
اقتصـاد
اخلميس ١٧ اكتوبر ٢٠١٩

25

معهد التمويل الدولي: آفاق النمو غير النفطي في الكويت.. قوية

محمود عيسى

قال معهد التمويل الدولي 
فــي تقريــر عــن االقتصــاد 
الكويتــي ضمن دراســة عن 
اقتصادات دول الشرق االوسط 
وشــمال افريقيــا ـ مينا ـ ان 
آفاق النمو غيــر النفطي في 
الكويت ما زالت قوية، ولكن 
مبيعات العقارات سجلت اداء 
أضعف إلى حد ما في النصف 
االول من ٢٠١٩ مقارنة باألداء 
القوي طوال ٢٠١8، ولكن النمو 
اليزال إيجابيا مقارنة بالفترة 
نفســها مــن العــام املاضي. 
وتعتبر معدالت النمو املطرد 
للعمالــة، وانتعاش نشــاط 
اإلقــراض املصرفــي لقطــاع 
الشــركات، والــذي يســتمد 
زخمــه من مشــاريع عقارية 
الطبيعــي  للغــاز  وأخــرى 

بسبب تخفيضات إنتاج النفط 
امتثاال لنصوص اتفاقية أوپيك 
+، وفــي حال لــم متدد فترة 
ســريان تخفيضــات االنتاج 
لسنة كاملة أخرى، فقد يصل 
إجمالــي النمــو الكلي للناجت 
الكويتي إلى ٢.8% في ٢٠٢٠.

وفيمــا التــزال األرصدة 
املاليــة، مبــا في ذلــك دخل 
االستثمارات تتمتع بفوائض 
كبيرة، لكن احتماالت تنويع 
اإليرادات التزال قامتة. وعلى 
الرغم من اإلصالحات، التزال 
فاتورة دعم الوقود واملرافق 

العامة كبيرة. 
وتوقــع املعهد أن تؤدي 
فــي  املتوقعــة  الزيــادة 
املصروفات العامة وانخفاض 
أسعار النفط إلى رفع العجز 
املالــي فــي الســنة املاليــة 
٢٠٢٠/٢٠١٩ إلــى ١3.5% مــن 

السلطات املعنية تدرك أهمية 
تنويع االقتصــاد بعيدا عن 
النفط، فقد مت حتقيق تقدم 
ملموس في العــام املاضي. 
اما في عــام ٢٠١٩ فقد أدرج 
البنك الدولي الكويت ضمن 
أفضل ٢٠ دولة حققت عددا 
كبيرا من اإلصالحات وسجلت 
تقدما على مؤشــر ســهولة 
ممارسة أنشطة األعمال. كما 
اعلن مؤشر MSCI في وقت 
سابق من هذا العام عن ادراج 
الكويت املشروط على مؤشره 
الناشئة،  اخلاص باألسواق 
باإلضافة إلى ان هذا االدراج 
التــي  ســيقر اإلصالحــات 
متضــي هيئة أســواق رأس 
املال وبورصــة الكويت في 
تنفيذها، ما يؤدي الى اندماج 
الكويت فــي قنوات تدفقات 

رأس املال العاملية.

النــاجت احمللــي اإلجمالــي، 
باستثناء دخل االستثمارات 
وبعد التحويالت الى صندوق 
املقبلة.  احتياطي االجيــال 
ومــن املرجح ايضــا أن يتم 
متويل االحتياجــات املالية 
الكبيــرة املتوقعة من خالل 
الســحب مــن االحتياطيات 
ألنــه لــم يتــم بعــد اعتماد 
القانــون الــذي ينص على 
إصدار ديــون جديدة. وفي 
غمرة تباطــؤ النمو العاملي 
وانخفــاض أســعار النفط، 
بــات من الضــروري إجراء 
إصالحــات مالية اكثر عمقا 
لضمان حتقيق وفورات كافية 

لألجيال املقبلة.
ورأى املعهــد ان الكويت 
التــزال أكثــر دول مجلــس 
التعاون اخلليجــي اعتمادا 
النفــط، وملــا كانــت  علــى 

رغم اإلصالحات ال تزال فاتورة دعم الوقود واملرافق العامة كبيرة

املســال ناهيك عن طفرة في 
القروض االستهالكية، تعتبر 
كلها إشارات مشجعة. واضاف 
املعهد انــه بينما تعكس ثقة 
املستهلك الضعيفة التوترات 
األمنيــة اإلقليميــة واآلثــار 
الثانويــة النخفاض أســعار 
النفــط، إال ان زيادة النفقات 
الرأسمالية التي اعتمدت في 
امليزانيــة، والصيانة الالزمة 
لقطاع النقل والبنى التحتية 
واملشــاريع اجلاري تنفيذها 
او التخطيط لها، ستعزز منو 
القطاعــات غيــر النفطية في 
العام املقبل. واستنادا الى هذه 
اخللفية، يتوقع املعهد منوا في 
الهيدروكربوني  القطاع غير 
يتراوح بني ٢.5% و3% في عامي 

