كلمة رئيس مجلس إدارة

الجمعية االقتصادية الكويتية

السيد /فيصل سعود عبد العزيز البدر
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بسم هللا الرحمن الرحيم
وال�ح�م��د هلل رب ال�ع��امل�ي��ن وال �ص�ل�اة وال �س�ل�ام ع�ل��ى امل�ب�ع��وث رح�م��ة للعاملين نبينا محمد وع�ل��ى آل��ه
وصحبه أجمعين
معالي ممثل حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه هللا
ورعاه ،الدكتور يوسف العلي وزيرالتجارة والصناعة املوقر
أصحاب السعادة السيدات والسادة الحضور الكريم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
بداية أوجه التحية والشكروالتقديرملقام حضرة صاحب السموأميرالبالد الشيخ صباح األحمد
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه هللا ورع��اه لرعايتة الكريمة ملؤتمر الجمعية االق�ت�ص��ادي��ة الكويتية العلمی
الثامن لالقتصاديين الكويتيين والذي يحمل عنوان (الكويت وتنويع القاعدة االقتصادية)
ً
يسرني وزمالئي أعضاء مجلس إدارة الجمعية االقتصادية الكويتية أن أرحب بكم جميعا وأشكر
لكم حضوركم الكريم.
األخوة واألخوات
ال يخفى عليكم اهتمام الجمعية االقتصادية الكويتية بإقامة تلك املؤتمرات ألنها فرصة الجتماع
نخبة من أهل االختصاص والخبرة في املجال االقتصادي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص،
ويأتي مؤتمرنا لهذا العام لتأكيد حرص صاحب السموأميرالبالد حفظه هللا على اإلصالح االقتصادي
في ظل تراجع أسعارالنفط العاملية ولتنويع مصادرالدخل ،وملناقشة التحديات الراهنة التي تواجه
االقتصاد املحلي ،واألسس الخاصة ملتطلبات تنويع القاعدة االقتصادية في الكويت.
السيدات والسادة
حرصت الجمعية االقتصادية الكويتية على تنظيم هذا املؤتمربما ينسجم مع أهدافها ومسيرتها
ط�ي�ل��ة ال�س�ن��وات ال�س��اب�ق��ة ،ول�ل�س�ع��ي ل�ل�خ��روج ب�ن�م��وذج ع�ل�م��ي وت �ص��ورات وح �ل��ول م��ن خ�ل�ال تسليط
الضوء على التحديات والعقبات والسعي نحو تنويع القاعدة االقتصادية للوصول إلى تنمية رشيدة
ومستدامة وه��و ش�ع��ار تبنته الجمعية االق�ت�ص��ادي��ة الكويتية منذ س�ن��وات لتحقيق م�ب��ادئ العدالة
وتكافؤ الفرص والشفافية.
ومن منطلق إيماننا العميق ألهمية تحقيق اإلصالح اإلداري سعت الجمعية االقتصادية الكويتية
إلى تكريس  4سياسات عامة لإلصالح اإلداري في القطاع الحكومي وتشمل:
ً
اوال  -اإلصالح الشامل للقطاع العام.
ُ
ثانيا  -بناء قاعدة قوية من القادة لإلدارة العامة.
ً
ثالثا  -خلق وحماية “جزر الكفاءة” في القطاع العام.
ً
رابعا  -تعزيزالتنسيق ذي املستوى العالي وآليات التخطيط في القطاع العام.
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ح�ي��ث حملت الجمعية ع�ل��ى عاتقها م�س��ؤول�ي��ة امل�ش��ارك��ة ف��ي تصحيح امل�س��ار االق�ت�ص��ادي للدولة
ودأبت على تشخيص مواطن الخلل الهيكلي في االقتصاد ووضع الحلول املناسبة لها.
األخوة واألخوات
إن وض��ع ال�ق��وان�ي��ن وال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ل�ازم��ة ال�ت��ي ت�س��اع��د ع�ل��ى خ�ل��ق ف��رص أك�ب��ر ل�ل�ع�م��ل ف��ي ال�ق�ط��اع
الخاص من أكبر التحديات التي تواجه السلطة التشريعية ،كما أن على السلطة التنفيذية تبسيط
اإلجراءات واملوافقات والتراخيص حتى يتمكن القطاع الخاص من أداء دوره في االقتصاد الكويتي،
حيث أن تسهيل مناخ ممارسة األعمال في دولة الكويت يمهد الطريق كذلك أمام اجتذاب املزيد من
االستثمارات األجنبية ،وم��ن ال�ض��روري أن تتحول الدولة من مقدم للخدمات إل��ى منظم للخدمات
والتأكد من قيام الشركات بتأدية هذه الخدمات على مستوى عالي من الجودة.
