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أك ��د وزي ��ر ام��ال �ي��ة أن ��س ال�ص��ال��ح
على ض��رورة ترشيد دعم الكهرباء
ل �ك �ب��ح ج� �م ��اح ااس � �ت � �ه� ��اك ،ودع� ��م
أول ��وي� ��ة ح ��ل ام �ش �ك �ل��ة اإس �ك��ان �ي��ة،
م��وض �ح��ً أن «اس �ت �ه��اك ال �ك �ه��رب��اء
ي�ض��اه��ي ح��ال�ي��ً ال�ط��اق��ة اإن�ت��اج�ي��ة
ق� �ب ��ل دخ � � ��ول ام � �ح � �ط ��ات ال� �ج ��دي ��دة
ف ��ي ال� �خ ��دم ��ة ،ول �ت �ل �ب �ي��ة ال �ح��اج��ات
ام �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ل ��إس� �ك ��ان ا ب� ��د م��ن
ترشيد ااستهاك».
واس �ت �غ ��رق ال �ح��دي��ث ع ��ن ال��دع��م
ال � � �ج� � ��ان� � ��ب ااك� � � �ب � � ��ر م � � ��ن ام� ��ؤت � �م� ��ر
الصحافي ال��ذي جمع ال�ص��ال��ح مع
م��دي��ر ع ��ام ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي
ك� ��رس � �ت� ��ن اغ � � � � � ��ارد ع � �ل� ��ى ه ��ام ��ش
ااج� � �ت� � �م � ��اع ال � �س � �ن� ��وي ب � ��ن ل �ج �ن��ة
ال �ت �ع��اون ام��ال��ي ول �ج �ن��ه م�ح��اف�ظ��ي
مؤسسات النقد وال�ب�ن��وك امركزية
ل� ��دى دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال ��ذي
افتتح في الكويت أمس.
وحول الرفض النيابي من بعض
أع �ض��اء م�ج�ل��س اأم ��ة ل��رف��ع ال��دع��م
ع��ن الكهرباء ق��ال «ل��دي قناعة بأن
ه �ن��اك م �س��ؤول �ي��ة ع �ل��ى ال�س�ل�ط�ت��ن
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة و ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة للحفاظ
ع� �ل ��ى دي � �م� ��وم� ��ة ال � ��رف � ��اه ل ��أج �ي ��ال
ال� �ح ��ال� �ي ��ة وال � � �ق� � ��ادم� � ��ة» ،م��وض �ح��ً
«ع � �ن ��دم ��ا ت � �ع� ��رض ال� � ��دراس� � ��ة ع �ل��ى
م �ج �ل��س اأم � ��ة س �ن �ص��ل إل� ��ى ات �ف��اق
موضوعي لتحقيق الهدف من ذلك
اإج��راء ،وسيكون النقاش والبحث
فى ض��وء ال��دراس��ة التي سينجزها
امجلس اأعلى للتخطيط في شأن
الكهرباء والتي سيتم عرضها على
نواب مجلس اأمة».
م��ن جانبها ،أش��ارت اغ��ارد إلى
وجود تفاهم بن دول التعاون على
وج ��وب إج� ��راء ب�ع��ض اإص��اح��ات
ال �ه �ي �ك �ل �ي��ة ام ��ال� �ي ��ة ل� �ض� �م ��ان رف� ��اه
ال �ش �ع��وب ،اف �ت��ة إل ��ى أن ��ه ا ب��د من
ترشيد اإنفاق ورف��ع كفاءة ام��وارد
البشرية.
وأوض� � �ح � ��ت اغ � � � ��ارد أن� � ��ه خ ��ال
ال�ش�ه��ري��ن ام��اض �ي��ن زادت تقلبات
اسعار النفط بنحو  25في امئة ،ما
زاد من امخاوف ،وأثر على اأوضاع
امالية العامة والحساب الخارجي
لدول الخليج على الرغم من وجود
ه��وام��ش م��ال �ي��ة ل��دي �ه��ا ،ل �ك��ن يجب
ضبط اأوضاع بشكل عام.
وأش� � � � ��ارت اغ� � � ��ارد إل � ��ى وج� ��وب
ت�ح� ّ�وط دول مجلس ال�ت�ع��اون ،عبر
ت �ع��زي��ز ال �س �ي ��اس ��ات ااق �ت �ص��ادي��ة
وام��ال �ي��ة ،م��ن خ ��ال ض�ب��ط أوض ��اع
ام � � ��وازن � � ��ات ال � �س � �ن ��وي ��ة ،وت �ح �س��ن
حوكمتها وترشيدها.
وت �ط��رق��ت اغ� ��ارد إل ��ى م��واض�ي��ع
ااج � �ت � �م� ��اع ،وق� ��ال� ��ت «ن ��اق �ش� �ن ��ا م��ا
ي �ج��ب إح� ��داث� ��ه م ��واج� �ه ��ه ام �خ��اط��ر
وت �ن��وي��ع ال �ن �ش��اط ااق �ت �ص��ادي في
ام �ج �ل��س ،وااب� �ت� �ع ��اد ع ��ن ال�ت��رك�ي��ز
ع�ل��ى اإي� � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وت�ن��وي��ع
س��وق العمل ،والتركيز على العمل
ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال � �خ� ��اص ،م ��ا ي�ت�ط�ل��ب
بعض اأدوات في النظام التعليمي
وس� � ��وق ال �ع �م ��ل ،وإش� � � ��راك ال �ق �ط��اع
ال�خ��اص ف��ي قطاعات غير تقليدية
منها التصدير.
وتحدثت اغ��ارد ع��ن التغييرات
ال��واج��ب إدخ��ال�ه��ا على السياسات
ام��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة ،م ��ن خ ��ال ت�ح��دي��د
ام�ي��زان�ي��ات واال �ت��زام بها م��ن حيث
اإي � � � � ��رادات واإن � � �ف � ��اق ٫وأن ي �ك��ون
اإن� �ف ��اق م� �ح ��ددً ع �ب��ر م �ي��زان �ي��ة ت��م
إقرارها لسنوات عدة بغض النظر
عن تقلبات أسعار النفط.
وش � � ��ددت اغ � � ��ارد ع �ل ��ى وج� ��وب
تشجيع ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،وتعزيز
القدرة التنافسية داخليً وخارجيً
ف � ��ي ال �ت �ش �ج �ي ��ع ع� �ل ��ي ال� �ت� �ص ��دي ��ر،
واضافت في جانب الشباب« :يجب
أن يكون نظام التعليم قويً بما فيه
الكفاية ،وإيجاد التمويل الجيد له
ليتوافق مع احتياجات اأسواق».
وقالت« :نحن نرى أع��دادً كبيرة
م ��ن ال� �ش� �ب ��اب ي� ��ري� ��دون ال �ع �م��ل ف��ي
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،وي �ج��ب ال�ت��رك�ي��ز
على التوظيف في هذا القطاع».
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• مؤسسات النقد والبنوك امركزية
بدول امجلس أثبتت جدارة عالية
في دعم ركائز ااستقرار امالي

