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شكر وامتنان

تتقدم لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بخالص الشكر واالمتنان إلى
غرفة تجارة وصناعة الكويت
على مساهمتها في الدعم المالي المقدم إلصدار هذا التقرير.
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شكر وامتنان

تتقدم لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بخالص الشكر واالمتنان
إلى الرئيس السابق للفريق الفني للجنة :
الدكتور /رياض الفرس
على كل ما بذله من جهد كبير وعطاء ال محدود خالل فترة وجوده
ضمن فريق العمل باللجنة ،كما تتمنى له اللجنة التوفيق والسداد
فيما ُكلف به من مهام في عمله الجديد مستشارا في صندوق النقد الدولي.
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تقديم
يسر لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أن تقدم تقريرها السنوي الحادي عشر "تقرير الكويت
للتنافسية  "2016/2015بوصفه 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 العاشر ،يهدف التقرير الحادي عشر 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 (مسؤولي 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 العام  ،2016/2015وكذلك تحليال مقارنا لوضع تنافسية دولة الكويت
لألعوام السابقة ،ويظهر التقرير أن تنافسية دولة الكويت لعام  2016/2015قد تحسن بستة مراكز مقارنة
بالعام السابق  .2015/2014ولعل أهم ما تم إضافته في تقرير هذا العام إلى ما ورد في تقرير العام
الماضي هو إضافة فصل جديد لتحليل بعض القضايا المتعلقة بإعادة صياغة الشراكة بين القطاع العام
والقطاع الخاص في دولة 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 للعام  2016/2015في إصداره الحادي عشر تحليل جوانب التنافسية المتعلقة
باالقتصاد الكويتي استنادا على نتائج التقرير العالمي للتنافسية الذي أصدره المنتدى االقتصادي العالمي في العام /2015
 ،2016وقد بينت نتائج هذا العام أن دولة الكويت تحتل المركز  34على المستوى الدولي في مؤشر التنافسية العالمية ،وهو
ما يمكن اعتباره تحسنا نسبيا في ترتيبها بستة مراكز مقارنة بالعام السابق  2015/2014عندما احتلت دولة الكويت المركز
 .40ومن بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ظل ترتيب دولة الكويت كما هو الحال عليه في العام الماضي
 2015/2014حيث احتلت المركز السابع .وبشكل عام كما هو واضح من الجدول ( )1التالي تؤكد البيانات المتعلقة بمؤشر
التنافسية العالمية على ّ
أن وضع دولة الكويت التنافسي لم يسجل تغيرات جذرية خالل السنوات الخمس الماضية التي شهدت
عدم استقرار ترتيب دولة الكويت ما بين المركز  40في العام  ،2015/2014والمركز  34في العامين 2012/2011
و.2016/2015
جدول (: )1مؤشر التنافسية العالمية – ترتيب دولة الكويت على مدى خمس السنوات األخيرة
العام

2012/2011

2013/2012

2014/2013

2015/2014

2016/2015

ترتيب دولة الكويت

34

37

36

40

34

يتكون هذا التقرير من ثالثة فصول رئيسة ،يختص الفصل األول منها بتقديم نظرة عامة على االقتصاد الكويتي
من خالل عرض بعض المعلومات العامة حول وضعه الحالي ،وعلى مناخ بيئة االستثمار فيه .ويبدأ هذا الفصل بتقديم
خلفية عامة عن أهم نواحي األداء على المستوى االقتصادي الكلي خاصة النمو االقتصادي والقطاع النقدي والمصرفي
والتضخم المالي وسوق العمل والتجارة الخارجية والمالية العامة ،كما يسلط الفصل األول الضوء على بيئة األعمال في
دولة الكويت ،حيث تبر ز في هذا الشأن االختالالت الكبيرة التي تتمثل أساسا في كثير من الجوانب ذات الصلة بممارسة
األعمال مقارنة بباقي دول العالم في ظل غياب االنسيابية والسهولة ،وذلك استنادا على البيانات الصادرة عن "مشروع
ممارسة األعمال" لعام  2015والذي تقوم بنشره مؤسسة التمويل الدولية سنويا بصفتها عضوا في مجموعة البنك الدولي،
فوفقا ألحدث بيانات مؤشر المجمع المعني بسهولة ممارسة األعمال ،فإن دولة الكويت تحتل الترتيب رقم  86عالميا.
صص بعرض نتائج التقرير العالمي للتنافسية بشكل تفصيلي ،وهي تبين أن الكويت تحتل
أما الفصل الثاني فقد خ ّ
المركز الرابع والثالثين عالمي ا في مؤشر التنافسية العالمية ،وبذلك تحتل الكويت المرتبة السابعة في عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية ،والمرتبة الرابعة على المستوى الخليجي متقدمة على مملكة البحرين وسلطنة عمان (انظر الجدول .)2
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن دولة الكويت قد احتلت في العام  2015/2014المركز األربعين عالميا ،وهذا يعني أ ّن مرتبة
درجة التنافسية للكويت قد تحسنت خالل العام الحالي بستة مراكز في الترتيب العالمي ،في مقابل ذلك لم يتحسن ترتيب
الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،حيث حافظت على المركز السابع للعام الثاني على التوالي.
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جدول (: )2مؤشر التنافسية العالمية  -نتائج 2016/2015

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

11

2

قطر

14

3

اإلمارات العربية المتحدة

17

4

السعودية

25

5

إستونيا

30

6

الكويت

34

7

البحرين

39

8

سلوفينيا

59

9

عمان

62

10

قبرص

65

11

جمهورية سلوفاكيا

67

12

كما يبرز الفصل الثاني من التقرير اعتماد 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 ترتيب الكويت قد تراجع إلى المركز 33
في هذا العام مقارنة بالمركز  32عالميا في عام  2015/2014الذي حصلت عليه ،مع المحافظة على المركز التاسع في
عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وهو الترتيب نفسه الذي حصلت عليه في ثالثة األعوام الماضية ،كما ظلت تحتل
المركز األخير من بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال .وتحتل الكويت أيضا المركز  72عالميا في مؤشر
معززات الكفاءة في العام  ،2016/2015وهو ما يعتبر تحسنا نسبيا مقارنة بالمركز  83في العام الماضي ،ومع ذلك فقد
تراجع ترتيب الكويت ضمن عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بصورة هامشية من المركز الحادي عشر إلى المركز
الثاني عشر ،كذلك احتلت المركز األخير من بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال .أما فيما يتعلق بالمؤشر
الثانوي لعوامل اإلبداع فيتبين من خالل التقرير تحسن ترتيب الكويت من المركز  95العام الماضي  2015/2014إلى
المركز  82هذا العام ،كذلك تحسن ترتيب الكويت بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية من المركز الثاني عشر إلى
المركز الحادي عشر ،ومثله في التحسن ما شهده ترتيبها من بين دول مجلس التعاون الخليجي من المركز األخير إلى
المركز قبل األخير ،تليها سلطنة عمان ،هذا ويعرض الفصل الثاني من التقرير أهم النتائج المتعلقة بأركان مؤشر التنافسية
العالمية البالغ عددها  12ركنا ،منتهيا بختامه تلخص أهم العوامل األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال في الكويت التي
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يتم تحديدها من خالل استفتاء آلراء رجال األعمال ،وتأتي اإلجراءات البيروقراطية الحكومية في مقدمة هذه العوامل وطبقا
للسنة الحادية عشرة على التوالي.
ويخصص الفصل الثالث من التقرير تحليل بعض القضايا المتعلقة بإعادة صياغة الشراكة بين القطاع العام
والقطاع الخاص ،وتأتي أهميته نظرا إلى ّ
أن هذه الشراكة تعد من أحد أبرز الوسائل التي تلجأ إليها الكثير من الحكومات
بغرض رفع جودة الخدمات ،وتنويع مصادر الدخل ،وتخفيف العبئ على الميزانية العامة ،وخلق فرص العمل ،إضافة إلى
تحفيز مبادرات القطاع الخاص ،وتحسين بيئة التنافسية ،وتشجيع االستثمارات األجنبية .ويناقش هذا الفصل أيضا كيفية
توسيع دور القطاع الخاص في االقتصاد الكويتي من خالل فتح آفاق جديدة للمشاركة بين القطاعين التي أتاحها القانون رقم
 2014/116بما يكفل إتاحة المجال لهذا القطاع كي يلعب الدور األكبر في النهضة التنموية لدولة الكويت .ثم يضع هذا
الفصل مجموعة من المقترحات في مجال اعادة صياغة هذه الشراكة التي من شأنها تطوير المضي فيها ليكون بخطين
متوازيين يركز أحدهما على دعم الشراكة مع قطاع األعمال المحلي ،أما اآلخر فيركز على دعم الشراكة مع المستثمرين
األجانب في قطاع مشاريع البنية التحتية بشكل أكثر تحديدا نظرا لما تملكه الكثير من الشركات األجنبية من خبرة في هذا
اإلطار ،األمر الذي يسترعي تفعيل األدوات المتاحة لدى الدولة الستقطاب رؤوس األموال من الخارج ،فضال عن تطوير
اإلطار التشريعي الحالي لمشروعات الشراكة نحو المزيد من المرونة والشفافية والعدالة لقطاع األعمال .ومن هذا المنطلق
تبرز أهمية إقامة لجنة عليا مشتركة بناء على قرار من مجلس الوزراء لتنسيق الجهود بين هيئة مشروعات الشراكة وهيئة
تشجيع االستثمار المباشر لتحقيق ثالثة أهداف محورية هي:
 .1تعزيز روابط الثقة بين القطاعين من خالل العمل المشترك بينهما بحيث يتم إعادة بناء الشراكة على أسس
أكثر متانة.
 .2معالجة الجوانب السلبية في قانون الشراكة الحالي.
 .3إيجاد السبل الكفيلة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الشراكة من خالل تذليل العقبات
لضمان شراكة فعالة من خالل االستفادة من قانون تشجيع االستثمار المباشر.
وينتهي هذا الفصل بخاتمة يقدّم فيها مجموعة من المسارات االصالحية التي ينبغي التركيز عليها خالل الفترة القادمة ،من
أهمها:


تبسيط إجراءات التسجيل والرخص من خالل االستفادة العملية من مستوى التمثيل الحكومي في اللجنة العليا
لمشروعات الشراكة ،وتفعيل نظام النافذة الواحدة في هيئة تشجيع االستثمار.



العمل على مكافحة الفساد والتعاون مع الهيئات الرقابية ،والحرص على االستثمار في بناء سمعة جيدة قائمة
على مبادئ العدالة والكفاءة والمهنية بما يساهم في تعزيز روابط الثقة مع المستثمرين.



التأكيد على دور المؤسسات المالية ،وتطوير نظام الرقابة المصرفية بما يتواءم مع ديناميكية مشاريع الشراكة
يضمن درجة عالية من المرونة ،فضالً عن ضمان حقوق مؤسسات التمويل في حالة تعثر المشاريع.
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إنشاء وحدات داخل الو ازرات لدعم مشاريع الشراكة يخضع العاملين فيها إلى التدريب حول فلسفة الشراكة
وأطرها وآلياتها وتطبيقاتها إلعداد الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع مشاريع الشراكة والمستثمرين بكفاءة
عالية.



بناء معايير كمية أكثر دقة لمساعدة متخذي القرار في عملية المفاضلة بين الخيارات المختلفة لتحديد أطر
الشراكة األنسب من بين أنواعها المختلفة لكل مشروع على حدة.



معالجة مشكلة ندرة األراضي بالتعاون مع القطاع النفطي والجهات األخرى ،وانشاء آليات تتسم بالشفافية
والمرونة والعدالة بما يساهم في توفير المزيد من األراضي لمشاريع الشراكة.



وضع استراتيجية لتطوير النظم اإلدارية والتسويقية بما يدعم عملية الترويج لمشروعات الشراكة خارجياً من
خالل تعزيــز جاذبية دولة الكويت بكونة موقعاً جاذباً لالستثمار.



تذليل العقبات المتمثلة بالقيود والعوائق التي تقف أمام فتح السوق المحلي للمستثمر األجنبي بما يساعد على
استقطاب المستثمرين.



المبادرة إلى االتصال بالشركات العالمية الكبرى المنخرطة في مشاريع الشراكة بشكل مباشر ،واستطالع
مدى معرفتها ببيئة االستثمار المحلية ،ومدى اهتمامها باالنخراط في مشاريع شراكة بدولة الكويت.
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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 من صادرات النفط ،حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي نموا طفيفا بنسبة  % 1.48في عام  2013مقارنة بمعدل نمو بلغ  %6.63في عام  ،2012وقد جاء هذا التباطؤ في
النمو في عام  2013بعد أن شهدت معدالت نمو االقتصاد الكويتي ارتفاعا خالل األعوام  2010و 2011و 2012جراء
االرتفاعات القياسية ألسعار النفط ،وهو ما ينعكس على حجم إنتاج دولة الكويت من النفط.
كما سجل الناتج المحلي النفطي الحقيقي تراجعا نسبتة  %0.67في عام  2013مقارنة بمعدل نمو بلغ %9.93
في عام  ،2012وفي المقابل سجل الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي نموا بلغ نسبته  %4.83في عام  2013مقارنة بمعدل
نمو بلغ  %1.85في عام  .2012هذا وجاء التطور الذي يشهده االقتصاد الكويتي في معدالت نمو القطاعين النفطي وغير
النفطي خالل عام  2013بعد تحقيقه تراجعا في معدالت إنتاج النفط الخام ،وذلك نتيجة لتداعيات التطورات االقتصادية
العالمية على االقتصاد الكويتي الذي نتج عنه تراجع متوسط سعر برميل نفط خام الكويت التصديري من نحو 106.61
دوالرا خالل عام  2012إلى نحو  105.77دوالرا خالل عام .2013
من جانب آخر تشير البيانات إلى أن مساهمة قطاع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الحقيقي
تراجعت بنسبة  %0.67عن العام السابق لتصل قيمتها لنحو  23413.70مليون دينار ،وبأهمية نسبية تصل إلى %59.67
من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة (بقيمة السوق) ،كذلك سجلت مساهمة قطاع الخدمات العامة واالجتماعية
والشخصية (خدمات اإلدارة العامة والدفاع -التعليم -الصحة -الخدمات الشخصية والمنزلية) ارتفاعا بنسبة  %2.13عن
العام السابق لتصل قيمتها إلى نحو  6467.80مليون دينار وبأهمية نسبية تصل إلى  %16.48من قيمة الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الثابته (بقيمة السوق) ،كما ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي بنسبة  %13.91عن العام السابق لتصل
قيمتها إلى نحو  3165.70مليون دينار وبأهمية نسبية تصل إلى  %8.07من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة
(بقيمة السوق) ،وقد ارتفعت مساهمة قطاع خدمات المؤسسات المالية والتأمين بنسبة  %4.93عن العام السابق لتصل قيمتها
إلى نحو  3012.7مليون دينار ،وبأهمية نسبية تصل إلى  %7.78من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابته (بقيمة
السوق).
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شكل ( :)1مساهمة القطاعات (نفطية و غير نفطية) في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
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المصدر :بنك الكويت المركزي

شكل ( :)2الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بقيمة السوق بحسب األهمية النسبية ألقسام النشاط االقتصادي( )%غير
النفطية لعام 2013

الصناعات التحويلية
%14
الكهرباء والغاز والمياه
%3
التشييد والبناء
%4
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%7
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%1

خدمات المجتمع والخدمات
االجتماعية والشخصية
%30
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%12
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%14
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وبالنظر لمساهمة القطاعات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خالل العشرة سنوات السابقة سنجد أنه على
الرغم من وجود قطاع خدمات المجتمع والخدمات االجتماعية والشخصية في صدارة األنشطة المكونة للقطاعات غير النفطية من
حيث األهمية النسبية ،فقد شهدت مساهمة هذا القطاع تراجع خالل الفترة  ،2010 – 2005في المقابل شهدت خدمات الوساطة المالية
والتخزين تراجعا ملحوظا منذ بداية األزمة المالية العالمية في الواليات المتحدة في عام  ، 2008وهو ما يعكس عمق تأثر هذا القطاع
مقارنة بالقطاعات األخرى جراء تلك األزمة .هذا ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية من أكثر القطاعات استقرارا (نسبيا) خالل
السنوات العشر األخيرة.
شكل ( :)3مساهمة القطاعات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحسب األهمية النسبية ألقسام النشاط
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المصدر :بنك الكويت المركزي

 2.1القطاع النقدي والمصرفي
سجل نمو السيولة المحلية تباطؤا في عام  2014على الرغم من استمرار انتهاج الحكومة الكويتية سياسة مالية
ونقدية توسعية ،فال يزال سعر الخصم عند مستواه البالغ  %2منذ  3أكتوبر  2012الذي يعتبر المستوى األدنى تاريخيا،
حيث يسعى بنك الكويت المركزي من خالله إلى تعزيز الجهود الداعمة 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  %3.36ليصل إلى  33972.6مليون دينار كويتي في
نهاية عام  2014مقارنة بنمو بلغت نسبته  %9.97في نهاية عام  ،2013بينما كان عرض النقود بتعريفه الضيق )(M1
هو األكثر نموا في نهاية عام  2014بنسبة  %6.90ليصل إلى  9605.2مليون دينار كويتي مقارنة بنمو بلغت نسبته
 %14.12في نهاية عام .2013
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هذا وتشير البيانات إلى تباطؤ النمو اإلجمالي ألرصدة ودائع القطاع الخاص (المقيم) بالدينار الكويتي لدى البنوك
المحلية بنحو  %4.96في نهاية عام  2014مقارنة بمعدل نمو بلغت نسبته  %7.57في نهاية عام  ،2013كما سجلت ودائع
القطاع الخاص (المقيم) بالعمالت األجنبية لدى البنوك المحلية نموا بلغت نسبته  %3.49في نهاية عام  2014مقارنة بمعدل
نمو بلغت نسبته  %9.94في نهاية عام  ،2013كما سجلت الودائع الحكومية بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية نموا بلغت
نسبته  %4.53في نهاية عام  2014مقارنة بمعدل نمو بلغت نسبته  %2.04في نهاية عام .2013
في المقابل سجلت التسهيالت االئتمانية المقَّدمة من البنوك المحلية إلى القطاعات االقتصادية المحلية المختلفة نموا
ملحوظا خالل عام  ،2014فقد نما حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية بنحو  %18.29في نهاية عام  2014مقارنة
بمعدل نمو بلغت نسبته  %32.61في نهاية عام  ،2013حيث تتركز التسهيالت االئتمانية بشكل رئيسي في التسهيالت
الشخصية بنسبة  %28.93من إجمالي حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية في عام  ،2014ثم لقطاع العقار بنسبة
 %27.08من اإلجمالي ،ثم لقطاع التجارة بنسبة  % 14.27من اإلجمالى ،ثم لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك بنسبة
 %7.66من اإلجمالي ،ثم لقطاع اإلنشاء بنسبة  % 6.14من اإلجمالى.
شكل ( :)4التسهيالت االئتمانية الم َّقدمة من البنوك المحلية إلى القطاعات االقتصادية المحلية لعام 2014
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وبناء على تلك التطورات ،فإن معدل نمو حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية والبالغ نحو  %18.29في
نهاية عام  2014يفوق معدل نمو الودائع والبالغ نسبته  %4.96في نهاية عام  ،2014وهذا 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 نموا في نهاية عام  2014بنسبة  %4.01مقارنة
بتراجع معدالت نموه في األعوام السابقة ،وكذلك فإن النمو في رصيد أدوات الدين العام التي تحتفظ بها البنوك المحلية
توضح سبب التراجع في سجل نمو السيولة المحلية في عام .2014
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من ناحية أخرى ،كان أداء المصارف التجارية جيدا خالل عام  ،2014حيث استطاعت البنوك التجارية الحفاظ
على تماسكها والتصدي لتداعيات التطورات االقتصادية العالمية ،ويظهر ذلك من خالل زيادة إجمالي موجوداتها بنسبة
 %7.73في عام  2014مقارنة بعام  2013ليصل حجم األصول المتداولة إلى  55566.4مليون دينار في نهاية عام 2014
مقارنة بنحو  51484.8مليون دينار في نهاية عام  .2013كما استطاعت البنوك المحلية تسجيل أرباح صافية مجمعة بلغت
نحو  661.3مليون دينار في عام  2014مقارنة بنحو  530.6مليون دينار في عام  ،2013أي بارتفاع بلغت نسبته %24.6
عن عام  .2013هذا ويعتبر مستوى األرباح الصافية المحقق في عام  2014هو األعلى منذ األزمة المالية العالمية في عام
 ،2008حيث يرجع ارتفاع مستوى األرباح الصافية المجمعة للبنوك المحلية إلى االنخفاض في رصيد المخصصات
والناجمة باألساس عن أرباح محتجزة للبنوك المحلية تحققت في سنوات سابقة ،فقد استحوذ بنك الكويت الوطني على أعلى
نسبة أرباح إلجمالي صافي أرباح البنوك للقطاع المصرفي في دولة الكويت بلغت نحو  ،% 39.6ويأتي بالمرتبة الثانية
بيت التمويل الكويتي بنسبة  %19.1من إجمالي صافي أرباح البنوك.

