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 عاطف رمضان
كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن 
ان مدير ادارة الرقابة التجارية في وزارة 
التجارة والصناعة راشد الهاجري يترأس 
وفدا من الوزارة ممثال الكويت حلضور 
التعاون اخلليجي  اجتماع دول مجلس 

باألمانة العامة بالرياض )اليوم(.

واضافت املصـــادر ان هذا االجتماع 
الذي تنتهي أعماله غـــدا )األربعاء( هو 
ملناقشة قانون املنافسة ووضع اللمسات 
االخيرة له، علما ان هذا الوفد قد انتهى 
خالل الفتـــرة االخيرة من قانون حماية 
املستهلك والغش التجاري ومت رفعه الى 

اجلهات العليا.

الكويت تترأس اجتماع دول المجلس اليوم لوضع لمسات قانون المنافسة

املجال امام القطاع اخلاص ليمارس دوره بفاعلية 
اكبر في هذا القطاع االستراتيجي. 

كما أشارت اخلطة اخلمسية للكويت 2009 ـ 
2014 إلى ضرورة إشراك القطاع اخلاص في التنمية 
بالكويت ولم تأت هذه اإلشارة من عبث بل جاءت 
بعد العديد من االحصائيات التي أظهرت املشاركة 
الضئيلة للقطاع اخلاص في األنشطة االقتصادية 
إضافة إلى املطالبات املتعددة والدراسات املتنوعة 
التي قدمتها غرفة جتارة وصناعة الكويت لتفعيل 
دور القطاع اخلاص الكويتي في احلياة االقتصادية 
حيث ان اخلطة اخلماسية أكدت على تفاوت هذه 
املشاركة بحسب القطاعات ففي القطاع الزراعي 
تبلغ نسبة الناجت احمللي اإلجمالي خالل عام 2008 
ـ 2009  0% للقطاع العام و100% للقطاع اخلاص 
اما إجمالي الناجت احمللي في القطاع النفطي فكان 
100% للقطاع العام و0% للقطاع اخلاص أما في 
قطاع تكرير النفط والبتروكيماويات فبلغت %100 
للقطاع العام وصفر% للقطاع اخلاص، اما الناجت 
احمللي اإلجمالي داخل الصناعات التحويلية فيبلغ 
5% للقطاع العام و95% للقطاع اخلاص وبالنسبة 
للناجت احمللي داخل قطاع الكهرباء واملاء فالنسبة 
تبلغ 100% للقطاع العام وصفر% للقطاع اخلاص، 
أما قطاع التشــــييد والبناء فــــكان الناجت احمللي 
للقطــــاع اخلاص صفــــر% و100% للقطاع العام، 
ناهيك عن باقــــي القطاعات األخرى حيث تظهر 
بقوة املســــاهمة الطفيفة للقطاع اخلاص إضافة 
إلى التفاوت الكبيــــر بني القطاعات املختلفة في 
مشاركة القطاع اخلاص فيها، حيث تبرز قضية 
رئيسية وهي ضرورة عدم التطرف في مشاركة 
القطاع اخلاص أو العام وجعل النســــبة بحسب 
مقتضيات القطاع االقتصادي املســــتهدف ورغم 
أن اخلطة اخلمســــية أكدت على ضرورة إدخال 

القطاع اخلاص بنسبة مساهمة في الناجت اإلجمالي 
احمللي بحدود 44% في السنوات اخلمس القادمة 
إال أن هناك العديد من الصعوبات التي تقف امام 

حتقيق هذه الرؤية.
ولعل احللول املقترحة إلشراك القطاع اخلاص 
تبقى حبرا على ورق ما لم تكن هناك تشـــريعات 
وقوانني جديدة وفكر اقتصادي يؤمن بضرورة دخول 
القطاع اخلاص على خط التنمية وان التشريعات 
إلشراك هذا القطاع احليوي تبقى جوهرية ليكون 
القاطرة الرئيسية والعجلة احملركة لالقتصاد السيما 
أن دور القطاع احلكومي في قيادة التنمية االقتصادية 
للدول انقضى مع زوال النظرية الشيوعية وانهيار 
االحتاد السوفييتي حيث ان دور القطاع اخلاص 
الكويتـــي في احلياة االقتصادية حتى اآلن يعتبر 
هامشيا ومببادرات شخصية على مستوى الشركات 
فقط رغم أن القطاع اخلاص الكويتي استطاع ان 
يثبت جدارته وكفاءته العالية من خالل شركاته 
املنتشرة في معظم دول العالم واملصداقية الكبيرة 
التي حظيت بها من خـــالل اعمالها والعقود التي 
حظيت بها وفروعها وشركاتها التابعة في انحاء 