• دور دول الخليج رئيسي
في ااقتصاد العامي وضمان
استقرار اأسواق النفطية

• متوسط معدل النمو ااقتصادي
لدول امجلس امتوقع يبلغ
 4.5في امئة للعامن الحالي وامقبل

• ترشيد اإنفاق ورفع كفاءة اموارد
البشرية مدخان إلى اإصاحات
الهيكلية امالية في الخليج

• نعمل على تطوير سياسات اأجور
وامرتبات بحيث تتاءم مع متطلبات
ومسؤوليات الوظيفة واإنتاجية

• تعزيز السياسات امالية وحوكمة
اموازنات أساس لحماية اقتصادات
دول الخليج
وزير امالية أنس الصالح واغارد خال امؤتمر الصحافي

م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،أج��اب��ت اغ ��ارد
ع�ل��ى س ��ؤال خ��اص بمكافحة غسل
اأم � � � ��وال« :ص � �ن� ��دوق ال �ن �ق��د ي��رس��ل
ب�ع�ث��ات م�ن��ذ  50ع��ام��ً وي�ل�ع��ب دور
ال� �ح� �ك ��م ،وال � �ي� ��وم ن � �ق� � ّ�دم ام �س ��اع ��دة
ال �ف �ن �ي��ة ل� �ل ��دول اأع � �ض ��اء م�ك��اف�ح��ة
غسيل اأموال ،ولكن يعود التحرك
للسلطات امركزية مكافحة ذلك.
وع ��ن ق ��درة ت�ح�م��ل دول الخليج
ل �ت ��راج �ع ��ات اس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ق��ال��ت:
«وض �ع �ن��ا ن �م ��وذج ري��اض �ي��ً يشير
إل��ى تحمل ميزانيات دول الخليج
للعام  2018قبل الوقوع في العجز،
وإذا ان �خ �ف �ض��ت اأس � �ع� ��ار ب�ن�س�ب��ة
 25ف ��ي ام �ئ��ة ف ��إن ذل ��ك (ال �خ �س��ارة)
يعادل  8في امئة من الناتج امحلي
ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي ،ل � � ��ذا ي� �ج ��ب م �ع��ال �ج��ة
ام �ي��زان �ي��ات م��واج �ه��ة اان �خ �ف��اض،
واذا استمرت التراجعات بالتأكيد
س� �ن ��واج ��ه م �ش �ك �ل��ة اق �ت �ص ��ادي ��ة ل��ن
يمكن مواجهتها».
وقال وزير امالية أنس الصالح
ف ��ي رده ع �ل��ى س� ��ؤال ع ��ن إج � ��راءات
ال�ح�ك��وم��ة م��واج �ه��ة ت��راج��ع أس�ع��ار
النفط «تراجع اأسعار بنسبة تزيد
على  25ف��ي امئة خ��ال شهرين له،
أث� ��ر ب ��ا ش ��ك ع �ل��ى ام��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة،
ون �ح ��ن ن ��راق ��ب ع ��ن ك �ث��ب ت �ط ��ورات
أس�ع��ار النفط ول��ن تتأثر امشاريع
امدرجة في اميزانية ،ونعمل حاليً
ع �ل��ى وض ��ع وت�ن�ف�ي��ذ اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ب� �ع� �ي ��دة ام � � ��دى ل �ت �ص �ح �ي��ح ام� �س ��ار
ااق �ت �ص��ادي» ،مبينً ان��ه ف��ي حالة
اس � �ت � �م ��رار ت� ��راج� ��ع أس � �ع� ��ار ال �ن �ف��ط
سيكون هناك إصاحات اقتصادية
وليس اجراءات».
وح� � � ��ول ت ��أث� �ي ��ر ت � ��راج � ��ع ال �ن �ف��ط
على الفوائض امالية للدولة ،أف��اد
وزي��ر امالية أن الكويت تعتمد في
إي��رادات �ه��ا بنحو  95ف��ي ام�ئ��ة على
ال�ن�ف��ط ،م�ن��وه��ً أن ت��راج��ع اأس�ع��ار
سيؤثر بشكل كبير على الفوائض
امالية للدولة.
وأض ��اف أن ن��زول النفط بنسبة
 25في امئة سيؤثر على مسار هذا
الفائض اذا استمر التراجع بنفس
ال��وت �ي��رة ،مبينً أن��ه ف��ي م��ا يتعلق
بترشيد الدعم فقد ب��دأت الحكومة
ب � �ت ��رش � �ي ��د ال� � ��دع� � ��م ع � �ل� ��ى ال � ��دي � ��زل
والكيروسن ،باإضافة إلى ترشيد
ال��دع��م ل�ش��رك��ات ال�ط�ي��ران ال�ت��ي تقل
رحاتها عن  5000رحلة.
وفي رده لسؤال حول التخارجات
الحكومية من حصصها فى بعض
ال� �ب� �ن ��وك وال � �ش ��رك ��ات ام� ��درج� ��ة ف��ى
سوق الكويت لأوراق امالية ،أجاب
ال �ص��ال��ح «ل �ي ��س ه �ن ��اك م ��ا ي�س�م��ى
بالخصخصة ،وإن �م��ا ب�ي��ع لبعض
اأسهم في شركات مملوكة للهيئة
العامة لاستثمار».