 3.1المستويات العامة لألسعار
شهد معدل التضخم تباطؤا نسبيا في دولة الكويت بعام  2014مقاسا بمؤشر الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك،
حيث سجل معدل التضخم في عام  2014نحو  %2.49مقارنة بنحو  % 2.70في عام .2013
وتعكس التطورات في مكونات مؤشر الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك التغيرات في المجموعات السلعية
والخدمية خالل عام  2014مقارنة بعام  ،2013وتأتي 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 (الذي
يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%28.88قد ارتفع بمعدل  %4.31مقارنة بالعام السابق ،كما سجل متوسط أسعار قسم األغذية
والمشروبات (الذى يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%18.43ارتفاعا بمعدل  %2.89مقارنة بالعام السابق ،كما سجل متوسط
أسعار قسم المفروشات المنزلية (الذى يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%11.69ارتفاعا بمعدل  %4.85مقارنة بالعام السابق.
وتستحوذ التغيرات في أسعار أقسام اإلنفاق السابقة معظم التغيرات في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ،حيث تبلغ
أهميتها النسبية مجتمعة نحو  %58.6من إجمالي األهمية النسبية لجميع أقسام اإلنفاق االثني عشر المكونة للرقم القياسي
العام ألسعار المستهلك.
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وفي المقابل سجل معدل التضخم مقاسا بمؤشر الرقم القياسي العام ألسعار الجملة تراجعا ليصل معدل تغيره إلى
نحو  %2.45خالل عام  2014مقارنة بنحو  %3.47في عام .2013
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس التغيرات في أسعار البيع بالجملة للسلع المنتجة محليا والسلع المستوردة
في األسواق المحلية ،وبالتالي فإنه يساعد على التعرف على مصادر التضخم سواء أكانت داخلية أم خارجية .ويرجع التباطؤ
في الرقم القياسي ألسعار الجملة خالل عام  2014إلى انخفاض معدل التغير في متوسط أسعار الزراعة والحراجة وصيد
األسماك ليبلغ نحو  %1.87مقارنة بنحو  %2.34في عام  ،2013وانخفاض معدل التغير في الصناعات التحويلية ليبلغ
نحو  %2.61مقارنة بنحو  %3.73في عام .2013
وفيما يتعلق بالرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المنتجة محليا الذي يبلغ وزنه الترجيحي  %35.57من
الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ،فقد سجل تراجعا بلغت نسبته نحو  %2.43مقارنة في عام  2013التي بلغت نسبتة
 ،%3.91وهذا التغّير يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض معدل التغير في الصناعات التحويلية (الذى يبلغ وزنه الترجيحي
نحو  )%82.09بنسبة  %2.8مقارنة في عام  2013التي بلغت .%4.8
وعلى صعيد الرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المستوردة الذي يبلغ وزنه الترجيحي نحو  %64.43من
الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ،فقد سجل معدل تغيره انخفاضا في عام  2014ليبلغ نحو  %2.34مقارنة بنحو %3.26
في عام  .2013ويرجع هذا التغير إلى تراجع معدل التغير في الزراعة والحراجة وصيد األسماك (الذي يبلغ وزنه الترجيحي
نحو  )%5.27ليبلغ نحو  %2مقارنة بنحو  %4.1في العام السابق ،كذلك يرجع إلى انخفاض معدل التغير في الصناعات
التحويلية (الذي يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%94.39ليبلغ نحو  %2.5مقارنة بنحو  %3.2في العام السابق ،في حين سجل
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معدل التغير في المواد الغذائية ارتفاعا ليبلغ نحو  %2.8مقارنة بنحو  %1.5في العام السابق ،كما ارتفع معدل التغير في
منتجات الطاقة ليبلغ نحو  %38.5مقارنة بنحو  %30في العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة ،فهناك تباين واضح في أداء معدل التضخم لعام  2014في دولة الكويت ،في حين شهد
معدل التضخم ارتفاعا مقاسا بمؤشر أسعار المستهلك ،فقد سجل معدل التضخم تراجعا ملحوظا مقاسا بمؤشر أسعار 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 الجملة ال يتضمن الخدمات من بين مكونات المؤشر ،ولكنه يشمل
السلع اإلنتاجية والسلع االستهالكية سواء أكانت منتجة محليا أم مستوردة.
من ناحية أخرى ،فإن التطورات التي حدثت في معدالت التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة في دولة
الكويت خالل عام  2014جاءت بصفة خاصة مصحوبة باالرتفاع في معدل التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة
للسلع المستوردة الذي يبلغ وزنه الترجيحي نحو  %64.43من 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  ،2014تشير البيانات إلى أن سعر صرف الدينار الكويتي قد شهد انخفاضا مقابل الدوالر األمريكي بنسبة
 ،%3.73وذلك خالل عام  2014مقارنة بعام  ،2013في المقابل سجل سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاعا مقابل معظم
العمالت الرئيسية حيث سجل سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاعا مقابل اليورو بنسبة  % 7.99مقارنة بعام  ،2013وسجل
كذلك سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاعا مقابل الين الياباني بنسبة  % 9.31مقارنة بعام  ،2013وسجل كذلك سعر صرف
الدينار الكويتي ارتفاعا مقابل الدوالر الكندي بنسبة  %4.48مقارنة بعام  .2013ونتيجة لذلك ،فإن ارتفاع سعر صرف
الدينار الكويتي مقابل معظم عمالت أهم الشركاء التجاريين لدولة الكويت من ناحية الواردات تعني بالضرورة انخفاض
تكلفة االستيراد من تلك الدول إلى األسواق الكويتية ،وبالتالي فإنه يؤدي إلى انخفاض معدل التغير في الرقم القياسي العام
ألسعار الجملة للسلع المستوردة لدولة الكويت ،وهذا بدوره ينعكس على تراجع معدالت التغير في الرقم القياسي العام
ألسعار الجملة لدولة الكويت.
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 4.1سوق العمل
تشير آخر البيانات لعام ( 2014وفقا للحالة التي صدرت في  30يونيو  )2014إلى أن حجم قوة العمل في االقتصاد
الكويتي يقدر بنحو  1,811,347فرد ،حيث يمثل نصيب العمالة الوافدة نسبتة  %80.5مقابل نحو  %19.5للعمالة الوطنية.
كما ّ
أن حجم قوة العمل في دولة الكويت قد تراجع بنسبة  % 23.6عن عام ( 2013وفقا للحالة التي صدرت في  30يونيو
 )2014في إشارة إلى تراجع حجم العمالة في االقتصاد الكويتي من جهة العمالة الوافدة التي تراجع نصيبها من نحو
 %82.7لحجم قوة العمل في عام  2013إلى نحو  %80.5في عام  ،2014حيث إن التراجع في حجم العمالة الوافدة يأتي
ضمن الجهود الحكومية بغرض تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ،وتقليص نمو
حجم تلك العمالة بهدف القضاء على ظاهرة العمالة الهامشية ،وفي هذا الشأن تهدف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل إلى
تخفيض حجم العمالة الوافدة بواقع  100ألف عامل سنويا بهدف تخفيضها بمليون عامل خالل عشر سنوات.
وهذا التفوق الكبير للعمالة الوافدة في سوق العمل بدولة الكويت مؤشر واضح لتشوه سوق العمل ،حيث تشكل
العمالة الوافدة من الدول اآلسيوية نسبته  %58.2من إجمالي عدد المشتغلين من العمالة الوافدة في عام  ،2014وهو يمثل
تراجع م ّما نسبته  %54.71من إجمالي عدد المشتغلين من العمالة الوافدة في عام  ،2013تأتي بعدها العمالة الوافدة القادمة
من الدول العربية التي بلغت نسبتها  ،%37.9ثم العمالة القادمة من الدول األوروبية التي بلغت نسبتها .%2.2
وهذا الخلل في عدم التوازن في العمالة الوافدة له أثر سلبي على بيئة العمل في االقتصاد عامة ،وأيضا فيه دليل
على غياب منهج التخطيط العلمي لسوق العمل الذي أدى إلى انتشار ظاهرة العمالة الهامشية بالبالد ،واستغالل تجار
اإلقامات لتلك العمالة ،مما أدى إلى ظهور بعض الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي بسبب كثرة العمالة الهامشية كجرائم
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سرقات البنية التحتية للبالد كأغطية المصارف وأسالك الكهرباء ،باإلضافة إلى جرائم صناعة الخمور ،ومروجي المخدرات
وغيرها .وتجدر اإلشارة إلى أن هناك حوالي  15,154ألف كويتي عاطل عن العمل في عام  2014بدولة الكويت مقارنة
في حوالي  19,218ألف كويتي عاطل عن العمل في عام  ،2013أي بتراجع في عدد الكويتيين العاطلين عن العمل في
عام  2014بنحو  %21.1مقارنة في عام  ، 2013هذا وتبلغ نسبة الكويتيين العاطلين عن العمل من الذكور نحو %17.6
في عام  2014مقارنة بنحو  %82.4للكويتيين العاطلين عن العمل من اإلناث.
من جهة أخرى يقدر حجم المشتغلين من قوة العمل في القطاع الحكومي في دولة الكويت بنحو  353,268ألف
عامل في عام ( 2014وفقا للحالة التي صدرت في  30يونيو  )2014مقارنة بنحو  435,546ألف عامل في عام 2013
(وفقا للحالة التي صدرت في  30يونيو  ،)2013منهم  258,608عامل وطني بنسبة  %73.2مقابل نحو  94,660عامل
وافد بنسبة  .%26.3أما بالنسبة للقطاع الخاص ،فقد بلغ عدد المشتغلين من قوة العمل في القطاع الخاص نحو 1,458,079
عامل في عام ( 2014وفقا للحالة التي صدرت في  30يونيو  )2014مقارنة بنحو  1,849,162عامل في عام ( 2013وفقا
للحالة التي صدرت في  30يونيو  ،)2013منهم  61,652ألف عامل وطني بنسبة  %4.2مقابل نحو  1,396,427عامل
وافد بنسبة .% 95.8
ويقدر نصيب الذكور من العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنحو  29,043ألف عامل بنسبة  ،%47.1مقابل
نحو  32,609ألف عامل من اإلناث بنسبة  .%52.9وتشير هذه البيانات إلى ارتفاع مساهمة اإلناث من العمالة الوطنية
مقارنة بالذكور من العمالة الوطنية في القطاع الخاص ،بالمقابل تقدر مساهمة الذكور من حجم العمالة الوافدة في القطاع
الخاص بنسبة  %91.4مقابل مساهمة اإلناث التي بلغت بنحو  ،%8.6وهذا 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  % 52.14من إجمالي العاملين ،وتأتي بالمرتبة الثانية مساهمة فئة (المشتغلين
في مهن الخدمات) الذين تبلغ نسبتهم حوالي  % 11.98من إجمالي العاملين ،في حين تبلغ مساهمة العمالة الوافدة في
(المهن العلمية والفنية) نسبة  %11.03من إجمالي العاملين ،وهذا مؤشر واضح على استحواذ العمالة غير الماهرة في
القطاع الخاص لالقتصاد الكويتي ،خاصة ّ
أن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذين يحملون مؤهال دراسيا فوق
الثانوية العامة ال يتجاوز  %8.3من إجمالى العمالة الوافدة في القطاع الخاص ،وهذا بالتأكيد يرجع لطبيعة عمل كثير من
شركات القطاع الخاص والمتعلقة بالمشاريع اإلنشائية والصناعية وغيرها الذي يتطلب وجود عدد كبير من تلك العمالة
لتنفيذ تلك المشاريع.
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جدول ): (3التوزيع النسبي لعدد المشتغلين من العمالة الوطنية والعمالة الوافدة بحسب القطاع الحكومي والقطاع
الخاص وفقا للحالة في  30يونيو 2014

القطاع الحكومي

القطاع الخاص

العمالة الوطنية

%73.2

%4.2

العمالة الوافدة

% 26.8

%95.8

اإلجمالي

%100

%100

المصدر :الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وفيما يخص إحصائيات العمالة الوطنية لعام ( 2014وفقا للحالة التي صدرت في  30يونيو  )2014نجد أن
نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي قد بلغت  %80.7من إجمالى عدد الكويتيين العاملين في سوق العمل ،بينما
يعمل نحو  %19.3من الكويتيين في القطاع الخاص مقارنة بنحو  %21.9من الكويتيين يعملون في القطاع الخاص في
عام ( 2013وفقا للحالة التي صدرت في  30يونيو  ،)2013حيث إن من الواضح استمرار تر ّكز العمالة الوطنية ،وتفضيلها
للعمل في القطاع الحكومي ،بل إن هناك انتقاال في أعداد العمالة الوطنية للعمل من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي
على الرغم من اتباع الحكومة الكويتية سياسات دعم محفزة للعمالة الوطنية لتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص.
جدول ): (4جدول التوزيع النسبي للقطاع الحكومي والقطاع الخاص بحسب عدد المشتغلين من العمالة الوطنية وفقا
للحالة في  30يونيو 2014

العمالة الوطنية

القطاع الحكومي

القطاع الخاص

اإلجمالي

%80.7

%19.3

%100

المصدر :الهيئة العامة للمعلومات المدنية

 5.1التجارة الخارجية
مكونة لالقتصاد الكويتي نظرا الرتباطها الكبير بالعالم
تعتبر التجارة الخارجية عنصرا رئيسا من العناصر ال ّ
الخارجي خاصة ،ذلك 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  2014حقق إجمالي الصادرات من السلع والخدمات تراجعا بلغ  ،% 9.2بينما حققت الواردات من
السلع والخدمات نموا طفيفا بلغ  ،% 0.02وقد شهد حجم التجارة الخارجية لدولة الكويت تطورا كبيرا خالل الفترة ما بين
 ،2014-2007حيث سجلت دولة الكويت أعلى فائض في الميزان التجاري في عام  ،2012بينما سجلت دولة الكويت أقل
فائض في الميزان التجاري في عام  2014منذ عام  ،2011ليصل مقدار الفائض في الميزان التجاري حوالي 20677.4
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مليون دينار كويتي في عام  .2014وتمثل الصادرات النفطية نسبة  %93.6من إجمالي الصادرات الكويتية في عام 2014
مقارنة بنحو  %94.3في عام .2013
وتعدّ جمهورية الصين الشعبية إحدى أهم الشركاء التجاريين لدولة الكويت في عام  ،2014فقد احتلت المرتبة
األولى بكونها من أهم مصادر السلع المستوردة إلى دولة الكويت ،وتأتي بعدها الواليات المتحدة األمريكية ،ثم اإلمارات
العربية المتحدة ،ثم اليابان ،ثم المملكة العربية السعودية ،ثم الهند .أما الصادرات الكويتية في عام  ،2014فمعظمها يتجه
إلى منطقة آسيا ،ثم منطقة شمال أمريكا ،ثم منطقة االتحاد األوروبي ،ثم أفريقيا.
وحينما نستعرض مكونات الصادرات غير النفطية خالل الفترة ما بين  2014-2008نجد أنها قد شهدت نموا
ملموسا باستثناء عام  2010الذي شهد تراجعا بنسبة بلغت  %5.8مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب تداعيات األزمة المالية
العالمية ،ثم عاودت االرتفاع محققة بذلك نسبة نمو بلغت  %10.7 ،%13.8 ،% 7.3في األعوام  2011و 2012و2013
على التوالي مقارنة باألعوام السابقة ،في حين تراجعت وتيرة النمو في الصادرات غير النفطية في عام  2014لتصل إلى
معدل نمو .%1.7
شكل ( :)7تطورات التجارة الخارجية لدولة الكويت
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 6.1المالية العامة
التزال ميزانية السنة المالية  2013/2012تصنف من أكبر الميزانيات حجما في تاريخ دولة الكويت ،حيث بلغ
إجمالي المصروفات الفعلية للسنة المالية  2013/2012ما قيمتة  19.3مليار دينار كويتي ،أما ميزانية السنة المالية
 2014/2013فقد بلغ إجمالي المصروفات الفعلية ما قيمتة  18.9مليار دينار كويتي بتراجع في حجم المصروفات الفعلية
33

نسبته  %2.1مقارنة في السنة المالية  .2013/2012وبذلك فإن دولة الكويت سجلت فائضا قياسيا جديدا يضاف على
الفائض القياسي األعلى المحقق في موازنة السنة المالية  ،2013/2012وقد بلغ  18.7مليار دينار كويتي ،وهذا الفائض
المحقق في الموازنة العامة للسنة المالية  2014/2013قد بلغ  19.5مليار دينار كويتي ،وكان ذلك قبل استقطاع نسبة %25
من اإليرادات العامة لصالح صندوق احتياطي األجيال القادمة.
وبلغت مساهمة إجمالي اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات العامة نسبة  %92.1لموازنة السنة المالية
 2014/2013مقارنة بنسبة  %93.6في موازنة السنة المالية  ،2013/2012وقد انعكس انخفاض مساهمة اإليرادات
النفطية من إجمالي اإليرادات العامة في تراجع نمو إجمالي اإليرادات النفطية والتي سجلت انخفاضا مقداره  677.8مليون
دينار كويتي بنسبة  %2.3عن السنة المالية .2013/2012
شكل ( :)8التطور التاريخي لفائض الموازنة لدولة الكويت (بالمليار دينار)
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صلة خالل السنة المالية  2014/2013إلى تراجع متوسط سعر
ويعزى االنخفاض في قيمة اإليرادات النفطية المح ّ
برميل نفط خام الكويت التصديري من نحو  106.61دوالرا خالل عام  2012إلى نحو  105.77دوالرا خالل عام .2013
في المقابل بلغ إجمالي اإليرادات غير النفطية من إجمالي اإليرادات العامة ما نسبته  %7.9لموازنة السنة المالية
 2014/2013مقارنة بما نسبته  %6.4في موازنة السنة المالية  ،2013/2012وتأتي هذة الزيادة في مستوى اإليرادات
غير النفطية لموازنة السنة المالية  2014/2013نتيجة لنمو حجم اإليرادات غير النفطية بنحو  %23.6مقارنة بمستواها
في موازنة السنة المالية .2013/2012
والجدير بالذكر أنه ابتداء من موازنة السنة المالية  2013/2012قامت الحكومة الكويتية بتطبيق زيادة خصم نسبة
صندوق احتياطي األجيال القادمة من اإليرادات العامة من نحو  %10إلى  ،%25وبذلك يصبح إجمالي ما تم استقطاعه
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لصالح صندوق احتياطي األجيال القادمة لموازنة السنة المالية  2014/2013ما قيمته  7.9مليار دينار كويتي مقارنة بنحو
 8.1مليار دينار كويتي في موازنة السنة المالية .2013/2012
أما على صعيد المصروفات العامة ،فقد أظهرت بيانات الحساب الختامي للسنة المالية  2014/2013تراجع حجم
المصروفات العامة بنسبة  %2.1مقارنة بالسنة المالية السابقة .وتجدر اإلشارة إلى أن المصروفات العامة ضمن الباب
الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) ّ
شكل نسبة  %47.1من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية
المذكورة ،يأتي بعدها من حيث األهمية النسبية الباب األول (المرتبات واألجور) ،حيث شكل نسبة  %26.7من إجمالي
المصروفات العامة للسنة المالية المذكورة ،ثم الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) حيث شكل نسبة  %17.0من
إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية المذكورة ،أما الباب الرابع (المشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة)،
فلم تتجاوز نسبة  %8.1من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية المذكورة.
ومن جهة ما يتعلق بالتصنيف االقتصادي للمصروفات العامة ،فتشير بيانات السنة المالية  2014/2013إلى
تراجع المصروفات الجارية بنسبة  %4.8مقارنة بالسنة المالية السابقة لتصل قيمتها إلى نحو  9.9مليار دينار كويتي مقابل
نحو  10.4مليار دينار كويتي للسنة المالية  .2013/2012كما تراجعت المصروفات الرأسمالية خالل السنة المالية
 2014/2013بنسبة كبيرة تقدر بنحو  %53.7مقارنة بالسنة المالية السابقة ،لتصل قيمتها إلى  833.2مليون دينار كويتي
مقابل  1.8مليار دينار كويتي للسنة المالية  .2013/2012في حين تراجع كذلك حجم المصروفات التحويلية بنسبة كبيرة
جدا تقدر بنحو  %94.9لتصل قيمتها إلى  373.5مليون دينار كويتي مقابل  7.2مليار دينار كويتي للسنة المالية
 .2013/2012هذا ويشكل نصيب المصروفات الجارية نسبة  %52.8من إجمالي المصروفات خالل السنة المالية
المذكورة ،في حين ال يزال نصيب المصروفات الرأسمالية منخفضا ليشكل حوالي ما نسبته  %9.2من إجمالي المصروفات
خالل السنة المالية المذكورة.
شكل ( :)9اإليرادات العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2014/2013
7.9%

اإليرادات النفطية
اإليرادات غير النفطية

92.1%

المصدر :وزارة المالية
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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  ،2015والتي تقوم بنشره مؤسسة
التمويل الدولية ( )International Finance Corporationسنويا بصفتها عضوا في مجموعة البنك الدولي ( World
 ،) Bank Groupتشير إلى أن ممارسة األعمال في دولة الكويت تفتقد االنسيابية والسهولة في كثير من الجوانب ،وذلك
مقارنة بباقي دول العالم.
وتعتبر هذه البيانات التي يتم توثيقها في تقرير سنوي هي في األصل من مخرجات مشروع ممارسة أنشطة
األعمال ،وهو المشروع الذي يضع مقاييس موضوعية لإلجراءات الحكومية المنظمة ألنشطة األعمال ،وينفذها في 189
بلدا ،لذلك فهذا التقرير يمكن من خالل البيانات الواردة فيه أن يكون أداة قياس مرجعية مفيدة في إثارة نقاش بنّاء حول
السياسات المتعلقة بتحسين بيئة األعمال ،سواء أكان بكشف التحديات المحتملة أم بتحديد الممارسات الجيدة في كل دولة،
ويقوم هذا التقرير بترتيب االقتصاديات من الترتيب رقم  1إلى الترتيب رقم  ، 189وذلك بحسب سهولة ممارسة أنشطة
األعمال فيها.
هذا ويبين جدول ( )5ترتيب مؤشر سهولة ممارسة األعمال في دولة الكويت لعام  2015بناء على عدد من
المحاور .ووفقا لتصنيف ممارسة األعمال لعام  ،2015وهو المؤشر المجمع المعني بسهولة ممارسة األعمال بشكل عام
في الدولة ،فإن دولة الكويت تراجعت بمقدار  7مراكز ،فقد احتلت الترتيب رقم  79في عام  ،2014بينما تراجعت إلى
الترتيب رقم  86وذلك من بين  189دولة في عام  ،2015وتعود أسباب هذا االنخفاض في مؤشر ممارسة األعمال لدولة
الكويت إلى تراجع ملحوظ لسبعة مؤشرات فرعية من أصل عشرة مؤشرات فرعية مكونة لذلك المؤشر في عام 2015
مقارنة بعام  ،2014تلك المؤشرات هي المحور المتعلق باإلجراءات الخاصة بسهولة (بِدْء النشاط التجاري) ،و(الحصول
على الكهرباء) ،و(تسجيل الممتلكات) ،و(الحصول على االئتمان) ،و(دفع الضرائب) ،و(التبادل التجاري عبر الحدود)،
وأخيرا (تنظيم عمليات اإلفالس).
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جدول ( :)5ترتيب مدى سهولة ممارسة األعمال في دولة الكويت لعام 2015

ترتيب ممارسة

التصنيف

ترتيب ممارسة

األعمال لعام 2014

األعمال لعام 2015

79

 86

المؤشر العام :ممارسة األعمال

المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر العام
ِب ْدء النشاط التجاري
إصدار تراخيص البناء

146

 150

98

98

الحصول على الكهرباء

86

 93

تسجيل الممتلكات

68

 69

الحصول على االئتمان

111

 116

حماية المستثمرين

43

43

دفع الضرائب

10

 11

التبادل التجاري عبر الحدود

111

 117

تنفيذ العقود

131

131

تنظيم عمليات اإلفالس

125

 127

فالمحورالمتعلق باإلجراءات الخاصة بسهولة ( ِبدْء النشاط التجاري) تراجعت في دولة الكويت بمقدار  4مراكز
من الترتيب رقم  146في عام  2014لتصل إلى الترتيب رقم  150في عام  ،2015حيث وصلت عدد الخطوات أو
اإلجراءات لتسجيل المؤسسة في دولة الكويت إلى  12إجراء مقارنة بـ  8إجراءات لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
و 5إجراءات مقارنة بدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)OECD
كما تراجع ترتيب دولة الكويت في محور (الحصول على الكهرباء) بمقدار  7مراكز من الترتيب رقم  86في
عام  2014لتصل إلى الترتيب رقم  93في عام  ،2015كما تراجع ترتيب دولة الكويت في محور (تسجيل الممتلكات)
بمقدار مركز واحد من الترتيب رقم  68في عام  2014لتصل إلى الترتيب رقم  69في عام  ،2015كذلك تراجع ترتيب
دولة الكويت في محور (الحصول على االئتمان) بمقدار  5مراكز من الترتيب رقم  111في عام  2014لتصل إلى الترتيب
رقم  116في عام  ،2015وتراجع الترتيب في محور (دفع الضرائب) بمقدار مركز واحد من الترتيب رقم  10في عام
 2014لتصل إلى الترتيب رقم  11في عام  ،2015كما تراجع ترتيب دولة الكويت في محور (التبادل التجاري عبر الحدود)
بمقدار الكويت بمقدار  6مراكز من الترتيب رقم  111في عام  2014لتصل إلى الترتيب رقم  117في عام  ،2015وتراجع
أيضا في محور (تنظيم عمليات اإلفالس) بمقدار مركزين من الترتيب رقم  25في عام  2014لتصل إلى الترتيب رقم 127
في عام .2015
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في حين أن ترتيب دولة الكويت في محور (استخراج ترخيص البناء) ال يزال في المركز السابق بالترتيب 98
دون تغيير في عام  2015مقارنة في عام  ،2014كذلك الحال في محور (حماية المستثمرين) فكان في الترتيب  ،43ومحور
(تنفيذ العقود) الذي وقع في الترتيب  131في عام  2015مقارنة بعام .2014
ي تحسن في أي من المحاور الخاصة بممارسة األعمال لعام ،2015
ومن الواضح أن االقتصاد الكويتي لم يشهد أ ّ
باستثاء تلك المراتب في المحاور اآلتية :محور (استخراج ترخيص البناء) ،ومحور (حماية المستثمرين) ،ومحور (تنفيذ
العقود) التي لم تتغير مقارنة بعام  .2014وحري بنا أن نشير إلى أن ترتيب دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة األعمال
لعام  2015يعتبر األدنى خليجيا ،بل إن الفارق من حيث الترتيب قد وصل إلى  20مركزا مع ثاني أقل دولة خليجية من
حيث الترتيب .فدولة اإلمارات العربية المتحدة تتصدر القائمة بالترتيب ،حيث احتلت المركز رقم  22عالميا ،ثم تليها
المملكة العربية السعودية في الترتيب محققة المركز رقم  ،49ثم في دولة قطر المركز رقم  ،50ثم مملكة البحرين بالترتيب
رقم  ،53ثم سلطنة عمان بالترتيب التي حصلت على المركز رقم  ،66واحتلت دولة الكويت آخرا في الترتيب محققة المركز
رقم .86
جدول ( :(6ترتيب مدى سهولة ممارسة األعمال في دول مجلس التعاون لعام 2015

الدولة

ترتيب ممارسة األعمال لعام 2015

اإلمارات

22

السعودية

49

قطر

50

البحرين

53

عمان

66

الكويت

86

38

الفصل الثاني :نتائج التقرير العالمي للتنافسية
 1.2المقدمة
يعد تقرير التنافسية العالمية أهم التقارير التي تصدر في مجال قياس التنافسية العالمية للدول في العالم ،ويرجع
ذلك إلى عدة أسباب ،من أهمها كبر حجم عينة الدول التي يشملها التقرير ،واتساع قاعدة المؤشرات التي تقوم عليها عملية
قياس مؤشر التنافسية العالمية ،وكثافة قاعدة البيانات التي يتم االستناد إليها في ترتيب دول العالم وفقا لتنافسيتها العالمية.
وقد تم تصميم مؤشر التنافسية العالمية لقياس التنافسية الوطنية لكل دولة مقارنة بباقي دول العالم ،ويتكون هذا المؤشر من
ثالثة مؤشرات فرعية هي :المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية ،والمؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة ،والمؤشر الفرعي
لعوامل االبتكار والتطور .ومن ناحية أخرى فإن هذه المؤشرات الفرعية تتكون من  12ركنا أساسيا 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  114مكونا فرعيا
تشكل في مجموعها األساس الذي يتم االستناد إليه في تحديد المركز التنافسي للدولة ،وهو ما يجعل من مؤشر التنافسية
العالمية الذي يصدره المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس من أكثر مؤشرات قياس التنافسية كثافة في دول العالم.

