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أكدوا أن 2009 لم تشهد تفعياًل للقرارات 
اقتصاديون لـ »األنباء«: اإلسراع بتفعيل السياسة الماليةوأداء الحكومة كان متواضعًا اقتصاديًا 

استطالع لـ »األنباء« حول تقييم األداء الحكومي لألزمة المالية في 2009 وأبرز المطالب االقتصادية في 2010

 منى الدغيمي 
قرارات كثيرة عالقة وأخرى ملحة في انتظار تفعيلها بعد فترة حتد وصراع أفرزتها تداعيات االزمة املالية العاملية. 
»األنباء« استطلعت آراء عدد من الشخصيات االقتصادية حول ما أجنز من قرارات في 2009 ساعدت على التعافي من 

تداعيات االزمة االقتصادية واهم السلبيات التي يجب تفاديها ومطالبهم االقتصادية بالنسبة 2010. حيث أجمعوا 
على أن سنة 2009 رغم انها شهدت تفعيل بعض القرارات االيجابية، اال انها ليست كافية مقارنة ما أجنز في دول 
املنطقة وعامليا. وطالبوا بتطوير الكفاءات وتطوير التشريعات لتحقيق القيمة املضافة واإلسراع بتفعيل السياسة 

املالية وتغيير ثقافة »االنتقام والشد واجلذب بني السلطتني«. كما شددوا على ضرورة تشجيع منح القروض وتبسيط 
كل اإلجراءات التي من شأنها أن جتذب االستثمارات األجنبية وتنقيح القوانني االقتصادية املتقادمة وتفعيلها وفق 

املتطلبات احلالية لتحريك املياه الراكدة وإخراج االقتصاد من حالة الركود. وفيما يلي التفاصيل:

عزام الفليججناة السويديعبداهلل جنيب املالد. فؤاد العمرعصام الطواريعلي الزبيد

إيجابيات وسلبيات 2009 وأهم المطالب في 2010
أهم المطالب االقتصادية لتفعيلها في 2010 التقييم االقتصادي لسنة 2009

إيجابيات 2009
مساهمة احملفظة الوطنية نسبيا في حتقيق 

التوازن على مستوى السوق.
قانون االستقرار املالي من القوانني اجليدة 
كإج���راء احت���رازي حمى القط���اع املصرفي 

.2009
مترير بعض املشاريع التنموية مؤشر جيد 

وخطوة تثمن.

سلبيات 2009

 حترك أجه���زة الدولة بطيء جدا ومتأخر 
وغير مؤثر.

 سنة لم تترك أثرا اقتصاديا يذكر.
 ال يوجد أي برنامج اقتصادي يحتوي على 

محفزات قوية للخروج من األزمة.
 سنة صعبة اقتصاديا.

 تقادم التشريعات وعدم مواكبتها للتطور 
االقتصادي العاملي.

فراغ تنظيمي وتشريعي كبير.
 األزمات السياسية املتواصلة وانعكاساتها 
على تفاقم تداعيات األزمة العاملية على االقتصاد 

احمللي.
عدم جناح بعض الشركات االستثمارية في 

اخلروج من أزمتها املالية باستثناء جلوبل.

التس����ريع من وتيرة طرح املشاريع 
الكبرى.

فت����ح الب����اب للمش����اريع احلكومية 
البنية  الى حتس����ني  الهادفة  التنموي����ة 

التحتية.
الس����يولة في السوق  ضرورة ضخ 

احمللي.
 تفعيل دور الهيئة العامة لالستثمار 

في دعم املشاريع احمللية.
وض����ع خط����ة قوي����ة م����ن ط����رف 

احلكومة.
الدخول كمستثمر اس����تراتيجي في 

الشركات املهمة.

وضع خطط من طرف احلكومة لضخ 
أموال في مشاريع إسكانية.

تنقيح القوانني االقتصادية املتقادمة 
وتفعيلها وفق املتطلبات احلالية.