ااجتماع
وف � ��ي ك �ل �م �ت��ه خ � ��ال ااج� �ت� �م ��اع،
ق��ال الصالح إن ااجتماع السنوي
ب��ن ل�ج�ن��ة ال �ت �ع��اون ام��ال��ي ول�ج�ن��ة

محافظي مؤسسات النقد والبنوك
امركزية لدى دول مجلس التعاون،
يأتي في ظل ظروف إقليمية دولية
ب ��ال �غ ��ة ال �ص �ع ��وب ��ة وال �ح �س��اس �ي��ة،
ن� �ظ ��رً ل �ت �س ��ارع وت� �ي ��رة ام �ت �غ �ي��رات
وام�س�ت�ج��دات ع�ل��ى اأص �ع��دة ك��اف��ة،
ل� �ت� �ف ��رض م � ��زي � ��دا م � ��ن ال� �ت� �ح ��دي ��ات
ال�ت��ي تتطلب م��واج�ه��ة ذات طبيعة
خاصة ،تنبع من رؤية شاملة لتلك
امتغيرات وأبعادها وانعكاساتها.
وأض � ��اف ال �ص��ال��ح إن ح�ك��وم��ات
دول ال �ع ��ال ��م وام ��ؤس� �س ��ات ام��ال �ي��ة
ال � ��دول � �ي � ��ة م � ��ا ان ت �ل �م �س ��ت ب �ع��ض
ام� ��ؤش� ��رات ال �ب��اع �ث��ة ع �ل��ى ال �ت �ف��اؤل
ب � �ش� ��أن أداء ااق � �ت � �ص� ��اد ال� �ع ��ام ��ي،
ح � �ت ��ى ت� � ��زاي � � ��دت ح � � ��دة ال � �ن� ��زاع� ��ات
وااض � � �ط� � ��راب� � ��ات ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف��ي
العديد م��ن مناطق العالم ،وترافق
ذل ��ك م��ع ت��راج��ع أس �ع��ار ال �ن �ف��ط في
أس� ��واق ال�ن�ف��ط ال �ع��ام �ي��ة ،ب�م��ا ي��ؤث��ر
بطبيعة الحال على التوقعات بشأن
آف ��اق ات�ج��اه��ات ال�ن�م��و ااق�ت�ص��ادي
العامي.
وبن أن إلقاء نظرة متأنية على
خارطة ااضطرابات السياسية في
مناطق العالم امختلفة ،من شأنه أن
ي��وض��ح م��دى امسؤولية الجسيمة
ام �ل �ق��اة ع �ل��ى ع��ات��ق م ��ن ي�ت�ح�م�ل��ون
ع� ��بء رس� ��م ال �س �ي��اس��ات وص �ن��اع��ة
ال�ق��رار ااق�ت�ص��ادي ،س��واء ك��ان ذلك
على امستوى الوطني أو التكتات
ااقليمية ،أو من جانب امؤسسات
امالية والدولية .
وأوض � � � � ��ح أن ت � �ل ��ك ام� �ت� �غ� �ي ��رات
وامستجدات قد ألقت بظالها على
ت � �ط ��ورات أداء ااق� �ت� �ص ��اد ال �ع��ام��ي
وال�ت��وق�ع��ات امستقبلية ب�ش��أن��ه ،إذ
ات �ج��ه ص �ن��دوق ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي إل��ى
تخفيض ت�ق��دي��رات��ه م�ع��دات النمو
ااق �ت �ص ��ادي ال �ع��ام��ي خ ��ال ع��ام��ي
 2014و.2015
وتابع الصالح أن هذه التطورات
ذات أه� �م� �ي ��ة ب ��ال� �غ ��ة س � � ��واء ك��ان��ت
م� �ب ��اش ��رة أو غ� �ي ��ر م� �ب ��اش ��رة ع�ل��ى
اتجاهات اأداء ااقتصادي في دول
مجلس التعاون لدول الخليج ،جزء
ا يتجزأ من امنظومة ااقتصادية
ال�ع��ام�ي��ة ،مبينً ان ه ��ذا ال��زخ��م من
ال�ت�ط��ورات وام�س�ت�ج��دات ااقليمية
وال � ��دول � �ي � ��ة م � ��ن ش ��أن ��ه أن ي �ف��رض
محددات مستجدة آليات مواجهة
التداعيات وامخاطر الناجمة عنها،
بما يتماشى مع الواقع ااقتصادي

