
اقتصـاد
اجلمعة ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠

15

أكادمييون: اقتصادنا غير مستدام ودولة الرفاه مهددة بالزوال
طارق عرابي

حظيت الدراسة البحثية التي قدمها ٢٩ أكادمييا متخصصا في علوم اإلدارة واالقتصاد في جامعة الكويت حتت عنوان «قبل فوات 
االوان»، بتفاعل كبير من قبل كل أطياف املجتمع الكويتي، وذلك بعد انتشارها من خالل وسائل اإلعالم املختلفة، كونها سلطت الضوء 

على مواطن االختالالت احلالية في االقتصاد الوطني واحللول والسياسات الالزمة لتصحيح املسار الراهن.
ورغم ان الدراســة ال تعتبر االولى من نوعها في هذا املجال، حيث سبقها العديد من الدراسات املختلفة التي تطرقت إلى الوضع 
االقتصادي احلالي واملتمثلة باالعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل، واالختالل في املالية العامة وسوق العمل، وضعف النظام 
التعليمي، واالختالل في التركيبة السكانية، إال أن ما مييزها عن غيرها من الدراسات هو توقيت طرحها بالتزامن مع ارتفاع وتيرة احلديث 

عن ضعف املالية العامة للدولة، وزيادة قضايا الفســاد، وغياب الشفافية والعدالة االجتماعية، واالهم من ذلك كله غياب االسترشاد 
بالدليل العلمي.

«األنباء» التقت مبجموعة من األكادمييني الذين كان لهم فضل املشاركة في إعداد هذه الدراسة وطرحها للرأي العام، والذين اكدوا 
على ضرورة تقدمي التضحيات لتصحيح مسيرة البالد احلالية، والتركيز على محاور اإلصالح االقتصادي املتمثلة في ٥ ركائز أساسية هي: 
(اقتصاد متنوع ومستدام ومصادر دخل مساندة للثروة النفطية، وإصالح املصروفات العامة، وإصالح االختالل في سوق العمل، واالستثمار 

في رأس املال البشري، وإصالح االختالل في التركيبة السكانية).
وأكدوا خالل لقائهم أن اقتصاد الكويت احلالي غير مستدام، وهي مقبلة على أزمة في ظل اعتماد البالد على مصدر احادي للدخل، 

مشيرين إلى أن دولة الرفاه مهددة بالزوال ويجب علينا تغيير املسار احلالي قبل فوات األوان.

للطاقة، وهذا يعني أن سعر 
برميــل النفــط بــات مهددا 
أكثــر فأكثــر،  باالنخفــاض 
أضف إلى ذلك ان نصف شعب 
الكويت دون ســن الـ ٢٤ ما 
يعني أن املصروفات احلالية 
في ازدياد مستمر، ما أدى إلى 
عجز متراكم بامليزانية بواقع 
٢٨ مليار دينار، وأن هناك ٣٠٠ 
ألف وظيفة جديدة مطلوبة 
خالل ١٥ عاما القادمة، أي ما 
يعــادل ثلثي حجــم القطاع 
احلكومي احلالي، ما ستترتب 
عليه زيــادة في املصروفات 
واإلنفــاق، األمر الذي يعجل 
وقــوع أزمــة العجــز املالي 

املتوقعة».
ولفت العبداجلادر إلى أن 
دوافــع الفريق من وراء هذه 
الدراسة كانت هو شعورهم 
بأنهم مكتوفي األيدي وغير 
قادريــن على املســاهمة في 
تطويــر البلد فــي ظل عدم 
توافــر املعلومــات الالزمــة 
للقيام بدورهــم في توجيه 
سياســات الدولــة وغيرها، 
مؤكدا في الوقت ذاته استعداد 

وسائل التواصل االجتماعي 
في نشر الرؤية بشكل أوسع».

لفت األنظار

مــن جانبــه، أكــد أســتاذ 
مساعد قسم اإلدارة والتسويق 
الغايــة  أن  د.حســني علــي 
الرئيسية من وراء طرح هذه 
الدراسة هي لفت أنظار املجتمع 
الكويتي حكومة وشــعبا إلى 
املشــاكل التي نعيشها حاليا، 
ولم يكن الهدف من وراء ذلك 
هو طرح احللول على احلكومة 
أو الشــعب، بقدر التنبيه إلى 
ضرورة االنتباه واحلوار من 
خــالل التعريــف بالتوجهات 
العامــة، علمــا أننا لــم نقدم 
احللول من خالل هذه الوثيقة، 