العالم.
وهنا يجب اإلشارة إلى أن سيطرة القطاع العام 
وعدم إشراك القطاع اخلاص باحلياة االقتصادية 
الكويتيـــة كان له دور ايجابـــي كبير في تخفيف 
تداعيات األزمة املالية العاملية على االقتصاد الكويتي 
حيث إن 92% من املوظفني الكويتيني موظفون في 
القطاع احلكومي إال أن ذلك ال يعني بالضرورة أن 
إبقاء القطاع اخلاص بعيدا عن احلياة االقتصادية 
والنشاطات االقتصادية احمللية باألمر احملبب أو 
املرغوب فيه ألي دولة ترغب في حتقيق معدالت 
منو عاليـــة فاألزمة كانت االســـتثناء في الواقع 

االقتصادي.

بدور املنظم واملراقب.
ورغم النتائج التنموية املسجلة التي تشير إلى 
أن حجم مساهمة القطاع اخلاص الكويتي في الناجت 
احمللي اإلجمالي خالل الفترة من 2002 إلى 2006 
قد اتسمت باالنخفاض »من 37% عام 2002 إلى %31 
خالل عام 2006« أي مبعدل نسبة قدرها 33% في 
املتوسط ما يشير إلى أن منو القطاع اخلاص خالل 

الفترة املاضية كان اقل من املطلوب.
كما يالحظ عدم االتساق بني معدل النمو املسجل 
للقطاع اخلاص من جهة واالنخفاض املالحظ في 
النصيب النســـبي لهذا القطاع في الناجت احمللي 
اإلجمالـــي من جهة أخرى ويعـــزى هذا األمر إلى 
أن الناجت احمللي اإلجمالي قد شـــهد ارتفاعا كبيرا 
نتيجة الرتفاع أسعار النفط العاملية خالل الفترة 
املشار إليها ولم يقابله منو مماثل بنفس النسبة في 
ناجت القطاع اخلاص وعند استبعاد الناجت احمللي 
اإلجمالي النفطي يتبني أن مساهمة القطاع اخلاص 
في الناجت اإلجمالي غير النفطي قد بلغت 59% في 
املتوسط خالل الفترة نفسها وبعد أن كانت قيمة 
الناجت للقطاع اخلاص الكويتي في عام 2002 تساوي 
ما يقارب 4.3 مليارات دينار متثل 56% من الناجت 
احمللي اإلجمالي غير النفطي ارتفعت هذه القيمة 
إلى ما يقارب 8.9 مليارات دينار عام 2006 أي %62 
من الناجت احمللـــي اإلجمالي غير النفطي أي أكثر 
من ضعف قيمته في عام 2002. وهذه األرقام وان 
كانت كبيرة إال أنها تعتبر ضئيلة جدا مقارنة مع 
الدول املتطورة كما أن األزمة املالية العاملية كانت 
لها تداعيـــات هائلة ومرهقة على القطاع اخلاص 
الكويتي جعلـــت األرقام تتراجع بحدة لم تتوافر 
إحصائياتها حتى اآلن كما ان احلكومة لم تتدخل 
إلنقاذ شركات قطاع اخلاص وتركتها وحدها تواجه 
األمـــواج الضخمة لالزمة وحدهـــا ولم تخرج إال 
بقانون وحيد يعتليه الكثير من التساؤالت »قانون 
االستقرار املالي« الذي لم تستفد منه أي شركة أو 

مؤسسة في القطاع اخلاص حتى اآلن.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي داخل نشاط 
القطاع اخلاص تشير البيانات املتاحة إلى تركز ما 
نسبته 48% من أنشطة القطاع اخلاص في قطاع 
اخلدمات املالية ويشمل التمويل والتامني والعقارات 
وخدمات االعمال. ويالحظ ان قطاع النقل واملواصالت 
ال ميثل ســـوى 10.6% مـــن جملة ناجت 
القطاع اخلاص األمر الذي يحتاج إلى 
معاجلة ســـريعة وتطوير اكبر وفي 
املقابل وبخالف استحواذ قطاع جتارة 
اجلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق 
على نسبة 16.4% من جملة القطاع 
القطاعات  اخلاص فان نسبة بقية 
تبقى ضئيلة فالصناعات التحويلية 
ـ شاملة الصناعات النفطية ـ على 
سبيل املثال ال متثل سوى 9.3% من 
ناجت القطاع اخلاص خالل الفترة 
2002ـ  2006 وذلك نتيجة سيطرة 
القطاع العام بشكل 
على  كامـــل 
نـــاجت قطاع 
الصناعـــات 
التحويليـــة 
النفــطـيـــة 
وعدم إفساح 