وااجتماعي لدول امنطقة ،وزيادة
ال � � �ح� � ��رص ع � �ل� ��ى ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ال �خ �ط ��ط
وااستراتيجيات الكفيلة بمواجهة
ال �ت �ح��دي��ات ال��داخ �ل �ي��ة ،واس�ت�ك�م��ال
مسيرة اإص��اح والتنمية في دول
امجلس.
وأش� ��ار إل ��ى أن م�ت��ان��ة اأوض ��اع
امالية في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،أسهمت بفعالية
ف��ي ت�ع��زي��ز ق ��درات اق �ت �ص��ادات دول
امجلس على امتصاص العديد من
الصدمات الخارجية ،ولعل أقربها
وأكثرها عمقً ما يتعلق بتداعيات
اأزمة امالية وااقتصادية العامية
اأخيرة.
وأشاد الصالح بالدور امحوري
ال � � � ��ذي ل �ع �ب �ت ��ه م� ��ؤس � �س� ��ات ال �ن �ق��د
وال�ب�ن��وك ام��رك��زي��ة ف��ي دول مجلس
التعاون ل��دول الخليج العربية في
ات�خ��اذ التدابير الكفيلة بالتصدى
ل � �ت� ��داع � �ي� ��ات ت � �ل ��ك اأزم � � � � ��ة ب��أع �ل��ى
م �س �ت ��وى م� ��ن ال � �ك � �ف ��اءة وام �ه �ن �ي��ة،
إل ��ى ج��ان��ب ال � ��دور اأس ��اس ��ي ال��ذي
ت�ض�ط�ل��ع ب ��ه ال �ب �ن��وك ام ��رك ��زي ��ة في
الحفاظ على ااستقرار النقدي.
وأكد أن مؤسسات النقد والبنوك
امركزية بدول امجلس أثبتت جدارة
ع��ال �ي��ة ف ��ي دع� ��م رك ��ائ ��ز ااس �ت �ق��رار
ام� � � ��ال� � � ��ي ،م � � ��ن خ � � � ��ال ان� �ت� �ه ��اج� �ه ��ا
ل �س �ي��اس��ات ال �ت �ح��وط ال �ك �ل��ي ،ال�ت��ي
ش�ك �ل��ت أح ��د ام� �ح ��اور ام �ه �م��ة أط��ر
التنظيمية والرقابية واإش��راف�ي��ة،
اأمر الذي ساهم بفاعلية في الحد
م ��ن ام� �خ ��اط ��ر ال �ن �ظ��ام �ي��ة ،وزي� � ��ادة
ت� �ح� �ص ��ن ال � �ق � �ط� ��اع� ��ات ام �ص ��رف �ي ��ة
وام��ال �ي��ة ،وت��وف�ي��ر اأج ��واء ال��داع�م��ة
للنمو ااقتصادي امستدام.
وب ��ن أن ه ��ذه اإن � �ج ��ازات ت��أت��ي
لتزيد القناعة وااصرار على أهمية
تعزيز استقالية البنوك امركزية،
ب �م��ا ي�م�ك�ن�ه��ا م ��ن ال �ق �ي��ام ب ��دوره ��ا
ب��أع �ل��ى درج � ��ات ام �ص��داق �ي��ة ،وب�م��ا
ي�س��اه��م ف��ي خ�ل��ق اأج� ��واء ال��داع�م��ة
ل � �ج � �ه ��ود اإص � � � � ��اح ااق � �ت � �ص� ��ادي
والتنمية امستدامة.
وق� � � � � ��ال ال� � � ��وزي� � � ��ر ال � � �ص � ��ال � ��ح إن
ال� �ت ��وق� �ع ��ات ت �ش �ي��ر إل � ��ى اس �ت �م ��رار
اات � �ج� ��اه� ��ات ااي� �ج ��اب� �ي ��ة م �ع ��دات
النمو ااقتصادي فى دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
ب ��وج ��ه ع� � ��ام ،م �ت��وق �ع��ً ان ي� �ت ��راوح
م�ت��وس��ط م�ع��دل ال�ن�م��و ااق�ت�ص��ادي
لدول امجلس عند مستوى  4.5في