 2.2مؤشر التنافسية العالمية 2016/2015
أظهر تقرير هذا العام  2016/2015أن دولة الكويت قد احتلت المركز  34على المستوى الدولي في مؤشر
التنافسية العالمية ،ويظهر هذا الترتيب تحسنا ملحوظا في ترتيب الكويت بستة مراكز مقارنة بالعام السابق ،2015/2014
حيث احتلت الكويت المركز  . 40ومن بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،فقد ظل ترتيب الكويت كما هو في العام
الماضي  ،2015/2014بالرغم من هذا التحسن ،حيث احتلت فيه المركز السابع.

39

جدول ( :)7مؤشر التنافسية العالمية  -نتائج 2016/2015

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

11

2

قطر

14

3

اإلمارات العربية المتحدة

17

4

السعودية

25

5

إستونيا

30

6

الكويت

34

7

البحرين

39

8

سلوفينيا

59

9

عمان

62

10

قبرص

65

11

جمهورية سلوفاكيا

67

12

يعتمد الترتيب العام للدول في مؤشر التنافسية العالمية على ثالثة مؤشرات فرعية ،هي :المؤشر الفرعي للمتطلبات
األساسية  ،Basic Requirementsوالمؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة  ،Efficiency Enhancersوالمؤشر الفرعي
لالبتكار والتطور  ،Innovation and Sophistication Factorsويحتل كل مؤشر فرعي من هذه المؤشرات درجة
عالية من األهمية في مراحل النمو المختلفة ،حيث يعكس مستوى النمو الذي تمر به الدولة .فعلى سبيل المثال نجد أن
المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية يحتل أهمية أساسية في مراحل التنمية األولى حيث يعتمد النمو على الموارد الطبيعية
وقطاعات اإلنتاج األولي ،بينما تكمن أهمية المؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة في مرحلة النمو المعتمد على الكفاءة ،في
الوقت الذي يحتل فيه المؤشر الفرعي لالبتكار والتطور أهمية أساسية في مرحلة النمو الذي يستند إلى االبتكار ،ومن ثم
يترتب على أداء الدولة في هذه المؤشرات الفرعية تحديد ترتيبها الدولي في مؤشر التنافسية العالمية .وفيما يأتي نتناول
ترتيب دولة الكويت في هذه المؤشرات الفرعية مقارنة بالدول األخرى في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية.

40

شكل ( :)10مكونات مؤشر التنافسية العالمية

شكل ( :)11ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمية

30
35

الترتيب العالمي

35

34
34

39

37

36
40

44
49

هذا ويشير جدول ( )8إلى ترتيب الكويت في هذه المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمية مقارنة بالدول
األخرى في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية .ويوضح جدول ( )8ترتيب دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية في
مؤشر المتطلبات األساسية في العام  2016/2015استنادا إلى ترتيبها الدولي في هذا المؤشر ،ويتضح من الجدول أن
41

ترتيب الكويت قد تراجع إلى المركز  33في هذا العام وذلك مقارنة بالمركز  32عالميا في العام  ،2015/2014ولكنها
استمرت تحتل المركز  9في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وهو الترتيب نفسه الذي حصلت عليه في األعوام الثالثة
الماضية من بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،كما ظلت تحتل المركز األخير من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
جدول ( :)8المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية  -نتائج 2016/2015

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

1

1

اإلمارات العربية المتحدة

4

2

قطر

5

3

النرويج

6

4

السعودية

17

5

إستونيا

21

6

عمان

29

7

البحرين

32

8

الكويت

 33

9

سلوفينيا

45

10

قبرص

50

11

جمهورية سلوفاكيا

56

12

شكل ( :)12ترتيب المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية لدولة الكويت

28

الترتيب العالمي

35

33
36
39
40

42

34

32

32

32

33

بالنسبة للمؤشر الفرعي الثاني فإن جدول ( )9يوضح ترتيب الكويت مقارنة بدول عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية في مؤشر معززات الكفاءة في العام  ،2016/2015ويتضح من الجدول أن ترتيب الكويت الدولي قد تحسن من
المركز  83في العام الماضي إلى المركز  72عالميا هذا العام ،ومع ذلك فقد تراجع ترتيب الكويت ضمن عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية بصورة هامشية من المركز الحادي عشر إلى المركز الثاني عشر ،كذلك احتلت المركز األخير من بين
دول مجلس التعاون الخليجي.
جدول ( :)9المؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة  -نتائج 2016/2015

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

11

2

اإلمارات العربية المتحدة

17

3

قطر

21

4

إستونيا

28

5

السعودية

30

6

البحرين

35

7

جمهورية سلوفاكيا

47

8

سلوفينيا

56

9

قبرص

59

10

عمان

63

11

الكويت

 72

 12

شكل ( :)13ترتيب الكويت بالنسبة للمؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة
44

45
49
52
63

الترتيب العالمي

68

67
72
75

77
83

43

بالنسبة للمؤشر الفرعي لالبتكار والتطور يوضح جدول ( )10ترتيب الكويت خالل العام  ،2016/2015وذلك
بالنسبة لدول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،ويتضح من الجدول تحسن ترتيب دولة الكويت من المركز  95في العام
الماضي  2015/2014إلى المركز  82في هذا العام ،كذلك تحسن ترتيب الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية
من المركز الثاني عشر إلى المركز الحادي عشر ،وكذلك تحسن ترتيبها من بين دول مجلس التعاون الخليجي من المركز
األخير إلى المركز قبل األخير تليها عمان.
جدول ( :)10المؤشر الفرعي لمؤشر اإلبداع والتطور  -نتائج 2016/2015

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

11

1

قطر

12

2

النرويج

13

3

اإلمارات العربية المتحدة

21

4

السعودية

29

5

إستونيا

31

6

سلوفينيا

39

7

البحرين

43

8

قبرص

45

9

جمهورية سلوفاكيا

59

10

الكويت

 82

 11

عمان

85

12

شكل ( :)14ترتيب دولة الكويت فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي لعوامل االبتكار والتطور
46
61

49

52

64

60
66

الترتيب العالمي

76
82
95
101

44

 3.2أركان مؤشر التنافسية العالمية
الركن األول :المؤسسات
ينظر دائما إلى كفاءة المؤسسات في أي دولة على أنها أحد المتطلبات األساسية الستدامة االستقرار االقتصادي
والسياسي في أي دولة ،حيث تلعب المؤسسات دورا حاسما في تحديد آفاق النمو االقتصادي وفرص هذا النمو التي يمكن
أن تتحقق في هذا االقتصاد ،ذلك أن طبيعة المؤسسات في الدولة تشكل اإلطار الذي يتم من خالله قيام قطاع األعمال الخاص
في المجتمع بتوليد الدخل والثروة ،كما تحدد طبيعة عالقة قطاع األعمال بالحكومة ،ومن ثم فكلما ارتفعت كفاءة المؤسسات
في الدولة فتح ذلك آفاقا أرحب أمام قطاع األعمال للمشاركة على نحو فعال في رفع مستويات اإلنتاج ،وفتح المزيد من
الوظائف الحكومية أو فرص العمل على النحو الذي يساعد على تجنب الكثير من المخاطر وأهمها البطالة .وللبيئة المؤسسية
في أي مجتمع من المجتمعات تأثير كبير في تنافسية هذا المجتمع وقدرته على النمو ،حيث تؤدي هذه البيئة دورا مهما في
تهيئة السبل التي من خاللها يتم توزيع عوائد النمو وأسلوب صياغة سياساته ،كما تؤثر في طبيعة القرارات االستثمارية
بشكل كبير ،وهي من هذا المنطلق يمكن أن تدفع النمو أو تثبطه .هذا ويمكن القول بأن التعرف على أي اقتصاد ينطلق
أساسا من طبيعة مؤسساته ،كما تؤكد ذلك الكتابات المتخصصة في هذا المجال.
ويتكون ركن المؤسسات بحسب تقرير التنافسية العالمية من  21مكونا كما يتضح من الشكل اآلتي:
شكل ( :)15ركن المؤسسات  -المكونات

مكونات ركن المؤسسات
تكلفة الجرائم والعنف على
األعمال

استقاللية القضاء

كفاءة النظام القانوني في
الفصل في المنازعات

كفاءة موثوقية خدمات
الشرطة

كفاءة اإلطار القانوني

الجريمة المنظمة

حقوق الملكية

ثقة الجمهور بالسياسيين

حماية الحقوق الفكرية

المحاباة في قرارات
مسؤولي الحكومة

مدى قوة حماية المستثمرين

تكلفة اإلرهاب على
األعمال

السلوك األخالقي للشركات

المدفوعات غير االعتيادية
والرشاوى

تسريب األموال العامة

عبء اللوائح الحكومية

متانة التدقيق وإعداد
التقارير

الهدر في اإلنفاق الحكومي

حماية مصالح صغار
المستثمرين

كفاءة مجالس اإلدارة

درجة الشفافية في وضع
السياسات الحكومية

45

تشير نتائج التقرير العالمي للتنافسية لهذا العام  2016/2015إلى أن ترتيب الكويت في ركن المؤسسات قد تراجع
للعام الثالث على التوالي ،فقد احتلت الكويت المركز  56عالميا من بين  140دولة في ركن المؤسسات هذا العام ،وذلك
بتراجع درجة عن ترتيبها العالمي السابق في  ،2015/2014حيث احتلت المركز  55عالميا من بين  144دولة .أما بالنسبة
لترتيب الكويت من بين دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية فيتضح من الجدول ( )11أن ترتيب الكويت ظل كما هو
عند المركز العاشر ،وذلك مقارنة بالعام الماضي  ،2015/2014وكما هو الحال في العام الماضي  2015/2014فقد احتلت
دولة الكويت المركز األخير من بين دول مجلس التعاون ،وذلك للعام الثالث على التوالي.
جدول (: )11ركن المؤسسات

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

الدولة
سنغافورة

2

1

قطر

4

2

النرويج

5

3

اإلمارات العربية المتحدة

9

4

السعودية

24

6

إستونيا

25

7

البحرين

26

8

عمان

31

5

قبرص

43

9

الكويت

 56

10

سلوفينيا

67

11

جمهورية سلوفاكيا

104

12

ويتكون ركن المؤسسات من  21مكونا ،ويوضح شكل ( )16الترتيب العالمي لدولة الكويت بالنسبة لكل مكون
من مكونات هذا الركن في العام  ،2016/2015حيث تم تلوين المكونات التي تعد نقاط ضعف في هذا الركن باللون األحمر،
أما المكونات التي تمثل نقاط قوة فقد لونت باللون األخضر.1
يتضح من الشكل أنه من بين  21مكونا لهذا الركن كان هناك مكون واحد فقط يعد من نقاط القوة التي تتمتع بها
تنافسية الكويت في ركن المؤسسات ،وهو تكاليف العنف والجريمة على قطاع األعمال ،حين احتلت الكويت المركز 31
في العام  ،2016/2015متراجعة بمركز واحد عن العام الماضي  2015/2014حينما احتلت فيه المركز  ،30من ناحية
أخرى فقد كان ركن درجة استقاللية القضاء من مكونات القوة في ركن المؤسسات في العام الماضي ،غير أنه على الرغم

1

يعتبر المكون أحد نقاط الضعف (أحد العيوب) بالنسبة ألي ركن إذا ما كان الترتيب العالمي لذلك المكون بالنسبة للدولة 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.

46

من تحسن ترتيب الكويت على المستوى العالمي في هذا المكون حيث احتلت الكويت المركز  ،34مقارنة بالمركز  37في
العام الماضي ،إال أن هذا الترتيب يعد نقطة ضعف مقارنة بالدول األخرى في العينة.
شكل ( :)16ركن المؤسسات  -ترتيب المكونات

مكونات ركن المؤسسات
الجريمة المنظمة
31

تكلفة الجرائم والعنف على
األعمال
34

استقاللية القضاء
34

كفاءة اإلطار القانوني
36

مدى قوة حماية المستثمرين
42

كفاءة النظام القانوني في
الفصل في المنازعات
45

كفاءة موثوقية خدمات
الشرطة
56

المدفوعات غير االعتيادية
والرشاوى
56

السلوك األخالقي للشركات
58

تسريب األموال العامة
58

حقوق الملكية
59

تكلفة اإلرهاب على
األعمال
59

ثقة الجمهور بالسياسيين
65

حماية مصالح صغار
المستثمرين
65

متانة التدقيق وإعداد
التقارير
81

حماية الحقوق الفكرية
84

المحاباة في قرارات
مسؤولي الحكومة
86

الهدر في اإلنفاق الحكومي
93

درجة الشفافية في وضع
السياسات الحكومية
96

عبء اللوائح الحكومية
125

كفاءة مجالس اإلدارة
134

وتتمثل أهم نقاط ضعف تنافسية الكويت في ركن المؤسسات في عشرين مكونا ،تحسن بعضها ،وتراجع بعضها
اآلخر مقارنة بالعام الماضي  ،2015/2014وبشكل عام تتعدد أوجه تحسن مكونات ركن المؤسسات بصورة واضحة هذا
العام مقارنة بالعام الماضي .فقد تحسن ترتيب مكون مدى قوة حماية المستثمرين بست وعشرون مركزا من المركز 68
في العام الماضي إلى المركز  42في هذا العام .كما تحسن ترتيب كفاءة النظام القانوني في الفصل في المنازعات بعشرين
مركزا من المركز  65في العام الماضي إلى المركز  45في هذا العام ،كذلك تحسن ترتيب تكلفة اإلرهاب على قطاع
األعمال بثالثة عشر مركزا من المركز  72في العام الماضي إلى المركز  59في هذا العام ،وهذه هي المكونات التي تحسن
ترتيب الكويت فيها بصورة جوهرية.
من جانب آخر فقد تحسن ترتيب الكويت بصورة متوسطة في مكون عبء اللوائح الحكومية بعشرة مراكز من
المركز  135في العام الماضي إلى المركز  125هذا العام .كما تحسن ترتيب كفاءة اإلطار القانوني بتسعة مراكز من
المركز  45في العام الماضي إلى المركز  36هذا العام ،وتحسن ترتيب حماية مصالح صغار المستثمرين بثمانية مراكز
من المركز  73في العام الماضي إلى المركز  65هذا العام .كذلك تحسن ترتيب الكويت في مكون درجة الشفافية في وضع
السياسات الحكومية بسبعة مراكز من المركز  103في العام الماضي إلى المركز  96هذا العام.
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وأخيرا فقد تحسن ترتيب الكويت في بعض المكونات بصورة هامشية وهي ترتيب السلوك األخالقي للشركات
بثالثة مراكز من المركز  61في العام الماضي إلى المركز  58هذا العام .بينما تحسن ترتيب كفاءة موثوقية خدمات الشرطة
بمركز واحد من المركز  57في العام الماضي إلى المركز  56هذا العام ،كما تحسن ترتيب الكويت في مكون المدفوعات
غير االعتيادية والرشاوى بمركز واحد من المركز  57في العام الماضي إلى المركز  56هذا العام.
أما بالنسبة للمكونات التي تراجع فيها ترتيب الكويت فتتمثل في تراجع ترتيب ثقة الجمهور بالسياسيين بتسعة
مراكز من المركز  56في العام الماضي إلى المركز  65هذا العام ،وتراجع الترتيب في مكون حقوق الملكية بثمانية مراكز
من المركز  51في العام الماضي إلى المركز  59هذا العام ،كذلك تراجع ترتيب متانة التدقيق وإعداد التقارير بثمانية مراكز
من المركز  73في العام الماضي إلى المركز  81هذا العام .من جانب آخر تراجع ترتيب كفاءة مجالس إدارة الشركات
بسبعة مراكز من المركز  127في العام الماضي إلى المركز  134هذا العام ،وتراجع ترتيب المحاباة في قرارات مسؤولي
الحكومة بخمسة مراكز من المركز  81في العام الماضي إلى المركز  86هذا العام.
أما التراجعات الهامشية فتمثلت في تراجع ترتيب مكون حقوق الملكية الفكرية بمركز واحد من المركز  83في
العام الماضي إلى المركز  84هذا العام ،وتراجع ترتيب الكويت في مكون تسريب األموال العامة بمركز واحد من المركز
 57في العام الماضي إلى المركز  58هذا العام ،وأخيرا تراجع ترتيب الهدر في االنفاق الحكومي بمركز واحد من المركز
 92في العام الماضي إلى المركز  93لهذا العام.
تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من تحسن ترتيب الكويت في العديد من مكونات ركن المؤسسات ،وهو تطور
هام في تقرير هذا العام مقارنة بالعام السابق ،إال أن كون الجانب األعظم من مكونات ركن التنافسية يمثل نقطة ضعف في
تنافسية الكويت مقارنة بالدول األخرى ،على الرغم من تحسن بعض المكونات ،فإن ذلك يشير بجالء إلى ضعف البيئة
المؤسسية التي تحيط بقطاع األعمال في الكويت ،حيث ال تساعد المؤسسات الحالية على توفير مناخ أعمال مناسب في
الدولة ،مما يعكس أهمية رفع كفاءة اإلدارة الحكومية كأحد المتطلبات األساسية لتحسين مناخ األعمال في الكويت ،ذلك أن
هذا المناخ ما يزال -كما هو واضح -غير مشجع لممارسة األعمال مقارنة بباقي دول العالم ،كذلك فإن 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
استقرارها ،والعمل على مكافحة الفساد في األجهزة الحكومية ،والسيطرة على الهدر في اإلنفاق الحكومي وتعزيز عملية
تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية ،وتشجيع االلتزام باألخالق في معامالت قطاع األعمال ،واعتماد مبدأ المحاسبة
والمسؤولية ،وتفعيل قواعد االلتزام ،من خالل تقوية معايير المراجعة وإعداد التقارير ورفع كفاءة مجالس إدارة الشركات.

الركن الثاني :البنية التحتية
يعد اإلنفاق على البنى التحتية أحد المتطلبات األساسية لتعزيز تنافسية االقتصاد في العصر الحديث ،لذلك يصنف
اإلنفاق االستثماري في هذا المجال على أنه من أهم جوانب اإلنفاق العام على اإلطالق ،حيث يساعد على تهيئة االقتصاد
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إلرساء أسس النمو واالنتعاش االقتصادي ،وينظر إلى البنى التحتية على أنها أهم ما يحدد 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 تساعد على معرفة نوعية األنشطة الالزمة لتنمية االقتصاد ،وتعمل على تسهيل
عمليات نقل مدخالت اإلنتاج المختلفة من موقع إلى آخر ،بما في ذلك عنصر العمل ،وتسهل عمليات نقل الناتج داخل الدولة
وخارجها ،وغير ذلك من وظائف حيوية.
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 الدولة ،وكذلك تربط السوق المحلية باألسواق العالمية ،وهذا ما يؤدي
إلى تحسين نظم اإلنتاج والتوزيع ،ورفع كفاءتها ،مما ينعكس على معدالت نمو االقتصاد ،فضال على أنها تساعد على زيادة
درجة العدالة في توزيع الدخل ،وتقليل مستويات الفقر بين عموم السكان ،وهي أيضا بين المناطق الجغرافية المختلفة من
خالل الربط الفعال بين المناطق الجغرافية المختلفة على النحو الذي يساعد على االستغالل األمثل لموارده بتسهيل حركتها
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 في األوقات المحددة لذلك ،كما يساعد ذلك على تيسير عملية نقل العمال والموظفين ،وتعتمد االقتصاديات
الحديثة بصفة عامة أيضا على مدى توافر التيار الكهربائي دون انقطاع بحيث ال تتوقف المصانع عن العمل ،وفي النهاية
فإن وجود شبكة قوية وواسعة من وسائل االتصاالت تسمح باالنتقال السريع والفعال للمعلومات في االقتصاد ،األمر الذي
يؤدي إلى زيادة الفاعلية االقتصادية من خالل تحسين عملية اتخاذ القرارات والتغذية العكسية لها .ويوضح الشكل اآلتي
مكونات ركن البنية التحتية:
شكل ( : )17ركن البنية التحتية  -المكونات

مكونات ركن البنية التحتية
جودة البني التحتية لخطوط
السكة الحديدية

جودة الطرق

جودة إمدادات الكهرباء

جودة البنية التحتية بشكل
عام

توافر مقاعد للنقل الجوي
كيلومتر/أسبوعيا

جودة البنية التحتية لوسائل
النقل الجوي

جودة البنية التحتية للموانئ

عدد المشتركين في خطوط
الهاتف النقال لكل  100من
السكان

عدد خطوط الهاتف الثابت
لكل  100من السكان

وبالنسبة لنتائج هذا العام يشير التقرير العالمي للتنافسية إلى تحسن ترتيب دولة الكويت في ركن البنية التحتية
ألول مرة منذ أربع سنوات ،حيث احتلت المركز  54عالميا في العام الحالي  ،2016/2015مقارنة بالمركز  61في العام
الماضي  .2015/2014أما بالنسبة لترتيب الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية فقد استمرت في احتالل المركز
 11دون تغيير على الرغم من تحسن ترتيبها العالمي كما يتضح من الجدول اآلتي ،كذلك ما زالت الكويت تحتل المركز
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األخير من بين دول مجلس التعاون الخليجي في ركن البنية التحتية ،وهذا التحسن في ترتيب الكويت عالميا قد يعكس شعور
رجال األعمال بأن الكويت تتبنى العديد من المشروعات الضخمة في مجال البنية التحتية والتي سوف يترتب على االنتهاء
منها تحسين تنافسية بيئة األعمال في الدولة على نحو واضح.
جدول ( :)12ركن البنية التحتية

