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تقديم
يسر لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أن تقدم تقريرها السنوي الرابع "تقرير الكويت للتنافسية  "1000/1004بوصفه
جزءا من جهودها المتواصلة لإلسهام في عملية اإلصالح االقتصادي ،تلك التي بدأتها الحكومة الكويتية .ويشكل ه ا التقرير
تأكيدا اللتزام لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بعملية إعادة بناء االقتصاد في دولة الكويت.
وكما هي الحال في التقرير الثالث ،يهدف التقرير الرابع إلى تسليط الضوء على القضايا المؤسسية ،وقضايا البنى
التحتية ،وأداء االقتصاد الكلي ،والتعليم ،وكفاءة السوق ،واالستعداد التكنولوجي في دولة الكويت .وتسعى اللجنة من خالل ه ا
التقرير إلى تقديم بعض األدوات التي يمكن أن تستخدم بوصفها خطوطا إرشادية في عملية رسم السياسات على مستوى
اإلقتصاد الكلي .عالوة على لك ،يهدف التقرير إلى تحفيز النقاش بين جميع األطراف ات الصلة (مسئولي الحكومة ،ورجال
األعمال واألطراف األخرى في المجتمع) لدعم عملية تنفي برامج اإلصالح التي تعزز مستوى تنافسية االقتصاد الكويتي.
ويقدم التقرير تحليال مكثفا لوضع التنافسية الحالي لالقتصاد الكويتي ،و لك في ضوء نتائج التقرير العالمي للتنافسية
الصادر في  ،1000/1004وك لك تحليال مقارنا لوضع تنافسية دولة الكويت للعامين السابقين .ويظهر التقرير أن تنافسية
دولة الكويت لعام  1000/1004لم تشهد أي تغيير ملحوظ عن الفترة السابقة.
ولعل أهم ما تم إضافته في تقرير ه ا العام إلى ما ورد في تقرير العام الماضي هو إضافة قسمين جديدين في
الفصل األول وهما :بيئة األعمال ،وتأثيرات األزمة االقتصادية على القطاع المالي .كما يختلف التقرير الحالي عن نظيره في
العام الماضي بإعادة صياغة الفصل الرابع للتركيز على ثالث نقاط هي :التحديات المستقبلية لالقتصاد ،والحاجة إلصالحات
ج رية في التعليم ،ومحاربة الفساد ،باإلضافة إلى اقتراح عدد من اإلجراءات لمواجهة األزمة االقتصادية في دولة الكويت.
وتود لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أن توجه الشكر لكل من أسهموا في المراحل المختلفة إلعداد ه ا التقرير،
وبصفة خاصة غرفة التجارة والصناعة بدولة الكويت ،وغيرهم ممن لم يرد كرهم دون قصد إلى لك في ه ه المقدمة.
د .فهد الراشد
رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية
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ملخص تنفيذي
ه ا التقرير هو اإلصدار الرابع من سلسلة التقارير السنوية عن

تنافسية االقتصاد الكويتي ( The

 ،)Competitiveness Of Kuwait’s Economyوهي سلسلة بدأت في عام  1006بنشر تقرير العام .1006/1009
وكما في التقارير السابقة ،قام بإعداد ه ا التقرير لجنة الكويت الوطنية التنافسية ( The Kuwait National
) ،)Competitiveness Committee (KNCCبالتعاون مع فريق فني من وحدة االستشارات بمركز التميز في اإلدارة (كلية
العلوم اإلدارية – جامعة الكويت) .والهدف العام من ه ا التقرير الرابع هو تقديم تقييم شامل للقضايا المهمة و ات الصلة
بتنافسية االقتصاد الكويتي ،ويستند التحليل ال ي أجري في ه ا التقرير إلى تقرير التنافسية العالمية (The Global
) )Competitiveness Report (GCRال ي يقوم بنشره المنتدى االقتصادي العالمي (World Economic Forum
).)(WEF
يتألف التقرير من أربعة فصول :فيقدم الفصل األول معلومات عامة عن الوضع الحالي لالقتصاد الكويتي ،وتقييما
للمناخ االقتصادي الكلي السائد لممارسة األعمال في دولة الكويت ،كما يقدم وصفا مختص ار لمالمح االقتصاد الكويتي ،ويلقي
الضوء على المشكالت الهيكلية التي ظل االقتصاد الكويتي يعاني منها ،وأهم ه ه المشكالت هي:


الدور المسيطر للقطاع العام في النشاط االقتصادي



نقص التنوع في قاعدة اإلنتاج في االقتصاد



أوجه اإلختالالت المالية المتعلقة باعتماد اإليرادات الحكومية على العائد النفطي



الطبيعة المزدوجة لسوق العمل



عدم الكفاءة الشديدة الناتجة عن سياسات التسعير الحالية للخدمات العامة والمرافق لدولة الكويت
كما يقدم وصفا مختص ار لمالمح االقتصاد الكويتي ،مع خلفية عامة عن األداء االقتصادي الكلي الحالي و لك فيما

يتعلق بمعدالت النمو االقتصادي ،والتضخم ،والمالية العامة ،والقطاع النقدي .كما يسلط بعض الضوء على مناخ األعمال في
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الكويت .ويختتم الفصل األول بمناقشة التداعيات الرئيسة لالزمة االقتصادية الراهنة فيما يتعلق بقطاع البنوك وشركات
االستثمار وسوق األوراق المالية في دولة الكويت.
أما الفصل الثاني من التقرير فيقوم بتحليل مؤشر التنافسية العالمية ( The Global Competitiveness Index
) )(GCIلعام  .1000/1004وه ا المؤشر  -ال ي يتكون من إثني عشر ركنا – تم تصميمها لقياس التنافسية الوطنية .وه ه
األركان التي تحدد التنافسية هي  :المؤسسات ) ،(Institutionsالبنية التحتية ) ،(Infrastructureاالقتصاد الكلي
( ،(Macro-Economyالصحة والتعليم اإلبتدائي )،)Health and Primary Education

التعليم العالي والتدريب

) ،(Higher Education and Trainingكفاءة سوق السلع ) ،(Goods Market Efficiencyكفاءة سوق العمل
) ،(Labor Market Efficiencyتطور األسواق المالية ) ،(Financial Market Sophisticationاالستعداد
التكنولوجي) ،(Technological Readinessحجم السوق ) ،(Market Sizeتطور قطاع األعمال (Business
 ،(Sophisticationوعوامل االبتكار ).(Innovation
وبالنسبة له ا المؤشر ،كما هو موضح في الجدول رقم  2أدناه ،فإن التحليل يوضح تنافسية الكويت بين قائمة دول
التقرير العالمي للتنافسية لعام  ،1000/1004حيث تحتل الكويت المركز  ،29بينما احتلت المركز السابع بين دول عينة لجنة
الكويت الوطنية للتنافسية .وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا إ ا ما قورن بعام  ،1004/1009حيث احتلت الكويت عالميا
المركز  ،20واحتلت المركز الرابع بين دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية.
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جدول  :1الترتيب بالنسبة لمؤشر التنافسية العالمية

الترتيب لعام 7002/7002
الدولة

ترتيب التقرير العالمي
للتنافسية

ترتيب عينة لجنة
الكويت الوطنية
للتنافسية

الترتيب لعام 7002/7002
ترتيب التقرير العالمي
للتنافسية

ترتيب عينة لجنة
الكويت الوطنية
للتنافسية

سنغافورة

9

2

9

2

النرويج

26

1

29

1

قطر

22

9

16

2

السعودية

29

6

19

1

اإلمارات العربية

29

6

22

9

استونيا

19

2

21

6

الكويت

20

1

29

9

البحرين

12

0

29

4

عمان

11

20

24

0

قبرص

99

20

10

20

سلوفينيا

20

9

11

22

جمهورية سلوفاكيا

12

4

16
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ويقدم الفصل تحليال مقارنا لكل ركن من أركان المؤشر ،يبين مواطن الضعف الرئيسة باإلضافة إلى المواطن التي
تحتاج إلى اتخا إجراءات بشأنها .ويظهر التحليل المفصل لمؤشر التنافسية العالمي أن السبب الرئيسي في تدني مركز
الكويت هو انخفاض وتراجع مركزها في األركان المكونة له ا المؤشر .وباستثناء أداء االقتصاد الكلي ،وكفاءة سوق العمل،
وبمستوى أقل حجم السوق وتطور قطاع األعمال ،فإننا نجد أن ترتيب دولة الكويت يعد متدنيا بصورة واضحة ،ففي عشر
أركان من االثني عشر ركنا تدهور مركز الكويت ،مقارنة بالعام السابق .ويدل لك على ضعف أو انعدام اتخا السلطات
لإلجراءات الالزمة لمعالجة األوضاع السائدة.
ويقدم الفصل الثالث من التقرير تحليل سواط ( )SWOTلمواطن القوة ،والضعف ،والفرص ،والتهديدات المتعلقة
بتنافسية دولة الكويت .ويوضح ه ا التحليل أن أهم مواطن القوة تتمثل في:
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حقوق الملكية محددة بوضوح ،ومحمية بالقوانين



مالية عامة جيدة



تأثير محدود للضرائب



مرونة في توظيف العمالة



مستوى مرتفع للناتج المحلي اإلجمالي (مقيم بتعادل القوة الشرائية )PPP



تعدد مصادر التوريد وتوافر موردين محليين وي جودة عالية
من ناحية أخرى ،فقد جرى تحديد نقاط الضعف من خالل التحليل ،والتي تتمثل فيما يلي:



سوء إدارة األموال العامة



ارتفاع أعباء اإلجراءات الحكومية



نقص الشفافية في صناعة السياسة الحكومية



عدم فعالية مجالس اإلدارة



انخفاض جودة البنية التحتية



تضخم مرتفع نسبيا



انخفاض جودة التعليم



عدم توافر خدمات البحث والتدريب المتخصصة



محدودية المنافسة في السوق المحلي



كثرة اإلجراءات الالزمة لبدء نشاط تجاري



بطء اإلجراءات الجمركية



ضعف العالقة بين األجور باإلنتاجية



عدم اعتماد مراكز القيادة العليا على الكفاءة



انخفاض درجة تطور األسواق المالية
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نقص رأس المال المبادر للمشروعات االبتكارية ات المخاطر المرتفعة



تنظيم غير فعال لسوق األوراق المالية



قوانين غير متطورة لقطاع تكنولوجيا المعلومات



ميزة تنافسية مبنية على الموارد الطبيعية



ندرة وجود الصناعات المتكاملة



محدودية القدرة على االبتكار



انخفاض إنفاق الشركات على البحث والتطوير



محدودية التعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة في مجال األبحاث



نظام غير متطور للمشتريات الحكومية من المنتجات المتطورة تكنولوجيا

أما بالنسبة للفرص ,فإنه من الممكن تحديد العوامل اآلتية بوصفها تمثل فرصا لتنافسية الكويت :


التكامل الخليجي :العمل المتواصل على تطوير فرص التكامل وتحسينها



تعزيز الوضع اإلقليمي للكويت ،بوصفها مرك از إلعادة التصدير في الشرق األوسط لمناطق أخرى من العالم
باإلضافة إلى جعلها مرك از ماليا إقليميا



تنسيق الجهود متعددة األطراف الكامن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع األزمة االقتصادية



االلتزامات المتزايدة من قبل الدول العربية لتعزيز التعاون االقتصادي بينها
وأخي ار فإنه بالنسبة للتهديدات ،يمكن تحديد العوامل اآلتية بوصفها تمثل تهديدات خارجية لتنافسية الكويت:



استمرار التدهور في الهيكل الحالي للسكان نحو قوة عمل وافدة منخفضة المهارات



عدم االستقرار اإلقليمي نتيجة الحتمال وقوع النزاعات اآلتية:
 oإيران :استمرار النزاع مع الدول الغربية
 oفلسطين :استمرار النزاع الفلسطيني– اإلسرائيلي ،والفلسطيني -الفلسطيني ،مع غياب احتماالت التوصل لحل
للصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي
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 oلبنان :االستقرار السياسي الهش
 oسوريا :الصراع الطويل بين سوريا واسرائيل


الزيادة المحتملة في التكاليف على األعمال نتيجة لتزايد التهديدات اإلرهابية في المنطقة.



استمرار تفاقم األزمة المالية واالقتصادية العالمية



انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام
أما الفصل األخير في ه ا التقرير ،فهو مخصص لتحديد الق اررات الالزم اتخا ها من قبل الحكومة لرفع مستوى

التنافسية في دولة الكويت .ويبدأ الفصل بتقديم بعض المقترحات األساسية لإلصالح فيما يتعلق بالتعليم ومحاربة الفساد،
باالضافة إلى مقترحات إلجراءات عاجلة فيما يتعلق باالتي:


ضخ المزيد من السيولة في االقتصاد



تشجيع المؤسسات المالية لزيادة االئتمان



تعزيز الثقة في سوق األوراق المالية



تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية



رفع مستوى اإلنفاق العام



تأسيس هيئة سوق المال

أما الجزء الثالث من الفصل األخير فيقترح بعض اإلجراءات في المدى المتوسط بعضها يستهدف :


انعاش قطاع العقار



تنويع األدوات المالية في األسواق المالية



تطوير اللوائح التجارية لتعزيز الشفافية



تطوير البنية التحتية



تعزيز دور القطاع الخاص



تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة
18

الفصل األول :الوضع الحالي لالقتصاد الكويتي واألزمة المالية
يقدم ه ا الفصل بعض المعلومات العامة حول الوضع الحالي لالقتصاد الكويتي ،ومناخ البيئة االقتصادية الكلية
المحيط بأداء األعمال في دولة الكويت .ويبدأ ه ا الفصل بتقديم عرض مختصر للخصائص الرئيسة لالقتصاد الكويتي ،تليها
خلفية عامة عن أهم نواحي األداء على المستوى االقتصادي الكلي ،والسيما بالنسبة للنمو االقتصادي والتضخم والمالية العامة
والقطاع النقدي .كما يسلط الضوء على البيئة العامة لألعمال في الدولة .ويختتم الفصل بوصف للتداعيات الناتجة عن األزمة
اإلقتصادية العالمية فيما يخص القطاع المصرفي وشركات االستثمار وسوق األوراق المالية في دولة الكويت.

 1.1نظرة على الوضع الحالي لالقتصاد الكويتي
كبير على النفط .فمن بدايات اكتشاف
ا
من المعروف عن دولة الكويت الحديثة أنها دولة يعتمد اقتصادها إعتمادا
ه ا المورد الطبيعي ،أصبح الناتج المحلي االجمالي للدولة يعتمد بشكل كبير على إنتاج وتصدير النفط الخام ومشتقاته.
وحديثا ،وبالتحديد في عام  ،1009شكل الناتج المحلي من النفط حوالي  %56.8من إجمالي الناتج المحلي بأسعار المشتري.
وتشمل ه ه النسبة النفط الخام والغاز الطبيعي وتكرير النفط ،غير أن النفط الخام هو المكون الرئيسي حيث تصل حصته
ألكثر من  %00من إجمالي الناتج المحلي النفطي .وبالتسليم بالعالقة الوثيقة بين إجمالي الناتج المحلي النفطي واجمالي
الناتج المحلي العام يصبح من الطبيعي أن يعتمد حجم ه ا األخير ونموه على مستوى األسعار في أسواق النفط العالمية.
وله ا السبب نتج عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط على مدار السنوات الست الماضية زيادة ملموسة في النمو االقتصادي
في أثناء ه ه الفترة ،ورغم أن معدل نمو الناتج المحلي في عام  1009كان قد بلغ حوالي  ،%4فإن لك يعد إنخفاضا في
نسق النمو مقارنة باألربع أعوام السابقة التي شهدت معدالت نمو أكثر إرتفاعا.
وعلى الرغم من أهمية ه ا النمو االقتصادي ،فإنه ال ينبغي أن نعده مؤش ار لزيادة جوهرية في اإلنتاجية في مختلف
قطاعات االقتصاد ،أو لزيادة التنوع في القاعدة اإلنتاجية ،إنما هو ببساطة ناتج بشكل كبير عن ارتفاع أسعار النفط الخام،
وفي ظل ارتباط أسعار النفط به ا النمو ،وبغض النظر عن انخفاض أسعار النفط في فترة ما بعد األزمة االقتصادية العالمية،
فقد شهد االقتصاد الكويتي نموا كبي ار خالل السنوات القليلة الماضية ،وبسبب لك استطاعت الحكومة االستحوا على مجموعة
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كبيرة من األصول الدولية خالل السنوات القليلة الماضية .كما أصبح توافر الفائض في الموازنة أم ار معتادا خالل تلك
السنوات ،إ بلغ الفائض خالل السنة المالية  1004/1009حوالي  0.2مليار دينار كويتي (بما في لك نسبة  %20من
اإليرادات لصالح صندوق األجيال القادمة) ،و خالل األشهر الثماني األولى من السنة المالية  1000/1004تم تقدير فائض
الموازنة بحوالي  4.0مليار دينار كويتي ،وهوما يمثل رقما أعلى مما كان عليه لنفس الفترة للسنة المالية 9.1( 1004/1009
مليار دينار كويتي) .ولكن مع تدني أسعار النفط ،وفي ظل تأخر تقرير الحساب الختامي ،من المتوقع أن يكون الفائض
الفعلى أقل بكثير مع حلول نهاية العام الحالي .غير أن ه ا الوضع المريح للحكومة قد سمح لها باالستمرار في السنوات
األخيرة في ممارسة دورها في تنفي سياسة الرفاه االجتماعي ،شاملة دعم الخدمات العامة (السيما الماء والكهرباء) واإلسكان
والطاقة والضمان االجتماعي وغيرها.
ولكن ال ينبغي أن تحجب ه ه الظروف اإليجابية التي تمر بها الكويت رؤية المشكالت الجوهرية التي ظلت لفترة
طويلة سمة من سماتها .فالواقع هو أن االقتصاد الكويتي ال يزال يعاني من مشكالت مزمنة ،وأولها تتعلق بضعف إسهام
القطاع الخاص في األنشطة االقتصادية (نظ ار لطبيعة السياسة االقتصادية للدولة) ،ونقص التنوع في قاعدة اإلنتاج ،فمن
الناحية الفعلية بقيت حصة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي في حدود  ،%20وبلغت حصة قطاع الزراعة والصيد
البحري ،وقطاع اإلنشاء ،وقطاع الصناعة التحويلية مجموعة أقل من  %9من إجمالي الناتج العام .أما إجمالي إسهام قطاع
الخدمات (تجارة وفنادق ومطاعم – نقل وتخزين واتصاالت – تمويل و عقار وخدمات تجارية) فلم يتخطى حاجز الـ  %20من
إجمالي الناتج المحلي .ومن الواضح أن االقتصاد الكويتي في حاجة لمزيد من الجهود من أجل تنويع مصادر الدخل ،بوصفه
خطوة أساسية لتعزيز تنافسيته ،وضمان استمرار نموه.
عالوة على ما تقدم ال تزال مظاهر الخلل المالي المرتبطة باعتماد الحكومة على عائدات النفط تشكل إحدى السمات
الرئيسة لالقتصاد الكويتي؛ حيث تظهر البيانات المالية لعام  1004/1009أن اإليرادات غير النفطية بلغت  %6.4فقط من
إجمالي اإليرادات العامة .ويتسبب ه ا االعتماد الرئيس على إيرادات النفط في حدوث مشكالت حيث أن مثل ه ه اإليرادات قد
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تت ب ب في المستقبل مع احتمال حدوث تغيرات في أسواق الطاقة العالمية .ومن شأن لك أن يقيد قدرة الحكومة في السيطرة
على ه ه اإليرادات ،لكونها متغيرات ات طبيعة خارجية (.)Exogenous
ومن المشكالت األخرى التي تكبل االقتصاد الكويتي ما يرتبط بضعف الكفاؤة الناتج من سياسات التسعير الحكومية
للخدمات والمرافق األساسية ،مثل الماء والكهرباء .فقد أسهم الدعم الحكومي الكبير في إهدار الموارد و استمرار النمو في
معدل االستهالك بشكل أسرع من معدالت نمو اإلنتاج ،ومثلما كان عليه الوضع على مدار السنوات السابقة ،فإن معدل إنفاق
االقتصاد الكويتي على معززات الكفاءة ظل ضعيفا.
وتشكل مشكلة الطبيعة الثنائية لسوق العمل الكويتي واحدة من بين المعضالت التي يواجهها صانعو السياسة
االقتصادية في دولة الكويت .فسوق العمل الكويتي يتكون من جزئين فرعيين؛ إحداهما للعمالة الوطنية وآخر للعمالة الوافدة،
ولكل جزء منهما ديناميكيات وهياكل أجور مختلفة ،وقد أسهم ه ا الوضع في أن يكون السبب الرئيس في عدم تحفيز العمالة
الوطنية للعمل في القطاع الخاص .فعلى الرغم من زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص في السنوات األخيرة ،فقد
ظلت ه ه النسبة تشكل أقل من .%20

 2.1األداء االقتصادي الكلي
 1.2.1الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم
كما سبقت اإلشارة ،فإن الناتج المحلي اإلجمالي يتحدد أساسا بأداء القطاع النفطي .ونتيجة لألوضاع الجيدة في
السوق العالمية للنفط خالل السنوات القليلة الماضية ،سجل الناتج المحلي اإلجمالي نموا مطردا .وقد بلغ معدل النمو في عام
 1009حوالي  ،%4وهو ما يمثل انخفاضا حادا عن معدل النموال ي بلغ  %19في عام  ،1006وعن عام  1009ال ي بلغ
معدل النمو فيه .%29
إن ه ا التباطؤ يعكس حقيقة أن النمو في القطاع النفطي لم يتعد  %1.0في عام  ،1009إ ا ما قورن بحوالي %20
في عام  .1006وهنالك عدد من العوامل التي أدت إلى ه ا االنخفاض ،وأهمها إنخفاض معدل االنتاج تطبيقا لق اررات منظمة
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األوبك بتخفيض اإلنتاج .ول ا ،شهدت الكويت انخفاضا في انتاجها النفطي في عام  1009بمعدل  %1.9عما كان الوضع
عليه في عام  .1006أضف إلى لك انخفاض قيمة الدوالر مقابل الدينار الكويتي ،وهوما قلل من حاصل عدد النانير مقابل
كل برميل تم بيعه في أسواق الطاقة الدولية .وبرغم ه ا التدني في معدل النمو في القطاع النفطي ،وكما يتضح في الشكل ،2
فإن الناتج المحلي اإلجمالي النفطي اليزال يفوق الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي.
شكل : 1إجمالي الناتج المحلي و مكوناته بسعر المنتج (القطاعات النفطية وغير النفطية(
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المصدر :بنك الكويت المركزي

إن فحص االتجاه العام إلجمالي الناتج المحلي بالنسبة لنوع اإلنفاق يؤكد أن الطلب المحلي (إجمالي تكوين رؤوس
األموال

Gross Capital Formation

 +استهالك القطاعين الخاص والعام

Private and Government

 )Consumptionقد ارتفع بنسبة تقارب  %20في عام  .1009وكما هو موضح في الشكل  ،1شهد إجمالي تكوين رؤوس
األموال أعلى معدل نمو ،حوالي ( %22مقارنة بـ  %12في عام  .)1006أما استهالك القطاع الخاص فقد حقق نموا مقداره
 ،%29وهو أعلى بأربع درجات مئوية من معدل النمو في عام  .1006وفيما يتعلق باستهالك القطاع العام ،فقد شهد نموا قدره
 ،%22.9وهو أعلى بثالث درجات مئوية من نسبة  %20.9لعام  .1006وفي ظل التباطؤ في أداء القطاع النفطي و
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صادراته ،والنمو المتزايد للواردات ،سجل صافي الصادرات نموا سالبا (حوالي  ،)%4وهو ما يمثل اختالفا تاما عما كان عليه
الوضع في العام الماضي ،حيث حقق في عام  1006نموا بمعدل .%11
شكل : 2اإل نفا على الناتج المحلي اإلجمالي(باألسعار الجارية ،مليون دينار)
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المصدر :بنك الكويت المركزي

ومن المعروف أن أحد أهم أهداف السياسة النقدية في الكويت كان ،واليزال ،تحصين االقتصاد المحلي من الضغوط
الناتجة عن التضخم .ويظهر الشكل  2فيما يلي تسارع عجلة التضخم من عام  1009حسب معيار أسعار المستهلك
( ،)Consumer Price Index CPIوقد جاء ه ا التسارع نتيجة للضغوط المتزايدة على األسعار بسبب عوامل عدة كان
أهمها ارتفاع األجور والتضخم المستورد ،باإلضافة إلى انتعاش سوق العقارات وسوق األوراق المالية .وفي عام  1009بلغ
معدل التضخم أكثر من  %9ليؤكد التح يرات بأن التضخم لربما سيمثل أحد أهم التحديات التي سوف تواجهها البالد في
السنوات القادمة .وخالل النصف األول من عام  1004تسارع معدل التضخم ليفوق نسبة  .%20وحدث ه ا برغم جهود البنك
المركزي للضغط على عرض النقود واالئتمان في محاولة لسحب فائض السيولة الناتج من وفرة االيرادات النفطية.
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المصدر :بنك الكويت المركزي

ومع حلول الربع الثالث من عام  ،1004تراجعت حدة التضخم قليال ،ولكنها لم تنخفض عن  .%20.6ومع اندالع
األزمة االقتصادية العالمية وتباطؤ االقتصاد الكويتي وما يترتب عنه من إنعكاسات على أساليب اإلنفاق ،من المتوقع أن
تنخفض معدالت التضخم مع حلول نهاية عام ( 1004لن تتعدى  .)%4وعلى أية حال ،وفيما يخص صانعي الق اررات،
وبالنظر إلى اجراءات اإلنقا المالي المقرر تنفي ها ،يبدو أن التضخم لم يعد األولوية األولى للبنك المركزي في الوقت
الحاضر.

