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ارتفاع أعداد الكويتيني بسوق العمل خالل النصف األول من 2019

 390ألف مواطن بالقطاعني احلكومي واخلاص
كشف تقرير حديث ص��ادر ع��ن اإلدارة
العامة لإلحصاء الكويتية ،عن قفزة كبيرة
في أع��داد الكويتيني العاملني في القطاعني
احلكومي واخلاص منذ بداية العام احلالي،
إذ بلغ إجمالي الكويتيني العاملني في هذين
القطاعني خالل النصف األول من العام نحو
 390أل��ف مواطن بارتفاع نسبته ،11%
مقارنة بـ 350ألف مواطن بالنصف األول
من .2018
وأظهر التقرير أن أعداد املواطنني في سوق
العمل الكويتية تنقسم إلى  310آالف مواطن
في القطاع احلكومي ،و 80ألف مواطن فقط
في القطاع اخل��اص ،وذل��ك نتيجة تفضيل
القطاع اخلاص تعيني الوافدين بنسب أكبر
من املواطنني للعمل بشركاته.
وأوض���ح التقرير أن السبب الرئيسي
وراء ارتفاع أع��داد الكويتيني بسوق العمل
الكويتية خ�لال النصف األول م��ن العام
 ،2019يرجع الى سياسة اإلحالل اجلديدة
التي وضعتها احلكومة الكويتية بإنهاء
خ��دم��ات ال��واف��دي��ن واستبدالها بالعمالة
الوطنية محلهم ،باإلضافة إلى رفع نسب
توطني العمالة الوطنية ،وهو ما أدى إلى
استيعاب مزيد من العاملني بالقطاع اخلاص.
وفي هذا السياق ،قال أستاذ االقتصاد في
جامعة الكويت نواف الصانع وفقا ملا نقله
موقع “العربي اجلديد” ،إن زي��ادة توطني
العمالة الوطنية ف��ي س��وق العمل بشكل
عام ،أمر جيد ،ولكن يجب أن يكون توطيناً
في محله ،أي بتوفير الوظائف التي تناسب
م��خ��رج��ات التعليم والتخصصات التي
يتخرج منها الطالب ،وليس توظيفهم في
أماكن تخالف اختصاصهم فقط ألن احلكومة
تريد رفع نسب العمالة الوطنية.

ال �ص ��ان ��ع  :زي� � ��ادة ال �ت ��وط�ي�ن ف ��ي س� ��وق ال �ع �م��ل
أم � ��ر ج �ي ��د ول� �ك ��ن ي �ج ��ب أن ي� �ك ��ون ف� ��ي م�ح�ل��ه
ال� �ه ��ارون  :احل �ك��وم��ة م�ط��ال�ب��ة ب�ت�ع��دي��ل ث�ق��اف��ة
مواطنيها وترغيبهم في العمل باملهن احلرفية
وأضاف الصانع“ :لألسف ،ما تسعى إليه
احلكومة من زي��ادة نسب العمالة الوطنية
في س��وق العمل بقطاعيه العام واخل��اص
لتخفيض نسب البطالة بني الشباب الكويتي،
سيؤدي إلى نتائج عكسية ،نتيجة توفير
شركات القطاع اخل��اص وظائف لهم بغير
تخصصاتهم سعياً لتحقيق النسب املقررة
عليهم من العمالة الوطنية ،وهو أمر يضعف
سوق العمل ويؤدي إلى تراجع اإلنتاجية”.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط لتطبيق
زيادة نسب العمالة الوطنية بقطاعات سوق
العمل ،حتى تستفيد السوق من الشباب
الكويتي ،كلٌّ وفق تخصصه ،وال يؤدي هذا
القرار إلى التأثير سلباً على بنية االقتصاد
في املستقبل.
ق��د أظ��ه��ر ال��ت��ق��ري��ر أن أك��ث��ر ال����وزارات
احلكومية استيعاباً للعمالة الوطنية ،هي
وزارة التربية بعدد  90ألف موظف كويتي
وكويتية ،باإلضافة الى وزارة الصحة بعدد
 35ألف موظف وموظفة ،فيما جاءت أبرز
القطاعات اخلاصة استيعاباً للكويتيني،
ق��ط��اع البنوك وال��ش��رك��ات االستثمارية،