ترتيب عينة لجنة الكويت

الدولة

الترتيب العالمي

سنغافورة

2

1

اإلمارات العربية المتحدة

4

2

قطر

18

3

البحرين

29

5

السعودية

30

4

النرويج

31

6

إستونيا

33

9

عمان

36

7

سلوفينيا

38

8

قبرص

50

10

الكويت

 54

11

57

12

جمهورية سلوفاكيا

الوطنية للتنافسية

وبالنسبة لمكونات هذا الركن ،فإن الشكل ( )18يوضح المكونات التسعة لهذا الركن من أركان التنافسية ،ووفقا
لهذا الشكل فإن كافة مكونات هذا الركن تعد نقاط ضعف في تنافسية الكويت فيما عدا مؤشر اشتراكات الهواتف النقالة (لكل
 100من السكان) ،حيث احتلت الكويت المركز الثاني عالميا في العام  2016/2015بمعدل  218اشتراك تقريبا لكل 100
من السكان ،متقدمة بمركز واحد على المستوى الدولي مقارنة بالعام الماضي .2015/2014
شكل ( :)18ركن البنية التحتية -ترتيب المكونات

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

جودة الطرق
47

توافر مقاعد للنقل الجوي
كيلومتر/أسبوعيا
55

جودة إمدادات الكهرباء
55

عدد المشتركين في خطوط
الهاتف النقال لكل  100من
السكان
2

عدد خطوط الهاتف الثابت
لكل  100من السكان
74

جودة البنية التحتية للموانئ
74

جودة البنية التحتية لوسائل
النقل الجوي
89

50

جودة البنية التحتية بشكل
عام
67

من ناحية أخرى فإنه بتتبع التطورات في ترتيب الكويت في المكونات المختلفة لهذا الركن نجد أن معظم هذه
المكونات قد مال إلى التحسن في هذا العام ،فوفقا للتقرير العالمي للتنافسية تحسن ترتيب الكويت في مؤشر جودة البنية
التحتية للنقل الجوي ألول مرة منذ أربعة أعوام ،حيث احتلت الكويت المركز  89في العام  ،2016/2015وذلك مقارنة
بالمركز  100على المستوى العالمي في العام الماضي  .2015/2014كذلك تحسن ترتيب الكويت في مكون جودة إمدادات
الطاقة الكهربائية ،حيث احتلت المركز  55عالميا هذا العام  2016/2015مقارنة بالمركز  63في العام الماضي
 .2015/2014كما تحسن الترتيب الدولي للكويت في مكون جودة البنية التحتية للموانئ ألول مرة منذ أربعة أعوام عند
المركز  74عالميا في العام  2016/2015مقارنة بالمركز  82عالميا في العام  .2015/2014كما استمر تحسن ترتيب
الكويت في مكون مدى توافر مقاعد للنقل الجوي (كيلو متر اسبوعيا) بثالث درجات من المركز  58في العام 2015/2014
إلى المركز  55في العام الحالي ،وبالنسبة لجودة الطرق ،فقد تحسن ترتيب الكويت ألول مرة منذ أربعة أعوام بمركز واحد
من المركز  48عالميا في العام  2015/2014إلى المركز  47في العام .2016/2015
من جانب آخر استمر تراجع ترتيب الكويت في مكون عدد خطوط الهاتف الثابت لكل  100من السكان من المركز
 72في العام  2015/2014إلى المركز  74هذا العام ،وذلك للعام الخامس على التوالي .وال شك بأن هذا التراجع في هذا
المؤشر بالذات يعكس النمو الحادث في أعداد السكان الذين ال تصل إليهم خطوط الهواتف الثابتة ،وعلى وجه الخصوص
الوافدون من أصحاب المؤهالت المتدنية والعمالة المنزلية .بينما ثبت ترتيب الكويت في جودة البنية التحتية بشكل عام
(مدى كفاءة البنية التحتية واتساعها في الدولة) عند المركز  67للعام الثاني على التوالي.
ولعل هذه النتائج تعكس في جانب منها تحسن برامج اإلنفاق العام على البنية التحتية في الكويت ،حيث اتجهت
الكويت مؤخرا إلى تكثيف عمليات االستثمار في البنية التحتية من خالل تبني مجموعة من المشروعات الضخمة Mega
 ،Projectsوذلك في إطار خطة التنمية ،غير أننا عندما نقارن نسبة اإلنفاق االستثماري إلى إجمالي اإلنفاق العام أو إلى
الناتج المحلي اإلجمالي ،نجد أن هذه النسبة تعد منخفضة بشكل عام .من جانب آخر فإنه مع انخفاض نسبة المبالغ المرصودة
لإلنفاق على مشروعات البنى التحتية التي تمثل أهم أسس رفع تنافسية االقتصاد الوطني ،فإنها ال تنفق بالكامل نظرا للقيود
اإلدارية الكثيرة ،وعلى رأسها طول الدورة المستندية في الدولة.
تجدر اإلشارة إلى أن نتائج ترت يب الكويت على المستوى الدولي في مكونات ركن البنية التحتية تشير بما ال يدع
مجال للشك إلى أن الكويت ما زالت تحتاج إلى تحسين البنى التحتية بها بصورة جوهرية لكي تتمكن من تعزيز تنافسيتها،
و أن ينصب اهتمام خطط التنمية متوسطة األجل الحالية والالحقة على تطوير البنية التحتية في الكويت وتحسين جودتها،
ولعل من األمور الواجب الثناء عليها هو أنه على الرغم من تراجع إيرادات الكويت النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط،
فإن االنفاق االستثماري لم يتم تخفيضه.
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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 في الدولة ،وعلى وجه الخصوص من جانب قطاع األعمال الخاص ،فعلى سبيل المثال
ال تستطيع الشركات اتخاذ قرارات استثمارية سليمة عندما يكون التضخم خارج نطاق سيطرة صانع السياسة النقدية في
الدولة ارتفاعا أو انخفاضا ،أو كان التضخم سريع التقلب .كما أن ارتفاع عبء المديونية على الدولة يؤثر في قدرتها على
توفير الخدمات األساسية بصورة فعالة للمجتمع وفي قرارات توسيع هذه الخدمات ،وبشكل عام سوف تتأثر التنمية
االقتصادية في الدولة ما لم يوجد استقرار في بيئة االقتصاد الكلي.
غير أنه تنبغي اإلشارة إلى أنه بالرغم من أن استقرار االقتصاد الكلي يعتبر أحد العوامل المهمة في االقتصاد إال
أن أهميته تعتمد على طريقة عمل االقتصاد ،وهيكل إنتاجه ،ومصادر إيرادات الحكومة فيه ،ودرجة النمو التي تقع فيها
الدولة ،ويوضح الشكل اآلتي مكونات ركن االستقرار االقتصادي الكلي ،وهذا الركن يتكون من خمسة مكونات كما هو
موضح في شكل (:)19
شكل ( : )19ركن االستقرار االقتصادي  -المكونات

مكونات ركن استقرار االقتصاد الكلي Macroeconomics -
توازن الميزانية الحكومية
كنسبة من الناتج

الدين الحكومي كنسبة من
الناتج

التصنيف االئتماني للدولة

معدل االدخار الوطني
كنسبة من الناتج

معدل التضخم السنوي %

من الناحية التاريخية يمثل ركن استقرار االقتصاد الكلي الركن األفضل بين أركان التنافسية التي تملكها دولة
الكويت بصورة مستمرة ،حيث تحتل دولة الكويت غالبا مراكز متقدمة عالميا في هذا الركن ،ويتضح من الجدول ( )13أن
الكويت استمرت في احتالل المركز الثالث عالميا لهذا العام كما هو الحال في العام الماضي  ،2015/2014أما بالنسبة
لترتيبها بين دول مجلس التعاون فقد احتلت أيضا المركز الثاني هذا العام في هذا الركن بعد دولة قطر.
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جدول ( :)13ركن استقرار االقتصاد الكلي

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

الدولة
النرويج

1

1

قطر

2

2

الكويت

3

3

السعودية

4

4

اإلمارات العربية المتحدة

7

5

سنغافورة

12

6

إستونيا

15

7

عمان

19

8

جمهورية سلوفاكيا

41

9

البحرين

82

10

سلوفينيا

89

11

قبرص

109

12

تجدر اإلشارة إلى أنه ظل ترتيب الكويت لسنوات طويلة في ركن استقرار االقتصاد الكلي يمثل جانبا من أهم
الجوانب المضيئة في تنافسية دولة الكويت ،وإن كان هذا الوضع ال يعني تحسنا في مرحلة النمو التي تمر بها الدولة بقدر
ما يعكس سير األوضاع في السوق العالمي للنفط الخام على نحو مناسب ،األمر الذي يعزز من إيرادات الدولة من صادراتها
النفطية وإيرادا ت الحكومة العامة بالشكل الذي يضمن تحقيق الدولة لفوائض ضخمة وتكوين احتياطيات كبيرة تعزز من
قدرتها على مواجهة التقلبات في اإليرادات الحكومية العامة ،لذلك نتوقع أن يتراجع ترتيب الكويت في ركن استقرار
االقتصاد الكلي في العام القادم والذي سيعكس أثر التطورات الحادثة في الوقت الحالي على عناصر استقرار االقتصاد الكلي
في الدولة.
يوضح الشكل ( )20نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بدولة الكويت بالنسبة لركن استقرار االقتصاد الكلي،
ومن هذا الشكل يتضح أيضا أن كافة مكونات هذا الركن تعتبر من نقاط القوة بالنسبة لتنافسية دولة الكويت ،فيما عدا مكون
معدل التضخم السنوي.
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شكل ( : )20ركن استقرار االقتصاد الكلي  -ترتيب المكونات

مكونات ركن استقرار االقتصاد الكلي Macroeconomics -
توازن الميزانية الحكومية
كنسبة من الناتج
1

معدل االدخار الوطني
كنسبة من الناتج
2

الدين الحكومي كنسبة من
الناتج
4

التصنيف االئتماني للدولة
27

معدل التضخم السنوي %
46

لقد شهد هذا العام تراجع ترتيب الكويت في بعض مكونات هذا الركن ،فعلى سبيل المثال تراجع ترتيب الكويت
في انخفاض معدل التضخم ،حيث احتلت المركز  46عالميا هذا العام  ،2016/2015وذلك مقارنة بالمركز األول في العام
الماضي  .2015/2014كذلك تراجع ترتيب الكويت في مكون الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام
 ، 2016/2015حيث تراجعت من المركز الثالث في العام الماضي إلى المركز الرابع في هذا العام  ،2016/2015كما
تراجع ترتيب الكويت في مكون التصنيف االئتماني للدولة ألول مرة منذ أربع سنوات إلى المركز  27في هذا العام
 2016/2015وذلك مقارنة بالمركز  24عالميا في العام الماضي.
في الوقت الذي تحسن فيه ترتيب الكويت بالنسبة لمكون رصيد ميزانية الحكومة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
عند المركز األول عالميا هذا العام ،وذلك مقارنة بالمركز الثاني عالميا في العام الماضي  ،2015/2014ومن الواضح أن
هذا الترتيب الذي حصلت عليه الكويت في هذا الركن لم يعكس تطورات رصيد الميزانية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
لهذا العام ،وذلك بعد اإلعالن عن تحقيق الكويت لعجز مالي ألول مرة منذ  ،1999/1989يقدر بحوالي  8.2مليار دينار،
وذلك في ظل سيناريو لألسعار يقدر بـ  45دوالرا للبرميل ،والواقع أنه عندما ننسب هذا العجز إلى تقديرات الناتج المحلي
اإلجمالي ،فسوف تتحول الكويت إلى واحدة من أكبر دول العالم من حيث نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
من ناحية أخرى ،فقد تحسن ترتيب الكويت في مكون معدل االدخار كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بدرجة
واحدة هذا العام  ،2016/2015حيث احتلت المركز الثاني عالميا ،وذلك مقارنة بالعام الماضي  2015/2014حيث احتلت
المركز الثالث عالميا .غير أنه من المتوقع أن ينخفض ترتيب الكويت في هذا المكون في العام القادم نتيجة لعمليات السحب
المتتالية من االحتياطيات العامة للدولة وذلك لتمويل العجز المالي العام ،وهو ما سيؤثر سلبا على معدل االدخار.
وينبغي أن نشير إلى أن هذه المراكز المتقدمة التي تحققها الكويت على المستويين العالمي واإلقليمي في هذا
المكون ناتجة بصورة أساسية من ارتفاع إيرادات الكويت من النفط ،وهو سلعة أولية أساسا ،حيث تسهم العائدات النفطية
إسهاما جوهريا في الميزانية الحكومية وفي الناتج المحلي اإلجمالي في الكويت 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،
وال يعكس بالضرورة بصورة أساسية التطورات الحادثة في أسعار النفط الخام التي كانت تسير في اتجاه تصاعدي لعدة
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سنوات ،األمر الذي عزز من إيرادات الدولة العامة وجعل الميزانية العامة للدولة في وضع مستقر ،ومن ثم أسهم في تراكم
االحتياطيات العامة للدولة على نحو غير مسبوق ،وهي جميعها كما نرى تطورات اسمية وليست حقيقية.
لذلك يمكن القول بأن هذه التطورات في ركن االستقرار االقتصادي ال تعكس ارتفاع درجة تنافسية االقتصاد
الكويتي بقدر ما تعكس تطورات اسمية 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 اإلنتاجية 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 إنتاجية 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 بالنسبة لتنافسية الدولة ومستوى
اإلنتاجية فيها ،فمن المعلو م أن العمال الذين يعانون من مشكالت صحية مزمنة يكونون أقل إنتاجية من غيرهم ،كذلك فإن
انخفاض مستويات الصحة يؤدي إلى ارتفاع في تكاليف اإلنتاج على قطاع األعمال ،إذ إن العمال المرضى يتغيبون دائما
أو يعملون بكفاءة ومستويات إنتاجية أقل من غيرهم ،وهو ما يرفع من التكلفة المتوسطة لإلنتاج ،ويقلل من أرباح الشركات،
وباإلضافة إلى الصحة فإن مستوى التعليم األساسي ونوعية التعليم الذي يتلقاه السكان المحليون تتزايد أهميتها في العالم
اليوم على نحو واضح ،حيث يعد التعليم المسؤول األول عن زيادة كفاءة العاملين ورفع قدرتهم على االستيعاب وتطوير
أنفسهم ،في الوقت الذي يمثل النقص في التعليم األساسي أحد القيود على تطور قطاع األعمال ،حيث تجد الشركات صعوبة
في االرتفاع بسلسلة القيمة إذا كان من يعملون لديها ذوي مستويات تعليمية منخفضة ،وبخاصة عندما ينصرف األمر إلى
إنتاج السلع األكثر تطورا أو ذات قيمة مضافة مرتفعة ،أو باستخدام تقنيات انتاج متقدمة ،والتي تمثل أهم مصادر تنافسية
الدول في الوقت الحالي .ويوضح شكل ( )21المكونات المختلفة لركن الصحة والتعليم االبتدائي:
شكل ( :)21ركن الصحة والتعليم االبتدائي  -المكونات

مكونات ركن الصحة والتعليم االبتدائي
عدد حاالت اإلصابة بالسل

مدى تفشي مرض األيدز

توقع الحياة

حاالت وفاة األطفال

تأثير مرض السل على
قطاع األعمال

تأثير مرض نقص المناعة /
األيدز على قطاع األعمال

جودة التعليم األساسي

نسبة الملتحقين بالتعليم
األساسي
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بالنسبة ألداء الكويت في هذا الركن ،فقد تحسن من المركز  82في العام  2015/2014إلى المركز  79في العام
 ،2016/2015وأما بالنسبة لعينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،فقد تراجع ترتيب الكويت بدرجة واحدة إلى المركز
األخير ،ومن حيث ترتيبها مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي ،فلم يختلف عما هو الحال عليه في العام الماضي ،حيث
لم تحرز الكويت تقدما في هذا الركن كما يتضح من الجدول ( )14واستمرت أيضا في المركز األخير.
جدول ( :)14ركن الصحة والتعليم االبتدائي

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

الدولة
سنغافورة

2

1

النرويج

10

2

سلوفينيا

15

3

قبرص

17

4

إستونيا

22

5

قطر

28

6

البحرين

35

7

اإلمارات العربية المتحدة

38

8

السعودية

49

9

جمهورية سلوفاكيا

50

10

عمان

66

11

الكويت

 79

 12

شكل ( : )22ركن الصحة والتعليم االبتدائي -ترتيب المكونات

مكونات ركن الصحة والتعليم االبتدائي
مدى تفشي مرض األيدز
1

تأثير مرض السل على
قطاع األعمال
37

تأثير مرض نقص المناعة /
األيدز على قطاع األعمال
26

توقع الحياة
67

حاالت وفاة األطفال
50

عدد حاالت اإلصابة بالسل
52

نسبة الملتحقين بالتعليم
األساسي

جودة التعليم األساسي

81

103

ووفقا للنتائج هذا العام ،فإن الكويت تمتلك نقطتي قوة في هذا الركن ،هما درجة انتشار مرض نقص المناعة
(اإليدز) حيث احتلت فيها المرتبة األولى عالميا هذا العام والعام الماضي ،واألخرى هي ضعف تأثير مرض نقص المناعة
(اإليدز) على قطاع األعمال في الكويت حيث احتلت الكويت المركز  26عالميا هذا العام مقارنة بالمركز  25في العام
الماضي.
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أما بالنسبة لباقي مكونات هذا الركن ،فقد تحسن ترتيب الكويت في مكون توقع الحياة إلى المركز  67عالميا
مقارنة بالمركز  86في العام  .2015/2014كما تحسن ترتيب الكويت في نسبة الملتحقين بالتعليم االبتدائي إلى المركز 81
في هذا العام مقارنة بالمركز  86في العام  ،2015/2014وهو ما يعكس تزايد أعداد المقيدين في المدارس االبتدائية في
المراحل العمرية األولى ،كما تحسن ترتيب الكويت في عدد حاالت وفيات األطفال (لكل ألف طفل مولود حيا) للعام الثاني
على التوالي حيث احتلت المركز  56هذا العام مقارنة بالمركز  52عالميا في العام الماضي.
من ناحية أخرى فقد استمر تحسن ترتيب الكويت في عدد حاالت اإلصابة بمرض السل (لكل  100ألف من
السكان) للعام الخامس على التوالي من المركز  56في العام الماضي  2015/2014إلى المركز  52عالميا في هذا العام،
كذلك تحسن ترتيب الكويت في مكون جودة التعليم األساسي بدرجة واحدة من المركز  104عالميا في العام الماضي إلى
المركز  103في هذا العام ،وأخيرا فبالنسبة لدرجة تأثير مرض السل على قطاع األعمال ،فقد استمر ترتيب الكويت عند
المركز  37عالميا كما هو الحال في العام الماضي.
وعلى الرغم من تحسن أداء الكويت في مكونات هذا الركن وفقا لتقرير التنافسية العالمية لهذا العام ،إال أن ترتيب
الكويت العالمي في معظمه يؤكد على أن دولة الكويت بحاجة إلى االهتمام بصورة أكبر لتحسين أدائها التنافسي في هذا
الركن من خالل رفع كفاءة العملية التعليمية ،وتوفير المزيد من التسهيالت التعليمية ،وكذلك 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 ،وال يقتصر على مهارات الحفظ والتلقين فقط ،وقد نبه التقرير
الوطني للتنافسية أكثر من مرة على خطورة الدور الذي يؤديه التعليم بشكل عام في رفع تنافسية الدول ،وأكد على أهمية
المراجعة الشاملة للنظام التعليمي الحالي ،والبحث في سبل تطويره بحيث يتم تقديم نظم تعليمية متطورة تخدم من يلتحقون
به على نحو صحيح.

الركن الخامس :التعليم العالي والتدريب
يقيس الركن الخامس من أركان التنافسية العالمية درجة جودة التعليم العالي والتدريب في الدولة بناء على تقييم
مجتمع األعمال لمكونات هذا الركن ،وكذلك معدالت القيد في التعليم الثانوي .وال شك بأن جودة التعليم والتدريب تمثل أمرا
حيويا للدول النامية على وجه الخصوص ،ذلك ألن التنافسية في االقتصاد العالمي اليوم تتطلب ضرورة توفير رصيد من
العمال ذوي المستوى التعليمي المرتفع والمهارات على النحو الذي يمكنهم من التكيف سريعا مع البيئة العالمية المتغيرة
لرفع القدرة االبتكارية لالقتصاد ،عالوة على ذلك فإن تدريب العمال يعد أمرأ ضروريا لضمان االرتقاء المستمر لمهارات
العمال بما يتوافق مع االحتياجات المتغيرة لالقتصاد المتطور ،وال شك أن الكتابات المتخصصة اليوم تؤكد على أهمية نظم
التعليم العالي والتدريب في رفع القدرات التنافسية للدول.
يتكون ركن التعليم العالي والتدريب من  8مكونات كما هو موضح في الشكل (:)23
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شكل ( :)23ركن التعليم العالي والتدريب  -المكونات

مكونات ركن التعليم العالي والتدريب
جودة تعليم الرياضيات
والعلوم

مدي تدريب أطقم العاملين

جودة النظام التعليمي

التوفر المحلي لخدمات
البحوث والتدريب

االلتحاق بالتعليم العالي

توفر خدمة اإلنترنت في
المدارس

االلتحاق بالتعليم الثانوي

جودة كليات اإلدارة

وفقا لنتائج التقرير العالمي للتنافسية هذا العام  ،2016/2015فقد تراجع ترتيب الكويت في ركن التعليم العالي
والتدريب من المركز  81عالميا في العام  2015/2014إلى المركز  85عالميا في العام الحالي  ،2016/2015وقد صاحب
ذلك تحسن ترتيب الكويت بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بدرجة واحدة من المركز  12إلى المركز  ،11وكذلك
تحسن ترتيبها من بين دول مجلس التعاون إلى المركز قبل األخير.
جدول ( :)15ركن التعليم العالي والتدريب

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

1

1

النرويج

7

2

إستونيا

20

3

سلوفينيا

22

4

قطر

27

5

اإلمارات العربية المتحدة

37

6

قبرص

41

7

البحرين

44

8

السعودية

49

9

جمهورية سلوفاكيا

53

10

الكويت

 85

 11

عمان

88

12

بالنظر إلى مكونات هذا الركن يالحظ أنه من بين  8مكونات لهذا الركن ال تمتلك الكويت من نقاط القوة سوى
نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي ،حيث تحتل الكويت المركز  32عالميا ،أما باقي المكونات فإنها تمثل نقاط ضعف في تنافسية
الكويت في هذا الركن ،كما يتضح من شكل ( )24التالي:
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شكل ( :)24ركن التعليم العالي والتدريب  -ترتيب المكونات

مكونات ركن التعليم العالي والتدريب
االلتحاق بالتعليم الثانوي
32

االلتحاق بالتعليم العالي
80

توفر خدمة اإلنترنت في
المدارس
81

مدي تدريب أطقم العاملين
84

جودة النظام التعليمي
88

جودة تعليم الرياضيات
والعلوم
99

التوفر المحلي لخدمات
البحوث والتدريب
112

جودة كليات اإلدارة
86

ووفقا للتقرير العالمي للتنافسية لهذا العام فقد تحسن ترتيب الكويت في العديد من مكونات هذا الركن ،على سبيل
المثال فقد تحسن ترتيب الكويت في جودة النظام التعليمي بصورة واضحة من المركز  105في هذا العام 2015/2014
إلى المركز  88في العام الحالي  .2016/2015كما تحسن ترتيب الكويت في مؤشر مدى تدريب طاقم العاملين من المركز
 97العام الماضي  2015/2014إلى المركز  84عالميا في العام الحالي .ومن جانب آخر تحسن أيضا ترتيب الكويت في
مكون جودة تعليم العلوم والرياضيات من المركز  102في العام الماضي إلى المركز  99عالميا في هذا العام .أما بالنسبة
لمعدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي ،فقد تحسن ترتيب الكويت بدرجتين من المركز  34في العام  2015/2014إلى المركز
 32في العام الحالي  ،2016/2015وأخيرا فقد تحسن ترتيب الكويت في جودة كليات اإلدارة بدرجة واحدة من المركز 87
في العام  2015/2014إلى المركز  86في العام الحالي .2016/2015
من جانب آخر فقد تراجع ترتيب الكويت في معدل االلتحاق بالتعليم العالي بشكل واضح من المركز  67عالميا
في العام الماضي  2015/2014إلى المركز  80هذا العام  .2016/2015بينما استمر تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدى
توفر خدمة اإلنترنت في المدارس من المركز  80في العام  2015/2014إلى المركز  81في العام الحالي .2016/2015
وأخيرا فقد حققت الكويت المركز  112عالميا في مدى توافر خدمات التدريب المتخصص ،وهو مؤشر جديد تم
إدخاله ألول مرة هذا العام عوضا عن مؤشر درجة توافر لخدمات البحوث والتدريب محليا.
و على الرغم من حدوث بعض التحسن في ترتيب الكويت في مكونات هذا المؤشر ،إال أن وضع الكويت عالميا
في هذا المكونات يشير إلى أن الكويت ما زالت في حاجة إلى تحسين ركن التعليم العالي والتدريب ،وذلك لدعم قدراتها
التنافسية على المستوى العالمي ،وبصفة خاصة فالكويت تحتاج إلى رفع جودة تعليم الرياضيات والعلوم الذي تعد أحد
المتطلبات األساسية للنمو والتنافسية في عالم اليوم ،كما تحتاج إلى بذل جهود استثنائية مكثّفة لرفع جودة النظام التعليمي
في الكويت حتى يتوافق النظام التعليمي مع احتياجات االقتصاد التنافسي ،وإعادة هيكلة ميزانيات اإلنفاق التعليمي ،والتي
توجه أساسا لدفع األجور والرواتب في الوقت الذي تنخفض فيه النسب الموجهة نحو التسهيالت التعليمية ،وذلك لرفع
مستوى كفاءة اإلنفاق على التعليم ،واالستفادة من تجارب الدول األخرى في هذا المجال ،كذلك هناك حاجة إلى استمرار
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تحسين معدالت القيد في المراحل الثانوية والعليا ،بينما تحتاج جودة التعليم بما في ذلك التعليم في كليات العلوم اإلدارية إلى
التطوير .وفي النهاية فمن الواضح أن توافر خدمات التدريب المتخصص في الكويت تمثل مشكلة أساسية في سوق التدريب،
حيث تحتل الكويت مركزا متأخرا عالميا ،وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد في تطوير خدمات التدريب المتخصص
محليا.

