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شكر وامتنان
تتقدم لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بخالص الشكر واالمتنان الى غرفة تجارة
وصناعة الكويت على مساهمتها في الدعم المالي المقدم الصدار هذا التقرير.
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تقديم
يسر لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أن تقدم تقريرها السنوي التاسع "تقرير الكويت للتنافسية "1021/1022
بوصفه جزءا من جهودها المتواصلة لإلسهام في عملية اإلصالح االقتصادي ،تلك التي بدأتها الحكومة الكويتية ،ويشكل
هذا التقرير تأكيدا اللتزام لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بدعم جهود إعادة بناء االقتصاد في دولة الكويت ودعم قدراته
التنافسية.
وكما هو الحال في التقرير الثامن ،يهدف التقرير التاسع إلى تسليط الضوء على القضايا المؤسسية ،والبنى التحتية،
وأداء االقتصاد الكلي ،والتعليم ،وكفاءة السوق ،واالستعداد التكنولوجي في دولة الكويت ،وتسعى اللجنة من خالل هذا
التقرير إلى تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تستخدم بوصفها خطوطا إرشادية في عملية رسم السياسات على مستوى
اإلقتصاد الكلي .عالوة على ذلك ،يهدف التقرير إلى تحفيز النقاش بين جميع األطراف ذات الصلة (مسئولي الحكومة،
ورجال األعمال واألطراف األخرى في المجتمع) لدعم عملية تنفيذ برامج اإلصالح التي تعزز مستوى تنافسية االقتصاد
الكويتي.
ويقدم التقرير تحليال مكثفا لوضع التنافسية الحالي لالقتصاد الكويتي ،وذلك في ضوء نتائج التقرير العالمي
للتنافسية الصادر في  ،1021/1022وكذلك تحليال مقارنا لوضع تنافسية دولة الكويت لألعوام السابقة ،ويظهر التقرير أن
تنافسية دولة الكويت لعام  ،1021/1022شهدت تراجعا ملموسا مقارنة بالسنة السابقة .ولعل أهم ما تم إضافته في تقرير
هذا العام إلى ما ورد في تقرير العام الماضي هو إضافة فصل جديد لقضايا تجب معالجتها باعتبارها أولويات نجاح برنامج
اإلصالح االقتصادي وهو يتعلق بإصالح اإلدارة الحكومية بدولة الكويت.
وتود لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أن توجه الشكر لكل من أسهموا في المراحل المختلفة إلعداد هذا التقرير،
وبصفة خاصة غرفة تجارة وصناعة الكويت.

د .فهد الراشد
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الملخص التنفيذي
يتناول تقرير الكويت للتنافسية في إصداره التاسع تحليل جوانب التنافسية المتعلقة باالقتصاد الكويتي استنادا إلى
نتائج التقرير العالمي للتنافسية الذي صدر عن المنتدى االقتصادي العالمي في العام  ،1021/1022وبشكل عام وكما هو
واضح من شكل  1أدناه ،تؤكد البيانات المتعلقة بمؤشر التنافسية العالمية بأن وضع الكويت التنافسي بين دول العالم خالل
هذا العام لم يسجل تغيرات نسبية كبيرة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية والتي شهدت تقلب ترتيب دولة الكويت بين
المركز  20في العام  1020/1000والمركز  21في العام .1021/1022
شكل  :1مؤشر التنافسية العالمية – موقع الكويت على مدى الخمس السنوات األخيرة

الترتيب العالمي

35
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ويتكون هذا التقرير من ثالثة فصول رئيسية ،يختص الفصل األول منها بتقديم نظرة عامة حول االقتصاد الكويتي
من خالل عرض بعض المعلومات العامة حول وضعه الحالي ،وعلى مناخ البيئة االقتصادية الكلية المحيطة بأداء األعمال
فيه ،ويبدأ هذا الفصل بتقديم عرض مختصر للخصائص الرئيسة لالقتصاد الكويتي ،تليها خلفية عامة عن أهم نواحي األداء
على المستوى االقتصادي الكلي ،وال سيما بالنسبة للنمو االقتصادي والقطاع النقدي والمصرفي والتضخم المالي وسوق
العمل والتجارة الخارجية والمالية العامة ،كما يسلط الفصل األول الضوء على البيئة العامة لألعمال في دولة الكويت استنادا
إلى مؤشرات مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وتؤكد هذه المؤشرات على تواجد مجموعة من االختالالت التي تؤثر سلبيا على ممارسة األعمال في دولة
الكويت ،حيث أبرز التقرير أنه وفق البيانات المتعلقة بمؤشر ممارسة األعمال لعام  ،1021وهو المؤشر المجمع لسهولة
ممارسة األعمال بشكل عام ،فإن ترتيب دولة الكويت جاء بالمركز  201وذلك من بين  240دولة ،وبذلك تحتل دولة الكويت
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المركز األدني خليجيا في هذا المجال ،وبفارق يصل إلى  96مركزا مع ثاني أقل دولة خليجية من حيث الترتيب (وهي قطر
صاحبة الترتيب رقم  14عالميا).
أما الفصل الثاني من التقرير ،فهو مخصص لعرض نتائج التقرير العالمي للتنافسية التي تبين أن دولة الكويت قد
احتلت المركز السادس والثالثون عالميا في  1021/1022من بين  214دولة في مؤشر التنافسية العالمية ،وبذلك تحتل
الك ويت المرتبة الثامنة في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،والمرتبة قبل األخيرة خليجيا متقدمة على مملكة البحرين
(أنظر الجدول  .)2ولإلشارة ،فقد كانت الكويت قد احتلت عام  1022/1021المركز السابع والثالثون عالميا والمركز
التاسع في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وبمعنى آخر ،فإن ترتيب درجة التنافسية للكويت تحسنت خالل العام الحالي
بمركز واحد في الترتيب العالمي وفي عينة اللجنة.
كما يبرز الفصل الثاني من التقرير إعتماد الترتيب العام في مؤشر التنافسية العالمية على ثالثة محاور فرعية
وهي :المؤشر الثانوي للمتطلبات األساسية ،والمؤشر الثانوي لمعززات الكفاءة ،والمؤشر الثانوي لعوامل اإلبداع ،ويتضح
من النتائج المتعلقة بالمؤشر الثانوي للمتطلبات األساسية التي يوثقها التقرير أن الكويت لم يتغير مركزها العالمي في هذا
المجال ،حيث تقع في الترتيب  21عالميا عام  ،1021/1022وهو نفس ترتيبها في العام  ،1022/1021ويتبين بوضوح
من خالل التقرير األداء المتواضع لالقتصاد الكويتي فيما يتعلق بالمؤشر الثانوي لمعززات الكفاءة ،والذي يزداد سوء من
عام ألخر ،حيث احتلت الكويت المركز  69عالميا واألخير في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية عام  ،1021/1022ثم
المركز  99عالميا مع المحافظة على المركز األخير في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية في عام  ،1022/1021ثم
المركز  99في العام الحالي  ،1021/1022كما يتبين من خالل التقرير التدهور الكبير الذي تشهده الكويت في المؤشر
الثانوي لعوامل االبداع خالل الثالث أعوام األخيرة ،حيث تواصل إنخفاض ترتيب الكويت في هذا المؤشر على المستوى
العالمي من المركز  66في العام  ،1021/1022إلى المركز  46في العام  ،1022/1021لكي يصل إلى المركز  202في
العام الحالي  ،1021/1022هذا ويعرض الفصل الثاني من التقرير أهم النتائج المتعلقة بأركان مؤشر التنافسية العالمية
البالغ عددها  21ركنا .وفي ختامه ،يلخص الفصل الثاني العوامل األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال في دولة الكويت
والتي يتم تحديدها من خالل استفتاء آلراء رجال األعمال والتي تأتي اإلجراءات البيروقراطية الحكومية في مقدمتها ،وذلك
للسنة التاسعة على التوالي.
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جدول  :1مؤشر التنافسية العالمية – موقع بلدان عينة لجنة الكويت الوطنية

البلد

ترتيب عام 4132/2031
الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية

سنغافورة

2

1

النرويج

33

4

قطر

31

1

اإلمارات العربية المتحدة

31

2

السعودية

41

5

إستونيا

14

6

عمان

11

7

الكويت

63

8

البحرين

21

1

قبرص

58

31

سلوفينيا

64

33

جمهورية سلوفاكيا

77

34

يخصص الفصل الثالث من التقرير لتحليل تحديات واقع اإلدارة الحكومية بدولة الكويت ومتطلبات إصالحها،
حيث أن جهود إصالح اداء االدارة الحكومية وتطويره من القضايا التي كانت وال زالت تعتبر من المواضيع الملحة التي
تحتاج إلى تعامل جدي كي ال تكون من العوامل المساهمة في اضعاف البيئة التنافسية في دولة الكويت .ويحدد الفصل الثالث
من التقرير مواطن الخلل في هذا المجال التي قد تعزى من حيث المبدأ إلى قضايا مفصلية في علم اإلدارة العامة بحيث ال
بد لإلدارة الحكومية في الكويت من التعامل معها والتي من أبرزها درجة المركزية في عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ،وكداللة
على االختالالت التي يعاني منها الجهاز اإلداري بدولة الكويت ،يعرض الفصل العديد من المؤشرات التي تدل على تدنّي
كفاءة الجهاز الحكومي .وفي هذا السياق ،يركز الفصل على مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية
حيث يالحظ التراجع الكبير الذي يشهده ترتيب الكويت في هذا المؤشر (من المركز  29في  1002إلى المركز  60في
 .) 1022ويقدم الفصل مجموعة من التوصيات إلصالح االدارة الحكومية منها ما يجب تطبيقه بشكل فوري ،ومنها ما
يحتاج إلى فترة زمنية أطول لتطبيقه على المدى المتوسط .ومن أهم هذه التوصيات:
 تقليل درجة مركزية القرار وما يتطلبه من تبسيط االجراءات وتقليل عددها وتبني اساليب إدارة الجودة الشاملة
وإعادة رسم خريطة االجراءات في االدارات الحكومية المختلفة بما يكفل سهولة انجاز األعمال.
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 تأكيد االهتمام بقيم المساءلة والمحاسبة وما يتطلبه من تبني مبادئ وأهداف الحوكمة ،وتطوير التشريعات الخاصة
بمكافحة الفساد في األجهزة الحكومية بشكل عام ،وتنمية مبدأ الشفافية في صناعة السياسات العامة وتنفيذها من
خالل ذلك.
 إصالح اإلختالالت في هيكل الميزانية وما يتطلبه من تغيير آللية ربط االعتمادات المالية في الموازنة العامة بحيث
تكون أكثر دقة وتمثيال لالحتياجات الواقعية للجهات الحكومية.



رفع كفاءة التخطيط وتقييم البرامج وما يتطلبه من استخدام األساليب العلمية الكمية والكيفية في رسم السياسات
العامة ،وتنمية مهارات شاغلي المناصب العليا في مجال االهتمام بالتخطيط االستراتيجي ،واالهتمام باعداد الكوادر
صصة في عملية التخطيط داخل أجهزة الدولة.
المتخ ّ

 اإل دارة الفعالة للموارد البشرية وما يتطلبه من العمل على الحد من البطالة المقنعة من خالل اعادة توزيع القوى
البشرية بين أجهزة الدولة بما يضمن زيادة كفاءة العمل وزيادة االنتاجية ،وتركيز االهتمام على التدريب الهادف إلى
زيادة مستوى األداء ،وربط تقييم مخرجات التدريب بتطور مستوى االنتاجية لدى األفراد.
ويختتم الفصل الثالث بتقديم مدخل عملي مقترح الصالح اإلدارة العامة بدولة الكويت يقوم على أساس احداث تغيير جذري
في القيم التنظيمية السائدة في أجهزة الدولة.
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الفصل األول :نظرة عامة حول االقتصاد الكويتي
يتميز هذا الفصل بعرضه الموجز والمختصر لبعض القضايا االقتصادية الخاصة بدولة الكويت ،بحيث يعطي
تصورا عاما حول التطورات التي حصلت مؤخرا ألهم المتغيرات الرئيسة في االقتصاد الكويتي ،وذلك كمعدالت نمو
القطاعات اإلنتاجية والقطاع النقدي والمصرفي والمالي وتطورات سوق العمل وقطاع التجارة الخارجية والمالية العامة
وكذلك البيئة العامة لألعمال في الدولة استنادا إلى مؤشرات البنك الدولي.

 1.1النمو االقتصادي
واصل االقتصاد الكويتي نموه بفضل تحقيقه عوائد مرتفعة من صادرات النفط ،حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي نموا بنسبة  % 6.1في عام  1021مقارنة بمعدل نمو بلغ  %6.2في عام  ،1022وقد جاء هذا النمو في عام 1021
بعد تراجع معدل نمو االقتصاد الكويتي خالل عامي  1000و 1020بنسبة  %1.1و %9.2على التوالي كنتيجة لتداعيات
األزمة المالية العالمية في عام .1004
كما سجل الناتج المحلي النفطي الحقيقي نمو نسبتة  %22.9في عام  1021مقارنة بمعدل نمو بلغ  %21.1في
عام  ،1022وفي المقابل سجل الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي نموا بلغ نسبته  %1.1في عام  1021مقارنة بمعدل نمو
بلغ  %0.0في عام  .1022هذا وجاء التطور الذي يشهده االقتصاد الكويتي في معدالت نمو القطاعين النفطي وغير النفطي
خالل عامي  1021و  1022بعد تحقيقه تباطؤا في معدالت النمو تلك خالل الفترة ما بين  ، 1020 -1004وذلك نتيجة
لتداعيات األزمة المالية العالمية على االقتصاد الكويتي الذي نتج عنه تراجع متوسط سعر برميل نفط خام الكويت التصديري
من نحو  01.1دوالرا خالل عام  1004إلى نحو  62.9دوالرا و  99.9دوالرا خالل عامي  1000و  1020على التوالي،
وذلك قبل أن يعاود متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي التصديري االرتفاع من نحو  202.2دوالرا خالل عام 1022
إلى نحو  209.2دوالرا خالل عام .1021
من جانب آخر سجل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ارتفاعا في عام  1021بنحو  %29.9مقارنة بالعام
السابق لتصل قيمته إلى  92140.6مليون دينار ،مقابل  11212مليون دينار في عام  .1022هذا وتشير البيانات إلى أن
القيمة المضافة لقطاع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة  %20.1عن العام السابق لتصل قيمتها لنحو
 21220.0مليون دينار ،وبأهمية نسبية تصل إلى  %61.1من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (بقيمة
ال ُمشتري) ،كذلك سجلت القيمة المضافة لقطاع الخدمات العامة واالجتماعية والشخصية (خدمات اإلدارة العامة والدفاع-
التعليم -الصحة -الخدمات الشخصية والمنزلية) ارتفاعا بنسبة  %22.0عن العام السابق لتصل قيمتها إلى نحو 9292.1
مليون دينار وبأهمية نسبية تصل إلى  %21.1من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (بقيمة ال ُمشتري) ،كما
ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة  %12.0عن العام السابق لتصل قيمتها إلى نحو  1996.6مليون
دينار وبأهمية نسبية تصل إلى  %9.1من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (بقيمة ال ُمشتري) ،وقد ارتفعت
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القيمة المضافة لقطاع خدمات المؤسسات المالية بنسبة  %4.1عن العام السابق لتصل قيمتها إلى نحو  2001.1مليون
دينار ،وبأهمية نسبية تصل إلى  %6من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية (بقيمة ال ُمشتري).
شكل  :2الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة المُشتري بحسب األهمية النسبية ألقسام النشاط االقتصادي( )%لعام 2112

النـفــــط والغاز
63%

الصناعات التحويلية
5%
العقارات
2%

التشييد 2%

تجارة الجملة والتجزئة
3%

النقل والتخزين
والمواصالت
5%

المؤسسات المالية
6%

الخدمات العامة
واالجتماعية والشخصية
14%

المصدر :بنك الكويت المركزي

 2.1القطاع النقدي والمصرفي
استمر نمو السيولة المحلية في عام  1022تبعا للتوسع في نشاط االقتصاد المحلي ،وبسبب انتهاج الحكومة
الكويتية لسياسة مالية توسعية صاحبها سياسة نقدية توسعية ،فال يزال سعر الخصم عند مستواه البالغ  %1منذ  2اكتوبر
 1021الذي يعتبر المستوى األدنى تاريخيا ،حيث يسعى بنك الكويت المركزي من خالله إلى تعزيز الجهود الداعمه لمزيد
من التوسع والنمو في مختلف األنشطة االقتصادية في االقتصاد المحلي والمحافظة على جاذبية الدينار الكويتي وتنافسيته
كوعاء للمدخرات المحلية.
وقد ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع )(M2بنسبة  % 0.91ليصل إلى  21921.2مليون دينار كويتي في نهاية
عام  1022مقارنة بنمو بلغت نسبته  %9في نهاية عام  ،1021بينما كان عرض النقود بتعريفه الضيق ) (M1هو األكثر
نموا في نهاية عام  1022بنسبة  % 21.11ليصل إلى  4490.9مليون دينار كويتي مقارنة بنمو بلغت نسبته  %10.29في
نهاية عام .1021
هذا وتشير البيانات إلى تسارع النمو اإلجمالي ألرصدة ودائع القطاع الخاص (المقيم) بالدينار الكويتي لدى البنوك
المحلية بنحو  %9.09في نهاية عام  1022مقارنة بمعدل نمو بلغت نسبته  %6.60في نهاية عام  ،1021كما سجلت ودائع
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القطاع الخاص (المقيم) بالعمالت األجنبية لدى البنوك المحلية نموا بلغت نسبته  %29.20في نهاية عام  1022مقارنة
بمعدل نمو بلغت نسبته  %0.21في نهاية عام .1021
في المقابل سجلت التسهيالت االئتمانية المقَّدمة من البنوك المحلية إلى القطاعات االقتصادية المحلية المختلفة نموا
ملحوظا خالل عام  ،1022فقد نما حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية بنحو  %4.04في نهاية عام  1022مقارنة
بمعدل نمو بلغت نسبته  %1.62في نهاية عام  ،1021حيث تتركز التسهيالت االئتمانية بشكل رئيس في قطاع العقار بنسبة
 %16.11من إجمالي حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية في عام  ،1022ثم لقطاع التجارة بنسبة  %0.19من
اإلجمالي ،ثم لقطاع اإلنشاء بنسبة  % 6.61من اإلجمإلى .وتجدر بنا اإلشارة إلى أن التسهيالت الشخصية ت ُشكل نسبتة
 %24.09من إجمالي رصيد حجم االئتمان الممنوح في عام .1022
شكل  :3التسهيالت االئتمانية الم َّقدمة من البنوك المحلية إلى القطاعات االقتصادية المحلية لعام 2112
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6%
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0.5%

المصدر :بنك الكويت المركزي

وبناء على تلك التطورات ،فإن معدل نمو حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية والبالغ نحو  %4.04في
نهاية عام  1022يفوق معدل نمو الودائع والبالغ نسبته  %9.09في نهاية عام  ،1022وهذا ما يؤكد على أن البنوك المحلية
لجأت إلى توظيف السيولة لديها بتوجيهها نحو القطاع الخاص المقيم عن طريق التسهيالت االئتمانية أكثر من اعتمادها
على توظيف السيولة بواسطة شراء أدوات الدين العام التي شهد رصيدها تراجعا في نهاية عام  1022بنسبة %21.09
مقارنة بالعام السابق.
من ناحية أخرى ،كان أداء المصارف التجارية جيدا خالل عام  ،1022حيث استطاعت البنوك التجارية الحفاظ
على تماسكها والتصدي لتداعيات األزمة المالية العالمية ،ويظهر ذلك من خالل زيادة إجمالي موجوداتها بنسبة  %0.1في
عام  1022مقارنة بعام  1021ليصل حجم األصول المتداولة إلى  92146.1مليون دينار في نهاية عام  1022مقارنة بنحو
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 19219.2مليون دينار في نهاية عام  .1021كما استطاعت البنوك المحلية تسجيل أرباح مجمعة بلغت نحو  920.1مليون
دينار في عام  1022مقارنة بنحو  990مليون دينار في عام  ،1021أي بتراجع بلغت نسبته  %9عن عام  .1021هذا
ويستحوذ بنك الكويت الوطني على أعلى نسبة أرباح إلجمالي صافي أرباح البنوك للقطاع المصرفي في دولة الكويت بلغت
نحو  ،%19ويأتي بالمرتبة الثانية بيت التمويل الكويتي بنسبة  %11من إجمالي صافي أرباح البنوك ،ثم يأتي بعدهُ البنك
األهلى المتحد بنسبة  %4من إجمالي صافي أرباح البنوك  ،يليه البنك األهلى الكويتي بنسبة  %9من إجمالي صافي أرباح
البنوك  ،ثم بنك الخليج بنسبة  ،%6ثم بنك برقان والبنك التجاري بنسبة  %1لكل منهما ،ثم بنك الكويت الدولي وبنك بوبيان
بنسبة  %1لكل منهما ،في حين يعتبر بنك وربة الوحيد الذي سجل خسائر من بين كافة البنوك المحلية خالل عام .1022

 3.1المستويات العامة لألسعار
شهد معدل التضخم استقرارا نسبيا خالل األعوام الماضية باستثناء عام  1004مقاسا بمؤشر الرقم القياسي العام
ألسعار المستهلك ،حيث بلغ متوسط معدل التضخم خالل السنوات السبع األخيرة ( )1022-1009نسبتة  .% 1.91هذا وقد
سجل معدل التضخم في عام  1022بدولة الكويت أدنى معدل له منذ عام  ،1009حيث تباطأ معدل التضخم في عام 1022
ليبلغ  %1.9مقارنة بعام  ،1021حيث بلغ .%2.1
وتعكس التطورات في مكونات مؤشر الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك التغيرات في المجموعات السلعية
والخدمية خالل عام  1022مقارنة بعام  ،1021وتأتي التطورات بمعدل التغير في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك
انعكاسا لتباطؤ االرتفاع في معظم مكونات اإلنفاق الرئيسة لذلك الرقم ،حيث إن متوسط أسعار قسم خدمات المسكن (الذى
يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%14.44قد ارتفع بمعدل  %2.0مقارنة بالعام السابق ،كما سجل متوسط أسعار قسم األغذية
والمشروبات (الذى يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%24.12ارتفاعا بمعدل  %1مقارنة بالعام السابق ،كما سجل متوسط
أسعار قسم المفروشات المنزلية (الذى يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%22.60ارتفاعا بمعدل  %2.1مقارنة بالعام السابق.
وتستحوذ التغيرات في أسعار أقسام اإلنفاق السابقة معظم التغيرات في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ،حيث تبلغ
أهميتها النسبية مجتمعة نحو  %94.6من إجمالي األهمية النسبية لجميع أقسام اإلنفاق االثني عشر المكونة للرقم القياسي
العام ألسعار المستهلك.
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شكل  :4معدل التضخم مقاسا بالتغير في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ()%
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المصدر :صندوق النقد الدولي