باإلضافة الى قطاعي التأمني والصحة.
وأش���ار التقرير إل��ى اس��ت��ق��رار متوسط
روات����ب امل��واط��ن�ين ال��ع��ام��ل�ين ف��ي القطاع
احل��ك��وم��ي الكويتي خ�لال النصف األول
من  2019عند  54أل��ف دوالر سنوياً ،أي
مبتوسط ش��ه��ري  4.5آالف دوالر ،وهو
يعتبر من املعدالت العالية بني دول املنطقة.
وبحسب بيانات وزارة املالية الكويتية،
تدفع الكويت سنوياً نحو  40مليار دوالر
على املعاشات ،وهو ما يعادل تقريباً نصف
مصروفات املوازنة الكويتية البالغة نحو
 74مليار دوالر.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،يقول التقرير إن متوسط
رواتب الكويتيني في القطاع اخلاص خالل
النصف األول بلغ  4آالف دوالر شهرياً
مبعدل  48ألف دوالر سنوياً ،مشيرا ً إلى أن
متوسط ال��روات��ب يقل في القطاع اخلاص
نتيجة ان��خ��ف��اض ال��ب��دالت ال��ت��ي متنحها
ال��ش��رك��ات للعاملني بها مقارنة بالقطاع
احلكومي.
وحتدث اخلبير االقتصادي أحمد الهارون
 ،وفقا ملوقع “العربي اجلديد” عن ارتفاع

الكويت تعتمد على التوسع السياحي بد ًال من النفطي

ك��ش��ف م��س��ؤول ح��ك��وم��ي ع��ن اعتماد
مجلس ال��وزراء الكويتي خطة اقتصادية
ج��دي��دة ميتد تنفيذها حتى ع��ام ،2025
وتستهدف تخفيض اع��ت��م��اد االقتصاد
الكويتي على النفط وإدخ���ال قطاعات
جديدة ليتم االعتماد عليها كمورد إضافي
للبالد ،بدالً من االعتماد على إيرادات النفط
كمورد وحيد .
ويوضح املسؤول الكويتي أنه مت رصد
ميزانية ضخمة لتنفيذ هذه اخلطة تقدر
بنحو  25مليار دوالر ،ليتم تنفيذ 10
مشاريع جديدة ،مبختلف القطاعات التي
يستهدف تنشيطها خالل السنوات املقبلة،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى ط��رح قطاعات حكومية
للخصخصة واش��راك القطاع اخلاص في
تنفيذ خطة التنويع االقتصادي.
ويضيف أن اخلطة ستشهد تنشيط
القطاع السياحي في البالد ،من خالل رصد

ميزانية سياحية تقدر بنحو  5مليارات
دوالر ،عبر تنفيذ م��ش��روع��ات جديدة
تستقطب اإلنفاق السياحي للمواطنني،
باإلضافة ال��ى استقطاب السائحني من
اخلارج ،وبالتالي رفع مساهمة هذا القطاع
في الناجت احمللي اإلجمالي من نسبة 13
في املائة حالياً الى أكثر من  25في املائة
بحلول عام .2025
وي��ش��ي��ر إل���ى أن���ه سيتم االس��ت��ع��ان��ة
بالقطاع اخل��اص الكويتي باإلضافة الى
خبرات شركات عاملية لتنفيذ هذه اخلطة،
مشددا ً على أن اإلدارة احلكومية بالكويت
ج��ادة لتنفيذ هذه اخلطة واإلص��رار على
تخفيض االع��ت��م��اد على النفط كمصدر
وحيد إلي��رادات البالد ،وإدخ��ال قطاعات
جديدة تستقطب إي��رادات ملياريه سنوياً
للكويت.
ويقول اخلبير االقتصادي بدر العتيبي

أن تنويع االقتصاد الكويتي هو مطلب
ض���روري منذ ان��خ��ف��اض أس��ع��ار النفط
ف��ي ع��ام  2014وب��داي��ة تسجيل العجز
بامليزانية الكويتية ،ولكن املشكلة في
تأخير تنفيذ هذه اخلطة ألكثر من خمس
سنوات ،مشيرا ً الى أن املشاريع املدرجة
ضمن ه��ذه اخلطة وحجم األم���وال التي
ستنفق عليها تبشر ب��اخل��ي��ر إلح���داث
التنويع باالقتصاد الكويتي.
وم��ن جانبه ،ي��ق��ول أس��ت��اذ االقتصاد
ف��ي جامعة ال��ك��وي��ت ن���واف ال��ص��ان��ع أن
االستثمارات األجنبية كان لها دور كبير
خ�ل�ال ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة ف��ي إن��ع��اش
االق��ت��ص��اد الكويتي ،حيث جذبت هيئة
تشجيع االستثمار األجنبي املباشر في
الكويت نحو  14مليار دوالر رؤوس أموال
أجنبية وهو ما ساهم في فتح مجال لبداية
تنويع االقتصاد الكويتي.

