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ملخ�ص وقائع �إجتماع حول
" �إرتفاع أ
ال�سعار يف الكويت :املعاجلة يف
تعزيز احلرية وتفعيل املناف�سة "
(الكويت  4:نوفمرب )2007

عر�ض� :صالح الع�صفور*

مقدمة
يف غمرة احلديث املتزايد حول ارتفاع أال�سعار يف منطقة اخلليج العربية على وجه العموم ويف
دولة الكويت على وجه اخل�صو�ص ،دعت غرفة جتارة و�صناعة الكويت �إىل عقد حلقة نقا�شية للوقوف على
أ��سباب هذه الظاهرة وجذورها االقت�صادية والقرتاح احللول الناجعة لها لتخفيف نتائجها و�آثارها على جمهور
امل�ستهلكني ،ومن أ�جل و�ضع التحليل العلمي للم�شكلة أ�مام متخذ القرار يف الكويت من أ�جل م�ساعدته يف اختيار
التوجهات املنا�سبة وال�صحيحة من خالل فهم �شمويل لهذه الظاهرة وحتليل عميق أل�سبابها و�آليات تفاعلها
وو�سائل كبح جماحها وتطويق �إنعكا�ساتها.
بهذه الكلمات �إفتتح رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة الكويت ،ال�سيد علي ثنيان الغامن هذه
احللقة النقا�شية التي عقدت بتاريخ  4نوفمرب من عام  ،2007بح�ضور نخبة من الكفاءات العلمية والفعاليات
االقت�صادية .وقد نوق�شت يف هذا اللقاء خم�سة أ�وراق عمل نعر�ض يف ما يلي تلخي�ص ألهم ما جاء فيها أ
ولهم
ما تناولته املناق�شات وما عر�ضته من تو�صيات.
ا�ستهلت احللقة بورقة أ
لل�ستاذ جا�سم ال�سعدون اخلبري االقت�صادي ،حتت عنوان " الت�ضخم :
الق�ضايا أال�سا�سية ذات العالقة " .و�صفت الورقة ظاهرة الت�ضخم باحلالة املر�ضية اخلطرة  ،والحظت أ�ن
خطورتها ال تكمن فقط يف �آثارها ال�سلبية على امل�ستوى احلقيقي و�إمنا أ�ي�ض ًا يف أ�ثرها ا إلجتماعي وبالتايل
ال�سيا�سي على الطبقة الو�سطى وما دونها يف املجتمع ،ف أ��شار ال�سعدون �إىل أ�ن العامل عندما �صنف الت�ضخم
باملر�ض أالول ،فقد قام بر�سم ا�سرتاتيجية املواجهة� ،آخذ ًا يف اعتباره �صياغة هدف ور ؤ�ية .و�ضمن أ�هدافه
ور ؤ�يته خف�ض الت أ�ثريات اخلارجة عن �إرادته على أالداء االقت�صادي ،ودعم القنوات أ
والدوات التي ت ؤ�دي �إىل
تعزيز القدرات يف ال�سيطرة على املتغريات املحلية.
	الحظت الورقة أ�ن الكويت حالة خا�صة من حيث هيمنة القطاع العام على االقت�صاد (  %67من الناجت
املحلي ا إلجمايل) وهيمنة ا إليرادات النفطية ال�سيادية ( %94من �إجمايل ا إليرادات) مع هام�شية ا إليرادات
*

باحث ومن�سق وحدة الن�شر العلمي يف املعهد العربي للتخطيط بالكويت.
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ال�ضريبية ،و أ�ن  %80من الكويتيني هم موظفو حكومة ،و أ�ن البنك املركزي تابع للحكومة و أ�ن قراراته خا�ضعة
العرتا�ض وزير املالية.
ثم تناولت الورقة جمموعة من اخل�صو�صيات املتعلقة بظاهرة الت�ضخم� ،إ�شتملت على عدم امتالك
الكويت مل ؤ��شر جيد لقيا�س معدل الت�ضخم ،حيث أ�ن ما ين�شره البنك املركزي هو التطور احلا�صل يف أ��سعار
امل�ستهلك اعتماد ًا على أ��سعار اجلملة ،وهو ما ال يعك�س أالثر الدقيق على تكاليف املعي�شة ،واعتماد االقت�صاد
يف غالبية ا�ستهالكه على ال�سلع امل�ستوردة ،العادات اال�ستهالكية املحلية واملكت�سبة ب�سبب الطبيعة التوزيعية
للموازنة العامة وب�سبب حجم القطاع العام ،وطبيعة عدم ان�ضباط ال�سيا�سة املالية و�ضعف أ�دوات ال�سيا�سة
النقدية يف مواجهة م�شكلة الت�ضخم �إن وجدت ،و أ�ن أ�هم م�صادر الت�ضخم ذات من� أش� حملي .و أ�ن أ�هم مكونات
الت�ضخم ذات املن� أش� املحلي هو ارتفاع أ��سعار أالرا�ضي والقوى االحتكارية.
