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بالغاً 5.1% من الناجت احمللي اإلجمالي

»الوطني«: تراجع فائض احلساب اجلاري
 ألقل مستوى منذ 13 عاماً

2017 متاشيا مع حتسن أسعار 
النفط. إذ من املتوقع أن يسجل 
احلساب اجلاري عجزا بسيطا 
بنحو 1٪ م���ن الناجت احمللي 
اإلجمالي في العام 2016 نتيجة 
أسعار النفط املنخفضة وقوة 
منو الواردات. إال أن الكويت 
ال تزال حتظى بوضع خارجي 
جيد نسبيا مقارنة مع دول 
مجلس التع���اون اخلليجي، 

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطن���ي ان فائض 
احلس���اب اجلاري في العام 
2015 تراجع إلى أقل مستوى 
له منذ 13 عاما ليبلغ 5.1٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي مقارنة 
بنسبة 33٪ خالل العام 2014. 
ويعزى هذا التراجع بش���كل 
إلى تراجع ميزان  رئيس���ي 
السلع نتيجة انخفاض إيرادات 
الصادرات النفطية مع استمرار 
تدني أس���عار النفط مؤخرا. 
كما يعزى بعض هذا التراجع 
إلى ق���وة النمو ف���ي كل من 
الواردات وصافي الصرف على 
اخلدمات، باإلضافة إلى تراجع 
صافي الدخل االس���تثماري. 
في املقابل، س���اهم انخفاض 
حتويالت العاملني الى اخلارج 
في التخفيف من حدة التراجع 

في احلساب اجلاري. 
وتوقع التقرير أن يتراجع 
الفائض في احلساب اجلاري 
للكويت بصورة أكبر في العام 
2016 ويتحسن الحقا في العام 

وذلك بسبب حجم استثماراتها 
اخلارجية ومرونة حس���ابها 

اجلاري.
وأشار التقرير الى تراجع 
ميزان السلع في العام 2015 
بنحو أكثر من النصف ليصل 
إلى أقل مستوى له منذ 11عاما 
عند 8.4 مليارات دينار، وذلك 
نتيج���ة تراج���ع الصادرات 
النفطية بشكل رئيسي بنحو 
47٪. وقد تسبب التراجع احلاد 
في أسعار النفط بنسبة 51٪ في 
انخفاض الصادرات النفطية. 
كما جاء هذا التراجع في ميزان 
السلع نتيجة تسارع معتدل 
الواردات واّتس���اع  في منو 
العجز في صافي اخلدمات، إذ 
حافظ منو الواردات على قوته 
عند 7.1٪ متاشيا مع انتعاش 
الرأسمالية  الس���لع  واردات 
اإلنف���اق على  ق���وة  نتيجة 
املشاريع الرأسمالية واألوضاع 

االقتصادية.

فيصل البدر رئيس مجلس إدارة اجلمعية االقتصادية الكويتية وعبدالوهاب الرشيد عضو مجلس إدارة اجلمعية ورئيس 
اللجنة املنظمة للمؤمتر

اجلمعية االقتصادية ترسم خارطة طريق لإلصالح االقتصادي

الوطنية.
5 - وضع خطط وبرامج من 
ش���أنها حتفيز روح املبادرة 
واإلب���داع والعمل اجلاد لدى 
جيل الشباب واجليل القادم، 

والتصدي للثقافة الريعية.
6 - استحداث برامج متخصصة 
في اجلامعات ومعاهد التعليم 
العالي احلكومية واخلاصة 
تتسق مع احتياجات السوق 
املهن  املتغي���رة من  الفعلية 

واملتطلبات التشغيلية.
7 - تطوير وحتس���ني بيئة 
االستثمار وتبسيط إجراءات 
ترخي���ص األعم���ال وإزالة 

املعوقات أمام املستثمرين.
8 - احملافظ���ة على إيرادات 
نفطية ثابتة من خالل تبني 
سياسات إصالحية تستهدف 
الترشيد ورفع كفاءة استخدام 

الطاقة في كل املجاالت.
9 - التوس���ع ف���ي نش���اط 
البتروكيماويات  وصناع���ة 
من خالل املشاركة مع شريك 
عاملي مناسب، والدخول في 
صناعة املنتج���ات الالحقة 

والتخصصية.
10 - التركي���ز عل���ى تنمية 
رأس املال البشري عبر نظام 
تعليمي وتدريب���ي متطور 
لتوفي���ر العمال���ة املؤهل���ة 
واملدرب���ة وتوس���يع مفهوم 

التعليم والتدريب.