ام�ئ��ة ع��ام��ي  ،2014/2015اف�ت��ً إلى
أن��ه مع ذل��ك يكتنف ه��ذه التوقعات
ب�ع��ض ام�خ��اط��ر وام �ح��اذي��ر ف��ى ظل
ال � �ت � �ط� ��ورات اإق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة
ام �ت �س��ارع��ة خ��اص��ة ف ��ي م ��ا يتعلق
بتطورات أسعار النفط ،والتي بدأت
تلقي بظالها على أوض��اع امالية
العامة فى دول امجلس بشكل عام،
وعلى برامج اإص��اح ااقتصادي
واإنفاق العام ااستثماري بصفه
خاصة.
ولفت إلى أن هذا اأمر يدفع في
ات� �ج ��اه ت�ك�ث�ي��ف ال �ج �ه��ود م��واص �ل��ة
ع� �م� �ل� �ي ��ة ااص � � � � � ��اح ااق� � �ت� � �ص � ��ادي
ال� �ش ��ام ��ل ،ف� ��ي إش� � � ��ارة إل � ��ى ات �خ ��اذ
اإجراءات الكفيلة للتصدي لبعض
ااخ � �ت ��اات ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة ال �ت��ي أث ��رت
على اقتصادات دول امجلس.
وتابع الصالح أن الهياكل العامة
اق �ت �ص ��ادات دول ام �ج �ل��س ،تتسم
ببعض ام��ام��ح امتميزة الخاصة،
افتً إلى أن ذلك يجعل من السياسة
ام��ال �ي��ة ب�م�ث��اب��ة ال ��راف ��ض ال��رئ�ي�س��ي
لعملية اإصاح ااقتصادي.
وش� � � ��دد ع� �ل ��ى ض� � � � ��رورة ض �م��ان
س��ام��ة ال�س�ي��اس��ة ام��ال �ي��ة لتحقيق
اه��داف �ه��ا م ��رددً «إن �ن��ا ن ��درك تمامً
أن اأوض� � ��اع ام��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة ل��دول
ام �ج �ل��س ف ��ي ح��اج��ة إل ��ى م��زي��د من
ال �ج �ه��ود ال ��رام �ي ��ة م �ع��ال �ج��ة ب�ع��ض
ااخ � � � �ت� � � ��اات ال � �ن� ��ات � �ج� ��ة ع� � ��ن ت �ل��ك
التطورات اإقليمية والعامية غير
ام ��وات � �ي ��ة» ،م �ش �ي��رً إل� ��ى «أن واق ��ع
ال�ح��ال ي�ف��رض علينا م��واج�ه��ة مثل
ه ��ذا ال �ت �ح��دي وم�ع��ال�ج�ت��ه ل�ض�م��ان
إصاح واستدامة امالية العامة».
وأب� ��رز ال �ص��ال��ح أه�م�ي��ة ال�ت��رك�ي��ز
على تحقيق اانضباط امالي على
ام� � ��دى ام� �ت ��وس ��ط ،وزي � � � ��ادة م��رون��ة
امالية العامة ،وتقليص الجمود في
بنودها الرئيسية في إشارة إلى ما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ن�م��و ام �ت �س��ارع ل��ان�ف��اق
ال� � �ج � ��اري وم� �ك ��ون ��ات ��ه ال��رئ �ي �س �ي��ة،
س � ��واء ب �ن��د اأج� � ��ور وام ��رت� �ب ��ات أو
الدعومات وامدفوعات التحويلية،
م ��ؤك ��دً ض � � ��رورة ااه� �ت� �م ��ام ب �ب �ن��اء
شبكة متطورة وذات كفاءة لأمان
ااجتماعي.
وأك � ��د ض � ��رورة إي � ��اء ام ��زي ��د من
ال �ح ��رص و ااه �ت �م��ام ل�ل�ع�م��ل على
ت�ع��زي��ز اإن �ف��اق ال��رأس�م��ال��ي ال��داع��م
لجهود النمو والتنمية ،بما يساعد
على زيادة دور القطاع الخاص فى

(تصوير سعد هنداوي)