 2.2.1المالية العامة
كما سبق كره ،تمثل اإليرادات النفطية غالبية اإليرادات العامة في دولة الكويت ،وباعتبارها المصدر شبه الوحيد،
يكون هيكل اإليرادات برمته عرضه للتقلبات التي تشهدها األسواق النفطية ،وللتقلبات في أسعار النفط ،فقد بلغت اإليرادات
النفطية في السنوات األخيرة حوالي  %00من اإليرادات العامة في المتوسط .ه ا مع المالحظة أن إيرادات النفط في السنوات
المالية الثالث الماضية 1006/1009 ،و  1009/1006و  1004/1009كانت قد ارتفعت نسبتها في اإليرادات العامة لتصل
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إلى مستويات أعلى من  ،%02ويوضح الشكل رقم  1تطور مستويات اإليرادات النفطية ،واجمالي اإليرادات الحكومية خالل
السنوات المالية األربع السابقة ،وهو ما يؤكد الخاصية العامة لالقتصاد الكويتي ،بوصفه اقتصادا ريعيا.
شكل : 4مصادر اإليرادات الحكومية (النفطية في مقابل القطاعات غير النفطية ،مليون دينار)
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المصدر :بنك الكويت المركزي

وقد سجلت السنة المالية  1004/1009نموا بلغ  %12في اإليرادات الحكومية (مع نمو في اإليرادات النفطية
بحوالي  .)%11من ناحية أخرى ،انخفض اإلنفاق الحكومي بمعدل بلغ حوالي  %6أثناء السنة المالية نفسها ليصل إلى 0.9
مليار دينار كويتي ،مقارنا بـ  20.2مليار دينار كويتي في السنة المالية  ،1009 – 1006ويمثل لك أول انخفاض خالل
السنوات المالية الثمان الماضية ،ويرجع ه ا االنخفاض إلى أن المصروفات في عام  1009 – 1006تضمنت تحويل 1
مليار دينار كويتي ،بصفة إستثنائية ،لصالح المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية.

وباستثناء ه ا التحويل ،تكون

المصروفات للعام المالي  1004/1009قد شهدت ارتفاعا في حدود  %29تقريبا .وكما هو الحال في السنوات المالية السابقة،
فإن نصيب االنفاق الجاري من االنفاق الحكومي ال يزال مرتفعا نسبيا مقارنا باالنفاق الرأسمالي( ،رغم النمو المرتفع نسبيا في
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األخير؛  ،)%11و تجدر االشارة إلى أن معدل النمو المرتفع للعام الثاني على التوالي في اإلنفاق الرأسمالي هو ،وبشكل
أساسي ،بسبب الزيادات الملحوظة في االنفاق على المشاريع المخصصة لتطوير قطاعي الماء والكهرباء.
وكما يوضح الشكل  ،9فإن النمو المتزايد في إيرادات الحكومة ،إضافة إلى انخفاض االنفاق في السنة المالية
 1004/1009أسهم في تحقيق أرقام قياسية في فائض الموازنة ،حيث بلغ الفائض  7.4مليار دينار وهو ما يمثل ارتفاعا يبلغ
 %12إ ا ما قورن بما كان عليه في عام  .1009–1006وعلى الرغم من أن الوضع المالي الحالي مريح بشكل كبير ،فإن
هناك إجماعا عاما بين صانعي السياسة االقتصادية في الدولة على أن هيكل الموازنة يحتاج إلى برنامج إصالح مالي من
أجل تقوية دور السياسات المالية ،وتقليص االعتماد على تقلبات سعر النفط.
شكل : 5الفائض المالي في الموازنة (مليون دينار(
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المصدر :بنك الكويت المركزي

 3.2.1النقود والبنوك
تعكس التطورات في مؤشرات عرض النقود في الدولة خالل معظم عام  1004ديناميكية األداء االقتصادي فيها .فإ ا
أخ نا في األعتبار التباطؤ اإلقتصادي ال ي شهده عام  ،1004وهي ظاهرة ازدادت سوءا خالل الربع األخير ،فإنه من
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الطبيعي أن ينخفض نسق نمو السيولة المحلية (بمقياس  )M2عما كان عليه الحال خالل العامين السابقين ( %29.6في عام
 1004مقارنة بنسبة  %10في  1009و %11في عام  .)1006ويتأكد لك من خالل إيداعات االفراد والتي شهدت إنخفاضا
في نسبة نموها ( %26إ ا ما قورن بنسبة  %10في عام  ،)1009وفي نفس السياق ،شهد اإلئتمان تباطؤا في النمو ،حيث
سجل ها المتغير نموا بنسبة  %29.9مقارنا بنسبة  %29لعام  .1009ه ا التباطؤ في الطلب على اإلئتمان ناتج عن تشاؤم
المستثمرين والمستهلكين في ظل الهبوط الحاد في سوق األوراق المالية.
ويوضح الشكل  6تغيرات معدالت الفائدة في الكويت خالل السنوات القليلة الماضية .ومن غير المستغرب أن نرى
أن التقلبات في معدالت الفائدة المحلية كانت متزامنة مع تقلبات معدالت الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية .وقد بادرت
البنوك المركزية حول العالم بتخفيض سعر الخصم لمواجهة األزمة المالية العالمية في عام  .1004وفي النطاق نفسه ،عمد
بنك الكويت المركزي إلى تخفيض سعر الخصم عدة مرات بصورة موازية لق اررات مجلس االحتياطي الفيديرالي األمريكي،
والغرض من ه ه المبادرات هو تقليص الضغوط على السيولة ،مما يساعد على خفض معدل الفائدة ،وهي ظاهرة استمرت
خالل الربع األول من عام .1000
أما عن سعر الصرف مقابل الدوالر األمريكي ،فقد شهد عام  1004ارتفاعا قياسيا للدينار الكويتي في الربع الثاني
حيث بلغ  166فلسا للدوالر الواحد قبل أن ينخفض مع حلول نهاية العام ليصل إلى  199فلسا مقابل الدوالر الواحد.
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المصدر :بنك الكويت المركزي

 3.1بيئة األعمال
إن جودة بيئة ممارسة األعمال في أي بلد لها تأثير كبير على التنافسية والنمو االقتصادي فيه ،وبالفعل ،فإن طبيعة
اللوائح التي تنظم ممارسة األعمال في أي اقتصاد ما وتطبيقها هي ما تحدد سهولة تأسيس الشركات والمؤسسات وتشغيلها،
وتعد ه ه األمور من أساسيات تطوير مستوى تنافسية االقتصاد وفرص نموه ،وفي ه ا الصدد ،ال تزال دولة الكويت تعاني من
إختالالت تؤثر سلبيا على البيئة العامة لألعمال فيها.
يؤكد "مشروع ممارسة األعمال" ) (Doing Business Projectلعام  1000ال ي تقوم بنشره مؤسسة التمويل الدولية
( )International Finance Corporationسنويا ،وهي عضو في مجموعة البنك الدولي (،)World Bank Group
االنطباع العام السائد بأن ممارسة األعمال في دولة الكويت ليست ميسرة مقارنة بباقي دول العالم ،ويبين الجدول  2ترتيب
مؤشر سهولة ممارسة األعمال لدولة الكويت لعامي  1004و  1000حسب مجموعة من المحاور.
 1متوسط معدالت الفائدة على المودعات ألجل في البنوك المحلية من الدينار الكويتي والدوالر األمريكي.
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جدول  :1ترتيب مدى سهولة ممارسة األعمال لدولة الكويت لعامي  2002و 2002
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المصدر :البنك الدولي

ووفقا لتصنيف ممارسة األعمال لعام  1000فإن الكويت تحتل المركز ( 91من بين  242دولة) ،وبانخفاض 2
مراكز مقارنة بعام  .1004وه ا المركز خاص بمؤشر سهولة ممارسة األعمال بشكل عام .أما باقي التصنيفات المبينة في
الجدول ،فتختص بكل محور من المحاور المكونة للمؤشر كل على حده ،وفي ضوء ه ه النتائج ،يتضح أن االقتصاد الكويتي
ما زال يعاني من مشكالت كبرى من ناحية اللوائح المنظمة لألعمال وتطبيقها ،وبصفة خاصة ،وفيما يتعلق بمؤشر تأسيس
الشركات والمؤسسات ،فقد احتلت الكويت المركز  221في  ،1000وهو أسوأ حاال عما كان عليه في عام 1004
(المركز .)219حيث التزال إجراءات تأسيس مؤسسات األعمال مضنية ،وتشمل عدد كبير جدا من الخطوات والمراحل المعقدة
والتي تتطلب وقتا طويال لإلنجاز ،لك باإلضافة إلى التكلفة المرتفعة لمثل ه ه اإلجراءات كنسبة من متوسط نصيب الفرد من
إجمالي الدخل القومي ،وعلى سبيل المثال ،فإن عدد الخطوات لتأسيس مؤسسات األعمال في الكويت يصل إلى  22خطوة،
مقارنة بمعدل  4.1خطوة في المنطقة ،ومعدل  9.4خطوة في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( .)OECDوعلى
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المنوال نفسه ،تستغرق خطوات التأسيس في الكويت فترة تصل إلى  29يوما ،مقارنة بمعدل  12.9يوما في المنطقة ومعدل
 22.1يوما في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)OECD
وهنالك محاور أخرى تبدو مؤشراتها مقلقة من بينها :تراخيص البناء (المركز  ،)41الحصول على اإلئتمان (المركز
 ،)41تسجيل الممتلكات (المركز  ،)42التبادل التجاري عبر الحدود (المركز  ،)201وتنفي العقود (المركز  ،)01و
بالتالي ،يتضح أنه ال بد من التركيز على معالجة كل ه ه المحاور كوسيلة لتطوير بيئة األعمال في الكويت.

 4.1القطاع المالي في دولة الكويت وتأثره باألزمة المالية العالمية
 1.4.1القطاع المصرفي
لم يسلم القطاع المصرفي في الكويت من المشكالت الناتجة عن األزمة المالية العالمية ،ولعل أكبر مظاهر التأثيرات
السلبية له ه األزمة على القطاع المصرفي هو تعرض بنك الخليج ،ثالث أكبر البنوك المقرضة ،لخسائر فادحة في أكتوبر
 .1004فقد تعرض ه ا البنك إلى خسائر ضخمة متعلقة بمشتقات العمالت األجنبية ( Foreign Exchange Derivative
 )Lossesتقدر بحوالي  299مليون دينار كويتي ،وتسبب لك في هلع في األسواق المالية ،وموجة حادة لسحب الودائع
( .)Deposit Outflowsوتبعا ل لك ،أعلنت شركة "مودي" للمستثمرين ( )Moody's Investors Serviceأنها ستراجع
تصنيف بنك الخليج  Aa3نحو تخفيضه ،و لك بناء على مستجدات هجرة اإليداعات ،وخسائر البنك ،و مدى جودة إدارة
المخاطر فيه.
وفي ظل ه ه التطورات ،تدخل البنك المركزي وبسرعة إلعادة االتزان في السوق .كانت أولى الخطوات الهامة من
قبل الحكومة ،حيث صدر قانون يؤكد ضمان اإليداعات في البنوك المحلية من أجل أعادة الثقة فيها .ثم قام البنك المركزي
بتمويل بنك الخليج بشكل إستثنائي بسيولة مؤقتة في محاولة لتثبيت استق ارره المالي ،وإلحتواء األزمة ،وكخطوة إحت ارزية لمنع
تفاقم المشكالت في البنوك التجارية األخرى ،فرض البنك المركزي التفتيش والتدقيق في كل حاالت مشتقات العمالت األجنبية
لديها ،و لك بهدف القيام بتقييم دقيق للمخاطر المرتبطة بنشاطات كل بنك.
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وبرغم أن ردود الفعل من قبل البنك المركزي كانت ناجحة في احتواء مشكلة بنك الخليج ،وبرغم إعادة رسملة البنك
( ،)Recapitalizationفإنه من الواضح أن عام  1004كان عاما عصيبا على النظام المصرفي بأكمله (حيث إضطرت
البنوك إلن تكون أكثر ح ار فيما يتعلق بالمخاطر ،وأقل إستعدادا فيما يتعلق بتقديم خدمات اإلئتمان) ،واستمر الوضع برغم
الكثير من المبادرات من قبل البنك المركزي لتعزيز القطاع المصرفي المحلي واستمرار تدفق خدمات اإلئتمان ،وما تضمنته
من تخفيض لسعر الخصم ،وضمان لإليداعات ،ورفع لنسبة القروض مقابل اإليداعات ،وضخ للسيولة في السوق المصرفية
(.)Interbank Market
وبرغم المصاعب التي شهدها عام  ،1004فهناك بوادر صمود من قبل القطاع المصرفي في الكويت في وجه األزمة
المالية ،حيث أنه على الرغم من التعثرات ،تمكن القطاع المصرفي الكويتي من تحقيق بعض النمو .فقد حققت إيداعات
القطاع األهلي ،وهي أحد أهم مؤشرات األداء في القطاع المصرفي ،إرتفاعا في عام  1004بمعدل بلغ حوالي ( %26رغم
التخفيضات الكبيرة في سعر الفائدة) ،وقد حقق الربع األول من عام  1000بعض التطورات اإليجابية ،مقارنة بالربع األخير
من عام  ،1004وال ي شهد خسائر في عدد من البنوك الكبرى ،مثل بنك الخليج والبنك التجاري الكويتي ،ويتوقع لبنك الخليج
تحقيق أرباح في الربع األول من عام  ،1000بعد المصاعب الكبيرة التي ألمت به في الربع األخير من عام  1004بسبب
الخسائر الناجمة عن المشتقات.
ولكن وبرغم ه ه التطورات اإليجابية ،اليزال الوضع في القطاع المصرفي غير مستقر ،ولعل قانون االستقرار
االقتصادي ال ي صادق عليه مجلس األمة سيساعد على تفادي القطاع المصرفي لتداعيات األزمة المالية العالمية .وه ا
القانون وال ي دخل حيز التنفي من منتصف أبريل من عام  1000سيوفر تغطية من قبل الحكومة ألي عجز تتعرض له
البنوك التجارية بسبب السيولة المخصصة لمحافظ تسهيالت اإلئتمان ،باإلضافة إلى أي عجز في المحافظ المالية والعقارية.

 2.4.1شركات االستثمار
تضررت شركات االستثمار في دولة الكويت خالل عام  1004نتيجة لألزمة المالية العالمية ضر ار شديدا .وكما ورد
عن وكالة األنباء الكويتية (كونا) ،يقدر إجمالي خسائر شركات االستثمار الكويتية بحوالي  0.1مليار ديناركويتي في غضون
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ستة أشهر فقط (من بداية األزمة المالية العالمية في أغسطس من عام  ،)1004وهو ما يمثل حوالي  %22من إجمالي القيمة
الفعلية لالستثمارات ،وهنالك أسباب كثيرة له ا األداء السيئ ،لعل أهمها هو الخسائر الفادحة التي شهدتها محافظ ه ه
الشركات في أسواق األوراق المالية ،حيث بينت التقديرات أن قيمة ه ه المحافظ قد تدنت من حوالي  26.9مليار دينار كويتي
إلى حوالي  0.2مليار دينار كويتي خالل ه ه الفترة (أي انخفاض بنسبة حوالي  .)%16وبالمثل ،قدر تدهور إجمالي
مصالح ه ه الشركات في األسواق العالمية بنسبة في حدود  ،%20من  1.2مليار دينار كويتي إلى  2.9مليار دينار كويتي.
إن الوضع الحالي يشكل مصاعب كثيرة لقطاع االستثمار والسيما بالنسبة لكبرى الشركات ،وحسب ما هو عليه اآلن،
حتى الشركات الكبرى مثل شركة جلوبل ودار اإلستثمار ( )Global Investment House and Investment Darتعاني
كثي ار من ه ه المصاعب .ففي يناير من عام  ،1000أصبحت جلوبل أول مؤسسة مالية كبرى في منطقة دول مجلس التعاون
الخليجي العربي تعجز عن دفع بعض ديونها من بداية األزمة .في نفس السياق ،عانت دار االستثمار من صعوبات في
السيولة تتعلق بإعادة جدولة ديونها .ورغم أنه من شبه المؤكد أن الشركات الرائدة مثل جلوبل ودار االستثمار ستتمكن تجاوز
ه ه الصعوبات رغم حدتها ،ولكن يبقى السؤال ما إ ا كان باستطاعة شركات االستثمار الصغرى أن تتجاوز األزمة و تستمر
في السوق .فقد تزايدت الصعوبات التي تواجه شركات االستثمار في مجال فرص االقتراض .وللداللة ،فقد قلص معيار فيتش
( )Fitch Ratingsتقييمه لبيت التمويل الكويتي مؤخ ار بسبب قروض منحت لبعض شركات االستثمار في الكويت أعتبرت
درجة المخاطرة فيها مرتفعة.
وبرغم أن باقي دول مجلس التعاون الخليجي تعاني أيضا من مثل ه ه الصعوبات ،فإن خصائص أوضاع دولة
الكويت يترتب عنها بعض التحديات اإلضافية .فالكويت هي الدولة األكثر تطو ار من حيث الثقافة االستثمارية في المنطقة ،و
من ه ا المنطلق ،فهي الدولة التي يفترض أن تكون األكثر فعالية فيما يتعلق بإتخا اإلصالحات الالزمة للخروج من ه ا
المأزق .ويعد قانون االستقرار المالي ال ي أقر مؤخ ار ،خطوة في الطريق الصحيح نحو التأسيس لمنظومة تقوم بمراقبة وتنظيم
القطاع المالي ،وال ي يهدف لمساعدة شركات االستثمار المتضررة عن طريق تقديم ضمانات للقروض .وا ا كان هنالك جانب
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إيجابي له ا الوضع المزري فهو أنه أظهر وبوضوح ألصحاب القرارالحاجة لمراجعة اآلليات الحالية لتنظيم شركات االستثمار
في في الدولة.

 3.4.1سوق االوراق المالية
عاشت سوق الكويت لألوراق المالية ،وهي أحد أكبرثالث أسواق في المنطقة (مع السعودية ،ودولة اإلمارات العربية
المتحدة) ظروفا عصيبة في عام  .1004حيث تأثرت سلبيا بسبب األزمة المالية العالمية خالل معظم النصف الثاني من
العام .فقد انخفض المؤشر العام ألسعار األسهم إلى حوالي  %24مع حلول نهاية العام ،مقارنة بارتفاع مقداره  %19خالل
عام  ،1009واستمر اإلنخفاض في أوائل عام  1000فشهد المؤشر تراجعا إضافيا بلغ  %29.9في يناير  .1000وقد ورد
في التقرير االقتصادي المختصر الصادر عن بنك الكويت الوطني أن رسملة السوق ( )Market Capitalizationاستمرت
في التدهور وبصورة معنوية خالل الشهور األخيرة من عام  1004ويناير  ،1000حيث انخفضت من ما يزيد عن  10مليار
دينار كويتي في أكتوبر  1004إلى أقل من  20مليار دينار كويتي في يناير .1000
وفي أثناء ه ه اإلضطرابات ،وبعد تجمع المساهمين وتظاهرهم ،تم وقف التداول في سوق األوراق المالية في نوفمبر
 1004تنفي ا لقرار محكمة .وهو ما يعد سابقة لم تحدث من قبل ،كان هدفها هو وقف التدهور بعد مطالبات مستمرة من
المستثمرين الكويتيين للحكومة بالتدخل ووقف الخسائر الفادحة في السوق ،والعمل على اتخا إجراءات أخرى لحماية االقتصاد
المحلي من تداعيات األزمة المالية العالمية .و قبل لك ،كانت الحكومة قد اتخ ت العديد من اإلجراءات لدعم سوق الوراق
المالية ،ولكن دون جدوى إ أنها لم تفلح في وقف التدهور .حيث كانت الحكومة قد قامت بصرف ماليين من الدينارات لشراء
األوراق المالية ،إضافة إلى ضخ المليارات من الدنانير من خالل المؤسسات الحكومية إلى البنوك المحلية لحماية المؤسسات
المالية من أزمة السيولة ،ولكن كل ه ه االجراءات لم تكن كافية لتفادي الخسائر الفادحة في السوق.
وكتفسير لموجة الخسائر التي تكبدها سوق الكويت لألوراق المالية ،يؤكد الخبراء أن سببها عددا من العوامل .أولها
أنه كان من الطبيعي أن تصيب المستثمرين في الكويت نوبة من ال عر بسبب األزمة المالية العالمية ،وهو شعور طبيعي في
ظل تدهور األسواق العالمية .كما أن تدهور أسعار النفط كان أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في الخسائر الفادحة.
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وبالفعل ،ومع تدهور أسعار النفط نتيجة األزمة المالية العالمية ،تداعت فرص الكثير من المشاريع المستقبلية وما ل لك من
آثار سلبية على نفسية المستثمرين .وهنالك عامل آخر ال يمكن تجاهله أال وهو الخسائر الفادحة في الكثير من الشركات في
عوائد االستثمار بسبب عمليات المضاربة في السوق ،وهو ما أدى الى تأثيرات سلبية على ربحيتها.

34

الفصل الثاني  :مؤشر التنافسية العالمية
 1.2المقدمة
يقيس مؤشر التنافسية العالمية التنافسية الوطنية للدول ،كما يعمل ك لك على تحديد عوائق تحسين درجة التنافسية،
بما يساعد على تطوير االستراتيجيات للتغلب على تلك العوائق .وهناك عوامل مختلفة تحدد درجة التنافسية وهي المؤسسات،
والبنية التحتية ،واالقتصاد الكلي ،والصحة ،والتعليم االبتدائي ،والتعليم العالي ،والتدريب ،وكفاءة سوق السلع ،وكفاءة سوق
العمل ،ودرجة تطور أسواق المال ،ومدى االستعداد التكنولوجي ،وحجم السوق ،وتطور قطاع األعمال ،واالبتكار .ه ه العوامل
يشار أيضا إليها باألركان ،وهي تعد مهمة جدا في كافة الدول ،وتعتمد أهميتها على مرحلة التنمية التي تمر بها الدولة.
ويوضح الملحق رقم  2المنهجية التي من خاللها ادخال األركان في حسابات مؤشر التنافسية العالمية.