وفي المقابل سجل معدل التضخم مقاسا بمؤشر الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ارتفاعا ليصل معدل تغيره إلى
نحو  %9.6خالل عام  1022مقارنة بنحو  %1.2في عام .1021
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس التغيرات في أسعار البيع بالجملة للسلع ال ُمنتجة محليا والسلع الُمستوردة
في األسواق المحلية ،وبالتالي فإنه يساعد على التعرف لمصادر التضخم سواء أكانت داخلية أو خارجية .ويرجع االرتفاع
في الرقم القياسي ألسعار الجملة خالل عام  1022إلى ارتفاع معدل التغير في متوسط أسعار الزراعة والحراجة وصيد
األسماك ليبلغ نحو  %9.9مقارنة بنحو  %9.1في عام  ،1021وارتفاع معدل التغير في الصناعات التحويلية ليبلغ نحو
 %9.4مقارنة بنحو  %1في العام السابق ،وارتفاع معدل التغير في المواد الغذائية بنحو  %1.4مقارنة بنحو  %2.2في
العام السابق.
وفيما يتعلق بالرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المنتجة محليا الذي يبلغ وزنه الترجيحي  %29.99من
الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ،فقد سجل ارتفاعا بلغت نسبته نحو  %6.2مقارنة في عام  1021التي بلغت ،%1.1
وهذا التغّير يرجع إلى ارتفاع معدل التغير في المواد الغذائية بنسبة  %0.1مقارنة في عام  1021التي بلغت  ،%9.4كذلك
يرجع إلى ارتفاع معدل التغير في الصناعات التحويلية بنسبة  %9.2مقارنة بنحو  %1.1في العام السابق.
وعلى صعيد الرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المستوردة الذي يبلغ وزنه الترجيحي نحو  %61.12من
الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ،فقد سجل معدل تغيره ارتفاعا في عام  1022ليبلغ نحو  %9.2مقارنة بنحو  %1.2في
عام  .1021ويرجع هذا التغير إلى ارتفاع معدل التغير في منتوجات الطاقة ليصل إلى نحو  %21.9مقارنة بنحو %2.9
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في العام السابق ،وارتفاع معدل التغير في الزراعة والحراجة وصيد األسماك ليبلغ نحو  %9.0مقارنة بنحو  %2.6في
العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة ،فهناك تباين واضح في أداء معدل التضخم لعام  1022في دولة الكويت ،في حين شهد
معدل التضخم تباطؤا مقاسا بمؤشر أسعار المستهلك ،فقد سجل معدل التضخم ارتفاعا مقاسا بمؤشر اسعار الجملة خالل
ذات الفترة .ويمكن تفسير هذا التباين في المكونات واألوزان الترجيحية لألقسام التى يشملهما ُكال منهما ،حيث يتضمن الرقم
القياسي العام ألسعار المستهلك الخدمات المحلية كخدمات السكن والصحة والتعليم والمواصالت وغيرها ،باإلضافة للسلع
االستهالكية ،في حين إن الرقم القياسي العام ألسعار الجمل ة ال يتضمن الخدمات من بين مكونات المؤشر ،ولكنه يشمل
السلع اإلنتاجية والسلع االستهالكية سواء أكانت منتجة محليا أم مستوردة.
ومن جانب آخر ،إن التراجع في األسعار العالمية للغذاء خالل عام  1022أدى إلى تباطؤ االرتفاع في متوسط
أسعار قسم األغذية والمشروبات ( الذي يبلغ وزنه الترجيحي نحو  ) %24.12وهو يمثل ثاني أعلى أهمية نسبية في مكونات
الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك بعد أن سجل أقصى زيادة لها في عام  1004مع حدوث أزمة ارتفاع األسعار العالمية
للغذاء حيث بلغ معدل التضخم في دولة الكويت حينها ( محسوبا بالتغيرات في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك) أقصاه
ليبلغ  %6.2مقارنة بالعام السابق ،وكذلك بالنسبة للتباطؤ في متوسط أسعار قسم خدمات المسكن ( الذي يبلغ وزنه الترجيحي
نحو  ) %14.44وهو يمثل أعلى أهمية نسبية في مكونات الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ،لذا فكال السببين كفيالن
بتراجع معدل التغير في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك في دولة الكويت خالل عام .1022
من ناحية أخرى ،فإن التطورات التي حدثت في معدالت التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة في دولة
الكويت خالل عام  1022جاءت بصفة خاصة مصحوبة باالرتفاع في معدل التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة
للسلع المستوردة الذي يبلغ وزنه الترجيحي نحو  %61.12من الرقم القياسي العام ألسعار الجملة .حيث تعكس التطورات
والتغيرات الحادثة في األسعار العالمية للسلع المستوردة التي تمثلها التغيرات في أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل
عمالت أهم الشركاء التجاريين أهم العوامل المؤثرة في اتجاهات التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة بصفة عامة
وفي الرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المستوردة بصفة خاصة.
ففيما يتعلق بتأثير تطورات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي على الرقم القياسي العام ألسعار
الجملة خالل عام  1022تشير البيانات إلى أن سعر صرف الدوالر األمريكي قد شهد ارتفاعا مقابل الدينار الكويتي بنسبة
 ، %2.21وذلك خالل عام  1022مقارنة بعام  ،1021كما سجل سعر صرف اليورو ارتفاعا مقابل الدينار الكويتي بنسبة
 % 1.49مقارنة بعام  ،1021وسجل كذلك سعر صرف اليوان الصيني ارتفاعا مقابل الدينار الكويتي بنسبة % 2.49
مقارنة بعام  .1021ونتيجة لذلك فإن ارتفاع أسعار صرف عمالت أهم الشركاء التجاريين لدولة الكويت من ناحية الواردات
مقابل الدينار الكويتي تعني بالضرورة ارتفاع تكلفة االستيراد من تلك الدول إلى األسواق الكويتية ،وبالتالي فإنه يؤدي إلى
ا رتفاع معدل التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المستوردة لدولة الكويت ،وهذا بدوره ينعكس سلبا على
ارتفاع معدالت التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة لدولة الكويت.
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شكل  :5سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي
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المصدر :بنك الكويت المركزي

 4.1سوق العمل
تشير آخر التقديرات لعام ( 2013وفقا للحالة التي صدرت في  20يونيو  )1022إلى أن حجم قوة العمل في
االقتصاد الكويتي يُقدر بنحو  2,3328,889فرد ،حيث يمثل نصيب العمالة الوافدة نسبتة  %41.6مقابل نحو %29.1
للعمالة الوطنية.
وهذا التفوق الكبير للعمالة الوافدة في سوق العمل بدولة الكويت مؤشر واضح لتشوه سوق العمل ،حيث تشكل
العمالة الوافدة من الدول االسيوية نسبتة  %66.2من إجمالي عدد المشتغلين من العمالة الوافدة ،تأتي بعدها العمالة الوافدة
القادمة من الدول العربية التي بلغت نسبتها  ،%10.2ثم العمالة القادمة من الدول األفريقية التي بلغت نسبتها .%2.9
وهذا الخلل في عدم التوازن في العمالة الوافدة له أثر سلبي على بيئة العمل في االقتصاد عامة ،وأيضا دليل على
غياب منهج التخطيط العلمي لسوق العمل ،كما من شأنه زيادة مستوي الجرائم في المجتمع ،حيث تشير آخر االحصائيات
إلى أن أكثر الجنسيات ارتكابا للجريمة في عام  1021هم الجالية العربية واآلسيوية .وتجدر اإلشارة إلى أن هناك حوالي
 11,242ألف فرد عاطل عن العمل في دولة الكويت بنسبة  %2.0من إجمالي القوى العاملة وهو ما يعكس معدل البطالة
في دولة الكويت خالل تلك الفترة ،في حين يُقدر معدل البطالة للكويتيين نسبتة  %1.0من المجموع الكلي للقوى العاملة
الكويتية في عام  1022مقارنة بنحو  %2.2في عام .1021
من جهة أخرى يقدر حجم المشتغلين من قوة العمل في القطاع الحكومي في دولة الكويت بنحو  129,916ألف
عام ٍل ،منهم  209,020عام ٍل وطني بنسبة  %90.9مقابل نحو  219,609عام ٍل واف ٍد بنسبة  .% 10.2أما بالنسبة للقطاع
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الخاص ،فقد بلغ عدد المشتغلين من قوة العمل في القطاع الخاص نحو  2,410,261عام ٍل ،منهم  46,291ألف عام ٍل وطني
بنسبة  %1.9مقابل نحو  2,961,900عام ٍل واف ٍد بنسبة .% 09.2
ويُقدر نصيب الذكور من العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنحو  42,146ألف عام ٍل بنسبة  ،%14.9ونحو
 11,116ألف عام ٍل من اإلناث بنسبة  .%51.3وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع مساهمة اإلناث من العمالة الوطنية مقارنة
بالذكور من العمالة الوطنية في القطاع الخاص ،بالمقابل ت ُقدر مساهمة الذكور من حجم العمالة الوافدة في القطاع الخاص
بنسبة  % 96.9مقابل مساهمة اإلناث التي بلغت بنحو  ،%12.9وهذا يشير إلى ضعف مساهمة اإلناث غير الكويتيات في
القطاع الخاص .كما يالحظ من خالل التوزيع المهني للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بحسب أقسام المهنة الرئيسة أن
معظم العمالة الوافدة في القطاع الخاص تتركز في فئة "عمال اإلنتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم وعمال تشغيل وسائل
النقل والعمال العاديين" وهي تشكل نسبة  % 91.60من إجمالي العاملين ،وتأتي بالمرتبة الثانية مساهمة فئة "المشتغلين
في مهن الخدمات" الذين تبلغ نسبتهم حوالي  % 22.61من إجمالي العاملين ،في حين تبلغ مساهمة العمالة الوافدة في
"المهن العلمية والفنية" نسبة  %20.42من إجمالي العاملين ،وهذا مؤشر واضح على استحواذ العمالة غير الماهرة في
القطاع الخاص لالقتصاد الكويتي.
جدول : 2التوزيع النسبي لعدد المشتغلين من العمالة الوطنية والعمالة الوافدة بحسب القطاع الحكومي والقطاع الخاص
وفقا للحالة في  21يونيو 2112

القطاع الحكومي

القطاع الخاص

العمالة الوطنية

%70.7

%4.7

العمالة الوافدة

% 3.96

%..96

اإلجمالي

%000

%000

المصدر :الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وفيما يخص إحصائيات العمالة الوطنية لعام  1022نجد أن نسبة الكويتيين في العاملين في القطاع الحكومي تبلغ
 ،%94.2بينما يعمل نحو  %12.0من الكويتيين في القطاع الخاص ،حيث إن من الواضح استمرار تر ّكز العمالة الوطنية
وتفضيلها للعمل في القطاع الحكومي على الرغم من اتباع الحكومة الكويتية سياسات دعم محفزة للعمالة الوطنية لتشجيعهم
على العمل في القطاع الخاص .وترجع أهم أسباب تركز العمالة الوطنية في القطاع الحكومي إلى وجود تفاوت في هيكل
األجور والمزايا المالية بين القطاعين الحكومي والخاص ،فالمزايا المالية التي يتمتع بها موظف القطاع الحكومى تفوق تلك
الموجودة في القطاع الخاص ،حيث إن استمرار التخبط الحكومي بإقرار حزمات من الكوادر والمزايا المالية لموظفي
القطاع الحكومي من شأنه أن يكون سببا لعزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص ،هذا باإلضافة إلى وجود وفرة
من العمالة الوافدة في سوق العمل بدولة الكويت وهي التي تتركز في المهن غير العلمية والفنية والتي تتميز بقبول األجر
المتدني ،وهذا مبرر كافٍ للقطاع الخاص لتوظيف تلك العمالة و اإلحجام عن تشغيل العمالة الوطنية .
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جدول : 3جدول التوزيع النسبي للقطاع الحكومي والقطاع الخاص بحسب عدد المشتغلين من العمالة الوطنية وفقا
للحالة في  21يونيو 2112

القطاع الحكومي

القطاع الخاص

اإلجمالي

%7783

%4381

%311

العمالة الوطنية

المصدر :الهيئة العامة للمعلومات المدنية

 5.1التجارة الخارجية
مكونة لالقتصاد الكويتي نظرا الرتباطه الكبير بالعالم
تعتبر التجارة الخارجية عنصرا رئيسا من العناصر ال ّ
الخارجي خاصة ،وذلك ألن دولة الكويت تمتلك أهم مصادر الطاقة للدول المتقدمة والصناعية من خالل صادراتها النفطية
الكبيرة إلى تلك الدول ،كما يعتمد االقتصاد الكويتي بشكل كبير على الواردات من السلع والخدمات من الخارج نظرا
لمحدودية تنوع منتجاتها.
ففي عام  1021حقق إجمالي الصادرات من السلع والخدمات نموا بلغ  ،%13بينما حققت الواردات من السلع
والخدمات نموا بلغ  ،%10وقد شهد حجم التجارة الخارجية لدولة الكويت تطورا كبيرا خالل الفترة ما بين 1021-1009
حيث سجلت دولة الكويت أعلى فائض في الميزان التجاري في عام  ،1021وقد بلغ  24.42مليار دينار كويتي نتيجة
لالرتفاع الكبير الذي شهده أسعار الصادرات النفطية ،فوصلت في ذلك العام إلى حوالي  209.2دوالر للبرميل مقارنة
بمستوياتها في السنوات السابقة ،حيث تمثل الصادرات النفطية نسبة  %09من إجمالي الصادرات الكويتية في عام .1021
وتعدّ جمهورية الصين الشعبية إحدى أهم الشركاء التجاريين لدولة الكويت في عام  ،1021فقد احتلت المرتبة
األولى كأهم مصدر من مصادر السلع المستوردة إلى دولة الكويت ،وتأتي بعدها الواليات المتحدة األمريكية ،ثم اليابان ،ثم
االمارات العربية المتحدة .أما الصادرات الكويتية في عام  ،1021فمعظمها يتجه إلى جمهورية الصين الشعبية ،ثم اإلمارات
العربية المتحدة ،ثم المملكة العربية السعودية ،ثم الهند.
وحينما نستعرض مكونات التجارة الخارجية غير النفطية خالل الفترة ما بين  1021-1009نجد أنها قد شهدت
نموا ملموسا باستثناء عام  1020الذي شهد نموا بشكل طفيف في إجمالي حجم التبادل التجاري بنسبة بلغت  %2.9مقارنة
بالعام السابق ،وذلك بسبب تداعيات األزمة المالية العالمية ،ثم عاودت االتجاه الصعودي في العام  1022محققا بذلك نسبة
نمو بلغت  % 29.9مقارنة بالعام السابق ،في حين تراجعت وتيرة النمو في الصادرات غير النفطية في عام  1021لتصل
إلى معدل نمو .%0.9
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شكل  :6تطورات التجارة الخارجية لدولة الكويت
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المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء

 6.1المالية العامة
تعتبر ميزانية السنة المالية  1022/1021من أكبر الميزانيات حجما في تاريخ دولة الكويت ،حيث بلغ إجمالي
المصروفات الفعلية للسنة المالية  2013/2012ما قيمتة  20.2مليار دينار كويتي ،في حين بلغ إجمالي االيرادات الفعلية
 21مليار دينار كويتي .وبذلك فإن دولة الكويت سجلت فائضا قياسيا جديدا يضاف على الفائض القياسي األعلى ال ُمحقق
في موازنة السنة المالية  ، 1021/1022وقد بلغ  22.2مليار دينار كويتي ،وهذا الفائض المحقق في الموازنة العامة للسنة
المالية  1022/1021قد بلغ  21.9مليار دينار كويتي ،وكان ذلك قبل استقطاع نسبة  %19من اإليرادات العامة لصالح
صندوق احتياطي األجيال القادمة.
وبلغت مساهمة إجمالي اإليرادات النفطية من اجمالي اإليرادات العامة نسبة  %02.1لموازنة السنة المالية
 1022/1021مقارنة بنسبة  %01.1في موازنة السنة المالية  ،1021/1022وعلى الرغم من انخفاض مساهمة اإليرادات
النفطية من اجمالي اإليرادات العامة إال أن إجمالي اإليرادات النفطية قد سجلت ارتفاعا مقداره  2.2مليار دينار كويتي
بنسبة  %1.9عن السنة المالية .1021/1022
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شكل  :7التطور التاريخي لفائض الموازنة لدولة الكويت (بالمليار دينار)
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المصدر :وزارة المالية

صلة خالل السنة المالية  1022/1021إلى ارتفاع
ويُعز االرتفاع األعلى تاريخيا في قيمة اإليرادات النفطية المح ّ
متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي التصديري ليصل متوسطه للسنة المالية المذكوره إلى نحو  209.2دوالر للبرميل.
في المقابل بلغ إجمالي اإليرادات غير النفطية من اجمالي االيرادات العامة ما نسبته  %6.6لموازنة السنة المالية
 1022/1021مقارنة بما نسبته  %9.6في موازنة السنة المالية  ،1021/1022وتأتي هذة الزيادة في مستوى اإليرادات
غير النفطية لموازنة السنة المالية  1022/1021كنتيجة لنمو حجم اإليرادات غير النفطية بنحو  %12.9مقارنة بمستواها
في موازنة السنة المالية .1021/1022
والجدير بالذكر أنه ابتداء من موازنة السنة المالية  1022/1021قامت الحكومة الكويتية بتطبيق زيادة خصم نسبة
صندوق احتياطي اإلجيال القادمة من اإليرادات العامة من نحو  %20إلى  ،%19وبذلك يصبح إجمالي ما تم استقطاعه
لصالح صندوق احتياطي األجيال القادمة لموازنة السنة المالية  1022/1021ما قيمته  4مليار دينار كويتي ،وهو ما يعتبر
أكثر من ضعف حجم المبلغ ال ُمستقطع لصالح صندوق احتياطي األجيال القادمة في موازنة سنة  1021/1022البالغ قيمته
 2مليار دينار كويتي.
أما على صعيد المصروفات العامة ،فقد أظهرت بيانات الحساب الختامي للسنة المالية  1022/1021ارتفاع حجم
المصروفات العامة بنسبة  %22.9مقارنة بالسنة المالية السابقة .وتجدر االشارة إلى أن االرتفاع في المصروفات العامة
ضمن الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) ّ
شكل نسبة  %16.9من إجمالي المصروفات العامة
للسنة المالية المذكورة ،تأتي بعدها من حيث األهمية النسبية الباب األول (المرتبات واألجور) حيث شكلت نسبة  %19من
إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية المذكورة.
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ومن جهة ما يتعلق بالتصنيف االقتصادي للمصروفات العامة ،فتشير بيانات السنة المالية  1022/1021إلى
ارتفاع المصروفات الجارية لتصل قيمتها إلى نحو  20.1مليار دينار كويتي مقابل نحو  4.20مليار دينار كويتي للسنة
المالية  ،1021/1022أي بزيادة بلغت نسبتها  %12مقارنة بالسنة المالية السابقة .كما ارتفعت المصروفات الرأسمالية
خالل السنة المالية  1022/1021بنسبة طفيفة تقدر بنحو  %2.1مقارنة بالسنة المالية السابقة ،لتصل قيمتها إلى 2.42
مليار دينار كويتي مقابل  2.90مليار دينار كويتي للسنة المالية  .1021/1022في حين ارتفعت المصروفات التحويلية
لتصل قيمتها إلى  9.1مليار دينار كويتي مقابل  6.42مليار دينار كويتي للسنة المالية  .1021/1022هذا ويشكل نصيب
المصروفات الجارية نسبة  %92.9من إ جمالي المصروفات خالل السنة المالية المذكورة ،في حين ال يزال نصيب
المصروفات الرأسمالية منخفضا ليشكل حوالي ما نسبته  % 0.1من إجمالي المصروفات خالل السنة المالية المذكورة.
شكل  :8اإليرادات العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2112/2112
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 7.1بيئة األعمال
إن جودة بيئة ممارسة األعمال في أي دولة تتأثر بعدة عوامل رئيسة من أهمها درجة التنافسية ومعدل نمو
اقتصادها ،فطبيعة اللوائح التي تنظم ممارسة األعمال في أي اقتصاد وتطبيقها هي التي تحدد مدى سهولة عمليات تأسيس
الشركات والمؤسسات وتشغيلها وتصفيتها .فهذه األمور تعد من أساسيات تطوير مستوى تنافسية االقتصاد وفرص نموه.
وفي هذا الشأن ال يزال االقتصاد الكويتي يعاني من اختالالت تؤثر سلبا على البيئة العامة لممارسة األعمال فيه،
فالبيانات الصادرة عن "مشروع ممارسة األعمال" ( )Doing Business Projectلعام  ،1021والتي تقوم بنشره مؤسسة
التمويل الدولية ( )International Finance Corporationسنويا بصفتها عضوا في مجموعة البنك الدولي ( World
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 ،)Bank Groupتشير إلى أن ممارسة األعمال في دولة الكويت تفتقد االنسيابية والسهولة في كثير من الجوانب ،وذلك
مقارنة بباقي دول العالم.
هذا ويبين جدول  4ترتيب مؤشر سهولة ممارسة األعمال في دولة الكويت لعام  1021بناء على عدد من المحاور.
جدول  :4ترتيب مدى سهولة ممارسة األعمال في دولة الكويت لعام 2112

ترتيب ممارسة األعمال

ترتيب ممارسة األعمال

لعام 3004

لعام 3006

312

313

ِب ْدء النشاط التجاري
إصدار تراخيص البناء

354

321

311

347

الحصول على الكهرباء

51

61

تسجيل الممتلكات

11

75

الحصول على االئتمان

311

346

حماية المستثمرين

71

15

دفع الضرائب

33

33

التبادل التجاري عبر الحدود

334

331

تنفيذ العقود

331

341

تنظيم عمليات اإلفالس

12

11

التصنيف
ممارسة األعمال

ووفقا لتصنيف ممارسة األعمال لعام  ،1021وهو المؤشر المجمع المعني بسهولة ممارسة األعمال بشكل عام
في الدولة ،فإن دولة الكويت تراجعت بمقدار  2مراكز ،فقد احتلت الترتيب رقم  202في عام  ،1022بينما تراجعت إلى
الترتيب رقم  201وذلك من بين  240دولة في عام  ،1021وتعود أسباب االنخفاض في مؤشر ممارسة األعمال لدولة
الكويت إلى تراجع ملحوظ للمحاور المكونة لذلك المؤشر في عام  1021مقارنة بعام .1022
فالمحورالمتعلق باإلجراءات الخاصة بسهولة " ِبدْء النشاط التجاري" تراجعت في دولة الكويت بمقدار  0مراكز
من الترتيب رقم  212في عام  1022لتصل إلى الترتيب رقم  291في عام  ،1021حيث وصلت عدد الخطوات أو
اإلجراءات لتسجيل المؤسسة في دولة الكويت إلى  21إجراء مقارنة بـ  4إجراءات لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
و 9إجراءات مقارنة بدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)OECD
كما تراجع ترتيب دولة الكويت في "استخراج ترخيص البناء" بمقدار  6مراكز من الترتيب رقم  219في عام
 1022لتصل إلى الترتيب رقم  222في عام  ،1021كذلك تراجع كل من محور "تسجيل الممتلكات" ،ومحور "الحصول
على االئتمان" ،ومحور "تنظيم عمليات اإلفالس" في عام  ،1021بمقدار  9مراكز ،و 1مراكز ،و 1مراكز على التوالي
مقارنة بعام .1022
33

ومن الواضح أن أبرز ترتيب حققه االقتصاد الكويتي الذى يعكس مدى التحسن في أدائه قد تمثل بترتيب دولة
الكويت الخاص "بحماية المستثمرين" ،حيث شهد هذا المحور تحسنا في عام  1021ليرتفع بمقدار  29مراكز مقارنة بعام
 ، 1022ويرجع هذا االرتفاع في الترتيب إلى تحسن مؤشر نطاق اإلفصاح ،وهو المتعلق بمدى شفافية المعامالت
والصفقات ،وكذلك تحسن مؤشر تح ّمل المسؤولية لدى المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة في إحجامهم عن التربح الشخصي،
وتحسن االجراءات بخصوص قدرة المساهمين على مقاضاة المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة عن طريق رفع الدعاوى.
وحري بنا أن نشير إلى أن ترتيب دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة األعمال لعام  1021يعتبر األدني
خليجيا ،بل إن الفارق من حيث الترتيب قد وصل إلى  96مركزا مع ثاني أقل دولة خليجية من حيث الترتيب .فدولة اإلمارات
العربية المتحدة تتصدر القائمة بالترتيب ،حيث احتلت المركز رقم  12عالميا ،ثم تليها المملكة العربية السعودية في الترتيب
محققة المركز رقم  ،16ثم مملكة البحرين في المركز رقم  ،16ثم سلطنة عمان بالترتيب التي حصلت على المركز رقم
 ،19ثم دولة قطر بالترتيب رقم  ،14واحتلت دولة الكويت آخرا في الترتيب محققة المركز رقم .201
جدول  :5ترتيب مدى سهولة ممارسة األعمال في دول مجلس التعاون لعام 2112
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الفصل الثاني :نتائج التقرير العالمي للتنافسية
 1.2المقدمة
مؤشر التنافسية العالمية مصمم لقياس التنافسية الوطنية للدول مقارنة بباقي دول العالم ،ويتكون مؤشر التنافسية
العالمية من ثالثة مؤشرات فرعية هي :المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية ،والمؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة ،والمؤشر
الفرعي لعوامل االبتكار والتطور .وتتكون هذه المؤشرات الفرعية من  21ركنا هي :ركن 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 والتطور .ويقوم كل
ركن من هذه األركان على مجموعة من المؤشرات أو المكونات الفرعية ،والتي يبلغ عددها  221مؤشرا تشكل في مجموعها
األساس الذي يتم االستناد إليه في تحديد المركز التنافسي للدولة.