الركن السادس :كفاءة سوق السلع
تعد كفاءة األسواق بشكل عام أحد المتطلبات األساسية لالقتصاد التنافسي ،ذلك أن سوق السلع الكفء يساعد على
إنتاج المزيج الصحيح من السلع والخدمات التي تسمح به الموارد االقتصادية في المجتمع في ظل ظروف العرض والطلب
في السوق ،وكذلك يضمن لها توفير السوق الكفء ،وأن يتم المتاجرة في البضائع على نحو فعال بما يعمل على تطوير
شركات اإلنتاج .ومن ناحية أخرى تعد المنافسة شرطا مهما لتحقيق كفاءة السوق ،وهي من العوامل األساسية التي تساعد
على تحسين إنتاجية قطاع األعمال ،حيث إن مناخ األعمال المناسب لتبادل السلع على نحو يتطلب أن تكون القيود الموضوعة
على أنشطة األعمال متدنية للغاية ،حتى تسمح بالتبادل الحر للسلع والخدمات .كذلك تعتمد كفاءة السوق على ظروف الطلب،
ودرجة توجيه العمالء ،وكفاءة المشترين ،ويوضح الشكل اآلتي مكونات هذا الركن من أركان التنافسية:
شكل ( :)25مكونات ركن كفاءة سوق السلع

مكونات ركن كفاءة سوق السلع
ت ير الضرائ على الحافز
في االست مار

شيوع القيود على التجارة
الخارجية

درجة توجيه المستهلك

درجة وعي المستهلك

كفاءة سياسة منع االحتكار

تكلفة السياسة الزراعية

ع ء اإلجراءات الجمركية

درجة السيطرة على السوق

عدد األيام الالزمة لبدء
نشاط أعمال

أ ر قواعد األعمال في
االست مار األجنبي المباشر

شدة المنافسة المحلية

عدد الخطوات المطلوبة
لبدء نشاط أعمال

شيوع الملكية األجنبية

معدل الضرائ

الكلي

معدل الضرائ

الجمركية

نسبة الواردات إلى الناتج

ووفقا لنتائج التقرير العالمي للتنافسية ،فقد تحسن ترتيب الكويت في هذا الركن إلى المركز  98عالميا هذا العام،
مقارنة بالمركز  106عالميا في العام الماضي ،ومع ذلك فقد استمرت الكويت في احتالل المركز األخير بين عينة لجنة
الكويت الوطنية للتنافسية ،وكذلك بين دول مجلس التعاون كما يتضح من الجدول (.)16
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جدول ( :)16ركن كفاءة سوق البضائع

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

1

1

اإلمارات العربية المتحدة

3

2

قطر

5

3

البحرين

18

4

النرويج

19

5

إستونيا

22

6

قبرص

28

7

السعودية

29

8

سلوفينيا

47

9

عمان

52

10

جمهورية سلوفاكيا

54

11

 98

12

الكويت

ويوضح شكل ( )26نقاط القوة والضعف لدولة الكويت في هذا الركن ،فمن بين  16عنصرا تمثل مكونات هذا
الركن تتمتع الكويت بنقاط قوة في مكونين فقط منهما ،وهما :مكون تأثير الضرائب على الحافز على االستثمار ،حيث تحتل
المركز  22عالميا لهذا العام متراجعة من المركز  16في العام الماضي ،أما المكون الثاني فهو معدل الضرائب الكلي
(كنسبة من األرباح) ،حيث تحتل الكويت المركز الثالث عالميا مقارنة بالمركز الرابع في العام الماضي.
شكل ( :)26ركن كفاءة سوق البضائع  -ترتيب المكونات

مكونات ركن كفاءة سوق السلع
معدل الضرائب الكلي
3

تأثير الضرائب على الحافز
في االستثمار
22

شدة المنافسة المحلية
69

درجة توجيه المستهلك
85

شيوع القيود على التجارة
الخارجية
104

درجة السيطرة على السوق
107

نسبة الواردات إلى الناتج
110

كفاءة سياسة منع االحتكار
126

عدد الخطوات المطلوبة
لبدء نشاط أعمال
130

تكلفة السياسة الزراعية
135

درجة وعي المستهلك

معدل الضرائب الجمركية

58

60

عبء اإلجراءات الجمركية

102

عدد األيام الالزمة لبدء
نشاط أعمال
116

شيوع الملكية األجنبية
136

أثر قواعد األعمال في
االستثمار األجنبي المباشر

137
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وبالعودة إلى نتائج التقرير العالمي للتنافسية في مكونات هذا الركن يالحظ حدوث تحسن مكون شدة المنافسة
المحلية بصورة كبيرة إلى المركز  69في هذا العام مقارنة بالمركز  114في العام الماضي  ،2015/2014كما تحسن
ترتيب الكويت في مكون مدى شيوع القيود غير الجمركية على التجارة الخارجية من المركز  131في العام الماضي
 2015/2014إلى المركز  104في هذا العام ،ويعكس هذا المركز تلك القيود المفروضة على حركة التجارة والعقبات في
إجراءات االستيراد والتصدير فضال عن طول فترات التخليص الجمركي في الموانئ المختلفة .كما تحسن ترتيب الكويت
في مؤشر نسبة الواردات إلى الناتج عند مستوى  110عالميا لهذا العام مقارنة بالمركز  132في العام الماضي.
كذلك تحسن مكون تكلفة السياسة الزراعية ألول مرة منذ أربع سنوات من المركز  140العام الماضي
 ،2015/2014إلى المركز  ،135ومع ذلك فال شك أن هذا المركز المتدني يرجع إلى استمرار الدعم السخي لقطاع الزراعة
في الوقت الذي ال تتمتع الكويت بأي ميزة تنافسية في هذا القطاع ،فضال عن عدم كفاءة عملية تخصيص وصرف الدعم
الموجة لألنشطة المختلفة في القطاع الزراعي.
وبصورة طفيفة تحسن ترتيب الكويت في مكون عدد اإلجراءات الالزمة لبدء النشاط الم ّركز لألعمال من المركز
 131في العام الماضي  2015/2014إلى المركز  130في هذا العام ،وهو ما يعكس ضعف الجهود المبذولة في تذليل
التعقيدات اإلجرائية والروتينية التي تواجه قطاع األعمال في بدء أي نشاط أعمال في الدولة .كذلك تحسن ترتيب الكويت
في مكون كفاءة سياسة منع االحتكار من المركز  131في العام الماضي  2015/2014إلى المركز  126في هذا العام.
كذلك تحسن ترتيب الكويت في مكون أثر قواعد األعمال على االستثمار األجنبي المباشر الذي تقدّم من المركز  139في
العام الماضي  2015/2014إلى المركز  137لهذا العام ،وتنبغي اإلشارة إلى أن هذا الترتيب المتدني لدولة الكويت مستمر
منذ فترة زمنية طوية ،ولم تفلح الجهود التي بذلت حتى اليوم في تشجيع تدفقات االستثمار األجنبي إلى الكويت ،وربما يعود
ذلك إلى قيود بيئة األعمال ووعورتها بالنسبة للمستثمرين األجانب .كذلك تحسن ترتيب الكويت في مؤشر شيوع الملكية
األجنبية للعالم الرابع على التوالي من المركز  137في العام  2015/2014إلى المركز  136لهذا العام.
أما المكونات التي تراجع ترتيب الكويت فيها فتتمثل في استمرار تراجع ترتيب الكويت في مكون درجة السيطرة
على السوق ،حيث يهيمن عدد قليل من مجموعات األعمال على نشاط األعمال ،فقد احتلت الكويت المركز  107في هذا
العام مقارنة بالمركز  100في العام الماضي  .2015/2014كذلك تراجع ترتيب الكويت في مكون معدل الضرائب
الجمركية إلى المركز  60هذا العام وذلك مقارنة بالمركز  57في العام الماضي  .2015/2014كما استمر تراجع ترتيب
الكويت في مؤشر عدد األيام الالزمة لبدء نشاط أعمال من المركز  112العام الماضي  2015/2014إلى المركز  116هذا
العام ،واستمر أيضا تراجع ترتيب الكويت في عبء اإلجراءات الجمركية للعام الخامس على التوالي من المركز  100في
العام الماضي  2015/2014إلى المركز  102في هذا العام.
في المقابل فقد ثبت ترتيب الكويت في مكون درجة توجيه المستهلك عند المركز  78عالميا كما هو الحال عليه
في العام الماضي  ،2015/2014وظل ترتيب الكويت في مؤشر درجة وعي المستهلك عند المركز  72في هذا العام مقارنة
بالعام الماضي.
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ومما سبق يتضح حدوت تحسن في ترتيب الكويت في العديد من مكونات هذا الركن من أركان التنافسية ،غير أنه
بالنظر إلى ترتيب الكويت عالميا فإن هناك انخفاضا في كفاءة أسواق السلع بشكل عام في الكويت ،مما يدل على الحاجة
الملحة إلى بذل جهد أكبر إلزالة العوائق التجارية والقيود البيروقراطية لتقليل آثارها في قطاع األعمال ،وكذلك ي ّ
عزز
الحاجة إلى تحسين جاذبية السوق المحلي لالستثمارات األجنبية المباشرة ومناخ األعمال الجاذب لها ،وبصفة خاصة
انخفاض القواعد التي تحكم االستثمارات األجنبية المباشرة التي تقضي بعدم 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 هيئة لالستثمار المباشر ،وبناء على ذلك فإنه يجب على الكويت أن تبذل المزيد من الجهد لتحسين كفاءة
السوق لديها ،بما في ذلك دعم المنافسة محليا ،وزيادة فاعلية القوانين المكافحة لالحتكار.

الركن السابع :كفاءة سوق العمل
تعد كفاءة سوق العمل شرطا مهما لتأمين توزيع مختلف شرائح قوة العمل بأفضل السبل الممكنة في سياق
استخداماتها بين مختلف مجاالت النشاط اإلنتاجي االقتصادي ،وقد يترتب على كفاءة سوق العمل حصول العمال على
الحوافز المناسبة بما يضمن بذل أفضل لجهودهم ،وتحقيقهم أعلى المستويات اإلنتاجية في مواقع عملهم ،األمر الذي يجعله
يمثل ضمانا لالستخدام األمثل للمهارات المتاحة في ظل بيئة أعمال ال تقوم على التفرقة بين مختلف شرائح قوة العمل.
كذلك تعد هذه الكفاءة ضرورة كي يت ّسم 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 ( )27مكونات هذا الركن.
شكل ( :)27ركن كفاءة سوق العمل  -المكونات

مكونات ركن كفاءة سوق العمل
األجور واإلنتاجية

تاثير الجباية على حوافز
العمل

مرونة تحديد األجور

التعاون بين العمال
وأصحاب العمل

قدرة البلد على االحتفاظ
بالمواهب

ممارسات التوظيف
والتسريح

االعتماد على اإلدارة
المحترفة

تكلفة التسريح من العمل

إسهام المرأة في قوة العمل

قدرة البلد على اجتذاب
المواهب

وفقا للجدول التالي ،فقد شهد ترتيب الكويت على الصعيد العالمي انخفاضا طفيفا من المرتبة  116في العام
 2015/2014إلى المرتبة  117في العام  .2016/2015وبالنظر إلى الدرجة الواقعة في هذا المحور كان التحول من 3.8
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درجة في العام  2015/2014إلى  3.73درجة في العام  ،2016/2015ويعكس هذا المركز المنخفض 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 ،لهذا كان من الطبيعي أن ينعكس ضعف
أداء الكويت في هذا المجال في ترتيبها المنخفض في هذا المؤشر .وقد ترتب على ذلك تواصل احتالل الكويت في هذا
المؤشر للمركز األخير في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية للسنة الثانية على التوالي .وتجدر اإلشارة في هذا السياق
إلى الفارق الكبير في الترتيب بين الكويت وبين باقي دول مجلس التعاون الخليجي ،حيث يصل الفارق إلى  28مرتبة بين
الكويت وسلطنة عمان التي تحتل المركز قبل األخير خليجيا ،أما بالمقارنة بدولة اإلمارات العربية المتحدة التي تحتل المرتبة
األولى خليجيا في هذا الركن فإن الفارق في الترتيب مع دولة الكويت يصل إلى  106مرتبة.
جدول ( :)17ركن كفاءة سوق العمل

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

9

2

اإلمارات العربية المتحدة

11

3

قطر

14

4

إستونيا

15

5

البحرين

24

6

قبرص

34

7

السعودية

60

8

عمان

89

9

سلوفينيا

95

10

جمهورية سلوفاكيا

100

11

 117

12

الكويت

ويسلط شكل ( )28الضوء على أداء الكويت فيما يتعلق بعناصر هذا الركن ،وقد يتبين من خالله أن الكويت تمتلك
ما ال يزيد عن نقطة قوة واحدة من هذه العناصر ،وهي التي تتعلق بمؤشر تأثير الجباية على حوافز العمل ،وهو ما يقيس
مدى تأثير الضريبة السلبي على الحوافز للعمل ،فيتضح منه أن الكويت تحتل المركز السادس عشر عالميا في هذا المجال،
وهو ما يشكل تدهورا يعادل تسع مراكز عن ترتيبها العالمي في العام السابق  ،2015/2014وبالرغم من هذا اإلنخفاض
الحاصل خالل هذا العام يظل موقع الكويت في هذا المجال مرتفعا مقارنة بأغلبية الدول ،وهذا ي ّعد من النتائج غير المفاجئة
في ظل عدم وجود ضريبة على الدخل بالنسبة لألفراد في دولة الكويت في الوضع الراهن.
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شكل ( :)28ركن كفاءة سوق العمل  -ترتيب المكونات

مكونات ركن كفاءة سوق العمل
تاثير الجباية على حوافز
العمل
16

مرونة تحديد األجور
35

التعاون بين العمال
وأصحاب العمل
48

ممارسات التوظيف
والتسريح
53

قدرة البلد على اجتذاب
المواهب
72

قدرة البلد على االحتفاظ
بالمواهب
80

األجور واإلنتاجية
101

تكلفة التسريح من العمل
122

االعتماد على اإلدارة
المحترفة
123

إسهام المرأة في قوة العمل
123

في المقابل ،فإن هناك تسع نقاط يمكن اعتبارها نقاط ضعف في العناصر المكونة لهذا الركن ،أولها عنصر
مساهمة المرأة في سوق العمل ،وهذه المساهمة تعد منخفضة جدا إذا ما قورنت بمساهمة الرجل ،حيث تحتل الكويت المركز
 123عالميا خالل هذا العام ،وهو ما يمثل تحسنا طفيفا قدره مركز واحد مقارنة بترتيبها العالمي في العام السابق
 .2015/2014كذلك احتلت الكويت في هذا العام المركز  123عالميا في مجال االعتماد على اإلدارة المحترفة (مقارنة
بالمرتبة  112في العام السابق  ،)2015/2014وهو ما يمثل تقهقرا بأحد عشر مركزا ،وهذا التأخير يؤكد على تفشي
ظاهرة شغل المراكز اإلدارية العليا من قبل األقارب أو األصدقاء بصرف النظر عن مدى جدارتهم بتلك الوظائف .ويتواصل
ضعف أداء الكويت في مجال تكلفة التسريح من العمل ،وهو الذي تحتل فيه الكويت المركز  122عالميا بالرغم من التحسن
النسبي المسجل مقارنة بالعام السابق  ،2015/2014حيث جاءت الكويت في المرتبة  126عالميا.
كذلك يتواصل الضعف في العالقة بين مدفوعات األجور للعمال وإنتاجيتهم خالل العام  ،2016/2015إذ تحتل
الكويت عالميا المركز  101في هذا العنصر ،وذلك بالرغم من التحسن الطفيف المسجل مقارنة بالعام السابق 2015/2014
حين كان ترتيب الكويت المركز  104عالميا .وتحتل أيضا دولة الكويت المركز  80عالميا في العام  2016/2015في
عنصر قدرة البلد على االحتفاظ بالمواهب ،أي بتراجع يعادل أحد عشر مركزا في ترتيبها العالمي خالل العام السابق
( 2015/2014المركز  .)69كما يالحظ التدهور الكبير في ترتيب الكويت في عنصر قدرة البلد على اجتذاب المواهب
حيث تحتل المركز  72عالميا في  ،2016/2015أي بتراجع يعادل تسعة عشر مركزا في ترتيبها العالمي في العام السابق
( 2015/2014المركز .)53
في مقابل ذلك ،وفيما يخص ممارسات توظيف وتسريح العمال في الكويت ،فقد سجلت الكويت تحسنا ملحوظا
هذا العام ،إذ تحتل الكويت عالميا المرتبة  53في هذا العنصر ،أي بتحسن يعادل  22مركزا في ترتيبها العالمي في العام
السابق  ،2015/2014وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في مرونة لوائح التوظيف والفصل .وفي السياق نفسه ،أما فيما يخص
عالقة أصحاب العمل بالعمال ،فإن الكويت تحتل المركز  48في العام  2016/2015على مستوى العالم ،وهو ما يمثل
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تحسنا بثماني مراتب مقارنة بالترتيب في العام السابق  .2015/2014أما التحسن األكبر ،فقد تم تسجيله في الترتيب المتعلق
بعنصر مرونة تحديد األجور ،وهو العنصر الذي يعكس مدى إمكانية تحديد األجور بصورة أساسية من طرف الشركات،
حيث تحتل الكويت المرتبة  35على مستوى العالم في هذا العام  2016/2015مقارنة بالمرتبة  56التي احتلتها في العام
السابق .2015/2014
وفي إطار تحسين ترتيب دولة الكويت بالنسبة لركن كفاءة سوق العمل ،ينبغي على حكومة دولة 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 استراتيجيات للتنمية البشرية تستهدف رفع مستوى
المهارات لدى مختلف مكونات قوة العمل ،ال سيما 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 كي تتمكن من أن توفر رأس المال من مصادره المختلفة ،وذلك من مثل تدفق القروض من قطاع مصرفي
توفر أسواق لألوراق المالية تكون مأمونة ومنظمة جيدا ،ووجود قنوات تمويل للمشاريع الرائدة ،وغيرها من
سليم ،و ّ
المنتجات المالية 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 من جهة ،وعلى درجة عالية من الشفافية من جهة آخرى .ويوضح الشكل ( )29مكونات ركن تطور سوق
المال:
شكل ( :)29ركن تطور السوق المالية  -المكونات

مكونات ركن تطور السوق المالية
توافر رؤوس األموال
للمشاريع الرائدة

مؤشر الحقوق القانونية

سهولة الحصول على
قروض

اللوائح المنظمة لسوق
األوراق المالية

التمويل من خالل سوق
األسهم المحلية

درجة متانة البنوك

توفر الخدمات المالية

القدرة على تحمل تكاليف
الخدمات المالية
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بالنسبة لركن تطور السوق المالية ،فقد سجل ترتيب دولة الكويت لهذا العام تحسنا نسبيا ،حيث احتلت المركز 73
في العام  2016/2015مقارنة بالمركز  77الذي حققته في العام السابق  ،2015/2014دون أن يكون هنالك أي تغير
معنوي في الدرجة الحاصلة في هذا المحور (من  3.90في العام  2015/2014إلى  3.82في العام  .)2016/2015ومع
ذلك تواصل محافظة الكويت على مركزها السابق في العام  2015/2014في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية وبين
بلدان مجلس التعاون الخليجي ،وهو ما يمثل المركزين العاشر واألخير .ويشير ذلك بوضوح إلى عدم تغير نظرة رجال
األعمال في دولة الكويت بشكل كبير تجاه سوق رأس المال والدور األساسي الذي يلعبه في توزيع مدخرات القطاع الخاص
بين القطاعات اإلنتاجية ،وإن لم تتدهور هذه النظرة بشكل الفت خالل الثالثة أعوام الماضية .وقد يعكس ذلك عدم إرتقاء
نسق اإلصالحات في الكويت إلى المستوى المطلوب 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.
وطبقا لشكل ( ،)30فإنه ال تتوفر للكويت في هذا العام أي موطن من مواطن القوة في هذا الركن ،حيث حافظت
كل مكونات هذا الركن على مواقعها بكونها مواطن ضعف ،ولعل أوضح نقاط هذا الضعف تتمثل فيما يتعلق بمؤشر قوة
الحقوق القانونية ،حيث إن ترتيب الكويت العالمي في هذا المجال جاء في المركز  106في العام  ،2016/2015وإن كان
ذلك يمثل تحسنا نسبيا مقارنة بالعام السابق  2015/2014حين كانت الكويت تحتل المركز  113في هذا المجال .كذلك فإن
تنظيم سوق األوراق المالية في الكويت يبقى غير فعال ،ويخضع لتأثيرات كثيرة صادرة عن قطاع األعمال وعن الحكومة،
لذلك فإنه من غير المستغرب أن ينخفض ترتيب الكويت إلى المركز  85عالميا في العام  2016/2015مقارنة بالمركز 76
الذي جاءت فيه الكويت في العام السابق .2015/2014
جدول ( :)18ركن تطور السوق المالي

