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الصالح: سنتخذ اإلجراءات الالزمة لكبح النمط االستهالكي
االجراءات. وأكد الصالح أن هناك 
جهودا بدأنا بها وهي ليست نهاية 
املطاف بل البداية، مش����ددا على 
انه البد من اجراء إصالح هيكلي 
متكامل وواضح املعالم، مش����يرا 
الى ان هناك تراكمات سابقة هي 
الت����ي تصعب علين����ا تنفيذ هذا 

اإلجراء.
وبس����ؤاله عن س����يناريو ما 
يترتب عل����ى رفع بعض الدعوم 
بالنسبة لزيادة أسعار السلع، هل 

مت أخذ هذا األمر في االعتبار؟
أج����اب الصال����ح س����نتخذ 
اإلجراءات الالزمة فيما نعتقد انه 
األفضل في قدرة الدولة على كبح 
النمط االستهالكي ووفقا للدراسات 
التي معدل منط االستهالك للمواطن 
الكويتي هو األعل����ى في العالم، 
مبينا ان النمو االستهالكي للكهرباء 
امر طبيعي في ظ����ل زيادة عدد 

املشاريع اإلسكانية.
واعتب����ر الصال����ح أن الهدف 
األساسي من ترشيد الدعوم هو 
اعادة ثقافة املستهلك في االستهالك، 

مؤكدا ان ما تقدمه وزارة املالية 
من دراسات مبني على الشفافية 
وانا على ثقة من ان نواب مجلس 
األمة والشعب الكويتي سيكونون 
متفهمني لهذه اإلصالحات خصوصا 
ان اجلميع يس����اهم ويعمل على 
حتقيق هدف واحد، قائال: »املوس 

على كل الروس«.
وعن س����ؤاله حول خطوات 
احلكومة بشأن تعظيم اإليرادات 
النفطية، اج����اب الصالح  غي����ر 
وهذا األمر من احملاور الرئيسية 
لإلصالح االقتصادي عبر تفعيل 
تأس����يس الش����ركات ملش����اريع 
الشراكة وهي لن تعود باملنفعة 
عل����ى الدولة فقط، بل ستش����مل 
اكتتابهم  املواطن����ني من خ����الل 
الدفع  في هذه الشركات، وكذلك 
مبشاريع اخلصخصة، وستستثمر 

في املشاريع الصغيرة.
ولفت الصالح الى انتقاد أداء 
صن����دوق املش����اريع الصغيرة، 
وأن هذا الصن����دوق الى اآلن لم 
يقم بدوره، مؤك����دا أن هذا األمر 

محل اهتمام زميلي وزير التجارة، 
إلزالة أي عراقيل لرفع كفاءة أداء 

الصندوق.
وقال الصالح إن البنك الصناعي 
خالل عام 2014 مول 174 مشروعا، 
وإجمالي استثماراته 23 مليون 
دينار، وف����ي عام 2015 مول 232 
مشروعا إجماليا استثماراته 30 
مليون دينار، وبهذا تكون نسبة 
النم����و 33% وهي ارقام تدل على 
دعم الدولة للمشاريع الصغيرة من 
خالل قنوات اخرى غير الصندوق، 
ألنه اآلن هو في مرحلة تأسيسية. 
وحول س����اعة الصفر في إصدار 
ق����رارات تخفي����ض الدعوم علق 
الصال����ح بأنه لن يصدر اي قرار 
اال بعد التوافق مع أعضاء مجلس 

األمة.
ب����أن إجراءات  وأكد الصالح 
احلكومة ستكون متأنية وليست 
بطيئة فال بد من اتخاذ اإلجراءات، 
فاملس����ألة ل����م تع����د اختيارية، 
فاإلصالحات التي تضمن استدامة 
قدرة الدولة على اإليفاء بالتزاماتها 

املواطن����ني، والتي تضمن  جتاه 
لالجيال القادمة توفير جزء من 

الروافد املالية للمستقبل.
وبني ان الدولة تستهلك %90 
النفطية و10% هي  من اإليرادات 
ما يتم توفيره ألبنائنا وأحفادنا 
في املس����تقبل، لهذا يجب علينا 
إج����راء اإلصالحات الالزمة لدعم 

االقتصاد الوطني.
وذك����ر الصالح أن مس����طرة 
الدعوم على اجلميع طبقا للعدالة 
بحي����ث يصل الدع����م الى جميع 
مس����تحقيه وكل مستحق حسب 
ما يس����تحق من هذا الدعم، لذلك 
يجب علينا جميعا التصدي إليقاف 

الهدر على حساب املال العام.
وأوض����ح ان قيم����ة الدع����م 
انخفضت الى مليارين و900 مليون 
دينار، مش����يرا الى ان هناك فرقا 
ما بني اإلرباك واإلصالح، فاألول 
بقاء احلال كما هو عليه بالنسبة 
الستنزاف االحتياطي العام للدولة، 
وأما اإلصالح فهو يتمثل في ترشيد 

اإلنفاق.