 2.2مؤشر التنافسية العالمية
فيما يتعلق بترتيب دولة الكويت في مؤشر التنافسية العالمية ،فقد احتلت الكويت المركز  26عالميا في هذا العام
 ،1021/1022ويُظهر هذا الترتيب تحسنا ملحوظا بمركز واحد عن العام السابق  ،1022/1021وهو الذي احتلت فيه
المركز  .29ومن بين العينة الخاصة بلجنة الكويت الوطنية للتنافسية احتلت الكويت المركز الثامن ،وهو ما يُبدي تحسنا في
الترتيب بدرجة واحدة مقارنة بالعام السابق ،وهذا التحسن يعود إلى تراجع مملكة البحرين في الترتيب لتحل محل دولة
الكويت تاسعا .غير أن نتائج هذا العام تشير إلى أن مركز الكويت أكان على الصعيد الدولي أم على مستوى اللجنة الوطنية
للتنافسية لم يشهد تحسنا واضحا مقارنة في العام الماضي كما سيتضح من التحليل التالي .ويوضح الشكل اآلتي المؤشرات
الفرعية الثالثة ومكوناتها (والمشار إليها باألركان).
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شكل  :9مكونات مؤشر التنافسية العالمية

جدول  :6مؤشر التنافسية العالمية  -نتائج 2112/2112
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شكل  :10ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمية
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35
39

34
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37

44
49

يعتمد الترتيب العام في مؤشر التنافسية العالمية على ثالثة مؤشرات فرعية ،وهي :المؤشر الفرعي للمتطلبات
األساسية ،والمؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة ،والمؤشر الفرعي لالبتكار والتطور ،وكل مؤشر فرعي من هذة المؤشرات
ذو درجة عالية من األهمية في مراحل التنمية المختلفة ،فهي تعمل كإنعكاس لمستوى النمو الذي تمر بها الدولة .فعلى سبيل
المثال نجد أن المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية قد احتل أهمية أساسية في مرحلة التنمية المعتمدة على الموارد الطبيعية،
بينما تكمن أهمية المؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة في مرحلة التنمية المعتمدة على الكفاءة في الوقت الذي يحتل فيه مؤشر
الفرعي لالبتكار والتطور أهمية أساسية في مرحلة التنمية المعتمدة على االبتكار ،ويترتب على تغير هذة المؤشرات الفرعية
تغير مؤشر التنافسية العالمية للدولة.
يوضح جدول  9مؤشر المتطلبات األساسية في  1021/1022بالنسبة للدول المدرجة في عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية ،وكما هو واضح في الجدول فإن الكويت قد احتلت المركز  21عالميا في عام  ،1021/1022واحتلت
أيضا المركز  0في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وفي عام  1021/1022لم يتغير الوضع عما كان عليه في عام
 ،1022/1021حيث حصلت الكويت على نفس الترتيب دوليا وبين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية.
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جدول  :7المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية  -نتائج 2112/2112
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شكل  :11ترتيب المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية لدولة الكويت
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الترتيب العالمي

35

33
36

34

32

32

39
40

يوضح جدول  8المؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة في العام  1021/1022بالنسبة للدول المدرجة في عينة لجنة
الكويت الوطنية للتنافسية ،ويتضح من الجدول أن الكويت لم تحقق تقدما يذكر في هذا المجال ،فقد احتلت المركز  99عالميا
عام  1022/1021والمركز األخير في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وفي عام  1021/1022لم يتغير الوضع بشكل
38

كبير ،حيث تأخر الترتيب الدولي عن المركز السابق بمرتبتين للمركز  99عالميا ،بينما ظلت في المركز األخير في عينة
لجنة الكويت الوطنية للتنافسية.
جدول  :8المؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة  -نتائج 2112/2112
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شكل  :12ترتيب الكويت بالنسبة للمؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة
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49
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63
68

67

75

39
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يوضح جدول  9ترتيب الكويت من حيث المؤشر الفرعي لالبتكار والتطور خالل العام  1021/1022وذلك
بالنسبة لدول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،ويتضح أيضا من الجدول أن الترتيب الدولي للكويت وفقا لهذا المؤشر
قد تراجع بصورة حادة من المركز  96إلى المركز  ،202ونتيجة لذلك فقد استمرت الكويت بالتراجع إلى المركز األخير
بحسب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية.
جدول  :9المؤشر الفرعي لمؤشر اإلبداع والتطور  -نتائج 2112/2112
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سلوفينيا

49

8

قبرص

50

9

البحرين

59

10

جمهورية سلوفاكيا

77

11

 101

12

الكويت

شكل  :13ترتيب دولة الكويت فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي لعوامل االبتكار والتطور
46
61

49

52

64

60
66

الترتيب العالمي

76

101
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 3.2أركان مؤشر التنافسية العالمية
الركن األول :المؤسسات Institutions
تلعب المؤسسات في أي اقتصاد دورا حاسما في فرص النمو االقتصادي التي يمكن أن تتحقق في هذا االقتصاد،
حيث تشكل طبيعة المؤسسات في الدولة اإلطار الذي يتم من خالله قيام قطاع األعمال الخاص في المجتمع بتوليد الدخل
والثروة .وللبيئة المؤسسية في أي مجتمع من المجتمعات تأثير كبير في تنافسيته وقدرته على النمو ،حيث تؤدي دورا مهما
في تهيئة السبل التي من خاللها يتم توزيع عوائد استراتيجيات النمو وسياساته كذلك توزيع تكاليفها ،وهي التي تؤثر في
القرارات االستثمارية بشكل كبير ،وهذا ما يمكننا من القول بأن طبيعة االقتصاد تعتمد على طبيعة مؤسساته.
ويتكون ركن المؤسسات في تقرير التنافسية العالمية من  12مكونا كما يتضح من الشكل اآلتي:
شكل  :14ركن المؤسسات  -المكونات

مكونات ركن المؤسسات
تكلفة الجرائم والعن
ا عمال

عل

استقاللية القضاء

كفاءة الن ام القانوني في
الفصل في المنازعات

كفاءة مو وقية خدمات
الشرطة

كفاءة ا طار القانوني

الجريمة المن مة

حقو الملكية

قة الجمهور بالسياسيين

حماية الحقو الفكرية

المحاباة في قرارات
مسئولي الحكومة

مدى قوة حماية المست مرين

تكلفة ا ر ا عل
ا عمال

السلوك ا خالقي للشركات

المدفوعات غير االعتيادية
والرشاوى

تسري ا موال العامة

متانة التدقي و عداد
التقارير

الهدر في ا نفا الحكومي

حماية مصال صغار
المست مرين

كفاءة مجالس ا دارة

ع ء اللوائ الحكومية

درجة الشفافية في وض
السياسات الحكومية

تشير نتائج التقرير العالمي للتنافسية إلى أن الكويت قد احتلت المركز  49عالميا من بين  214دولة في ركن
المؤسسات ،وذلك بتقدم درجتين عن ترتيبها العالمي السابق في  ،1022/1021حيث احتلت المركز  92عالميا من بين
 211دولة .أما بالنسبة لترتيب الكويت من بين دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية فيتضح من الجدول  10التالي أن
الكويت تقدمت بمرتبة واحدة حينما احتلت المركز العاشر ،وذلك مقارنة بالعام الماضي ،ولكنها احتلت المركز األخير من
41

بين دول مجلس التعاون مثلما هو الحال عليه في العام الماضي .ومما سبق يتضح أن الكويت قد حققت تقدما طفيفا في
ترتيبها الدولي في ركن المؤسسات ،وإن ظلت تحتل المركز األخير بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الركن.
جدول  :10ركن المؤسسات

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

3

1

قطر

4

2

النرويج

6

3

اإلمارات العربية المتحدة

11

4

عمان

13

5

السعودية

20

6

إستونيا

27

7

البحرين

32

8

قبرص

42

9

الكويت

↖ 49

↖ 10

سلوفينيا

68

11

جمهورية سلوفاكيا

119

12

يتكون ركن المؤسسات من  12مكونا مقارنة بـ  11مكونا ،وذلك وفقا لتقرير العام السابق ،ويوضح شكل 15
الترتيب العالمي لدولة الكويت بالنسبة لكل مكون من مكونات هذا الركن في عام  ،1021/1022حيث تم تلوين المكونات
التي تعد نقاط ضعف في هذا الركن باللون األحمر ،أما نقاط القوة فقد لونت باللون األخضر.1
يتضح من خالل الشكل أنه من بين  12مكونا لهذا الركن كان هناك ثالثة مكونات فقط تعد من نقاط القوة التي
تتمتع بها تنافسية الكويت في ركن المؤسسات ،وهي تكاليف العنف والجريمة على قطاع األعمال ،حين احتلت الكويت
المرتبة  21متقدمة بعشرة مراكز عن العام الماضي حينما احتلت المركز  ،11ثم درجة انتشار الجريمة المنظمة حيث
تراجع ترتيبها إلى المركز  10عالميا مقارنة بالمركز  12في العام الماضي بتراجع خمسة مراكز ،ثم مدى قوة حماية
المستثمرين حيث احتلت الكويت الترتيب  22متراجعة مركزين عن العام الماضي وذلك للعام الثالث على التوالي حين
احتلت المركز  10عالميا في العام الماضي مقارنة بالمركز  14في العام قبل الماضي .وتجدر اإلشارة إلى أن درجة استقالل
القضاء كانت من بين عوامل القوة في العام الماضي ولكنها اختفت هذا العام.

 3يعتبر 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 في مؤشر التنافسية العالمية ،ويعتبر
المكون نقطة قوة (أحد المزايا) إذا ما كان الترتيب العالمي للمكون يقل عن ترتيب مؤشر التنافسية العالمية لتلك الدولة.

42

وقد تتمثل أهم نقاط ضعف تنافسية الكويت في ركن المؤسسات في ثمانية عشر مكونا ،وهي تظهر في عبء
اللوائح الحكومية ،حيث احتلت الكويت المركز  219من بين  214دولة متراجعة ثمانية مراكز مقارنة بترتيبها العالمي في
العام السابق حين احتلت المركز  229من بين  211دولة ،وهو ما يعكس ارتفاع عبء البيروقراطية الحكومية على قطاع
األعمال .وفيما يتعلق بكفاءة مجالس إدارة الشركات ،فقد بلغ ترتيب الكويت  229بتحسن  22مركزا عن العام السابق .وأما
بالنسبة للشفافية في عملية صناعة السياسة الحكومية فقد تراجع ترتيب الكويت إلى المركز  222مقارنة بالمركز  220في
العام السابق .وبالنسبة للهدر في االنفاق الحكومي ،فقد بلغ ترتيب الكويت المركز  201دوليا متراجعة عن المركز 200
الذي حققته في العام السابق .أما المحاباة في قرارات مسئولي الحكومة فقد احتلت دولة الكويت المركز  200عالميا مقارنة
بالمركز  00الذي حققته في العام السابق.
هذا واحتلت الكويت المركز  91في مكون السلوك األخالقي للشركات متراجعة عن المركز  60في العام الماضي،
وفي كفاءة النظام القانوني في الفصل في المنازعات احتلت الكويت المركز  66مقارنة بالمركز  99في العام الماضي.
وفيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية ،احتلت الكويت المركز  60متراجعة من المركز  24في العام الماضي .أما
بالنسبة لحماية مصالح صغار المساهمين ،فقد تحسن ترتيب الكويت بتحقيقها المركز  60مقارنة بالمركز  06في العام
الماضي .وكذلك تكلفة اإلرهاب على األعمال ،حيث احتلت الكويت المركز  60عالميا وهو نفس ترتيبها في العام الماضي.
أما الهدر في االنفاق الحكومي ،فقد احتلت الكويت المركز  90مقارنة بالمركز  200في العام الماضي .وفي مكون ثقة
الجمهور بالسياسيين ،احتلت الكويت المركز  96مقارنة بالمركز  92في العام الماضي .وبالنسبة لمتانة معايير التدقيق
ومتابعة التقارير ،شهدت الكويت تحسنا حيث احتلت الكويت المركز  96مقارنة بالمركز  69في العام الماضي .وكذلك
كفاءة اإلطار القانوني في مواجهة النظم واإلجراءات الحكومية حيث تحسن ترتيب الكويت إلى المركز  10مقارنة بالمركز
 69في العام الماضي .إضافة إلى تحسن ترتيب الكويت في كفاءة خدمات الشرطة بدرجة واحدة إلى المركز  16مقارنة
بالعام الماضي ،وأخيرا بالنسبة لدرجة استقالل القضاء احتلت الكويت المركز  26متراجعة من المركز  21في العام
الماضي.
هذه هي أبرز جوانب الضعف في ركن المؤسسات ،ومن الواضح أن هذه المراكز المتأخرة التي حققتها الكويت
في هذه المكونات لركن المؤسسات ت ُبين ضعف كفاءة اإلدارة الحكومية من وجهة نظر قطاع األعمال.
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شكل  :15ركن المؤسسات  -ترتيب المكونات

مكونات ركن المؤسسات
تكلفة الجرائم والعن
ا عمال
14

عل

الجريمة المن مة
29

مدى قوة حماية المست مرين
31

الترتي العام بين ا قواس

استقاللية القضاء
36

حقو الملكية
39

كفاءة مو وقية خدمات
الشرطة
46

كفاءة ا طار القانوني
49

المدفوعات غير االعتيادية
والرشاوى
54

قة الجمهور بالسياسيين
56

متانة التدقي و عداد
التقارير
56

تسري ا موال العامة
59

تكلفة ا ر ا عل
ا عمال
60

حماية مصال صغار
المست مرين
60

حماية الحقو الفكرية
62

كفاءة الن ام القانوني في
الفصل في المنازعات
66

السلوك ا خالقي للشركات
72

المحاباة في قرارات
مسئولي الحكومة
100

الهدر في ا نفا الحكومي
102

درجة الشفافية في وض
السياسات الحكومية
113

كفاءة مجالس ا دارة
117

ع ء اللوائ الحكومية
145

تشير هذه النتائج إلى ضعف البيئة المؤسسية لقطاع األعمال في الكويت ،فهذة المؤسسات الحالية ال تساعد على
توفير مناخ أعمال مناسب في الدولة ،وهي أيضا تشير إلى أن رفع كفاءة اإلدارة الحكومية هو أحد المتطلبات األساسية
لتحسين مناخ األعمال في الكويت ،وذلك ألن هذا المناخ ما زال كما هو واضح غير مشجع لممارسة األعمال مقارنة بباقي
دول العالم ،كذلك وأن أحد السبل األساسية لتحسين تنافسية الكويت هو العمل على تحسين بيئتها المؤسسية من خالل رفع
كفاءة األداء الحكومي وتحسين اللوائح والنظم البيروقراطية ،ورفع فعالية األطر القانونية ،وتبني أعلى مستويات الشفافية
في عملية وضع السياسات ،والعمل على مكافحة الفساد في األجهزة الحكومية ،وتعزيز عملية تنفيذ قوانين حماية الملكية
الفكرية ،وتشجيع االلتزام باألخالق في معامالت قطاع األعمال ،واعتماد مبدأ المحاسبة من خالل تقوية معايير المراجعة
وإعداد التقارير ورفع كفاءة مجالس إدارة الشركات.

الركن الثاني :البنية التحتية
إن اإلنفاق على البنى التحتية يعد من أهم جوانب اإلنفاق العام على اإلطالق حيث يساعد في تهيئة االقتصاد نحو
النمو واالنطالق ،وينظر إلى البنى التحتية على أنها أهم محددات القدرة التنافسية للدول ،ذلك أن االقتصاد التنافسي يتطلب
وجود بنية تحتية واسعة وفعالة ،حيث تساعد البنية التحتية في تحديد موقع األنشطة االقتصادية في الدولة وتوزيعها اإلقليمي،
وكذلك نوعية األنشطة الالزمة لتنمية االقتصاد.
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وتعمل البنية التحتية المتطورة على خفض اآلثار الناتجة عن وجود مسافات كبيرة بين المناطق الجغرافية المختلفة
في الدولة ،كما أنها تربط بين األسواق المختلفة في االقتصاد وكذلك السوق المحلية باألسواق العالمية ،وهو ما يؤدي إلى
تحسين معدالت نمو االقتصاد ،فضال عن أنها تساعد على زيادة درجة العدالة في توزيع الدخل وتقليل مستويات الفقر بين
عموم السكان ،وكذلك بين المناطق الجغرافية المختلفة من خالل الربط الفعال بين المناطق الجغرافية المختلفة ،كذلك تساعد
العوامل التي تؤثر بصورة فعالة في عمليات النقل كارتفاع جودة الطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجوي على
تمكين المنتجين من نقل بضائعهم ومنتجاتهم إلى األسواق المحلية والخارجية بصورة آمنة وفي األوقات المحددة لذلك ،كما
يساعد ذلك على تيسير 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 في االقتصاد ،وهو ما يؤدي إلى زيادة الفاعلية
االقتصادية من خالل تحسين عملية اتخاذ القرارات ،ويوضح الشكل التالي مكونات ركن البنية التحتية.
شكل  :16ركن البنية التحتية  -المكونات

100

/

100

تشير نتائج التقرير العالمي للتنافسية إلى استمرار تراجع ترتيب دولة الكويت في ركن البنية التحتية للعام الثالث
على التوالي ،حيث احتلت الكويت في العام  1021/1022المركز  92عالميا مقارنة بترتيبها في  1022/1021الذي وصل
إلى  91عالميا ،في الوقت الذي احتلت فيه المركز  90عالميا في العام  .1021/1022أما بالنسبة لترتيب الكويت في عينة
لجنة الكويت الوطنية للتنافسية فقد احتلت المركز  22كما يتضح من الجدول اآلتي دون تغيير عن  ،1022/1021بينما ما
زالت الكويت تحتل المركز األخير من بين دول مجلس التعاون الخليجي في ركن البنية التحتية ،وهذة النتائج بشكل عام
تعكس حقيقة راسخة في أن البني التحتية في الكويت لم يطرأ عليها تحسن جوهري مقارنة بالعام الماضي.
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جدول  :11ركن البنية التحتية

الترتيب العالمي

الدولة

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

اإلمارات العربية المتحدة

5

2

قطر

28

3

البحرين

30

4

السعودية

31

5

عمان

32

6

النرويج

33

7

سلوفينيا

36

8

إستونيا

40

9

قبرص

44

10

الكويت

 53

 11

67
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شكل : 17ركن البنية التحتية -ترتيب المكونات

مكونات ركن البنية التحتية
جودة البني التحتية لخطوط
السكة الحديدية
ير متوفر

عدد المشتركين في خطوط
الهات النقال لكل  100من
السكان
2

جودة الطر
45

عدد خطوط الهات ال ابت
لكل  100من السكان
70

جودة البنية التحتية بشكل
عام
59

جودة البنية التحتية للموان
74

توافر مقاعد للنقل الجو
كيلومتر/أسبوعيا
60

جودة امدادات الكهرباء
62

جودة البنية التحتية لوسائل
النقل الجو
93

وبالنسبة لمكونات هذا الركن يوضح الشكل  29المكونات التسعة لهذا الركن من أركان التنافسية ،ووفقا للشكل
 29فإن كافة مكونات هذا الركن تعد نقطة من نقاط ضعف تنافسية الكويت فيما عدا مؤشر اشتراكات الهواتف النقالة (لكل
 200من السكان) ،حيث احتلت الكويت المركز الثاني عالميا متقدمة بسبعة مراكز على المستوى الدولي مقارنة بالعام
الماضي.
ووفقا للتقرير العالمي و الخاص بالترتيب العالمي لدولة الكويت في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي ،فقد
احتلت الكويت في العام  1021/1022الترتيب  02على المستوى العالمي (من بين  214دولة) ،وهذا يدل على تراجع كبير
46

بقي للعام الثالث على التوالي ،حيث احتلت المركز  49في العام  ،1022/1021أما في العام  1021/1022فقد احتلت
المركز  ،94كما تراجع الترتيب ا لدولي للكويت في مكون جودة البنية التحتية للموانئ للسنة الثالثة على التوالي من المركز
 69في العام  1021/1022إلى المركز  92عالميا في العام  ،1022/1021وفي هذا العام  1021/1022تراجع إلى المركز
 .91أما ترتيب الكويت في مكون عدد خطوط الهاتف الثابت لكل  200من السكان فقد تراجع من المركز  62في العام
 1021/1022إلى المركز  61في العام  ،1022/1021وفي هذا العام  1021/1022تراجع إلى المركز  .90وال شك أن
هذا التراجع في هذا المؤشر بالذات يعكس النمو الحادث في أعداد السكان الذين ال تصل إليهم خطوط الهواتف الثابتة ،وعلى
وجه الخصوص الوافدين أصحاب المؤهالت المتدنية والعمالة المنزلية .كما استمر تراجع ترتيب الكويت في جودة الطرق
إلى المركز  19هذا العام  1021/1022مقارنة بالمركز  11في العام  1022/1021وإلى المركز  26في العام
.1021/1022
ونرى في المقابل أنه قد حدث تحسن طفيف في ترتيب الكويت في مكون جودة امدادات الطاقة الكهربائية للعام
الثالث على التوالي من المركز  69في العام  1021/1022إلى المركز  62في العام  ،1022/1021وفي هذا العام
 1021/1022وصل إلى المركز  .61كما تحسن ترتيب الكويت في جودة البنية التحتية بشكل عام (مدى كفاءة واتساع
البنية التحتية في الدولة) بدرجة واحدة ،حيث احتلت المركز  90هذا العام  1021/1022مقارنة بالمركز  60في العام
.1022/1021
ولعل هذه النتائج تعكس ضعف برامج اإلنفاق العالم على البنية التحتية في الكويت ،هذا على الرغم من اتجاه
الكويت مؤخرا إلى تكثيف عمليات االستثمار في البنية التحتية وذلك في إطار خطة التنمية ،ومع ذلك فما زال الجانب األكبر
من اإلنفاق العام يتجه نحو اإلنفاق الجاري ،وبصفة خاصة اإلنفاق على الرواتب والدعم ،في الوقت الذي تنخفض فيه نسبة
المبالغ المرصودة لإلنفاق على مشروعات البنى التحتية والتي تمثل أهم أسس رفع تنافسية االقتصاد الوطني .إن هذه النتائج
تشير بما ال يدع مجال للشك إلى أن الكويت تحتاج إلى تحسين البنى التحتية بها لكي تتمكن من تعزيز تنافسيتها ،ومن
المفترض أن يترتب على تنفيذ خطة التنمية االقتصادية متوسطة المدى التي يتم تطبيقها حاليا في الكويت تحسين جودة البنى
التحتية في الكويت.