أعداد العاملني الوافدين في القطاع اخلاص
أكثر من املواطنني ،ويقول إن السبب يرجع
إل��ى اب��ت��ع��اد ع��دد كبير م��ن امل��واط��ن�ين عن
العمل في عدد من املهن احلرفية واملهن التي
يرون فيها تقليالً من شأنهم ،وبالتالي يحل
الوافدون محلهم فيها.
وأض��اف ال��ه��ارون أن احلكومة أصبحت
مطالبة بتعديل ثقافة مواطنيها وترغيبهم
بالعمل ف��ي امل��ه��ن احل��رف��ي��ة ،وامل��ه��ن التي

يعزفون عن ممارستها ،حتى نقضي على
البطالة بشكل كبير في البالد ،وخصوصاً
أن الكويت متتلك كفاءات وطنية قادرة على
العمل بهذه املهن.
في املقابل ،أكد التقرير أن أعداد الوافدين
في س��وق العمل الكويتية شهدت تراجعاً
خالل النصف األول من  2019إلى  2.4مليون
واف���د ،بانخفاض  8ف��ي امل��ائ��ة ع��ن النصف
األول من العام املاضي حيث بلغ عددهم 2.6

مليون واف��د ،مشيرا ً إلى أن انخفاض أعداد
الوافدين في سوق العمل يعود إلى انخفاض
أع��داده��م بالقطاع احلكومي إل��ى  90ألفا
فقط بنهاية يونيو/حزيران املاضي .ولفت
التقرير إل��ى أن متوسط ال��رات��ب الشهري
للوافدين ف��ي القطاع احلكومي الكويتي
استقر خالل النصف األول من العام اجلاري
عند  24أل��ف دوالر سنوياً ،أي مبتوسط
شهري يقدر بألفي دوالر.

النسبة األكبر تتركز بالواليات املتحدة األميركية

 22مليار دوالر استثمارات كويتية متوقعة في أوروبا
ك��ش��ف م���س���ؤول ح��ك��وم��ي ب�����ارز أن
الصندوق السيادي الكويتي يتجه إلى
إعادة هيكلة استثماراته في أوروبا ،وذلك
عبر رفع قيمتها من  18مليار دوالر إلى 22
مليارا ،يخصص منها نحو  14مليار دوالر
لالستثمار في السوق األملاني.
وأوض����ح امل���س���ؤول ،ال���ذي ف��ض��ل ع��دم
الكشف عن هويته ،أن السبب وراء إعادة
هيكلة االستثمارات الكويتية في أوروب��ا،
يرجع إل��ى جتنب املخاطر التي أصبحت
حتيط ببعض االس��ت��ث��م��ارات الكويتية
في بعض ال��دول العربية واآلسيوية ،إذ
تسعى هيئة االستثمار الكويتية ،التي تدير
الصندوق السيادي للبالد ،إلى االستمرار
في تنويع محفظتها االستثمارية وإع��ادة
توزيع املخاطر االستثمارية.
ووفقا ً لبيانات الهيئة العامة لالستثمار
الكويتية ،فإن أص��ول الهيئة تعادل نحو
 450%من الناجت احمللي اإلجمالي للبالد،
فيما تبلغ عوائد الصندوق السيادي 9%
سنويا ،حسب وك��ال��ة فيتش للتصنيف
االئتماني.
وأض����اف امل���س���ؤول أن إع����ادة هيكلة
االستثمارات الكويتية في أوروبا ،ستشمل
زي����ادة ح��ج��م االس��ت��ث��م��ارات ف��ي ال��س��وق
األملاني إلى  14مليار دوالر ،وذلك في ظل
الفرص الواعدة هناك ،خاصة في القطاع
العقاري ال��ذي يشهد معدالت منو جيدة
خالل الفترة املاضية ،باإلضافة إلى متتعه
بحالة من االستقرار جتنب االستثمارات
الكويتية هناك املخاطر التي تتعرض لها
في السوق العقاري البريطاني ،على سبيل
املثال ،بسبب تعثّر مفاوضات اخلروج من
االحتاد األوروب��ي .وأشار املسؤول إلى أن