وي �ك �م��ن ال �ت �ح��دي األك �ب ��رال� ��ذي ت��واج �ه��ه ال �ح �ك��وم��ة ه ��و ت�ش�ج�ي��ع امل��واط �ن �ي��ن ال�ك��وي�ت�ي�ي��ن ال�راغ�ب�ي��ن
واملتحمسين للمشاركة في التغيير االقتصادي في الكويت من خالل املشروعات الصغيرة واملتوسطة
وت�ق��دي��م ال�ح��واف��ز الكافية س��واء امل��ادي��ة وامل�ع�ن��وي��ة للتفكير ف��ي امل �ب��ادرة ال��ري��ادي��ة كمسار منهي مناسب
باملقارنة مع الفرص املجزية املتاحة في القطاع العام ،لضمان نجاح املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وسيتناول مؤتمرنا اليوم التحديات الراهنة التي تواجه االقتصاد الكويتي حيث سيتضمن ثالث
جلسات رئيسية ،الجلسة األول��ى تتطرق إلى ( التحديات االقتصادية الراهنة ) تليها الجلسة الثانية
بعنوان ( متطلبات التنويع ) ثم الجلسة الثالثة والتي تتطـــرق إلى ( تنويع القاعدة االقتصادية ) وذلك
للوصول إلى توصيات وحلول عملية تهدف إلى تنويع القاعدة االقتصادية في دولة الكويت.
وفي الختام ال يسعنى إال أن أشكر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البالد معالي الدكتور يوسف
العلي وزيرالتجارة والصناعة.
كما أش�ك��ر الحضور ال�ك��ري��م ،والشكر م��وص��ول إل��ى جميع األخ��وة واألخ ��وات املشاركين ف��ي أعمال
املؤتمر ،وإل��ى جميع الجهات الراعية لدعمهم ألنشطة الجمعية االقتصادية الكويتية ،وإل��ى رئيس
وأع�ض��اء اللجنة املنظمة للمؤتمر وع�ل��ى رأس�ه��م األخ عبد ال��وه��اب ال��رش�ي��د ،وإل��ى جميع العاملين في
الجمعية االقتصادية الكويتية على الجهد املبذول.
ً
ونشكر أيضا مشاركة الجمعية االقتصادية الخليجية وجمعية االقتصاد السعودية وجمعية
االقتصاديين البحرينية وجمعية االقتصاد العمانية لحضورهم هذا املؤتمر.
وفقنا هللا وإياكم ملا فيه مصلحة وطننا الحبيب
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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كلمة رئيس اللجنة املنظمة

السيد  /عبد الوهاب محمد الرشيد
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ممثل حضرة صاحب السمو أميرالبالد معالي وزيرالتجارة الدكتور يوسف العلي
األخوة واألخوات الحضور...السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يطيب لي باألصالة عن نف�سي وبالنيابة عن أعضاء اللجنة املنظمة أن أرح��ب بكم اليوم في هذا
املؤتمر الهام والذي يسلط الضوء على أهم قضية اقتصادية تهدد حاضر ومستقبل الكويت اال وهي
االعتماد على النفط كمصدر وحيد لدخل الدولة .وال يسعني اال ان أتقدم بالشكر الجزيل لحضرة
صاحب السمو أميرالبالد املفدى الشيخ صباح األحمد الجابرالصباح حفظه هللا ورعاه على رعايته
الكريمة لهذا املؤتمر وعلى اهتمامه وحرصه بتنويع القاعدة االقتصادية في الكويت .وعلى إيمانه
بدور مؤسسات املجتمع املدني عامة والجمعية االقتصادية الكويتية بشكل خاص وأهميتها في دفع
عجلة التنمية في املجتمع.
األخوة واألخوات الحضور
ينعقد ه��ذا امل��ؤت�م��ر ف��ي ظ��ل ظ ��روف اق�ت�ص��ادي��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة .خ�ص��وص��ا ب�ع��د امل�ت�غ�ي�رات ال�ت��ي ط�رأت
ب��األس��واق النفطية وت��أث�ي��ره��ا ال�ب��ال��غ ع�ل��ى ال ��دول امل�ص��درة للنفط .ح�ي��ث ت�ك�ب��دت ه��ذه ال ��دول خسائر
مالية كبيره نظرا إلنخفاض سعر برميل النفط مما أدى الى مواجهتها لعجوزات ماليه في ميزانياتها
السنوية تشكل تهديدا حقيقيا اذا لم يتم تدارك األمور بشكل حاسم .لذلك فإن فكرة هذا املؤتمر
أت��ت بعد ط��رح العديد من التساؤالت أهمها م��اذا بعد مرحلة النفط؟ هل يعقل أن نسلم كمجتمع
لحقيقة اعتمادنا على النفط فقط للعيش؟ لذلك أتت فكرة مؤتمرنا اليوم «الكويت وتنويع القاعدة
االقتصادية» تفعيال لدورنا الوطني بتسليط الضوء وتشخيص مكامن الخلل ووضع الحلول الالزمة.