الركن الثالث :استقرار االقتصاد الكلي
تعتبر عوامل استقرار االقتصاد الكلي من المحددات المهمة لتنافسية االقتصاد المحلي ،وذلك لكونها تتحكم في
الكثير من القرارات التي يتم اتخاذها من جانب الدولة ،ومن جانب قطاع األعمال الخاص .فعلى سبيل المثال ال تستطيع
الشركات اتخاذ قرارات استثمارية سليمة عندما يكون التضخم خارج نطاق سيطرة صانع السياسة االقتصادية ،كما أن
ارتفاع عبء المديونية على الدولة يؤثر في قدرتها على توفير الخدمات األساسية بصورة فعالة للمجتمع وفي قرارات
توسيع هذه الخدمات ،األمر الذي يؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة في اقتصاد الدولة ،وبشكل عام سوف تتأثر التنمية
االقتصادية في الدولة ما لم يوجد استقرار في بيئة االقتصاد الكلي ،وينبغي اإلشارة إلى أنه بالرغم من أن االستقرار
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االقتصادي هو أحد العوامل المهمة في االقتصاد إال أنه ال يستطيع زيادة درجة تنافسية الدولة .ويوضح الشكل  18مكونات
ركن االستقرار االقتصادي الكلي ويتكون هذا الركن من خمسة مكونات ،كما هو موضح في شكل .18
شكل  :18ركن االستقرار االقتصادي  -المكونات

)(Macroeconomics

%

من الناحية التقليدية يمثل ركن استقرار االقتصاد الكلي أفضل أركان التنافسية التي تملكها دولة الكويت بصورة
مستمرة ،حيث تحتل دولة الكويت غالبا مراكز متقدمة عالميا في هذا الركن .ويتضح من جدول  12أن الكويت احتلت
الترتيب الثالث عالميا بتحسن مركز واحد مقارنة بالعام الماضي حين احتلت الترتيب الرابع عالميا ،وقد تحسن ترتيب
الكويت بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية من المركز الثالث إلى المركز الثاني ،أما مقارنة بدول مجلس التعاون فقد
تحسن ترتيبها من المركز الثاني إلى المركز األول .غير أنه من الواضح أن ترتيب الكويت في ركن استقرار االقتصاد
الكلي يعد من الجوانب المضيئة في تنافسية الكويت.
يوضح شكل  19نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بدولة الكويت بالنسبة لركن استقرار االقتصاد الكلي ،ومن
هذا الشكل يتضح أيضا أنه باستثناء التضخم الذي يعد من الناحية التقليدية نقطة الضعف الوحيدة للكويت في هذا الركن ،فإن
كافة المكونات في هذا الركن تعتبر من نقاط القوة بالنسبة لدولة الكويت في هذا الركن.
بالنسبة لتطور ترتيب الكويت في مكونات هذا الركن فقد تراجع ترتيب الكويت في مكون معدل االدخار كنسبة
من الناتج المحلي اإلجمالي بدرجة واحدة في العام  ،1021/1022حيث احتلت المركز األول عالميا في العام 1022/1021
 ،وقد كانت الكويت قد احتلت المركز التاسع في هذا المكون في العام  ،1021/1022في الوقت الذي تحسن فيه ترتيب
الكويت بالنسبة لمكون رصيد ميزانية الحكومة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى المركز الثاني مقارنة بالمركز الثالث
عالميا في العام  ، 1022/1021وتجدر اإلشارة إلى أن الكويت كانت قد احتلت المركز الثاني عالميا في هذا المكون في
العام .1021/1022
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جدول  :12ركن استقرار االقتصاد الكلي

ترتيب عينة لجنة الكويت

الدولة

الترتيب العالمي

النرويج

2

1

الكويت

6

3

السعودية

4

3

عمان

5

4

قطر

6

5

اإلمارات العربية المتحدة

7

6

سنغافورة

18

7

البحرين

21

8

إستونيا

22

9

سلوفينيا

53

10

جمهورية سلوفاكيا

62

11

قبرص

126

12

الوطنية للتنافسية

شكل  :19ركن استقرار االقتصاد الكلي  -ترتيب المكونات

مكونات ركن استقرار االقتصاد الكلي Macroeconomics -
معدل االدخار الوطني
كنسبة من النات
2

توازن الميزانية الحكومية
كنسبة من النات
2

الدين الحكومي كنسبة من
النات
6

التصني

االئتماني للدولة
26

معدل التضخم السنو %
44

كذلك تحسن ترتيب الكويت في مكون الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بصورة هامشية للعام
الثالث على التوالي من المركز التاسع في العام  1021/1022إلى المركز السابع في العام  1022/1021وإلى المركز
السادس هذا العام  .1021/1022وتحسن ترتيب الكويت في انخفاض معدل التضخم حيث احتلت المركز  11عالميا مقارنة
بالمركز  90في العامين الماضيين .وأخيرا استمر تحسن ترتيب الكويت في مكون التصنيف االئتماني للدولة من المركز
 10في العام  1021/1022إلى المركز  19في العام  ،1022/1021وإلى المركز  16عالميا لهذا العام.
وينبغي أن نشير إلى أن هذه المراكز المتقدمة التي تحققها الكويت على المستويين العالمي واإلقليمي في هذا
المكون ناتجة بصورة أساسية من األداء القوي للسوق النفطي العالمي حيث مازالت أسعار النفط الخام مرتفعة نسبيا
بالمقاييس التاريخية ،وتسهم العائدات النفطية إسهاما جوهريا في الميزانية الحكومية وفي الناتج المحلي اإلجمالي في الكويت
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باعتبارها تمثل المصدر الرئيس لإليرادات الحكومية .ومن المعلوم أن هذا األداء لالقتصاد الكويتي في هذا الركن ال يعكس
أي تطورات في الجانب الحقيقي لالقتصاد ،أي ما ينتجه من سلع وخدمات حقيقية ،وهذا هو األساس في الحكم على مدى
متانة أسس التنافسية في ركن االقتصاد الكلي ،وليس ما يُعكس بصورة أساسية التطورات الحادثة في أسعار النفط الخام
التي كانت تسير في اتجاه تصاعدي لعدة سنوات ،األمر الذي عزز من إيرادات الدولة العامة وجعل الميزانية العامة للدولة
في وضع مريح ،ومن ثم أسهم في تراكم االحتياطيات العامة للدولة على نحو غير مسبوق.
و ال شك في أن هذه التطورات في ركن االستقرار االقتصادي ال تعكس ارتفاع درجة تنافسية االقتصاد الكويتي
بقدر ما تعكس تطورات ا سمية ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط ،بينما لم يتطور نصيب االقتصاد الحقيقي للدولة على هذا
النحو الذي تشير إليه تطورات األداء في ركن االستقرار االقتصادي الكلي ،ومن ثم فإنه ينبغي أن ينظر إلى هذه التطورات
بحذر ألنها ال تعكس األداء الحقيقي لالقتصاد (كمية السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج) ،وال حتى االرتفاع
في اال نتاجية الكلية لالقتصاد الوطني ،بقدر ما تعكس تطورات سعر النفط في السوق العالمي للنفط الخام .من ناحية أخرى
فإنه من الممكن النظر بإيجابية إلى هذه التطورات السعرية إذا ما كانت تعكس اإليرادات من سلع انتاجية حقيقية لالقتصاد
الوطني ،ال إلى أنها مصدر طبيعي ناضب مثل صادرات النفط الخام.

الركن الرابع :الصحة والتعليم االبتدائي
يلعب التأهيل التعليمي للسكان وقوة العمل وكذلك المستويات الصحية دورا هاما للغاية بالنسبة لتنافسية الدولة
ومستوى االنتاجية فيها ،فمن المعلوم أن العمال الذين يعانون من مشكالت صحية مزمنة يكونون أقل إنتاجية من غيرهم،
كذلك فإن انخفاض المستويات الصحية يؤدي إلى ارتفاع في التكاليف على قطاع األعمال ،إذ إن العمال المرضى يتغيبون
دائما أو يعملون بكفاءة أقل من سواهم ،عالوة على الصحة فإن كمية التعليم األساسي ونوعيته الذي يتلقاه السكان المحليون
تتزايد أهميته في العالم اليوم على نحو واضح ،حيث يؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة العاملين ،ويمثل النقص في التعليم األساسي
أحد القيود على تطور قطاع األعمال ،حيث تجد الشركات صعوبة في االرتفاع بسلسلة القيمة ،وبخاصة بالنسبة للمنتجات
األكثر تطورا أو ذات القيمة الكثيفة .ويوضح شكل  20المكونات المختلفة لركن الصحة والتعليم االبتدائي.
بالنسبة ألداء الكويت في هذا الركن فقد شهد تراجعا نسبيا من المركز  91في العام  1022/1021إلى المركز 99
في هذا العام  ،1021/1022وتجدر اإلشارة إلى أن ترتيب الكويت في هذا الركن في العام  1021/1022كان  99أيضا،
وبالنسبة لعينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ظلت الكويت في المركز األخير .أما بالنسبة لمركزها مقارنة بدول مجلس
التعاون الخليجي ،فلم يختلف عما هو الحال عليه في العام الماضي حيث لم تحرز تقدما في هذا الركن كما يتضح من جدول
.13
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شكل  :20ركن الصحة والتعليم االبتدائي  -المكونات

مكونات ركن الصحة والتعليم االبتدائي
عدد حاالت ا صابة بالسل

عدد حاالت المالريا

ت ير مر السل عل
قطاع ا عمال

ت ير المالريا عل قطاع
ا عمال

مدى تفشي مر

ا يدز

ت ير مر نق
المناعة  /ا يدز عل قطاع
ا عمال

توق الحياة

حاالت وفاة ا طفال

جودة التعليم ا ساسي

نسبة الملتحقين بالتعليم
ا ساسي

جدول  :13ركن الصحة والتعليم االبتدائي

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

قبرص

8

2

النرويج

14

3

سلوفينيا

17

4

قطر

25

5

إستونيا

29

6

جمهورية سلوفاكيا

39

7

البحرين

44

8

عمان

48

9

اإلمارات العربية المتحدة

49

10

السعودية

53

11

 77

12

الكويت

ووفقا للنتائج العامة ،فإن الكويت تمتلك ثالث نقاط للقوة في هذا الركن ،وهي تأثير المالريا على قطاع األعمال،
حيث تحتل الكويت المركز األول عالميا لثالث سنوات على التوالي ،وعدد حاالت اإلصابة بمرض المالريا ،حيث تحتل
الكويت المركز األول عالميا لثالث سنوات على التوالي ،وتأثير مرض اإليدز على قطاع األعمال في الكويت حيث احتلت
الكويت المركز  20على المستوى العالمي ،والذي تحسن من المركز  20عالميا في العامين الماضيين .أما بالنسبة لباقي
المكونات فتمثل نقاط ضعف في تنافسية الكويت.
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وقد تراجع ترتيب الكويت في مؤشر جودة التعليم األساسي إلى المركز  02في العام  1021/1022مقارنة بالمركز
 40في العام  ،1022/1021وبالمركز  00في العام  ،1021/1022كما تراجع ترتيب الكويت في نسبة الملتحقين بالتعليم
االبتدائي من المركز  42في العام  1022/1021إلى المركز  02في هذا العام  .1021/1022وبالنسبة لتوقع الحياة فقد
استمر تراجع ترتيب الكويت للسنة الثالثة على التوالي من المركز  29في العام  1021/1022إلى المركز  96في العام
 ،1022/1021وإلى المركز  94هذا العام  ،1021/1022كما تراجع ترتيب الكويت في عدد حاالت وفيات األطفال (لكل
ألف طفل مولود حيا) من المركز  16عالميا في العام  1021/1022إلى المركز  91في العام  ،1022/1021وإلى المركز
 99هذا العام  . 1021/1022كذلك تراجع ترتيب الكويت بالنسبة لتفشي حاالت االصابة بمرض اإليدز بين البالغين من
السكان من المركز  21في العام  1022/1021إلى المركز  12في هذا العام .1021/1022
من ناحية أخرى فقد تحسن ترتيب الكويت في عدد حاالت اإلصابة بمرض السل (لكل  200ألف من السكان) إلى
المركز  62في هذا العام  1021/1022مقارنة بالمركز  66في العام  ،1022/1021وبالمركز  60في العام ،1021/1022
كما استمر تحسن ترتيب الكويت في مؤشر تأثير مرض السل على قطاع األعمال من المركز  62في العام 1021/1022
إلى المركز  96في العام  ،1022/1021وإلى المركز  92في هذا العام .1021/1022
وتوضح النتائج السابقة أن الكويت بحاجة إلى االهتمام بصورة أكبر إلى تحسين أدائها التنافسي في هذا الركن من
خالل رفع كفاءة العملية التعليمية ،وإلى توفير المزيد من التسهيالت التعليمية ،وإلى االهتمام بنوعية المناهج التعليمية
ومحتواها لكي تتناسب مع المناهج العالمية في المجاالت المختلفة لهذه المرحلة التعليمية الهامة ،كما ينبغي االهتمام بالهيئة
التعليمية بصفة أساسية ورفع مستويات المهارات المهنية لديها وخلق مناخ تعليمي يرتكز أساسا على تنمية اإلبداع لدى
التالميذ في هذه المرحلة األولى من حياتهم التعليمية ،وليس مهارات الحفظ والتلقين فقط.
من ناحية أخرى تحتاج الكويت إلى االهتمام بصورة أكبر بنوعية الخدمات الصحية التي يتم تقديمها من خالل
المنافذ المختلفة للجمهور ورفع المستوى المهني لألطقم الطبية األساسية والمساعدة ،ومما ال شك فيه أن ذلك األمر يقتضي
تخصيص المزيد من اإلنفاق في مجالي الصحة والتعليم االبتدائي.
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شكل  :21ركن الصحة والتعليم االبتدائي -ترتيب المكونات

مكونات ركن الصحة والتعليم االبتدائي
عدد حاالت المالريا

1
ت ير المالريا عل قطاع
ا عمال

1

مدى تفشي مر
41

ا يدز

عدد حاالت ا صابة بالسل
63

ت ير مر السل عل
قطاع ا عمال
53

حاالت وفاة ا طفال
57

نسبة الملتحقين بالتعليم
ا ساسي

جودة التعليم ا ساسي

91

توق الحياة
58

93

ت ير مر نق
المناعة  /ا يدز عل قطاع
ا عمال
30

الركن الخامس :التعليم العالي والتدريب
يقيس هذا الركن درجة جودة التعليم العالي والتدريب في الدولة بناء على تقييم مجتمع األعمال وكذلك معدالت
القيد في التعليم الثانوي ،وال شك أن جودة التعليم والتدريب تمثل أمرا حيويا للدول النامية على وجه الخصوص ،ذلك أن
التنافسية في االقتصاد العالمي اليوم تتطلب ضرورة تواجد رصيد من العمال ذوي المستوى التعليمي المرتفع بما يمكنهم
من التكيف سريعا مع البيئة العالمية المتغيرة ،كذلك فإن تدريب العمال يعد أمرأ ضروريا لضمان االرتقاء المستمر لمهارات
العمال بما يتوافق مع االحتياجات المتغيرة لالقتصاد المتطور ،ويتكون ركن التعليم العالي والتدريب من  4مكونات كما هو
موضح في الشكل .22
شكل  :22ركن التعليم العالي والتدريب  -المكونات

مكونات ركن التعليم العالي والتدري
جودة تعليم الرياضيات
والعلوم

مد تدري أطقم العاملين

االلتحا بالتعليم العالي

توفر خدمة ا نترنت في
المدارس

جودة الن ام التعليمي

االلتحا بالتعليم ال انو
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التوفر المحلي لخدمات
البحو والتدري

جودة كليات ا دارة

وفقا لنتائج التقرير العالمي للتنافسية هذا العام  1021/1022حدث تحسن في ترتيب الكويت في ركن التعليم العالي
والتدريب هذا العام من المركز  02عالميا في العام  1022/1021إلى  41عالميا هذا العام ،ومع ذلك فقد ظلت الكويت تحتل
المرتبة األخيرة سواء أكان على نطاق عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أم بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.
جدول  :14ركن التعليم العالي والتدريب

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

10

2

إستونيا

23

3

سلوفينيا

25

4

قطر

29

5

قبرص

32

6

اإلمارات العربية المتحدة

35

7

السعودية

48

8

البحرين

53

9

عمان

57

10

جمهورية سلوفاكيا

58

11

 84

12

الكويت

بالنظر إلى مكونات هذا الركن يالحظ أنه من بين  4مكونات لهذا الركن ال تمتلك الكويت من نقاط القوة سوى
نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي ،حيث تحتل الكويت المركز  29عالميا في العام  1021/1022متراجعة من المركز  16في
العام  ،1022/1021أما باقي المكونات فإنها تمثل نقاط ضعف في تنافسية الكويت في هذا الركن.
فقد تراجع ترتيب الكويت في جودة النظام التعليمي بشكل عام من المركز  201في العام  1022/1021إلى المركز
 206في هذا العام ،وبالنسبة للتوفر المحلي لخدمات البحوث والتدريب استمر تدهور ترتيب الكويت من المركز  46العام
 1021/1022إلى المركز  09في العام  ،1022/1021وإلى المركز  04في  ،1021/1022كما تراجع ترتيب الكويت
في مؤشر مدى تدريب طاقم العاملين من المركز  01في العام  1022/1021و إلى المركز  01في هذا العام ،1021/1022
أما بالنسبة لترتيب الكويت في معدل االلتحاق بالتعليم العالي فقد تراجع بشكل واضح من المركز  16في العام 1022/1021
إلى المركز  00عالميا في العام .1021/1022
من جانب آخر نجد تحسنا في ترتيب الكويت الخاص بجودة تعليم العلوم والرياضيات من المركز  201في العام
 1022/1021إلى المركز  00في العام  ،1021/1022كذلك تحسن ترتيب الكويت في جودة كليات اإلدارة من المركز
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 201العام  1022/1021إلى المركز  01في العام  ،1021/1022بينما تحسن ترتيب الكويت في مؤشر مدى توفر خدمة
اإلنترنت في المدارس من المركز  60في العام  1022/1021إلى المركز  66في العام .1021/1022
شكل  :22ركن التعليم العالي والتدريب  -ترتيب المكونات

مكونات ركن التعليم العالي والتدري
االلتحا بالتعليم ال انو
35

توفر خدمة ا نترنت في
المدارس
66

االلتحا بالتعليم العالي
90

جودة كليات ا دارة
92

التوفر المحلي لخدمات
البحو والتدري
98

جودة تعليم الرياضيات
والعلوم
99

جودة الن ام التعليمي
106

مد تدري أطقم العاملين
94

ووفقا لهذه النتائج فإن من الواضح أن الكويت في حاجة ماسة إلى تحسين ركن التعليم العالي والتدريب ،وذلك
لدعم قدراتها التنافسية على المستوى العالمي .بصفة خاصة تحتاج الكويت إلى رفع جودة تعليم الرياضيات والعلوم ،كما أن
جودة النظام التعليمي في الكويت يحتاج إلى بذل جهود استثنائية مكثّفة حتى يتوافق النظام التعليمي مع احتياجات االقتصاد
التنافسي ،كذلك هناك حاجة إلى تحسين معدالت القيد في المراحل الثانوية والعليا ،بينما تحتاج جودة التعليم بما في ذلك
التعليم في كليات العلوم اإلدارية إلى التطوير ،وفي النهاية فإن هناك حاجة إلى توجيه المزيد من اإلنفاق على األبحاث
والخدمات التدريبية.

الركن السادس :كفاءة سوق السلع
تعد كفاءة األسواق أحد المتطلبات األساسية لالقتصاد التنافسي ،ذلك أن سوق السلع الكفء يساعد على انتاج
المزيج الصحيح من السلع والخدمات التي تسمح به الموارد االقتصادية في المجتمع في ظل ظروف العرض والطلب في
السوق ،وكذلك يضمن السوق الكفء لبضائع يتم اإلتجار فيها على نحو فعال .من ناحية أخرى تعد المنافسة شرطا مهما
لتحقيق كفاءة السوق ،ومن ثم تحسين إنتاجية قطاع األعمال ،حيث يتطلب مناخ األعمال المناسب لتبادل السلع على نحو
كفء كون القيود الموضوعة على أنشطة األعمال متدنية ،كذلك تعتمد كفاءة السوق على ظروف الطلب ،وذلك مثل درجة
توجيه العمالء وكفاءة المشترين .ويوضح الشكل التالي مكونات هذا الركن.
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شكل  :22مكونات ركن كفاءة سوق السلع

مكونات ركن كفاءة سو السل
معدل الضرائ الكلي

ت ير الضرائ عل الحافز
في االست مار

شيوع القيود عل التجارة
الخارجية

درجة توجي المستهلك

كفاءة سياسة من االحتكار

تكلفة السياسة الزراعية

ع ء ا جراءات الجمركية

درجة السيطرة عل السو

عدد ا يام الالزمة لبدء
نشاط أعمال

أ ر قواعد ا عمال في
االست مار ا جنبي المباشر

شدة المنافسة المحلية

عدد الخطوات المطلو
لبدء نشاط أعمال

شيوع الملكية ا جنبية

معدل الضرائ الجمركية

درجة وعي المستهلك

نسبة الواردات ل النات

ووفقا لنتائج التقرير العالمي للتنافسية فقد استمر ترتيب الكويت في هذا الركن في المركز  00عالميا كما هو في
العام الماضي ،بينما استمرت الكويت بالتالي في احتالل المركز األخير بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية وكذلك بين
دول مجلس التعاون كما يتضح من الجدول .29
ويوضح الشكل  25نقاط القوة والضعف لدولة الكويت في هذا الركن ،فمن بين  26عنصرا تمثل مكونات هذا
الركن ،تتمتع الكويت بنقاط قوة في مكونين فقط هما :تأثير الضرائب على الحافز في االستثمار حيث تحتل المركز 11
عالميا ،وهو مؤشر جديد تم إدخاله ليحل محل مؤشر مدى انتشار الضرائب المستخدمة في التقارير السابقة وتأثيرها .أما
المكون الثاني فهو معدل الضرائب الكلي (كنسبة من األرباح) ،حيث تحسن ترتيب الكويت من المركز  0عالميا في العامين
الماضيين إلى المركز  1عالميا في هذا العام .1021/1022
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جدول : 15ركن كفاءة سوق البضائع

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

1

1

قطر

3

2

اإلمارات العربية المتحدة

4

3

عمان

18

4

البحرين

19

5

النرويج

22

6

السعودية

27

7

قبرص

29

8

إستونيا

30

9

سلوفينيا

62

10

جمهورية سلوفاكيا

67

11

الكويت

90

12

أما باقي المكونات األربعة عشر ،فتعد بمثابة نقاط ضعف للكويت في هذا الركن ،فللعام الثالث على التوالي تراجع
ترتيب الكويت في مؤشر أثر قواعد األعمال على االستثمار األجنبي المباشر من المركز  222في العام قبل الماضي إلى
المركز  212في العام الماضي ،إلى المركز  212من بين  214دولة في هذا العام ،وهو ثاني أسوأ المؤشرات لهذا العام
على اإلطالق ،كذلك استمر تراجع ترتيب الكويت في مؤشر شيوع الملكية األجنبية من المركز  229العام قبل الماضي إلى
المركز  229العام الماضي وإلى المركز  210هذا العام ،كما استمر تراجع ترتيب الكويت في مؤشر نسبة الواردات إلى
الناتج من  229العام قبل الماضي إلى  212العام الماضي ،وإلى  221هذا العام ،واستمر تراجع مكون تكلفة السياسة
الزراعية من المركز  92العام قبل الماضي إلى المركز  202العام الماضي وإلى  222في هذا العام ،وتراجع ترتيب الكويت
في عدد الخطوات الالزمة لتأسيس شركة عند نفس المركز المحقق في العام الماضي إلى المركز  210عالميا.
بعد أن احتلت دولة الكويت المركز  212في العامين الماضيين ،استمر تراجع ترتيب الكويت في مكون كفاءة
سياسة منع االحتكار من المركز  40العام قبل الماضي إلى المركز  206العام الماضي ،وإلى المركز  220في هذا العام،
كما تراجع ترتيب الكويت في مكون مدى شيوع القيود على التجارة الخارجية من المركز  16عالميا في العامين السابقين
إلى المركز  229في هذا العام ،واستمر تراجع مكون شدة المنافسة المحلية من المركز  40العام قبل الماضي إلى المركز
 42العام الماضي ،وإلى المركز  220في العام الحالي  ،وتراجع ترتيب الكويت في مؤشر عدد األيام الالزمة لبدء نشاط
أعمال من المركز  209العام الماضي إلى المركز  204في هذا العام ،وهو نفس ترتيب الكويت في العام قبل الماضي،
واستمر أيضا تراجع ترتيب الكويت في عبء اإلجراءات الجمركية من المركز  90العام قبل الماضي إلى المركز  40العام
57

الماضي وإلى المركز  01في هذا العام ،كما استمر تراجع مكون درجة توجيه المستهلك من المركز  99العام قبل الماضي
إلى المركز  61العام الماضي وإلى المركز  42هذا العام.
ومن ناحية أخرى فقد تحسن ترتيب الكويت في درجة السيطرة على السوق ،حيث يهيمن عدد قليل من مجموعات
األعمال على نشاط األعمال ،وذلك حينما تقدمت عن العام الماضي الذي احتلت فيه المركز  201في مقابل هذا العام الذي
احتلت فيه المركز  .01كما تحسن ترتيب الكويت في مؤشر درجة وعي المستهلك من المركز  96في العام الماضي إلى
المركز  91في هذا العام ،كذلك تحسن معدل الضرائب الجمركية من المركز  61عالميا في العام الماضي إلى المركز 99
هذا العام.
شكل : 25ركن كفاءة سوق البضائع  -ترتيب المكونات