النشاط ااقتصادي فى الوقت ذاته،
واارتقاء بمستوى البنى التحتية
وت � �ط� ��وي� ��ر ال � �خ � ��دم � ��ات ااس ��اس� �ي ��ة
وف� ��ى م �ق��دم �ت �ه��ا ق �ط��اع��ات ال�ص�ح��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م ،ب��اإض��اف��ة إل ��ى ت�ط��وي��ر
الخدمات وامرافق العامة.
وش��دد الصالح م��رة اخ��رى على
ض � � ��رورة ت �ع��زي��ز ج� �ه ��ود ال �ت �ن��وي��ع
ااق � � �ت � � �ص � ��ادي ،وم � � �ص� � ��ادر ال ��دخ ��ل
وتقليص ااع�ت�م��اد على اإي ��رادات
النفطية  ،ل��ذا يستلزم ال�ش��روع فى
تبني منظومة متكاملة م��ن النظم
واإجراءات التي تستهدف تحسن
البيئة ااقتصادية العامة ،وأجواء
ااستثمار وبيئة اأعمال.
وش��دد على أنه ينبغي أن تعمل
م��ن خ ��ال رف ��ع م �س �ت��وى اأداء في
اأج � � �ه � ��زة ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ام �خ �ت �ل �ف��ة،
وت�ح��ري��ر اأن�ش�ط��ة ااق�ت�ص��ادي��ة من
ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة الحكومية ام�ع��وق��ة،
وتعزيز إمكانيات القطاع الخاص،
وت ��وس � �ي ��ع دوره ف � ��ي دف� � ��ع ع�ج �ل��ة
النمو ااق�ت�ص��ادي ام�س�ت��دام ،وبما
ي ��رف ��ع م� ��ن ق � ��درات � ��ه ااس �ت �ي �ع��اب �ي��ة
اج� � �ت � ��ذاب اأع� � � � ��داد ام � �ت� ��زاي� ��دة م��ن
ال �ع �م��ال��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ،م ��ع ااه �ت �م��ام
باارتقاء بمستوى تأهيل وتدريب
ت �ل��ك ال �ع �م��ال��ة ،وإك �س��اب �ه��ا م �ه��ارات
م�ت�م�ي��زة وت �ط��وي��ر إم �ك��ان��ات �ه��ا بما
ي� �ف ��ي ب �م �ت �ط �ل �ب��ات س � � ��وق ال �ع �م ��ل،
م ��ؤك ��دً ض � � ��رورة زي � � ��ادة ااه �ت �م��ام
ب �م �ع ��اي �ي ��رال �ح ��وك �م ��ة وال �ش �ف��اف �ي��ة
واإف� � �ص � ��اح ،ض �م��ن إط � ��ار ع� ��ام م��ن
القوانن والتشريعات التي تشجع
ااستثمار امحلي واأجنبي.
وأك� � � ��د ال � �ص ��ال ��ح ع� �ل ��ى ض� � ��رورة
ال �ت ��رك �ي ��زع �ل ��ى ت� �ط ��وي ��ر س �ي��اس��ات
وه � � �ي� � ��اك� � ��ل اأج � � � � � � ��ور وام� � ��رت � � �ب� � ��ات
ف � ��ي ال � �ق � �ط� ��اع ال � �ح � �ك ��وم ��ي ،ب �ح �ي��ث
ت�ت�ح��دد ب�م��ا ي �ت��اءم م��ع متطلبات
ومسؤوليات الوظيفة ويتم ربطها
باإنتاجية ،مع ااهتمام بتضييق
ال�ف�ج��وة ف��ي م��ا ب��ن ه�ي��اك��ل اأج��ور
وام� ��رت � �ب� ��ات ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ��ن ال� �ع ��ام
والخاص.
وأوض � � � � � ��ح أن ح� � �ك � ��وم � ��ات دول
ام �ج �ل��س ت �ت��ول��ى دع� ��م ال �ع��دي��د م��ن
ال� �س� �ل ��ع وال� � �خ � ��دم � ��ات ل �ل �م��واط �ن��ن
وام� �ق� �ي� �م ��ن ،خ� �ص ��وص ��ً ب��ال �ن �س �ب��ة
منتجات ال�ط��اق��ة ،وت�ت��زاي��د تكاليف
برامج الدعم امتنوعة بشكل مطرد
ف��ي ظ��ل م �ع��دات ال �ن �م��و ال�س�ك��ان��ي،
وه��و اأم ��ر ال ��ذي ينبغي أن يشكل

