العدد ( )3720األحد  28أبريل 2019

7

اقتصاد

www.alshahedkw.com

برعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

انطالق الملتقى الثاني للخدمات االستشارية لخطة التنمية

,,

رعاية ناصر
الصباح للملتقى
تؤكد أهمية
محاوره بسلم
أولويات الحكومة
تنفيذ خطة
التنمية 2035
ضمن قواعد
اإلنتاجية ...
والحفاظ على
المال العام أهم
محاور الملتقى

ك�����ش��ف��ت ��شرك��ة ن���وف �إك�سبو
«� »NoufEXPOأن �أع��م��ال
«امل��ل��ت��ق��ى ال���ث���اين للخدمات
اال�ست�شارية مل�شاريع التنمية»
�ستنطلق ال��ث�لاث��اء امل��ق��ب��ل يف
متام ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف
م�����س��اء ،بالقاعة املا�سية يف
فندق �شرياتون الكويت ،حتت
�شعار «دور القطاع اخلا�ص يف
التنفيذ والربط الآيل بني اجلهات
ذات العالقة لتحقيق الإنتاجية
ومكافحة الهدر والف�ساد».
ويف بيان �صحايف� ،أعربت ال�رشكة
عن ترحيبها برعاية النائب الأول
لرئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
الدفاع ورئي�س املجل�س الأعلى
للتخطيط والتنمية ال�شيخ نا�رص
�صباح الأحمد ،للملتقى وح�ضوره
احلفل االفتتاحي ،حيث قالت:
«رعاية وح�ضور ال�شيخ نا�رص

�صباح الأحمد للملتقى ،ي�ؤكدان
الطابع املهم ملحاور امللتقى
التي تتناول �أ�س�س تنفيذ خطة
التنمية  2035والتي تقع �ضمن
دائ���رة امل�س�ؤولية املبا�رشة،
و�أ�ضاف بيان �رشكة نوف �إك�سبو:
«يتناول امللتقى �ضمن حماوره
���ض�رورة حت�سني بيئة العمل
يف اجلهات القائمة على تقدمي
اخل��دم��ات اال���س��ت�����ش��اري��ة لرفع
كفاءتها ودرج��ة التكامل فيما
بينها ،وي�أتي دور تكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات ليكمل املهمة يف
تطبيق ميكنة م��ت��ط��ورة ت�شمل
تطوير بوابة �إلكرتونية موحدة
لتخفف الأعباء عن الأجهزة الفنية
والإداري��ة يف اجلهات احلكومية
والرقابية ،وك��ذل��ك ال�رشكات
الهند�سية وال��دور اال�ست�شارية،
وه��ذا ب��دوره ي�سهم يف اخت�صار

• الشيخ ناصر الصباح

ال���وق���ت و�إج���������راءات العمل
والتخل�ص من البريوقراطية،
كما يويل امللتقى �أهمية بالغة
لو�ضع الأ�س�س الفعالة لرفع
درجة ال�شفافية واحلد من الهدر

وال��ف�����س��اد خ�لال م��راح��ل تنفيذ
م�شاريع خطة التنمية مبا فيها
احلد من الأوامر التغيريية ،ولعل
من �أهم ما يناق�شه امللتقى درا�سة
التوجه نحو قيام القطاع اخلا�ص
بتنفيذ امل�شاريع مع تفعيل الدور
الرقابي للجهات احلكومية».
وتوجهت «نوف �إك�سبو» بال�شكر
للم�ؤ�س�سات وال�رشكات الراعية
للملتقى والتي اعتربته فر�صة
ثمينة للقاء القيادات احلكومية
والفنية والإداري����ة امل�س�ؤولة
عن تنفيذ خطة التنمية ،2035
وخ�صت بالذكر كال من :دار ا�س ا�س
ات�ش انرتنا�شونال لال�ست�شارات
الهند�سية «� ،»SSHICرشكة زين
الكويت ،بيت التمويل الكويتي،
دار املكتب العربي لال�ست�شارات
الهند�سية « ،»PACEدار م�ست�شارو
اخلليج لال�ست�شارات الهند�سية

مشاركة واسعة في فعاليات الملتقى
رحبت ال�رشكة يف معر�ض احلديث عن امل�ؤ�س�سات امل�شاركة
يف امللتقى باجلهات التي كان لها دور �أ�سا�سي يف التح�ضري
للملتقى وي�أتي على ر�أ�سها احتاد املكاتب الهند�سية والدور
اال�ست�شارية الكويتية الذي دعا الى �إقامة امللتقى بالتعاون
مع كل من الأم��ان��ة العامة للمجل�س الأع��ل��ى للتخطيط
والتنمية واجلهاز املركزي للمناق�صات واجلهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات وبلدية الكويت ،ومب�شاركة كل
من جهاز تطوير مدينة احلرير «ال�صبية» وجزيرة بوبيان

وهيئة ت�شجيع اال�ستثمار املبا�رش والإدارة العامة للإطفاء
ووزارة الكهرباء واملاء والهيئة العامة للبيئة ووزارة
الأ�شغال العامة ووزارة ال�صحة وجامعة الكويت ووزارة
الرتبية وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية والبنك ال��دويل،
كما ت�شارك يف امللتقى اجلهات الرقابية املخت�صة وهي:
ديوان املحا�سبة و�إدارة الفتوى والت�رشيع والهيئة العامة
ملكافحة الف�ساد وجهاز املراقبني املاليني وجهاز متابعة
الأداء احلكومي.