مكونات ركن كفاءة سو السل
معدل الضرائ الكلي
2

ت ير الضرائ عل الحافز
في االست مار
22

معدل الضرائ الجمركية

درجة وعي المستهلك

57

72

درجة السيطرة عل السو
94

كفاءة سياسة من االحتكار

119

نسبة الواردات ل النات
132

درجة توجي المستهلك
83

ع ء ا جراءات الجمركية

94

عدد ا يام الالزمة لبدء
نشاط أعمال
108

شدة المنافسة المحلية
110

شيوع القيود عل التجارة
الخارجية
115

عدد الخطوات المطلو
لبدء نشاط أعمال
129

شيوع الملكية ا جنبية
140

تكلفة السياسة الزراعية
131

أ ر قواعد ا عمال في
االست مار ا جنبي المباشر

143

ومما سبق يتضح انخفاض كفاءة أسواق السلع بشكل عام ،و بصفة خاصة انخفاض القواعد التي تحكم االستثمارات
األجنبية المباشرة التي تؤدي إلى عدم تشجيع تدفق تلك االستثمارات ،كما أن قيود االستثمار المباشر على قطاع األعمال
تبدو األكثر تعقيدا على مستوى العالم ،حيث إن القواعد التي تحكم االستثمارات األجنبية المباشرة تؤدي إلى عدم تشجيع
تدفق تلك االستثمارات .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المراكز المتأخرة التي تحتلها الكويت عالميا تشير إلى وعورة مناخ
األعمال في الكويت خصوصا بالنسبة لالستثمارات األجنبية المباشرة على الرغم من قيام الكويت بإنشاء مكتب لالستثمار
األجنبي ،وبناء على ذلك يجب على الكويت أن تبذل المزيد من الجهد لتحسين كفاءة السوق لديها ،بما في ذلك دعم المنافسة
محليا ،وزيادة فاعلية القوانين المكافحة لالحتكار ،وإزالة العوائق التجارية والقيود البيروقراطية لتقليل آثارها في قطاع
األعمال ،وتحسين النظرة لالستثمارات األجنبية المباشرة ومناخ األعمال الجاذب لها.
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الركن السابع :كفاءة سوق العمل
تعد كفاءة سوق العمل شرطا مهما لتأمين توزيع مختلف شرائح قوة العمل بأفضل السبل الممكنة في سياق
استخداماتها في مختلف مجاالت النشاط االنتاجي االقتصادي ،ويترتب على كفاءة سوق العمل حصول العمال على الحوافز
المناسبة بما يضمن بذل أفضل لجهودهم وتحقيقهم أفضل مستويات إنتاجية في مواقع عملهم ،ذلك ويمثل ضمانا لالستخدام
األمثل للمهارات المتاحة في ظل بيئة أعمال ال تقوم على التفرقة بين مختلف شرائح قوة العمل .كذلك تعد هذه الكفاءة
ضرورة لكي يتسم سوق العمل بالمرونة الالزمة التي تسمح بنقل مختلف مكونات قوة العمل من نشاط اقتصادي إلى آخر
بأدنى تكلفة ممكنة ومن غير معوقات ،وذلك في ظل منظومة تسمح بحدوث تقلبات في مستوى األجور دون حدوث أي
اضطرابات اجتماعية .ويوضح الشكل  16التالي مكونات هذا الركن.
شكل : 22ركن كفاءة سوق العمل  -المكونات

مكونات ركن كفاءة سو العمل
ا جور وا نتاجية

ممارسات التو ي
والتسري

تا ير الجباية عل حوافز
العمل

مرونة تحديد ا جور

االعتماد عل ا دارة
المحترفة

تكلفة التسري من العمل

التعاون بين العمال
وأصحا العمل

سهام المرأة في قوة العمل

قدرة البلد عل االحتفا
بالموا

قدرة البلد عل اجت ا
الموا

وفقا لجدول  ،16فقد شهد ترتيب الكويت على الصعيد العالمي انخفاضا من المرتبة  04عام  1022/1021إلى
المرتبة  209في العام  ،1021/1022وال يبدو هذا التراجع كبيرا بالنظر إلى حجم االنخفاض في الدرجة الحاصلة في هذا
المحور الذي لم يتعد  0.2نقطة (من  1.2في العام  1022/1021إلى  1.0في العام  .)1021/1022ويشير إلى أن العديد
من الدول التي كانت في مستوى قريب من دولة الكويت خالل العام  1022/1021في هذا المجال قد تطورت بوتيرة أسرع
منها في العام  ،1021/1022ففي ظل الغياب الحقيقي للمبادرات التي تستهدف تحسين مرونة سوق العمل في دولة الكويت
ال سيما في توجيه القوى العاملة وتوزيعها على كافة القطاعات االقتصادية بالشكل األمثل وبالطريقة التي تضمن أقصى
إنتاجية ممكنة ،لكان من الطبيعي أن يستمر انحدار ترتيب الكويت في هذا المجال .وفي مقابل ذلك ،فقد ارتفع ترتيب الكويت
لهذا المؤشر خالل نفس الفترة في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية من المركز األخير إلى المركز الحادي عشر (أمام
سلوفينيا) ،وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى الفارق الكبير في الترتيب بين الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي،
حيث يصل الفارق إلى  29مرتبة بين الكويت والمملكة العربية السعودية التي تحتل المركز قبل األخير خليجيا ،أما بالمقارنة
بدولة قطر (التي تحتل المرتبة األولى خليجيا في هذا الركن) فإن الفارق في الترتيب مع دولة الكويت يصل إلى  00مرتبة.
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جدول  :16ركن كفاءة سوق العمل

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

3

3

قطر

6

4

اإلمارات العربية المتحدة

1

1

إستونيا

34

2

النرويج

32

5

البحرين

31

6

عمان

47

7

قبرص

16

7

السعودية

71

1

جمهورية سلوفاكيا

76

31

الكويت

 00.

 00

سلوفينيا

316

34

ويسلط شكل  19الضوء على أداء الكويت فيما يتعلق بعناصر هذا الركن ،ويتبين من خالله أن الكويت تمتلك ما
ال يزيد عن نقطة قوة واحدة من هذه العناصر ،وهي التي تتعلق بمؤشر تأثير الجباية على حوافز العمل والذي يقيس مدى
تأثير الضريبة السلبي على الحوافز للعمل ،فيتبين أن الكويت تحتل المركز  0عالميا في هذا المجال ،وهي نتيجة غير مفاجئة
في ظل عدم وجود ضريبة للدخل على األفراد في دولة الكويت في الوضع الراهن .ولإلشارة ،فهذا العنصر هو من
المستجدات ،حيث لم يتم استعماله في التقرير السابق ،وتم تضمينه في تقرير هذا العام كأحد مكونات ركن كفاءة سوق
العمل.
في المقابل ،فإن هناك تسع نقاط يمكن اعتبارها نقاط ضعف في العناصر المكونة لهذا الركن ،أولها :مساهمة
المرأة في سوق العمل ،والتي تعد مساهمة منخفضة جدا إذا ما قورنت بمساهمة الرجال (ترتيب الكويت  219عالميا ،أي
بتراجع يعادل مرتبتين عن ترتيبها العالمي في العام السابق  ،)1022/1021وتحتل الكويت المركز  216عالميا في عنصر
تكلفة التسريح من العمل ،أي بتراجع يعادل أربعة مراكز عن ترتيبها العالمي في العام السابق  .1022/1021كذلك تحتل
الكويت المركز  222عالميا في مجال االعتماد على اإلدارة المحترفة (مقارنة بالمرتبة  200في العام السابق
 ،)1022/1021أي بتدهور يعادل ثالثة عشر مركزا ،وهو أمر غير مستغرب في ظل االعتماد على ظاهرة شغل المراكز
اإلدارية العليا من قبل األقارب أو األصدقاء بصرف النظر عن مدى جدارتهم بتلك الوظائف .كذلك فإن ممارسات توظيف
العمال وفصلها في الكويت ال تزال مقيدة بلوائح غير مرنة ،إذ تحتل الكويت عالميا المرتبة  202في هذا العنصر ،أي
بتراجع يعادل ثمانية مراكز في ترتيبها العالمي في العام السابق  .1022/1021كذلك هناك ضعف في العالقة بين مدفوعات
60

األجور للعمال وإنتاجيتهم ،إذ تحتل الكويت عالميا المرتبة  04في هذا العنصر (مقارنة بالمرتبة  90في العام السابق
 .)1022/1021وتحتل أيضا دولة الكويت المرتبة  66عالميا في عنصر قدرة البلد على االحتفاظ بالمواهب ،وهو عنصر
جديد يتم استعماله في تقرير هذا العام كأحد مكونات ركن كفاءة سوق العمل .أما فيما يتعلق بعالقة أصحاب العمل بالعمال
فإن الكويت تحتل المرتبة  61على مستوى العالم ،وهو ما يمثل تدهورا ملحوظا يعادل عشر مراتب مقارنة بالترتيب في
العام السابق  .1022/1021وتحتل أيضا دولة الكويت المرتبة  19عالميا في عنصر قدرة البلد على اجتذاب المواهب ،وهذا
أيضا عنصر جديد يتم استعماله في تقرير هذا العام كأحد مكونات ركن كفاءة سوق العمل .كما يالحظ على ذلك أيضا
التدهورالملحوظ في الترتيب المتعلق بعنصر مرونة تحديد األجور ،وهو العنصر الذي يعكس مدى إمكانية تحديد األجور
بصورة أساسية من طرف الشركات ،حيث تحتل الكويت المرتبة  20على مستوى العالم في العام الحالي مقارنة بالمرتبة
 10التي احتلتها في العام السابق .1022/1021
شكل : 22ركن كفاءة سوق العمل  -ترتيب المكونات

مكونات ركن كفاءة سو العمل
تا ير الجباية عل حوافز
العمل
9

مرونة تحديد ا جور
39

قدرة البلد عل اجت ا
الموا
45

التعاون بين العمال
وأصحا العمل
62

ا جور وا نتاجية
98

ممارسات التو ي
والتسري
101

االعتماد عل ا دارة
المحترفة
113

قدرة البلد عل االحتفا
بالموا
66

تكلفة التسري من العمل
126

سهام المرأة في قوة العمل
127

ولتحسين ترتيبها بالنسبة لركن كفاءة سوق العمل يجب على الكويت أن تعمل على تحسين تشريعات سوق العمل،
وتطوير القدرات المؤسسية لشركات القطاع الخاص ،وذلك لهدف تشجيعها على االعتماد على أحدث أساليب اإلدارة
المحترفة ،كما يتطلب األمر وضع ا ستراتيجيات للتنمية البشرية تستهدف رفع مستوى المهارات لدى مختلف مكونات قوة
العمل ،والسيما لدى المرأة ،وذلك لرفع مستوى مشاركتها وزيادة فاعليتها في األداء اإلنتاجي.

الركن الثامن :تطور سوق المال
يعد تطور سوق المال أمرا حيويا لتحسين أداء االقتصاد وتطور مستوى تنافسيته ،كما تعد كفاءة سوق المال
ضرورية جدا من أجل التوظيف الكفء للموارد في أفضل استخداماتها اإلنتاجية ،حيث تحتاج االقتصاديات إلى أسواق
مالية متطورة لكي تتمكن من أن توفر رأس المال من مصادره المختلفة ،وذلك من مثل تدفق القروض من قطاع مصرفي
سليم ،وأسواق األوراق المالية المأمونة والمنظمة جيدا ،وتوافر رأس المال للمشاريع الرائدة ،وغيرها من المنتجات المالية
61

األخرى .هذا ويعد أيضا سوق المال المتطور ضرورة لضمان التمويل المناسب للمبتكرين وأصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة .وللقيام بأداء هذه الوظائف بكفاءة بما يدعم تنافسية االقتصاد يجب أن يكون النظام المصرفي جديرا بالثقة وعلى
درجة عالية من الشفافية .ويوضح الشكل  14مكونات ركن تطور سوق المال.
شكل : 22ركن تطور السوق المالية  -المكونات

مكونات ركن تطور السو المالية
توافر رؤوس ا موال
للمشاري الرائدة

مؤشر الحقو القانونية

التمويل من خالل سو
ا سهم المحلية

درجة متانة البنوك

سهولة الحصول عل
قرو

توفر الخدمات المالية

اللوائ المن مة لسو
ا ورا المالية

القدرة عل تحمل تكالي
الخدمات المالية

بالنسبة لهذا الركن ،فقد سجل ترتيب دولة الكويت لهذا العام تحسنا نسبيا حيث احتلت المركز  90عالميا مقارنة
بالمركز  96الذي حققته في عام  ،1022/1021ومع ذلك ،فإن هذا التحسن ال يعكس ارتفاعا في الدرجة الحاصلة في هذا
المحور ،حيث انخفضت هذه الدرجة بنسبة صغيرة (من  1.0في العام  1022/1021إلى  2.06في العام .)1021/1022
ويشير ذلك بوضوح إلى أن نظرة رجال األعمال في دولة الكويت تجاه سوق رأس المال والدور األساسي الذي يلعبه في
توزيع مدخرات القطاع الخاص بين القطاعات اإلنتاجية ،وإن لم تتدهور بشكل الفت خالل العامين الماضيين لم ترتق إلى
المستوى المطلوب من حيث نسق اإلصالحات كما هو الحال في العديد من الدول األخرى ،بما فيها الدول الخليجية ،لذلك
كان من الطبيعي أن يسجل ترتيب الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية استقراره في المراكز األخيرة حيث
احتلت المركز قبل األخير ،مع المحافظة على المركز األخير خليجيا ،وذلك كما هو موضح في الجدول اآلتي .
وطبقا للشكل  ، 10ال تتوفر للكويت أي مواطن قوة في هذا الركن في هذا العام ،حيث حافظت كل مكوناته على
مواقعها كمواطن ضعف ،ولعل أوضح نقاط الضعف تتمثل فيما يتعلق بمؤشر قوة الحقوق القانونية ،حيث إن ترتيب الكويت
العالمي في هذا المجال كان في المركز  202مقارنة بالمركز  00في العام السابق  ،1022/1021أي بتدهور بمرتبتين.

62

جدول : 12ركن تطور السوق المالي

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

4

3

النرويج

1

4

قطر

31

1

عمان

43

2

اإلمارات العربية المتحدة

42

5

البحرين

45

6

السعودية

47

7

إستونيا

15

7

جمهورية سلوفاكيا

24

1

قبرص

62

31

الكويت

 70

00

سلوفينيا
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كذلك فإن تنظيم سوق األوراق المالية في الكويت يبقى غير فعال ويخضع لتأثيرات كثيرة صادرة عن قطاع
األعمال وعن الحكومة ،هذا بالرغم من التحسن الملحوظ خالل هذا العام ،حيث تحتل الكويت الترتيب رقم  99عالميا في
ذلك المجال ،مقارنة بالمرتبة  06في العام السابق  .1022/1021في مقابل ذلك شهد مؤشر سهولة الحصول على القروض
انحدارا كبيرا من المرتبة  91في العام  1022/1021إلى المرتبة  99في العام  ،1021/1022أي بتراجع ملحوظ بثالثة
وعشرين مركزا ،وهو ما يشير بوضوح على توجه المؤسسات المالية في دولة الكويت خالل السنوات األخيرة إلى التحفظ
في منح القروض نظرا الرتفاع المخاطر .وفي نفس السياق ،سجلت دولة الكويت انخفاضا بأربع عشرة مرتبة في مجال
توفر الخدمات المالية (المرتبة  99خالل العام الحالي مقارنة بالمرتبة  62في العام  ،)1022/1021كذلك شهد مؤشر توافر
رؤوس األموال للمشاريع الرائدة تدهورا كبيرا بثالثين مركزا ،وذلك من المركز  12في العام  1022/1021إلى المركز
 92في العام الحالي العام  ،1021/1022وهذا ما يعكس بشكل واضح حجم الصعوبات التي تواجه رجال األعمال فيما
يتعلق بتنفيذ المشاريع المبتكرة التي تتصف بارتفاع درجة المخاطرة فيها ،وذلك في ظل تزايد حرص البنك المركزي على
الحفاظ على متانة األوضاع المالية للبنوك التجارية .وحققت دولة الكويت خالل العام الحالي  1021/1022تحسنا نسبيا
بخمسة مراكز في مجال القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية (المرتبة  99مقارنة بالمرتبة  60في العام السابق) ،وفي
نفس االتجاه سجلت درجة متانة البنوك تحسنا ملحوظا ،حيث جاء ترتيب الكويت في المرتبة  19عالميا في العام الحالي
 1021/1022مقابل المركز  99في العام السابق ،وهو ما يمكن تفسيره باختبارات الضغط المالي التي يجريها البنك
المركزي والبنوك المحلية بشكل دوري .وفيما يتعلق بمؤشر التمويل من خالل سوق المال المحلي ،فقد جاءت الكويت في
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المرتبة  11عالميا في العام الحالي  ،1021/1022وهو ما يمثل تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام السابق  1022/1021الذي
احتلت فيه الكويت المرتبة .99
شكل : 22تطور السوق المالي -ترتيب المكونات

مكونات ركن تطور السو المالية
التمويل من خالل سو
ا سهم المحلية
44

درجة متانة البنوك
45

القدرة عل تحمل تكالي
الخدمات المالية
55

توافر رؤوس ا موال
للمشاري الرائدة
71

سهولة الحصول عل
قرو
75

توفر الخدمات المالية
75

اللوائ المن مة لسو
ا ورا المالية
77

مؤشر الحقو القانونية
101

ولتحسين ترتيبها بالنسبة لركن تطور سوق المال من المفترض أن تعمل الكويت على تطوير هذا السوق كي
تتوافر فيه المزيد من أدوات إدارة المخاطر والشفافية وحماية المستثمر ،وكذلك تعمل على زيادة الضمانات التي تقدمها
الدولة في تأمين القروض التي يتم منحها للمقترضين بصفة خاصة من قطاع األعمال ،وذلك في نطاق ما يسمى بقانون
االستقرار االقتصادي .كما يجب أن يتم الحد من الممارسات االحتكارية في هذا السوق وتدعيم قدرته التنافسية وما يتطلب
ذلك من تحسين نظام المراقبة وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة من خالل تحفيز االبتكار في المنتجات والخدمات المالية.

الركن التاسع :االستعداد التكنولوجي
يقيس ركن االستعداد التكنولوجي مدى قدرة االقتصاد وسرعته على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بما يساهم في
تعزيز قدراته اإلنتاجية حيث أصبحت التكنولوجيا ،وبصفة خاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أهم محددات
القدرات التنافسية ،كما تطورت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتتحول بشكل تدريجي إلى تكنولوجيا ذات استخدام عام،
حتى أصبحت مدى سهولة الحصول عليها واستخدامهما من المكونات الرئيسية لدرجة االستعداد التكنولوجي للدول .لذلك
من المفترض أن تتوفر في كل اقتصاد تنافسي للشركات إمكانية تحصيل التكنولوجيا الحديثة واستيعابها وتطويرها كي
تكون قادرة على استخدامها بأعلى درجات الكفاءة .هذا ويوضح الشكل  20اآلتي مكونات ركن االستعداد التكنولوجي.
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شكل : 21ركن االستعداد التكنولوجي -المكونات

مكونات ركن االستعداد التكنولوجي
االست مار ا جنبي المباشر
ونقل التكنولوجيا

مشتركو خدمة ا نترنت
ات النطا العري

مستخدمو االنترنت

استيعا التكنولوجيا
الحدي ة و تبنيها من قبل
الشركات

توافر أحد التكنولوجيا

مشتركو خدمة ا نترنت
ات النطا العري -
أجهزة نقالة

سرعة خدمة االنترنت –
لكل شخ

بالنسبة إلى أداء الكويت المتعلق بهذا الركن يالحظ من خالل جدول  24أن الترتيب العالمي للكويت قد تحسن
نسبيا من المرتبة  91في عام  1022/1021إلى المرتبة  60في عام  ،1021/1022وذلك على الرغم من االستقرار في
الدرجة المسجلة في مستوى  2.4خالل العامين ،هذا مع استقرارها في المركز األخير في عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية خليجيا وذلك على مدى العامين األخيرين.
وطبقا للشكل  ،22فإن مواطن قوة دولة الكويت ال تتعدى عنصرا واحدا في هذا المجال ،وهذا العنصر هو عنصر
نسبة مستخدمي اإلنترنت لكل مئة فرد من السكان ،حيث تحتل الكويت المرتبة  12عالميا في هذا العام مقارنة بالمرتبة 27
في العام السابق  ،2013/2012وهو ما يمثل تقدما بأربعة مراكز ،أما بقية المكونات فهي تشكل مواطن ضعف ،لعل أبرزها
ما يتعلق بمؤشر انتقال االستثمارات األجنبية المباشرة وعالقته بنقل التكنولوجيا.
ففي هذا المجال تؤكد النتائج على أن االستثمار األجنبي المباشر في الوضع الراهن اليمكن له أن يأتي إال بالقليل
من التكنولوجيا الحديثة للكويت ،حيث وصل ترتيب الكويت في مؤشر انتقال االستثمارات األجنبية المباشرة ونقل
التكنولوجيا إلى المركز  211عالميا في العام  ،1021/1022وهو ما يشكل تدهورا بمركزين مقارنة بالعام السابق
 ،1022/1021وتحتل الكويت المركز  209في عنصر سرعة خدمة االنترنت – لكل مستخدم (كيلوبت بالثانية) خالل العام
 1021/1022وذلك بتراجع قدره سبعة مراكز مقارنة بالعام السابق  .1022/1021ويبلغ ترتيب الكويت العالمي في عنصر
نسبة المشتركين في شبكات اإلنترنت السريعة ذات النطاق العريض المرتبة  202في العام  1021/1022مقارنة بالمركز
 04في العام .1022/1021
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جدول : 12ركن االستعداد التكنولوجي

ترتيب عينة لجنة الكويت

الدولة

الترتيب العالمي

النرويج

1

3

سنغافورة

7

4

اإلمارات العربية المتحدة

47

1

إستونيا

41

2

قطر

13

5

البحرين

14

6

سلوفينيا

11

7

قبرص

16

7

السعودية

23

1

جمهورية سلوفاكيا

54

31

عمان

56

33

الكويت
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03

الوطنية للتنافسية

وتؤكد المؤشرات المتوفرة على أن التكنولوجيا الحديثة في الكويت غير متوافرة بالشكل المطلوب ،أو غير
مستخدمة بالمستوى المطلوب ،حيث يقع ترتيب الكويت العالمي في هذا العنصر في المرتبة  61في العام ،1021/1022
مقارنة بالمرتبة  66في العام  ،1022/1021وفيما يتعلق باستيعاب التكنولوجيا الحديثة وتبنيها من قبل الشركات يأتي ترتيب
الكويت العالمي للعام  1021/1022في هذا المجال في المركز  ،99وهو ما يشكل تراجعا ملحوظا مقارنة بالعام السابق
 ،1022/1021إذ كانت الكويت آنذاك تحتل المرتبة  .12أما فيما يتعلق بمؤشر نسبة االشتراكات في خدمات النقال ذات
النطاق العريض ،وهو المؤشر الذي تم اعتماده للمرة األولى كأحد مكونات ركن االستعداد التكنولوجي خالل العام السابق
( 1022/1021وكانت الكويت آنذاك قد احتلت المرتبة  90عالميا في هذا المجال) ،فلم تتوفر خالل العام الحالي البيانات
الضرورية التي تمكن من تصنيف الكويت ضمن الترتيب العالمي على أسس موضوعية.

66

شكل : 21ركن االستعداد التكنولوجي -ترتيب المكونات

مكونات ركن االستعداد التكنولوجي
مستخدمو االنترنت
23

استيعا التكنولوجيا
الحدي ة و تبنيها من قبل
الشركات
57

توافر أحد التكنولوجيا
64

سرعة خدمة االنترنت –
لكل شخ
107

االست مار ا جنبي المباشر
ونقل التكنولوجيا
144

مشتركو خدمات النقال ات
النطا العري
ير متوفر

مشتركو خدمة ا نترنت
ات النطا العري
103

ولتحسين ترتيب دولة الكويت بالنسبة لركن االستعداد التكنولوجي فإنه يجب أن تعمل دولة الكويت على بناء
استراتيجيات وآليات ثم تطويرها ،هذه اآلليات تساهم في تكثيف استخدام التكنولوجيا المتاحة وتقييمها بهدف تحسين مستوى
اإلنتاجية في مختلف القطاعات ،هذا ويتطلب تأهيل المؤسسات وتهيئة البيئة المنظمة كي تكون التكنولوجيا المتطورة أحد
العناصر الداعمة للتنافسية ،وهو أمر ال يمكن تحقيقه دون أن تدعم الدولة بشكل فعال جهود الشركات في تبني التكنولوجيا
الحديثة وتطويرها.