 2.2مؤشر التنافسية العالمية
احتلت الكويت عام  1000/1004المركز الخامس والثالثين عالميا ،واحتلت الترتيب السابعة في عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية في مؤشر التنافسية العالمية ،وكانت الكويت قد احتلت عام  1004/1009المركز الثالثين عالميا بينما كان
مركزها الرابع في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية (أنظر الجدول  ،)2وبعبارة أخرى فإن تنافسية الكويت قد انحدرت خالل
العام الماضي ،وبالنسبة لعينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية فإن معظم الدول خالل العام الماضي قد استطاعت إما أن
تحافظ على ترتيبها أو أن تحسن ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمية ،والى جانب الكويت نرى أن هناك انخفاضا في ترتيب
بعض الدول مثل استونيا ،وسلوفينيا ،وجمهورية سلوفاكيا ،ويشير لك إلى وجود ضعف في السياسات اإلصالحية في تلك
الدول ،ولكي تستطيع الكويت التغلب على ه ا التدهور في ترتيبها العالمي فيجب عليها أن تتخ السياسات اإلصالحية
الالزمة.
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جدول  : 2مؤشر التنافسية العالمية

ترتيب عام 7002/7002
البلد

ترتيب عام 7002/7002

ترتيب عينة لجنة الكويت

الترتيب

العالمي

الوطنية للتنافسية

سنغافورة

7

1

5

1

النرويج

16

2

15

2

قطر

31

5

26

3

السعودية

35

6

27

4

اإلمارات العربية المتحدة

37

6

31

5

إستونيا

27

3

32

6

الكويت

30

4

35

7

البحرين

43

9

37

8

عمان

42

10

38

9

قبرص

55

10

40

10

سلوفينيا

39

7

42

11

جمهورية سلوفاكيا

41

8

46

12

الترتيب العالمي

الوطنية للتنافسية

ترتيب عينة لجنة الكويت

ولمعالجة ه ا التدهور ال ي ط أر على ترتيبها العالمي يمكن للكويت أن تتعلم دروسا مهمة ،ببساطة من خالل تحليل
األداء التاريخي ،ويوضح الشكل  2فيما يأتي أن الكويت قد حققت قد ار جيدا من تحسين ترتيب التنافسية العالمية لها خالل
الفترة ما بين  1006/1009و  .1000/1004فخالل تلك الفترة تحسن ترتيب الكويت على مؤشر التنافسية العالمية من
الترتيب  10عام  1006/1009إلى الترتيب  20عام  1004/1009وب لك حققت تقدما بـ  20مرك از ،وقد تم توثيق السياسات
اإلصالحية والتدابير التي ساعدت على تحسين مركزها العالمي من خالل تقارير تنافسية الكويت في الفترة ما بين
 1009/1006و  ،1004/1009وتشتمل تلك التقارير أيضا على التوصيات الخاصة بتحقيق المزيد من التحسن في تنافسية
دولة الكويت.
و يعتمد الترتيب العام في مؤشر التنافسية العالمية على ثالثة محاور فرعية ،وهي :المؤشر الفرعي للمتطلبات
األساسية ،والمؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة ،والمؤشر الفرعي لالبتكار والتطور ،وكل مؤشر فرعي منها و درجة من األهمية
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في مراحل التنمية المختلفة .على سبيل المثال فإن المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية يحتل أهمية أساسية في مرحلة التنمية
المعتمدة على الموارد الطبيعية ،بينما تكمن أهمية المؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة في مرحلة التنمية المعتمدة على الكفاءة،
بينما يحتل مؤشر الفرعي لالبتكار والتطور أهمية أساسية في مرحلة التنمية المعتمدة على االبتكار ،ويترتب على تغير
المؤشرات الفرعية تغير مؤشر التنافسية العالمية.
شكل  :7ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمية (في السنوات األربع األخيرة)

العام
2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006
25

30
30
35

40
44
45
49
50

ويوضح الشكل اآلتي المؤشرات الفرعية الثالثة ومكوناتها (والمشار إليها باالركان)
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الترتيب العالمي

35

شكل  :2مكونات مؤشر التنافسية العالمية

مؤشر التنافسية العالمية
أركان
األساسية
•
•
•
•

مؤشر

المتطلبات أركان مؤشر معززات الكفاءة

المؤسسات
البنية التحتية
استقرار االقتصاد الكلي
الصحة والتعليم االبتدائي

•
•
•
•
•
•

التعليم العالي والتدريب
كفاءة سوق السلع
كفاءة سوق العمل
تطور األسواق المالية
االستعداد التكنولوجي
حجم السوق

أركان مؤشر اإلبداع و التطور
• تطور قطاع األعمال
• اإلبداع

يوضح جدول  2التغيرات في مؤشر المتطلبات األساسية في األعوام  10004/1009و  1000/1004بالنسبة لدول
عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية .وكما هو ثابت من الجدول فإن الكويت قد احتلت المركز  20عالميا عام 1000/1004
والمركز  22في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وفي عام  1004/1009كانت الكويت تحتل المركز  14عالميا،
والمركز الخامس في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،أي أن الكويت الكويت قد فقدت خالل عام واحد  22مرك از في
الترتيب العالمي .وه ا يمثل انخفاضا جوهريا ،ويمكن القول أن أداء الكويت من حيث المؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة كان
معقوال حتى العام الماضي ،ولكنه أصبح ضعيفا بعد لك.
وكما هو موضح في الشكل  0فقد تحسن ترتيب الكويت في المؤشر الفرعي "المتطلبات االساسية" بين
 1006/1009و  1004/1009بشكل ثابت من  29الى  ،14وهو تحسن بمقدار  9مراكز ،وبالرغم من أن األداء لم يكن هو
األفضل بصورة مطلقة ،إال أنه وبكل المقاييس أفضل من لك األداء ال ي أدى إلى خسارة  22مرك از في الترتيب العالمي
خالل فترة  21شهرا .ويعكس االنحدار ال ي ط أر مؤخ ار في المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية بالنسبة للكويت قلة االهتمام
لدى السلطات الكويتية باتخا ما يلزم من تدابير مناسبة لتحسين الوضع ،ومن ثم فإنه يجب اتخا التدابير المناسبة لتصحيح
ه ا الموقف.
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الشكل  10يوضح العوامل (أو ركائز مؤشر التنافسية العالمية) التي تؤثر على المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية.
جدول  :3المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية

البلد

ترتيب عام 7002/7002

ترتيب عام 7002/7002
الترتيب

ترتيب عينة لجنة الكويت

الترتيب

ترتيب عينة لجنة الكويت

العالمي

الوطنية للتنافسية

العالمي

الوطنية للتنافسية

سنغافورة

3

1

3

1

النرويج

8

2

14

2

اإلمارات العربية المتحدة

25

4

17

3

قطر

24

3

21

4

قبرص

31

7

23

5

البحرين

32

8

28

6

إستونيا

29

6

30

7

عمان

38

10

31

8

السعودية

39

11

34

9

سلوفينيا

37

9

38

10

الكويت

28

5

39

11

جمهورية سلوفاكيا

50

10

52

12

39

شكل  :2ترتيب المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية لدولة الكويت (خالل السنوات األربع الماضية)
العام
2008-2009

2006-2007

2007-2008

2005-2006
25

28

27
29
33
35

33
35
37

39

39
41
شكل  :10اركان المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية

المؤسسات

البنية التحتية

المؤشر
الفرعي
للمتطلبات
االساسية

استقرار االقتصاد
الكلي

40

الصحة والتعليم
االبتدائي

الترتيب العالمي

31

يوضح الجدول  1المراكز التي أحتلتها الدول في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بالنسبة لمؤشر معززات الكفاءة
خالل األعوام  .1000/1004ونالحظ من الجدول أن ترتيب الكويت عام  1000/1004عالميا كان  ،91واحتلت المركز 22
في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية .وفي العام الماضي (عام  )1004/1009كان ترتيب الكويت  10عالميا ،واحتلت
المركز التاسع في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية .ويشير ه ا األمر إلى ضعف أداء الكويت بالنسبة للمؤشر الفرعي
لمعززات الكفاءة ،وقد استمر ضعف ه ا األداء من

لك الوقت وحتى اآلن ،ويبين الشكل  22فيما يلي أن ترتيب الكويت قد

انحدر بصورة مستمرة بالنسبة للمؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة من عام  .1006/1009وخالل الفترة ما بين 1006/1009
وحتى  1000/1004تأخرت الكويت نحو  4مراكز بالنسبة ل لك المؤشر الفرعي.
جدول  :4المؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة
ترتيب عام 7002/7002

البلد

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

ترتيب عام 7002/7002
الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

6

1

2

1

النرويج

15

2

14

2

إستونيا

27

3

26

3

اإلمارات العربية المتحدة

35

5

29

4

قطر

44

7

31

5

جمهورية سلوفاكيا

34

4

32

6

سلوفينيا

38

6

37

7

قبرص

53

10

39

8

السعودية

52

10

45

9

البحرين

46

8

46

10

الكويت

49

9

52

11

عمان

70

12

61

12

41

شكل  :11ترتيب الكويت بالنسبة للمؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة (خالل األعوام األربعة الماضية).

العام
2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006
40
44

45

42

44

49

48
50

52

الترتيب العالمي

46

52
54

يوضح جدول  9أن ترتيب الكويت من حيث المؤشر الفرعي لالبتكار والتطور خالل األعوام  1004/1009و
 1000/1004وك لك دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وقد كان ترتيب الكويت عالميا عام  1000/1004بالنسبة
للمؤشر الفرعي لالبتكار والتطور هو  ،91حيث كانت تحتل المركز العاشر في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وفي عام
 1004/1009احتلت الكويت المركز  10عالميا والمركز السابع في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وقد كان هناك
ضعف في أداء الكويت من حيث المؤشر الفرعي لالبتكار والتطور.
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شكل  :12اركان المؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة.

التعليم العالي
والتدريب
كفاءة سوق
السلع

حجم السوق

المؤشر
الثانوي
لمعززات
الكفاءة
االستعداد
التكنولوجي

كفاءة سوق
العمل

تطوراألسواق
المالية

مركز خالل الفترة ما بين
ا
ويوضح الشكل  22أن ترتيب الكويت في المؤشر الفرعي لالبتكار والتطور قد تحسن 29
عامي  1006/1009و  ،1009/1006ثم حدث انحدار خالل الفترة التالية ،وفقدت الكويت  6مراكز في الفترة من عامي
 1009/1006إلى  ،1000/1004ويعكس ه ا االنحدار في الترتيب العالمي وعلى مستوى عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية وال ي حدث خالل العامين الماضيين وجود ضعف في اإلجراءات أو اتخا إجراءات غير مناسبة من جانب السلطات
المسئولة عن تحسين الموقف التنافسي لدولة الكويت .وقد شملت مجموعة الدول األخرى انحدا ار في ترتيبها (اإلمارات العربية
المتحدة واستونيا وعمان وجمهورية سلوفاكيا والبحرين).
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جدول  :5المؤشر الفرعي لعوامل االبتكار والتطور

البلد

ترتيب عام 7002/7002
الترتيب العالمي

ترتيب عام 7002/7002

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

13

1

11

1

النرويج

18

2

18

2

سلوفينيا

30

3

33

3

قطر

46

6

35

4

السعودية

45

7

37

5

اإلمارات العربية المتحدة

42

5

38

6

إستونيا

35

4

40

7

قبرص

55

9

41

8

عمان

40

5

48

9

الكويت

49

7

52

10

جمهورية سلوفاكيا

52

8

53

11

البحرين

74

10

54

12

شكل  :13ترتيب دولة الكويت فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي لعوامل االبتكار والتطور
العام
2008-2009

2006-2007
46

2007-2008

2005-2006
45
47

49

49
53
55
57
61

59
61

44

الترتيب العالمي

52

51

شكل  :14أركان المؤشر الفرعي لعوامل االبتكار والتطور

تطور قطاع
األعمال

المؤشر الفرعي
لالبتكار
والتطور

اإلبداع

 3.2أركان مؤشر التنافسية العالمية
ترجع التغيرات التي طرأت على المؤشرات الفرعية ،وهي المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية والمؤشر الفرعي
لمعززات الكفاءة والمؤشر الفرعي لعوامل األبتكار والتطور ،الى ما ط أر من تغيرات في أركان ه ه المؤشرات الفرعية .ولفحص
أسباب تدهور األداء الكويتي في المؤشرات الفرعية الثالثة الم كورة يقوم ه ا الجزء بتحليل أداء دولة الكويت في كل من اإلثني
عشر ركنا التي تمثل أركان المؤشرات الفرعية المشار إليها.

 1.3.2الركن األول :المؤسسات
تشكل البيئة المؤسساتية اإلطار ال ي يتعامل من خالله اصحاب المصالح في المجتمع لتوليد الدخل والثروة ،وللبيئة
المؤسساتية تأثير فعال على المجال التنافسي والنمو ،وهي تقوم بدور مهم في الطرق التي تقوم من خاللها المجتمعات بتوزيع
عوائد وتكاليف االستراتيجيات والسياسات التنموية والتي تؤثر في الق اررات االستثمارية ،وعلى مؤسسات اإلنتاج.
يوضح الشكل اآلتي المكونات التي تشكل ركن المؤسسات.
45

شكل  :15ركن المؤسسات :المكونات

مكونات ركن المؤسسات

حقوق الملكية

حماية الحقوق
الفكرية

سوء استغالل
األموال العامة

ثقة الجمهور
بالسياسيين

استقاللية
القضاء

المحاباة في
قرارات
مسئولي
الحكومة

هدر أموال
الحكومة

أعباء اللوائح
الحكومية

كفاءة النظام
القانوني

الشفافية في
وضع
السياسات
الحكومية

تكلفة اإلرهاب
على األعمال

تكلفة الجرائم
والعنف على
األعمال

الجريمة
المنظمة

كفاءة خدمات
الشرطة

السلوك
األخالقي
للشركات

متانة التدقيق
واعداد التقارير

كفاءة مجالس
اإلدارة

حماية مصالح
صغار
المستثمرين

وفيما يتعلق بترتيب ه ا الركن احتلت الكويت المركز  14عالميا ،والمركز العاشر في إطار عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية كما يتضح لك من الجدول اآلتي .ويقع الترتيب العالمي لدولة الكويت فيما يتعلق به ا الركن ما بين الثامن
والثالثين عام  1004/1009إلى المركز  14عام  ،1000/1004وتحتل الكويت المركز األخير بين دول مجلس التعاون
الخليجي بالنسبة له ا الركن.

46

جدول  :6ركن المؤسسات.

ترتيب عام 7002/7002
البلد

ترتيب عام 7002/7002

ترتيب عينة لجنة الكويت

الترتيب

العالمي

الوطنية للتنافسية

سنغافورة

3

1

1

1

النرويج

8

2

7

2

قطر

16

3

16

3

اإلمارات العربية المتحدة

19

4

18

4

عمان

30

5

19

5

قبرص

36

8

24

6

البحرين

35

7

31

7

إستونيا

34

6

33

8

السعودية

41

10

34

9

الكويت

38

9

48

10

سلوفينيا

44

11

49

11

جمهورية سلوفاكيا

60

12

73

12

الترتيب العالمي

الوطنية للتنافسية

ترتيب عينة لجنة الكويت

ويوضح الشكل  6الترتيب العالمي لدولة الكويت بالنسبة لكل مكون من مكونات ه ا الركن في عام ،1000/1004
حيث تم تلوين المكونات التي تعد نقاط ضعف في ه ا الركن باللون األحمر ،أما نقاط القوة فقد لونت باللون األخضر.2
ومن خالل ه ا الشكل يتضح أنه ضمن  24مكونا له ا الركن هناك ثالثة فقط تعتبر نقاط قوة ،أما المكونات الخمسة
عشر األخرى فتعتبر ضمن نقاط الضعف .ومقارنة بالعام الماضي ( )1004/1009تدهور الترتيب العالمي لدولة الكويت في
 29مكونا من  ،24وبعبارة أخرى فإن البيئة المؤسساتية في دولة الكويت فيما يتعلق بأنشطة األعمال في الدولة قد أصبحت
بمرور الوقت غير مشجعة للعمل مقارنة بالدول األخرى ،ومن بين المكونات التي تدهور فيها الترتيب العالمي لدولة الكويت
بصورة جوهرية على وجه التحديد :شفافية وضع السياسات الحكومية (من المركز  91عام  1004/1009إلى المركز  02عام

2

يعتبر المكون أحد نقاط الضعف (أحد العيوب) بالنسبة لركن ما إذا ما كان الترتيب العالمي لذلك المكون بالنسبة لدولة ما يزيد على الترتيب العالمي لهذه الدولة بالنسبة لمؤشر التنافسية العالمية ،ويعتبر
المكون نقطة قوة (أحد المزايا) إذا ما كان الترتيب العالمي للمكون يقل عن ترتيب مؤشر التنافسية العالمية لتلك الدولة.
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 ،)1000/1004أعباء اللوائح الحكومية (من المركز  44عام  1004/1009إلى المركز  222عام  ،)1000/1004سوء
استغالل األموال العامة (من المركز  11عام  1004/1009إلى المركز  61عام  ،)1000/1004كفاءة اإلطار القانوني (من
المركز  19عام  1004/1009إلى المركز  24عام  ،)1000/1004الهدر في اإلنفاق الحكومي (من المركز  91عام
 1004/1009إلى المركز  61عام  ،)1000/1004السلوك األخالقي للشركات (من المركز  26عام  1004/1009إلى
المركز  14عام  ،)1000/1004فاعلية مجالس إدارات الشركات (من المركز  64عام  1004/1009إلى المركز  94عام
 ،)1000/1004الجريمة المنظمة (من المركز  24عام  1004/1009إلى المركز  14عام  ،)1000/1004ويعكس ه ا
التدهور في الت رتيب العالمي لدولة الكويت ضعف أو عدم ب ل الجهود المناسبة من جانب السلطات المسئولة التخا اإلجراءات
الالزمة الصالح النظام ،ونتيجة ل لك الضعف الجوهري في البيئة المؤسساتية مع ضعف الجهود التي تب لها السلطات
المسئولة عن إصالح النظام أتى الترتيب العالمي لدولة الكويت ،وك لك ترتيبها على مستوى عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية منخفضا بالنسبة لركن المؤسسات لعام  ،1000/1004ومن العام الماضي ( )1004/1009حدث تدهور واضح
(الجدول .)6
شكل  :16ركن المؤسسات :ترتيب المكونات

مكونات ركن المؤسسات
الترتيب العام بين األقواس

حقوق الملكية
)(27

حماية الحقوق
الفكرية
()62

سوء استغالل
األموال العامة
()62

ثقة الجمهور
بالسياسيين
()38

استقاللية القضاء
()36

المحاباة في
قرارات مسئولي
الحكومة
()73

تكلفة الجرائم
والعنف على
األعمال
)(18

أعباء اللوئح
الحكومية
()113

كفاءة النظام
القانوني
()38

الشفافية في
وضع السياسات
الحكومية
()91

تكلفة اإلرهاب
على األعمال
()61

هدر أموال
الحكومة
()64

الجريمة المنظمة
()28

كفاءة خدمات
الشرطة
()41

السلوك األخالقي
للمؤسسات
()48

متانة التدقيق
واعداد التقارير
()42

كفاءة مجالس
اإلدارة
()78

حماية مصالح
صغار
المستثمرين
()77
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ولتحسين ترتيبها بالنسبة لركن المؤسسات يجب على الكويت أن تعمل على تحسين بيئتها المؤسساتية من خالل
تحسين كفاءة الحكومة من خالل خفض الهدر في االنفاق وترشيد اللوائح ومن ثم تحسين كفاءة إطار العمل القانوني ،واضفاء
المزيد من الشفافية على عملية وضع السياسات ،والعمل ك لك على خفض الفساد الحكومي ،وتفعيل تنفي قوانين حماية الملكية
الفكرية ،وتشجيع االلتزام باألخالق في المعامالت التجارية ،وتدنية التدخل في الشئون القضائية وفي اتخا القرارات الحكومية،
واعتماد مبدأ المحاسبة من خالل تقوية معايير المراجعة واعداد التقارير وتحسين كفاءة مجالس إدارة الشركات ،وحماية مصالح
صغار المستثمرين.

 2.3.2الركن الثاني :البنية التحتية
يتطرق ه ا الركن الى شبكة البنية التحتية في دولة الكويت ،وهي أحد العوامل المهمة في التنافسية العالمية
فاالقتصاد القوي يتطلب وجود بنية تحتية واسعة وفعالة ،وهي أحد العوامل المهمة التي تحدد موقع النشاط االقتصادي ،ونوعية
األنشطة الالزمة لتنمية االقتصاد .ول لك تعمل البنية التحتية المتطورة على خفض اآلثار الناتجة عن وجود مسافات كبيرة بين
المناطق ،وتربط بين األسواق المختلفة التي يتبعها ه ا االقتصاد وك لك السوق المحلية بالسوق العالمية ،وهو ما يؤدي إلى
تحسين نمو االقتصاد ،وزيادة العدالة في توزيع الدخل وتقليل مستويات الفقر .وتقوم العوامل التي تؤثر بصورة فعالة في
عمليات النقل ،مثل ارتفاع جودة الطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجوي بتمكين المنتجين من نقل بضائعهم ومنتجاتهم
إلى األسواق بصورة آمنة وفي االوقات المحددة ل لك ،ومن ثم تيسر عملية نقل العمال والموظفين ،وتعتمد االقتصاديات بصفة
عامة أيضا على مدى توافر التيار الكهربائي دون انقطاع بحيث ال تتوقف المصانع عن العمل لفترات طويلة أو قصيرة ،وفي
النهاية فإن وجود شبكة قوية وواسعة من وسائل االتصاالت ،تسمح باالنتقال السريع والفعال للمعلومات ،وهو ما يؤدي إلى
زيادة الفاعلية االقتصادية من خالل تحسين عملية اتخا الق اررات .ويوضح الشكل التالي مكونات ركن البنية التحتية.
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شكل  :11ركن البنية التحتية :المكونات

مكونات ركن البنية التحتية
جودة البنية التحية
بشكل عام

جودة الطرق العامة

جودة البنية التحتية
لخطوط السكة الحديدية

جودة البنية
التحتية للموانئ

جودة البنية التحتية للنقل
الجوي

توافر مقاعد للنقل الجوي
بالكيلومتر

جودة امدادات الطاقة
الكهربائية

جودة خطوط الهاتف

بالنسبة له ا الركن احتلت الكويت المركز  10عالميا ،والمركز  22في إطار عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية
كما يتضح من الجدول اآلتي ،وهناك انخفاض نسبي في ترتيب دولة الكويت على المستوىين العالمي وعينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية ،والواقع أن الترتيب العالمي لدولة الكويت قد انحدر من المركز  10عام  1004/1009إلى المركز  10عام
 1000/1004كما يتضح في الجدول  ،1كما انحدر ترتيب دولة الكويت بالنسبة لعينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية في
مؤشر البنية التحتية أيضا من المركز التاسع إلى المركز الحادي عشر ،ومما يؤسف له أن دولة الكويت تحتل المركز األخير
بين دول مجلس التعاون الخليجي.
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جدول  :1ركن البنية التحتية

ترتيب عام 7002/7002
البلد

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

ترتيب عام 7002/7002
ترتيب عينة لجنة

الترتيب العالمي

الكويت الوطنية

سنغافورة

3

1

4

1

اإلمارات العربية المتحدة

17

2

14

2

قبرص

26

4

25

3

النرويج

24

3

27

4

البحرين

34

5

28

5

عمان

44

10

32

6

قطر

38

8

35

7

سلوفينيا

37

7

36

8

إستونيا

36

6

40

9

السعودية

45

22

41

10

الكويت

40

9

49

11

جمهورية سلوفاكيا

58

21

64

12

الوطنية للتنافسية

للتنافسية

شكل  :12ركن البنية التحتية :ترتيب المكونات

مكونات ركن البنية التحتية
الترتيب العام بين األقواس

جودة البني التحتية
لخطوط السكة
الحديدية
(غير متوفر)

جودة البنية
التحتية بشكل عام
()44

جودة الطرق
العامة
()35

جودة امدادات
الطاقة الكهربائية
()70

جودة البني التحتية
للنقل الجوي
()62

توافر مقاعد للنقل
الجوي بالكيلومتر
()54

جودة خطوط
الهاتف
()67

51

جودة البنية
التحتية للموانئ
()65

وفقا للشكل  24فإن الكويت ليس لديها أي نقاط قوة فيما يتعلق ببنيتها التحتية والمكونات الخاصة ب لك الركن ،حيث
يصل الترتيب العالمي لدولة الكويت في مؤشر البنية التحتية اإلجمالية (مدى كفاءة واتساع البنية التحتية في الدولة) إلى ،11
وترجع عدم كفاءة البنية التحتية في دولة الكويت الى عدم كفاية امدادات الكهرباء ،حيث تحتل الكويت المركز  90عالميا ،إ
أن تقلبات وت ب ب في قوة التيار (بالفولت) أسوأ من الدول األخرى ،وفقا لمجتمع االعمال في الكويت .ك لك فإن عدد خطوط
الهواتف الرئيسية لكل مئة شخص منخفضا نسبيا بالمعايير الدولية ،وتحتل الكويت في ه ا الصدد المركز  ،69ك لك فان
تسهيالت الموانئ ومواسير المياه األرضية أقل كثافة وأقل كفاءة بالمعايير الدولية ،وتحتل الكويت في ه ا الصدد المركز 69
عالميا .ك لك تتسم جودة البنية التحتية للنقل الجوي في دولة الكويت بأنها منخفضة وأقل انتشا ار إ ا ما قيست بالمعايير
الدولية ،وتحتل الكويت المركز  61عالميا في ه ا المؤشر ،كما أن هناك انخفاضا نسبيا في عدد المقاعد المتوافرة للسفر جوا
اسبوعيا بالكليلومتر ،حيث تحتل الكويت المركز  91عالميا ،وفي النهاية فإن جودة الطرق بدولة الكويت منخفضة أيضا إ ا ما
قيست بالمعايير الدولية ،وتحتل الكويت في لك المركز  29عالميا.
ولكي تتمكن الكويت من أن تعزز من مكانتها التنافسية ،فإن عليها أن تب ل المزيد من الجهد لتحسين نوعية وكثافة
بنيتها التحتية ،غير أنه ما يدعو لألسف أن الدولة ال تنفق من احتياطياتها المتراكمة الناجمة عن االرتفاع في أسعار النفط
للمبادرة بوضع الخطط الالزمة لتطوير بنيتها التحتية .والواقع أن المشروع األخير للميزانية يوضح أن اإلنفاق الحكومي على
المشروعات العامة قد أنخفض بنسبة  %16تقريبا.