وتابع: «نحــن متفائلون، 
فالتفاؤل مطلــوب في جميع 
األحوال، ولو لم نكن متفائلني 
ملا أعدنا طــرح هذا املوضوع 
وفقا لوجهة نظرنا، فاملشاكل 
قدمية وطرحت من قبل، لكن 
طرحنا جاء بأسلوب مختلف، 
ولــوال تفاؤلنا وأملنا بســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
وولي عهده الشــيخ مشــعل 
األحمد والشــعب الكويتي ملا 
طرحنا هذه الرؤية من جديد، 
ونحــن كأكادمييني لــن نفقد 

األمل».
ردود الفعل

أما أســتاذ مســاعد قســم 
احملاســبة - جامعة الكويت 

الفريــق للحوار مع أي جهة 
أو شــخص لديه الرغبة في 
احلــوار أو فتــح املجال أمام 

تقدمي احللول املناسبة.
وقــال: «كنا علــى إميان 
كامل عند كتابة هذه الوثيقة 
أنها ليســت الوثيقة األولى 
من نوعها، فكلنا قد ســمعنا 
عن الوثائق ورؤى اإلصالح 
السابقة، لكننا كنا أمام حوار، 
هل نقدم رؤية أم ال، وكانت 
نتيجة احلوار أن عدم تقدمينا 
لرؤيــة يعني أننــا قد فقدنا 
األمل، لذلك فضلنا أن نكون 
متفائلــني وان نقــدم رؤيــة 
جديدة يتم تقدميها للمجتمع 
بشــكل عام وليس ألصحاب 
القرار فقط، حيث ســاهمت 

فاحللول حتتاج إلى دراسات 
أعمق تكون مبنية على بيانات 
ومعلومات دقيقة ال تتوافر إال 
لدى اجلهات املعنية بالدولة.

وأضاف أن دور األكادمييني 
املشــاركني فــي الدراســة لن 
يتوقــف عنــد تقــدمي هــذه 
الدراسة فحسب، وإمنا هناك 
خطــط اســتراتيجية أخــرى 
يتم التحضير لهــا، وما هذه 
الدراسة إال بداية الطريق، وهي 
مطروحة اليوم أمام كل مهتم 
مبستقبل الكويت، أما كيفية 
تطبيــق احللــول أو الدخول 
في تفاصيلها فهو دور منوط 
باجلهات املسؤولة بالدولة أو 
اجلهات ذات االختصاص في 

هذا الشأن.

د.عبدالرحمن الرفاعي، فقد أكد 
أن ردود الفعل على الدراســة 
كانت ممتــازة للغاية، كما أن 
توقيــت طرحهــا كان توقيتا 
مناســبا جــدا، وال بد هنا من 
اإلشارة إلى أن طرح الدراسة 
كان بهــدف التأكيــد على أننا 
نسير في الطريق اخلاطئ في 
عدد مــن االجتاهات، بدءا من 
قضية اإلسكان وجودة احلياة 
في الكويت، فاملستوى املعيشي 
احلالي أصبح أقل من املستوى 
السابق آلبائنا وأجدادنا، ففي 
السابق كان يتم تطبيق مبدأ 
املساواة بني اجلميع، فالعائد 
من النفط كان يوزع بالتساوي 
ما رفع من مســتوى املعيشة 
بالكويت، لكــن اليوم لم يعد 
باإلمكان تطبيق مبدأ املساواة 
وإمنا يجب تطبيق مبدأ العدالة، 
ففي السابق كانت املساواة هي 
العدالة لكنها لم تعد كذلك في 

يومنا هذا.
وأضاف قائال: لقد جاءتنا 
ردود فعــل من كافــة أطياف 
املجتمــع مــن أهــل االقتصاد 
والسياســيني، بل وحتى عدد 

من النواب الذين فازوا مبقاعد 
في مجلس األمة احلالي، ونحن 
جاهزون لسماع آراء مختلف 
اجلهات، لكننا لن نســتطيع 
تقدمي حلول عميقة ومناسبة ما 
لم تتوافر لنا املعلومات الدقيقة 
والصحيحــة التي تســاعدنا 
على تطبيق دراسات واقعية 
واستراتيجية مستقبلية بناء 
على دراسة علمية وليست آراء 

وتوجهات سياسية.
االسترشاد بالدليل العلمي

مــن ناحيتــه، اكد اســتاذ 
مساعد قســم ادارة العمليات 
- جامعــة الكويــت د.أحمــد 
اشــكناني ان الدراسة حظيت 
بردود أفعال عدد من مرشحي 
مجلس االمة الذين تبنى عدد 
منهم جزءا من االفكار املوجودة 
بالوثيقة، ونحن بانتظار تفاعل 
من جنح من االعضاء احلاليني 
على أرض الواقع، فنحن على 
اســتعداد للتحــاور مــع أي 
جهة ترغــب باحلوار، ملا لهذا 
املوضوع من أهمية باعتباره 
ميــس كافة أطياف الشــعب. 
وقال إن احد املشاكل االساسية 
التي يعانيها االقتصاد الكويتي 
حاليا هي كيفية تنويع مصادر 
الدخــل، فكمــا مت التطرق له 
بالوثيقــة فإن أهم عنصر من 
عناصر االختالل هو االعتماد 
علــى النفط كمصــدر أحادي 
للدخل، ونتيجــة لذلك كانت 
التذبذبات في اسعار النفط من 
أكثر ١٠٠ دوالر تارة وأقل من ٣٠ 
دوالرا تارة أخرى، وهذا يؤكد 
على أنه ال ميكن االعتماد على 
النفط كمصدر أحادي للدخل، 
االمــر الذي دفعنا إلى التأكيد 
على توجهات ميكنها معاجلة 