املصادقة على قانون هيئة سوق املال 
حلماية البورصة من أي هزات مفاجئة.

 B.O.T �تغيير بعض البنود في قانون ال
خاصة مدة إجناز املشروع

التي أقرت  التنموية  تنفيذ املشاريع 
في امليزانيات السابقة.

الرقي باخلدمات داخل مختلف اإلدارات 
التابعة للدولة لدفع عجلة التنمية.

تعديالت مستعجلة لقانون املستثمر 

األجنبي وقانون اخلصخصة.
إعادة النظر في قانون التجارة من عام 

.1980
وضع خطة لتنويع مصادر دخل الكويت 

وعدم االكتفاء بأحادية املورد.
سن التش����ريعات املتعلقة مبشاريع 

البنية التحتية.
ضرورة تفعيل قانون االستقرار املالي 

بشكل يخدم مصالح الشركات.
تبسيط كل اإلجراءات التي من شأنها 

أن جتذب االستثمارات األجنبية.
ضرورة دع����م احلكومة للش����ركات 

املنتجة.

تنفيذ البرامج التنموية سواء في القطاع 
التعليمي أو الصحي.

تطوير الكفاءات وتطوير التشريعات 
لتحقيق القيمة املضافة.

اإلس����راع في تفعيل السياسة املالية 
وتغيير ثقافة »االنتقام«.

تشجيع منح القروض.
تفعيل القوان����ني والقرارات املتعلقة 

بالشفافية.
إنشاء هيئة مستقلة لالستثمار األجنبي 

وتفعيل قانونها.
إقرار التعديالت على قانون الشركات 

التجارية.

ى الزبيد: ضرورة ضخ »الهيئة« للسيولة داخل السوق والتسريع من وتيرة طرح المشاريع الكبر
ن عن مشاريع تنموية ومشاريع تخصيص في 2010 ح: اإلسراع باإلعال الطوار

العمر: من المطالب الملحة في السنة الجديدة تنشيط الوضع االقتصادي عن طريق تسهيل االئتمان

ن االستقرار المالي قرار ُيّثمن  في 2009 لكنه إنجاز مبتور المال: قانو
السويدي: ترك الخالفات السياسية والحسابات الشخصية والتفكير الجدي في حاضر الكويت

الفليج: 2009 لم تشهد تفعيال للقرارات للتصدي لتداعيات األزمة 

رأى الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 
لش����ركة االمتياز لالستثمار علي الزبيد أن 
حت����رك أجهزة الدولة بط����يء جدا ومتأخر 

وغير مؤثر خالل 2009.
واستدرك ان التصحيح الذي مت للمسار 
االقتصادي مؤخرا يع����ود الفضل فيه إلى 
القطاع اخلاص، مش����يرا إلى أن الش����ركات 
الكويتية اخلاصة وان ارتكبت أخطاء أدت 
إلى تعثرها، إال أنها اس����تطاعت أن تصحح 
من مسارها وتس����ترجع أنفاسها وتواصل 

مسيرتها.
وق����ال: نرج����و اآلن بع����د االنته����اء من 
االس����تجوابات أن يت����م االلتفات للش����أن 
االقتص����ادي، الفتا إلى أن أهم خطوة يجب 
ان تخطوها الدولة هي تسريع وتيرة طرح 

املشاريع الكبرى.
وطالب الزبيد بضرورة ضخ السيولة في 
السوق احمللي، مشيرا إلى أن السوق يتعطش 
للسيولة التي بإمكان الهيئة العامة لالستثمار 
ان تضخها داخل البلد ال أن تستثمرها خارجيا 
معيبا في ذات الوقت عزوف الهيئة على ضخ 