األخوة واألخوات الحضور
حري بنا أن نجاوب على تساؤل مهم...ملاذا يجب علينا تنويع القاعدة االقتصادية ومصادر دخل
الدولة؟ واالجابة بكل بساطة ألننا نعيش في بلد يشكل االي�راد النفطي  %92من مجمل اي�راده .ألننا
أمام عجوزات مالية متراكمة يقدر لها بأن تكون ما بين  ٣٦الى  ٥٠مليار دينار كويتي للستة سنوات
ال�ق��ادم��ة .ألن نسبة مساهمة ال�ق�ط��اع ال�خ��اص بالناتج املحلي اإلج�م��ال��ي وص�ل��ت ال��ى م�ع��دالت خجولة
مقارنة بمساهمة القطاع العام .ألن نسبة اإلنفاق االستثماري بلغت  ٪١٠فقط من اجمالي اإلنفاق
الحكومي للدولة .ألنه من املتوقع أن يصل عدد الطلبة املقيدين في جامعة الكويت الى  ٤٤الف طالب
ويصبح التحدي األكبرهو توفيرالوظائف املناسبة لهم ولتخصصاتهم مما سيشكل عبئا جديدا على
املالية العامة للدولة .ألن��ه من غير املنطقي أن يكون مصير شعب كامل تحت رحمة تقلبات أسعار
النفط .لذا فاملسؤولية الوطنية تحتم علينا اليوم أن نجهز أنفسنا في سنوات الرخاء ألي��ام الشدة
ال�ق��ادم��ة ال محاله .ك��ل ه��ذه امل��ؤش�رات تؤكد أن املشهد ال�ي��وم س��وداوي ول��م يعد ممكنا تأجيل هذا
االستحقاق وهذا الهدف بتنويع القاعدة االقتصادية ومصادر دخل الدولة لضمان بقاء واستمرار
الكويت.
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األخوة واالخوات الحضور
ق��د ال ن�ح�ت��اج ال��ى ورش ع�م��ل أو ال��ى م��ؤت�م�رات ل�ك��ي ن�ق��ول أن ال�ك��ارث��ة ق��ادم��ة فالحقيقة واض�ح��ة
وجلية .لكننا بأمس الحاجة الى وضع الحلول العملية القابلة للتطبيق وهو ما نسعى اليه في الجمعية
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة .إن ه��ذه القضية ت�م��س األم��ن ال��وط�ن��ي وي�ج��ب أن ن�ن��أى ب�ه��ا ع��ن أي��ة ت�ج��اذب��ات
فالكويت بكافة األطياف ستتضرر من تبعاتها .ومن غير املنطقي أن نحمل املواطن مسؤولية العجز
امل��ال��ي للدولة إن كنا ال ن �زال نملك أن نجد حلوال أخ��رى بعيدة ع��ن امل�س��اس برفاهية األس��ر وعيشها
الكريم .كما أنه من غير املقبول أن تكون الخصخصة حكرا على فئة معينة ومن غير املقبول اطالقا
أن نرى شعارا بعنوان «ال للخصخصة» في القرن الواحد والعشرين.
األخوة واالخوات الحضور
قد ينتهي بنا هذا املؤتمركحال العشرات من التوصيات التي بقيت حبيسة االدراج ولكن ال نقبل
على أنفسنا بعد ان نلنا ثقة االسرة االقتصادية إال أن ندق جرس اإلنذاروهو أق�صى ما يمكننا عمله
كمؤسسة مجتمع مدني ولوكان باإلمكان أكثرمن ذلك ملا توانينا للحظة عن خدمة الكويت وأهلها .إن
مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا مواصلة العمل الدؤوب والتوعية بمخاطر استمرار الوضع الراهن.
وعلى الرغم من كل هذه املؤشرات الخطيرة إال أن هناك ما يدعو الى األمل والتفاؤل
فرعاية سمو األمير واهتمامه ودعمه وحرصه ....بارقة أمل
والتضحيات التاريخية التي قدمها الشعب الكويتي  ....بارقة أمل
وكوكبة الشباب والشابات من أبناء الوطن املبادرين ....بارقة أمل
واصرارنا في الجمعية االقتصادية على ممارسة دورنا املنهي ...بارقة أمل
بوارق األمل هذه ...كفيلة بأن تكون بداية انطالق نحو مستقبل مشرق تدوم به الكويت وتستمر
بإذن هللا.
وفي الختام
ال يسعني اال أن أشكر كل من ساهم على إنجاح ه��ذا املؤتمر من العاملين واملختصين والرعاة
وال�ح�ض��ور على ج�ه��وده��م الكبيرة واح�س��اس�ه��م باملسؤولية االجتماعية وال��وط�ن�ي��ة .وك�ل��ي رج��اء وأم��ل
كرئيس للجنة املنظمة أن تكلل جهودنا املشتركة بالنجاح ونساهم ولو بجزء يسيروبقدراملستطاع في
مواجهة هذا التهديد وهذا التحدي .حفظ هللا الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه والسالم عليكم
ورحمة هللا وبركاته.

18