كما رحبت ال�رشكة مب�شاركة العديد من املتخ�ص�صني يف
ور�شة عمل فيديك التي تتناول الن�سخ اجلديدة من عقود
فيديك من كل من :ال�رشكة الكويتية لال�ستك�شافات البرتولية
اخلارجية «كوفبك» ،ال�رشكة العقارية املتحدة� ،إدارة
املرافق العمومية ،غرفة جتارة و�صناعة الكويت� ،رشكة
ال�صاحلية العقارية ،ال�رشكة العملية العقارية� ،رشكة
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية ،البنك التجاري،
و�رشكة البرتول الوطنية الكويتية.

دون احتساب قطاع العمالة المنزلية

الشال 2.051 :مليون إجمالي حجم العمالة في الكويت

ق��ال تقرير ال�شال ان وزيرة
الدولة لل�ش�ؤون االقت�صادية
مرمي العقيل قدمت يف �أبريل
احلايل عر�ض ًا لأرقام العمالة
يف الكويت حتت م�سمى ر�أ�سمال
ب����شري �إب���داع���ي ،وملخ�صها
بلوغ حجم العمالة الإجمايل
نحو  2.051مليون عامل من
دون احت�ساب قطاع العمالة
املنزلية البالغ حجمه 689
�ألف عامل.
وت��ع��ق��ي��ب � ًا ع��ل��ى م���ا ذك��رت��ه
الوزيرة ذكر التقرير �أن عنوان
العر�ض هو �سوق العمل ،ومت
و�صف عمالته ب��ر�أ���س املال
الب�رشي الإبداعي ،وكنا نود
�أن ت�سمى الأ�شياء مب�سمياتها
م��ادام��ت مقدمة العر�ض هي
«كويت جديدة» ،ف�سوق العمل
غري م�ستدام ومتخم ببطالة
مقنعة وال ع�لاق��ة ف��ي��ه بني
الأج��ر والإنتاجية والتعليم،
واحتياجاته .ويف حدود م�ستوى
التعليم احل��ايل ،ال ميكن �أن
تكون خمرجاته ر�أ�سمال ب�رشي
�إبداعي ،وال ميكن �أن ي�ستطيع
القطاع اخل��ا���ص �إ�ستيعابها
ومناف�سة القطاع العام على
تلك املخرجات ومب�ستويات
�أج��وره ،وال��واق��ع� ،أن حتول
العمالة املواطنة منذ ثورة
الكوادر يف عام  ،2011بات

 ،GCدار كيو �إنرتنا�شونال
لال�ست�شارات الهند�سية «،»KEO
الأنظمة العاملية لإدارة امل�شاريع
« ،»PMIدار ا�ست�شارات اجلزيرة
لال�ست�شارات الهند�سية ،DAJC
��شرك��ة م��ول��دن لال�ست�شارات
وامل�����ش��اري��ع الفنية ،MTCP
مكتب ان دي��زاي��ن لال�ست�شارات
الهند�سية ،دار املكتب الهند�سي
امل�شرتك لال�ست�شارات الهند�سية
�� ،TAEPش�رك���ة الأح���م���دي���ة
للمقاوالت والتجارة ،دار ال�سور
لال�ست�شارات الهند�سية� ،رشكة
ت��ك��ن��و م��اجن��م��ن��ت Techno-
 ،Managementهيئة ت�شجيع
اال�ستثمار املبا�رش ،KDIPA
اجل��ه��از امل��رك��زي لتكنولوجيا
املعلومات  ،CAITامل�ؤ�س�سة
العامة للرعاية ال�سكنية ،الهيئة
العامة للبيئة.