السيولة في املشاريع احمللية.
ومن ناحيت����ه رأى رئيس مجلس إدارة 
والعضو املنتدب لش����ركة رساميل للهيكلة 
املالية عصام الطواري انه طوال سنة 2009 
لم يتم تغيير شيء على الساحة االقتصادية 
الكويتية كل شيء على حاله، حيث لم تقم 
الدولة بأدنى خطوة إلى األمام ال من حيث 
املشاريع التنموية وال من حيث دعم االقتصاد 

الوطني.
وقال ان قان����ون االس����تقرار لم يحقق 
االس����تقرار املرجو بحيث انه غير مستقر، 
مش����يرا الى انه ال ميكن اعتباره اجنازا في 

.2009
ورأى أن ال����ذي من املفروض اجنازه في 
2010 وضع خطة قوية من طرف احلكومة 
وتقدمي ميزانية تنموي����ة. وقال: »كمرحلة 
أخرى هي املطالبة بأن تعمل احلكومة على 
الدخول كمستثمر استراتيجي في الشركات 

املهمة ويتم حتديدها«.
وطالب الطواري بضرورة اإلسراع باإلعالن 
عن مشاريع تنموية ومشاريع تخصيص، الفتا 
إلى أهمية التدخل احلكومي الذي اعتبره تدخال 
فرضته الظروف االستثنائية التي تطلبت 
قرارات استثنائية. ودعا الى ضرورة وقف 
التشاحن بني املجلس واحلكومة وااللتفات 

الى صالح االقتصاد الوطني.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة مينا 
العقارية د.فؤاد العمر أن من املطالب امللحة 
في السنة اجلديدة تنشيط الوضع االقتصادي 
وذلك عن طريق تسهيل االئتمان، مبينا في 
ذات الس����ياق أن كثيرا من الشركات تعزف 
عن االئتمان ضمن قانون فيه قيود وشروط 
حتد من هامش احلرية أو اخلصوصية التي 
حتتفظ أو تعتمدها أغلبية الش����ركات في 
استراتيجياتها. وأضاف العمر أن هذه القيود 
تعوق الشركات عن تطوير مشاريعها برفضها 
أو عدم رغبتها في الدخول حتت مظلة قانون 

االستقرار املالي.
وش����دد في س����ياق آخر على تبس����يط 
كل اإلج����راءات التي من ش����أنها أن جتذب 
االستثمارات األجنبية، مشيرا إلى القانون 
الضريبي. ودعا العم����ر إلى ضرورة إعادة 

النظر في قانون التجارة باعتباره قد استهلك 
ولم يعد صاحلا في الوقت احلاضر. وطالب 
بإعادة النظر في قانون بي او تي، نظرا إلى 
أنه يشمل عدة قيود من الضروري مراجعتها 
وتبسيط بعض اإلجراءات التي من شأنها 

أن تفتح خطوط متويل.

من جانبه ثمن نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة املال للتمويل واالستثمار عبداهلل جنيب 
املال بعض القرارات التي مت إقرارها في 2009 
السيما قانون االستقرار املالي وضمان الودائع 

من قبل املركزي.
وطالب بأن ينظر إلى االقتصاد كاقتصاد 

متكامل، ال ان ينظ����ر إلى قطاع دون اآلخر 
والعمل على معاجلة األوضاع بشكل متكامل 
عن طريق املعاجلة الشاملة. وأكد ضرورة 
عدم معارضة املجلس للتشريعات املطروحة 
الهادفة إلى حتسني الوضع االقتصادي من 
اجل املعارضة دون طرح أس����باب منطقية. 

ودعا إل����ى ضرورة تفعيل االقتصاد احمللي 
والسيما املشاريع التنموية وحتفيز نشاط 

القطاع اخلاص.
وأكد املال ضرورة املباشرة في املصادقة 
على قانون هيئة سوق املال حلماية البورصة 
من أي هزات مفاجئة. كما شدد على ضرورة 

تغيير بعض البنود في قانون ال� B.O.T السيما 
كل ما يتعلق باملدة في اجناز املشروع.