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

8

2

قطر

13

3

اإلمارات العربية المتحدة

20

4

إستونيا

23

5

البحرين

33

6

جمهورية سلوفاكيا

35

7

السعودية

41

8

عمان

45

9

الكويت

 73

10

قبرص

108

11

سلوفينيا

128

12

67

شكل ( :)30تطور السوق المالي  -ترتيب المكونات

مكونات ركن تطور السوق المالية
درجة متانة البنوك
37

التمويل من خالل سوق
األسهم المحلية
38

سهولة الحصول على
قروض
46

القدرة على تحمل تكاليف
الخدمات المالية
50

توافر رؤوس األموال
للمشاريع الرائدة
51

توفر الخدمات المالية
66

اللوائح المنظمة لسوق
األوراق المالية
85

مؤشر الحقوق القانونية
106

سجلت دولة الكويت تحسنا نسبيا بمركزين في مجال توفر الخدمات المالية حيث حققت المرتبة  66خالل العام
 2016/2015مقارنة بالمرتبة  68في العام  ،2015/2014كما شهد مؤشر توافر رؤوس األموال للمشاريع الرائدة تحسنا
الفتا بثمانية عشر مركزا ،وذلك من المركز  69في العام  2015/2014إلى المركز  51في العام الحالي ،2016/2015
وهو ما يظهر تحسنا نسبيا في مدى توفر إمكانات التمويل من قبل البنوك التجارية ألصحاب المشاريع المبتكرة التي تتصف
بارتفاع درجة المخاطرة فيها ،وذلك بالرغم من الصرامة الملحوظة في سياسات البنك المركزي التي تستهدف الحفاظ على
متانة األوضاع المالية للبنوك التجارية في دولة الكويت ،وما يترتب عنه من تحفظ للمؤسسات المالية في منح القروض،
خاصة خالل فترة ما بعد األزمة المالية العالمية .وفي السياق نفسه ،حققت الكويت أيضا خالل العام  2016/2015تحسنا
نسبيا بمركزين في مجال القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية حيث سجلت المرتبة  50في هذا العام مقارنة بالمرتبة
 52في العام السابق .وشهد مؤشر سهولة الحصول على القروض إنخفاظا طفيفا من المرتبة  45في العام 2015/2014
إلى المرتبة  46في العام  .2016/2015وفيما يتعلق بمؤشر التمويل من خالل سوق المال المحلي فقد جاءت الكويت في
المرتبة  38عالميا في هذا العام  ،2016/2015وهو ما يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالعام السابق  2015/2014الذي احتلت
فيه الكويت المرتبة  .40هذا وسجل عنصر درجة متانة البنوك تطورا الفتا ،حيث جاء ترتيب الكويت في المرتبة 37
عالميا في العام الحالي  2016/2015مقابل المركز  50في العام السابق ،وذلك في ظل اإلجراءات التي يتخذها القطاع
البنكي والتي من بينها اختبارات الضغط المالي التي يجريها البنك المركزي والبنوك المحلية بشكل دوري في سياق تعزيز
أفضل الممارسات لإلدارة السليمة وتطبيق معايير الحوكمة ،وتنفيذا للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بشأن
قواعد ونظم الحوكمة في البنوك التجارية.
ولتحسين ترتيب دولة الكويت بالنسبة لركن تطور سوق المال ،فمن المفترض أن تعمل الدولة على تطوير هذه
السوق لكي تتوافر من خاللها المزيد من أدوات إدارة المخاطر والشفافية وحماية المستثمر ،وكذلك العمل 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 عليها أن تقوم بالحد من الممارسات االحتكارية في هذه السوق،
وتدعيم قدرتها التنافسية ،وما يتطلب ذلك من تحسين نظام المراقبة ،وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة من خالل تحفيز االبتكار
في المنتجات والخدمات المالية.
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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 محور "مدى سهولة الحصول عليها واستخدامها" من المكونات الرئيسة 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 ( )31مكونات ركن االستعداد التكنولوجي:
شكل ( :)31ركن االستعداد التكنولوجي -المكونات

مكونات ركن االستعداد التكنولوجي
االستثمار األجنبي المباشر
ونقل التكنولوجيا

مشتركو خدمة اإلنترنت
ذات النطاق العريض

مستخدمو اإلنترنت

استيعاب التكنولوجيا الحديثة
و تبنيها من قبل الشركات

توافر أحدث التكنولوجيا

مشتركو خدمة اإلنترنت
ذات النطاق العريض -
أ جهزة نقالة

سرعة خدمة اإلنترنت –
لكل شخص

بالنسبة إلى أداء دولة الكويت المتعلق بهذا الركن ،يالحظ من خالل جدول ( )19أن الترتيب العالمي للكويت قد ارتفع
بشكل الفت من المرتبة  74في عام  2015/2014إلى المرتبة  56في عام  ،2016/2015وذلك في ظل االرتفاع الملحوظ
في الدرجة المسجلة في هذا الركن من مستوى  3.7نقطة في العام السابق  2015/2014إلى مستوى  4.33نقطة في العام
الحالي  .2016/2015وقد نتج عن هذا صعود ترتيب الكويت في هذا الركن من المركز األخير في عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية ،كما صعدت من بين دول مجلس التعاون الخليجي خالل العامين األخيرين  2014/2013و2015/2014
إلى المركز قبل األخير متجاوزة سلطنة عمان في العام .2016/2015
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جدول ( :)19ركن االستعداد التكنولوجي

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

5

1

النرويج

7

2

اإلمارات العربية المتحدة

30

3

قطر

31

3

إستونيا

32

5

البحرين

34

6

سلوفينيا

35

7

السعودية

42

8

جمهورية سلوفاكيا

44

9

قبرص

45

10

الكويت

 56

 11

عمان

62

12

وطبقا للشكل ( )32يتبين أنه يتوفر للكويت موطنا قوة في العناصر المكونة لهذا المجال ،العنصر األول يتعلق
بمؤشر نسبة االشتراكات في خدمات النقال ذات النطاق العريض ،والذي حصلت فيه الكويت على المركز الثاني عالميا،
علما بأن هذا المؤشر تم اعتماده للمرة األولى بوصفة كأحد مكونات ركن االستعداد التكنولوجي خالل العام ،2013/2012
وكانت الكويت آنذاك قد احتلت فيه المرتبة  79عالميا آنذاك ،ولم تتوفر خالل العامين  2014/2013و 2015/2014
البيانات الضرورية التي تساعد على تصنيف الكويت ضمن الترتيب العالمي في هذا المجال على أسس موضوعية .وكان
لتوفر البيانات في عنصر االشتراكات في خدمات النقال ذات النطاق العريض في العام الحالي  2016/2015الفضل في
االرتفاع الالفت في ترتيب الكويت في مؤشر ركن االستعداد التكنولوجي خالل هذا العام .أما العنصر الثاني الذي يشكل
موطنا من مواطن القوة في هذا المجال هو العنصر المتعلق بنسبة مستخدمي اإلنترنت لكل مئة فرد من السكان ،حيث تحتل
الكويت فيه المرتبة  29عالميا في العام  2016/2015مقارنة بالمرتبة  27في العام السابق  ،2015/2014وهو ما يمثل
انخفاضا طفيفا بمركزين عن العام السابق.
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شكل ( :)32ركن االستعداد التكنولوجي -ترتيب المكونات

مكونات ركن االستعداد التكنولوجي
مشتركو خدمات النقال ذات
النطاق العريض
2

مشتركو خدمة اإلنترنت
ذات النطاق العريض
49

استيعاب التكنولوجيا الحديثة
و تبنيها من قبل الشركات
60

مستخدمو اإلنترنت
29

سرعة خدمة اإلنترنت –
لكل شخص
103

االستثمار األجنبي المباشر
ونقل التكنولوجيا
132

توافر أحدث التكنولوجيا
67

أما بقية المكونات ،فهي تشكل مواطن ضعف في المؤشر ،ولعل من أبرز هذه المواطن ما يتعلق بمؤشر انتقال
االستثمارات األجنبية المباشرة وعالقتها بنقل التكنولوجيا .ففي هذا المجال تؤكد النتائج على أن االستثمار األجنبي المباشر
في الوضع الراهن ال يمكن له أن يأتي إال بالقليل من التكنولوجيا الحديثة للكويت ،حيث إن ترتيب الكويت في مؤشر انتقال
االستثمارات األجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا هو المركز  132عالميا في العام  ،2016/2015حتى وإن كان ذلك يمثل
تحسنا نسبيا مقارنة بالعام السابق  2015/2014عندما كانت الكويت تحتل المركز 141عالميا .هذا وحصلت الكويت على
المركز  103عالميا في عنصر سرعة خدمة اإلنترنت  -لكل مستخدم (كيلوبت بالثانية)  -خالل العام  ،2016/2015وهو
ما يمثل تأخرا بمركز واحد مقارنة بالعام السابق  .2015/2014وتؤكد المؤشرات المتوفرة على أن التكنولوجيا الحديثة
في الكويت غير متوافرة بالشكل المطلوب ،أو غير مستخدمة بالمستوى المرجو منها ،حيث يقع ترتيب الكويت في هذا
العنصر في المرتبة  67عالميا في العام  ،2016/2015وهو المركز نفسه الذي حصلت عليه الكويت في العام
 .2015/2014وفيما يتعلق بعنصر استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتبنيها من قبل الشركات ،يأتي ترتيب الكويت للعام
 2016/2015في هذا المجال في المركز  60عالميا ،وهو ما يشكل تحسنا طفيفا بمركزين مقارنة بالعام السابق
 2015/2014حين كانت الكويت آنذاك تحتل المرتبة  .62هذا وسجل ترتيب الكويت في عنصر نسبة المشتركين في شبكات
اإلنترنت السريعة ذات النطاق العريض تطورا الفتا ،حيث أصبحت الكويت في المركز  49في العام  2016/2015بدال
من المركز  99الذي حصلت عليه في العام  2015/2014وقد ساهم ذلك في رفع ترتيب الكويت في مؤشر ركن االستعداد
التكنولوجي خالل هذا العام.
وينبغي على دولة الكويت من أجل تحسين ترتيبها بالنسبة لركن االستعداد التكنولوجي أن تعمل على بناء
استراتيجيات وآليات وتنفيذها لكي تساهم في تكثيف استخدام التكنولوجيا المتاحة وتقييمها بهدف تحسين مستوى اإلنتاجية
في مختلف القطاعات ،هذا ويتطلب األمر تأهيل المؤسسات وتهيئة البيئة المنظمة لكي 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.
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الركن العاشر :حجم السوق
يؤثر حجم السوق في اإلنتاجية والقدرة التنافسية لالقتصاد عموما ،حيث إن إمكانية النفاذ لألسواق الكبيرة تمكن
الشركات من تحقيق عوائد إضافية ناجمة عن اقتصاديات الحجم .وفي ظل زيادة درجات تحرير التجارة الدولية في عصر
العولمة أصبحت األسواق الخارجية تقوم بدور البديل لألسواق المحلية ال سيما بالنسبة إلى البلدان الصغيرة ،وهو ما يمثل
فرصا تنموية كبيرة لهذه البلدان ،وهذا ما تؤكده األدبيات االقتصادية التي تبين وجود عالقة طردية بين سهولة النفاذ لألسواق
الخارجية عبر بوابة االنفتاح التجاري ،وبين النمو االقتصادي .ويوضح الشكل اآلتي العوامل التي تؤثر في عنصر حجم
السوق:
شكل ( :)33ركن حجم السوق -المكونات

مكونات ركن حجم السوق
حجم السوق األجنبية

حجم السوق المحلية

الناتج المحلي اإلجمالي
بقيمة تعادل القدرة الشرائية

نسبة صادرات السلع
والخدمات من الناتج المحلي
اإلجمالي

بالنسبة إلى أداء الكويت المتعلق بهذا الركن ،يالحظ من خالل الجدول ( )20أن ترتيب الكويت في العام
 2016/2015قد ارتفع إلى المركز  58عالميا ،أي بتقدم قدره تسعة مراكز مقارنة بالعام السابق ( 2015/2014المركز
 ،)67وتم ذلك في ظل ارتفاع الدرجة المسجلة في هذا المجال من  3.8نقطة خالل العام  2015/2014إلى  4.2نقطة في
العام  .2016/2015وبناء عليه ،إحتلت الكويت في هذا العام المرتبة السادسة بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بعد
أن كانت حاصلة على المرتبة السابعة في هذه العينة لمدة أربعة أعوام على التوالي .أما على المستوى الخليجي ،وكما كان
الحال عليه خالل السنوات السابقة ،فقد تواصل أداء الكويت في هذا الركن خالل هذا العام أفضل من أداء سلطنة عمان،
ومملكة البحرين ،ولكنه كان أقل من أداء نظيره في المملكة العربية السعودية ،وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ودولة
قطر.
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جدول ( :)20ركن حجم السوق

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

الدولة
السعودية

17

1

اإلمارات العربية المتحدة

31

2

سنغافورة

35

3

النرويج

49

4

قطر

56

5

 58

6

جمهورية سلوفاكيا

62

7

عمان

64

8

سلوفينيا

85

9

البحرين

92

10

إستونيا

98

11

قبرص

112

12

الكويت

وطبقا للشكل ( ،)34فمن الواضح أن مواطن قوة دولة الكويت في مجال حجم السوق ال تتعدى عنصرا واحدا،
وهو العنصر الذي يتعلق بنسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي ،وقد تم استعمال هذا العنصر منذ
العام  2014 /2013ممثال أحد مكونات ركن حجم السوق .وتحتل الكويت في هذا المكون المرتبة  26عالميا خالل هذا
العام  ،2016/2015وهو ما يمثل تقدما بثالثة مراكز مقارنة بالعام السابق  .2015/2014ويعود األداء الجيد لهذا العنصر
وتصنيفه موطن قوة في االقتصاد الكويتي إلى النظر لالرتفاع النسبي في حجم صادرات الكويت النفطية مقارنة بناتجها
المحلي اإلجمالي.
شكل ( :)34ركن حجم السوق -ترتيب المكونات

مكونات ركن حجم السوق
نسبة صادرات السلع
والخدمات من الناتج المحلي
اإلجمالي
26

حجم السوق األجنبية

41

الناتج المحلي اإلجمالي
بقيمة تعادل القدرة الشرائية
52

حجم السوق المحلية
61

أما بقية المكونات ،فكلها تصنف مواطن ضعف ،حيث تحتل الكويت المرتبة  61عالميا في العام الحالي
 2016/2015بالنسبة لعنصر حجم السوق المحلية ،وهو ما يمكن اعتباره تقدما ملحوظا الفتا للنظر مقارنة بالمرتبة  74في
العام السابق  .2015/2014وفي السياق نفسه تحتل الكويت في المرتبة  52عالميا خالل هذا العام  2016/2015في عنصر
الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة تعادل القدرة الشرائية مقارنة بالمرتبة  59عالميا خالل العام السابق  .2015/2014كما تحتل
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الكويت في هذا العام  2016/2015المرتبة  41عالميا بالنسبة إلى عنصر حجم السوق األجنبية ،أي بتحسن قدره خمسة
مراكز حيث جاءت الكويت في المرتبة  46الذي حصلت عليه في العام السابق .2015/2014
ولكي تحسن الكويت ترتيبها في حجم السوق ،فإنه يجب عليها أن تزيد من حجم الطلب الكلي المحلي ،وتدعم
قدراتها التنافسية لتتمكن 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 اآلتي العوامل المكونة لركن تطور األعمال:
شكل ( :)35ركن تطور األعمال  -المكونات

مكونات ركن تطور األعمال
درجة تكامل الصناعات

السيطرة على التوزيع
الدولي

نطاق التسويق

طبيعة الميزة التنافسية

جودة العارضين المحليين

الرغبة في تفويض السلطة

تطورعمليات اإلنتاج

درجة تطور التجمعات
المتكاملة للشركات

كمية العرض من قبل
العارضين المحليين

بالنسبة إلى األداء المتعلق في هذا الركن ،يالحظ من خالل جدول ( )21أن الكويت تحتل المرتبة  63خالل العام
 2016/2015في مجال ركن تطور األعمال على المستوى العالمي ،وهو ما يمثل تحسنا ملحوظا بثالثة عشر مركزا
مقارنة بالعام السابق  .2015/2014وقد حدث ذلك بتسجيل إرتفاع طفيف في الدرجة المتحصل عليها في نظرة رجال
األعمال المتعلقة بهذا المجال (من  3.9في العام  2015/2014إلى  3.98في العام  .)2016/2015وبناء عليه ،إحتلت
الكويت في هذا العام المرتبة  11بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بعد أن كانت في المرتبة األخيرة خالل األعوام
الثالثة األخيرة .أما خليجيا ،تقدمت الكويت هذا العام على سلطنة عمان بعد أن كانت تحتل المرتبة األخيرة خالل السنوات
الثالث السابقة.
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جدول ( : )21ركن تطور األعمال

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

الدولة
قطر

10

1

النرويج

11

2

اإلمارات العربية المتحدة

15

3

سنغافورة

18

4

السعودية

29

5

البحرين

32

6

إستونيا

43

7

قبرص

47

8

سلوفينيا

51

9

جمهورية سلوفاكيا

57

10

الكويت
عمان

 11

 63

12
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يوضح شكل ( )36الترتيب العالمي للكويت وفق مكونات ركن تطور األعمال للعام  .2016/2015وكما هو
واضح من هذا الشكل ،فإنه بالرغم من التحسن الحاصل في معظم هذه المكونات خالل هذا العام ،فإن ترتيب الكويت يبقى
منخفضا نسبيا في كل المكونات التسعة ،من بينها ثمانية مواطن تشير إلى ضعف صريح في هذا الركن عموما ،غير أن
العنصر الذي يتعلق بالسيطرة على التوزيع الدولي تحتل فيه الكويت المرتبة  34عالميا في العام  2016/2015بعد التراجع
الملحوظ من المرتبة  15في العام السابق  .2015/2014وبالنظر إلى مختلف مواطن الضعف ،وفيما يتعلق بعنصر تكامل
الصناعات ،فقد احتلت الكويت المركز  96عالميا في العام  2016/2015مقابل المركز  104في العام .2015/2014
وجاءت الكويت خالل العام  2016/2015بالمرتبة  86عالميا في عنصر جودة العارضين المحليين مقارنة بالمرتبة 105
في العام السابق  ،2015/2014وهذا ذلك يمثل تحسنا ملحوظا بتسعة عشر مركزا .وفي السياق نفسه ،سجل عنصر تطور
عمليات اإلنتاج تحسنا نسبيا في الترتيب العالمي قدره ثمانية عشر مركزا ،وذلك من المركز  99في العام السابق
 2015/2014إلى المركز  81في هذا العام  .2016/2015وفيما يتعلق بأداء الكويت في مجال نطاق التسويق ،فقد تقدمت
الكويت عشرة مراكز خالل هذه السنة ،حيث تحتل المرتبة  80عالميا في هذا العام  2016/2015مقابل المرتبة  90في
العام السابق  .2015/2014كذلك جاءت الكويت في هذا العام  2016/2015بالمركز  61عالميا في عنصر درجة تطور
التجمعات المتكاملة للشركات مقابل المرتبة  81في العام السابق  ،2015/2014أي بتطور ملحوظ قدره عشرون مركزا.
وفي التوجه نفسه سجل ترتيب الكويت في مجال طبيعة الميزة التنافسية تحسنا الفتا قدره  33مركزا مقارنة بالعام السابق،
ليصل إلى المرتبة  53في العام الحالي  2016/2015مقابل المرتبة  86في العام السابق  .2015/2014كما احتلت الكويت
هذا العام المرتبة  38عالميا في عنصر الرغبة في تفويض السلطة مقابل أنها كانت في المرتبة  39في العام السابق
 .2015/2014في حين احتلت الكويت خالل العام  2016/2015في عنصر كمية العرض من قبل العارضين المحليين
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المرتبة  37عالميا ،وهو ما يمثل تحسنا كبيرا بسبعة وعشرين مركزا مقارنة بترتيب العام السابق ( 2015/2014المركز
.)64
شكل ( :)36ركن تطور األعمال  -ترتيب المكونات

مكونات ركن تطور األعمال
السيطرة على التوزيع
الدولي
34

كمية العرض من قبل
العارضين المحليين
37

تطورعمليات اإلنتاج
81

الرغبة في تفويض السلطة
38

نطاق التسويق
80

طبيعة الميزة التنافسية
53

جودة العارضين المحليين
86

درجة تطور التجمعات
المتكاملة للشركات
61

درجة تكامل الصناعات
96

وفي سبيل تحسين ترتيب الكويت في المجال الذي يتعلق بركن تطور األعمال ،فمن الضروري أن تعمل الدولة
على تطوير نوعية شبكات األعمال وكذلك نوعية منشآت األعمال في الدولة ،وهذا يتطلب القيام بإصالحات تشريعية
ومؤسسية واسعة ،ووضع استراتيجيات وآليات تضمن توفير بيئة أعمال أكثر سالسة وأقل تكلفة ،تسعى في الوقت نفسه
على دعم التطوير 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 ،فإنه تبقى كل هذه العوامل خاضعة
لقانون تناقص الغلة ،لذلك وعلى المدى الطويل ال بديل عن االبتكارات التكنولوجية سبيال الستدامة زيادة اإلنتاج واإلنتاجية،
وتحسين األداء االقتصادي .لذلك تعتبر القدرة االبتكارية من األركان الرئيسة الداعمة للتنافسية .ويوضح الشكل اآلتي
العوامل المكونة لركن االبتكار:
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شكل ( :)37ركن االبتكار  -المكونات

مكونات ركن االبتكار
براءات االختراع لكل
مليون ساكن

جودة مؤسسات البحث
العلمي

القدرة على االبتكار

التعاون بين الجامعات
والقطاع الصناعي في مجال
البحث والتطوير

مشتريات الحكومة من
السلع ذات التكنولوجيا
المتقدمة

إ نفاق الشركات على البحث
والتطوير

توافر العلماء والمهندسين

بالنسبة إلى أداء الكويت المتعلق بهذا الركن ،يالحظ من خالل جدول ( )22أن دولة الكويت قد احتلت في العام
 2016/2015المركز  109عالميا ،وهو ما يمثل تحسنا طفيفا بمركزين مقارنة بالعام السابق  2015/2014حين كانت
الكويت تحتل المرتبة  .111و تم ذلك في ظل عدم تسجيل ألي تغير معنوي في درجة نظرة رجال األعمال المتعلقة بهذا
المجال من  2.9نقطة في العام  2015/2014إلى  2.99نقطة في العام  .2016/2015وبالرغم من هذا التحسن النسبي،
فإنه تؤكد هذه النتائج على أن الفجوة القائمة بين الكويت والدول الرائدة من حيث مخرجات االبتكار التزال كبيرة ،وال يمكن
لهذه الفجوة أن تتقلص بشكل معنوي في ظل غياب أي مبادرات استراتيجية حقيقية تستهدف إطالق العنان لخلق القيمة
القصوى في مدخالت االبتكار ومخرجاته على أساس مستدام بما يسمح ببناء اقتصاد معرفة تنافسي تحركه روح المبادرة.
لذلك من غير المستغرب في ظل الوضع الراهن أن يكون ترتيب الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية هو المركز
األخير للعام الرابع على التوالي ،واألخير على المستوى الخليجي على مدى األعوام الخمسة الماضية.
جدول ( :)22ركن االبتكار

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

9

1

النرويج

13

2

قطر

14

3

اإلمارات العربية المتحدة

26

4

إستونيا

29

5

سلوفينيا

33

6

السعودية

34

7

قبرص

44

8

البحرين

56

9

جمهورية سلوفاكيا

66

10

عمان

103

11

الكويت

 109

12
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يبين الشكل ( )38الترتيب العالمي الخاص بدولة الكويت للمكونات المختلفة لركن االبتكار عن العام
 .2016/2015وكما هو واضح في هذا الشكل ،فإن كل المكونات لهذا الركن ال يمكن تصنيفها إال على أنها مواطن ضعف
صريحة ،وذلك بسبب المراكز المنخفضة في الترتيب المسجلة في كل منها.
شكل ( :)38ركن االبتكار -ترتيب المكونات