أحد اأركان امهمة لجهود اإصاح
ااقتصادي.
وأك � ��د ض � ��رورة زي � ��ادة ااه �ت �م��ام
بتوجيه ال��دع��م س��واء اان�ت��اج��ي أو
ااس�ت�ه��اك��ي وال��وص��ول إل��ى اآل�ي��ة
اأن �س��ب واأك �ث��رع��دال��ة ف��ي توجيه
ال��دع��م ل�ي�ص��ل إل ��ى م�س�ت�ح�ق�ي��ه ،من
دون أدنى مساس بمستوى معيشة
اأس ��ر واأف � � ��راد ،خ�ص��وص��ً اأك�ث��ر
ع��رض��ة للتأثر سلبً ب��إص��اح نظم
وبرامج الدعم.
وأوض � � � � � � ��ح أن ف � � ��ي ال� � �س� � �ن � ��وات
اأخ�ي��رة اتسعت دائ��رة مسؤوليات
واه� �ت� �م ��ام ��ات ام ��ؤس � �س ��ات ام��ال �ي��ة
ال � � ��دول � � �ي � � ��ة خ� � �ص � ��وص � ��ً ص� � �ن � ��دوق
ال�ن�ق��د ال��دول��ي ب��ال�ق�ض��اي��ا امرتبطة
بامالية العامة ،بجانب اهتماماته
ب ��اس� �ت� �ق ��رار ال� �س� �ي ��اس ��ات ال �ن �ق��دي��ة
وس� ��ام� ��ة اأوض � � � ��اع ااق �ت �ص ��ادي ��ة
العامية بشكل عام.
وب��ن أن ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي
دأب على تعزيز آلياته في مساندة
ج �ه��ود ح �ك��وم��ات ال� ��دول اأع �ض��اء،
ال ��رام �ي ��ة إل� ��ى ت �ح �س��ن س �ب��ل إدارة
ام��ال �ي��ة ال �ع��ام��ة ،وت��ذل �ي��ل ال�ع�ق�ب��ات
وإي�ج��اد الحلول امناسبة لتحقيق
ذلك الهدف.
وأض � � ��اف أن خ� �ب ��راء ال �ص �ن��دوق
يبذلون جهودً ملموسة في مجال
ت �ح��دي��د س �ب��ل ت �ح �ق �ي��ق ااس �ت �ق��رار
امالي ،وتحجيم امخاطر النظامية
م��ن خ��ال تشجيع ال ��دول اأع�ض��اء
ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق س �ي��اس��ات ت�ح��وط�ي��ة
ك�ل�ي��ة ح�ص�ي�ف��ة ،م �ش �ي��رً إل ��ى ال ��دور
ام� �ح ��وري ال� ��ذي ي �ق��وم ب ��ه ص �ن��دوق
ال �ن �ق��د ال� ��دول� ��ي ف ��ي دع � ��م ال �ج �ه��ود
ال��رام�ي��ة إل��ى إص��اح ام��ال�ي��ة العامة
وض � �م� ��ان اس �ت ��دام �ت �ه ��ا ف� ��ي ال � ��دول
اأعضاء.
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن م� �س� �ي ��رة ال �ع �م��ل
ااق � � �ت � � �ص� � ��ادي ام� � �ش� � �ت � ��رك م �ج �ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي ��ج ،ح�ق�ق��ت
ال �ع��دي��د م��ن اإن� �ج ��ازات ام �ش �ه��ودة،
وه��و م��ا يمثل داف�ع��ً ومحفزً قويً
ل �ب��ذل ام��زي��د م��ن ال �ع �م��ل م��ن ج��ان��ب
ج�م�ي��ع ال �ل �ج��ان ام�ت�خ�ص�ص��ة وف��رق
ً
ال � �ع � �م ��ل ،وص � � � ��وا إل� � ��ى اس �ت �ك �م��ال
م �ش��روع ال�ت�ك��ام��ل ااق �ت �ص��ادي بن
دول ام �ج �ل��س ع �ل��ى أس � ��س م�ت�ي�ن��ة
وراسخة.
وأش� � � � � ��اد ب � � ��ال � � ��دور ام� � �ه � ��م ال� � ��ذي
يضطلع ب��ه ص�ن��دوق النقد الدولي
بقيادة كرستن اغارد ،في مساندة

ال � �ج � �ه� ��ود ال � ��رام � �ي � ��ة إل � � ��ى ت �ح �ق �ي��ق
ااستقرار النقدي وااستقرار امالي
على ام�س�ت��وى ال�ع��ام��ي ،مشيرً إلى
ما يقدمه الصندوق من مساعدات
وم � � � �ش � � ��ورات ف� �ن� �ي ��ة ل � ��دع � ��م ج� �ه ��ود
ااص� � � � ��اح ااق� � �ت� � �ص � ��ادي ف � ��ي دول
ام �ج �ل��س ب�ص�ف��ة خ��اص��ة ،وتحقيق
ااس � �ت � �ق� ��رار ااق � �ت � �ص� ��ادي ال �ع��ام��ي
بصفة عامة.

كريستن اغارد
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أك� � ��دت اغ � � ��ارد ان
التحديات التي يواجهها ااقتصاد
ال� �ع ��ام ��ي ت �ش �ك��ل أرض � �ي� ��ة م �ن��اس �ب��ة
ل �ل �ت �ك��ات��ف ال � � � ��دول م � ��ن خ� � ��ال ه ��ذا
ال �ن ��وع م ��ن ام ��ؤت �م ��رات ال �ت��ي تلعب
دورً أساسيً في مشاركة الجهود
وتشجيع ال��دول لبعضها البعض،
م ��ن أج � ��ل م ��واج �ه ��ة ام �ش ��اك ��ل ال �ت��ي
ي �ت �ع��رض ل �ه��ا ااق �ت �ص ��اد ال �ع��ام��ي.
وأض��اف��ت أن مشاركة دول مجلس
ال � �ت � �ع ��اون ف� ��ي ااق� � �ص � ��اد ال �ع��ام��ي
واإق �ل �ي �م��ي ،ل�ه��ا دور أس��اس��ي في
ض� �م ��ان ااس � �ت � �ق ��رار ف ��ي اأس� � ��واق
ً
ال �ن �ف �ط �ي ��ة ،ف � �ض ��ا ع� ��ن دوره ف��ي
م ��واج� �ه ��ه ال� �ت� �ح ��دي ��ات ام �ش �ت��رك��ه
ع �ل��ى غ � ��رار ال �ت �ع��اف��ي ااق �ت �ص��ادي
الضعيف وغير امتوازن ،٫وفي ظل
هبوط أسعار النفط بنسبه  25في
ام �ئ ��ة ،وااق �ت �ص ��اد ال �ه��ش لبعض
الدول امجاورة.
ول �ف �ت��ت اغ � ��ارد إل� ��ى أن� ��ه يمكن
التطرق لهذه التحديات من خال
مشاركة اأفكار وتحضير ومقارنة
التوصيات ،من أجل تحقيق هدف
مشترك يكمن في ضمان ااستقرار
ً
والنمو امستدام ،فضا عن تأمن
الوظائف اسيما للشباب.
وأك � � ��دت اغ � � ��ارد أن � ��ه م �ن��ذ آخ��ر
اج� �ت� �م ��اع ف� ��ي ال� �س� �ع ��ودي ��ة ح�ص��ل
ت �ط��ور ك�ب�ي��ر ف��ي م�ع��ال�ج��ة ام�ش��اك��ل
امشتركة ،وابتكار الحلول امناسبه
ل�ه��ا ،وسلطت ال�ض��وء على أهمية
ال� �ت� �ن ��وي ��ع ااق � �ت � �ص � ��ادي ل �ض �م��ان
ااس �ت �ق��رار ام��ال��ي وال �ن �م��و ل �ل��دول،
ً
ف �ض��ا ع��ن أه �م �ي��ه ت�ح�س��ن ج��وده
التعليم لجيل الشباب لتمكينهم
م ��ن ام� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ااق� �ت� �ص ��اد ف��ي
القطاعن العام والخاص ،من أجل
استخدام امواهب امحلية بأفضل
ال�ط��رق ام�ت��اح��ة ،وض�م��ان استمرار
النمو ااقتصادي في دول مجلس
التعاون الخليجي.