٢٠١٩ و٢٠٢٠. 
ومع ذلك، ســيبقى معدل 
النمو الكلي نحو ١% في ٢٠١٩ 

االقتصاد الكويتي اليزال األكثر خليجياً اعتماداً على النفط.. وبحاجة إلى تنويع حقيقي

باقر: 420 ألف خريج كويتي في 2035 
بحاجة لتعديل نظام التوظيف

باهي أحمد

التجــارة  وزيــر  أكــد 
والصناعــة وعضو مجلس 
األمة األســبق أحمد باقر أن 
تعديل التركيبة الســكانية 
مطلوب وشــيء مهم، الفتا 
إلى أنه من الضروري العمل 
على تعديل النظام التعليمي 
فــي الكويــت وكذلــك نظام 
التوظيف اخلاص باخلريجني 

حاليا.
وأضاف باقر، في تصريح 

خاص لـ »األنباء«، ان تطوير التعليم وربطه 
باحتياجــات ســوق العمل أمــر على جانب 
كبير من األهمية وهو العمود الفقري لتأهيل 
اخلريجني وذلك الستقبال القادمني اجلدد في 
سوق العمل والبالغ 4٢٠ ألف خريج في سوق 

العمل بنهاية عام ٢٠35.
وقــال ان هــذا التأهيــل 
التعليمــي  األداء  وتطويــر 
من شــأنه تأهيل الكويتيني 
التــي  للعمــل بالوظائــف 
يعمل بهــا غيــر الكويتيني 
التعليم واملستشفيات  مثل 
وبعض املهن الفنية واليدوية 
التي يعمل بها الوافدون في 
الفترة األخيرة. وأوضح أن 
قانون املقترح املقدم بشأن 
الشــركات املســاهمة  زكاة 
ســيواجه بعقبات شــرعية 
وثغــرات دســتورية، وحول رأيه بشــأن ما 
أثير حول اخلالفات الشرعية بشأن االكتتاب 
في شركة الزور وشركة البورصة أوضح باقر 
أنه اليزال يدرس وجهات النظر التي أثيرت 

في هذا اخلصوص.

 أحمد باقر

»البترول الوطنية«  تشتري 23 مركبة إطفاء

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية 
أنها وقعت عقدين لشراء ٢3 مركبة إطفاء 
حديثة، األول مع شركة محمد عبدالرحمن 
البحر، وتقوم مبوجبه بتوريد ١8 مركبة، 
والثاني مع شركة محمد عبداحملسن اخلرافي 

وأوالده لتوريد 5 مركبات.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع، 
الناطق الرسمي للشركة عبداهلل العجمي، ان 
التوقيع جرى في مقر »البترول الوطنية« 
باألحمدي، والتي مثلها الرئيس التنفيذي 
وليــد البدر، فيما وقعه عن شــركة البحر 
رئيســها التنفيذي عبداحملســن املشاري، 
وعن شركة اخلرافي وأوالده مديرها العام 

أحمد اخلرافي.
وبهذه املناســبة، أشار العجمي إلى أن 

الشركة شهدت توسعا كبيرا في السنوات 
القليلة املاضية، وهو ما وضعها مبواجهة 
حتديات جديدة لضمان االستمرار في تأمني 
سالمة موظفيها واحملافظة على منشآتها.

واشــار في هــذا الصدد إلــى أن دائرة 
األمن واإلطفاء في الشــركة أجرت تقييما 
شــامال لقدراتها وللمتطلبــات التي تكفل 
أداءهــا ملهامهــا علــى الوجه األمثــل، وقد 
خلص هذا التقييم إلى التوصية بتحديث 
أسطول اإلطفاء التابع للشركة، وضرورة 
تدعيمــه مبركبات جديــدة ومتطورة، من 
شــأنها تعزيز قدرة وكفاءة الشــركة على 
االســتجابة الســريعة حلــاالت الطوارئ، 
وبالتالي مســاعدتها علــى مواكبة خطط 
التطوير، ومواجهة التحديات املستقبلية.

وليد البدر في لقطة جماعية خالل توقيع العقدين