• عدد الوظائف القابلة لإلحالل لصالح الكويتيني بحدود  160ألف وظيفة

ي�سري يف الإجتاه املعاك�س �إلى
القطاع العام .
و�أ�ضاف التقرير« :تقدر الوزيرة
عدد الوظائف القابلة للإحالل

ل�صالح الكويتيني بحدود 160
�أل���ف وظيفة يف القطاعني،
وذلك تقدير متفائل جداً ،فهي
تذكر يف موقع �آخر ب�أن معدل

رف�ض املر�شحني اجلدد لوظيفة
عامة يبلغ  5مرات� ،إما لأنهم
ي���أم��ل��ون بجهة �أخ����رى� ،أو
لأنهم يريدون ملفهم مفتوحاً،

والإحالل يف وظائف الوافدين
غالب ًا يف �صنف من الوظائف
امل��رف��و���ض��ة .و�إل����ى جانب
احتمال رف�����ض ن��وع العمل،
هناك قيود الإنفاق يف املوازنة
العامة املثقلة ،فالإحالل يعني
�أجور �أعلى ،ومعظم الوزارات
والهيئات العامة باتت ال جتد
ما ت�رصفه على غري الرواتب.
�أم��ا القطاع اخل��ا���ص ،فهو ال
يوظف �سوى � 61.8ألف موظف
م��واط��ن� ،أو نحو  %4.2من
عمالته ،وجانب ًا كبري ًا منها
�إم��ا مفرو�ضة بحكم القانون
بن�سب للعمالة الكويتية يف
قطاعات العمل املختلفة� ،أو
قد ال تكون حقيقية ،وال توظف
امل�رشوعات ال�صغرية �سوى
 %0.2من العمالة املواطنة،
وم�ب�رر ت��أ���س��ي�����س «�صندوق
امل����شروع��ات ال�صغرية» هو
خلق وظائف مواطنة كما هو
حال العامل حولنا».
ون���وه ال��ت��ق��ري��ر ب����أن �أخطر
م�ؤ�رشات املر�ض يف االقت�صاد
الكويتي هي م ��ؤ��شرات �سوق
ال��ع��م��ل ،و«ك���وي���ت ج��دي��دة»
حتتاج �إلى وعي بتلك الظواهر
املر�ضية وت�أكيد �إ�ستحالة
�إ�ستدامة �سوق العمل بوجودها
وم�صارحة اجلميع ب�رضورة
�إجراء جراحات فيها.

 40ألف مواطن عدد الداخلين إلى سوق العمل سنوي ًا
�سلط تقرير ال�شال ال�ضوء على حتديث درا�سة
«ماكنزي» -مار�س  -2019حول املنطقة االقت�صادية
ال�شمالية ،حيث عر�ض يف بدايتها حول واقع الو�ضع
االقت�صادي احلايل ،ووفق ًا للدرا�سة فحجم االقت�صاد
اليزال �أدنى من حجمه يف عام  2014خالف ًا لتوقعات
خطة التنمية ،ومادام االقت�صاد ال ينمو ،فهو �إما ال
يخلق فر�ص عمل و�إما �أنه يفقد بع�ضها لو توقف دعم
الوظائف اال�صطناعي يف القطاع العام.
وتقدر الدرا�سة �أن هناك نق�ص ًا يف فر�ص العمل يف
امل�ستقبل بحدود � 400ألف فر�صة �أو �أكرث ،وتقدر
عدد الداخلني �إلى �سوق العمل �سنوي ًا بحدود � 40ألف
مواطن يقابل ما تقدم عجز عن جلب ا�ستثمار �أجنبي

مبا�رش بعد �أن فقد حجمه نحو  %28ما بني عامي
 2016و ،2017واال�ستثمار الأجنبي �أحد مرتكزات
م�رشوع «الكويت اجل��دي��دة» من �أج��ل خلق فر�ص
العمل .وح�سب تقرير ال�شال ف�إن ت�شخي�ص درا�سة
«ماكنزي» للو�ضع احل��ايل �صحيح ومعروف منذ
زمن ،ولو �أردنا تلخي�ص ما تقدم ،فالدرا�سة تذكر
ب�أن املوظف الوحيد للعمالة املواطنة هو القطاع
العام ،ولأن الأو�ضاع بلغت مرحلة الإختناق ،ف�إن
املخرج هو يف تنويع م�صادر الدخل من �أجل خلق
فر�ص عمل جديدة ومنتجة للمواطنني ،والأ�سا�س،
وهو �صحيح ،هو ا�ستغالل موقع الكويت اجلغرايف
يف تقدمي خدمات جتارية ومالية للمكونات ال�سكانية

 % 2نمو الناتج المحلي اإلجمالي
في الربع الرابع
ن�رشت الإدارة املركزية للإح�صاء �أرق��ام
الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة
للربع الرابع من عام  ،2018وتقدر تلك
الأرقام ب�أن منو ًا موجب ًا حقيقي ًا بحدود %2.0
قد حتقق ما بني الربع الرابع لعام 2017
والربع الرابع لعام  ،2018وحققت منو ًا
�أعلى وبحدود  %3.7ما بني الربع الثالث
والرابع من العام الفائت .و�سبب النمو ما
بني الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من
عام  2018هو ارتفاع معدل منو القطاعات
غري النفطية بنحو  ،%9.7مقارنة مع هبوط
منو القطاع النفطي بنحو .%1-