اافتتاح الرسمي مركز ااقتصاد والتمويل:
تدريب  3600مسؤول عربي في الكويت خال  3سنوات
أع� ��رب� ��ت م ��دي ��ر ع � ��ام ص �ن��دوق
ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي ك��رس �ت��ن اغ� ��ارد
خ � ��ال اف� �ت� �ت ��اح م ��رك ��ز ص �ن ��دوق
النقد الدولي لاقتصاد والتمويل
ف��ي ال�ش��رق ااوس��ط ( ،)CEFعن
خالص امتنانها ما قدمته الكويت
م��ن دع��م لتأسيس ام��رك��ز وقالت:
«ن �ح��ن م�م�ت�ن��ون ل �ل��وزي��ر ال�ص��ال��ح
ل��دع �م �ك��م ام� ��ال� ��ي وال� � �ق � ��وي أح ��د
أنشطتنا الرئيسية» ٫،كما تقدمت
بالشكر للعضو ام�ن�ت��دب للهيئة
ال �ع ��ام ��ة ل��اس �ت �ث �م��ار ب��درال �س �ع��د
على دع�م��ه للمركز منذ إنشائه،
افتة إلى استمرار التحديات في
ااق �ت �ص��ادات ال�ع��ام�ي��ة خصوصا
في مجال خلق الفرص الوظيفية
الجديدة.
وت �ح��دث��ت اغ � ��ارد ع ��ن أه ��داف
امركز في بناء القدرات والتدريب
وت�ق��دي��م ام�س��اع��دة الفنية وق��ال��ت:
«ن�ح��ن ن�ق��دم اإق ��راض ف��ي اوق��ات
ال � �ح� ��اج� ��ة ،ون � � �م� � ��ارس ق� � � ��درً م��ن
ال��رق��اب��ة ال�ج�م��اع�ي��ة ع �ل��ى اوض ��اع
ااقتصادات في البلدان اأعضاء».
وأض��اف��ت أن��ه ف��ي ح��ال وج��ود
أنشطة تدريبية أكثر يمكن تفادي
ااض � �ط� ��رار إل� ��ى إق� � ��راض ال � ��دول،
م�ض�ي�ف��ة «ان �ط �ل��ق ن �ش��اط ام��رك��ز

الصالح واغارد يتوسطان محافظي البنوك امركزية الخليجية

ف��ي م��اي��و  2011واض �ط �ل��ع ب��دور
مهم في إط��ار دور الصندوق في
ب �ن��اء ال �ق��درات ف��ي ام�ن�ط�ق��ة ،وق��دم
 120دورة تدريبيةّ ٫،
ودرب أكثر

م��ن  3600م �س��ؤول ف��ي ال �ب �ل��دان
اأع � � �ض� � ��اء ف � ��ي ج ��ام � �ع ��ة ال � � ��دول
ال �ع��رب �ي��ة ،وم� ��ن ب�ي�ن�ه��م أك �ث��ر من
 1100م�س��ؤول ف��ي دول مجلس

التعاون الخليجي».
وت ��اب �ع ��ت" :ن� �ه ��دف إل� ��ى تمكن
ام� �س ��ؤول ��ن ال� �ع ��رب م ��ن م�ج��اب�ه��ة
التحديات التي تواجهها بلدانهم،

ّ
ون � � �ح� � ��ن ن � � ��رك � � ��ز ع� � �ل � ��ى ت� �ع ��زي ��ز
ام��ؤس �س��ات ال �ع��ام��ة ف��ي ام�ن�ط�ق��ة،
من اج��ل دع��م النمو وخلق فرص
ال�ع�م��ل ،م�ش�ي��رة إل ��ى ارت �ف��اع ع��دد

اموظفن الكويتين ف��ي صندوق
النقد من  20في امئة إلى ثلث عدد
اموظفن ،وهذا جزء من التزاماتها
تجاه الحكومه الكويتية».