»التصور املتكامل ال يعنى فقط 
مبس����ألة ضبط األسعار في حال 
رفع الدعوم ووزير التجارة يعمل 
اآلن على هذا االمر وردع كامل ألي 
ارتفاع مفتعل ونحن اليوم نتحدث 
عن رؤية وخطوات متكاملة إحداها 
تكمل األخرى.. تنمية.. وإصالح 
اقتصادي فمنذ متى ونحن نتحدث 
ونسمع عن اإلصالح االقتصادي 
وال ميكن القب����ول بتحميل هذه 
احلكومة وهذا املجلس املسؤولية 
فهذه احلكومة اتخذت إجراءاتها 
اكثر من اي حكومة أخرى لوجود 
سلطة تشريعية متعاونة بخالف 
م����ا كان بالس����ابق ال����ذي حالت 
اخلالفات بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية عن تنفيذ املشاريع، 
واليوم هناك مشاريع كنا نسمع 
عنها بالسبعينيات تنفذ، والعمل 
فيه����ا كخاليا نحل فف����ي القطاع 
النفطي وحده مشاريع لم تعهد 
ولم نسمع بها في السابق مت رصد 
مبلغ 30 مليار دينار ومت توقيع 
مشاريع فيه بقيمة 15 مليار دينار 

حتى اآلن.
وتابع الصالح: »ألم يتساءل 
أحد عن عدم من����و امليزانية في 
السنة احلالية عن السنة املاضية 
رغم تأسيس العديد من الهيئات 
ف����ي الب����الد كاالغذي����ة والطرق 
واالتصاالت؟ وأين بند الرواتب؟ 
وملاذا لم ينم����و رغم ذلك؟ طبعا 
ألن هناك اج����راءات قمنا بها وال 
نقول ان هذه اإلجراءات هي أقصى 
الطم����وح وإمنا هي البداية وأول 
خطوة، والبد ان يكون هناك إصالح 
هيكلي واضح املعالم، وبالنسبة 
لنا هو واضح، وإمنا له اجراءات 
تراكمية تصعب علينا تنفيذ هذه 

خاصة ان الكل يعلم أن لدينا خطة 
إسكانية طموحة حتتاج الى إنشاء 
محطات كهرباء ضخمة تواكب النمو 
الذي يسجل للمجلس  اإلسكاني 
احلالي واحلكومة توفر األراضي 

الالزمة لها.
وأوضح الصالح انه ال ميكن 
االستمرار في النمط االستهالكي 
ونحن بهذه احلاج����ة الى البنية 
التحتي����ة والق����درات اخلدماتية 
والطاقات الكهربائية املواكبة للنمو 
اإلسكاني، مبينا ان احلكومة تفمهت 
ما طرحه االخوان حول ضرورة 
اتخاذ إجراءات اإلصالح االقتصادي 
خاص����ة ان رف����ع الدع����وم ليس 
اإلصالح االقتصادي وإمنا هو جزء 
من برنامج اإلصالح االقتصادي 
الواضحة معامله لدينا وهو احدى 
قنواتها واألخرى تتمثل في التنمية 
االقتصادية واخلصخصة وتفعيل 
دور الفعاليات االقتصادية والشراكة 

وغيرها من القنوات.
وشدد الصالح على ان ما ذكره 
من قنوات لم يكن حديثا على ورق 
وإمنا مت خ����الل االجتماع حتديد 
تواريخ مشاريع طرحت بعد إقرار 
قوانني الشراكة ومنها خمسة هذا 
العام بينما منذ عام 2008 حتى هذا 
التاريخ لم يطرح سوى مشروع 
واحد، مشيرا الى ان من أمثلة هذه 
املشاريع محطة الكهرباء باخليران 
النفاي����ات الصلبة وأم  ومحطة 
الهيمان للنفايات السائلة ومحطة 
العبدلي للطاقة الشمسية وبقيمة 
3 مليارات دينار وستكون نسبة 
املس����اهمة فيه����ا 50% للمواطن 
الكويتي وعوائدها تقدر ب� %10. 
وتابع الصالح أن النواب حتدثوا 
عن ترشيد االنفاق احلكومي ونحن 