 3.3.2الركن الثالث :استقرار اقتصاد الكلي
يعد استقرار بيئة االقتصادالكلي أحد العوامل المهمة التي من شأنها رفع المقدرة التنافسية لالقتصاد المحلي ألسباب
متعددة ،أولها أن الشركات ال تستطيع اتخا ق اررات سليمة عندما يكون التضخم خارج نطاق السيطرة ،وال تستطيع الحكومة أن
توفر الخدمات بصورة فعالة إ ا ما كانت تسدد فوائد عالية على مديونياتها السابقة .وما من شك أن ه ا يؤدي لحدوث أضرار
كبيرة في اقتصاد الدولة ،واجماال فإنه لن تكون هناك تنمية اقتصادية ما لم يوجد استقرار في بيئة االقتصاد الكلي .وبالرغم من
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ان االستقرار االقتصادي هو أحد العوامل المهمة فإنه ال يستطيع زيادة تنافسية الدولة ،ويوضح الشكل يوضح مكونات ركن
االستقرار االقتصادي الكلي.
شكل : 12ركن االستقرار االقتصادي :المكونات

مكونات ركن االقتصاد الكلي ( ) Macroeconomic
فائض  /عجز الموازنة

معدل االدخار الوطني

التضخم

هامش سعر الفائدة

الدين الحكومي

يتضح من الجدول  8أن الكويت احتلت الترتيب األول العالمي عالميا في ه ا الركن ،كما كانت تحتل المركز األول
في نطاق عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية خالل العامين الماضيين ،والجدير بال كر أن ه ا الترتيب المتقدم على
المستويين العالمي واإلقليمي ناتج بصورة أساسية من األداء القوي للسوق النفطي العالمي ،ا أن العائدات النفطية تسهم اسهاما
جوهريا في الموازنة الحكومية وفي الناتج المحلي اإلجمالي في الكويت ،بل انها تعد المصدر الرئيسي للعائدات الحكومية.
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جدول  : 2ركن االستقرار االقتصادي

ترتيب عام 7002/7002
البلد

ترتيب عام 7002/7002

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

الكويت

1

1

1

1

السعودية

3

2

9

2

عمان

11

4

13

3

النرويج

6

3

17

4

قطر

19

7

19

5

البحرين

13

5

20

6

سنغافورة

24

8

21

7

إستونيا

14

6

23

8

اإلمارات العربية المتحدة

39

10

24

9

سلوفينيا

29

9

33

10

قبرص

55

11

46

11

جمهورية سلوفاكيا

62

12

49

12

الوطنية للتنافسية

الوطنية للتنافسية

يوضح الشكل  20نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بدولة الكويت بالنسبة لركن استقرار االقتصاد الكلي ،وباستثناء
ما يتعلق بالتضخم فإن باقي المكونات األخرى تعتبر نقاط قوة بالنسبة لدولة الكويت فيما يتعلق به ا الركن .وتحتل الكويت
المركز األول بالنسبة الفائض الحكومي اإلجمالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وك لك تحتل الكويت المركز األول من
حيث نسبة المدخرات الوطنية من الناتج المحلي اإلجمالي .أما فيما يتعلق بالمديونية الحكومية اإلجمالية كنسبة من إجمالي
الناتج العام فإن الكويت تحتل المركز التاسع عالميا ،وبالنسبة لمتوسط هامش سعر الفائدة (الفرق بين أسعار الفائدة على
القروض والودائع) فإن الكويت تحتل المركز  19عالميا .ومن األثار الجانبية التي تنشأ عن ه ا األداء القوي على المستوى
االقتصادي الكلي حدوث ارتفاع نسبي في معدالت التضخم ،وقد كان متوسط معدل التغير في الرقم القياسي ألسعار المستهلك
عام  1009هو  %9وهو معدل مرتفع للغاية بالمعايير الكويتية .وك لك إ ا ما قيس بالمعايير الدولية ،وتحتل الكويت المركز
 61عالميا ،بالنسبة لمعدالت التضخم السنوي.
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شكل : 20ركن استقرار االقتصاد الكلي  :ترتيب المكونات

مكونات ركن االقتصاد الكلي
الترتيب العالمي بين األقواس

التضخم

الدين الحكومي
)(9

)(64

هامش سعر الفائدة
)(25

معدل االدخار الوطني
)(1

فائض  /عجز الموازنة
)(1

 4.3.2الركن الرابع :الصحة والتعليم االبتدائي
يعد ه ا الركن مهما للغاية بالنسبة لتنافسية الدولة ومستوى االنتاجية فيها .فما من شك أن العمال المرضى يكونون
أقل إنتاجية ،ك لك فإن انخفاض المستويات الصحية يستتبع ضمنيا ارتفاعا في التكاليف على قطاع األعمال ا إن العمال
المرضى يتغيبون دائما أو يعملون بكفاءة أقل .وعالوة على الصحة فإن كمية ونوعية التعليم األساسي ال ي يتلقاه السكان
المحليين تتزايد أهميته في عالم اليوم ،حيث يؤدي لك الى زيادة كفاءة العاملين .ويمثل النقص في التعليم األساسي أحد القيود
على تطور قطاع األعمال ،حيث تجد الشركات صعوبة في االرتفاع بسلسلة القيمة وبخاصة مع المنتجات االكثر تطو ار أو
ات القيمة الكثيفة ،ويوضح الشكل  12المكونات المختلفة لركن الصحة والتعليم االبتدائي.
شكل  : 21ركن الصحة والتعليم االبتدائي :المكونات.

مكونات ركن الصحة والتعليم اإلبتدائي
تأثير المالريا على
قطاع األعمال

عدد حاالت المالريا

تأثير مرض السل
على قطاع األعمال

عدد حاالت اإلصابة
بالسل

تأثير مرض نقص
المناعة  /األيدز
على قطاع األعمال

حاالت وفاة األطفال

توقع الحياة

جودة التعليم
اإلبتدائي

نسبة الملتحقين
بالتعليم اإلبتدائي

االنفاق على التعليم
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مدى تفشي مرض
األيدز

شهد ترتيب الكويت بالنسبة له ا الركن انخفاضا جوهريا ،وال سيما على المستوى العالمي ،حيث أنخفض ترتيب
الكويت عالميا من المركز  14عام  1004/1009إلى المركز  99عام  ،1000/1004وبالنسبة لعينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية انخفض ترتيب الكويت من المركز التاسع إلى المركز الحادي عشر على التوالي ،وال يليها في ه ا الترتيب إال سلطنة
عمان كما يتضح من الجدول اآلتي.
ويوضح الشكل  11نقاط القوة ونقاط الضعف فيما يتعلق بركن الصحة والتعليم االبتدائي .وتتمثل نقاط القوة الرئيسية
بصورة أساسية في أن عدد اإلصابات بمرض المالريا صفر لكل مئة ألف حالة ،واإلصابة بمرض فيروس نقص المناعة
(االيدز) بين األعمار التي تتراوح من  29إلى  10عاما أقل من  ،%2وب لك فإن الكويت تحتل المركز األول عالميا في ه ين
العنصرين األساسيين .أما بالنسبة لنقاط القوة األخرى فتشتمل على أثر مرض نقص المناعة/االيدز على قطاع األعمال ،حيث
ال يمثل مشكلة في المستقبل ،وتحتل الكويت في ه ا المؤشر المركز  21عالميا ،وأخي ار فان توقع الحياة في الكويت يعد مرتفعا
في الكويت ،حيث تحتل المركز  10عالميا.
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جدول  :2ركن الصحة والتعليم االبتدائي.

ترتيب عام 7002/7002
البلد

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

ترتيب عام 7002/7002
الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

قبرص

18

2

7

1

النرويج

7

1

12

2

سنغافورة

19

3

16

3

قطر

20

4

18

4

سلوفينيا

22

5

21

5

إستونيا

30

6

28

6

اإلمارات العربية المتحدة

73

12

36

7

جمهورية سلوفاكيا

39

7

44

8

البحرين

46

8

45

9

السعودية

71

11

51

10

الكويت

48

9

75

11

عمان

66

10

80

12

وبالنسبة لنقاط الضعف الرئيسية ،فإن هناك ارتفاعا نسبيا في عدد حاالت اإلصابة بمرض السل بالمعايير الدولية
(عدد حاالت اإلصابة بالدرن لكل  200000من السكان) ،وك لك مدى تأثير اإلصابة بمرض السل على قطاع األعمال في
المستقبل ،وال ي قد يمثل مشكلة بالنسبة للكويت .وتحتل الكويت في ه ين العنصرين المركز  11عالميا ،ك لك فإن حاالت
الوفاة لألطفال (ال ين تتراوح أعمارهم بين  21-0شه ار) تعد مرتفعة نسبيا ،وتحتل الكويت في لك المركز  19عالميا ،أما
بالنسبة ألثر مرض المالريا على قطاع األعمال فإنه يبدو متناقضا مع عنصر عدد حاالت االصابة بمرض المالريا الم كور
أعاله ،وتحتل الكويت المركز  90عالميا في ه ا العنصر .وليس من الواضح بالنسبة لنا طبيعة العوامل التي تقف وراء ه ا
التناقض .ومقارنة بالمعايير العالمية فإن الكويت على ما يبدو ال تقوم باإلنفاق الكافي على نظامها التعليمي كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي ،وتحتل الكويت المركز  64في ه ا العنصر .ك لك هناك ضعف عام في جودة المدارس االبتدائية بدولة
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الكويت حيث تحتل الكويت المركز  01عالميا .وفي النهاية فإن صافي القيد في التعليم االبتدائي ضعيف للغاية بالمعايير
العالمية ،وتحتل الكويت المركز  204في ه ا العنصر.
وحتى تستطيع الكويت تحسين أداءها التنافسي في ه ا الركن فإن عليها أن تقدم المزيد من اإلنفاق في مجال الصحة
والتعليم االبتدائي وعليها ك لك تحسين جودة ه ه الخدمات العامة.
شكل  :22ركن الصحة والتعليم االبتدائي :ترتيب المكونات

مكونات ركن الصحة والتعليم األساسي
الترتيب العالمي بين األقواس

عدد حاالت
المالريا
()1

مدى تفشي مرض
نقص المناعة
()1

تأثير المالريا على
قطاع االعمال
()50

تأثير مرض السل
على قطاع
االعمال
()42

عدد حاالت
اإلصابة بالسل
()42

العمر المتوقع
لألفراد
()29

تأثير مرض نقص
المناعة  /األيدز
على قطاع
االعمال
()14

حاالت وفاة
الرضّع
()47

جودة التعليم
اإلبتدائي
()92

نسبة الملتحقين
بالتعليم اإلبتدائي
()108

االنفاق على
التعليم
()68

 5.3.2الركن الخامس :التعليم العالي والتدريب.
يقيس ه ا الركن معدالت القيد في التعليم الثانوي وك لك جودة التعليم بناءا على تقييم مجتمع األعمال .وتمثل جودة
التعليم والتدريب أم ار حيويا للدول النامية ،بصفة خاصة فإن اقتصادنا العولمي اليوم يتطلب رصيد من العمال وي المستوى
التعليمي المرتفع بما يمكنهم من التكيف سريعا مع البيئة المتغيرة .ك لك فإن تدريب العمال يعد أم أر ضروريا لضمان االرتقاء
المستمر لمهارات العمال بما يتوافق مع االحتياجات المتغيرة لالقتصاد المتطور ،و يوضح الشكل اآلتي عناصر ركن التعليم
العالي والتدريب.
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شكل  :23ركن التعليم العالي والتدريب :المكونات.

مكونات ركن التعليم العالي والتدريب
االلتحاق بالتعليم الثانوي

االلتحاق بالتعليم العالي

جودة النظام التعليمي

جودة تعليم الرياضيات والعلوم

جودة كليات اإلدارة

توفر خدمة اإلنترنت في
المدارس

التوفر المحلي لخدمات البحوث
والتدريب

مدي تدريب أطقم العاملين

بالنسبة له ا الركن ،انخفض ترتيب الكويت بصورة كبيرة عالميا ،حيث كانت تحتل المركز  91عام 1004/1009
وأصبحت في المركز  96عام  ،1000/1004ك لك انخفض ترتيبها على نطاق عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية كما
يتضح من الجدول اآلتي من المركز الثامن إلى المركز األخير في العينة ،ويعكس ضعف األداء ه ا نقاط الضعف في ه ا
الركن والموضحة في الشكل اآلتي.
وتعتبر درجة تدريب العاملين منخفضة نسبيا ،حيث تستثمر الشركات قد ار قليال في تدريب وتنمية العمال .وتحتل
الكويت عالميا المركز  99في ه ا المجال ،وتعد نسبة المقيدين بالمدارس الثانوية منخفضة نسبيا ،حيث تحتل الكويت المركز
 60عالميا ،ك لك فان توافر خدمات االنترنت في المدارس يعد محدودا ،وتحتل الكويت المركز  61عالميا في ه ا الصدد،
وهناك نقص خدمات األبحاث المتخصصة والتدريب حيث تحتل الكويت أيضا المركز  61عالميا .وبالنسبة لنسبة المقيدين في
التعليم العالي (اجمالي نسبة المقيدين) تحتل الكويت المركز  44عالميا ،وهو مركز منخفض جدا ،ك لك هناك ضعف في
كليات االدارة ،حيث تحتل الكويت المركز  40عالميا ،بينما يبدو تعليم الرياضيات والعلوم متخلفا عن معظم دول العالم
االخرى ،حيث تحتل الكويت المركز  02عالميا .وفي النهاية فإن جودة النظام التعليمي في الكويت ال يتوافق مع احتياجات
االقتصاد التنافسي ،وتحتل الكويت في ه ا العنصر المركز  01عالميا.
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جدول  :10ركن التعليم العالي والتدريب.

البلد

ترتيب عام 7002/7002
الترتيب

ترتيب عام 7002/7002
ترتيب عينة لجنة الكويت

العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

الترتيب

العالمي

الوطنية للتنافسية

سنغافورة

16

2

8

1

النرويج

9

1

10

2

إستونيا

23

3

19

3

سلوفينيا

24

4

22

4

قطر

37

5

31

5

قبرص

38

6

32

6

اإلمارات العربية المتحدة

58

9

41

7

جمهورية سلوفاكيا

41

7

45

8

السعودية

63

12

53

9

البحرين

59

10

54

10

عمان

61

11

66

11

الكويت

52

8

76

12

شكل  :24ركن التعليم العالي والتدريب :ترتيب المكونات

مكونات ركن التعليم العالي والتدريب
الترتيب العالمي بين األقواس

االلتحاق بالتعليم الثانوي
()60

جودة كليات اإلدارة
()89

االلتحاق بالتعليم العالي

جودة النظام التعليمي
()94

جودة تعليم الرياضيات
والعلوم
()93

توفر خدمة اإلنترنت في
المدارس
()64

التوفر المحلي لخدمات
البحوث والتدريب
()64

مدي تدريب طاقم العاملين
()57

()88

من الواضح أن الكويت في حاجة لتحسين ركن التعليم العالي والتدريب و لك لدعم قدراتها التنافسية على المستوى
العالمي ،ك لك هناك حاجة لتحسين معدالت القيد في المراحل الثانوية والعليا ،بينما تحتاج جودة التعليم بما في لك التعليم في
60

كليات العلوم اإلدارية الى التحسن ،وفي النهاية فإن هناك حاجة الى توجيه المزيد من اإلنفاق على األبحاث والخدمات
التدريبية.

 6.3.2الركن السادس :كفاءة سوق السلع
ينتج سوق السلع الكفء المزيج الصحيح من السلع والخدمات في ظل ظروف العرض والطلب في السوق ،وك لك
يضمن أن ه ه البضائع يتم االتجار فيها على نحو فعال .وتعد المنافسة مهمة لتحقيق كفاءة السوق ومن ثم تحسين انتاجية
قطاع األعمال .ويتطلب مناخ االعمال المناسب لتبادل السلع أن تكون القيود على انشطة األعمال متدنية .ك لك تعتمد كفاءة
السوق على ظروف الطلب مثل درجة توجيه العمالء وكفاءة المشترين .ويوضح الشكل رقم  19مكونات ه ا الركن.
شكل  :25ركن كفاءة سوق السلع :المكونات

مكونات ركن كفاءة سوق السلع
شدة المنافسة المحلية

درجة السيطرة على
السوق

كفاءة سياسة منع
اإلحتكار

عدد الخطوات المطلوبة
لتأسيس شركة أو
مؤسسة

الوقت المطلوب لتأسيس
شركة أو مؤسسة

تكلفة السياسة الزراعية

شيوع الملكية األجنبية

تأثير قيود االستثمار
المباشر على قطاع
األعمال

اعباء إجراءات
الجمارك

مدى تأثير الضرائب

معدل الضرائب الكلي

شيوع الحواجز التجارية

معدل الضريبة
الجمركية الموزون
تجاريا

درجة توجيه المستهلك

كفاءة المشترين

بالنسبة لترتيب الكويت في ه ا الركن ،فقد أنخفض ترتيبها العالمي من المركز  90عام  1004/1009إلى المركز
 96عام  ،1000/1004وبالنسبة لعينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية تحتل الكويت المركز األخير.
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جدول  :11ركن كفاءة سوق البضائع.

ترتيب عام 7002/7002
البلد

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

ترتيب عام 7002/7002
ترتيب عينة لجنة

الترتيب العالمي

الكويت الوطنية

سنغافورة

2

1

8

1

النرويج

22

2

10

2

إستونيا

27

3

19

3

سلوفينيا

39

8

22

4

قطر

42

9

31

5

قبرص

37

7

32

6

اإلمارات العربية المتحدة

30

4

41

7

جمهورية سلوفاكيا

35

6

45

8

السعودية

51

12

53

9

البحرين

33

5

54

10

عمان

45

10

66

11

الكويت

50

11

76

12

الوطنية للتنافسية

للتنافسية

عنصر تمثل
ا
و يوضح الشكل اآلتي نقاط القوة ونقاط الضعف لدولة الكويت فيما يتعلق به ا الركن .فمن بين 29
مكونات ه ا الركن ،ليس لدى الكويت أي نقاط قوة اال في عنصرين فقط ،وهما معدل الضرائب الكلي (الضرائب على األرباح
(كنسبة من األرباح) والضرائب على العمال واسهامهم (كنسبة من األرباح) ،والضرائب األخرى (كنسبة من األرباح) ،وتحتل
الكويت تحتل المركز األول في العناصر الثالثة السابقة .وعن مدى تأثير الضرائب من حيث خفضها للحوافز على العمل أو
اإلستثمار فان الكويت تحتل المركز السادس عالميا.
وتتمثل نقاط الضعف في الكويت في ه ا الركن في درجة توجيه العمالء ،حيث أن الشركات ال تستجيب بصورة
مناسبة الحتياجات العمالء بشكل عام .وتحتل الكويت المركز  10عالميا في ه ا العنصر ،وبالنسبة لعنصر تكاليف السياسة
الزراعية فإن الكويت تحتل المركز  12عالميا .ك لك تحتل الكويت المركز  11عالميا بالنسبة لمعدل الضريبة الجمركية
الموزون تجاريا (متوسط الضريبة الجمركية لقيمة الوحدة المستوردة) ،وبالنسبة لعنصر السيطرة على السوق فإنه مرتفع نوعا ما
62

في الكويت ،حيث يهيمن عدد قليل من مجموعات االعمال على نشاط الشركات ،وتحتل الكويت المركز  10عالميا في لك
العنصر ،وبالنسبة لشدة حدة المنافسة المحلية فإننا نجدها محدودة في معظم الصناعات ،وتحتل الكويت عالميا في لك
العنصر المركز  .91ك لك هناك انخفاضا في درجة كفاءة المشترين حيث يعتمد قرار الشراء فقط على األسعار المنخفضة،
وتحتل الكويت في لك العنصر المركز  64عالميا ،أما بالنسبة لسياسات منع االحتكار فانها تتسم بعدم الفاعلية في تشجيع
المنافسة ،وتحتل الكويت في ه ا العنصر المركز  96عالميا ،ويعد الوقت الالزم لبدء النشاط التجاري ،محددا بعدد األيام
الالزمة لبدء النشاط طويال جدا ،حيث تحتل الكويت المركز  42عالميا ،ك لك فان عبء االجراءات الجمركية يعد ثقيال ،حيث
أن اللوائح المنظمة لدخول واالفراج عن السلع معقدة ومعطلة ،حيث تحتل الكويت المركز  49عالميا .أما بالنسبة ألثر قيود
االستثمار المباشر على قطاع االعمال فإنها تبدو األكثر تعقيدا على مستوى العالم ،حيث أن القواعد التي تحكم االستثمارات
األجنبية المباشرة تؤدي إلى عدم تشجيع تدفق تلك االستثمارات ،ومن ثم فإن الكويت تحتل المركز ( 220من أصل  221دولة
في قائمة التقرير العالمي للتنافسية) ،وفي النهاية فإن شيوع الملكية األجنبية يعد ناد ار ومحدودا للغاية في دولة الكويت،
وينعكس لك على األداء التنافسي لدولة الكويت بالنسبة له ا العنصر ،حيث تحتل الكويت فيه المركز  221من أصل 221
دولة.
شكل  :26ركن كفاءة سو البضائع :ترتيب المكونات

مكونات ركن كفاءة سوق السلع
الترتيب العالمي بين األقواس
معدل الضرائب
الكلي
()1

شدة المنافسة المحلية
()54

درجة السيطرة على
السوق
()49

كفاءة سياسة منع
اإلحتكار
()76

شيوع الحواجز
التجارية
()62

مدى تأثير الضرائب
()6

عدد الخطوات
المطلوبة لتأسيس
شركة أو مؤسسة
()108

الوقت المطلوب
لتأسيس شركة أو
مؤسسة
()83

تكلفة السياسة
الزراعية
()43

درجة توجيه
المستهلك
()40

شيوع الملكية
األجنبية
()132

تأثير قيود االستثمار
األجنبي المباشر على
قطاع األعمال
()130

اعباء إجراءات
الجمارك
()87

كفاءة المشترين
()68

63

معدل الضريبة
الجمركية الموزون
تجاريا
()44

وبناء على لك يجب على الكويت أن تب ل مزيد من الجهد لتحسين كفاءة السوق لديها ،بما في لك دعم المنافسة
محليا ،وزيادة فاعلية القوانين المكافحة لالحتكار ،وازالة العوائق التجارية والقيود البيروقراطية لتدنية آثارها على قطاع األعمال،
وتحسين النظرة لالستثمارات األجنبية المباشرة.