النسبة األكبر من االستثمارات الكويتية
تتركز في الواليات املتحدة األميركية ،حيث
تستثمر حاليا ً نحو  370مليار دوالر ،وهي
موزعة في األسهم والسندات ،خصوصاً
سندات اخلزانة األميركية بنسبة ،40%
م��ق��اب��ل  25%ه��ي ح��ص��ص ف��ي ش��رك��ات
وم��ص��ارف أميركية ك��ب��رى ،و 35%في
قطاع العقارات .وفي حديثه مع “العربي
اجلديد” ،أكد املدير العام للمركز الدولي
لالستشارات االقتصادية مروان سالمة ،أن
االستثمارات الكويتية في أميركا مبأمن من
املخاطر ،كونها تتمتع مبقومات االستثمار
الناجح ،كما أن االستثمارات الكويتية هناك
تعد طويلة األم��د ،مشيرا ً إل��ى أن اقتصاد
الواليات املتحدة هو األكبر عاملياً ،وبذلك
يعتبر األفضل واألكثر أماناً على مختلف
املستويات .ولفت إلى أن أغلب الصناديق

واحملافظ تتركز بالدرجة األولى في أميركا،
تليها أوروب���ا ،وم��ن ثم آسيا .في املقابل،
قال اخلبير االقتصادي أحمد الهارون ،إن
الهيئة العامة لالستثمار مطالبة بتخفيف
تركز االستثمارات احلكومية في أميركا
ول��ن��دن ،معتبرا ً أن ال��ت��وزي��ع اجلغرافي
لالستثمارات يأتي ضمن أولويات آليات
تقليل املخاطر ،ما يعني أن تركز أكثر من
 50%من استثمارات الهيئة في الواليات
املتحدة ،يخالف ق��واع��د تقليل املخاطر.
م��ن جانب آخ��ر ،يؤكد امل��دي��ر ال��ع��ام ملركز
ال��ب��ح��وث اخلليجية ف��ي ال��ك��وي��ت ،سالم
توجه
ّ
الفيلي ،أن��ه أصبح من ال��ض��روري
هيئة االستثمار الكويتية لدعم التنمية في
الكويت ،خصوصا في ظل مساعي البالد
للتحول من مجرد دولة منتجة للنفط إلى
دولة متتلك اقتصادا ً متنوعا ً.

لضمان منع الغش والتالعب من جانب البائعني

«التجارة» :خطة حكومية عاجلة لضبط أسعار األسماك
كشف م��س��ؤول كويتي ع��ن وضع
احلكومة خطة عاجلة تستهدف من
خاللها ضبط أسعار السمك في البالد،
وذلك بالتزامن مع أزمة غالئها بشكل
قياسي لم يشهده السوق في أخر 20
عاماً .وأدى إضراب عدد من الصيادين
ع��ن مم��ارس��ت��ه��م عملهم إل���ى ت��راج��ع
الكميات املتوفرة في األسواق وحدوث
قفزة كبيرة بأسعار األس��م��اك ،وفقا
ملوقع “العربي اجلديد”
وشهد السوق خالل اليومني املاضيني
قفزة باألسعار ،حيث بلغ سعر كيلو
السمك “امليد” الكويتي  15دوالراً
والسلة منه  350دوالراً ،فيما بلغ
سعر كيلو الروبيان نحو  14دوالرا ً،
والسلة منه  400دوالر ،وهي أسعار
غير مسبوقة في سوق السمك الكويتي.
ويشير امل��س��ؤول ال���ذي يعمل في
وزارة التجارة والصناعة إلى أن اخلطة
التي وافق عليها بالفعل مجلس الوزراء
الكويتي ،في آخر اجتماع له قبيل عطلة
عيد األض��ح��ى ،تتضمن عملية إح�لال
سريعة لوظائف املشرفني واملديرين
العاملني بالسوق ،حيث سيتم إنهاء
خدمات جميع الوافدين العاملني بهذه
ال��وظ��ائ��ف وإح�ل�ال مواطنني محلهم،
وذلك بحد أقصى نهاية الشهر اجلاري.
ويضيف املسؤول ،ال��ذي فضل عدم