هذا اخللل.
وأضاف اشــكناني أن من 
بــني االختــالالت االخرى في 
االقتصاد الكويتي ما يتعلق 
التعليمي،  النظــام  بضعــف 
حيث تبــني ارتفــاع تكاليف 
النظــام التعليمــي عاما بعد 
عام، باملقابــل فإن املخرجات 
التعليمية من سيئ إلى أسوأ، 
حيث أصبحنا نرى مستوى 
الطلبة الكويتيني في الصفني 
الرابــع والثامــن فــي تراجع 
مســتمر بحســب املؤشــرات 
العامليــة، ومــن هنا ســعينا 
لوضع تصورات حول كيفية 
خلــق حوافز ضمــن النظام 
التعليمي للتغلب على املشاكل 

احلالية. 

قالوا في لقاءات مع «األنباء» إن دراسة «قبل فوات األوان» سلطت الضوء على مواطن االختالالت في االقتصاد الوطني واحللول الالزمة لتصحيح املسار الراهن

(قاسم باشا) الزميل طارق عرابي في لقطة مع األكادمييني 

د.أحمد اشكناني

وفــي هــذا اخلصــوص، 
يؤكد أســتاذ مســاعد قســم 
اإلدارة والتســويق د.نواف 
العبداجلادر أن فكرة الدراسة 
جاءت من منطلق مسؤوليتهم 
االجتماعية كأكادمييني قامت 
الدولة بابتعاثهم وتعليمهم 
في أفضل اجلامعات العريقة، 
ليعودوا حاملني معهم أفكارا 
ومفاهيــم تصــب في صالح 
تطوير البالد ورفعة شأنها.
وأضــاف العبداجلادر أن 
نظرة فاحصة لوضع الكويت 
احلالــي تبــني وبوضوح أن 
اقتصادنا احلالي غير مستدام، 
وان الكويــت مقبلــة علــى 
أزمة، فمنذ اكتشــاف النفط 
وهناك حتذيــر من االعتماد 
على مصــدر أحادي للدخل، 
والتشديد على ضرورة تنويع 
مصادر الدخل، وبعد أن رأينا 
أن األزمة أصبحت قريبة جدا 
قررنا أن نطرق جرس اإلنذار 
ونحذر مــن خطورة األزمة، 
وننادي بضرورة خلق حوار 
وطني صريح بأن دولة الرفاه 
مهددة بالزوال وعلينا تغيير 
مســارنا احلالي قبــل فوات 

األوان.
ومضى العبداجلادر يقول: 
«ال ننكــر أن رؤيتنا احلالية 
الرؤى السابقة،  تشبه كافة 
والســبب في ذلك يرجع إلى 
أن املشاكل السابقة هي نفس 
املشاكل املوجودة حاليا، ومن 
الطبيعــي أن تكون احللول 
املطروحة ســابقا هي نفس 
اليوم،  احللــول املطروحــة 
خاصة وأن احللول املاضية 
لم تطبق، لكننــا متفائلون 
بتطبيق هذه الرؤية، خاصة 
أن الوضع اليــوم في ٢٠٢٠ 
ليــس كمــا كان عليه احلال 
فــي ١٩٩٠، فاألزمة أصبحت 
قريبة جــدا، لذلك نتمنى أن 
تتاح لنا الفرصة كأكادمييني 
ومتكيننا من تنفيذ احللول 
التــي تســاعدنا علــى إنقاذ 

مستقبلنا جميعا». 
وتابــع بالقــول: «يقــوم 
اقتصادنــا احلالي على مبدأ 
بيع النفــط وتوزيع الثروة 
عن طريق الوظائف احلكومية 
والدعومات، وكما نعرف فإن 
ســعر بيــع النفــط ال ميكن 
التحكــم به، خاصــة أن هذا 
األمر مرتبط بحركة األسواق 
العاملية التي أصبحت تتجه 
خالل السنوات األخيرة نحو 
االبتعاد عــن النفط كمصدر 

العبداجلادر: ٣٠٠ ألف وظيفة جديدة مطلوبة.. و٢٨ مليار دينار عجز امليزانية املتراكم
علي: احللول االقتصادية حتتاج إلى دراسات مبنية على معلومات ال تتوافر إال لدى الدولة