 1.3.2الركن السابع  :كفاءة سوق العمل
تعد كفاءة سوق العمل شرطا مهما للتأكد من توزيع قوة العمل على أفضل سبل استخدامها في االقتصاد ،وأن العمال
يحصلون على الحوافز المناسبة بما يضمن ب ل العمال ألفضل جهودهم في وظائفهم ،وللتأكد من االستخدام األمثل للمهارات
المتاحة ،بما في لك العدالة في بيئة االعمال بين اإلناث وال كور .ك لك يجب ان يتسم سوق العمل بالمرونة ليسمح بنقل
العمال من نشاط اقتصادي الى آخر بسرعة وبتكلفة أقل مع السماح بتقلبات مستوى االجور بدون أي اضطرابات اجتماعية،
ويوضح الشكل رقم  19مكونات ه ا الركن.
شكل  :21ركن كفاءة سو العمل :المكونات

مكونات كفاءة سوق العمل
التعاون بين العمال
وأصحاب العمل

مرونة تحديد األجور

تكلفة العمالة غير المتعلقة
بالرواتب

تكلفة التسريح من العمل

األجور واإلنتاجية

االعتماد على اإلدارة
المحترفة

جمود التوظيف

ممارسات التوظيف
والتسريح

هجرة العقول

اسهام المرأة في قوة
العمل

وفقا للجدول رقم  ،21انخفض ترتيب الكويت من المركز  10عام  1004/1009إلى المركز  11عام
 ،1000/1004كما انخفض ترتيب الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية مرك از واحدا :من المركز الثالث (حيث
كانت االولى بين دول مجلس التعاون الخليجي) إلى المركز الرابع (واصبحت في المركز الثاني على مستوى دول مجلس
التعاون الخليجي).
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جدول  :12ركن كفاءة سوق العمل

ترتيب عام 7002/7002
البلد

ترتيب عام 7002/7002

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

سنغافورة

2

1

2

1

النرويج

17

2

14

2

اإلمارات العربية المتحدة

21

4

18

3

الكويت

20

3

24

4

إستونيا

26

6

29

5

قطر

34

7

31

6

جمهورية سلوفاكيا

25

5

36

7

عمان

64

9

44

8

قبرص

80

12

56

9

سلوفينيا

51

8

61

10

السعودية

66

10

63

11

البحرين

69

11

64

12

الوطنية للتنافسية

الوطنية للتنافسية

ويلقي الشكل اآلتي الضوء على أداء الكويت فيما يتعلق بعناصر ه ا الركن ،حيث تمتلك الكويت أربع نقاط قوة من
ه ه العناصر ،وتشمل انخفاض هجرة العقول ،حيث غالبا ما يبقى األفراد الموهوبين بالكويت ،وه ا يعكس حقيقة أن سوق
العمل في الكويت يمنح المهارات تعويضات كافية ومزايا اخرى إضافية ،وهو ما يجعل العمل في الكويت أكثر جا بية .وتحتل
الكويت في ه ا المجال المركز  0عالميا ،ويعد مؤشر جمود التوظيف ضمن المميزات المهمة لسوق العمل في الكويت ،وتحتل
الكويت في ه ا المجال المركز  26عالميا ،أما بالنسبة لمرونة تحديد األجور فإن الكويت تحتل المركز  10عالميا ،ويشير
لك إلى أن األجور يتم تحديدها بصورة أساسية من خالل الشركات منفردة ،وفي النهاية فإن عالقة أصحاب العمل بالعمال
يمكن أن توصف بأنها تتسم بالتعاون في دولة الكويت ،وهو ما جعلها تحتل المركز  11على مستوى العالم.
وهناك ستة نقاط ضعف في العناصر المكونة له ا الركن ،أولها تكاليف العمالة غير المرتطبة باألجور كنسبة من
رواتب العمال وهي مرتفعة في الكويت بشكل عام ،حيث تحتل الكويت المركز  29عالميا ،ك لك فان ممارسات توظيف وفصل
65

العمال مقيدة باللوائح وتحتل عالميا المركز  90في ه ا العنصر ،ك لك هناك ضعف في العالقة بين مدفوعات االجور للعمال
وانتاجيتهم ،وتحتل الكويت المركز  62عالميا في ه ا الخصوص ،ايضا هناك نقص في االعتماد على اإلدارة المحترفة ،حيث
عادة ما يتم شغل المراكز االدارية العليا من قبل األقارب أو األصدقاء بغض النظر عن مدى جدارتهم بتلك الوظائف ،وتحتل
الكويت المركز  40عالميا في ه ا العنصر ،وفي النهاية فإن مساهمة المرأة في سوق العمل تعد منخفضة جدا إ ا ما قورنت
بمساهمة الرجال (ترتيب الكويت  201عالميا).
شكل  :22ركن كفاءة سو العمل :ترتيب المكونات

مكونات كفاءة سوق العمل
الترتيب العالمي بين األقواس
هجرة العقول
()9

جمود التوظيف
()16

تكلفة التسريح من العمل
()96

تكلفة العمالة غير المتعلقة
بالرواتب
()35

ممارسات التوظيف
والتسريح
()50

مرونة تحديد الرواتب
()20

التعاون بين العمال
وأصحاب العمل
()24

األجور واإلنتاجية
()61

االعتماد على اإلدارة
المحترفة
()89

اسهام المرأة في قوة
العمل
()104

 2.3.2الركن الثامن :تطور سوق المال
يعد تطور سوق المال أم ار حيويا لحسن أداء االقتصاد ،وه ا ما يتضح تماما في األزمة المالية العالمية الحالية والتي
خلفت آثا ار خطيرة في كل أنحاء العالم ،كما تعد كفاءة سوق المال ضرورية جدا من أجل التخصيص الكفء للموارد في أفضل
استخداماتها اإلنتاجية ،حيث تحتاج االقتصاديات الى أسواق مالية متطورة لكي تتمكن من أن توفر رأس المال من مصادره
المختلفة ،مثل تدفق القروض من قطاع مصرفي سليم ،وأسواق األوراق المالية المأمونة والمنظمة جيدا ،وتوافر رأس المال
للمشاريع الرائدة ،والمنتجات المالية األخرى ،ويعد سوق المال المتطور ضرورة أيضا لضمان التمويل المناسب للمبتكرين،
جدير بالثقة ،ومتمتعا بالشفافية ،ويوضح الشكل اآلتي مكونات ركن
ا
وللقيام بأداء ه ه الوظائف يجب أن يكون النظام المصرفي
تطوير السوق المالية.
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شكل  :22ركن تطوير السوق المالية :المكونات

مكونات ركن تطور السوق المالية
تطور سوق المال

التمويل من خالل سوق
االسهم المحلية

سهول الحصول على
قروض

توافر رؤوس أموال
للمشاريع الرائدة

درجة متانة حماية المستثمر

درجة متانة البنوك

اللوائح المنظمة لسوق
األوراق المالية

مؤشر الحقوق القانونية

القيود على تدفق رؤوس
األموال

بالنسبة له ا الركن انخفض ترتيب الكويت من الترتيب األربعين في عام  1004/1009إلى الترتيب الحادي
والخمسين عالميا في عام  .1000/1004ونتيجة ل لك فإن ترتيبها في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية انخفض من
المرتبة الثامنة إلى المرتبة الحادية عشرة ،و لك كما هو موضح في الجدول اآلتي.
وطبقا للشكل رقم  20فإن الكويت لديها ثالثة مواطن قوة ،وستة مواطن ضعف في ه ا الركن ،وتشمل مواطن القوة
ما يأتي :درجة متانة حماية المستثمر ،و يبلغ  6.2من  ،9وهو ما يضع الكويت في المرتبة ( )20عالميا ،ك لك فإن درجة
متانة البنوك الكويتية تعد عالية نسبيا ،فالبنوك في حالة جيدة بصفة عامة وتتمتع بميزانيات عامة سليمة (الترتيب العالمي
للكويت هو  .)10وأخي ار فإن الحصول على قروض بنكية هو مسألة يسيرة نسبيا (والترتيب العالمي للكويت هو .)20
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جدول  :13ركن تطوير السوق المالي

ترتيب عام 7002/7002
البلد

ترتيب عام 7002/7002

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

سنغافورة

3

1

2

1

النرويج

16

3

13

2

البحرين

12

2

14

3

قطر

29

4

22

4

قبرص

39

7

27

5

إستونيا

31

5

28

6

جمهورية سلوفاكيا

33

6

31

7

اإلمارات العربية المتحدة

44

9

41

8

سلوفينيا

47

10

46

9

عمان

69

11

50

10

الكويت

40

8

51

11

السعودية

76

12

73

12

الوطنية للتنافسية

الوطنية للتنافسية

وتتمثل مواطن ضعف الكويت في ه ا الركن في مدى توافر رأس المال للمشاريع الرائدة ا يكون من الصعب أمام
المبادرين أصحاب المشاريع االبداعية ات المخاطر العالية أن يجدوا رأس المال الالزم (ترتيب الكويت العالمي هو ،)26
ك لك فإن التمويل من خالل سوق المال المحلي صعب نسبيا (ترتيب الكويت العالمي هو  ،)12وتعد درجة تطور سوق المال
ضعيفة نسبيا بالمعايير العالمية (ترتيب الكويت العالمي هو  ،)90كما يعد تدفق رأس المال إلى الداخل أو إلى الخارج مقيد
نسبيا بحكم القانون (ترتيب الكويت العالمي في مجال القيود على تدفقات رأس المال هو الترتيب  ،)92ك لك بلغت قيمة مؤشر
قوة الحقوق القانونية للكويت  1من  9وه ا يضع ترتيب الكويت العالمي في المرتبة  ،91وأخي ار فإن تنظيم سوق األوراق المالية
في الكويت غير فعال ،ويخضع لتأثيرات كثيرة من قطاع األعمال ومن الحكومة ،وتحتل الكويت الترتيب رقم  42عالميا في
لك المجال.
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شكل  :30تطور السو المالي :ترتيب المكونات

مكونات ركن نضوج األسواق المالية
الترتيب العالمي بين األقواس
درجة متانة حماية
المستثمرين
()19

تطور سوق المال
()50

اللوائح المنظمة لسوق
األوراق المالية
()83

مؤشر الحقوق القانونية
()72

التمويل من خالل سوق
االسهم المحلية
()41

توافر رؤوس أموال
للمشاريع الرائدة
()36

قيود على تدفق رؤوس
األموال
()53

درجة متانة البنوك
()29

سهولة الحصول على
القروض
()30

 2.3.2الركن التاسع :االستعداد التكنولوجي
يقيس ركن االستعداد التكنولوجي مدى سرعة االقتصاد في استيعاب التكنولوجيا الحديثة من أجل تعزيز إنتاجيته .وقد
أصبحت التكنولوجيا عنص ار مهما في درجة تنافسية الشركات ،وبصفة خاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وقد تطورت
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأصبحت تكنولوجيا ات استخدام عام ،كما أصبحت سهولة الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصال واستخدامهما من المكونات الرئيسية لدرجة االستعداد التكنولوجي للدول ،ويجب أن يكون للشركات حرية
الحصول على المنتجات المتقدمة والتصاميم ،ويجب أن تكون قادرة على استخدامها ،ويوضح الشكل اآلتي مكونات ركن
االستعداد التكنولوجي.
بالنسبة إلى ترتيب ه ا الركن يالحظ أن الترتيب العالمي للكويت قد انخفض من المرتبة السابعة واألربعين في عام
 1004/1009إلى المرتبة الخمسين في عام  ،1000/1004بينما ظل ترتيب الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية
كما هو (المرتبة العاشرة) و لك على مدى العامين األخيرين.
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شكل  :31ركن االستعداد التكنولوجي :المكونات

مكونات ركن االستعداد التكنولوجي
توافر أحدث التكنولوجيا

استيعاب التكنولوجيا على مستوى
الشركات

القوانين المتعلقة بتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

االستثمار األجنبي المباشر
ونقل التكنولوجيا

مشتركو الهواتف النقالة

مستخدمو اإلنترنت

مستخدمو الحاسوب الشخصي

مشتركو خدمة اإلنترنت ذات
النطاق العريض

وتعد عناصر ضعف الكويت في مكونات ه ا الركن متعددة ،بينما تمتلك الكويت عنصر قوة واحد فقط في درجة
استيعاب الشركات للتكنولوجيا ،حيث يبدو أن الشركات في الكويت تكافح لتكون في المقدمة في استيعاب وتبني التكنولوجيا
الحديثة ،ويصل ترتيب الكويت العالمي في ه ا المجال إلى .14
أما بالنسبة لمواطن الضعف ،فإن التكنولوجيا الحديثة غير متوافرة أو غير مستخدمة نسبيا ،حيث يصل ترتيب
الكويت العالمي إلى  ،24كما بلغت نسبة المشتركين في الهواتف المحمولة لكل مئة من السكان  02.9و لك في عام ،1006
ك لك بلغت نسبة الحواسيب الشخصية لكل مئة من السكان  11.2في عام  .1006وبالنسبة له ه العنصرين فإن ترتيب
الكويت العالمي هو  ،10وقد بلغت نسبة مستخدمي االنترنت  14.0لكل مئة من السكان ،و لك في عام  1006وهو ما يضع
الكويت في الترتيب العالمي رقم  .16وبلغت نسبة المشتركين في شبكات االنترنت السريعة ات النطاق العريض
 0.0 ،Broadbandفقط لكل مئة من السكان ،في عام  ،1009وكان ترتيب الكويت العالمي في ه ا العنصر هو المرتبة
 .91ولم يتم تطوير أو تنفي القوانين المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات (التجارة االلكترونية ،التوقيع االكتروني ،وحماية
المستهلك) وقد بلغ الترتيب العالمي للكويت في ها العنصر  .00وأخي ار فإن االستثمار األجنبي المباشر ال يأتي إال بالقليل من
التكنولوجيا الحديثة للكويت ،ويبلغ ترتيب الكويت في انتقال االستثمارات االجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا المرتبة رقم .206
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جدول  :14ركن االستعداد التكنولوجي

ترتيب عام 7002/7002
البلد

ترتيب عام 7002/7002

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

النرويج

8

1

4

1

سنغافورة

12

2

7

2

إستونيا

19

3

17

3

اإلمارات العربية المتحدة

33

5

28

4

سلوفينيا

29

4

30

5

قبرص

44

9

35

6

جمهورية سلوفاكيا

36

6

36

7

قطر

39

8

37

8

البحرين

37

7

39

9

الكويت

47

10

50

10

السعودية

50

11

51

11

عمان

68

12

68

12

الوطنية للتنافسية

الوطنية للتنافسية

شكل  :32ركن االستعداد التكنولوجي :ترتيب المكونات

مكونات ركن االستعداد التكنولوجي
الترتيب العالمي بين األقواس
استيعاب التكنولوجيا على
مستوى الشركات
()28

توافر أحدث التكنولوجيا
()38

مستخدمو اإلنترنت
()46

القوانين المتعلقة
بتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ()99

مشتركو الهواتف النقالة
()40

مشتركو خدمة اإلنترنت
ذات الموجة العرضة
()72

مستخدمو الحاسوب
الشخصي
()40
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االستثمار األجنبي
المباشر ونقل التكنولوجيا
()106

 10.3.2الركن العاشر :حجم السوق
يؤثر حجم السوق في اإلنتاجية والقدرة التنافسية للدولة ،حيث تسمح األسواق الكبيرة للشركات باالستفادة من
اقتصاديات الحجم ،وفي عصر العولمة نجد أن األسواق الدولية تقوم بدور البديل لألسواق المحلية ،وال سيما بالنسبة إلى البالد
الصغيرة ،ويوجد كم هائل من األدبيات االقتصادية التي تبين وجود عالقة طردية بين االنفتاح التجاري والنمو االقتصادي.
ويوضح الشكل رقم ( )22العوامل التي تؤثر في حجم السوق.
شكل  :33ركن حجم السوق :المكونات

مكونات ركن حجم السوق
حجم السوق الدولية

حجم السوق المحلية

كان ترتيب الكويت العالمي في عام  1000/1004رقم  ،90كما وقعت في المرتبة السادسة بين عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية ( ،)KNCCو لك فيما يتعلق بركن حجم السوق (الجدول رقم  ،)29ويعد أداء الكويت أفضل من بعض
جيرانها في المنطقة :قطر ،عمان ،والبحرين ،وان كان أداء المملكة العربية السعودية وك لك دولة اإلمارات العربية متفوقا على
الكويت ،وبالمقارنة بالعام الماضي (أي عام  )1004/1009فإن ترتيب الكويت قد تحسن على المستوى العالمي ،وك لك في
عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وفي العام الماضي كان ترتيب الكويت رقم  99عالميا ،ورقم  9بين عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية.
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جدول  :15ركن حجم السوق

ترتيب عام 7002/7002
البلد

ترتيب عام 7002/7002

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

السعودية

33

1

22

1

سنغافورة

50

3

41

2

النرويج

48

2

44

3

اإلمارات العربية المتحدة

54

4

54

4

جمهورية سلوفاكيا

57

5

56

5

الكويت

77

7

59

6

قطر

99

11

67

7

سلوفينيا

72

6

70

8

عمان

79

8

75

9

قبرص

98

10

82

10

إستونيا

91

9

90

11

البحرين

109

12

100

12

الوطنية للتنافسية

الوطنية للتنافسية

ويبين الشكل رقم  21الترتيب العالمي للكويت في مكونات ركن حجم السوق ،وتقع الكويت عالميا في الترتيب رقم
 62بالنسبة لحجم السوق المحلية وفي الترتيب  14بالنسبة إلى حجم السوق األجنبية .وبسبب الترتيب المنخفض نسبيا فإن كال
المكونين تعتبر مواطن ضعف بالنسبة لركن حجم السوق في الكويت .وبالمقارنة بالعام الماضي نجد أن ترتيب الكويت العالمي
في حجم السوق المحلية قد تحسن ،حيث احتلت الكويت المرتبة رقم  62بدال من المرتبة رقم  .46كما تحسن ترتيب الكويت
بالنسبة لحجم السوق األجنبية من المرتبة  62إلى المرتبة  14عالميا.
ولكي تحسن الكويت مرتبتها في حجم السوق فإنه يجب عليها أن تزيد من حجم الطلب الكلي المحلي ،وتزيد من
صادراتها من السلع والخدمات.
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شكل  :34ركن حجم السوق :مرتبات المكونات

مكونات ركن حجم السوق
الترتيب العالمي بين األقواس

حجم السوق الدولية ()48

حجم السوق المحلية ()63

 11.3.2الركن الحادي عشر :تطور األعمال
يتصل ركن تطور األعمال بنوعية شبكة األعمال الشاملة للبلد ،وك لك نوعية العمليات التي تقوم بها الشركات
واستراتيجياتها ،والل ان يعدان مهمان لتحقيق كفاءة أعلى في إنتاج السلع والخدمات ،وهو ما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وتعزيز
القدرة التنافسية ،ويوضح الشكل رقم  29العوامل التي تؤثر في ركن تطوير األعمال.
شكل  :35ركن تطور األعمال :المكونات

مكونات ركن تطور األعمال
كمية العرض من قبل
الموردين المحليين

جودة الموردين المحليين

درجة تطور التجمعات
المتكاملة للشركات

طبيعة الميزة التنافسية

السيطرة على التوزيع
الدولي

تطورعمليات اإلنتاج

نطاق التسويق

الرغبة في تفويض
السلطة

درجة تكامل الصناعات

بالنسبة للعام  1000/1004كانت الكويت في الترتيب  24في ركن تطور االعمال على المستوى العالمي ،وفي
المرتبة السادسة في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية و لك فيما يتعلق بركن تطور األعمال (انظر الجدول رقم  ،)26ويعد
أداء الكويت األفضل عند مقارنته بجميع جيرانها في المنطقة باستثناء دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومع لك ،وعند المقارنة
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بالعام الماضي ،نجد أن ترتيب الكويت قد انخفض ،فقد كانت الكويت في الترتيب رقم  21عالميا في عام ،1004/1009
وكانت في الترتيب الرابع بين دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية.
و يوضح الشكل رقم  26الترتيب العالمي للكويت فيما يتعلق بمكونات ركن تطور األعمال للعام ،1000/1004
وكما هو واضح من الشكل فإن ترتيب الكويت يعد منخفضا نسبيا في ستة من المكونات التسعة ،وتعتبر ه ه المكونات مواطن
ضعف للكويت في ه ا الركن .وقد تحسن الترتيب العالمي للكويت من العام الماضي (أي عام  )1004/1009و لك في ثالثة
مكونات ،وانخفض في ستة مكونات .وبالنسبة للمكونات التي تحسن فيها ترتيب الكويت فهي :الرغبة في تفويض السلطة (من
المرتبة  99إلى المرتبة رقم  ،)20جودة الموردين المحليين (من المرتبة رقم  26إلى المرتبة رقم  ،)20وكمية العرض من
الموردين المحليين (من المرتبة الثانية عشرة إلى المرتبة التاسعة) .من ناحية أخرى نجد أن المكونات التي تدهور فيها ترتيب
الكويت هي :درجة تطور التجمعات المتكاملة للشركات (من الترتيب رقم  11إلى الترتيب رقم  ،)11نطاق التسويق (من
الترتيب رقم  19إلى الترتيب رقم  ،)90طبيعة الميزة التنافسية (من الترتيب رقم  12إلى الترتيب رقم  ،)91تطور عمليات
اإلنتاج (من الترتيب رقم  11إلى الترتيب رقم  ،)19درجة تكامل الصناعات (من الترتيب رقم  40إلى الترتيب رقم ،)41
السيطرة على التوزيع الدولي (من الترتيب رقم  10إلى الترتيب رقم .)12
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جدول  :16ركن تطور األعمال

ترتيب عام 7002/7002
البلد

ترتيب عام 7002/7002

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

سنغافورة

16

1

14

1

النرويج

17

2

15

2

اإلمارات العربية المتحدة

37

5

30

3

سلوفينيا

31

3

34

4

قبرص

50

10

36

5

الكويت

34

4

38

6

السعودية

43

6

41

7

البحرين

53

12

44

8

قطر

48

9

45

9

إستونيا

44

7

50

10

جمهورية سلوفاكيا

52

11

53

11

عمان

47

8

54

12

الوطنية للتنافسية

الوطنية للتنافسية

شكل  :36ركن تطور األعمال :ترتيب المكونات

مكونات ركن تطور األعمال
الرتيب العالمي بين األقواس

كمية العرض من قبل
الموردين المحليين
()9

جودة الموردين
المحليين
()30

السيطرة على التوزيع
الدولي
()21

درجة تطور التجمعات
المتكاملة للشركات
()42

طبيعة الميزة التنافسية
()52

درجة تكامل
الصناعات
()82

نطاق التسويق
()59

الرغبة في تفويض
السلطة
()39

تطورعمليات اإلنتاج
()45
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 12.3.2الركن الثاني عشر :االبتكار
على الرغم من أنه من الممكن الحصول على مكتسبات أساسية من خالل تحسين جودة المؤسسات ،وبناء البنية
التحتية ،وخفض مستويات عدم االستقرار االقتصادي الكلي ،تحسين رأس المال البشري للسكان ،فإن كل ه ه العوامل تخضع
لقانون تناقص الغلة ،وه ا التفسير نفسه يعتبر صحيحا بالنسبة لكفاءة أسواق العمل والمال والسلع ،وعلى المدى الطويل يمكن
تحسين مستوى المعيشة فقط من خالل االبتكارات التكنولوجية ،ويوضح الشكل رقم  29العوامل التي تؤثر في ركن االبتكار في
اقتصاد ما.
شكل  :31ركن االبتكار  :المكونات

مكونات ركن االبتكار
القدرة على االبتكار

جودة مؤسسات البحث العلمي

انفاقا الشركات على البحث
والتطوير

المشتريات الحكومية من
منتجات التكنولوجيا المتطورة

توافر العلماء والمهندسين

براءات االختراع

التعاون بين الجامعات وقطاع
الصناعة

كان ترتيب الكويت في ركن االبتكار عام  1000/1004رقم  92عالميا ،وفي الترتيب رقم  22في عينة لجنة
الكويت الوطنية للتنافسية ،وفي العام الماضي كان ترتيب الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية فيما يتعلق بركن
االبتكار هو الحادي عشر أيضا .وبالرغم من أن الكويت تمكنت من المحافظة على ترتيبها في عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية له ا الركن على مدى سنتين ،فإن ترتيبها العالمي انخفض من المرتبة  64إلي المرتبة .92
ويوضح الشكل رقم  24الترتيب العالمي للكويت للمكونات المختلفة لركن االبتكار عن العام  .1000/1004وكما
هو واضح فإن جميع المكونات تعد مواطن ضعف للكويت ،بسبب الترتيب المنخفض نسبيا لها ،والشيء ال ي يثير القلق هو
أن ترتيب أربعة من األركان السبعة قد تدهور على مدى السنين الماضية ،وقد ظل اثنان منهما في الترتيب نفسه ،وتحسن
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ترتيب واحد منها فقط ،والمكون ال ي تحسن ترتيبه هو القدرة على االبتكار (فقد أصبحت الكويت في الترتيب رقم  01بدال من
الترتيب رقم  .)202ومن ناحية أخرى فإن المكونات التي تدهور ترتيبها هي :انفاق الشركات على البحث والتطوير (من
المرتبة  92إلى المرتبة  ،)02ومشتريات الحكومة من السلع ات التكنولوجيا المتقدمة (من المرتبة  42إلى المرتبة ،)04
وتوافر العلماء والمهندسين (من الترتيب  90إلى الترتيب  ،)61وجودة مؤسسات البحث العلمي (من الترتيب  19إلى الترتيب
 .)91وه ا يوضح ضعف المجهود أو انعدام الجهود من ناحية السلطات من أجل تحسين قدرة االبتكار في الدولة وتقويتها.
جدول  :11ركن االبتكار