في الشأن المالي:

1 - إصالح نظام املالية العامة 
واحلد من القنوات التقليدية 
لتوزيع الري���ع النفطي على 

املواطنني.
2 - إيجاد إدارة مالية على 
درجة عالية من الكفاءة تعمل 
وفق سياسات ومهام واضحة 
ومحددة، تركز على ترشيد 
ورفع كفاءة اإلنفاق في أبواب 
امليزاني���ة العام���ة للدولة، 

وتنويع مصادر الدخل.
3 - وض���ع آليات واضحة 
ومحددة للح���د من تضخم 
االنفاق اجلاري الذي يشكل 
أكثر من 70٪ من اإلنفاق العام 
للدولة ومبعدالت منو سنوي 

مرتفعة.
4 - معاجل���ة ضعف كفاءة 
تقدي���ر االي���رادات من قبل 
املالية حيث تضطر  اإلدارة 
اإلدارة املالي���ة الى التحوط 
من خالل اس���تخدام سعر 
تقديري للنفط اخلام ثبت 
الكبير واملستمر  انخفاضه 
عن متوسط السعر املتحقق 

في السوق.
التحول م���ن ميزانية   - 5
البنود الى ميزانية البرامج 
التي تتسم بقدر من املرونة 
تقتضيها طبيعة التحوالت 
والتغيرات السريعة ومتكن 
من احملاسبة واملساءلة على 

نحو أكثر شفافية ودقة.
6 - ض���رورة تواصل جهود 
املالي بجدية وعدم  اإلصالح 
ربط اس���تمرارها بس���نوات 

التراجع في أسعار النفط.

في الشأن االقتصادي:

1 - تفعي���ل خي���ار تنويع 
مصادر الدخل عبر بحث شامل 
وواسع لألولويات القطاعية 
املؤهلة للتنويع في االقتصاد 

الكويتي.
2 - العمل على حتديد أدوار 
املشروعات العامة، واخلاصة، 

وإمكانيات الشراكة.
3 - تعزي���ز دور التنوي���ع 
من خ���الل مزيد من االهتمام 
بأنش���طة تصدير املنتجات 
القابلة للت���داول في اخلارج 
عبر املزي���د من فتح األبواب 
لالستثمار األجنبي املباشر.

4 - تفعيل دور القطاع اخلاص 
العمل عبر  في توفير فرص 
وضع استراتيجيات وطنية 
متوس���طة وطويل���ة األجل 
الكفيلة  تتضم���ن اآللي���ات 
العمل  بتشغيل وإحالل قوة 

حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
أقامت اجلمعية االقتصادية 
العلمي  الكويتي���ة مؤمترها 
الثامن حتت عنوان »الكويت 
وتنويع القاعدة االقتصادية« 
وذلك بحضور وزير التجارة 

والصناعة د.يوسف العلي.
توصيات املؤمتر

وقد خرج املشاركون في 
التوصيات  املؤمتر بعدد من 
التي تس���تهدف في مجملها 
تس���ليط الضوء عل���ى أهم 
التحدي���ات االقتصادية التي 
تواجهه���ا الب���الد وكيفي���ة 
التعام���ل األمثل معها، ولفت 
أنظار اجلهات املعنية بالعملية 
االقتصادية الى أهم القضايا 
التي تس���هم في  اجلوهرية 
تعزي���ز مس���يرة اإلصالح 
التنوع  االقتصادي وتفعيل 
االقتص���ادي ودف���ع عملية 

التنمية الشاملة.

في الشأن اإلداري والتخطيط: 

الشامل للقطاع  1- اإلصالح 
العام من خالل إدخال مبادئ 
احلكم السليم بصورة إلزامية 

الى القطاعات احلكومية.
2 - بناء قاعدة قوية من القادة 

لإلدارة العامة.
3 - خلق جزر كفاءة في القطاع 

العام وحماية استقالليتها.
4 - بن���اء آليات التنس���يق 
الهيئ���ات احلكومي���ة  ب���ني 

وتعزيزها.