	الحظت الورقة أ�ن النظرة اجلزئية لظاهرة الت�ضخم� ،سواء اتفق على وجوده أ�و مل يتفق ،فهي نظرة
قا�صرة وغري �صحيحة ،فاالقت�صاد الكويتي يعاين من م�شكالت هيكلية خفيفة جتعله عر�ضة لتداعيات يف
غاية اخلطورة ،والت�ضخم �سواء كان موجود ًا أ�و حمتم ًال يعترب أ�خطر العنا�صر امل ؤ�ثرة يف هذه التداعيات ،و أ�ي
مواجهة له ال بد من أ�ن ت أ�خذ كل خ�صو�صيات االقت�صاد املحلي بعني االعتبار ،أ�ي مواجهة �شاملة لكل أ�مرا�ضه.
وعليه ف�إن املواجهة تعني �ضرورة تبني ر ؤ�ية �شاملة إلعادة بناء االقت�صاد لتزيد من ت�شغيل طاقاته �إىل احلد
الذي نطمئن فيه �إىل أ�ننا باجتاه ا�ستبدال هيكل اقت�صادي أ�حادي امل�صدر مبني على ا�ستهالك ثروة نا�ضبة،
باقت�صاد له م�صادر دخل متعددة ،وعندها ميكن القبول مبعدل م ؤ�قت وحم�سوب للت�ضخم.
و أ�كدت ورقة حتت عنوان " الت�ضخم :املفهوم – املقيا�س أ
وال�سباب " للدكتور عي�سى القي�سي رئي�س
ق�سم االقت�صاد يف جامعة الكويت ،على أ�ن الت�ضخم ي�شكل م�شكلة لالقت�صادات النامية واملتقدمة على حد
�سواء ،ويحمل �آثار ًا �سيئة على االقت�صاد وعلى م�ستوى معي�شة أالفراد ،ودعت �إىل و�ضع ال�سيا�سات االقت�صادية
املالئمة للحد من �آثاره وانعكا�ساته من خالل الت أ�ثري على م�سبباته �سواء كانت تكلفة ا إلنتاج أ�و زيادة ا إلنفاق.
والحظت الورقة أ�ن الت�ضخم يف االقت�صاد الكويتي هو مزيج من عوامل خارجية ال ميكن الت أ�ثري فيها و أ�خرى
داخلية با إلمكان معاجلتها ،وذلك بعد تقدمي تعريف ملفهوم الت�ضخم وكيفية قيا�سه من خالل الرقم القيا�سي
أ
لل�سعار أ�و الرقم القيا�سي أل�سعار املنتج .وقد ذكرت أ�ن معدل الت�ضخم الذي بلغ حوايل  %5خالل �شهر يوليو
من العام احلايل هو أ�على معدل ت�ضخم ت�شهده الكويت منذ  19عام ًا ،وبالرغم من قبول هذا الرقم عاملي ًا �إال
أ�نه مرفو�ض حملي ًا خلطورته على أ��صحاب الدخول املنخف�ضة.
قدم الدكتور عادل الوقيان أالمني العام للمجل�س أالعلى للتخطيط ورقة العمل الثالثة حتت عنوان
" �سل�سلة انت�شار الت�ضخم يف الكويت وكيفية تعامل امل�ستهلك مع ارتفاع أال�سعار " تناولت الورقة دور �ضعف
الدوالر وارتفاع �سعر النفط والطاقة البديلة احليوية وتغريات املناخ وزيادة ال�سيولة وت أ�ثريها على ت�ضخم أ��سعار
أال�صول (العقارات – أال�سهم أ
والدوات واملعدات) ،وارتفاع أ��سعار املواد اخلام (الوقود ،املعادن ومدخالت
ا إلنتاج) على ارتفاع أ��سعار ال�سلع اال�ستهالكية ،حيث زادت أ��سعار هذه ال�سلع على امل�ستوى العاملي بحوايل %10
يف عام .2006
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تناولت الورقة كيفية تعامل امل�ستهلكني مع الت�ضخم ،حيث الحظت انتقال امل�ستهلكني �إىل ال�سلع
منخف�ضة اجلودة وال�سعر للمحافظة على ن�سبة فاتورة اال�ستهالك �إىل �إجمايل الدخل ،واملطالبة برفع الرواتب
واللجوء �إىل االقرتا�ض اال�ستهالكي وت أ�جيل �شراء منتجات الرفاهية ملا بعد ارتفاع الدخل ،هذا با إل�ضافة �إىل
رواج املنتجات املنخف�ضة أال�سعار اخلا�صة باملوزعني ،واللجوء �إىل �إيجاد م�صادر أ�خرى للدخل من خالل عمل
ثان أ�و من خالل عمل الزوجة أ�و ت�سييل أ��صول ثابتة لتمويل اال�ستهالك املطلوب ،وكذلك تعاظم انت�شار أ��شكال
ٍ
الف�ساد ا إلداري وطلب الر�شوة.