وح�سب تقرير ال�شال ف�إن م�ساهمة قطاع النفط
بالأ�سعار الثابتة ال ت��زال �أعلى من ن�صف
حجم الناجت الإجمايل ،فقد كانت بحدود
 %53.9يف الربع الرابع من ع��ام ،2018
�أي �أن م�ساهمـة كـل القطاعـات الأخـرى ال
تتعدى  ،%46.1وهي م�ساهمة غري م�ستدامة
و�إمنا مدعومة ب�شدة من قطاع النفط ،وتقلب
م�ساهمتها مرتبط فقط ب�أ�سعار و�إنتاج النفط
ولي�س بتطور �صناعاته .ومل تتخط م�ساهمة
�أي من القطاعات الأخ��رى حاجز الـ %10
عدا قطاع الإدارة العامة والدفاع وال�ضمان
االجتماعي وبحدود %10.3

الكبرية �شمال وغرب الكويت .وتذهب الدرا�ســة �إلـى
تقديـر بـ�أن هنـاك جـدوى �أوليـة لنحـو  42م�رشوع ًا
خمتلف ًا �-أك�ث�ر م��ن ن�صفها م�رشوعات عقارية-
تكلفتها بحدود  75مليار دوالر ،وعائدها املتوقع
بحدود  .%20-10وتعول الدرا�سة على اال�ستعانة
بالتجربة واحلاجة ال�صينية لتطويرها وفق ًا لثالث
مذكرات تفاهم مع ال�صني ،وهو �ضمان لدعم حتويل
ما هو على الورق �إلى واقع حقيقي ،وحتويلها �إلى
واقع قد يخلق فر�ص عمل مواطنة ذات �إنتاجية عالية
ت�ضاهي �إنتاجية العمالة ال�سنغافورية ،وتقدر عدد
تلك الفر�ص التي قد يخلقها القطاع اخلا�ص بنحو
� 220-210ألف وظيفة.

توقعات بتراجع النمو االقتصادي
في الربع الثاني
توقع حمللو بنك مورغان �ستانلي تباط�ؤ ًا حاد ًا يف منو االقت�صاد
الأمريكي خالل الربع الثاين من العام احلايل .وقال حمللو
البنك يف مذكرة للعمالء �إنه من املتوقع �أن ينمو اقت�صاد
الواليات املتحدة بوترية �سنوية  %1.1خالل الربع الثاين
من العام احل��ايل ،و�أو�ضح املحللون« :توقعاتنا الأولية
للنمو يف الربع الثاين ترى تراجع ًا كبري ًا من �صايف ال�صادرات
واملخزونات بعد م�ساهماتها يف النمو القوي بالربع الأول».
كما خف�ض املحللون يف «غولدمان �ساك�س» تقديرات منو
االقت�صاد الأمريكي يف الربع الثاين من العام اجلاري مبقدار
� %0.5إلى .%2.2

,,

مناقشة
الميكنة الشاملة
للخدمات
االستشارية
بدءاً من
التراخيص
دور أكبر للقطاع
الخاص في
تنفيذ المشاريع
مع تفعيل الدور
الرقابي للجهات
الحكومية

االقتصاد األميركي سجل نمواً
 % 3.2في الربع األول

ك�����ش��ف��ت وزارة ال��ت��ج��ارة
الأم�يرك��ي��ة ع��ن من��و اقت�صاد
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة بن�سبة
 %3.2يف ال��رب��ع الأول من
ع��ام  2019م��ت��ج��اوزا بذلك
التوقعات.
وذكرت الوزارة يف تقرير �أن
ال��زي��ادة يف الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي يف الربع
الأول تعك�س «امل�ساهمات
الإيجابية من نفقات اال�ستهالك
ال�شخ�صي واال���س��ت��ث��م��ار يف
املخزون اخلا�ص وال�صادرات
و�إنفاق الدولة واحلكومات
املحلية واال�ستثمار الثابت

غري ال�سكني».
و�أ���ض��اف التقرير ان الناجت
املحلي الإج��م��ايل احلقيقي
�سجل كذلك منوا بن�سبة %2.2
يف ال��رب��ع الأخ��ي�ر م��ن عام
 .2018وتعليقا على ذلك
قال الرئي�س الأمريكي دونالد
ت��رام��ب �إن «�أرق����ام الناجت
املحلي الإجمايل �أعلى بكثري
م��ن التوقعات» م�شريا الى
�أن «�أرق��ام الت�ضخم منخف�ضة
للغاية كما ترتاجع �أ�سعار
البنزين» .و�أ�ضاف ترامب ان
«اقت�صادنا رائ��ع فهو الأول
على م�ستوى العامل».