2.4% تراجع في مؤشر الكويت الوزني

»املركز«: أداء سلبي ألسواق املنطقة في مايو

السعودية: خصخصة جميع محطات توليد الطاقة في 2020

قال تقرير صادر عن املركز 
املالي الكويتي »املركز« إن األداء 
في شهر مايو كان سلبيا جلميع 
مؤشرات أسواق منطقة الشرق 
األوسط وش����مال أفريقيا، عدا 
األردن، حيث واصل املستثمرون 
بيع األس����هم للحص����ول على 
األرب����اح املوزعة في غياب أي 
بوادر إيجابية، وتعامل مديرو 
الصناديق بحذر مع التكهنات 
بشأن رفع االحتياطي الفيدرالي 

األميركي ألسعار الفائدة. وكان 
املؤشر األردني )1.6٪( مبنزلة 
الناجي الوحيد، تاله مؤش����ر 
الس����عري )٪0.2(  الكوي����ت 
واملؤشر البحريني )0.1٪(، بينما 
تراجع مؤشر الكويت الوزني 
بنس����بة 2.4٪ بفعل الضغوط 
باجتاه البيع في قطاعي اخلدمات 
املالية واالتصاالت. وإلى جانب 
أبوظبي  ذلك، تراجع مؤش����ر 
)6.5٪(، وقطر )6.4٪(، واململكة 

الس����عودية )٪5.3(،  العربية 
ودبي )5.1٪( في ش����هر مايو، 
في أسوأ أداء شهري منذ يناير 
من هذه السنة. واشار التقرير 
الى تراجع مؤش����ر ستاندرد 
آند بورز لألسواق اخلليجية 
5.1٪ في مايو، ليغلق  بنسبة 
عند 90 نقطة. وأدت املخاوف 
من االنكماش في قطاع البناء، 
واحتمال زي����ادة مخصصات 
الديون املعدومة في املصارف 

إلى ع����دم اطمئنان  اإلقليمية 
املس����تثمرين إلى االلتزام بأي 
مراكز استثمارية طويلة األمد 
في أس����هم املصارف وشركات 
البناء، على الرغم من النتائج 
اإليجابية التي حققتها املصارف 

للربع األول من السنة.

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 
امس على توجه السعودية إلى خصخصة 
كل محط���ات توليد الطاقة ومتكني القطاع 
اخلاص باستثمار 28 مليار ريال في املناطق 
األقل منوا. وقال الفالح خالل مؤمتر صحافي 
في جدة لش���رح أه���داف برنامج التحول 
الوطني 2020: ان »اململكة ستنافس بقوة 
في مجال الطاقة املتجددة عامليا«، مضيفا 
»نعمل على حتقي���ق أقصى قيمة مضافة 
لالقتصاد الوطني«. وأشار الفالح إلى التوجه 
لزيادة صادرات السلع غير النفطية ٪80 
في برنامج التحول الوطني 2020، مشيرا 

إل���ى أن وجود مجمع عاملي للصناعات في 
رأس اخلير س���يوفر 180 ألف فرصة عمل. 
ومن مبادرات »برنام���ج التحول الوطني 
2020« أن تكون السعودية في مقدمة الدول 
املستغلة للغاز غير التقليدي. وقال الفالح 
»إن أرامكو السعودية قد تستثمر في استيراد 
الغ���از إلى اململكة لكن األولوية س���تكون 
إليجاد مصادر جديدة للغاز محليا من خالل 

االستكشاف«.
وأضاف الفالح خالل املؤمتر ان »الغاز 
يشكل 50٪ من مزيج الطاقة باململكة ونطمح 
الى أن يرتفع إل���ى 70٪ من كافة املصادر 

سواء محلية أو إذا استطعنا أن جند مصادر 
لالستيراد بتكلفة منافسة«. وأضاف »أرامكو 
ممكن أن تستثمر لتأمني هذه املصادر من 
الغاز من خارج اململك���ة إذا احتجنا، لكن 
األولوية لالستكشاف واستغالل املصادر 

الوطنية«. 
وأكد الفالح ان اململكة تنوي اس���تثمار 
1.6 ملي���ار دوالر في بناء مدينة تركز على 
الصناعات املرتبطة بالطاقة وتقام في املنطقة 
الش���رقية.  إلى ذلك، قال الفالح إن اململكة 
تنوي إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن 

املعادن وبناء املزيد من املدن الصناعية.

توّقعات بتحّسن 
الفائض في 

احلساب اجلاري 
خالل 2017

تفعيل خيار تنويع 
مصادر الدخل 
وتنويع االقتصاد

حتديد أدوار 
املشروعات العامة 
واخلاصة وإمكانيات 

الشراكة
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