نشاركهم هذا األمر ونعمل بجهد 
لترشيد االنفاق احلكومي الذي يبدأ 
من أعلى الهرم ويتمثل في توجيه 
صاحب السمو األمير بتخفيض 
ميزانية ديوان سموه وهي سابقة 
لم نس����مع عنها ف����ي الكويت او 

املنطقة كلها من قبل.
وش����دد الصالح على ان هذه 
املبادرة من حضرة صاحب السمو 
اعطت رسالة جلميع جهات الدولة 
بأنه ال أحد مبعزل عن الترش����يد 
وإيقاف اله����در ونحن اليوم في 
امليزانية بوضع ال نحسد عليه، 
فاإليرادات تراجعت وحجم العجز 
املق����در 12 ملي����ارا، لذلك البد من 
إجراءات متدرجة واال نس����تهلك 
كل احتياطياتنا في مواجهة العجز 
وهو إجراء غير حصيف ولن تكون 

محمودة عواقبه.
وجدد الصال����ح تأكيده على 
ضرورة اتخاذ اجراءات مدروسة 
دون املس����اس بأصحاب الدخول 
املتوسطة وما دون، وتنوع موارد 
الدخل، مشيرا الى انه في جلسة 
العامة للدولة  امليزاني����ة  عرض 
سيتم طرح برامج زمنية محددة 
تؤكد ان احلكومة ال تشير للعجز 
وتقف وإمنا تسير مبعية أعضاء 

مجلس األمة الى احللول.
وبسؤاله عن املوقف احلكومي 
من اتفاق أعضاء املجلس األعلى 
للتخطيط والنواب خالل اجتماع 
يوم امس األول على عدم احلاجة 
الى ترش����يد الدعوم في القطاع 
الس����كني، وكذلك رأي احلكومة 
من املخاوف النيابية بشأن عدم 
تق����دمي ضمانات حت����د من رفع 
األس����عار في حال إلغ����اء دعوم 
البنزين والكهرباء؟، قال الصالح: 

عقد مكتب املجلس برئاس����ة 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
أمس اجتماعا موس����عا مع نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية 
ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح 
وعدد من أركان وزارته ومسؤولني 
في وزارة الكهرباء واملاء واملؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.
وبحث االجتماع الذي حضره 
16 نائبا املواضيع املتعلقة بالوضع 
االقتصادي وسبل معاجلة العجز 
في امليزانية العامة للدولة في ظل 
النفط  استمرار انخفاض أسعار 
عامليا، حيث استمع احلضور إلى 
شرح مفصل من الوزير الصالح 
وأركان وزارته واملس����ؤولني في 
وزارة الكهرباء ومؤسسة الرعاية 
السكنية حول مرئيات احلكومة 

إزاء تلك امللفات.
وحضر االجتماع كل من وكيل 
وزارة املالية خليفة مساعد حمادة 
والوكيل املساعد لشؤون امليزانية 
املالية صالح  العامة ف����ي وزارة 
الصرع����اوي والوكيل املس����اعد 
لشؤون احملاسبة العامة في وزارة 
املالية عبد الغفار العوضي والوكيل 
املساعد لقطاع التخطيط والتدريب 
بوزارة الكهرب����اء واملاء الدكتور 
املدير  العتيبي ونائب  مش����عان 
العام في املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية هديل بن ناجي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير املالية وزير النفط بالوكالة 
أنس الصالح أن احلكومة احلالية 
هي أكثر حكومة اتخذت إجراءات 
لإلصالح االقتصادي لوجود سلطة 
تشريعية متعاونة معها، مشددا 
على انه ال ميكن االس����تمرار في 
النمط االستهالكي احلالي، وترشيد 
الى ترش����يد منط  الدعوم يرمي 

اإلسراف االستهالكي.
وق����ال الصالح ف����ي تصريح 
صحافي أم����س »كان هناك موعد 
ما بني جلنة اعادة دراسة مختلف 
أنواع الدع����وم املمثلة من جميع 
اجلهات املعنية بهذا االمر وأعضاء 
مجلس األم����ة ومت اللقاء )أمس( 
وقدمت اللجنة تقرير املستش����ار 
املكل����ف بإعادة دراس����ة الدعوم 
وهي دراسة عميقة تتناول جميع 
البيانات وانعكاس ترشيد الدعوم 
على االسرة والفرد واملجتمع، لذلك 

امتد االجتماع لوقت طويل«.
وتابع الصالح: »البعض يعتقد 
ان السعي احلثيث لترشيد الدعوم 
يرمي فقط الى ترشيدها وهذا غير 
صحيح، فالهدف األساس����ي هو 
ترشيد منط اإلسراف االستهالكي 
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