الركن العاشر :حجم السوق
يؤثر حجم السوق في اإلنتاجية والقدرة التنافسية لالقتصاد ،حيث إن إمكانية النفاذ لألسواق الكبيرة تمكن الشركات
من فرص استفادة أكبر تنتج عن تحقيق عوائد إضافية ناجمة عن اقتصاديات الحجم .وفي عصر العولمة وفي ظل زيادة
درجات تحرير التجارة الدولية ،أصبحت األسواق الخارجية تقوم بدور البديل لألسواق المحلية ،وال سيما بالنسبة إلى البلدان
الصغيرة ،هذا ويمثل فرصا تنموية كبيرة لهذه البلدان ،وهو ما تؤكده األدبيات االقتصادية التي تبين وجود عالقة طردية
بين سهولة النفاذ لألسواق الخارجية عبر بوابة االنفتاح التجاري ،وبين النمو االقتصادي .ويوضح الشكل التالي العوامل
التي تؤثر في عنصر حجم السوق.
شكل : 22ركن حجم السوق -المكونات

مكونات ركن حجم السو
حجم السو ا جنبية

حجم السو المحلية

النات المحلي ا جمالي
بقيمة تعادل القدرة الشرائية

نسبة صادرات السل
والخدمات من النات
المحلي االجمالي

بالنسبة إلى أداء الكويت المتعلق بهذا الركن ،يالحظ من خالل الجدول  20أن ترتيب الكويت العالمي في عام
 1021/1022هو رقم  ،66أي بتراجع نسبي قدره خمسة مراكز مقارنة بالعام السابق ( 1022/1021المركز  ،)62هذا
67

وقد صاحب ذلك تراجع طفيف في الدرجة المسجلة في هذا المجال من  2.0في العام  1022/1021إلى  2.4في العام الحالي
 .1021/1022وقد حافظت الكويت على المرتبة السابعة من بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية للعام الثالث على
التوالي ،ولكن خليجيا ظل أداء الكويت في هذا الركن خالل هذا العام أفضل من أداء سلطنة عمان ،ومملكة البحرين ،وأقل
من أداء نظيره في المملكة العربية السعودية وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ودولة قطر.
جدول : 12ركن حجم السوق

الترتيب العالمي

الدولة

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

السعودية

41

3

سنغافورة

12

4

اإلمارات العربية المتحدة

22

1

النرويج

53

2

قطر

61

5

جمهورية سلوفاكيا

57

6

الكويت

 33

7

عمان

71

7

سلوفينيا

71

1

إستونيا

11

31

البحرين

316

33

قبرص

331

34

وطبقا للشكل رقم  ،21ال تتعدى مواطن قوة دولة الكويت في هذا المجال عنصرا واحدا ،وهو ما يمثل عنصر
نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهو عنصر جديد يتم استعماله في هذا العام كأحد مكونات
ركن حجم السوق .وهذا العنصر تحتل الكويت فيه المرتبة  19عالميا خالل هذا العام  .1021/1022وهذا التقدم يمكن
تفسيره باالرتفاع النسبي لحجم صادرات الكويت النفطية مقارنة بناتجها المحلي .اما بقية المكونات ،فكلها تصنف كمواطن
ضعف ،حيث تحتل الكويت عالميا المرتبة  91بالنسبة لحجم السوق المحلية ،وهو ما يمثل تدهورا بعشرة مراكز مقارنة
بالعام السابق  .1022/1021وتتمركز الكويت في المرتبة  60عالميا خالل هذا العام  1021/1022في عنصر الناتج المحلي
االجمالي بقيمة تعادل القدرة الشرائية ،وهو عنصر جديد يتم استعماله هذا العام كأحد مكونات ركن حجم السوق ،كما تحتل
المرتبة  90بالنسبة إلى حجم السوق األجنبية ،أي بتحسن بمركز واحد ،من المركز  92الذي حصلت عليه في العام السابق
.1022/1021

68

شكل  :22ركن حجم السوق -ترتيب المكونات

مكونات ركن حجم السو
نسبة صادرات السل
والخدمات من النات
المحلي ا جمالي
25

حجم السو ا جنبية

50

النات المحلي ا جمالي
بقيمة تعادل القدرة الشرائية
60

حجم السو المحلية
74

ولكي تحسن الكويت ترتيبها في حجم السوق فإنه يجب عليها أن تزيد من حجم الطلب الكلي المحلي ،وتدعم
قدراتها التنافسية لكي تتمكن من رفع قدراتها التصديرية من السلع والخدمات ،وذلك ألن األسواق كبيرة الحجم تمكن المنشآت
في ظل زيادة درجة االنفتاح التجاري من فرص كبيرة للنفاذ إليها بما يمكنها من االستفادة من ظاهرة وفورات الحجم.

الركن الحادي عشر :تطور األعمال
يتصل ركن تطور األعمال بنوعية شبكة األعمال الشاملة للبلد ،وكذلك بنوعية وجودة العمليات التي تقوم بها
الشركات واستراتيجياتها ،وهذان يعدان عاملين مهمين لتحقيق كفاءة أعلى في إنتاج السلع والخدمات ،وهو ما يؤدي إلى
زيادة اإلنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية .ويوضح الشكل التالي العوامل المكونة لركن تطور األعمال.
شكل : 22ركن تطور األعمال  -المكونات

مكونات ركن تطور ا عمال
درجة تكامل الصناعات

السيطرة عل التوزي
الدولي

نطا التسوي

طبيعة الميزة التنافسية

جودة العارضين المحليين

الرغبة في تفوي

تطورعمليات ا نتا

السلطة

درجة تطور التجمعات
المتكاملة للشركات

كمية العر من قبل
العارضين المحليين

بالنسبة إلى األداء المتعلق في هذا الركن ،يالحظ من خالل جدول  10بالنسبة للعام  1021/1022أن الكويت
تحتل المرتبة  99في مجال تطور األعمال على المستوى العالمي ،وهو ما يمثل تراجعا بأربعة مراكز مقارنة بالعام السابق
 .1022/1021وقد حدث ذلك دون تسجيل تغير ملحوظ في درجة نظرة رجال األعمال المتعلقة بهذا المجال( من  2.0في
العام  1022/1021إلى  2.44في العام  .)1021/1022كما واصلت الكويت احتالل المرتبة األخيرة خليجيا وفي عينة لجنة
الكويت الوطنية للتنافسية للعام الثاني على التوالي.
69

جدول : 21ركن تطور األعمال

ترتيب عينة لجنة الكويت

الدولة

الترتيب العالمي

قطر

31

3

النرويج

31

4

اإلمارات العربية المتحدة

36

1

سنغافورة

37

2

السعودية

47

5

عمان

14

6

قبرص

22

7

إستونيا

53

7

البحرين

51

1

سلوفينيا

57

31

جمهورية سلوفاكيا

71

33
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الكويت

الوطنية للتنافسية

ويوضح شكل الترتيب العالمي للكويت ما يتعلق بمكونات ركن تطور األعمال للعام  ،1021/1022وكما هو
واضح من هذا الشكل ،فإن ترتيب الكويت يعد منخفضا نسبيا في ستة من المكونات التسعة ،وتعد هذه المكونات الستة
مواطن ضعف صريحة للكويت في هذا الركن ،في مقابل ذلك فإن هنالك بعض النتائج في هذا الركن يمكن اعتبارها ولو
بشكل نسبي نقاط قوة ،وهي ثالثة نقاط ( :الرغبة في تفويض السلطة ،كمية العرض من العارضين المحليين ،والسيطرة
على التوزيع الدولي) ،حيث إن الكويت تحتل المرتبة  24عالميا في عنصر الرغبة في تفويض السلطة (مقابل المرتبة 21
في العام السابق  .)1022/1021أما فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بكمية العرض من العارضين المحليين ،احتلت الكويت
خالل العام  1021/1022في المرتبة  14عالميا ،وهو ما يمثل تطورا بأربعة مراكز مقارنة بالعام السابق .1022/1021
كما تقع في المرتبة  19عالميا في العام  1021/1022في مجال السيطرة على التوزيع الدولي (مقابل المرتبة  10في العام
السابق .)1022/1021
وبالنسبة للمكونات التي تعد نقاط ضعف ،فقد تدهور ترتيب الكويت لهذا العام فيما يتعلق بعنصر تكامل الصناعات
بشكل الفت ،وذلك بعشرين مركزا مقارنة بالعام الماضي ،حيث احتلت المركز  212عالميا في عام  1021/1022مقابل
المركز  202في العام  ،1022/1021كما سجل عنصر تطور عمليات اإلنتاج انخفاضا في الترتيب العالمي قدره ستة
مراكز( من المركز  200في العام السابق  ،1022/1021إلى المركز  206في العام الحالي  .)1021/1022كذلك سجل
ترتيب الكويت في مجال طبيعة الميزة التنافسية تراجعا بستة عشر مركزا مقارنة بالعام السابق ليصل إلى المرتبة  04عالميا
في العام الحالي  1021/1022مقابل المرتبة  41في  .1022/1021وفي نفس االتجاه ،وفيما يتعلق بأداء الكويت في مجال
70

نطاق التسويق ،خسرت الكويت ستة عشر مركزا خالل هذه السنة ،حيث تحتل المرتبة  46عالميا العام  1021/1022مقابل
المرتبة  90في العام السابق  ،1022/1021وفي مقابل ذلك تحتل الكويت خالل العام  1021/1022المركز  00عالميا في
عنصر درجة تطور التجمعات المتكاملة للشركات مقابل المرتبة  226في  ،1022/1021أي بتطور قدره ستة وعشرون
مركزا ،وتحتل أيضا خالل العام  1021/1022المرتبة  49عالميا في جودة العارضين المحليين ،وهي نفس مرتبة العام
السابق .1022/1021
شكل  :23ركن تطور األعمال  -ترتيب المكونات

مكونات ركن تطور ا عمال
السيطرة عل التوزي
الدولي
27

الرغبة في تفوي
38

كمية العر من قبل
العارضين المحليين
28

السلطة

طبيعة الميزة التنافسية
98

نطا التسوي
86

جودة العارضين المحليين
87

تطورعمليات ا نتا
106

درجة تكامل الصناعات
121

درجة تطور التجمعات
المتكاملة للشركات
90

ولتحسين ترتيبها بالنسبة لركن تطور األعمال ،من الضروري أن تعمل الكويت على تطوير نوعية شبكات
األعمال وكذلك نوعية منشآت األعمال في الدولة .ويتطلب ذلك القيام بإصالحات تشريعية ومؤسسية واسعة ،ووضع
استراتيجيات وآليات تضمن توفير بيئة أعمال أكثر سالسة واقل تكلفة وداعمة للتطوير واالبتكار.

الركن الثاني عشر :االبتكار
على الرغم من أنه من الممكن الحصول على مكتسبات هامة من النمو االقتصادي من خالل توفر عدة عوامل من
بينها التوظيف الكفء للموارد ،والحوكمة الرشيدة ،وجودة البنية التحتية ،وانخفاض مستويات عدم االستقرار االقتصادي
الكلي ،ووفرة الموارد وكفاءة أسواق العمل والمال والسلع ،وجودة رأس المال البشري ،تبقى كل هذه العوامل خاضعة
لقانون تناقص الغلة ،لذلك وعلى المدى الطويل ال بديل عن االبتكارات التكنولوجية كسبيل الستدامة زيادة االنتاج واالنتاجية،
وتحسين مستوى المعيشة .لذلك تعتبر القدرة االبتكارية من األركان الرئيسة الداعمة للتنافسية .ويوضح الشكل التالي
العوامل المكونة لركن االبتكار.

71

شكل  :22ركن االبتكار  -المكونات

مكونات ركن االبتكار
براءات االختراع لكل
مليون ساكن

جودة مؤسسات البح
العلمي

القدرة عل االبتكار

التعاون بين الجامعات
والقطاع الصناعي في
مجال البح والتطوير

مشتريات الحكومة من
السل ات التكنولوجيا
المتقدمة

نفا الشركات عل البح
والتطوير

توافر العلماء والمهندسين

بالنسبة إلى أداء الكويت المتعلق بهذا الركن ،يالحظ من خالل جدول  12أنها تحتل في العام  1021/1022المركز
 224عالميا ،وهو ما يمثل تدهورا بعشرة مراكز مقارنة بالعام السابق  1022/1021حين كانت الكويت تحتل المرتبة .204
والملفت للنظر هو حصول ذلك التراجع دونما تسجيل تغير يذكر في درجة نظرة رجال األعمال المتعلقة بهذا المجال من
 1.4في العام  1022/1021إلى  1.42في العام  ،1021/1022ويؤكد ذلك على أن الفجوة القائمة بين الكويت والدول
الرائدة من حيث مخرجات االبتكار ال يمكن لها اال أن تتفاقم في ظل غياب اي مبادرات استراتيجية حقيقية تستهدف إطالق
العنان لخلق القيمة القصوى في مدخالت االبتكار ومخرجاته على أساس مستدام بما يسمح ببناء اقتصاد تنافسي تحركه روح
المبادرة .لذلك من غير المستغرب في ظل هذا التدهور أن يكون ترتيب الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية هو
المركز األخير للعام الثاني على التوالي ،واألخير خليجيا على مدى األعوام الثالث الماضية.
ويوضح شكل  29الترتيب العالمي الخاص بدولة الكويت للمكونات المختلفة لركن االبتكار عن العام
 ،1021/1022وكما هو واضح في هذا الشكل ،فإن كل المكونات لهذا الركن ال يمكن تصنيفها إال على أنها مواطن ضعف،
وذلك بسبب المراكز المنخفضة في الترتيب المسجلة في كل منها.
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جدول : 21ركن االبتكار

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

1

3

النرويج

31

4

قطر

36

1

اإلمارات العربية المتحدة

47

2

السعودية

11

5

إستونيا

13

6

سلوفينيا

21

7

عمان

25

7

قبرص

56

1

البحرين

71
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الكويت

فقد تدهور ترتيب الكويت في مؤشر القدرة على االبتكار بثالثة وعشرين مركزا ليصل إلى المركز  226عالميا
في العام  1021/1022بعد أن كان  222في العام السابق  .1022/1021كما سجل ترتيب الكويت في مجال إنفاق الشركات
على البحث والتطوير تدهورا بأربعة عشر مركزا مقارنة بالعام السابق ليصل إلى المرتبة  216عالميا في العام الحالي
 1021/1022بعد أن كان  221في العام السابق  .1022/1021أما فيما يتعلق بالتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي
في مجال البحث والتطوير ،فقد حافظت الكويت في العام الحالي  1021/1022على نفس المرتبة العام السابق
 ،1022/1021وهي المرتبة  210عالميا ،في مقابل ذلك احتلت الكويت في العام الحالي  1021/1022المرتبة  210عالميا
في عنصر مشتريات الحكومة من السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة ،وهو ما يعتبر تحسنا طفيفا مقارنة بالعام السابق
 1022/1021حين كانت المرتبة التي احتلتها  .212كما يتبين أن ترتيب الكويت في جودة مؤسسات البحث العلمي هو
المركز  220عالميا في العام الحالي  ،1021/1022وهو ما يمثل انخفاضا يعادل سبعة مراكز مقارنة بالعام السابق
 1022/1021حين كانت المرتبة  ،202أما فيما يتعلق بمؤشر براءات االختراع لكل مليون ساكن يتبين أن الترتيب للعام
الحالي  1021/1022هو المركز  46عالميا مقابل المركز  41في العام السابق  ، 1022/1021أي بانخفاض قدره أربعة
مراكز ،في حين سجل ترتيب الكويت في مجال توافر العلماء والمهندسين انخفاظا طفيفا بمركزين مقارنة بالعام السابق
ليصل إلى المرتبة  90عالميا في العام الحالي 1021/1022مقارنة بالمركز  99في .1022/1021
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شكل : 22ركن االبتكار  -ترتيب المكونات

مكونات ركن االبتكار
توافر العلماء والمهندسين
79

جودة مؤسسات البح
العلمي
110

براءات االختراع لكل
مليون ساكن
86

القدرة عل االبتكار
136

مشتريات الحكومة من
السل ات التكنولوجيا
المتقدمة
120

التعاون بين الجامعات
والقطاع الصناعي في
مجال البح والتطوير
120

نفا الشركات عل البح
والتطوير
126

ولتحسين ترتيب دولة الكويت بالنسبة لركن االبتكار يجب عليها أن تعمل على التأسيس لبيئة محفزة لالبتكار
والتطوير واإلبداع مدعومة من القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء ،ويتطلب ذلك تفعيل برامج البحث والتطوير
وما يتطلب ذلك من تخصيص للموارد الكافية ،حيث يجب أن تحرص دولة الكويت على تخصيص نسبة من ناتجها القومي
ألغراض البحث والتطوير كي تعزز من قدراتها االبتكارية ،كما أنه من الضروري استنباط آليات مبتكرة تستهدف تعزيز
التواصل والتعاون والشراكة بين المؤسسات الجامعية ومراكز األبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي من جهة،
والقطاع الخاص من جهة أخرى ،كما يستوجب األمر إصالح البيئة التنظيمية ،وسن التشريعات الضرورية لحماية أفضل
لحقوق الملكية الفكرية في الدولة.

 4.2العوامل األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال في الكويت
يستعرض هذا التقرير أهم العوامل األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال في الكويت التي يتم تحديدها من خالل
استفتاء آلراء رجال األعمال .وكما هو مبين في الجدول  ،11فعلى مدى السنوات التسعة األخيرة احتلت اإلجراءات
البيروقراطية الحكومية الترتيب األول كأكثر العوامل تعقيدا ،وهذا يدل على مدى معاناة رجال األعمال من البيروقراطية
الحكومية ،وهو ما يؤكده الترتيب المتأخر للكويت في عدد من المؤشرات المتعلقة بالمؤسسات العامة .كذلك احتلت اللوائح
المقيدة للعمل المراكز بين الثاني (في  %99من األعوام) والخامس كأكثر العوامل تعقيدا لممارسة العمل التجاري ،ويعود
ذلك جزئيا إلى طبيعة قانون العمل في القطاع األهلي.
والمالحظ أن سهولة الحصول على التمويل قد أصبحت من أهم العوامل األكثر تعقيدا في ممارسة أنشطة األعمال
في الكويت في السنوات األخيرة حيث تقدم ترتيبها من الثامن في  1006/1009إلى الرابع في  1022/1021وإلى الثالث
في  ،1021/1022وذلك يعود إلى تشديد إجراءات االقتراض من قبل البنك المركزي في السنوات األخيرة من جهة ،ومن
جهة أخرى إلى تشدد البنوك في منح التسهيالت االئتمانية نتيجة لألوضاع التي سادت االقتصاد الكويتي في أعقاب األزمة
المالية العالمية التي بدأت في أواخر عام  ،1004وارتفاع مخاطر التوقف عن السداد بين المقترضين بشكل عام .ويأتي
الفساد كأحد أكثر العوامل تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال بترتيب يتراوح بين الثالث والسادس ،وهو ما يؤكده تراجع ترتيب
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الكويت في التقرير العالمي للفساد في السنوات األخيرة .وتجدر اإلشارة إلى تواجد عامل عدم استقرار السياسات ضمن
المراكز المتقدمة في هذه القائمة ،مما يشير إلى التأثير السلبي الكبير لنمط التغييرات الوزارية خالل السنوات األخيرة وما
يصاحبها من تغييرات في السياسات الحكومية التي تتأثر بشكل ملموس بتغير القياديين في الجهات الحكومية .ومن العوامل
األكثر تعقيدا هو وجود قوة عمل غير مؤهلة فنيا وتعليميا احتلت ترتيبا يتراوح بين الثاني والسابع ،وهذا دليل على ضعف
عملية إعداد قوة العمل في المؤسسات التعليمية ،كذلك تدل على الحاجة إلى تنظيم سوق العمل من خالل الحد من دخول
العمالة الوافدة الهامشية .لذلك ،فمن الضروري أن تسعى الكويت إلى رفع مستوى تعليم قوة العمل الوطنية وتدريبهم بما
يتناسب مع حاجة القطاع الخاص.
جدول : 22العوامل األكثر تعقيدا لممارسة األعمال في الكويت خالل الفترة  2112/2113إلى 2112/2112
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1
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الفصل الثالث :اإلدارة الحكومية بدولة الكويت; تحديات الواقع
وطموح اإلصالح
تعتبر جهود اإلصالح والتطوير المتعلقة بأداء اإلدارة الحكومية من المواضيع الضرورية التي تحتاج إلى التعامل
الخاص معها منذ نشأة الدولة الحديثة ،فحقبة الثمانينات من القرن الماضي كانت عالمة بارزة في تاريخ اإلصالح في االدارة
العامة ،حيث ظهرت العديد من الدعوات من أجل النظر في تركيبة الهياكل الحكومية ،وحجم الخدمات ال ُمقدمة ،وفي مدى
جودة تلك الخدمات .من جانب آخر قادت هذة الجهود اإلصالحية اإلدارية مجموعة من طليعة الدول المتقدمة في غرب
أوروبا وأمريكا الشمالية باإلضافة إلى نيوزيالندا وأستراليا ،وقد كانت دولة الكويت خالل هذة الموجة اإلصالحية اإلدارية
من بين الدول التي استجابت للمتغيرات الدولية في مجال اإلصالح ،ولعل إعداد أول خطة للتطوير االداري التي تم ادراجها
ضمن خطة التنمية األولى لدولة الكويت ( )2000/2040 -2049/2041وتشكيل اللجنة العليا لتطوير وتحديث الجهاز
االداري للدولة يُعدان من أبرز المؤشرات على توجه الدولة للسير نحو طريق اإلصالح .وفي المقابل فإن تلك الجهود التي
قامت بها الحكومة الكويتية لم ترق إلى تسميتها بعملية إصالح إداري شاملة ،ومن هنا نجد أن اإلدارة الحكومية صاحبها
العديد من المشاكل اإلدارية المزمنة  ،هذا باإلضافة إلى ظهور تحديات إدارية جديدة نتج عنها إضعاف البيئة التنافسية في
دولة الكويت.

 1.3أبرز مؤشرات الخلل في الجهاز الحكومي بدولة الكويت
تعاني أجهزة الدولة في الوقت الحالي من وجود مجموعة من المشاكل والعقبات التي ترجع أسبابها من حيث المبدأ
إلى قضايا مفصلية في علم اإلدارة العامة يستوجب على اإلدارة الحكومية في الكويت التعامل معها ،وتشمل تلك المشاكل
والعقبات درجة المركزية في عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ،وكيفية صناعة القرار على مستوى الدولة ،والمؤهالت القيادية
للمسؤولين الحكوميين ،وإعادة النظر في آليات التوظيف والترقيات وقياس األداء للخدمة العامة ،باإلضافة إلى التركيز على
إعادة صياغة اإلدارة المالية للدولة .وكداللة على بعض االختالالت التي يعاني منها الجهاز اإلداري بدولة الكويت فإنه البد
التعرض لبعض المؤشرات التي تدل على تدنّي كفاءة الجهاز الحكومي إليضاح مدى عمق الخلل الذي يعاني منه هذا
من
ّ
الجهاز ،ومن جانب آخرهذه المؤشرات تعكس مدى االفتقار إلى عدد من الدعائم األولية التي تحتاجها البيئة التنافسية ومن
أبرزها وجود نظم متّسقة على درجة عالية من الشفافية والكفاءة والعدالة والكلفة المعقولة ،وفي هذا السياق يمكن التركيز
على ثالثة مؤشرات أساسية بيانها على النحو اآلتي:

أوال :مؤشر مدركات الفساد
مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي يتتبّع مستويات انتشار الفساد في األجهزة
الحكومية ،وبالنظر إلى ترتيب دولة الكويت في هذا المؤشر منذ دخولها ضمن الدول المدرجة في المؤشر في عام .1002
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نجد أن هناك تراجعا كبيرا قد شهده ترتيب الكويت في هذا المؤشر بشكل عام ،وكذلك التأخر في الترتيب العام الالحق عن
العام السابق في أغلب السنوات ،وهذا يعكس االرتفاع المستمر لمستويات الفساد في الجهاز الحكومي في الدولة .ويشير
الرسم البياني التالي إلى التطور التاريخي في ترتيب الكويت الخاص في مؤشر مدركات الفساد خالل الفترة من عام 1002
إلى عام  ،1022هذا مع اإلشارة إلى أن الترتيب في هذا المؤشر يعكس انخفاض مستوى الفساد وارتفاع مستوى الشفافية
كلما اقترب ترتيب الدولة من الرقم واحد ،وفي المقابل نجد زيادة مستويات الفساد وضعف الشفافية كلما ابتعد ترتيب الدولة
عن الرقم واحد .مع العلم أن المؤشر الحالي يشمل  299دولة على المستوى العالمي.
شكل : 38ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد للفترة 2112 – 2112
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المصدر :تقارير منظمة الشفافية الدولية

ويُظهر هذا الرسم البياني تأخر ترتيب دولة الكويت عن دول العالم في مؤشر الفساد من المرتبة  29التي احتلتها
الكويت في بداية الدخول في المؤشر إلى المرتبة  60والتي حصلت عليها دولة الكويت في عام  .1022وقد تم إعداد هذا
المؤشر بناء على مجموعة مؤشرات ذات معايير مختلفة تشير في مجموعها إلى مواطن الخلل في الجهاز الحكومي ،وذلك
من خالل مدى انتشار الرشوة واالختالس ومقدار الشفافية في أجهزة الدولة وعمليات الهدر في االنفاق العام وغير ذلك ،
فهذا الموقع المتأخر لدولة الكويت يعكس حجم المشاكل اإلدارية التي تعاني منها أجهزة الدولة والتي تؤدي إلى ضعف
القدرة على تنمية التنافسية ،وبالتالي فهي تؤدي إلى نشوء الحاجة الملحة إلى اإلصالح.