ترتيب عام 7002/7002
البلد

ترتيب عام 7002/7002

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت

سنغافورة

11

1

11

1

النرويج

18

2

19

2

قطر

43

6

29

3

إستونيا

31

4

31

4

سلوفينيا

30

3

33

5

السعودية

49

7

34

6

قبرص

61

10

41

7

عمان

34

5

44

8

اإلمارات العربية المتحدة

52

9

46

9

جمهورية سلوفاكيا

51

8

58

10

الكويت

68

11

71

11

البحرين

98

12

75

12

الوطنية للتنافسية

78

الوطنية للتنافسية

شكل  :32ركن االبتكار ترتيب المكونات

مكونات ركن االبتكار
الترتيب العالمي بين األقواس
القدرة على االبتكار

جودة مؤسسات البحث العلمي
)(54

المشتريات الحكومية من
منتجات التكنولوجيا المتطورة
)(98

توافر العلماء والمهندسين

)(94

انفاقات الشركات على البحث
والتطوير
)(93

التعاون بين الجامعات وقطاع
الصناعة
)(73

براءات االختراع
)(37

)(62

 4.2العوامل األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال في الكويت
يبين التحليل في القسم السابق أن المؤسسات التجارية العاملة في البالد تواجه عدد من المعوقات في ممارسة
نشاطها ،ويضم الجدول  24قائمة بأهم معوقات ممارسة األعمال التي تواجهها الشركات في الكويت إلى جانب ترتيبها
للسنوات  1006/1009و  1009/1006و  1004/1009و  ،1000/1004وقد تم ترتيب ه ه المعوقات بشكل عكسي،
فالعامل األكثر إعاقة يكون ترتيبه األول واألقل إعاقة ترتيبه أربعة عشر .وتنبغي اإلشارة إلى أن تلك النتائج مبنية على آراء
عينة الرؤساء التنفي يين للشركات العاملة في البالد والتي تم الحصول عليها من خالل استقصاءات للرأي يتم توزيعها عليهم
بشكل سنوي.
وكما هو واضح فإن اإلجراءات البيروقراطية غير الفعالة تعتبر أكثر العوامل إعاقة ،إ احتلت المركز األول خالل
السنوات األربع األخيرة .والعامل الثاني األكثر إعاقة في الكويت في السنة األخيرة  1000/1004هو اللوائح المقيدة للعمل.
ففي السنوات  ،1004/1009و  ،1009/1006و  1006/1009كان ترتيب ه ا العامل الخامس ،والثاني ،والثاني ،على
التوالي .ويشير لك إلى أنه نظ ار لعدم وجود تقدم ي كر في تطوير اللوائح المنظمة للعمل فإن آراء الرؤساء التنفي يين للشركات
لم تتغير عن العامين الماضيين.
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ويعتبر الفساد العامل الثالث األكثر إعاقة لممارسة األعمال في الكويت في  ،1000/1004والبد من اإلشارة إلى أنه
من العام  1006/1009فإن ترتيب الفساد كأحد المعوقات قد تقدم من المركز الخامس إلى المركز الثالث ،مما يبين أن تكلفة
(أو عبئ) الفساد على عاتق الشركات خالل السنوات األخيرة قد ارتفعت .وقد يكون لك انعكاسا الزدياد حجم الفساد ومدى
تفشيه .ويعتبر وجود قوة عمل ات مستوى تعليمي غير مناسب ،العامل الرابع األكثر إعاقة لممارسة األعمال في الكويت.
وعلى الرغم من التحسن في ترتيب ه ا العامل من العام الماضي فإن الرؤية العامة تتفق مع الترتيب الضعيف للكويت في
جودة نظام التعليم ومخرجاته ،ومدى تلبية نظام التعليم لحاجات سوق العمل.
وتعتبر سهولة الحصول على تمويل العامل الخامس األكثر إعاقة لممارسة األعمال في الكويت في ،1000/1004
مقارنة بالترتيب الثامن في عامي  1006/1009و  ،1004/1009وخالل السنوات األخيرة ازداد تأثير ه ا العامل على
ممارسة األعمال ،وقد يكون لك نتيجة للسياسة النقدية وسياسة اإلقراض المتحفظة التي تتبعها السلطات النقدية في إطار
مكافحة التضخم.
ويعد ضعف أخالقيات العمل لقوة العمل الوطنية العامل السادس األكثر إعاقة لممارسة األعمال في ،1000/1004
مقارنة بالمركز السابع في  ،1004/1009والخامس في  ،1009/1006والسادس في  .1006/1009ويعكس ه ا العامل
السلوك العام لقوة العمل الوطنية داخل بيئة العمل والتي تؤثر في إنتاجيتها .ك لك يمثل التضخم العامل السابع األكثر إعاقة
لممارسة األعمال في الكويت في  .1000/1004فكما هو واضح من الجدول  24فإنه من  1006/1009فإن ترتيب التضخم
كعائق لممارسة األعمال قد تغير من الترتيب الحادي عشر إلى السابع ،مما قد يؤكد أن معدالت التضخم المرتفعة في
السنوات األخيرة يتم النظر إليها كعائق لممارسة األعمال ،حيث أنها ترفع من تكلفة المدخالت في اإلنتاج.
العامل الثامن األكثر إعاقة لممارسة األعمال في  1000/1004هو عدم كفاءة البنى التحتية ،وعلى مدى السنوات
األخيرة تحسن ترتيب ه ا العامل بشكل محدود مما قد يعكس تحسنا في جودة البنى التحتية والخطط الحكومية في جعل
الكويت مرك از تجاريا إقليميا .وقد مثل عدم استقرار السياسات العنصر التاسع كأكثر العوامل إعاقة لممارسة األعمال في
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 ،1000/1004مقارنة بالترتيب الثالث في العام  .1004/1009ويبدو أن التطور الكبير في ترتيب ه ا العنصر ال يتفق مع
الحقائق على أرض الواقع فيما يتعلق بتأخير تطبيق القوانين التي تم إقرارها وتبني قوانين أخرى ضرورية إلصالح االقتصاد.
أما العامل العاشر األكثر إعاقة لممارسة األعمال في  1000/1004فهو عدم االستقرار الحكومي .فبناء على
الترتيب المتأخر له ا العامل فإن التغيير في التشكيل الحكومي ليس له تأثي ار كبي ار على ممارسة األعمال في الكويت .وقد
يكون ه ا انعكاس لحقيقة أن التغييرات المتكررة في تشكيلة مجلس الوزراء ال يترتب عليها تغير ج ري في السياسات ،وأن
األجندة االقتصادية العامة للحكومة ظلت ثابتة خالل السنوات األخيرة.
وتوجد عوامل أخرى تؤثر بشكل سلبي على ممارسة األعمال في البالد ولكن ترتيبها ضعيف ،والى حد كبير لم تتغير
أهميتها خالل السنوات األ ربع األخيرة ،وهي :النظم الضريبية (الحادي عشر) ،ونظم الصرف األجنبي (الثاني عشر) ،والجرائم
والسرقة (الثالث عشر) ،ومعدالت الضريبة (الرابع عشر).
جدول  :18العوامل األكثر تعقيدا لممارسة األعمال في الكويت :مقارنة بين السنوات ،2001/2006 ،2006/2005
و ،2002/2001و2002/2002

2009/2008

2008/2007

2007/2006

2006/2005

العامل
اإلجراءات البيروقراطية غير الفعالة

1

1

1

1

اللوائح المقيدة للعمل

2

5

2

2

الفساد

3

4

4

5

قوة عمل ات مستوى تعليمي غير مناسب

4

2

3

3

سهولة الحصول على تمويل

5

8

6

8

ضعف أخالقيات العمل لقوة العمل الوطنية

6

7

5

6

التضخم

7

10

9

11

عدم كفاءة البنى التحتية

8

6

7

7

عدم استقرار السياسات

9

3

8

4

عدم االستقا ار الحكومي

10

9

13

10

النظم الضريبية

11

11

11

9

نظم الصرف األجنبي

12

12

10

14

الجرائم والسرقة

13

13

12

12

ومعدالت الضريبة

14

14

14

13
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 5.2مالحظات ختامية
انخفض ترتيب الكويت فيما يتعلق بـمؤشر التنافسية العالمية ( ،)GCIوهو ما يجب أن يكون مصدر قلق لصانعي
السياسة في الكويت ،ومع لك فإن الشيء ال ي يثير القلق بصورة أكبر هو عدم اهتمام السلطات به ا التراجع ،وهو ما يعكس
التدهور ال ي حدث في ترتيب تنافسية الكويت العالمية من العام الماضي .ويوضح التحليل التفصيلي ألركان مؤشر التنافسية
العالمية للكويت أن السبب الرئيس للترتيب المنخفض والمتدهور لمؤشر التنافسية العالمية هو تدهور ترتيب االركان المختلفة
له ا المؤشر بالنسبة للكويت .فمن بين االثنى عشر ركنا انخفض ترتيب الكويت في عشرة منها مقارنة بالعام الماضي ،وه ا
يعكس ضعف االجراءات التي اتخ تها ،أو ربما عدم وجود تلك االجراءات التي اتخ تها ،السلطات لمعالجة الموقف .ويلقي
تحليل مكونات كل ركن من ه ه األركان على حاالت الضعف الرئيسية والنواحي التي تحتاج إلى خطة عمل من قبل الحكومة
لمعالجتها.
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الفصل الثالث :تحليل مواطن القوة والضعف والفرص والتحديات
"سواط " ()SWOT Analysis
تم في ه ا الفصل إجراء تحليل سواط لمواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات) لالقتصاد الكويتي ،ويمكن
استخدام ه ا التحليل أساسا لتطوير خطط إستراتجية للتنمية وتعزيز بيئة االعمال والحكم الرشيد ،ويبحث تحليل سواط العناصر
الداخلية (مواطن القوة والضعف) ،والخارجية (الفرص والتهديدات) التي تؤثر على دولة الكويت ،ويسعى التحليل لتقييم مواطن
القوة (ما يتم تنفي ه بشكل جيد) ،ومواطن الضعف (ما يتم تنفي ه بشكل سيئ وما لم يتم تنفي ه) ،والفرص (الظروف الكامنة
المناسبة لتنافسية الكويت) والتهديدات (الظروف الكامنة غير المناسبة لتنافسية الكويت) ،واستنادا إلى الوضع الحالي لتنافسية
الكويت ،تم إجراء تحليل سواط في ه ا الفصل بناء على نتائج تقرير التنافسية العالمية  ،1000 /1004والتحليل ال ي سبق
تقديمه في الفصل الثاني من ه ا التقرير ،وقد تم تحديد العوامل اآلتية بوصفها أكثر العوامل مالءمة له ا التحليل.
إن المعيار ال ي قمنا بتبنيه في تقرير ما إ ا كان المتغير يعتبر موطن قوة أو موطن ضعف يعتمد على ترتيب
الكويت بين دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية االثني عشر .ويعني الترتيب األقل من السادس أن العنصر يعد موطن
قوة بينما تعد الترتيب األكثر من السادس ،أن العنصر يعد موطن ضعف .وقد استخدمنا باإلضافة إلي ه ا ،تقديرنا الشخصي
الستبعاد بعض المتغيرات غير وثيقة الصلة بأهداف تحليل مواطن القوة والضعف والفرص والتحديات.

 1.3مواطن القوة
تم تحديد العناصر اآلتية بوصفها مواطن قوة والمتعلقة بتنافسية الكويت.

المؤسسات


حقوق الملكية محددة بشكل واضح ،ويتم حمايتها بموجب القانون

البنية التحتية
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اليوجد

استقرار االقتصاد الكلي


مالية عامة قوية



معدل ادخار وطني عال



دين حكومي منخفض



هامش منخفض لمعدل الفائدة

التعليم االبتدائي


ال يوجد

التعليم الثانوي والتعليم العالي والتدريب


ال يوجد

كفاءة سو السلع


ضرائب منخفضة



تأثير قليل لفرض الضرائب على الحوافز للعمل أو االستثمار

كفاءة سو العمل


العالقة بين العمال وأصحاب العمل تتسم بالتعاون بصفة عامة



الممارسات المتعلقة بالتعيين والفصل هي ممارسات يتم تحديدها بمرونة من قبل أصحاب العمل
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استنزاف العقول ال يمثل مشكلة ،إ إن معظم وي المواهب يبقون دائما في البلد



انخفاض تكاليف العمل غير المتصلة باألجور



توجد مرونة في التعيين

تطور السو المالي


الحماية قوية للمستثمر



الحقوق القانونية قوية بشكل عام

االستعداد التكنولوجي


قدرة الشركات على استيعاب التكنولوجيا الحديثة مرتفعة

حجم السو


مستوى مرتفع نسبيا للناتج المحلي اإلجمالي (مقيم بتعادل القوة الشرائية )PPP

تطور األعمال


وجود العديد من الموردين



ارتفاع جودة الموردين المحليين



السيطرة القوية على التوزيع والتسويق العالمي

االبتكار


ال يوجد
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 2.3مواطن الضعف
تم تحديد القائمة اآلتية لمواطن الضعف الرئيسة في تنافسية الكويت

المؤسسات


حقوق الملكية الفكرية ضعيفة وال يتم تطبيقها بشكل جيد



شيوع سوء استغالل األموال العامة بسبب الفساد



انخفاض الثقة في األمانة المالية للسياسيين



المحسوبية في ق اررات الحكومة وعقودها



الهدر الكبير في اإلنفاق الحكومي



ارتفاع عبء االلتزام بالنظم الحكومية



نقص الشفافية الحكومية في صناعة السياسة الحكومية



ضعف السلوك األخالقي للشركات نسبيا



ضعف معايير المراجعة المالية واعداد التقارير



ضعف فعالية مجالس اإلدارة



ضعف حماية مصالح صغار المساهمين

البنية التحتية


تدني جودة البنية التحتية بشكل عام



انخفاض جودة البنية التحتية للموانئ



انخفاض جودة البنية التحتية للنقل الجوي



انخفاض جودة اإلمداد بالكهرباء
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محدودية الخطوط الهاتفية األرضية

االستقرار االقتصادي الكلي


التضخم مرتفع نسبيا

التعليم االبتدائي


انخفاض نسبة المقيدين في التعليم االبتدائي



عدم كفاية االنفاق على التعليم االبتدائي



عدم جودة التعليم االبتدائي

التعليم الثانوي والعالي والتدريب


انخفاض نسبة المقيدين في التعليم الثانوي



انخفاض نسبة المقيدين في التعليم العالي



ضعف جودة النظام التعليمي



ضعف جودة كليات اإلدارة



محدودية استخدام االنترنت في المدارس



نقص الخدمات البحثية المتخصصة وخدمات التدريب



ضعف االلتزام بتدريب الهيئة التدريسية



انخفاض جودة تعليم الرياضيات والعلوم

كفاءة سو السلع
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محدودية المنافسة في السوق المحلية



سيطرة عدد محدود من مجموعات األعمال على السوق



سياسة منع االحتكار غير مؤثرة



وجود عدد كبير من اإلجراءات لبدء العمل التجاري



الوقت الالزم لبدء النشاط التجاري طويل



ارتفاع تكلفة السياسة الزراعية



الملكية األجنبية محدودة



القواعد المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر مرهقة



إجراءات الجمارك ات أعباء كبيرة



انخفاض كفاءة المشترين



الحواجز التجارية تحد من قدرة السلع المستوردة على المنافسة في السوق المحلية

كفاءة سو العمل


ضعف العالقة بين األجور واإلنتاجية



المناصب اإلدارية العليا ال تعتمد على المؤهالت



ضعف مساهمة اإلناث في قوة العمل

تطور السو المالية


انخفاض درجة تطور سوق المال



التمويل من خالل سوق األسهم المحلية صعب نسبيا



صعوبة الحصول على القروض
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محدودية توفر رأس المال المبادر الالزم للمشاريع الرائدة ات المخاطر العالية
التنظيم غير الفعال لسوق األوراق المالية

االستعداد التكنولوجي


توافر محدود للتكنولوجيا الحديثة



أعداد مستخدمي االنترنت منخفضة نسبيا بالمعايير العالمية



قلة عدد المشتركين في شبكات االنترنت ات النطاق العريض ( )Broadbandنسبيا بحسب المعايير العالمية



قوانين تكنولوجيا المعلومات غير متطورة



محدودية نقل التكنولوجيا عن طريق االستثمار األجنبي المباشر

حجم السو


انخفاض الواردات كنسبة من الناتج المحلي االجمالي



انخفاض الصادرات كنسبة من الناتج المحلي االجمالي

تطور األعمال


الميزة التنافسية تعتمد على الموارد الطبيعية



الصادرات ات قيمة مضافة محدودة



انخفاض تطور عمليات اإلنتاج



التسويق غير متطور



ندرة وجود الصناعات المتكاملة

االبتكار
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قدرة محدودة على االبتكار



انخفاض إنفاق الشركات على البحث والتطوير



تعاون محدود بين الجامعات وقطاع الصناعة



نظام غير متطور للمشتريات الحكومية من المنتجات المتطورة تكنولوجيا



محدودية جودة مؤسسات البحث العلمي



محدودية توافر العلماء والمهندسين

 3.3الفرص
أما بالنسبة للفرص فإنه من الممكن تحديد العوامل اآلتية بوصفها تمثل فرصا لتنافسية الكويت


التكامل الخليجي :العمل المتواصل على تطوير فرص التكامل وتحسينه



العمل على تعزيز الوضع اإلقليمي للكويت بوصفها:
 oمرك از إلعادة التصدير في الشرق األوسط لمناطق أخرى من العالم
 oمرك از ماليا إقليميا



تنسيق الجهود على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع األزمة المالية



تزايد التزام الدول العربية لتعزيز التعاون االقتصادي بينها

 4.3التهديدات
بالنسبة للتهديدات ،يمكن تحديد العوامل اآلتية بوصفها تهديدات ممكنة لتنافسية دولة الكويت:


استمرار التدهور في الهيكل الحالي للسكان نحو قوة عمل وافدة منخفضة المهارات



عدم االستقرار اإلقليمي نتيجة الحتمال وقوع النزاعات اآلتية:
 oإيران :استمرار التوتر بين إيران والغرب
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 oفلسطين :استمرار النزاع الفلسطيني– اإلسرائيلي ،والفلسطيني -الفلسطيني ،مع غياب احتماالت التوصل لحل
للصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي
 oلبنان :هشاشة االستقرار السياسي
 oسوريا :الصراع المستمر طويال بين سوريا – إسرائيل


الزيادة المحتملة في تكاليف األعمال بسبب ارتفاع نسبة التهديدات اإلرهابية في المنطقة
 oتزايد حدة األزمة االقتصادية والمالية العالمية
 oانخفاض الطلب العالمي على النفط الخام
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الفصل الرابع :الطريق نحو اقتصاد أكثر تنافسية
يحتوي ه ا الفصل على اإلرشادات الالزمة لواضعي السياسات من أجل مساعدة الكويت في تخطي األزمة المالية
الحالية التي أثرت في معظم قطاعات االقتصاد .وينقسم ه ا الفصل إلى ثالثة أجزاء :يقدم الجزء األول معلومات حول
اإلصالحات األساسية ،ويوضح الجزء الثاني اإلجراءات الفورية ،بينما يحدد الجزء الثالث اإلجراءات الواجب اتخا ها على
المدى المتوسط .وقد تم حصر اإلجراءات الم كورة من عدد من المصادر مثل النظرية االقتصادية ،وسياسات الدول المختلفة،
وك لك تقارير المؤسسات المحلية والدولية.

 1.4اإلصالح الجوهري
 1.1.4التعليم
إن النمو االقتصادي ال ي شهدته االقتصاديات في شرقي آسيا خالل العقدين الى الثالثة عقود الماضية يعتبر تطو ار
ناجحا حيث قد صاحبه ارتفاع في مستويات المعيشة وانخفاض في مستويات الفقر وعدم المساواة ،ومن المعتقد أن رأس المال
البشري من خالل التعليم قد قام بدور مهم في ه ه العملية .إن إدراك أهمية التعليم قد أدى إلى نشوء وجهات نظر تجاه األمور
التي تحدد النمو االقتصادي لكي تتحول من كميات مادية تماما من عناصر االنتاج ،على سبيل المثال رأس المال والعمال،
إلى نوعية العمال .وانعكس ه ا في عمليات التنمية ،وفي أدبيات النظريات الجديدة للنمو ،والتي اصبح فيها التطور
التكنولوجي أحد المتغيرات الداخلية من خالل تراكم رأس المال البشري ،وبشكل ملحوظ من خالل التعليم المدرسي الرسمي،
ونتيجة له ه التطورات التي جرت في السنوات القليلة الماضية فقد تم إعطاء دور أكبر لالستثمار في الموارد البشرية أكثر من
رأس المال المادي.
ويسهم التعليم اسهاما ايجابيا في نمو الدخل القومي ،و لك بشكل مباشر من خالل تعزيز المهارات والمعرفة
واإلنتاجية والدخول لألفراد ،وك لك يسهم بشكل غير مباشر من خالل فرص العمل األفضل والمعدالت المنخفضة للنمو
السكاني ،وتحسن مستويات الصحة والتغ ية ،وانخفاض مستويات الفقر والتوزيع األفضل للدخل ولألصول في داخل االقتصاد،
وزيادة على لك يساعد التعليم على النمو وتحويل التقدم التقني الى أحد المتغيرات الداخلية في النظام ،وال ي يعوض تناقص
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الغلة لالستثمار في رأس المال المادي ،ولكي يقوم التعليم بتوفير كل ه ه الفوائد بشكل فعال فإنه من الضروري أن تتوافق
مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات المجتمع ،وأن يتم استخدام الخريجين بصورة منتجة ،وبعبارة أخرى فإن العالقة بين
النمو االقتصادي ورأس المال البشري هو نمو طلب كبير على المهارات ،وسوق عمل يتمتع بالكفاءة وك لك نظام تعليم كفء.
وبالنسبة للكويت فإن التعليم مرتفع الجودة للجميع يعد مطلبا أساسيا ،ليس فقط من أجل المحافظة على المستويات
المرتفعة للمعيشة لألسر ،ولكن أيضا من أجل خفض االعتماد على النفط باعتباره مصد ار طبيعيا قابال للنفا  ،وأن تتحرك في
اتجاه االعتماد بشكل متزايد على اإلنتاج كثيف المهارات ،و لك في داخل وفي خارج قطاع النفط ،وبأخ

لك في االعتبار،

فإن مزايا االستثمار في التعليم للمجتمع تتجاوز تلك المزايا الخاصة باألفراد ،وعلى مدى السنوات الماضية قامت حكومة دولة
الكويت باتخا اإلجراءات الضرورية من أجل تنمية القطاع التعليمي وتطويره ،وقامت بدور ريادي في توفير الخدمات
التعليمية ،وخصصت الموارد الضرورية ،وقامت بتوفير التعليم للمواطنين بدون مقابل وعلى جميع المستويات ،ومع النمو
السكاني السريع فإن ه من المتوقع أن تزداد مع الوقت الحاجة إلى الموارد من أجل تطوير النظام التعليمي وتشغيله.
وطبقا لتقرير التنمية البشرية ( )HDRللعام  1004/1009ال ي أصدره برنامج األمم المتحدة االنمائي ( )UNDPكان
ترتيب الكويت في المرتبة العالمية رقم ( )22من حيث مؤشر التنمية البشرية ( ،)HDIوفي داخل عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية كان ترتيب الكويت في المرتبة الخامسة بعد النرويج وسنغافورة وسلوفينيا وقبرص ،وبالرغم من أن أداء الكويت بحسب
مؤشر التنمية البشرية هو األفضل من جيرانها في المنطقة (أي دول مجلس التعاون الخليجي) ،فإنه ال يتناسب مع متوسط
نصيب الفرد من الناتج الحقيقي مقوما بالدوالر األمريكي ،وك لك وضع ودول النمو ج األمثل في داخل عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية .إن أحد األسباب الرئيسية للترتيب المنخفض نسبيا لمؤشر التنمية البشرية في الكويت هو الترتيب المنخفض
نسبيا لمؤشر التعليم ،حيث كان من الممكن أن يكون ترتيب مؤشر التنمية البشرية في الكويت أفضل لو أن أداءها في التعليم
كان متماشيا مع تلك الدول التي تتمتع بمستوى معيشة مشابه.
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وا ا كان للتعليم أن يسهم إسهاما كبي ار في تنافسية الكويت والنمو االقتصادي واالجتماعي فيها فإن االستثمار العام
في التعليم يجب أن يستمر ،ويجب على الكويت أن تقوم باتخا اإلصالحات الضرورية من أجل تحسين الكفاءة العامة
والمساواة في نظامها التعليمي ،وبصفة خاصة:


تحسين جودة التعليم :يجب القيام بإعادة مراجعة المناهج الحالية وطرق التدريس ،و لك من أجل رفع مستوى
التفكير اإلبداعي والتحليلي ،ومهارات حل المشكالت بين التالمي  .أكثر من لك فإن المناهج الجديدة يجب أن
تفي باحتياجات قطاع خاص ديناميكي وقادر على المنافسة ،ويجب أن تدعم تنمية البحوث والعلوم والتكنولوجيا
في البلد وتمهد الطريق لالبتكار.



رفع نسبة المقيدين في التعليم االبتدائي :يجب على الكويت أن تزيد نسبة التسجيل في التعليم االبتدائي لكي
تتناسب مع المستويات السائدة في دول العالم المتقدم ،وأخ ا في االعتبار أن التعليم في الكويت يعد مجانيا
بالنسبة لجميع لمواطنين ،وهو الزامي حتى المرحلة المتوسطة (أي الصف الثامن) ،يجب ب ل الجهود لتحديد
الطلبة ال ين ال ي هبون إلى المدارس والتأكد من تسجيلهم.