فواز كرامي 
يرى العديد من االقتصاديني أن ارتفاع نســـبة 
مساهمة القطاع اخلاص في النشاط االقتصادي لبلد 
معني ينظر إليه باعتباره أحد أهم املؤشرات الدالة 
على ديناميكية االقتصـــاد وتطوره وفقا ملعايير 
اقتصاد البلدان الصناعية املتقدمة حيث يســـاهم 
القطاع اخلاص في رفع الكفاءة من خالل االستخدام 
الكفؤ للموارد االقتصادية وتعظيم حجم اإلنتاج 
باستخدام اقل قدر ممكن من تلك املوارد كما يقوم 
القطاع اخلاص من خالل سعيه إلى تعظيم االرباح 
بالتركيز على وسائل اإلبداع واالبتكار ملقابلة 
احتياجات السوق مقارنة بالقطاع العام 
ويؤدي تعاظم دور القطاع اخلاص 
إلى التخفيف من هيمنة القطاع 
العـــام على األنشـــطة 
مع  االقتصاديـــة 
ظـــه  حتفا ا

إشراك  »القطاع الخاص« في الخطة الخمسية.. ضرورة ال غنى عنها

خليفة حمادة يترأس اجتماعًا لتطوير 
المجلس االقتصادي واالجتماعي

القاهرة: تــــرأس وكيل وزارة املالية خليفة مســــاعد حمادة أمس 
أعمال االجتماع الثاني لفريق العمل املكلف بإعداد تصور شــــامل 
لتطوير عمل املجلس االقتصادي واالجتماعي الذي يستمر على مدى 
يومني.وأشارت »كونا«، في بيان لها، الى انه: شارك في االجتماع وكالء 
الوزارات املالية واالقتصادية في الدول العربية وبحضور نائب األمني 
العام جلامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي واألمناء املساعدين 

للشؤون االقتصادية واالجتماعية والرقابة املالية.
وذكر األمني العام املساعد للشؤون االقتصادية باجلامعة العربية 
السفير محمد ابراهيم التويجري في تصريح صحافي ان الفريق يبحث 
اســــتكمال مناقشة مشــــروع وثيقة تطوير عمل املجلس االقتصادي 

واالجتماعي.
ولفت الى هدف املشــــروع التوصل الى صيغة نهائية ملشــــروع 
الوثيقة التي استندت الى ورقة عمل األمانة العامة للجامعة العربية 
وورقة سعودية وآراء ومالحظات الدول العربية واملنظمات العربية 

املتخصصة.
وتتضمن وثيقة التطوير عدة محاور منها هيكل املجلس االقتصادي 
واالجتماعي وعضوية املجلس وجلانه ودور املجلس وطبيعة عمله 
وصالحياته وطبيعة عالقته مع املجالس الوزارية املتخصصة واملنظمات 

واللجان التابعة للجامعة العربية.
 كما تتضمن محاور الوثيقة عالقة املجلس مبؤسســــات التمويل 
العربية وبالقطاع اخلاص ومؤسســــات املجتمع املدني وتنظيماتها 
وآلية اتخاذ القرار في املجلس ومتثيل الدول فى اللجنة االقتصادية 

واللجنة االجتماعية التابعتني للمجلس.
ووصفت األمني العام املساعد للشؤون االجتماعية باجلامعة العربية 
السفيرة سيما بحوث وصفت املجلس االقتصادي واالجتماعي بأنه يعد 
»احدى أهم مؤسسات العمل العربي املشترك« الذي يتولى التشريع 
واالشــــراف على حسن أداء مختلف مؤسسات العمل العربي املتعلقة 

باملجاالت االقتصادية واالجتماعية والتنموية.
وأوضحت أن هذا الدور مت تكريســــه في معاهدة الدفاع املشترك 
والتعاون االقتصادي التي أناطت باملجلس هذه املهمة الكبرى مبينة 
أن دور املجلس يكمن في ضمان اتساق العمل العربي املشترك لتحقيق 

األهداف في ايجاد نظام اقليمي عربي متكامل.
 ولفتت بحوث الى تأكيد قرارات القمة العربية االقتصادية والتنموية 
واالجتماعية التي عقدت في الكويت مؤخرا على أهمية دور املجلس 
اإلشــــرافي على تنفيذ قرارات القمة واملجالس الوزارية وتقدمي الدعم 

الالزم للمجالس لتنفيذ قراراتها واالرتقاء مبستوى أدائها.

راشد الهاجري


