردن ،وف� � ��ي ن � �ط� ��اق أوس� ��ع
للمغرب وتونس.
ف��ي مصر ،نستمر ف��ي تقديم
امساعدة الفنية ،وسنستأنف
ق� ��ري � �ب� ��ً اس � � �ت � � �ش� � ��ارات "ال � �ف � �ق� ��رة
ال� ��راب � �ع� ��ة" ل �ف �ح��ص ااق� �ت� �ص ��اد،
وسنواصل العاقة لندعم مصر
ً
مستقبا.
•
ف � ��ي ظ � ��ل اأوض� � � � � ��اع ال �س �ي��اس �ي��ة
والفوضى القائمة؟
 صندوق النقد ُو ِجد ليتعاملمع حاات الفوضى كهذه...وجد
ل�ي��دع��م ااق �ت �ص��ادات ف��ي ف�ت� ّ�رات
ال�ص�ع��وب��ات ،وم �س��اع��دة ص��ن��اع
ال� �ق ��رار ف��ي وض ��ع اإط � ��ار ال �ع��ام
ّ
الكلية،
للسياسات ااقتصادية
وهذا هو عملنا.
•
م �ت �ع��ددة ع��ن ال �ح��اج��ة إل ��ى ط��ري�ق��ة
ج��دي��دة ل�ل�س�ي��اس��ات ااق�ت�ص��ادي��ة.
م ��ا ن�ص�ي�ح�ت��ك ل�ل�ك��وي��ت ف ��ي ش��أن
ال � �س � �ي� ��اس� ��ات ام� ��ال � �ي� ��ة وال� �ن� �ق ��دي ��ة
واإصاحات الهيكلية؟
 أعتقد أن السلطات الكويتيةتقوم بعمل ّ
جيد في ما يتعلق
ب ��ال� �س� �ي ��اس ��ات ال� �ن� �ق ��دي ��ة ،وم ��ن
ال��واض��ح أن �ه��م ي �ق��وم��ون بجهد
ف��ي اإص��اح��ات الهيكلية كما
سبق الحديث.

مركز ااقتصاد
للشرق اأوسط
شراكة ناجحة
مع الكويت

اغارد مع الزميلة سميرة عبدالله

ف� ��ي م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �س �ي��اس��ة
امالية ،من ال��واض��ح أن الوضع
يجب تعديله على أساس خطط
سنوية واضحة لإنفاق ،ولكن

(تصوير سعد هنداوي)

أيضً على أس��اس التذبذب في
أسعار النفط ،أخذً في ااعتبار
أن أك� �ث ��ر م ��ن  90ف ��ي ام� �ئ ��ة م��ن
اإيرادات تأتي من النفط.

ل��ذل��ك ،أق ��ول اب ��د م��ن التنبه
ال � � ��دائ � � ��م ل� � �ع � ��وام � ��ل ال� � �ت � ��ذب � ��ذب،
وال� � � �س� � � �ي � � ��اس � � ��ات ال� �ح� �ص� �ي� �ف ��ة
وام � � � �ق� � � ��ارب� � � ��ة ام � �ت � �ح � �ف � �ظ� ��ة ف ��ي

ال �س �ي��اس��ات ال �ن �ق��دي��ة وام��ال �ي��ة،
وام ��راق � �ب ��ة ام ��ال� �ي ��ة ل �ل �ت��أك��د م��ن
ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ام �ص � ّ�دات ام��ال�ي��ة
التي تمتلكها الباد.

ال�ك��وي��ت ه��ي م�ق��ر مركز
ص � � �ن� � ��دوق ال � �ن � �ق� ��د ال � ��دول � ��ي
ل�ل�ت��دري��ب وال�ت�ط��وي��ر للشرق
اأوس��ط .كيف ّ
تقيمون هذه
ال� �ش ��راك ��ة م ��ع ال �ك��وي��ت ب�ع��د
ثاث سنوات على انطاقها؟
 هذه شراكة ناجحة جدً،وم��رك��ز ال �ت��دري��ب وال�ت�ط��وي��ر
ّقدم أكثر من  120برنامجً
مختلفً ،معظمها مسؤولن
في الدول العربية ،ثلثهم من
مجلس ال ّ�ت �ع��اون الخليجي،
وه ��و ي��وظ��ف ث �ل��ث ال�ع��ام�ل��ن
لديه من امواطنن الكويتين
لدعم نشاطه.
امركز ناجح جدا ،وأعتقد
أن � ��ه ي� � � � ّ
�زود ام � �س ��ؤول ��ن ف��ي
ام�ن�ط�ق��ة ب��ام �ه��ارات ال��ازم��ة
ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع م� ��ا ت�س�م�ي�ن��ه
"الفوضى".