والحظت الورقة أ�نه ميكن ا�ستغالل الت�ضخم ألغرا�ض �سيا�سية للتعبري عن الغ�ضب املحلي بحجة
عدم عدالة أال�سعار والرتكيز على �إبراز التفرقة بني طبقات الدخل املختلفة يف املجتمع الكويتي ،مبا قد ي ؤ�جج
احلقد ا إلجتماعي وال�ضغط على احلكومة للتو�سع يف أالنفاق وت أ�جيل امل�شاريع التنموية .توقعت الورقة �إنتعا�ش
أال�سواق ال�شعبية كمنفذ توزيعي ،مما قد يخلق �ضغوط ًا على متاجر التجزئة ذات التكاليف الثابتة ومرتفعة
أال�سعار ودفعها نحو اخل�صومات الدورية لت�شجيع حركة البيع لديها .كما توقع منو جتارة الر�صيف وال�شنطة
واملنتجات املقلدة يف ظل ارتفاع معدالت أال�سعار.
وقدمت ورقة حتت عنوان  " :الت�ضخم املحلي ،اخلدمات اجلمركية اللوج�ستية وارتفاع التكاليف "
بوا�سطة رجل أالعمال الدكتور في�صل الكاظمي .أ�و�ضحت الورقة ارتفاع أال�سعار الناجم عن بع�ض املمار�سات
ا إلدارية التي حققت �إحتكارات �ساهمت يف ارتفاع التكاليف املحلية مما أ�دى �إىل زيادة أال�سعار على امل�ستهلكني.
وبينت أ�ن االرتفاع يف التكلفة املتعلق بالب�ضائع الواردة واملحملة على �شاحنات أ�و يف حاويات تراوح بني %78.2
و  .%93.8و أ�ن ارتفاع تكلفة املواد ا إلن�شائية ومواد البناء والبيوت اجلاهزة و أ�نابيب احلديد أ
واللواح اخل�شبية
واملعدات وال�سيارات �إىل جانب الر�سوم قد قدر بن�سبة .%150
وقامت الورقة با�ستعرا�ض قانون رقم  79/1995املتعلق بالر�سوم والتكاليف املالية ،الذي ين�ص على
عدم جواز زيادة الر�سوم والتكاليف احلالية � إ ّال بقانون ،وكذلك بعدم جواز ا إلطالع على البيانات وامل�ستندات
اجلمركية � إ ّال من قبل أ��صحاب الب�ضائع أ�و من ميثلهم ،و أ��شارت يف هذا ال�صدد �إىل ندرة أالرا�ضي املتاحة
لتخزين الواردات وارتفاع تكاليفها وكذلك احتكار أ�را�ضي الدولة التخزينية بيد �شركة واحدة دون �ضوابط
لتطبيق قرارات جمل�س الوزراء املتعلقة بتحديد القيم ا إليجارية ألرا�ضي الدولة.
وانتقدت الورقة عدم تفعيل اجلانب املتعلق بالرتخي�ص للقطاع اخلا�ص باال�ستثمار يف م�ستودعات
جمركية عامة ،مما أ�دى �إىل زيادة أ��سعار التخزين واملناولة والتخلي�ص اجلمركي يف مطار الكويت ،والحظت
أ�ن ا إلدارات اجلمركية تقوم يف كثري من أالحيان برفع قيمة الواردات وترتفع بذلك من �سعر البيع النهائي
للم�ستهلك ،وطالبت الورقة برفع كفاءة اخلدمات اجلمركية واال�ستفادة من تو�صيات منظمة اجلمارك العاملية،
املتعلقة ب�ضرورة �إيجاد جمل�س ا�ست�شاري ي�ضم ا إلدارة العامة للجمارك وجميع امل ؤ��س�سات وا إلحتادات املعنية
بالتجارة والنقل والتخلي�ص اجلمركي لتدار�س كل أالمور املتعلقة بتب�سط املعامالت اجلمركية وت�سريعها وتقليل
تكلفتها وزيادة املرافق اجلمركية ف�ض ًال عن تطوير املراكز احلدودية.