ذكر اسمه ،أن اخلطة ستتضمن أيضاً،
توحيد أسعار األسماك املعروضة في
السوق يومياً ،وإعالنها بشكل يومي
ليصبح البيع بسعر موحد في جميع
أرج���اء ال��س��وق ،م��ا مينع أي غ��ش أو
تالعب باألسعار من جانب الصيادين،
أو البائعني.
ويشير املسؤول إلى أنه في حال لم
يلتزم البائعون والصيادون بالقرارات
اجل��دي��دة ال��ت��ي اعتمدتها احلكومة،
فسيتم فرض قرارات أكثر تشددا ً ،وهي
املصادرة.
وي��ق��ول إن���ه مت م���ص���ادرة وإل��غ��اء
أكثر م��ن  50رخصة صيد لصيادين
امتنعوا عن أداء مهنتهم ،رغبة منهم في
تقليل املعروض بالسوق من األسماك،
وبالتالي ارتفاع األسعار.
وكانت وزارة التجارة ،قد اتخذت
قرارا ً فور بدء األزمة مبنع غير الكويتي
من الدخول في م��زادات األسماك التي
تتم بالسوق يومياً لتحديد سعر سلة
السمك مبختلف أنواعه ،في خطوة أولى
لضبط األسواق.
وبحسب بيانات النشرة السنوية
إلحصاءات الثروة السمكية الصادرة
عن اإلدارة املركزية لإلحصاء ،تبلغ
مبيعات األس��م��اك في الكويت سنوياً
نحو  120مليون دوالر.

وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،ي��ق��ول رئيس
االحت���اد الكويتي لصيادي االس��م��اك
ظ��اه��ر ال��ص��وي��ان  ،ك��م��ا ن��ق��ل م��وق��ع
“العربي اجلديد” إن كميات األسماك
التي تدخل إلى السوق الكويتي يومياً،
هي التي حتدد أسعار البيع ،مشيرا إلى
أن ارتفاع األسعار كان بسبب دخول
كميات قليلة منه.
ويضيف الصويان أن الكميات التي
يتم اصطيادها يومياً تقتصر فقط على
السوق احمللي ،مؤكدا أن امل��زاد الذي
يجري لتحديد األسعار يتم بشفافية
كاملة أم��ام مراقبي اجلهات احلكومية
املعنية ،وال يكون هناك أي تالعبات
باألسعار.
ويشير إلى أن هناك رقابة مشددة
من قبل مسؤولي وزارة التجارة على
السوق ،وال يتم التالعب باألسعار من
قبل البائعني أو الصيادين.
وف��ي ض��وء ه��ذا االرت��ف��اع اجلنوني
بأسعار األسماك ،ع��ادت للواجهة من
جديد حملة “خلوها تخيس” التي سبق
وتضامن معها املواطنون في الكويت
عدة مرات سابقة ،ملواجهة جشع بعض
جت��ار األس��م��اك ،حيث يقول خالد املال
أحد مرتادي سوق السمك لـ”العربي
اجلديد” إن هناك تالعبا يتم باملزادات
من قبل الصيادين والبائعني ،وإنه من

الشمري:حجم استيراد األسماك يصل إلى
 3آالف طن بقيمة  20مليون دوالر سنوي ًا
«اإلح �ص��اء» :مبيعات األس�م��اك ف��ي الكويت
س� �ن ��وي� � ًا ت �ب �ل ��غ ن� �ح ��و  120م� �ل� �ي ��ون دوالر
املؤيدين بشدة حلملة املقاطعة حتى
تستقيم األسعار.
وي��ض��ي��ف امل��ل��ا“ :يدخل بعض
الصيادين والبائعني في امل��زاد ليزيد
السعر عدة م��رات ثم يتنحى ،وعندما
سألناه عن سبب قيامه بزيادة السعر
على الزبائن الفعليني ق��ال إن��ه يريد
ش��راء السمك لنفسه ،وعندما واجهه
البعض بأنه راعي بحر ،اعترف قائال إن
الصيادون حالتهم مزرية وعليهم ديون
ويسعى ملساعدتهم”.
ومن جانبه ،يقول مدير عام شركة
النور لألسماك عبد الله الشمري ان
حجم استيراد األس��م��اك ف��ي الكويت،
سواء الطازجة أو املجمدة يصل سنوياً

إلى  3آالف طن تقريباً ،بقيمة تبلغ 20
مليون دوالر ،وذلك بهدف تلبية وسد
احتياجات السوق احمللي من مختلف
ان����واع األس���م���اك .وي��ض��ي��ف الشمري
أن ش��رك��ات األس��م��اك تسعى جاهدة
لزيادة كميات األسماك املستوردة من
مختلف الدول ،الفتا ً إلى أنه يتم استيراد
األس��م��اك مبختلف أن��واع��ه من قبرص
وتركيا وإيران والسعودية واإلمارات
وفيتنام .ويشير إلى أن السوق احمللي
يعتمد بنسبة  75في املائة على األسماك
املستوردة نظرا ً لكثرة أنواعها ورخص
أسعارها مقارنة باألسماك احمللية،
ويكون عليها إقبال كبير من املستهلكني
في البالد.