ثانيا :مؤشر التنافسية العالمية
يقوم المنتدى االقتصادي العالمي بنشر التقرير السنوي حول التنافسية في العالم ،ويتضمن هذا التقرير بيانات عن
 214دولة بحسب أحدث التقارير  ،ودرجة التنافسية في هذا التقرير تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي يعكس الكثير
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منها أداء القطاع العام في الدول التي يقيسها هذا المؤشر .فعلى سبيل المثال يدخل في هذا المؤشر تحت ركن المؤسسات
مدى انتشار المحسوبية والمحاباة والواسطة بين مسئولي الدولة في عملية صناعة القرار ،ومستوى الهدر في اإلنفاق العام،
واألعباء التي تشكلها اللوائح والنظم الحكومية ،ودرجة الشفافية في عملية صنع السياسة العامة ،إلى غير ذلك ،وهي في
مجملها تمثّل اختالالت إدارية من شأنها إضعاف قدرة الدولة على توفير بيئة تنافسية لقطاع األعمال .ويشير الجدول التالي
إلى ترتيب دولة الكويت عالميا فيما يتعلق ببعض المؤشرات المرتبطة بالتنافسية ،مع األخذ باالعتبار أن الترتيب في هذا
المؤشر يشير إلى تحسن مستوى التنافسية في الدولة كلما اقترب الترتيب من الرقم ( ،)2وتراجع مستوى الدولة كلما ابتعد
الترتيب عن ذلك.
جدول  :23ترتيب دولة الكويت حسب ستة مؤشرات للتنافسية
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المصدر :تقارير التنافسية الدولية

ويتضح من الجدول السابق أنه في أغلب األعوام تعكس المراتب مستويات مرتفعة من انتشار المحسوبية ،ورغم
أن مستويات المحسوبية شهدت بعض التحسّن إال أنها عادت إلى التراجع لمستويات قياسية خالل السنة الماضية لتصل إلى
الترتيب  ،200وبالنسبة لمقدار الهدر في اإلنفاق العام فتشير األرقام إلى احتالل الكويت مستويات مختلفة ،من أفضلها
احتاللها الترتيب  91على مستوى العالم ،إال أن المخيف هو ارتفاع مستويات الهدر في اإلنفاق العام خالل السنة المالية
 ،2014/2013حيث احتلت الكويت الترتيب  201على مستوى العالم.
أما بالنسبة لألعباء التي تفرضها اللوائح التنظيمية في أجهزة الدولة فهي تعتبر من أسوأ المؤشرات األربع على
اإلطالق حيث شهدت دولة الكويت تراجعا مستمرا في األعوام الستة الماضية من الترتيب  222إلى الترتيب  .219والجدير
بالذكر أن هناك  2دول فقط من بين دول العالم في هذا المؤشر قد احتلت مراكز أقل من دولة الكويت في العام ،2014/2013
فضال عن أن كافة األرقام المسجلة خالل السنوات الست الماضية تعتبر مرتفعة بشكل كبير .وبالرغم من التذبذب الذي
تشهده مستويات الشفافية في رسم السياسات الحكومية خالل األعوام األخيرة فإن ترتيب دولة الكويت الحالي في هذا المؤشر
 ،222وهذا يعتبر ترتيبا متأخرا بشكل واضح قياسا بدول العالم .وبنظرة سريعة إلى الترتيب الذي احتلتهُ دولة الكويت في
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العام  2014/2013بالنسبة للمؤشرات األربع السابقة مجتمعة نجد أن مقدار التأخر في تلك المؤشرات فضال عن المرتبة
المقلقة في تسريب األموال العامة ومتانة معايير التدقيق يعكس حجم الخلل في وضع اإلدارة الحكومية بدولة الكويت
وضرورة القيام ببدء عملية اإلصالح بشكل عاجل لتحسين البيئة التنافسية.
ويتعرض تقرير التنافسية إلى العوامل األكثر تعقيدا لممارسة األعمال في الكويت من خالل استبيان يشارك به
ّ
رجال أعمال يتم فيه ترتيب العوامل األكثر إعاقة لممارسة األعمال في الكويت وعددها حسب أحدث التقارير  26عامال
أغلبها يرتبط بسياسات أجهزة الدولة وممارساتها ،ولعل أبرز تلك العوامل يدور حول مواطن الخلل الذي تعاني منها
األجهزة الحكومية بما يؤدي إلى إعاقة التنافسية وزيادة الحاجة إلى اإلصالح .والجدول التالي يشير إلى أبرز ثالثة عوامل
معيقة لممارسة األعمال خالل األعوام .1022 – 1009
جدول  :24ترتيب بعض العوامل األكثر تعقيدا لممارسة األعمال في الكويت

4116/4115

4117/4116

4117/4117

4111/4117

4131/4111

4133/4131

4134/4133

4131/4134

4132/4131

اإلجراءات البيروقراطية

3

3

3

3

3

3

3

3

3

المقيدة
اللوائح ّ

4

4

5

4

4

1

4

4

4

5

2

2

1

6

1

2

5

2

العامل األكثر تعقيدا

الفساد

المصدر :تقارير التنافسية الدولية

ثالثا :مؤشر ممارسة األعمال
يُصدر برعاية البنك الدولي تقرير حول ممارسة أنشطة األعمال يحتوي على العديد من المؤشرات التي تقيس
عدد اإلجراءات الحكومية المرتبط بممارسة األعمال وتكلفتها ومدتها ،ومن أبرزها بدء النشاط التجاري ،واستخراج
تراخيص البناء وتسجيل الملكية .وقد سجل مؤشر ممارسة األعمال لدولة الكويت في عام  1021تراجعا بمقدار  2مراكز
من الترتيب رقم  202في عام  1022إلى الترتيب رقم  ،201وذلك من بين  240دولة ،كما سجل المؤشر تراجعا في معظم
محاوره المكونة لهذا المؤشر ،مما يعني كثرة اإلجراءات من حيث العدد والمدة الطويلة المستغرقة النجاز األعمال ،وهذة
المراتب تشير إلى ضعف قدرة األجهزة الحكومية على إدارة البيئة التنافسية في الكويت .ويشير الجدول التالي إلى مدى
التغيّر في عدد األيام والمدة المستغرقة لبعض محاور مؤشر ممارسة األعمال خالل السنوات العشر األخيرة.
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جدول  :25ممارسة بعض أنشطة األعمال في الكويت لألعوام 2112 - 2113

النشاط

المقياس

سهولة بدء

اإلجراءات

4115
31

4116
31

4117
31

4117
31

4111
31

4131
31

4133
34

4134
34

4131
34

4132
34

األعمال

عدد األيام

15

15

15

15

15

15

14

14

14

14

اإلجراءات

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

عدد األيام

356

356

311

311

311

311

311

311

311

311

اإلجراءات

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

عدد األيام

75

55

55

55

55

55

27

27

27

27

عدد الوثائق

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

االستيراد

عدد األيام

41

41

41

41

31

31

31

31

31

31

إجراءات

عدد الوثائق

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

التصدير

عدد األيام

31

31

31

31

36

36

36

36

36

36

تراخيص البناء
تسجيل الملكية
إجراءات

المصدر :تقارير ممارسة أنشطة األعمال

من الجدول السابق يُالحظ التحسن الطفيف الذي حدث قبل سنوات في بعض أوجه ممارسة أنشطة األعمال ،ولكن
بالمقارنة مع المستويات االقليمية والعالمية فإنه يظهر مدى تخلف األجهزة الحكومية في الكويت عن اللحاق بركب
اإلصالحات التي تقوم بها الدول ،وعلى سبيل المثال دول مجلس التعاون في مجال تحسين بيئة األعمال ،حيث أن متوسط
عدد اإلجراءات لبدء األعمال في دول مجلس التعاون (باستثناء الكويت) هو  9إجراءات ،بينما هو  22إجراء في الكويت،
ويستغرق ذلك في المتوسط  22يوما في دول المجلس بينما في الكويت  29يوما.

 2.3مواطن الخلل في واقع االدارة الحكومية بدولة الكويت
تشير المعايير السابقة إلى وجود العديد من الظواهر السلبية الدالّة على اختالالت بنيوية أساسية تعاني منها االدارة
الحكومية تؤدي في مجملها إلى إضعاف البيئة التنافسية وتستوجب القيام بعملية إصالح شامل ،فوجود األعباء للوائح
الحكومية واإلجراءات البيروقراطية يشير إلى مشكلة أكثر عمومية تتعلق بدرجة المركزية في الجهاز اإلداري للدولة بكل
ما تحمله من سلبيات ضخامة حجم الجهاز ،وغياب المرونة ،وتعقيد االجراءات وطول الدورة المستنديّة ،والوقت المستغرق
إلنجاز العمل ،وهو ما ينعكس سلبا على البيئة التنافسية ،كما أن مؤشر الهدر في اإلنفاق العام وتسريب المال العام يمثل
قضايا أكثر شموال ترتبط بكفاءة إدارة المالية العامة ،وماهية السياسات الناجعة لضبط اإلنفاق ،وتنمية مصادر الدخل،
والقصور في استخدام الطرق الحديثة في اعداد الموازنات ،وربطها بالبرامج واألهداف ،وهو ما ال يساعد في تهيئة األرضية
االقتصادية الصلبة لزيادة القدرة التنافسية ،وبناء على ذلك فال بد من التعرض ألمثلة ألبرز المشاكل االدارية التي تحكم
واقع اإلدارة الحكومية في دولة الكويت والتي تستوجب القيام بعملية اإلصالح .وهذه المشاكل على النحو التالي:
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 .2مركزية اتخاذ القرار والتنفيذ
تعتبر الدرجة العالية من المركزية في عملية صناعة السياسات العامة ،وتنفيذها أحد المشاكل المفصلية التي يعاني
منها الجهاز اإلداري في دولة الكويت ،ويرتبط بأسلوب المركزية المتبع العديد من الظواهر السلبية التي يتسم بها الجهاز
اإلداري مثل بطء عملية اتخاذ القرار ،وتعثر جهود خصخصة بعض الخدمات ،أو القدرة على تمريرها إلى المتعاقدين،
وانتشار البطالة المقنّعة ،وتوفير البيئة الخصبة لنمو الفساد ،بل في غالب األحيان االبتعاد عن االحتياجات الفعلية للمجتمع،
وإهمال الخصائص التي تميّز المناطق والمحافظات المختلفة ،وهذا ما ينعكس سلبا بمجمله على قدرة أجهزة الحكومة في
تنفيد خطط التنمية  ،لكن أحد أبرز القضايا المرتبطة بدرجة المركزية العالية في الحقيقة ترتبط بالتض ّخم في حجم الجهاز
الحكومي  ،ويكفي أن نشير هنا إلى نسبة الزيادة في حجم العاملين في أجهزة الدولة خالل السنوات العشر األخيرة (-1001
 )1021للبرهنة على ذلك.
شكل  :22تطور أعداد العمالة في القطاع الحكومي حسب الجنسية خالل الفترة من 2112-2112
331306
271094
240170

226678
199026

201772
169321

146311

2002

69322

57357

52715

2003

2004

2005
اجمالي

91136

2008

2007
غير كويتيون

2009

2010

2011

2012

كويتيون

المصدر :االدارة المركزية لإلحصاء

والمالحظ على الشكل البياني السابق أن قوة العمل في أجهزة الحكومة قد ارتفعت خالل السنوات العشر الماضية،
ومنذ العام  1001من  200016مشتغال لتبلغ في عام  1021عدد  222222مشتغال بزيادة مقدارها  221209مشتغال ،
وخالل السنوات الست األخيرة فقط ازداد العدد بما مقداره  49404مشتغال وهو ما يمثل نسبة زيادة تقارب  %19تعكس
تض ّخم الجهاز الحكومي بمقدار ربع الحجم الذي كان عليه تقريبا قبل سنوات قليلة فقط  ،وهو ما يساهم سلبا في زيادة طول
الدورة المستنديّة وتعقد اإلجراءات المتّبعة ،والتي تم اإلشارة إليها سابقا من خالل مؤشر ممارسة األعمال بما يسهم في
خلق بيئة ضعيفة للتنافسية.
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 .2ضبابية قيم المساءلة والمحاسبة
إن االلتزام بمبدأ المساءلة يعتبر من أبرز أوجه االختالل التي تعاني منها أجهزة الدولة ،فالموظفون الحكوميون
يعانون من ضبابية الرؤية تجاه تعارض األولوية في االلتزام بين القيم والمعايير المهنية من جهة ،وبين الضغوطات
والمصالح السياسية واالجتماعية من جهة أخرى ،وينتج عن عدم إعطاء األولوية بشكل واضح للقيم المهنية وتطبيق القوانين
واللوائح بشكل عادل نشوء بيئة خصبة للفساد اإلداري من خالل بعض الظواهر السلبية في أجهزة الدولة مثل:
 المحسوبية في اتخاذ القرارات أو تنفيذها.
 عدم كفاءة أطر المحاسبة للمسئولين الحكوميين ،فضعف األداء اإلداري ،والتسبّب في هدر المال العام أو االستيالء
عليه ال يواجه بإجراءات حاسمة.
 استغالل المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية أو فئوية.
 ضعف القدرة على تأصيل قيم النزاهة والشفافية.



القرارات التي يشوبها شبهة تعارض المصالح (التنفيع) حيث يتم تجاوز األنظمة واللوائح مقابل الحصول على
المنافع الشخصية للموظف العام.

المدونات األخالقية التي تحكم سلوك موظفي الدولة ،وترشدهم إلى األسس التي يتم على أساسها صناعة
 غياب
ّ
القرار القانوني واألخالقي وتنفيذه.

 .3االختالالت في هيكل الميزانية
تعتبر الموازنة العامة للدولة أداة رئيسة للتنمية بالدولة ،وتعتبر االختالالت التي تعاني منها الموازنة العامة في
دولة الكويت أحد أبرز العوامل التي تعوق عملية التنمية الفعالة ،ومن بين أبرز المشاكل التي يعاني منها هيكل الميزانية
بالكويت هواالعتماد المستمر وبشكل أساسي على مصدر واحد لإليرادات العامة ،والمتمثّل بالدخل من بيع النفط ،وتأتي
خطورة االعتماد على النفط كمصدر رئيس وشبه مطلق لإليرادات العامة إلى وجود احتمالية النخفاض أسعار النفط عالميا
في المستقبل نتيجة وجود المصادر البديلة ،أو لوصول القدرة اإلنتاجية إلى حدها األقصى محليا ،أو الستنزاف المخزون
المحلي الذي يؤدي إلى النضوب المبكر للنفط وبشكل أسرع مما هو متوقع ،أو لتضخم اإلنفاق العام بما يتعدى قدرة اإليرادات
النفطية منفردة على تغطيته.
كما يعاني هيكل الميزانية في دولة الكويت من مشكلة التوسع غير المدروس بالنفقات العامة واألمر المقلق فيه
هو نسبة االرتفاع قياسا بالسنوات العشر الماضية ،وخطورة عدم القدرة على إعادة ضغط النفقات في المستقبل ،فالنفقات
الفعلية للسنة المالية  1021/1022جاوزت  20.1مليار دينار كويتي ،وهو ما يقارب أربعة أضعاف ما كانت عليه النفقات
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العامة الفعلية في السنة المالية  1000/2000عندما ناهزت  1مليار دينار كويتي ،واألمر اآلخر المقلق هو تر ّكز هذا
االرتفاع في اإلنفاق العام على النفقات الجارية (أبرزها الرواتب) والذي ش ّكل نسبة  %40.9في مقابل النفقات الرأسمالية
بما نسبته  %20.9للسنة المالية  1021/1022على سبيل المثال ،وكذلك التوسع في النفقات التحويلية (المساعدات واالعانات
والمنح) على حساب النفقات الحقيقية للدولة .ويظهر الشكل التالي زيادة االنفاق الحكومي العام وخصوصا الباب األول
(الرواتب واألجور) خالل السنوات الماضية.
شكل  :21زيادة اإلنفاق الحكومي العام واإلنفاق على الباب األول (بالمليون دينار) خالل األعوام 2112 – 2111

19435
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19307

16221
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6315

9698
11251

6862

5523 4927
4746
3423 3195 3039
2477 2226 1931 1754
3188
1637 1542 1472
1060

اجمالي االنفا

4831 4428

المرتبات

المصدر :بيانات وزارة المالية واإلدارة المركزية اإلحصاء.

إن استمرار التزام الحكومة بتوظيف مخرجات التعليم من الكويتيين يعني استمرار التضخم في الباب األول والباب
الخامس من الميزانية العامة مع كل الزيادات االعتيادية المتراكمة مع مرور السنين ،وللتدليل على ذلك التضخم تكفي
اإلشارة إلى ارتفاع حجم الباب األول فقط من الميزانية من  1116مليون دينار في السنة المالية  1009/1006إلى 1422
مليون في السنة المالية  ،1022/1021وهو ما يعني الزيادة بنسبة تفوق الـ  %90خالل ست سنوات ،أو أكثر من نسبة
 %200قياسا بالسنة المالية  ،1002/1000وما يجعل األمر يبدو كارثيا االستمرار في منح الكوادر الجديدة وغياب المعايير
المحدّدة لمعاملة موظفي الدولة من حيث المزايا المالية اإلضافية وهو ما يعني استمرار المطالبات بالمزيد من الكوادر،
فضال عن استمرار االختالل في سلّم الرواتب واألجور بين العاملين في القطاع العام ونظرائهم بالقطاع الخاص ،األمر
الذي ما يدفع قوة العمل الوطنية للتوجه نحو القطاع العام وهذا سيزيد من أعباء االلتزامات المالية بشكل متسارع مستقبال،
فضال عن إضعاف دور القطاع الخاص ومساهمته في دعم البيئة التنافسية في الكويت.
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 .4ضعف التخطيط وتقييم البرامج
يعتبر غياب عملية التخطيط السليمة من أبرز معوقات تهيئة البيئة التنافسية في الكويت بشكل سليم ،وللتدليل على
ضعف عملية التخطيط بشكل عام تكفي اإلشارة إلى أن الدولة أعدت أولى خططها الخمسية في منتصف الثمانينات ،ثم
توقف االلتزام بالخطط الخمسية حتى الخطة الخمسية التي تم إقرارها في األعوام ( ،)1021-1000ومن أبزر مظاهر
ضعف عملية التخطيط:
 االفتقاد لرؤية واضحة لرسالة الدولة ولألهداف االستراتيجية التي ينبغي السعي إلى تحقيقها على المدى البعيد.
 قصور االهتمام بإعداد الخطط العملية المبنية على أسس علمية سليمة وعناصر كمية يمكن قياسها.
 ضعف استخدام أساليب التحليل الكمي (النماذج االحصائية) والكيفي لمساعدة متخذ القرار على اختيار السياسة التي
تحقق أعلى فائدة ممكنة للمجتمع ،وبأقل التكاليف ما أمكن ذلك.
 تغليب الجانب اإلنشائي واأل هداف الفضفاضة أو غير الواقعية التي تؤسس لبيئة خصبة تساعد على القصور في
التنفيذ وغياب آلية التقييم.
كما أن اإلدارة الحكومية يعوزها وجود آليات محددة وملزمة ومعايير واضحة للجهات الحكومية لتقييم السياسات
التي يتم تنفيذها ،بحيث يتم الربط ما بين المدخالت والمخرجات وما بين التكلفة وتحقيق األهداف من خالل تحديد االنعكاسات
السلبية أو اإل يجابية للبرامج العامة ومدى كفاءتها من الناحية االقتصادية أو فاعليتها من الناحية العملية في تحقيق أهداف
السياسات العامة للدولة.

 .5غياب االدارة الفعالة للموارد البشرية
يعتبر القطاع العام الحاوي األساسي الذي يستوعب معظم مخرجات النظام التعليمي من المواطنين ،فعلى سبيل
المثال تصل نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع العام إلى  %40من إجمالي القوى العاملة الوطنية في العام  ،1022هذا
مع استثناء الوظائف العسكرية التي تقفز بهذه النسبة إلى حدود الـ  ، %00ويرجع ذلك في جانب كبير منه إلى المؤثرات
والضغوطات السلبية الناشئة من البيئة المحيطة باإلدارة الحكومية في الكويت .والبد هنا من االشارة إلى خطورة استمرار
تجاهل الحكومة لتبني السياسيين للفهم الخاطئ للمادة ( )12من الدستور التي تشير إلى أن الدولة تقوم على توفيرالعمل
للمواطنين واغفال المذكر ة التفسيرية والتي تنص بوضوح على أن "هذه المادة ال تعني حق كل فرد في إلزام الدولة بأن
توفر له عمال"  ،وهو ما يعني ضرورة أن تقوم الدولة في الوقت الحاضر على تشجيع المواطنين لاللتحاق بالعمل في
القطاع الخاص  ،ليتم الحقا التوقف عن استقطاب الداخلين الجدد لسوق العمل لما في ذلك من آثار خطيرة تتعلق بمدى قدرة
الدولة على دفع الرواتب مستقبال .هذا وتعاني حاليا عمليات االستقطاب والتعيين والترقيات لموظفي الدولة من اختالالت
مفصلية تؤدي في مجملها إلى انخفاض كفاءة أداء أجهزة اإلدارة الحكومية في الكويت ،ومن أهم تلك االختالالت التالي:
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 عمليات االستقطاب تعاني من حالة عدم التناسق بين عالقة احتياجات سوق العمل مع مخرجات السياسة التعليمية
للدولة ،فالمؤسسات التعليمية تطرح تخصصات ال تنسجم مع تغييرات ومتطلبات الواقع ،وخريجو هذه المؤسسات
يتم توظيفهم في كثير من األحيان في وظائف ال تمت بصلة إلى تخصصاتهم مع كل ما يرتبط بذلك من انخفاض
الكفاءة وضعف اإلنتاجية ودرجة االنضباط الوظيفي ،فضال عن الهدر في المال العام المستثمر لتعليم هذه الشريحة
ولدفع رواتب بغير مقابل حقيقي.
 عمليات التعيين مختلّة حيث تقوم الدولة بتوظيف كافة مخرجات النظام التعليمي ،بصرف النظر عن حاجة مؤسسات
القطاع العام ،وعن وجود معايير للمقارنة بين المتقدمين ،بل إن األمر يتعدى ذلك إلى تف ّ
شي تدخالت المتنفّذين
واعتبار المحسوبية في بعض عمليات التعيين وهو ما يقود إلى خلق والءات سياسية وشخصية داخل الجهاز التنفيذي
بدال من الوالء للمؤسسة والمصلحة العامة ،إضافة إلى خلق وحدات إدارية ووظائف جديدة ال توجد حاجة ملحة
إليها.
 عمليات الترقية تعاني في أغلب األحيان من غياب المعايير وتفشي المحسوبية والواسطة دون النظر إلى المؤهالت
العلمية والعملية وكفاءة األداء ،السيما ما يرتبط منها بالمناصب القيادية العليا التي تتم في كثير من األحيان على
أساس ترضيات بعيدا عن أية معايير مهنية.

 3.3بعض التوصيات لمعالجة الخلل في االدارة الحكومية بدولة الكويت
بناء على تشخيص االختالالت الخمسة الرئيسة التي تعاني منها االدارة الحكومية بالكويت ،التي من أبرزها
الدرجة العالية من المركزية والتي يمكن من خالل تفكيكها الوصول إلى تنظيمات حكومية أصغر على درجة عالية من
الفعالية والمرونة  ،بحيث يمكن معها التركيز أكثر على تحسين التعامل مع الموارد البشرية وتطوير االدارة المالية ودعم
عمليات التخطيط والتقييم فضال عن تنمية قيم الشفافية ،فإنه من الممكن تقديم بعض التوصيات لالسترشاد بها كأهداف
مرحلية تساهم في الدفع نحو تحسين بيئة األعمال والقدرة التنافسية في الكويت:

أوال :تقليل درجة مركزية القرار
 على المدى القصير


تبسيط االجراءات وتقليل عددها واعادة رسم خريطة اإلجراءات في اإلدارات الحكومية المختلفة بما يكفل
إدماج ما يمكن منها لتحقيق سهولة إنجاز األعمال ،ويتم بتبني اساليب إدارة الجودة الشاملة أوSix sigma
أو  leanعلى سبيل المثال.



تنمية مهارات تفويض السلطة لدى القيادات اإلدارية العليا والوسطى ،وخلق اآلليات التي تساعد على تسهيل
عملية التفويض.
86



تعديل األساليب واإلجراءات اإلدارية بما يضمن السرعة والدقة في اتخاذ القرار على المستويات اإلدارية
الثالثة (عليا – وسطى – دنيا).



التوسع في تطبيقات الحكومية األلكترونية ،وزيادة عدد الخدمات التي يمكن إنجازها من خالل ذلك ،والعمل
ّ
على توعية الجمهور بكيفية االستفادة منها.



التوّقف بشكل فوري عن االستمرار في زيادة حجم الجهاز الحكومي ،والعمل على إعادة توزيع القوى البشرية
الحالية بما يضمن كفاءة إنجاز العمل في أجهزة الدولة التي تحتاج إلى موارد بشرية جديدة.