مكونات ركن االبتكار
توافر العلماء والمهندسين
85

جودة مؤسسات البحث
العلمي
96

براءات االختراع لكل
مليون ساكن
88

مشتريات الحكومة من
السلع ذات التكنولوجيا
المتقدمة
102

إ نفاق الشركات على البحث
والتطوير
102

القدرة على االبتكار
101

التعاون بين الجامعات
والقطاع الصناعي في مجال
البحث والتطوير
107

حققت الكويت في عنصر التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير خالل العام الحالي
 2016/2015تقدما طفيفا قدره مركز واحد ،لتحتل فيه المرتبة  107عالميا مقابل أنها جاءت في المرتبة  108في العام
السابق .واحتلت الكويت في العام الحالي  2016/2015المرتبة  102عالميا في عنصر مشتريات الحكومة من السلع ذات
التكنولوجيا المتقدمة ،وهو ما يعتبر تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام السابق  2015/2014حين كانت المرتبة التي احتلتها هي
المرتبة  .119وفي السياق نفسه ،سجل ترتيب الكويت في مجال إنفاق الشركات على البحث والتطوير تحسنا ملحوظا بثمانية
عشر مركزا مقارنة بالعام السابق لتصل إلى المرتبة  102عالميا في العام الحالي  2016/2015بعد أن كانت في الترتيب
 120في العام السابق  .2015/2014كذلك ،تحتل الكويت في مؤشر القدرة على االبتكار المركز  101في هذا العام
 2016/2015مقارنة بالمركز  129عالميا في العام  .2015/2014كما يتبين من هذا الشكل أن ترتيب الكويت في جودة
مؤسسات البحث العلمي هو المركز  96عالميا في العام الحالي  ،2016/2015وهو ما يمثل تحسنا يعادل سبعة مراكز
مقارنة بالعام السابق  2015/2014حين جاءت بالمرتبة  .103أما فيما يتعلق بمؤشر براءات االختراع لكل مليون ساكن
يتبين أن ترتيب دولة الكويت للعام الحالي  2016/2015هو المركز  88عالميا مقابل المركز  79في العام السابق
 ،2015/2014أي بتقهقر قدره تسعة مراكز .كذلك سجل ترتيب الكويت في مجال توافر العلماء والمهندسين تراجعا نسبيا
بثمانية مراكز مقارنة بالعام السابق ليصل إلى المرتبة  85عالميا في العام الحالي  2016/2015مقارنة بالمركز  77في
العام السابق .2015/2014
وينبغي على دولة الكويت تحسين ترتيبها في مختلف مكونات ركن االبتكار يجب عليها أن تعمل على تأسيس بيئة
محفزة لالبتكار والتطوير واإلبداع مدعومة من القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء ،وهذا يتطلب تفعيل برامج
البحث والتطوير ،وما يستلزمه من تخصيص للموارد الكافية ،حيث يجب أن تحرص دولة الكويت على تخصيص نسبة
أعلى من ناتجها القومي ألغراض البحث والتطوير لتعزيز القدرات االبتكارية لديها .كما أنه من الضروري استنباط آليات
78

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 ينبني عليه هذا التقرير .وكما هو مبين في الجدول ( ،)23وعلى مدى السنوات العشرة األخيرة
احتلت اإلجراءات البيروقراطية الحكومية الترتيب األول بوصفها من أكثر العوامل تعقيدا ،وهذا يدل بقوة 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 المركز الثاني (في  %80من األعوام) والمركز الخامس
بوصفها من أكثر العوامل تعقيدا لممارسة العمل التجاري ،ولعل ذلك يعود جزئيا إلى طبيعة قانون العمل في القطاع األهلي.
ومن المالحظ أن سهولة الحصول على التمويل قد أصبح من أهم العوامل األكثر تعقيدا في ممارسة أنشطة األعمال في
الكويت في السنوات األخيرة ،حيث تقدم ترتيب دولة الكويت من المرتبة الثامنة في العام  2006/2005إلى المرتبة الرابعة
في العام  ،2013/2012كذلك وإلى المرتبة الثالثة في العام  ،2014/2013قبل أن يتراجع مجددا إلى المرتبة الرابعة في
العام  ،2015/2014ليعود مجددا إلى المرتبة الثالثة في العام  .2016/2015وهذا التذبذب يرجع 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 ،2008
وإلى ارتفاع مخاطر التوقف عن السداد بين المقترضين بشكل عام.
ومن العوامل األكثر تعقيدا هو وجود قوة عمل غير مؤهلة فنيا وتعليميا ،حيث يتراوح ترتيب هذا العامل خالل
عشر السنوات األخيرة بين الترتيب الثاني والسابع ،وهذا دليل على ضعف عملية إعداد قوة العمل وتأهيلها في المؤسسات
التعليمية ،كذلك تدل على الحاجة إلى تنظيم سوق العمل من خالل الحد من دخول العمالة الوافدة الهامشية .لذلك فإن من
الضروري أن تسعى الكويت إلى رفع مستوى تعليم قوة العمل الوطنية وتدريبها بما يتناسب مع حاجة القطاع الخاص.
ويأتي الفساد أحد أكثر العوامل تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال بترتيب يتراوح بين الترتيب الثالث والسادس خالل عشر
األعوام األخيرة ،وهو ما يؤكده تراجع ترتيب الكويت في التقرير العالمي للفساد في السنوات األخيرة .وتجدر اإلشارة إلى
وجود عامل مهم وهو 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.
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جدول (: )23العوامل األكثر تعقيدا لممارسة األعمال في الكويت خالل الفترة  2007/2006إلى 2016/2015

07/2006

08/2007

09/2008

10/2009

11/2010

12/2011

13/2012

14/2013

15/2014

16/2015

البيروقراطية الحكومية

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

اللوائح المقيدة للعمل

2

5

2

2

3

2

2

2

2

2

سهولة التمويل

6

8

5

3

2

3

4

3

4

3

مستوى تعليم قوة العمل

3

2

4

5

4

6

7

6

6

4

الفساد

4

4

3

6

6

4

5

4

3

5

عدم استقرار السياسات

8

3

9

4

8

5

3

5

5

6

عدم كفاءة البنى التحتية

7

6

8

7

5

7

6

10

7

7

ضعف أخالقيات العمل

5

7

6

8

7

8

8

7

9

8

ضعف القدرة االبتكارية

-

-

-

-

-

-

-

9

11

9

عدم االستق ارر الحكومي

13

9

10

9

9

9

9

8

8

10

نظم الصرف األجنبي

10

12

12

12

11

10

12

14

10

11

معدالت الضريبة

14

14

14

14

14

13

13

15

16

12

التضخم

9

10

7

10

10

12

10

12

15

13

النظم الضريبية

11

11

11

11

13

14

14

16

14

14

-

-

-

-

-

-

-

13

13

15

12

13

13

13

12

11

11

11

12

16

العامل األكثر تعقيدا

عدم كفاءة نظام الصحة

العامة

الجرائم والسرقة

80

الفصل الثالث :إعادة صياغة الشراكة بين القطاع الخاص والعام
 1.3مقدمة
تعتبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ( )Public-Private Partnership / PPPأحد أبرز الوسائل
التي تلجأ إليها الكثير من الحكومات بغرض رفع جودة الخدمات ،وتنويع مصادر الدخل ،وتخفيف العبء على الميزانية
العامة ،وخلق فرص العمل من جهة ،باالضافة إلى تحفيز مبادرات القطاع الخاص ،وتحسين بيئة التنافسية واجتذاب
االستثمارات األجنبية ،وتحريك عجلة المؤسسات التمويلية ،ويتم ذلك من خالل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في االستثمار
محليا وبشكل خاص في مشروعات البنية التحتية بشكل أساسي فضال عن المشروعات األخرى ذات العائد التنموي إجماال،
بالرغم من أن تاريخ الشراكة بين القطاعين يعود إلى القرن التاسع عشر إال أن صياغة األطر الحديثة لهذه الشراكة تعود
في الحقيقة إلى بداية القرن الحالي بالتزامن مع ظهور بعض التحفظات على االتجاه المطلق نحو خصخصة الخدمات العامة
الذي كان سائدا حتى نهايات القرن الماضي بوصفه بديال عن انخفاض جودة السلع العامة والخدمات التي تقدمها األجهزة
الحكومية .ولقد التحقت دولة الكويت بركب االتجاه العالمي نحو الشراكة بين القطاعين من خالل القانون رقم  7لسنة 2008
بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والذي كان يعرف اختصارا بقانون الـ (.)BOT
المشرع الكويتي على معالجتها من
إال أن التطبيق العملي لهذا القانون أبرز العديد من أوجه القصور التي عمل
ّ
خالل القانون رقم  116لسنة  2014بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أدخل تعديالت جوهرية على قانون
الـ )  ، ( BOTوعلى المرسوم بقانون رقم  105لسنة  1980بشأن أمالك الدولة ،والبد من االشارة إلى العديد من جوانب
القوة في القانون الجديد لتنظيم العالقة بين القطاعين بما يؤدي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية ،ومن أبرز هذه الجوانب
تهيئة األرضية المناسبة لتطوير بيئة األعمال وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص ،وهو األمر الذي سيؤدي إلى تحسين
النمو االقتصادي في دولة الكويت فضال عن تحسين موقع الكويت في مؤشر التنافسية العالمية ،وبالرغم من ذلك كله إال أن
هناك بعض الجوانب األخرى المرتكزة على مبادئ الشراكة المستقاة من أفضل الممارسات العالمية للشراكة بين القطاعين
يتعرض لها هذا القانون الحالي ،وهي مبادئ يمكن من خالل تطبيقها على أرض الواقع أن تساهم في تطوير العديد
التي لم ّ
من العناصر الثانوية لألركان التي يتم قياسها ضمن مؤشر التنافسية العالمية.
ويناقش هذا الفصل كيفية توسيع دور القطاع الخاص في االقتصاد الكويتي من خالل فتح آفاق جديدة للمشاركة
بين القطاعين التي أتاحها القانون رقم  2014/116بما يكفل فتح المجال لهذا القطاع للعب الدور األكبر في النهضة التنموية
لدولة الكويت ،ويق دم هذا الفصل نظرة عامة على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمبادىء األساسية للشراكة
الناجحة بين القطاعين ،ثم يتطرق لواقع القانون رقم  2014/116في دولة الكويت من خالل تحليل مواطن القوة والضعف
المرتبطة بذات القانون والفرص والتحديات المحيطة بهذا القانون ،ويتم من خالل ذلك عرض موقع الكويت في مجموعة
ويعرج على تقييم التجربة
من المؤشرات التي البد من أخذها بعين االعتبار لتحقيق االستفادة القصوى من قانون الشراكة،
ّ
العملية للشراكة من وجهة نظر االطراف الفاعلة في هذا القانون في القطاعين العام والخاص ،كما يقدم بعض الدروس
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المستفادة بناء على أفضل الممارسات العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين ،ويختتم هذا الفصل بتقديم خطة عمل لتطوير
فرص مشاركة القطاع الخاص من خالل قانون الشراكة الحالي رقم .2014/116

 1.1.3نظرة عامة على مفهوم الشراكة بين القطاعين
هناك اتفاق على أنه ال يوجد تعريف واحد متفق عليه لتحديد معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وعليه
فإن العديد من المنظمات الدولية واألقليمية أو الدول والحكومات المحلية تقوم بصياغة تعريف للشراكة وفق الظروف
الداخلية والخارجية المحيطة بتلك العالقة ،لكن تلك التعريفات جميعها تتفق على احتواء المفهوم لعناصر أساسية لتنظيم
أطر الشراكة ،وهي:
شكل ( :)39عناصر الشراكة بين القطاع العام والخاص

تعاقد طويل األمد بين كيان حكومي وكيان
خاص يقوم من خالله الكيان الخاص بخلق
أصول أوبتقديم خدمة أو سلعة تقدم تقليديا من
قبل الحكومة بما يضمن المنفعة للطرفين

تتضمن العملية تدفقا اليرادات ب شكال مختلفة
على الكيان الخاص بما يضمن تحقيق عوائد
معقولة على االست مار

عناصر
الشراكة بين القطاع العام
والخاص
يقوم الكيان الخاص بتح ّمل المسئولية الكلية أو
الجزئية في توفير التمويل المقدّر وال ُمفضي إلى
االلتزام بعقد الشراكة

2.1.3

تتضمن الشراكة ضمانات بالمحافظة على
استمرارية وجودة تقديم السلعة أو الخدمة من
قبل الكيان الخاص بشكل أفضل مما يمكن
تقديمه من خالل الحكومة

المبادئ األساسية للشراكة الناجحة بين القطاعين الخاص والعام
رغم أن القانون الحالي قد تضمن العديد من المبادئ األساسية التي تساعد في نمو عالقة شراكة متينة بين القطاعين

العام والخاص ،إال أن هناك بعض المبادئ الهامة للشراكة الناجحة التي تحتاج إلى تأصيل من خالل القانون والئحته التنفيذية
التي تحكم تلك الشراكة ،ومن بين تلك المبادئ:
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شكل ( :)40المبادئ األساسية للشراكة الناجحة بين القطاعين الخاص والعام

كفاءة األداء

• الت كيد على توفير السلعة/الخدمة من قبل المست مر ب فضل كفاءة
وجودة متاحة وب قل سعر ممكن.

صيانة التنافسية

• الت كيد على حماية الدولة لتكافؤ الفرص بين المست مرين في التقدم
للفرص المتاحة بمشاريع الشراكة.

توازن المصالح

• الت كيد على مراعاة مشروعات الشراكة لتحقيق المصلحة العامة
للمجتمع في الوقت ذاته والمصلحة الخاصة للمست مر.

عدالة توزيع المخاطر

• الت كيد على قيام كل طرف من طرفي الشراكة بتحمل المخاطر
التي يتمكن من إدارتها بكفاءة أكبر من الطرف اآلخر.

توافر الشفافية

• الت كيد على إتاحة المعلومات حول عمليات المفاضلة بين الشركاء
وكل ما يتعلق بتطوير أ ُ
طر مشاريع الشراكة وتنفيذها ورقابتها.

 2.3تحليل الوضع الراهن
1.2.3

مواطن القوة في القانون ( 2014/16نقاط القوة)

مفهوم الشراكة أكثر عمومية من نظام الـ ((BOT
إن التغيير الذي تم إدخاله على القانون الحالي يعكس إطارا أكثر شمولية من نظام ( BOTالبناء والتشغيل
والتحويل) الذي كان سائدا في تنظيم عالقة القطاع الحكومي بالقطاع الخاص من خالل القانون رقم  7لسنة ، 2008
فالتركيز على مفهوم حصر الشراكة على عمليات البناء والتشغيل والتحويل الذي كان سائدا في القانون السابق تم تعديله
في القانون الجديد من خالل تعريف أكثر شمولية لنظام الشراكة ،وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتغطية ترتيبات أخرى للعالقة
بين الطرفين بما يسهم في خلق فرص جديدة للقطاع الخاص من جهة وتحقيق العائد اإليجابي على االقتصاد الوطني من
جهة أخرى.

إنشاء هيئة عامة بناء على أجهزة إدارية قائمة:
لقد نص القانون  2014/116على إنشاء هيئة عامة تختص بإدارة الشراكة بين القطاعين ،وهي هيئة مشروعات
الشراكة بين القطاعين العام والخاص  ،واألمر المحمود في تنفيذ القانون الجديد هو قيامه على أساس إحالل الهيئة الجديدة
محل جهاز قائم أصال ،وهو الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات ،حيث آلت صالحيات اللجنة العليا
للمشروعات التي تقام على أمالك الدولة العقارية التي تشكلت وفقا ألحكام القانون رقم  7لسنة  2008بعد إجراء التعديالت
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الالزمة إلى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وهو ما يضمن االستفادة من عملية البناء على
الخبرات المتراكمة الموجودة أصال ،واالستفادة من الهياكل التنظيمية القائمة بما يحول دون خلق تعقيدات ترتبط بتداخل
االختصاصات بين الجهات الحكومية وهدر الطاقات ،فضال عن التضخم غير الضروري بحجم األجهزة الحكومية.

توفير المزيد من المرونة للمستثمرين:
يالحظ في القانون الحالي رقم  2014/116وجود قفزة نوعية لجهة تسهيل القيود للمستثمر االجنبي  -باستثناء
قانون الشركات -بما يسمح بفتح األسواق لالستفادة من الفرص المتاحة من خالل الشراكة مع القطاع العام دون الحاجة إلى
وجود الوكيل المحلي ،وهو األمر الذي يعود بشكل إيجابي على االقتصاد الوطني من خالل تسهيل اجتذاب رؤوس األموال
األجنبية للمساهمة في تدعيم االقتصاد الوطني ،في حين أن القانون السابق قد وضع قيودا في بعض مواده على السماح
للشركات غير المسجلة بسوق الكويت لألوراق المالية للمشاركة في المنافسة على المشروعات التي ال تزيد قيمتها على
التحرر منه في القانون الحالي بما يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة للشركات في المنافسة
 250مليون د.ك ،فإن هذا القيد قد تم
ّ
على مشاريع المشاركة بين القطاعين  ،كما رفع القانون حدود السقف األعلى لمدة التعاقد ليصل بذلك إلى خمسين عاما بدال
عن ثالثين عاما كما كان معموال به في أفضل الحاالت ،وهو األمر الذي يساهم في تحفيز القطاع الخاص على االنخراط
بمشاريع الشراكة بناء على الضمانات األكثر وضوحا لتحقيق عوائد مجزية في المدى الطويل.

التركيز على رعاية المبادرات:
في حين أن القانون رقم  2008/7قد أشار في مادته الثامنة إلى االستحقاقات التي يحصل عليها مقدم المبادرة ،إال
أن القانون الحالي جاء بصورة أكثر تحديدا للتفريق بين المبادرة وبين المشروع المتميّز ،وهو األمر الذي يساهم في تقديم
المزيد من الفرص للقطاع الخاص لالنخراط في مشاريع المشاركة بين القطاعين فيما لو كانت تحمل في طياتها مردودا
اقتصاديا أو اجتماعيا متوافقا مع استراتيجية الدولة ،وإن لم تكن تلك المشروعات مبنية على أساس فكرة إبداعية -مبادرة-
غير مسبوقة من قبل دولة الكويت ،بمعنى آخر فان القانون الحالي قد فتح المزيد من األبواب للشراكة بين القطاعين حتى
وإن لم تكن من خالل مبادرات القطاع الخاص ،فضال عن ذلك فقد ش ّجع القانون الحالي القطاع الخاص على تقديم المبادرات
من خالل رفع نسبة اإلضافة على التكلفة المسترجعة لدراسة الجدوى المقبولة لتصبح  %20عوضا عن  %10كما كان
منصوصا عليه سابقا ،وهو األمر الذي يسهم في تحفيز القطاع الخاص على تقديم المبادرات تحديدا.

معالجة القصور في عمليات التمويل
لقد عالج القانون الحالي بعض جوانب القصور في القانون السابق فيما يتعلق بعمليات التمويل الالزمة لمشروعات
الشراكة ،ففي حين لم يتعرض القانون  2008/7للجوانب التمويلية في عقود الشراكة بين القطاعين ،فقد نص القانون الحالي
على مجموعة من الخيارات المتعلقة بتمويل المشروع تجيز للمستثمرين رهن أصول ما أو أسهم أو إنشاء ضمانات عينية
مقابل تمويل عمليات تنفيذ مشروعات الشراكة بطرق محددة تم النص عليها ،وهو األمر الذي يعالج نواحي القصور التي
رافقت التطبيق العملي للقانون السابق وأدت إلى عزوف القطاع الخاص عن االنخراط في مشاريع الشراكة نتيجة عدم
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وضوح الرؤية فيما يتعلق بالجوانب التمويلية ،واألدوات المالية التي يمكن للقطاع الخاص استخدامها واالستفادة منها للوفاء
بمتطلبات مشاريع الشراكة ،فضال عن معالجة القصور المرتبط بتعثر المستثمر في توفير التمويل للمشروع.

الـتأكيد على المزيد من الضمانات للمستثمرين
إن من أبرز اإليجابيات التي حملها القانون الحالي  2014/116لتشجيع القطاع الخاص على االنخراط في الشراكة
مع القطاع العام هو النص على مجموعة من الضمانات التي تح ّفز المستثمرين على المضي في تلك الشراكة ،فقد نص
القانون في مادته رقم ( )8على خضوع اختيار المستثمر لمبادئ الشفافية والعالنية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص
والمساواة ،كما أشار في المادة ( )22إلى حماية أصحاب المبادرات والمشروعات المتميزة بمبادئ سرية المعلومات الفنية
واالقتصادية والمالية باإلضافة إلى حفظ حقوق الملكية الفكرية ،فيما ن ّ
ظمت المادة ( )32إتاحة الفرصة للتظلمات من قبل
أصحاب المصلحة من المستثمرين في حالة وجود أخطاء في إجراءات الهيئة العامة لمشروعات الشراكة أو من قبل اللجنة
العليا لمشروعات الشراك ة ،وهذه الضمانات في مجملها تساهم في تعزيز رغبة القطاع الخاص في االنخراط بمشاريع
الشراكة.

 2.2.3مواطن القصور في القانون ( 2014/116نقاط الضعف)
التركيز عمليا على نماذج محدودة للشراكة
رغم أن مسمى القانون الحالي  2014/116قد تغير ليكون أكثر عمومية من قانون البناء والتشغيل والتحويل
السابق ،إال أن القانون الحالي ال يزال يركز على الشراكة بين القطاعين والتي تفضي إلى رجوع األصول بنهاية عقد
الشراكة من القطاع الخاص إلى القطاع العام ،وهو ما يعني إغفال التركيز بشكل متوازن على الصيغ األخرى للشراكة
والتي ال تنتهي بالضرورة برجوع أصول المشروع للدولة أو أشكال الشراكة التي ال تتضمن عنصر التملك من قبل القطاع
الخاص ،وإنما تقوم على أساس استئجار أصول قائمة مملوكة أصال للدولة أو تطويرها ،وال شك بأن عملية ادماج أشكال
الشراكة غير المشمولة بوضوح تتطلب ادخال تعديالت جذرية على القانون الحالي.

قصور معايير تقييم البديل األفضل لنموذج الشراكة
لقد ترك القانون الحالي تفاصيل المعايير الواجب األخذ بها للالئحة التنفيذية كما هو معروف ،ورغم أن الالئحة
التنفيذية للقانون قد حدّدت معايير إجمالية إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية لمشروعات الشراكة ،إال أن القانون والئحته
التنفيذية قد أغفال اإلشارة إلى خلق المعايير األساسية التي يتم من خاللها تحديد القطاعات التي يلزم إعطاؤها األولوية في
إنشاء الشراكات مع القطاع الخاص ،أو المعايير التي يتم على أساسها تحديد النوع األنسب للشراكة من بين أنواع الشراكة
المختلفة بين القطاعين ،وعلى سبيل المثال فإنه يلزم وجود معايير محددة لتقرير فيما إن كان النظام األفضل للشراكة في
مشاريع القطاع الصحي بشكل عام أو لكل مشروع منها على حدة هو نظام البناء والتشغيل والتحويل ( )BOTأو نظام
البناء والتملك والتشغيل ( ،(BOOوكالهما من أشكال الشراكة بين القطاعين ،ولكل منهما سلبياته وإيجابياته التي تجعل
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من استخدام أي نموذج بشكل مطلق يعدّ خطأ فادحا في عملية الشراكة الفعّالة بين القطاعين ،وهو األمر الذي يفتقر إليه هذا
القانون.