تحسين الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي :تعد تكلفة الطالب في الكويت ،وبخاصة في نظام التعليم العام مرتفعة،
ويرجع لك إلى عدد من العوامل التي تشمل انخفاض معدل المدرس/الطلبة ،والنسبة العالية للتسرب ،وارتفاع
معدالت اإلعادة ،وقصر السنة الدراسية ،والنسبة العالية للهيئة غير التدريسية ،وبالتالي يجب اتخا الخطوات
الضرورية لتحسين مؤشرات الكفاءة ،ومن ثم تخفيض التكلفة لكل طالب.



تحسين جودة الهيئة التدريسية :يجب استمثار الموارد التي يتم توفيرها من خالل تحسين الكفاءة الداخلية لتعزيز
مهارات المعلمين ،ومعرفتهم وقدراتهم و لك من خالل البرامج التدريبية المناسبة على مختلف المستويات.

تحسين الكفاءة الخارجية للنظام التعليمي :يجب اتخا اإلجراءات الضرورية لضمان أن مخرجات النظام التعليمي
(العام والعالي) تفي باحتياجات االقتصاد ،وبصفة خاصة القطاع الخاص ،وفي ه ا االطار يجب تخصيص
الموارد الكافية للبرامج التي يكون خريجوها مطلوبين بشكل كبير في القطاع الخاص.
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زيادة دور القطاع الخاص :يجب تشجيع القطاع الخاص واعطاؤه الحوافز للقيام بدور ايجابي وتفاعلى في التعرف
على احتياجاته ،وتوصيل ه ه االحتياجات إلى المؤسسات التعليمية ات العالقة ،و لك لضمان أن يكون لدى
الخريجين من النظام التعليمي المهارات الضرورية لدعم أعمال القطاع الخاص.

 2.1.4الفساد
يوجد إجماع في الكويت على أن الفساد منتشر ،وتوضح التقارير الدولية أيضا االرتفاع المستمر للفساد في الكويت،
وتعتمد النتائج الخاصة بمؤشر مدركات الفساد في الكويت حسب الجدول رقم  20على التقارير العالمية للفساد التي يتم
إصدارها سنويا من قبل منظمة الشفافية الدولية ،وتوضح تلك التقارير أنه خالل السنوات الخمس الماضية اتسع انتشار الفساد
في البلد .ففي عام  1002كان الترتيب العالمي للكويت في الفساد ( )29من بين  222دولة ،وفي عام  1009انخفض
الترتيب العالمي للكويت بشكل حاد إلى الترتيب رقم ( )60من بين  240دولة ،وه ا يدل على األداء السيء في مكافحة الفساد
في الكويت ،وبالمعايير اإلقليمية تعد الكويت الثانية في الترتيب بوصفها أسوأ بلد بعد المملكة العربية السعودية ،لك أن
مؤشرات مدركات الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى هي أفضل من مثيالتها في الكويت.
جدول  :12مؤشر مدركات الفساد

البلد

2003

2004

2005

2006

2007

البحرين

27

34

36

36

46

الكويت

35

44

43

46

60

عمان

26

29

28

39

53

قطر

32

38

32

32

32

السعودية

46

71

70

70

79

اإلمارات العربية المتحدة

37

29

30

31

34

المصدر :هيئة الشفافية الدولية "تقرير الفساد العالمي" ،إصدارات متنوعة
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شكل  :32مؤشر مدركات الفساد

2007

2006

العام
2005

2004

2003
25
35

Bahrain

35

Kuwait
Oman

Qatar

44
55

S. Arabia
UAE
60

البنك العالمي

46

43

45

65
75

85

ومن المعروف جيدا أن استمرار الفساد بدون اتخا إجراءات جادة لتقييده سوف يقلل من قيمة الكيان االجتماعي
واالقتصادي والسياسي للمجتمع ،ول لك فإن مكافحة الفساد تتطلب التعاون بين جميع األطراف في المجتمع الكويتي من أجل
القضاء على ه ه الظاهرة ،ومن أجل حماية المجتمع الكويتي من آثارها المدمرةن ولكي نكافح الفساد يجب أن يتم وضع
إستراتيجية وطنية شاملة ،وتشمل ه ه اإلستراتيجية اآلتي:


إنشاء جهاز مستقل للمراقبة والتفتيش :يجب أن يكون له ا الكيان القوة القانونية للقيام بمراقبة حاالت الفساد
ومتاعبتها من خالل إجراءات واضحة وعادل .،ولكي يقوم ه ا الكيان بعمله بشكل سليم يجب أن يتم تزويده
باالختصاصيين المهنيين وي المؤهالت العالية والسمعة الجيدة ،ويجب أن يكون لدى ه ا الكيان نظاما للتحقيق
يتمتع بالعدالة واإلنصاف.



تأسيس دائرة قضائية متخصصة :تختص ه ه الدائرة بالنظر في حاالت الفساد لكي تترجم اإلرادة السياسية
لمكافحة الفساد وتحولها إلى عمل يعبئ الدعم العام للجهود التي تب ل بهدف القضاء على الفساد.
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إصدار و تعديل قوانين مضادة للفساد :يجب إصدار قوانين جديدة تقوي العدالة والشفافية والعقوبات على كل
شخص يتورط في الفساد ،ويجب أن تتضمن ه ه القوانين العقاب الصارم ،بصفة خاصة ،للقضاء التام على
الرشوة والمحاباة واستئصالها وفرض التزام صانعي القرار باالعالن عن تضارب المصالح في حالة وجوده،
والكشف عن أية هدايا أو منافع يتلقاها شخص ما من مصادر أخرى غير العمل الخاص به ،وحماية مصادر
المعلومات في قضايا الفساد.



إقامة نظام متكامل يضمن الشفافية الكاملة :من أجل أن نتجنب سوء استخدام السلطة يجب إقامة نظام واضح
يتمتع بالشفافية ،و لك في مجاالت إصدار التراخيص والرخص في جميع اإلدارات الحكومية ،وفي مجال منح
األراضي والمزارع والمواقع الصناعية ،وفي مجال التعيين والترقية وندب العاملين في جميع المؤسسات الحكومية،
وك لك جميع عقود المشتروات الحكومية.



تأسيس وحدة غير حكومية لتحري قضايا الفساد ومتابعتها :يجب إنشاء وحدة غير حكومية يكون الغرض منها
هو القيام بالتحري وجمع وتحليل المعلومات المرتبطة بحاالت الفساد ،وأن يتم لك بطريقة دقيقة عادلة ومهنية،
ويجب أن يتم دعم ه ه الوحدة بطاقم عمل متخصص ومتفرغ ،وأن يقوم بدعم تلك الوحدة متطوعون وي سمعة
حسنة ممن يؤمنون ب أهمية مكافحة الفساد .وتقوم الوحدة أيضا بتوفير كل المعلومات الضرورية من خالل قنوات
اإلعالم المختلفة حول قضايا الفساد.



القيام بحملة لرفع مستوى الوعي وتشجيع الجمهور على المشاركة في القضاء على الفساد :يجب تبنى حملة
شاملة يتم التخطيط لها بشكل جيد ويقوم بتصميمها أشخاص محترفون ،و لك من أجل رفع مستوى الوعي لدي
المواطنين حول األضرار واآلثار السلبية للفساد على المجتمع ،و لك باستخدام الصحف والمجالت والكتيبات
وبرامج اال اعة والتلفزيون والندوات العامة والمؤتمرات.
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 3.1.4تحديات السكان وسوق العمل في الكويت
شهدت الكويت زيادة غير مسبوقة في تعداد سكانها خالل السنوات الست الماضية (وبصفة خاصة في أعداد السكان
غير الكويتيين) وقد أدى ه ا إلى ضغط سكاني مرتفع في دولة الكويت ،وفي عام  1004وصل مجموع السكان في الكويت
إلى  2.111مليون نسمة والسمات األساسية له ه الزيادة هي:
استمر تعداد سكان الكويت في النمو بمعدله الطبيعي ،وه ه المعدالت الطبيعية للنمو تميل نحو االنخفاض بمرور



الوقت بسبب بداية عملية التحول الديموجرافي في الكويت ،ويعني ه ا االنتقال من المستويات العالية للمواليد
والوفيات إلى المستويات المنخفضة لها ،ويبلغ المعدل المتوسط لنمو السكان في الكويت حوالي  %2.2سنويا.
انخفضت نسبة الكويتيين إلى إجمالي السكان بعد أن كانت قد تحسنت في السنوات األولى من األلفية الجديدة .لقد



انخفضت ه ه النسبة إلى  %22.6في عام  1004و لك بالمقارنة مع نسبة  %26.1في عام  .1002وتقع الزيادة
في السكان في الكويت في غير الكويتيين بشكل أساسي وال ين ازدادت حصتهم اإلجمالية للسكان  %62.9في
عام  1002إلى أن أصبحت  %64.1في عام .1004
جدول  :20التعداد العام للسكان في الكويت 2002 – 2003

السنة

الكويتيون

غير الكويتيين

اإلجمالي

ذكر

انثى

إجمالي

ذكر

انثى

إجمالي

العام

12/31/2003

456226

471460

927686

1098878

520120

1618998

2546684

12/31/2004

469327

486907

956234

1240267

557155

1797422

2753656

12/31/2005

486089

506128

992217

1391322

607650

1998972

2991189

12/31/2006

501148

522168

1023316

1510818

648826

2159644

3182960

12/31/2007

516632

537966

2091904

2629191

910969

2345039

2200629

12/31/2008

532567

554985

2049991

2624969

929106

1291162

2112422

المصدر :الهيئة العامة للمعلومات المدنية



إن السمات التعليمية للسكان الكويتيين أفضل من تلك السمات الخاصة بغير الكويتيين .ففي عام  1004بلغت
نسبة األميين ومن يق أر ويكتب بين السكان غير الكويتيين حوالي  %10.2بينما كانت النسبة  %21.9بين
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السكان الكويتيين ،ومن ناحية أخرى فإن نسبة  %24.9من السكان غير الكويتيين كان لديهم تعليم ثانوي وعالي
بينما بلغت ه ه النسبة  %29.9بين السكان الكويتيين و لك في عام  ،1004وه ا يعني أن معظم الزيادة في
السكان هي في مجموعات تتميز بتعليم محدود ومستوى مهارة محدود وه ا ال يساعد في االقتصاد التنافسي.
جدول  :21التوزيع النسبي للسكان الكويتيين طبقا للمؤهالت األكاديمية العلىا (عشر سنوات أو أكثر) 2002 – 2003

إبتدائي

متوسط

ثانوي

دبلوم

جامعي

ماجستير أو أعلى

31/12/03

6.455

9.004

21.019

28.832

16.822

7.233

10.105

0.513

31/12/04

6.023

8.577

21.904

28.377

17.033

7.449

10.128

0.494

31/12/05

5.710

11.468

20.923

27.865

15.856

7.507

10.187

0.476

31/12/06

5.398

14.193

20.215

25.372

16.439

7.786

10.128

0.459

31/12/07

4.52

9.63

22.10

20.12

15.00

7.43

9.29

0.39

31/12/08

4.84

10.77

25.79

21.05

18.17

8.47

10.47

0.43

يقر وال يكتب يق أر ويكتب
ال أ

العام

جدول  :22التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيين طبقا للمؤهالت األكاديمية العليا (عشر سنوات أو أكثر) 2002 – 2003

العام

ال يق أر وال يكتب

يق أر ويكتب

إبتدائي

متوسط

ثانوي

دبلوم

جامعي

ماجستير أو أعلى

31/12/03

7.744

43.984

10.500

18.274

10.949

3.091

5.171

0.278

31/12/04

6.694

48.295

9.502

17.619

9.979

2.862

4.793

0.248

31/12/05

6.191

49.589

8.996

17.692

9.892

2.730

4.673

0.228

31/12/06

6.525

47.702

8.694

18.986

10.416

2.707

4.743

0.216

31/12/07

5.88

36.75

12.88

21.52

12.41

4.14

6.15

0.27

31/12/08

5.96

43.36

8.71

23.13

11.25

2.61

4.79

0.20

إن ه ه الزيادة غير المسبوقة في السكان قد نتج عنها ضغوط متزايدة على البنية التحتية في دولة الكويت ،وبصفة
خاصة في الخدمات العامة ،مثل الكهرباء والماء والصحة والتعليم والخدمات في بعض الحاالت ،وك لك الضغوط على الطرق
وعلى وسائل النقل ،ونتج عن لك ازدحام مروري كبير ،وخاصة في أوقات ال روة .إن البنية التحتية الحالية قد تم تصميمها
بشكل أساسي لكي تخدم عددا صغي ار من السكان يقل عن عدد السكان حاليا ،وفي ضوء المستويات المنخفضة من االنفاق
على البنية التحتية في دولة الكويت سوف يؤدي الضغط السكاني إلى تخفيض مستويات التنافسية لالقتصاد.
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إن ه ه الزيادات الكبيرة في معدالت النمو السكاني في دولة الكويت ينتج عنها زيادة مهمة في عدد القوة العاملة
وبصفة خاصة في أعداد القوة العاملة غير الكويتية ،على سبيل المثال يوضح الجدول اآلتي تطورات أعداد القوى العاملة في
دولة الكويت في الفترة بين عام  1020إلى عام  ،1019ومن المتوقع أن يرتفع عدد الكويتيين الجدد القادمين إلى سوق العمل
من حوالي  10264في عام  1020إلى حوالي  22909عامال و لك في عام .1019
وفي الوقت الحالي تمثل ه ه األرقام تحديا كبي ار لسوق العمل في دولة الكويت ،فكيف يتم توفير فرص العمل له ه
األعداد الضخمة خارج نطاق الحكومة والقطاع العام؟ وا ا أخ نا في االعتبار مستويا االستثمار واالنفاق واتجاهاتهما فإن
الكويت ال تخلق فرص عمل جديدة كافية في كل عام لكي تستوعب األعداد المتزايدة من الداخلين الجدد لسوق العمل.
جدول  :23تصورات خاصة بالقادمين الجدد إلى سو العمل 2025 – 2010

العام

الكويتيون غير الكويتيين

2010

20,368

201,338

2011

21,258

214,780

2012

22,147

228,223

2013

23,036

241,666

2014

23,925

255,108

2015

24,814

268,551

2016

25,703

281,993

2017

26,592

295,436

2018

27,481

308,879

2019

28,370

322,321

2020

29,259

335,764

2021

30,149

349,206

2022

31,038

362,649

2023

31,927

376,092

2024

32,816

389,534

2025

33,705

402,977

ومن ناحية أخرى فإن التقديرات الخاصة بأعداد العمال األجانب توضح أن الداخلين الجدد إلى سوق العمل سوف
يتزايد عددهم من حوالي  102224في عام  1020إلى حوالي  101099عامال في عام  ،1019وسوف يزيد ه ا من حدة
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درجة المنافسة بين العمالة الكويتية والعمالة األجنبية لصالح العمال األجانب ،مع األخ في االعتبار المزايا التي تتمتع بها
العمال األجانب في مقابل العمالة الوطنية ال سيما فيما يتعلق بانخفاض تكلفتها.
من الواضح أن الكويت في حاجة الستخدام أساليب مختارة تجاه العمالة األجنبية ،وفيما يتعلق بمستويات التعليم أو
التدريب يجب أن تضمن الجودة العالية للعمالة المحلية .إن تنافسية االقتصاد تتطلب مراجعة شاملة لقوانين الهجرة وقوانين
العمل وتراخيص اإلقامة في دولة الكويت ،ولكي توجد عالقة بين نمو أعداد العمال األجانب واحتياجات قطاع األعمال يجب
على الكويت أن تحارب االتجار في تراخيص العمل ،وأن تعيد تنظيم سوق العمل المحلي من أجل حماية العمالة الوطنية ،وأن
تعطي األسبقية في عملية التوظيف للعمالة الوطنية بدال من العمال األجانب ،ويشمل لك تعديل قانون العمل.

 2.4كيفية الخروج من األزمة المالية :بعض اإلرشادات
 1.2.4االجراءات الفورية
نقترح في ه ا القسم عددا من االجراءات العاجلة التي يجب القيام بها في الحال للتعامل مع ه ه الظاهرة االقتصادية
الخطيرة التي يعاني منها االقتصاد ،وه ه االجراءات في حاجة إلى تنفي ها على مدى االثنى عشر شه ار القادمة ويجب أال
تتأخر عن لك.

ضخ المزيد من السيولة في االقتصاد
بالرغم من أن األزمة المالية العالمية يمكن أن تسمى مشكلة نقص السيولة لدي النظام المصرفي في معظم البالد
التي تأثرت به ه األزمة ،إال أن األمر مختلف في الكويت ،ألن النظام المصرفي في الكويت قد تراكمت لديه سيولة كافية برغم
األزمة ،ويرجع الفضل في لك إلى نمو الودائع الخاصة والعامة ،وعلى سبيل المثال نجد أنه بين فبراير  1004وفبراير 1000
ازدادت الودائع الخاصة في النمو بنسبة  %20بينما ازداد نمو الودائع العامة بشكل حاد بنسبة  %92بحسب تعليمات البنك
المركزي.
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وه ا ال يعني أنه ال توجد أزمة سيولة في الكويت ،لك أن طبيعة أزمة السيولة في الكويت مختلفة إلى حد ما.
ولسوء الحظ توقفت السيولة عند أبواب البنوك ولم تتدفق إلى القطاعات المالية والحقيقية لالقتصاد ،ويرجع ه ا بصفة أساسية
إلى تردد البنوك في تقديم االئتمان في أثناء األزمة.
ويجب على البنك المركزي أن يستخدم سياسة نقدية فاعلة من خالل تخفيض معدالت الفائدة ،و لك لكي يتم تخفيض
تكلفة االئتمان ،ولكي يحفز االستثمار الخاص .إن معدالت الفائدة في الكويت ال تزال عالية نسبيا ويجب أن يتم خفض تلك
المعدالت وخاصة أن الهامش بين الفائدة على الدينار الكويتي وعلى الدوالر األمريكي قد وصل إلى مستوى تاريخي يقدر
بأكثر من  %2في عام .1000

تشجيع المؤسسات المالية على التوسع في االئتمان
لقد كانت البنوك مترددة في اإلقراض ،ويرجع ه ا أحيانا إلى تحوط غير مبرر للمخاطر ،ونشأ ه ا بشكل جزئي ،من
مصدرين اثنين وهما :انهيار القيمة السوقية للرهونات التي يقدمها المقترضون وهي بالتحديد األسهم واألصول العقارية ،وأيضا
غياب ضمانات القروض من قبل الحكومة ،وعلى سبيل المثال نجد أن معدل النمو للقروض الجديدة التي تقدمها البنوك
للقطاع الخاص قد انخفضت من نسبة  %40بين يناير  1009إلى يناير  ،1004إلى  %12في الفترة من فبراير  1004إلى
فبراير  1000و لك باستثناء القروض الشخصية.
ولحل ه ه المشكلة يجب على الحكومة أن تضع موضع التنفي اآلليات المناسبة التي تعطي الحوافز والضمانات
للبنوك لكي تقوم بتأدية دورها التقليدي في توفير االئتمان للقطاعات األخرى في االقتصاد ،ولقد كانت خطوة البداية الجيدة هي
تبنى قرار االستقرار المالي ( )FSLواللوائح الخاصة به و لك في بداية شهر ابريل عام .1000
ويوفر قانون االستقرار المالي الضمانات الحكومية بنسبة  %90من القروض الجديدة المقدمة إلى القطاعات
اإلنتاجية في االقتصاد ،ومع لك فإن ه ا قد ال يكون كافيا إلقناع البنوك بتسريع إعطاء القروض ،ونحن في حاجة إلى
عمليتين أخريتين :إحداهما هي العمل على استقرار أسعار األصول المالية والعقارية التي تستخدم بوصفها ضمانات في
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اإلقراض ،والعملية األخرى هي خفض معدالت الفائدة من أجل تخفيض تكلفة االئتمان ،و لك لكل من القروض الجديدة
والقروض القائمة.

تعزيز الثقة في سو االو ار المالية
فقد الكثير من المستثمرين الثقة في سوق الكويت لألوراق المالية ) ،(KSEو لك بسبب التدهور الشديد ال ي حدث بها
من سبتمبر  1004والتأرجح الكبير في أسعار األسهم ألسباب غير مبررة أحيانا .ولقد وصف الكثير من المحللين الوضع في
سوق األسهم بأنه (أزمة ثقة) .وقد تم إعطاء ه ا االسم ألنه ،في لك الوقت ،كانت جميع المؤشرات ال تزال ايجابية ،سواء
على المستويين الجزئي أوالكلي ،وظن الجميع أن الوضع تحت السيطرة ،وأن الكويت بعيدة عن األزمة العالمية ،ولكن لسوء
الحظ تدهورت األوضاع بشدة عند بداية العام  ،1000ويبدو ان الجميع لم يقدروا مدى حدة األزمة.
وفي الشهور القليلة الماضية دخلت الهيئة العامة لالستثمار ) (KIAإلى السوق مشترية ،و لك لتعزيز الثقة ومنع
المزيد من التدهور في أسعار األسهم ،ومع لك فإنه حتى لو كان بامكان هيئة الهيئة العامة لالستثمار أن تجعل أسعار
األسهم تستقر أو حتى ترتفع على المدى القصير ،فإن ه ه ال يمكن المحافظة على استدامتها في أثناء األزمة.
إن ما نحتاج إليه هو عدد من الخطوات التي تتضمن تقوية القوانين واإلجراءات والتنفي الصارم لتلك القوانين
واإلجراءات بما في لك:


التنفي الصارم بقانون االفصاح



قواعد اكثر صارمة إلدراج الشركات



اجراءات حازمة ضد الممارسات غير القانونية من قبل الشركات المدرجة والوسطاء والمتداولين
وقد أصدر المعهد العربي للتخطيط ) (APIتقري ار من فترة وجيزة حول األزمة المالية العالمية وتأثيرها على دول

مجلس التعاون الخليجي ،واقترح المعهد العربي للتخطيط إطا ار لتعزيز كفاءة السوق يعتمد على تحسين القواعد واألطر القانونية
والمالية لإلفصاح وباإلضافة إلى ه ا ،اقترح المعهد القيام باالجراءات اآلتية:
103



فصل الرقابة عن اإلدارة على سوق االوراق المالية



تعميق السوق من خالل طرح أدوات مالية جديدة



رفع مستويات الشفافية من خالل اآلتي:
 oمراجعة متطلبات اإلدراج لألسهم وقواعد التداول ومعايير اإلفصاح
 oتوفير القواعد السريعة والمعقولة لتسوية التداول في األوراق المالية
 oوضع المعايير المهنية لشركات الوساطة ووكالئها
 oضمان السالمة المالية لشركات الوساطة
 oوضع القواعد التي تتطابق مع متطلبات الشفافية فيما يتعلق بحوكمة الشركات على الشركات المدرجة
 oتدعيم نظام التداول االلكتروني لكي يستوعب المزيد من المعلومات ،ثم جعل تلك المعلومات في متناول
المتداولين في السوق

تقوية اإلشراف على المؤسسات المالية:
إن عدم وجود الرقابة الكافية على المؤسسات المالية هو أحد المالمح األخرى لألزمة المالية العالمية ،وال تعتبر
الكويت استثناء من تلك الظاهرة ،وقد أظهرت األزمة المالية في الكويت وكشفت عن الكثير من العيوب واألخطاء والممارسات
غير القانونية في داخل الكثير من المؤسسات المالية ،ويعرف عن بنك الكويت المركزي ( )CPKأن لديه صرامة في تطبيق
قواعد اإلشراف على القطاع المصرفي ،وه ا يدعمه حقيقة أنه لم يتأثر باألزمة المالية العالمية سوى بنك محلي واحد و لك
بشكل جزئي ،ومع لك فإن الشيء ال ي أدهش الكثير من المراقبين هو الرقابة غير الدقيقة للبنك المركزي الكويتي على
شركات االستثمار.
كثير من شركات االستثمار قد استخدمت بشكل منظم عدد من الممارسات المحاسبية غير األخالقية لكي تخدع
إن ا
المساهمين والمقرضين والهيئات الرقابية وبالتحديد بنك الكويت المركزي ،وعملت ه ه الشركات لفترة طويلة لكي تجعل بياناتها
المالية تبدو ج ابة و لك من خالل عدد من الممارسات ،مثل تضخيم قيمة األصول وقيمة األرباح ،لكي تكون مؤهلة للحصول
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على المزيد من االئتمان ،وفي الحقيقة فإن كثي ار من تلك الشركات قامت باالستدانة بشكل متزايد أكثر من الالزم باستخدام أي
أدوات متوافرة ،وتراوحت القروض بين المدى القصير والمدى الطويل و لك من مصادر محلية وك لك مصادر أجنبية ،ومن
البنوك ،ومن خالل اصدار ادوات دين ،وقامت تلك الشركات باستخدام جزء كبير من االئتمان ال ي حصلت عليه في شراء
أصول ات مخاطر كبيرة وبالتحديد األسهم.
وقد أوضحت األزمة الحالية الحاجة إلى تقوية الرقابة على المؤسسات المالية بصفة عامة ،وشركات االستثمار بصفة
خاصة ،و لك من خالل تعديل القوانين القائمة ،وك لك التنفي الصارم للقوانين.
وخالل اجتماعها األخير في لندن في شهر أبريل  ،1000وضعت مجموعة العشرين ( )G 20خطة عمل من أجل
تقوية اإلرشادات العامة والرقابة إلصالح النظم الخاصة بالقطاع المالي ،وفيما يلي ن كر بعض العناصر التي يمكن تطبيقها
في الكويت:

النظم المالئمة
وافقت دول مجموعة العشرين على أن جميع المؤسسات المالية المهمة واألسواق واألدوات يجب أن تخضع لدرجة
مالئمة من التنظيم والمراقبة وبصفة خاصة:


لضمان استعادة النشاط االقتصادي ،يجب أن يظل المعيار الدولي لمستوى الحد األدنى لرأس المال بدون تغيير.