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وتناولت ورقة العمل اخلام�سة حتت عنوان " أال�سعار املحلية :حقائق و أ�رقام " ،والتي قدمها أال�ستاذ
�سامي أالنبعي مدير �إدارة البحوث االقت�صادية يف بنك الكويت املركزي� ،ضعف القوة ال�شرائية للدينار منذ
عام  2002وارتفاع أ��سعار ال�سلع يف ال�سوق املحلي نتيجة لذلك.
وا�ستعر�ضت الورقة كيفية احت�ساب أالرقام القيا�سية أل�سعار امل�ستهلك يف الكويت ا�ستناد ًا �إىل
م�سوحات ميزانية الدخل وا إلنفاق أال�سري كان �آخرها يف عام  ،1999/2000فبني أ�ن هناك ر�صد ًا ميداني ًا
أل�سعار  400م�صدر و أ�كرث من � 600سلعة وخدمة موزعة ح�سب ا إلنفاق �إىل  8جمموعات ،وح�سب عمر ال�سلعة
�إىل ثالث جمموعات ،كما بني التوزيع الن�سبي لبنود الرقم القيا�سي أل�سعار امل�ستهلك الذي بد أ� ب�سل�سلة �شهرية
ممتدة منذ عام .1972
والحظت الورقة أ�ن متو�سط معدل الت�ضخم ال�سنوي خالل الفرتة  2004 – 2000قد بلغ ،%1.1
� إ ّال أ�نه قد قفز يف عام � 2005إىل  %4.1ثم تباط أ� �إىل  %3.1يف  ،2006ليعود �إىل االرتفاع يف عام 2007
لي�صل �إىل ( %4.7وذلك حتى �شهر يوليو) .هذا وقد ت أ�تت معظم الزيادة من جمموعات النقل واملوا�صالت
( )%7.2وال�سكن ( )%4.1واملواد الغذائية ( .)%3.5وبعد ا�ستعرا�ضها ألرقام مقارنة مع دول اخلليج العربية
الحظت الورقة أ�ن الكويت تقع يف مركز متو�سط بالن�سبة للت�ضخم قيا�س ًا بدول اخلليج ،م�شرية �إىل العالقة بني
ارتفاع أال�سعار وا إلنفاق العام ف�ض ًال عن الت�سهيالت والقرو�ض التي تقدمها البنوك وامل ؤ��س�سات املالية .كما
ا�ستعر�ضت الورقة تطور ال�سيا�سة النقدية يف دولة الكويت واالرتفاع القيا�سي ل�سعر اخل�صم  11مرة ،ودعت
�إىل مزيد من االنفتاح االقت�صادي وتفعيل املناف�سة واحلد من املمار�سات االحتكارية وذلك ك�سبيل ملواجهة
الت�ضخم املحلي.
ويف ختام هذه احللقة قدم ال�سيد ر�شيد طبطبائي وكيل وزارة التجارة وال�صناعة ورقة بعنوان
" الق�ضايا أال�سا�سية ذات العالقة بالت�ضخم " أ�و�ضحت الورقة أ�ن حرية املناف�سة مكفولة مبوجب القانون
وا�ستعر�ضت مفهوم ال�سيطرة والتحكم يف ال�سوق والعالقة الطردية بني حرية التجارة واالزدهار ،وهو ما
يعني �ضرورة تقلي�ص تدخل احلكومة يف ال�سوق وتركه آلليته اخلا�صة به ،كما تناولت حرية دخول امل�ستثمرين
لل�سوق وخروجهم .كذلك احلال تطرقت الورقة �إىل بع�ض املمار�سات ال�ضارة يف جمال املناف�سة مثل التعامالت
ال�صورية وحجب تدفق الب�ضائع وال�سلع أ�و تخزينها لفرتة زمنية من أ�جل بيعها الحق ًا ب أ��سعار عالية مما يعرقل
الن�شاط االقت�صادي يف البلد ،وبفر�ض أ��سعار مرتفعة على امل�ستهلكني وهو ما يتمثل بظاهرة الت�ضخم.