الرفاعي: نسير في الطريق اخلاطئ في عدد من االجتاهات منها قضية اإلسكان وجودة احلياة
أشكناني: ارتفاع تكاليف النظام التعليمي عامًا بعد عام مقابل مخرجات تعليمية من سيئ إلى أسوأ

محاربة الفساد.. أساس اإلصالح 

املستقبل للطاقات البديلة وليس للنفط

الدليل العلمي.. ضرورة للتشخيص واحللول

قال د.نواف العبداجلادر إن اخلطوة التالية التي 
ستلي طرح هذه الدراسة يتحملها أصحاب القرار، 
وما إذا كانوا على اســتعداد لفتح املجال من أجل 
توفيــر املعلومات، خاصة أنه ال ميكن ألحد تقدمي 
حلول تفصيلية بدون أدلــة، لذلك نتمنى أن يتم 
تزويدنا باملعلومات الالزمة ليتســنى لنا الدخول 
في املزيد من التفاصيل وتقدمي احللول املناســبة 
بناء على معلومــات وأدلة واقعية، معربا عن أمله 

في ان يتم تبني بعض االفكار املطروحة والتأكيد 
على أهمية الدليــل العلمي وإتاحة املعلومات أمام 
كافة االكادمييــني واملختصني لتفعيل دورهم في 

تقدمي احللول التفصيلية.
ولفــت العبداجلادر إلى أن كل ما مت التطرق له 
من خالل الوثيقة هــي آراء مبنية على اختالالت 
موجودة على أرض الواقع، وعند حتديد املشاكل 
التي نواجهها استندنا على معلومات وبناء عليها 

قدمنا احللول، مضيفا أن اي إصالح مطلوب يجب 
أن يقوم على أساس خطوة جريئة وصادقة حملاربة 
الفساد وأن تكون هناك نية صادقة لتغيير املسار 
ومتكني املواطنني من املساهمة في زيادة إنتاجية 
البالد، علما بأن ضعف منتجات التعليم يؤدي إلى 
تراكم في املصروفات، كما أن امليزانية تعاني من 
العجز بسبب استمرار اعتمادها على النفط، ناهيك 

عن االختالل الواضح في التركيبة السكانية.

أشــار د.عبدالرحمن الرفاعي إلى 
أن اجلميع يعــرف أن اعتماد الكويت 
األساســي في الدخل على النفط الذي 
يشــكل نحو ٨٩٪ من إيرادات الدولة 
االجمالية، وذلك في الوقت الذي يتجه 
فيه العالم نحو الطاقات البديلة والطاقات 

اخلضراء، ولعل أكبر مثال على ذلك توجه 
شركات صناعة السيارات العاملية نحو 
الطاقات البديلة ومنها على سبيل املثال 
شركة «تسال» التي ال يزيد عمرها على 
١٧ عاما مقارنة بشركات جنرال موتورز 
وفورد التي تزيد اعمارهما على ١١٥ عاما.

وأضاف الرفاعي إنه مبقارنة القيمة 
السوقية لهذه الشركات جند أن «تسال» 
التي تعتمد سياراتها على الكهرباء تصل 
قيمتها السوقية إلى ٥٨٠ مليار دوالر 
مقارنــة بـ ٦٣ مليار لشــركة جنرال 
موتورز و٣٦ مليار لشــركة فورد، ما 

يعني ان املستقبل القريب بات للطاقات 
البديلة وليس للنفط ومنتجاته، وهذه 
هي مشكلتنا األساسية خاصة أن إيراد 
دولتنا يعتمد بشكل أساسي على النفط، 
حيث متثل مصاريف الرواتب والدعوم 

أكثر من ٧٠٪ من الدخل.

أكد د.أحمد اشكناني على ضرورة إميان متخذي 
القرار بأهمية االسترشاد بالدليل العلمي، فهناك مناذج 
ناجحة من املؤسسات في شرق األرض وغربها تعتمد 
في عملها على االسترشاد بالدليل العلمي خاصة في ظل 

الوفرة الكبيرة من املعلومات والبيانات التي جتمع في 
عصرنا احلالي بشكل مهول، وال شك أن الدليل العلمي 
هو السبيل الذي سيساعدنا على تشخيص املشكلة 
وإيجاد احللول، ومن ثم علينا إيجاد آلية لتجميع البيانات 

ومشاركتها مع الباحثني مع احلفاظ على خصوصية 
البيانات من خالل عــدد من البروتوكوالت املتعارف 
عليها عامليا، االمر الذي سيمكن األكادمييني والباحثني 

من العمل على تشخيص املشاكل وإيجاد احللول.

د. عبدالرحمن الرفاعي د.حسني علي د.نواف العبداجلادر