 على المدى المتوسط:


تفعيل دور المحافظات وتطويرها ،ثم دعمها من الناحية االدارية والمالية للقيام بدور تنفيذي رئيس في تقديم
الخدمات للمواطنين ،باإلضافة إلى المشاركة في تخطيط السياسات العامة وتقييمها.



خلق آليات تطوعية تتيح مشاركة المواطنين في تقديم مقترحات للتعامل مع معوقات العمل في األجهزة
الحكومية من نواحي التخطيط والتنفيذ والتقييم.



معالجة بعض الخدمات التي تقدمها الدولة ،تلك التي تعاني من مشاكل إدارية معّقدة يصعب التعامل معها
فعال ،وذلك من خالل التحويل الجزئي لتلك الخدمات ليتم إدارتها من قبل القطاع الخاص أو تحويلها
بشكل ّ

كلياً لهذا القطاع.


إنشاء شركات عامة تدار على أسس ربحية ،وتحويل تقديم بعض الخدمات المتعثّرة لها مع فتح المجال
للقطاع الخاص لتقديم خدمات مشابهة في سبيل خلق بيئة منافسة.



إعادة هيكلة األجهزة الحكومية التي يصعب تفكيك أنشطتها أو نقلها إلى القطاع الخاص ،بحيث يتم إعادة
التكيف مع المحيط واالستجابة
تصميم الهياكل التنظيمية بما يضمن درجة عالية من المرونة في الداخل و ّ
للمتغيرات.
ّ

ثانيا :تأكيد االهتمام بقيم المساءلة والمحاسبة
 على المدى القصير


المهنية في عملية صنع السياسات العامة وتنفيذها ،وعزل مسؤولي الدولة
التركيز على أولوية االلتزام بالقيم
ّ



التأكيد على أهمية احترام القوانين وتطبيقها بشكل عادل بما يتضمنه ذلك من تأصيل لمبدأ الثواب والعقاب،

عن المؤثرات والضغوط السياسية.

المقصرين في األداء.
ومحاسبة
ّ
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تبني قيم الديمقراطية والعمل الجماعي وروح الفريق في صناعة القرار وفي تقديم الخدمات للمواطنين وفي
تحديد مفهوم الصالح العام داخل األجهزة الحكومية.



الحد من إعطاء المسؤولين سلطات تقديرية واسعة ،واالستعاضة عن ذلك بقواعد تتسم بالعدالة والوضوح
والشفافية.



تبني مبادئ وأهداف الحوكمة في القطاع العام بدالً من االكتفاء باإلشراف على تطبيقها في القطاع الخاص
بما يكفل إدارة المال والسياسات العامة بأكبر كفاءة ممكنة ،وضمان درجة عالية من االفصاح والشفافية.

 على المدى المتوسط:


إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمجموعات الناشطة والتطوعية من المواطنين في توعية المجتمع بشكل
عام ،وموظفي الدولة بشكل خاص حول أهمية االلتزام بقيم المساءلة.



تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد في األجهزة الحكومية بشكل عام ،وتنمية مبدأ الشفافية في صناعة
السياسات العامة وتنفيذها من خالل ذلك.



خلق المزيد من التشريعات المتعلقة بكشف الذمة المالية للمسؤولين تحديداً مع مد مظلة ذلك إلى الوظائف
في المستويات اإلدارية الوسطى التي تشكل بطبيعتها بيئة خصبة لتعارض المصالح وقبول الرشاوي.



توفير الدعم السياسي والقانوني الكامل لهيئة مكافحة الفساد ،وانشاء وحدات إدارية خاصة داخل أجهزة الدولة
تهتم بمكافحة الفساد.

ثالثا :إصالح االختالالت في هيكل الميزانية
 على المدى القصير


متكرر
ضبط النفقات والتوقف عن تبني ما يعرف بالسياسات الشعبية التي تضع التزامات مالية جديدة بشكل ّ



إعادة النظر في سياسات الدعم التي تقدمها الحكومة مقابل العديد من السلع والخدمات مع التوقف عن

يصعب االلتزام بها مستقبالً.

عمومية االستفادة من ذلك ،والعمل نحو توجيه تلك السياسات لتشمل الفئات التي يثبت احتياجها فقط.


العمل على زيادة كفاءة أنظمة التحصيل لدى أجهزة الدولة المختلفة بما يضمن الحصول على إيرادات من
المبالغ المستحقة والمتأخرة.



تغيير آلية ربط االعتمادات المالية في الموازنة العامة بحيث تكون أكثر دق ًة وتمثيالً لالحتياجات الواقعية
للجهات الحكومية ،مع التركيز على تحقيق أعلى النتائج الممكنة من خالل الموارد المطلوبة.
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تفعيل دور المراقبين الماليين بما يضمن التزام الجهات الحكومية بشكل أكبر بموارد الصرف المحددة لها
باالعتمادات المالية والتأكيد على إعادة الفوائض المالية إلى الخزينة العامة.



التوقف عن عملية خلق الوظائف داخل أجهزة الدولة ،وما ينتج عنه من تضخم في بنود الرواتب واألجور،
والعمل بشكل أكبر وأكثر جدي ًة نحو تحويل مخرجات التعليم للعمل بالقطاع الخاص.

 على المدى المتوسط


إيجاد مصادر بديلة لإليرادات العامة بحيث يتم زيادة نسبة مساهمة اإليرادات غير النفطية في مجمل
اإليرادات العامة.



التوسع في اإلنفاق الرأسمالي بما يضمن دعم خطط التنمية وتحسين القدرة على االستفادة من األصول
ّ
المملوكة للدولة مستقبالً.



التأكيد على استخدام ميزانيات البرامج بما يكفل توجيه الموارد المالية للدولة نحو إشباع حاجات المجتمع
بشكل أكثر دقة وفق أهداف السياسات العامة.



متدرج على بعض أنواع السلع الكمالية أو على
البدء باإلعداد لنظام ضريبي شامل مع إمكانية تطبيقه بشكل ّ

الدخول المرتفعة أو كبار مالّك العقارات.

رابعا :رفع كفاءة التخطيط وتقييم البرامج
 على المدى القصير


استخدام األساليب العلمية الكمية والكيفية في رسم السياسات العامة والتركيز على اختيار البدائل التي تحقق
أعلى النتائج بأقل التكاليف.



تنمية مهارات شاغلي المناصب العليا في مجال االهتمام بالتخطيط االستراتيجي واالهتمام بإعداد الكوادر



المتخصصة في عملية التخطيط داخل أجهزة الدولة.
ّ
خلق وظيفة محّلل سياسات عامة لالستفادة من تلك الوظيفة في مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير الدعم
لمتخذي القرار حول السياسات العامة األكثر كفاءة لألخذ بها.



مقيم برامج عامة لالستفادة من تلك الوظيفة في الجهات الحكومية المختلفة في تقديم التغذية
خلق وظيفة ّ
الراجعة لمتخذي القرار حول السياسات والبرامج الحكومية التي تم تنفيذها.

 على المدى المتوسط
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متخصصة
بحثية
زيادة اإلنفاق على دعم البحث العلمي في مجال السياسات العامة ،والعمل على إنشاء مراكز ّ
ّ



االلتزام بمبدأ الشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بالجهات الحكومية ،وانشاء قواعد بيانات خاصة بأجهزة

بدراسة السياسات العامة ،واالستفادة من تطبيق مخرجاتها.

الدولة ،وجعلها متاحة لدعم عملية اتخاذ القرار أو البحث العلمي.


إنشاء هيئة عامة لتقييم أداء الجهات الحكومية بصالحيات رقابية واسعة وغطاء قانوني مناسب لمحاسبة
المقصرين.
ّ

خامسا :اإلدارة الفعالة للموارد البشرية
 على المدى القصير


سيادة مبدأ ربط األجر باألداء واإلنتاجية مع خلق ثقافة تنظيمية عامة في أجهزة الدولة تدعم هذا التوجه.



إعادة هيكلة نظام الكوادر واألجور ،وعدم التوسع في منح المزيد من الكوادر الخاصة ،بما يضمن العدالة
بين موظفي القطاع العام.



تطوير نظام االستقطاب والتعيين الذي يجب أن يتم في أضيق الحدود في أجهزة الدولة بحيث يتم الربط
بشكل أكبر بين مخرجات التعليم واحتياجات الجهات الحكومية.



االهتمام بتطوير تقارير األداء بحيث تعكس صورة دقيقة ألداء الموظف ،والتركيز على خلق آلية لتقييم أداء
شاغلي المناصب القيادية.



العمل على الحد من البطالة المقنعة من خالل إعادة توزيع القوى البشرية بين أجهزة الدولة بما يضمن زيادة
كفاءة العمل وزيادة اإلنتاجية.



تحديد المدة التي يمكن لشاغلي المناصب القيادية البقاء فيها بمناصبهم والتأكيد على تدوير المناصب القيادية
وتطعيمها بالكفاءات الجديدة باستمرار.

 على المدى المتوسط


معالجة اختالالت سوق العمل بما يضمن ردم الفجوة بين العاملين بالقطاع العام مع نظرائهم في القطاع
الخاص بشكل عادل من حيث الواجبات والمزايا المالية ،وخصوصاً من جهة الفروقات في هيكل الرواتب،
وذلك بما يضمن تقليل توجه العمالة الوطنية نحو العمل بالقطاع العام.



التأكيد على أهمية معرفة شاغلي المناصب القيادية باألصول العلمية لإلدارة ،وأهمية إعادة تأهيلهم من الناحية
اإلدارية وعدم االكتفاء بالخبرة التراكمية في العمل.
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تطوير قانون ونظام الخدمة المدنية بما يكفل إيجاد طرق مرنة وعادلة لالستغناء عن العمالة الوطنية ذات
األداء المتدني.



تركيز االهتمام على التدريب الهادف إلى زيادة مستوى األداء وربط تقييم مخرجات التدريب بتطور مستوى
اإلنتاجية لدى األفراد.

 4.3المبادئ األساسية لقيادة اإلصالح
إن التوصيات السابقة رغم أهميتها لزيادة درجة التنافسية للكويت قد تعتبر أهدافا فرعية يفترض بها أن تشكل
جزءا من عملية اإلصالح اإلداري الشامل ،والذي يمكن تعريفه باختصار بأنه عملية مستمرة ومخططة تهدف على المدى
البعيد إلى تغيير جذري في األشخاص والمفاهيم واألساليب والهياكل بحيث تشمل كل مقومات اإلدارة وسائر خطواتها بما
يؤدي إلى زيادة كفاءة األجهزة الحكومية من خالل تخفيض النفقات العامة وزيادة جودة الخدمة المقدمة .وال بد من اإلشارة
إلى أن المداخل اإلصالحية المختلفة على مستوى العالم ،التي من أبرزها نموذج اإلدارة العامة الجديدة ونموذج إعادة
اختراع الحكومة باإلضافة إلى نموذج الخدمة العامة والنموذج البيروقراطي المحدّث تعطي الخطوط العريضة التي تو ّجه
جهود اإلصالح اإلداري بما يساعد في تحسين البيئة التنافسية ،فيما يُترك تقدير التفاصيل العملية للقيام باإلصالح لألجهزة
االدارية وذلك وفقا لألطر العامة التي يحدّدها كل مدخل ،فال بد من تحليل الواقع الحكومي بشكل دقيق  ،واحتياجات تطوير
البيئة التنافسية بشكل محدّد ،واستيعاب المداخل اإلصالحية لإلدارة بشكل شامل لتحديد ما يناسب الواقع المحلي منها ،ومن
ثم تبني السياسات اإلصالحية التفصيلية بناء على المرتكزات األساسية لتلك المداخل.
إن إصالح اإلدارة العامة في دولة الكويت بما يكفل زيادة درجة التنافسية بالرغم من أنه يمكن يُستند إلى تطبيق
أحد تلك المداخل كمنهج شامل لإلصالح ،إال أن إغفال حقيقة كون تلك المبادئ قد نشأت في بلدان غربية وفيها ما ال ينسجم
مع البيئة المحلية قد يخلق المشاكل بدال من خلق الحلول ،فعدم انسجام أي من مرتكزات هذه المداخل اإلصالحية مع
الظروف المحلية المحيطة باإلدارة الحكومية قد يؤدي إلى جعل عملية اإلصالح عقيمة ،أوعملية ذات نتائج سلبية ،وبناء
على ذلك نجد أن دمج المبادئ المختلفة في المدارس اإلصالحية مع البيئة المحلية يقودنا إلى استنتاج أبرز المبادئ التي
يفترض أن يُسترشد بها في عملية اإلصالح اإلداري في دولة الكويت تحديدا وهي:
 .2المهنية :إعطاء األولية للجوانب اإلدارية والمهنية والفنية على الجوانب السياسية في رسم وتنفيذ السياسات
العامة ،وفصل الموظفين الحكوميين عن تأثيرات السياسيين بحيث يتم التركيز على احتياجات المواطنين
وليس السياسيين ،وتأصيل االستفادة من المنهجية العملية لترشيد صناعة القرار ،والعمل على صياغة
المدونات األخالقية التي تقدم اإلرشادات لصنع القرار وتحكم سلوكيات الموظفين.
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 .1االنضباط :التركيز على االنضباط في استغالل الموارد المتاحة بحيث يتم التركيز على كيفية تقليص اإلنفاق
العام ،والتأكيد على أهمية التنمية الخالّقة لإليرادات ،وايجاد البدائل األقل كلف ًة لتقديم الخدمات العامة،
واستخدام الموارد المالية المتاحة أو ما دونها لتقديم ذات الخدمة أو ما هو أفضل منها.
 .2األداء :تطوير المعايير القائمة لقياس األداء ،مع االلتزام العالي بربط نظام الترقيات والحوافز ومقدار الراتب
بكفاءة األداء ،وتقليل فجوة الفروقات في واجبات العمل والحوافز المالية بين الموظفين في القطاع العام مع
نظرائهم في القطاع الخاص ،إضاف ًة إلى خلق أهداف معيارية لتقييم أداء المؤسسات.
 .1المخرجات :تركيز االهتمام بدرجة أكبر على النتائج والمخرجات للبرامج العامة ومدى تحقيقها ألهداف
السياسات الحكومية على أرض الواقع ومدى تحقيقها آلثارها اإليجابية على المجتمع وخدمتها للصالح العام،
بدالً من التركيز على االلتزام الكامل والصحيح باإلجراءات والتعليمات الداخلية فقط.
 .9الالمركزية :التركيز على الالمركزية واستبدال الهرمية الجامدة بالنظام العنقودي األفقي من خالل تقسيم
وتجزئة بعض أنشطة وخدمات القطاع العام التي تعاني من ضعف األداء ،وتحويلها إلى وحدات حكومية
وتتميز باالستقاللية ،وتقصير خطوط االتصال واتاحة المجال بشكل أكبر
مستقلة أصغر حجماً وأكثر مرون ًة
ّ
لقيم المشاركة اإلدارية وتفويض السلطة والعمل الجماعي في داخل كل منها.

 .6المنافسة :تطعيم أجهزة الدولة ببعض القيم واآلليات المتبعة في القطاع الخاص والمتناسبة مع طبيعة العمل
الحكومي ومن بينها جودة الخدمة ورضا المواطنين ،وخلق البيئة التنافسية في األداء بين الوحدات الحكومية
المختلفة من حيث كفاءة الخدمات وتحقيق أهداف السياسات العامة ،بل وأيضاً بين األجهزة الحكومية وبين
المنظمات الربحية وغير الربحية التي تقدم خدمات مشابهة في المجتمع.
محدد للمصلحة العامة
مهنية واضحة ومفهوم ّ
بناء على معايير ّ
 .9المساءلة :إعطاء األولوية لمبدأ المساءلة ً
المقصرين
يتاح من خاللها مساءلة الموظفين الحكوميين طبقاً لمبادئ الدستور والقوانين المرعية ،والتعامل مع
ّ
بدرجة عالية من العدالة والحزم والشفافية ،والتركيز على كون الوظيفة خدم ًة عام ًة للمواطنين يفترض

التحكم بالمجتمع.
فعال بدالً من التركيز على كيفية
ّ
بالمسؤولين الحكوميين تقديمها بشكل ّ

 .4االتصال :استغالل وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في تطوير خطوط االتصال داخل
مؤسسات الدولة نحو المزيد من التنسيق والمرونة ،وتطوير االتصال مع البيئة الخارجية لمؤسسات الدولة
فضالً عن متلّقي الخدمات الحكومية من األفراد من خالل تطبيقات الحكومة األلكترونية.
 .0المبادأة :تنمية روح المبادأة في أجهزة الدولة بحيث يتم التركيز على الوقاية بدالً من المعالجة ،فمن األفضل
دائماً تبني السبل الكفيلة بالوقاية من مسببات المشاكل ،وليس التركيز فقط على كيفية التعامل مع المشاكل
ينمي قدرة الحكومة على إدارة المشاكل المستقبلية بشكل أكثر كفاءة.
بعد حدوثها ،وهو ما ّ
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 .20التمكين :التأكيد على أهمية تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في عملية رسم السياسات العامة وتنفيذها
وتقييمها من خالل خلق اآلليات التشاورية مع المواطنين لمساعدة الدولة على إيجاد حلول جديدة للعوائق
تمكن الدولة من
التي تواجهها ،وبناء عالقة وثيقة تسودها الثقة والتعاون مع المواطنين من خالل ذلك بحيث ّ
تلمس احتياجات المواطنين بشكل أكثر دقة ،وتحديد مفهوم مشترك للصالح العام.
ّ

 5.3المدخل إلصالح اإلدارة الحكومية في الكويت
إن من الضروري اإلشارة إلى أن عملية اإلصالح السياسي تشكل مقدمة ضرورية لمعالجة الكثير من المشاكل
المفصليّة التي تعاني منها أجهزة الدولة ،بل يمكن القول بأنه من الصعب إدارة عملية اإلصالح اإلداري بمعزل عن عملية
اإلصالح السياسي ،وهو األمر الذي يحتاج إلى توافر اإلرادة على أعلى المستويات السياسية في الدولة ،فال إصالح بال
إرادة راسخة لقيادة ،كذلك دعم عملية اإلصالح السياسي بما يكفل ترسيخ المبادئ الدستورية نحو المزيد من الحريات وسيادة
القانون ،وتطوير عملية اختيار رئيس الوزراء ومعايير اختيار الوزراء وقياديي الدولة ،وضبط العالقة بين السلطة التنفيذية
والسلطة التشريعية ،وإصالح النظام االنتخابي ،فضال عن التأكيد على استقاللية مرفق القضاء ،علما بأنه كلما زاد التعجيل
في السير نحو اإلصالح السياسي ساهم ذلك في الدفع نحو زيادة وتيرة اإلصالح االداري في الكويت.
إن من الواجب التأكيد على أن الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية ال يشكل عائقا أمام المقدرة التنافسية
للدولة فحسب بل يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الكويت ،لذا فإن السير في طريق اإلصالح أصبح مطلبا ملحا للمحافظة
على متطلبات التنمية المستدامة في كويت المستقبل ،ومن هنا فإن مسؤولية البدء بعملية اإلصالح تقع بشكل أساسي على
كاهل الحكومة التي عليها القيام بالمبادرة لتحفيز كافة قطاعات المجتمع وقيادتها من أجل السير في هذا الطريق .ورغم أن
طرق اإلصالح اإلداري التقليدية أو الجزئية من خالل إ عادة بناء الهياكل التنظيمية أو إعادة تقييم التوصيف الوظيفي أو
البناء على جزر النجاح المحلية أو االهتمام باإلدارة االستراتيجية قد تساعد في تحسين أداء األجهزة الحكومية إال أن الواقع
االداري في الكويت يحتاج إلى ما هو أشمل وأعمق من ذلك ،وعلى ذلك فإن تعيين نقطة البدء في عملية اإلصالح تكمن في
تطبيق مبادئ اإلصالح العشر السالف ذكرها على آليات رسم السياسات الحكومية وتنفيذها وتقييمها ،وعلى رأسها االلتزام
بمبدأ المهنية ومبدأ المساءلة ومبدأ المنافسة ،والتي يمكن من خالل تأثيرها االيجابي الكبير تنمية قدرة الجهات الحكومية
على اإللتزام ببقية المبادئ ،آخذة باالعتبار أن يتم ذلك التطبيق بشكل جدّي ومنهجي ،وذلك بإعادة تأسيس الثقافة التنظيمية
واالدارية في المجتمع .وحيث إن من نافلة القول ينبغي اإلشارة إلى أن كافة المدارس اإلصالحية في االدارة قامت على
أساس االرتكاز على قيم معينة في أجهزة الدولة لتحسين أدائها ،فيجب على ذلك أن يتم تجذير المبادئ العشرة السالفة في
المنهج وفي السلوك اليومي لكافة المديرين والموظفين في مؤسسات الدولة كمدخل لإلصالح الشامل ،ويتم ذلك عمليا من
خالل برنامج مرحلي باطار زمني مقترح:
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وبناء عليها ويظهر ويبرز القيم الحاكمة
مدونة سلوكية تشتمل على المبادئ العشرة التي سبق ذكرها،
 .2خلق ّ
ً
على العمل وقواعد السلوك واالجراءات الواجب اتباعها ،وذلك من خالل لجنة يشارك فيها قياديو ديوان
الخدمة المدنية واختصاصيون من الهيئات األكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ،ويتم ذلك بدعم إداري
وقانوني وسياسي مباشر من رئاسة الوزراء ،ومن ثم تقوم اللجنة بعملية اختيار ثالث من الجهات العامة في
الدولة ذات األداء المتميز لتطبيق المدونة عليها خالل السنة األولى.
 .1يتم تدريب المديرين والعاملين في كافة المستويات اإلدارية على فهم تلك المدونة وكيفية تطبيقها على الواقع
اإلداري ،بحيث يتم غرس مبادئ المدونة في بيئة المنظمة وثقافتها التنظيمية حتى يتحول األخذ بتلك المبادئ
إلى جزء من صناعة القرار والعمل اليومي خالل السنة الثانية.
 .2يتم البدء بتطبيق مبادئ المدونة على المؤسسات المختارة بعد التأكد من تدريب كافة مواردها البشرية ،ويرافق
ذلك حملة توعوية تشمل المجتمع ،وتدور حول أهمية االلتزام بمبادئ المدونة خالل السنة الثالثة ،ولعل من
أبرز سمات هذة الحملة التوعوية ما يتمثل باآلتي:
أ .قيادة الحكومة لها من خالل وسائل االعالم والمؤسسات التعليمية والمنابر الدينية والثقافية لتبيان
أهمية التزام الموظفين العامين بمبادئ المدونة وضرورة تعاون المواطنين مع عملية اإلصالح.
ب .الدعم المباشر من مجلس األمة من خالل التأكيد على تفعيل الدور الرقابي على القوانين القائمة
التي تنسجم مع مبادئ المدونة ،وكذلك ترسيخ الدور التشريعي من خالل قوانين جديدة تصب في
ذات اإلطار (حماية المبّلغ ،كشف الذمة المالية للقياديين).
ت .الدعم المباشر من مؤسسات المجتمع المدني من خالل الندوات والمؤتمرات واللقاءات المباشرة
بكافة شرائح المجتمع لتوعيتها بضرورة االلتزام بالمدونة كخارطة طريق لإلصالح.
 .1إحكام الرقابة على مدى التزام كافة الرؤساء والمرؤسين من وكالء الو ازرات ومن هم في درجتهم ،وكافة
العاملين في قاعدة الهرم اإلداري بالمدونة السلوكية ،وذلك من خالل آليات يضعها ديوان الخدمة المدنية
وبإشراف مباشر من رئاسة الوزراء خالل السنة الثالثة.
 .9تقوم اللجنة بتقييم أثر تطبيق مبادئ المدونة على أداء الجهات الحكومية المختارة من خالل قياس مدى
تحقيق الكفاءة من خالل تقليل الوقت والجهد والمال المستخدم ألداء ذات األعمال قبل وبعد تطبيق مبادئ
المدونة خالل السنة الرابعة.
 .6مراجعة المدونة واعادة تقييم مواطن الضعف والخلل فيها من قبل ذات اللجنة خالل السنة الرابعة ،ومن ثم
يز بذات
يتم تعميم المدونة بعد التأكد من نجاحها على مجموعة أخرى مختارة من الجهات الحكومية األقل تم اً
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األسلوب ،وبالتدرج حتى يتم تطبيقها على كل مؤسسات الدولة ،مع ضرورة المراجعة الدورية للمدونة بما
الفعال لتطوير كفاءة األداء على المدى البعيد وهو ما سينعكس إيجابيا على البيئة
يكفل التغيير الكلي و ّ
التنافسية.
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