كلما كان لك مناسبا يجب السماح يجب االحتفاظ بمخصصات رأس مالية تزيد عن الحد األدنى المطلوب و لك
لتسهيل اإلقراض في الظروف االقتصادية المتدهورة.



عندما يتم التأكد من استعادة النشاط االقتصادي فإنه يجب تقوية المعايير التنظيمية المالئمة.



يجب أن تصاحب متطلبات رأس المال المرتكز على المخاطر بإجراءات بسيطة وشفافة وغير معتمدة على
المخاطر ،ومشابهة لمثيالتها العالمية ،والتي تأخ في االعتبار بشكل صحيح االنشطة من خارج الميزانية.
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مجال التنظيم:
وافقت دول مجموعة العشرين على أن جميع المؤسسات المالية المهمة واألسواق والهيئات يجب أن تخضع خضوعا
نظاميا لدرجة مناسبة من التنظيم والرقابة ،وبصفة خاصة:


تعديل النظم االجرائية ،لضمان ان السلطات قادرة على التعرف على المخاطر التحوطية على المستوى الكلي،
وأخ ها في االعتبار من خالل النظام المالي ،ويشمل لك حالة البنوك التي تم تنظيمها ،وبنوك الظل ،والمجمعات
الخاصة لرأس المال و لك للحد من وجود المخاطر النظامية.



أخ ا في االعتبار أهميتها النظامية ،فان المؤسسات المالية الكبيرة و ات االنشطة المعقدة تتطلب المراقبة بعناية.
 oالتأكد من امتالك الجهات المنظمة القدرة على جمع المعلومات عن جميع المؤسسات المالية واألسواق
واألدوات لتقييم احتمال فشلها أو تعرضها للضغط الشديد ال ي يسهم في المخاطرة النظامية.
 oمراجعة حدود اإلطار التنظيمي وتعديله ،لكي يواكب التطورات في النظام المالي ،وتشجيع الممارسات الجيدة
والمداخل المتسقة على المستوى العالمي.

معايير المحاسبة
وافقت مجموعة الدول العشرين على أن واضعي المعايير المحاسبية يجب أن يتخ وا اإلجراءات من أجل:


تقليل تعقيدات المعايير المحاسبية لألدوات المالية.



تقوية اإلدراك المحاسبي لمخصصات خسائر القرض و لك بتضمين مدي أوسع من المعلومات عن االئتمان.



تحسين معايير المحاسبة لتقديم األنشطة خارج الميزانية وعدم التيقن عند التقييم.

زيادة النفقات العامة
إن دور السياسة المالية في الكويت يتعارض مع المبادئ األساسية لنظرية االقتصاد الكلي الحديث ،وطبقا له ه
النظرية يجب أن تكون السياسة المالية معاكسة للدورة االقتصادية ،بينما نجد أنها مسايرة للدورة في الكويت .إ أن النظرية
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االقتصادية تتطلب زيادة اإلنفاق الحكومي (سياسة مالية توسعية) خالل فترات الركود ،وتقليله (سياسة مالية انكماشية) خالل
فترات االزدهار ،وينظر الى السياسة المالية على أنها أداة لالستقرار االقتصادي وتستخدم بشكل رشيد من قبل الحكومات.
ولسوء الحظ فإن النفقات الحكومية في الكويت يتم تحديدها بحسب مستوى عائدات النفط ،ول لك تقوم الحكومة بزيادة
النفقات خالل األوقات الجيدة عندما تكون أسعار النفط عالية وعندما يزدهر القطاع الخاص وهو ما يرفع ،بالتأكيد ،الطلب
على السلع والخدمات ،ومن ثم يتسبب في رفع معدالت التضخم ،بينما خالل األوقات السيئة كما هو الحال اآلن ،حيث تكون
أسعار النفط منخفضة والقطاع الخاص في حالة تراجع ،فإن الحكومة تقرر خفض النفقات بحوالي  9بليون د.ك( .حوالي
 )%26في مشروع ميزانيتها العامة  ،1020/1000والشيء األكثر سوءا هو تخفيض الباب الرابع من الميزانية ال ي يتضمن
النفقات الخاصة بمشروعات التشييد والصيانة واستمالك األراضي و لك بنسبة  %16.9مقارنة بعام  1000/1004وبنسبة
 %10.9بالمقارنة بعام .1004/1009
إن ما تحتاج إليه الكويت اآلن هو إعادة التفكير في دور السياسة المالية في االقتصاد واستخدامها كأداة لالستقرار
االقتصادي ،ويجب على الحكومة أن ال تحدد مستوى لإلنفاق فقط على أساس ما إ ا كانت الميزانية العامة سوف تحقق فائضا
أو عج از ،وانما على أساس متطلبات االستقرار االقتصادي.

تأسيس هيئة سو المال
يعد تأسيس هيئة سوق المال مسألة هامة في الجدل بين المسئولين في الحكومة ،وأعضاء البرلمان ،واتحاد شركات
االستثمار ،وغرفة التجارة والصناعة ،وك لك األكاديميين ،وقد نشأت الحاجة إليجاد هيئة سوق المال من الوضع الحالي التي
تقوم فيه إدارة سوق الكويت لألوراق المالية بأدوار متضاربة في نفس الوقت ،فهي ،من ناحية ،تقوم بدور تنفي ي في السوق،
بينما من ناحية أخرى تلعب دو ار تشريعيا ،أي تقوم بإصدار القواعد واإلجراءات.
وينشأ الجدل ألن كل جماعة في االقتصاد تقوم بممارسة الضغط إلعداد قانون يضاعف امتيازاتها أو امتيازات
المجموعة التي تمثلها ،وفي السنوات القليلة الماضية تم اقتراح عدد من مشروعات القوانين من مجموعات مختلفة ومع لك
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فإن لجنة الشئون المالية واالقتصادية في البرلمان السابق قامت بالفعل بمناقشة أحد مشروعات القوانين ،ولسوء الحظ ،تم حل
البرلمان في مارس  1000قبل أن تقوم اللجنة بإصدار مشروعها النهائي ،ول لك يجب علينا االنتظار لشهور قليلة حتى يقوم
البرلمان الحالي بإعادة مناقشة مشروع القانون مرة أخرى.

 2.2.4اجراءات على المدي المتوسط
نقترح ،في ه ا القسم ،عددا من االجراءات التي تحتاج الكويت إلي اتخا ها للتعامل مع التأثير السلبي لألزمة
على االقتصاد ،ومع لك فإن ه ه االجراءات ليست عاجلة ويمكن تنفي ها خالل سنة واحدة أو سنتين ،ألن تنفي ها يحتاج إلي
إجراءات أكثر تعقيدا مقارنة باالجراءات الفورية ،وتتضمن تلك اإلجراءات اصدا ار أو تعديل للقوانين و/أو تأسيس مؤسسات
عامة الجديدة.

إنعاش قطاع العقار
يعد قطاع العقار في أي اقتصاد مؤشر لصحة االقتصاد ،حيث أنه يشير إلي حقيقة ما إ ا كان االقتصاد في حالة
نمو أو في حالة انكماش .وباإلضافة إلي لك ،فإن القطاع العقاري له تداخل قوي مع القطاعات األخرى في االقتصاد،
وبالتحديد المواد الخام والمنتجات الوسيطة و النهائية وعدد من السلع المعمرة.
وقد شهد قطاع العقار في الكويت تقلصا مطردا وتدهو ار مستم ار في مؤشراته األساسية من بداية عام ( 1004حجم
التعامالت وقيمة الوحدة) .ومعظم أسباب ه ا االنكماش ليس لها عالقة مباشرة باألزمة المالية ولكنها تصادفت معها وسوف
نقوم أوال بمناقشة ه ه األسباب ثم نناقش األسباب المتعلقة باألزمة بشكل مباشر .إن العامل األول هو تعديل القانون رقم
 2040/209المتعلق بتخصيص امالك الدولة لالستخدامات الخاصة .ففي عام  ،1004أجاز البرلمان قانونين :القانون رقم
 1004/4ال ي حظر على الشركات رهن األراضي العامة لتكون ضمانات إضافية للحصول على ائتمان لتمويل مشروعات
"البناء والتشغيل والتحويل" (بي أو تي) ( ،)BOTبينما منع القانون رقم  1000/0البنوك وشركات التمويل من تملك الممتلكات
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السكنية الخاصة ،باالضافة الى تعليمات البنك المركزي بالتشدد في االئتمان الشخصي ،وأخي ار قرار البنك المركزي برفع قيمة
الرهونات مقابل القروض.
وهناك سببان رئيسيان لمشكالت قطاع العقار ،واألول هو تشدد البنوك التجارية في منح تسهيالت االئتمان لقطاع
العقار ،والثاني هو الزيادة في المتوافر من العقارات المعروضة في السوق بواسطة المقترضين ال ين يجبرون على القيام ب لك
لمواجهة المصاعب في تسديد ديونهم.
ولكي يتم إنعاش القطاع العقاري ،فإننا نقترح عددا من اإلجراءات أوال :يجب على الحكومة أن تعيد عرض
مشروعات البي أو تي  BOTعلى القطاع الخاص بعد تجميدها من بداية عام  .1004ثانيا :مطلوب من الحكومة أن تنف
وعلى الفور قانون االستقرار االقتصادي ،وال ي يوفر ضمانات حكومية بنسبة  %90من االئتمان البنكي وهو المهم للقطاع
العقاري ،وأخي ار فإنه مطلوب من الحكومة أن تستأنف المشروعات العامة العمالقة التي طال انتظارها وتأخرت بدون مبرر.
وفي عام  1009قامت شركة ماكنزي بتحليل سوق األراضي في الكويت و لك في تقريرها "تطوير الكويت لكي
تصبح مرك از تجاريا وماليا" ،ووجدت أن سوق األراضي الخاصة قد أصبح ضحال للغاية وأصبحت أسعار األراضي مرتفعة جدا
األرض العامة الصناعية من خالل عملية طويلة وبيروقراطية وتؤدي إلي أسعار عالية جدا في السوق
أكثر من الالزم ،وتمنح ا
السوداء واقترحت شركة ماكنزي أربع مبادرات لكي تجعل األراضي ميزة تنافسية للكويت:


تنفيذ المخطط الهيكلي للدولة :أخ ت الحكومة زمام المبادرة في إعداد مخطط هيكلي للدولة ،ولكنها لم تبدأ في
تنفي ه حتى اآلن .ويجب اعتماد لك المخطط باعتباره خريطة طريق لالستخدامات المستقبلية لألراضي



تخصيص االراضي الحكومية عن طريق المزادات وانشاء سو ثانوية لأل راضي الصناعية :يجب على الحكومة
أن تفكر في المزايدة على األراضي ،لكي تزيد المتوافر من أجل االستخدامات التجارية والصناعية .كما أن إنشاء
سوق ثانوية لألراضي الصناعية سيكون له فائدة إضافية.



زيادة دور مطوري العقارات :يمكن توسيع دور مطوري العقارات بصورة كبيرة ،وسوف تستفيد الحكومة من
خبراتهم المهنية ،و رؤوس أموالهم ،و مشاركتهم في المخاطرة.
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إنشاء هيئة مركزية لأل راضي ،وتقوية النظم الخاصة باألراضي :يجب إنشاء هيئة مركزية لألراضي لتقوم بدور
ريادي في تنفي المخطط الهيكلي ومراقبته ،وسوف تكون مسئولة أيضا عن إيجاد الشفافية في سوق األراضي
ومراقبة حالتها العامة.

توسيع األدوات المالية في السو المالي
إن أحد عيوب النظام المالي في الكويت هو محدودية المنتجات المالية المتوافرة للمستثمرين ،ويضطر المستثمرون
عادة إلى القيام باختيار صعب بين الحدود القصوى لألدوات التي تتسم بمجموعة مختلفة من الخصائص ،مثل السيولة
والمخاطرة والعائدات ،وبالتحديد فإننا نتحدث عن ودائع البنوك واألسهم.
إن المستثمرين بصفة عامة ،واألفراد بصفة خاصة ،في حاجة إلى امتالك قائمة متنوعة من المنتجات المالية التي
تناسب احتياجاتهم بشكل أفضل ،وتشبع رغبتهم للمخاطرة ،فهناك حاجة إلى وجود سوق ثانوية نشطة ألدوات الدين في
القطاعين العام والخاص ،وباإلضافة إلى لك فإنه يمكن تقديم أدوات أخرى للمستثمرين ،ويشمل لك السندات القابلة للتحويل
واألسهم المفضلة.

تحسين النظم التجارية من أجل تعزيز الشفافية:
إن أحد المصادر الرئيسية للخالفات المستمرة بين الحكومة والبرلمان هو األسلوب ال ي تستخدمه الحكومة في
تخصيص المناقصات العامة والمشروعات للشركات الخاصة ،وينتقد البرلمان ه ه العملية ألنها ينقصها أحيانا المعايير
المالئمة للشفافية ،وعلى سبيل المثال نجد أنه في بعض الحاالت تم تخصيص المشروعات واألراضي العامة للشركات الخاصة
بدون الدخول في اإلجراءات الخاصة بلجنة المناقصات المركزية وقانون األراضي العامة رقم  209لعام .2040
وفي عام  1006قامت و ازرة المالية ،بمساعدة البنك الدولي ،بإعداد قانون شامل يحدد جميع أنواع التعاون بين
القطاع العام والقطاع الخاص ،وعرف بقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ) ،(PPPوالميزة الرئيسية للقانون هو
القاعدة الخاصة بالشفافية والمنافسة في تخصيص األراضي العامة والمشروعات للشركات الخاصة ،ومع لك فإن مشروع
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القانون ال يزال في انتظار مناقشته في البرلمان .وباإلضافة إلى لك فإن قانون المناقصات لعام  2061يحتاج إلى تعديالت
جوهرية من أجل تحسين المعايير الخاصة بترسية المناقصات على الشركات الخاصة.

تحديث البنية التحتية:
دور رئيسيا في التنافسية الشاملة لقطاع االعمال ولألنشطة االقتصادية ،و لك بتسهيل الدخول
تلعب البنية التحتية ا
إلى األسواق ،و الوصول الى مصادر المعلومات ،وبصفة عامة تمتلك الكويت بنية تحتية تم تأسيسها بشكل جيد ومعقول،
وقامت البنية التحتية بخدمة احتياجات مجتمع األعمال ،ومع لك فإنه توجد حاجة لتعزيز االستثمار في مجال البنية التحتية
في كل من النواحي المادية والبشرية و لك لسببين :فمن ناحية توجد حاجة إلى تحديث نوعية البنية التحتية من أجل تحسين
التنافسية اإلقليمية للكويت ،ومن ناحية أخرى نجد أن االستثمار في البنية التحتية يمكن االستفادة منه كأداة لتسريع عملية
استعادة النشاط االقتصادي بعد األزمة المالية.
وبشكل عام يجب اتخا االجراءات اآلتي؛ أوال :يجب تبسيط عمليات تشغيل الموانئ والمطار لجعلها أكثر مرونة
وأكثر كفاءة ،و لك بدعوة الشركات الخاصة مع ما لديها من خبرة متخصصة وضرورية في تشغيل وادارة المواني ،ثانيا :تقوية
شبكة االتصاالت من خالل تحديث شبكة االتصاالت الحالية بالتكنولوجيا الحديثة (كابالت األلياف البصرية) ،وعندما تعطي
األهمية لالتصاالت ولنقل البيانات في االقتصاد الرقمي فإنه من الضروري وضع ه ه الخطط على سلم األوليات ،وأخي ار يجب
القيام باالستثمار الضروري في صناعة امدادات الكهرباء (القدرة على توليد الكهرباء ،وشبكات النقل ،وشبكات التوزيع)،
واضافة الى لك ،ولكي نقوم بتحسين الجودة الشاملة لإلمداد بالكهرباء ،فإنه من المطلوب إيجاد إنتاج وتوزيع أكثر كفاءة،
ويجب علينا أيضا تشجيع الشركات الخاصة لتقوم باالستثمار وتشغيل صناعة إمداد الكهرباء والماء وادارتها.

تقوية دور القطاع الخاص:
لكي نقوم بتحسين الكفاءة الشاملة والتنافسية فإنه من المهم تعزيز مشاركة الشركات في األنشطة االقتصادية .ويمكن
تحقيق لك بتحويل الكيانات التي تمتلكها الدولة إلى شركات خاصة ،والسماح للشركات الخاصة بتأسيس شركات جديدة في
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األنشطة التي ال يوجد لها دور حاليا في ه ا المجال ،وفي ه ا اإلطار من المهم أن تقوم السلطات بسرعة بإعداد قائمة
باألنشطة التي سوف يتم استهدافها من أجل مشاركة القطاع الخاص.
وعلى سبيل المثال يجب على الحكومة أن تفتح مجال الصناعة النفطية للقطاع الخاص ،وأن تقوم بتشجيعه للحصول
على المعرفة الضرورية والحصول على التكنولوجيا من خالل التعاون مع الشركات العالمية .ومن األمور الحيوية أن القوانين
ات العالقة التي تساعد على اإلسراع بعملية الخصخصة وتؤسس لعملية االنتقال يجب إصدارها بالتعاون مع البرلمان ،ومع
لك فإن ه ه الخطط لن يتم تنفي ها بشكل عملي في غياب رؤية حكومية طويلة المدى تحدد بوضوح دور الحكومة ودور
القطاع الخاص في االقتصاد.

تنفيذ مبادئ الحكم الرشيد:
يمكن وصف األزمة المالية الحالية بأنها أزمة أخالق ،لك ألنها كشفت عن االنتشار الكبير للممارسات غير
األخالقية في القطاعات المالية في كل أنحاء العالم ،وعلى مدى العقدين األخيرين حازت مبادئ حوكمة الشركات على قبول
عام في كل أنحاء العالم ،ويعرف ) O'Donovan (2003حوكمة الشركات بأنه نظام داخلي يتضمن السياسات والعمليات
والناس ،ويخدم ه ا النظام احتياجات المساهمين واألطراف ات العالقة و لك بتوجيه أنشطة اإلدارة والسيطرة عليها مع
الموضوعية والمسئولية والنزاهة ،وفي عام  1006أصدرت  UNCTADتقري ار حول مبادئ اإلفصاح عن حوكمة الشركات
للشركات ،وفيما يلي ملخصا بالمبادئ األساسية:

االفصاحات المالية:


يجب على الشركات أن تفصح عن نتائجها المالية والتشغيلية :إن مجلس اإلدارة يعتبر مسئوال عن تزويد
المساهمين واألطراف االخرى ات العالقة بإفصاحات عالية الجودة عن النتائج المالية والتشغيلية للشركة.
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يجب اإلفصاح عن مسئوليات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعامالت المالية :يجب تحديد مهام مجلس اإلدارة في
اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية ،و لك لتدعيم فكرة أن مجلس اإلدارة هو المسئول عن خلق المحتوى
الشامل للشفافية.



يجب على الشركات اإلفصاح بوضوح عن المعامالت المهمة مع األطراف ذات العالقة :يهتم الكثير من
المساهمين واألطراف االخرى ات العالقة بالمعلومات التي يمكن أن تساعدهم في التأكد من أن اإلدارة تقوم بإدارة
الشركة لمصلحة جميع المساهمين واألطراف االخرى ات العالقة ،وأن اإلدارة تدير الشركة بأفضل شكل لمصالح
المساهمين واألطراف االخرى ات العالقة وأنها ال تفيد أية أطراف أخرى بشكل غير صحيح.

االفصاحات غير المالية:
أوال :هياكل الحكم الرشيد والسياسات


يجب اإلفصاح عن تركيبة مجلس اإلدارة :أي التوازن المتعلق بالمديرين التنفي يين والمديرين غير التنفي يين ،وهل
لدي أي من المديرين غير التنفي يين أي ارتباطات بالشركة ،وعندما يمكن أن توجد قضايا متعلقة بوصفها تحديا
الستقالل المديرين غير التنفي يين ،فإنه يجب على الشركات أن تفصح عن السبب في أن تلك القضايا ال تمس
دور الحكم الرشيد للمديرين غير التنفي يين كمجموعة.



يجب اإلفصاح افصاحا بشكل كامل عن دور مجلس اإلدارة ووظائفه :تؤكد معظم اإلرشادات وقوانين الممارسة
األفضل على مهام اإلدارة واإلشراف لمجلس اإلدارة ،وتميز مسئوليات مجلس اإلدارة عن تلك المسئوليات الخاصة
باإلدارة ،ومن المهم أن يقوم أعضاء مجلس اإلدارة باإلفصاح عن وظائفهم وسلطاتهم المنوطة بهم ،واال فإنهم
يمكن اعتبارهم مسئولين عن كل األمور المرتبطة بالشركة.

ثانيا :لجان مجلس اإلدارة:


يجب اإلفصاح عن كيفية تكوين هيئات الحكم الرشيد :يجب على مجلس اإلدارة أن يفصح عن التكوينات التي
توضع لكي تمنع الصراعات بين المصالح الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة من ناحية ،وبين تلك المصالح
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الخاصة بالمساهمين واألطراف األخرى ات العالقة و لك من ناحية أخرى ،وه ه التكوينات يمكن أن تتضمن
اللجان أو المجموعات التي قام مجلس اإلدارة بتكليفها بواجبات تتعلق بمراقبة المكافآت وأمور التدقيق والتعيينات
لمجلس اإلدارة وتقييم أداء اإلدارة.


يجب اإلفصاح افصاحا بشكل كام عن تكوين أي مجموعات مماثلة أو لجان مماثلة ووظائفها :يجب اإلفصاح
أيضا عن أي مواثيق ،وأي بنود مرجعية ،ومستندات الشركة األخرى التي تحدد الواجبات والسلطات الخاصة
بمجلس االدارة أو أعضائه ،ويشمل لك ما إ ا كان مجلس االدارة له الصالحيات التخا الق اررات التي تلزم
اإلدارة ،وما إ ا كان مجلس االدارة يمكن أن يقوم فقط بتقديم التوصيات لالدارة ،والشيء اآلخر ال ي يجب
ا إلفصاح عنه هو ما إ ا كان أي من أعضاء مجلس اإلدارة قد قام بدور معين في مجلس اإلدارة أو في داخل أي
من ه ه الكيانات.

ثالثا :السياسة األخالقية وهيكل المساندة:


يجب اإلفصاح عن وجود نظام أخالقي خاص بالشركة وأي كيان للحكم الرشيد تم وضعه لكي يدعم نظام
األخالق ه ا .إن األخالق لدي اإلدارة مسألة مهمة من أجل تحسين ممارسات العمل الجيدة ،ومن أجل الشفافية،
ومن أجل تخفيض المخاطر ،وعندما تصبح أخالقيات اإلدارة مسألة متعارف عليها في الشركات فإن وجود مالمح
لكيانها الرئيسي يصبح مجاال مهما لإلفصاح.



وبعض المالمح الممكنة التي تخضع لإلفصاح يمكن أن تتضمن ما يلي :وجود مسئول رفيع المستوى عن
األخالقيات وتحديد مسئوليات لك الشخص ،ووجود لجنة لألخالقيات وتحديد عالقتها بمجلس اإلدارة ،ووضع
سياسات للمخالفات المتعلقة بنظم األخالقيات ،ويشمل لك آلية القيام باإلبالغ عن تلك المخالفات ،وآلية حماية
من قام بالتبليغ والسياسات الخاصة بنشر ،وتحسين نظام األخالق.
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