من جهة أخرى طال����ب بضرورة تنفيذ 
املشاريع التنموية التي أقرت في امليزانيات 
السابقة، مشيرا إلى أن »املجلس« إذا كان نشطا 
حقا فإنه سيعمل على دفع احلكومة لتنفيذ 
املش����اريع التنموية، متمنيا ان تكون سنة 

2010 سنة االجنازات ال االستجوابات.
من ناحتيها دعت رئيس����ة مجلس إدارة 
الشركة العربية لالستثمار جناة السويدي 
إلى اهمية سن التشريعات املتعلقة مبشاريع 
البني����ة التحتية في 2010، مش����يرة إلى أن 
هذه املش����اريع من املقومات األساسية التي 
تؤهل شركات القطاع اخلاص لتكون فاعلة 
وتخلق فرص عمل وتشجع الشباب الكويتي 
على اخللق واالبتكار والتعويل على الذات. 
وأضافت الس����ويدي أن املشاريع التنموية 
من ش����أنها أن جتعل الكوي����ت مركزا ماليا 
وجتاريا وحتقق هذا املطلب أو احللم وتخرجه 
الفضفاضة، وطالبت  األقاوي����ل  من بوتقة 
بضرورة ترك اخلالفات السياسية واحلسابات 
الش����خصية والتفكير اجلدي والفعلي في 
حاضر الكويت الذي سيرسم فيما بعد مالمح 
مستقبلها. من جهة أخرى، دعت السويدي 
الى ضرورة تفعيل قانون االستقرار املالي 
بش����كل يخدم مصالح الشركات واملصلحة 

االقتصادية.
بدوره قال المدير العام لش����ركة بوبيان 
لألسماك عزام الفليج ان سنة 2009 لم تشهد 
تفعيال للقرارات للتصدي لتداعيات األزمة 
المالية الراهنة، مستدركا بأن ما يمكن تثمينه 
على مستوى القرارات االقتصادية الخطوة 

التي قام بها »المركزي« بضمان الودائع.
وعاب الفليج الصراع بين الس����لطتين 
الذي لم يعط أي نتائج ايجابية وساهم في 
تعطيل سن التشريعات التي من شأنها أن 

تحفظ وتدعم االقتصاد المحلي. 
 وعن مطالبه بالنسبة لسنة 2010 شدد 
الفليج على ضرورة دعم الحكومة للشركات 
المنتجة وذلك حسب القيمة الدفترية وتفعيل 
دور المحفظة الوطني����ة. ودعا البنوك الى 
ض����رورة فتح باب اإلقراض لتحريك عجلة 

االقتصاد.
واس����تعرض كذلك الفليج مجموعة من 
القواني����ن المهمة التي تعان����ي من قصور 
وبحاجة إلى تعديالت مس����تعجلة لصالح 
خدمة االقتص����اد الوطني الس����يما قانون 
المس����تثمر األجنبي وقانون الخصخصة. 

وفي ذات السياق قال:
 »أن����ا اطمح إلى تعديل ه����ذه القوانين 

وتفعيلها على أرض الواقع«.
وقال في ذات اإلطار إن مجموعة مهمة من 
التشريعات بحاجة إلى إعادة النظر، السيما:  
قانون التجارة من عام 1980 وقانوني المتاجرة 

بالعقار السكني 8 و9.
وقال الفليج: »نحن نطمح الى وضع خطة 
لتنويع مصادر دخل الكويت وعدم االكتفاء 

بأحادية الموارد«.
وأضاف أن الحكوم����ة مطالبة في فترة 
القادمة بدعم سوق الكويت لألوراق المالية 
وذلك عبر تفعي����ل دور المحفظة الوطنية  
ودعم الشركات المشغلة والنهوض بسمعة 

بورصة الكويت على المستوى الخليجي.

جسر بوبيان أحد املشاريع التنموية