إغفال أصحاب المصلحة اآلخرين ( (Stakeholdersفي بناء الشراكة
لقد نص القانون الحالي على تشكيل اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين من بعض الوزراء وكبار
المسئولين من الجهات ذات االختصاص ،باإلضافة إلى وجود ثالثة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص من موظفي
الدولة حصرا ،وحيث إن من مسؤليات هذه اللجنة وضع السياسات العامة المتعلقة بالمشروعات والمبادرات ذات األهمية
لالقتصاد الوطني ،وتحديد األطر الرئيسية للشراكة بين القطاعين ،فقد كان حريا أن يتم إفساح المجال لتمثيل األطراف
األخرى ذات المصلحة في بناء أطر متينة لعمليات الشراكة ،والمساهمة في ترشيد القرارات المتعلقة بذلك ،فاقتصار
العضوية على التمثيل الحكومي يعد أمرا مفهوما ومبررا لضمان هيمنة الدولة على سياساتها العامة ،ولكن وجود التمثيل
غير الحكومي للقطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو األطراف األخرى ذات العالقة وبما ال يؤثر بالضرورة على
الهيمنة الحكومية كان سيساهم في توسيع آفاق هذه اللجنة ،وتحسين جودة قراراتها ،فضال عن زيادة درجة الشفافية
والمصداقية فيها ،فقانون الشراكة البد أن يعكس مبدأ الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص ،وليس الهيمنة الحكومية على
تلك العالقة.

ضعف الضمانات الكافية للتوزيع العادل للمخاطر
إن هناك العديد من المخاطر المرتبطة بعمليات الشراكة ،منها مخاطر اقتصادية وتقنية وعملياتية وتمويلية
واستثمارية وغيرها قد تظهر بعد بدء عملية الشراكة ،وتشكل عبئا على القطاع الخاص مهما بلغت دراسات الجدوى من
دقة ،ولقد أغفل القانون الحالي التركيز على أية ضمانات لتوزيع المخاطر المرتبطة بمراحل المشروعات المختلفة  -من
مرحلة التصميم ولغاية مرحلة نهاية عقد الشراكة  -بشكل عادل ومنصف للقطاع الخاص ،فبالرغم من النص في القانون
على ضرورة أن يتضمن عقد الشراكة تحديد أسس توزيع المخاطر إال أنه عاد ليقيد ذلك بمخاطر محدودة مرتبطة بتعديل
القوانين أو الحوادث المفاجئة ،كما أن الالئحة التنفيذية نصت على توزيع المخاطر بوصفها معيارا للمفاضلة بين دراسات
الجدوى ،لكنها في الوقت نفسه تركت األمر بشكل فضفاض مقتصر على دراسة الجدوى دون وجود تفصيالت كافية للقطاع
الخاص حول ضمانات التوزيع العادل للمخاطر ،ودور الدولة في ذلك على المديين المتوسط والطويل وبما يساعد على
تحفيز القطاع الخاص على اإلقدام في المساهمة بمشاريع الشراكة ،فتوزيع المخاطر بين القطاع العام والخاص يعتبر أمرا
محوريا في مفهوم الشراكة بحيث يتحمل كل قطاع المخاطر التي يكون أقدر على إدارتها.

 3.2.3الفرص والتحديات في عالقة الشراكة بين القطاعين
هناك العديد من المؤشرات التي يمكن الركون إليها لتحديد أبرز الفرص والتحديات التي تحيط بمجمل عملية
الشراكة بين القطاع العام والخاص بالكويت من حيث إمكانية تشجيع تلك العالقة أو تثبيطها ،ويعتبر ما ورد في تقارير
التنافسية السابقة حول بعض المؤشرات الفرعية واألركان األساسية مرتكزا جيدا إلبراز تطور تلك المؤشرات خالل
86

السنوات الماضية بما يساهم في إيضاح مدى وجود بيئة مناسبة للشراكة بين القطاع الخاص والعام ،كما أن العديد من
المؤشرات التي وردت في الفصل الثاني تمثل فرصا وتحديات البد من االلتفات إليها فيما لو تم وضعها في سياق المشاركة
بين القطاعين ،وأبرز تلك المؤشرات هي:

المؤشرات اإليجابية (الفرص):
 مؤشر مدى قوة حماية المستثمرين
 oإن الحماية التي توفرها الدولة للمستثمرين تعد من المقومات األساسية التي تشجع القطاع الخاص على الدخول
في مشاريع الشراكة بين القطاعين ،بل في االستثمار بشكل مطلق ،و تساهم قوة جهود الدولة لتوفير تلك الحماية
في تشجيع القطاع الخاص على االستفادة من الفرص االستثمارية التي تتيحها مشاريع الشراكة بين القطاعين،
وبالرغم من أن القانون الحالي للشراكة ال يتوسع في توفير ضمانات اضافية للمستثمرين المحليين واألجانب إال
أن الترتيب المتقدم لدولة الكويت خالل السنوات األخيرة (باستثناء العام  )2015/2014قد يساهم في بناء الثقة
في العالقة مع الحكومة ،وبالتالي يؤدي إلى تحسين البيئة االستثمارية للقطاع الخاص تساعد على الدخول في
مشاريع الشراكة مع المستثمر المحلي أو األجنبي .ويعرض الشكل التالي مؤشر حماية المستثمرين ،حيث يتضح
منه استقرار ترتيب دولة الكويت في مراكز متقدمة عالمياً بشكل عام.
شكل (: )41ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدى قوة حماية المستثمرين
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 مؤشر التضخم (نسبة التغ ّير السنوي)
 oمن الضروري وجود معدالت معقولة ومستقرة للتضخم تساعد القطاع الخاص على إعداد دراسات جدوى
دقيقة ،ومن ثم تحديد العائد على االستثمار ال سيما على المدى الطويل الذي تقوم عليه مشاريع الشراكة
87

بين القطاعين ،وال يخفى أن التضخم في حدود المعقول يحمل في طياته حاف اًز على النمو االقتصادي،
وبالتالي فهو يعتبر محف اًز للقطاع الخاص لالقبال على االستثمار .ويبين الشكل التالي ترتيب دولة الكويت
فيما يتعلق بنسبة التغيير السنوي في معدالت التضخم خالل اغلب السنوات األخيرة ،ويظهر ذلك تقدماً
كبي اًر أحرزته الكويت في السيطرة على معدالت التضخم خالل السنوات الماضية ،وهو األمر الذي من
شأنه تحفيز القطاع الخاص على االستثمار فضالً عن اجتذاب المستثمرين األجانب للمساهمة في مشاريع
البنية التحتية بسبب االستقرار االقتصادي.
شكل (: )42ترتيب دولة الكويت في مؤشر التضخم (نسبة التغيّر السنوي)
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 مؤشر جودة البنية التحتية بشكل عام
o

تعتبر البنية التحتية للدولة أحد الركائز األساسية التي تعتمد عليها التنمية االقتصادية ،وتشكل متانة
البنية التحتية حاف اًز كبي اًر لالستثمار بما توفره من تسهيالت تسهم في بناء مختلف المشروعات وادارتها،
ورغم أن الضعف في البنية التحتية يشكل من الناحية التقليدية مؤش اًر سلبيا لالستثمار المحلي ،والجتذاب
رؤوس األموال الخارجية ،إال أن هذا المؤشر يمكن أن يلعب دو اًر ايجابياً من جانب اجتذاب المستثمرين
ذوي االهتمام بمشاريع الشراكة بين القطاعين ،ذلك ألن مشروعات الشراكة على المستوى العالمي قد بدأت
بشكل أساسي من خالل قيام القطاع الخاص باالستثمار في مشاريع البينة التحتية التي ال يتوافر لها
الموارد المالية أو البشرية أو التقنية التي تسمح بإدراة المشروع من قبل الحكومات بكفاءة ،وعلى ذلك فإن
اعدة
ايدة وو ً
ضعف البنية التحتية في أي بلد مع وجود دعم تشريعي وحكومي للشراكة يمثل فرصاً متز ً

للقطاع الخاص من أجل االستثمار في هذا الجانب .وفيما يخص ترتيب دولة الكويت في مؤشر البنية

التحتية ،يشير الشكل التالي إلى ترتيبها في جودة البنية التحتية وهذا يعكس التراجع الواضح خالل السنوات
الماضية وهذا ما يمث ل فرصة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودتها عن طريق قيام الحكومة باجتذاب
المستثمرين المحليين واألجانب لمشاريع الشراكة في هذا المجال.
شكل (: )43ترتيب دولة الكويت في مؤشر جودة البنية التحتية بشكل عام
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 مؤشر تأثير الضرائب في الحافز على االستثمار
o

ال يوجد في الكويت نظام ضريبي متكامل على الشركات ،وانما تقوم الدولة بتحصيل بعض األنواع
المحدودة من الضرائب والزكاة على عدد محدود من الشركات المحلية واألجنبية ،وتعتبر نسبة الضريبة
المنخفضة والتسهيالت الضريبية التي تقدمها الدولة للمستثمرين إحدى أبرز العوامل اإليجابية المؤثرة في
اجتذاب المستثمر المحلي فضالً عن المستثمر األجنبي الذي يستفيد من التعديالت التشريعية الحديثة
(القانون  )2008/2التي خفضت من نسبة الضرائب لتبلغ  %15فقط ،وقدمت إعفاءات ضريبية تصل
إلى عشر سنوات (القانون  ،)2001/8فضال عن إعفاءات جمركية .ويبين الشكل التالي ترتيب دولة
مشجع بشكل كبير للمستثمرين
الكويت في مؤشر تأثير الضرائب في الحافز على االستثمار وهو عامل ّ
لإلقدام على مشاريع الشراكة بين القطاعين ،ورغم التراجع المحدود في هذا المؤشر أحياناً إال أن ترتيب

الكويت يظل متقدماً في أغلب األعوام قياساً ببقية دول العالم الممّثلة في هذا المؤشر.
شكل (: )44ترتيب دولة الكويت في مؤشر تأثير الضرائب في الحافز على االستثمار
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 مؤشر سهولة الحصول على قروض
o

إن عملية الشراكة بين القطاعين تتطلب نظاماً ماليا قاد اًر على استيعاب متطلبات تلك الشراكة ،ولقد
حافظت دولة الكويت بشكل عام على ترتيب متقدم في مؤشر سهولة الحصول على القروض ،وهو األمر
الذي يوّفر حاف اًز إضافياً للقطاع الخاص لإلقبال على مشاريع الشراكة فضالً عن إتاحة الفرص للمستثمرين
األجانب للحصول على التمويل محلياً .ورغم التأخر المحدود في ترتيب الكويت في ذلك المؤشر كما يبينه
الشكل التالي إال أن ذلك لن يعرقل قدرة مؤسسات التمويل على دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين،
وهو األمر الذي البد للحكومة من المحافظة عليه من خالل اتباع البنك المركزي لسياسات من شأنها
االنفتاح والمرونة للتمويل الالزم مع التحفظ على المخاطر.
شكل (: )45ترتيب دولة الكويت في مؤشر سهولة الحصول على القروض
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المؤشرات السلبية (التحدّيات):
 مؤشر عبء اللوائح الحكومية
o

إن األعباء التي تشكلها تعقيدات اللوائح الحكومية على كاهل القطاع الخاص ،والتي يتعلق بعضها
بإجراءات تأسيس الشركات أو جلب العمالة أو التخليص الجمركي أو غير ذلك ،تعد من أبرز المعوقات
السيما الراغبين بعقود
التي يصطدم بها القطاع الخاص بشكل عام ،والمستثمرين األجانب بشكل خاص ّ

الشراكة بشكل أكثر تحديداً ،وهذا يشكل تحدياً ألن قيام الحكومة بتخفيف عبء اللوائح على الشركات

الراغبة بإقامة مشاريع الشراكة بين القطاعين سيساهم بتشجيع تلك الشركات ،بينما تباطؤ الحكومة في هذا
الجانب سيزيد من المخاطر المتعلقة بمشاريع الشراكة ويؤدي بالتالي إلى عزوف المستثمرين عن إقامة
الشراكة .ويوضح الشكل التالي االختالل الواضح في مؤشر أعباء اللوائح الحكومية خالل السنوات السابقة
من خالل ترتيب دولة الكويت المتأخر جدا ،وهو ما يسترعي من الدولة تركيز الجهود لتخفيف تلك األعباء،
وبالتالي التأثير في تشجيع عمليات الشراكة بين القطاعين.
شكل (: )46ترتيب دولة الكويت في مؤشر عبء اللوائح الحكومية
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 مؤشر كفاءة اإلطار القانوني
o

إن وجود التشريعات واألطر القانونية التي تنظم عالقة القطاع الخاص باألطراف األخرى المرتبطة به
في البيئة االستثمارية يعد أم اًر شديد األهمية لما يوفره من ضمانات تتعلق بحفظ حقوق المستثمر في رأس
المال وعمليات التمويل والتقاضي والتحكيم عند نشوء نزاعات وغير ذلك ،وتتأكد أهمية األطر القانونية في
حاالت الشراكة بين القطاعين ذلك بسبب أن الطرف المقابل للقطاع الخاص يمثل الدولة بكل ما تحمله
األجهزة الحكومية من ثقل مالي وتشريعي واقتصادي وسياسي ،وهو األمر الذي يؤدي إلى نشوء حالة من
التردد في اإلقدام على مشاريع الشراكة خشية الدخول في نزاعات غير متكافئة ،وعليه فإنه كلما كانت
تطبق بشفافية كلما زادت مصداقية النظام القانوني ،مما يكون حاف اًز للقطاع
هناك أطر قانونية راسخة ّ
الخاص عموما وللمستثمر األجنبي خصوصاً على اإلقدام على مشاريع الشراكة ،ويمثل تذبذب ترتيب
دولة الكويت في مؤشر كفاءة اإلطار القانوني من خالل التراجع والتقدم كما هو في الشكل التالي رسال ًة
مربك ًة للمستثمرين الراغبين في االنخراط بمشاريع الشراكة ،وهو األمر الذي يسلتزم من الحكومة بذل المزيد
من الجهود إلعادة بناء الثقة في األطر القانونية التي تحكم عالقة القطاع الخاص باألطراف األخرى.
شكل (: )47ترتيب دولة الكويت في مؤشر كفاءة اإلطار القانوني*
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 مؤشر أثر قواعد األعمال في االستثمار األجنبي المباشر
o

خطوة جبارًة باتجاه تحفيز رؤوس األموال األجنبية لالستثمار في
رغم أن قانون الشراكة الحالي قد خطا
ً

مشاريع الشراكة من خالل السماح للمستثمر باالستغناء عن الوكيل المحلي إال أنه ال يمكن النظر إلى
ذلك التطور بمعزل عن العوامل األخرى المحيطة ،وال يمكن توقع اجتذاب المستثمرين األجانب للمساهمة
في مشاريع الشراكة مع استمرار ترتيب دولة الكويت عند مستويات متأخرة في مؤشر أثر قواعد األعمال
على االستثمار األجنبي المباشر كما هو مبين في الشكل التالي ،وهذا الترتيب المتأخر الملحوظ خالل
السنوات الماضية بسبب تعقيدات فتح األسواق لالستثمار األجنبي يشكل عائقاً حقيقاً أمام مشاريع الشراكة،
والبد للحكوم ة من العمل بجد لتحسين القدرة التنافسية لالقتصاد الكويتي في هذا المجال للمساعدة في
اجتذاب رؤس األموال األجنبية ودعم مشاريع الشراكة .ورغم التعديلين القانوني والمؤسسي بشأن االستثمار
األجنبي والذي تمخض عنه انشاء هيئة تشجيع االستثمار المباشر والتي تتمتع بصالحيات واستقاللية
أكبر بما يمكنها من أداء دورها على نحو أفضل ،إال أن الهيئة تحتاج لوقت كافي ألداء دورها بشكل فعال
بما يساهم بتطوير بيئة جاذبة لالستثمار االجنبي في دولة الكويت.
شكل (: )48ترتيب دولة الكويت في مؤشر أثر قواعد األعمال على االستثمار األجنبي المباشر
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 مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية


تعتبر حماية الحقوق الملكية الفكرية أحد العناصر األساسية التي يتوجب االلتفات إليها من قبل الحكومة
بشكل أساسي لما توفره من ضمان لحماية أصحاب المبادرات والمستثمرين المقبلين على عقد الشراكة مع
القطاع العام ،ويتأكد هذا األمر تحديداً بالنظر إلى المستثمرين األجانب الذين يمكن أن يقوموا بنقل التكنولوجيا
إلى الكويت من خالل مشاريع الشراكة ،ورغم أن قانون الشراكة الحالي قد نص على حماية تلك الحقوق إال
أن الواقع العملي يشير إلى التراجع الذي شهدته رعاية الدولة للحقوق الفكرية السيما خالل السنوات الثالث
األخيرة ،وذلك بعد سنوات من االستقرار النسبي كما يبينه الشكل التالي ،األمر الذي يعكس اتجاهاً مغاي اًر
لما ينبغي أن تكون عليه المقومات األساسية التي ترعاها الدولة لتشجيع الشراكة بين القطاعين  ،وهو ما
يستدعي تطوير جهود الحكومة للعمل بشكل أكثر جدية إلعادة الثقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
شكل (: )49ترتيب دولة الكويت في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية
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 مؤشر توافر رؤوس األموال للمشاريع الرائدة
o

المتميزة ،وتحتاج المبادرات إلى رعاية
لقد ركز قانون الشراكة الحالي على دعم المبادرات والمشروعات
ّ

خاصة من قبل الدولة بسبب ارتفاع حجم المخاطر المرتبطة بمشاريعها غير المسبوقة ،وبالتالي وجود
القيود المرتبطة بعمليات التمويل ،ويوضح الشكل التالي التذبذب الذي حققته دولة الكويت في مؤشر
توافر رؤوس األموال للمشاريع الرائدة خالل السنوات األخيرة ،وهو األمر الذي البد من معالجته من قبل
مما
الدولة وبشكل حازم حتى تنسجم بيئة األسواق المالية المحلية مع متطلبات التمويل لمشاريع الشراكةّ ،

يشجع المستثمرين المحليين واألجانب على اإلقبال على مشاريع الشراكة.
ّ

شكل (: )50ترتيب دولة الكويت في مؤشر توافر رؤوس األموال للمشاريع الرائدة
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 4.3دراسة حالة للتجربة الكويتية من الواقع العملي
الشك بأن التطبيق العملي للقانون رقم  )BOT( 2008/7قد ساهم في إبراز العديد من الجوانب التي ينبغي على
المشرع االلتفات إليها بالقانون السابق بما يساعد على بناء شراكة على أسس متينة بين القطاعين العام والخاص ،وهو ما
ّ
تم فعال التعامل معه في القانون الجديد .ويمكن في هذا السياق اإلشارة إلى ثراء التجربة العملية للقطاعين في التعامل مع
القانون السابق ،وما ارتبط به من مواطن ضعف تمت محاولة تالفيها أو مواطن قوة تم التأكيد عليها في القانون الجديد،
وبناء على مقابالت شخصية أجريت مع رجال أعمال ومسؤولين حكوميين فقد استخلصت بعض أبرز الجوانب التي البد
من مراعاتها عند بناء عالقة الشراكة بين القطاعين ،وهو ما تتعرض له الجزئية اآلتية:

1.4.3

وجهة نظر القطاع الخاص

 الجانب القانوني :رغم أن السلطتين التشريعية والتنفيذية قد س ّخرتا إمكانياتهما القانونية لصياغة القانون الجديد بشكل
يسد الثغرات في القانون السابق ،إال أن النصوص الحالية قد استغرقت في تطوير الجوانب القانونية دون مراعاة
الجوانب العملية التي يحتاجها القطاع الخاص على أرض الواقع عند االنخراط بمشاريع الشراكة ،وعلى رأسها
تحقيق عوائد مجزية ،فغياب التمثيل الكامل والمنظم لوجهة النظر التي تمثل المستثمرين في صياغة القانون أدى
إلى وجود بعض المواد القانونية التي يعتبرها القطاع الخاص عائقا لتعزيز تلك الشراكة ،وبالتالي قد يؤثر في عزوف
الكثير من المستثمرين عن االنخراط في مشاريع الشراكة.
 بناء الثقة :هناك أفكار مسبقة ونظرة سلبية من قبل بعض األطراف الفاعلة في السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه
عمل القطاع الخاص ،فبالرغم من دعوة الحكومة للقطاع الخاص إلى المشاركة في خطط التنمية إال أن هذه الدعوة
كانت متالزمة مع النظر إلى هذا القطاع بعين الشك والريبة من أدائه ،السيما التعامالت أو االستفادة من المال العام،
وهو األمر الذي يثبط من حماس القطاع الخاص للدخول في مشاريع الشراكة بين القطاعين.


الروتين الحكومي :لم تقم أجهزة الدولة بتقديم التسهيالت للقطاع الخاص من خالل القيام بدورها المتوقع في تقليص
الدورة المستندية وتجاوز الروتين في مشروعات الشراكة ،وفي ظل غياب التسهيالت يقوم كبار المستثمرين في
مشاريع الشراكة الضخمة مع الحكومة بتضييع الكثير من الموارد والوقت من أجل الحصول على التراخيص مثال،
فالحكومة ال تفرق بتبسيط اإلجراءات والمتطلبات بناء على حجم المشروع سواء أكان المشروع ذا حجم كبير
وجدوى اقتصادية عالية أم مشروعا صغير الحجم وذا جدوى اقتصادية ضعيفة القيمة.



أدوات الرقابة :هناك حالة من الضعف في أجهزة الدولة الرقابية بما ال يمكنها من مواكبة عملية الشراكة بين
القطاعين ،فالمراقبون الماليون الذين تستعين بهم الدولة للتأكد من سالمة اإلجراءات المالية في مشاريع الشراكة
أثناء التنفيذ يقومون بدور سلبي ال يساهم مطلقا في تلبية احتياجات القطاع الخاص ،وقد يرجع ذلك بسبب قلة خبرتهم
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العملية في التعامل مع القطاع الخاص في نطاق مشاريع الشراكة ،كما إن عمليات الرقابة تت ّسم بالبطء والتعقيد وهو
ما ال يتالءم مع مرونة القطاع الخاص في العمل وديناميكيته.


فلسفة الشراكة :قصور النظر من قبل بعض مسؤولي الدولة تجاه الفلسفة الحقيقية للشراكة بحيث لم يتم التعامل مع
القطاع الخاص على أساس الشراكة المتوازنة التي تكفل تحقيق المصلحة العامة والخاصة ،وإنما كان ذلك انطالقا
من كون الحكومة هي صاحبة السلطة المطلقة واليد الطولى التي تمكنها من فرض رؤيتها بشكل أحادي الجانب.
ومن جانب آخر فليس لدى الدولة رؤية واضحة تجاه خطط التنمية وكيفة تحقيق الدولة ألهداف تلك الخطط ،وهو
ما يؤدي إلى حالة الضبابية تجاه دور القطاع الخاص في عملية التنمية ،واألمران ينعكسان بصورة سلبية على الكثير
من موظفي الدولة المسؤولين عن مشاريع الشراكة ،والذين يتمسكون بطبيعة الحال بالجوانب القانونية فقط دون
النظر إلى الجوانب االقتصادية والتجارية من تلك المشاريع.

 غياب الحافز :التعقيدات البيروقراطية واالقتصادية والسياسية المصاحبة للمضي في مشاريع الشراكة تؤدي إلى
عزوف القطاع الخاص عن المشاركة في مشاريع الشراكة مع الدولة ،وعادة ما يلجأ القطاع الخاص لتلك الشراكة
ليس بسبب المحفزات والتسهيالت التي تقدمها الدولة للمستثمرين ،وإنما يكون بسبب مشكلة ندرة األراضي التي
يمكن توفيرها لمشاريع الشراكة الضخمة حصرا من قبل الدولة.
 الشمولية والتخصص :هناك غياب واضح لرأي الجهات ذات العالقة في إعداد كراسة الشروط المرجعية لمشاريع
الشراكة ،ومن يقوم بوضع الشروط هم من اختصاصيي الجهة الحكومية صاحبة المشروع دون االستفادة من تنوع
الجهات األخرى وعمقها واختصاصاتها وخبرتها ،وهذه الجهات قد تكون لديها رؤى مفيدة وذلك من مثل جامعة
الكويت ،ومعهد االبحاث العلمية ،ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،فضال عن وزارات الدولة وهيئاتها األخرى ذات
الشأن ،األمر الذي يفقد مشروعات الشراكة قيمة مضافة كان يمكن االستفادة منها لمصلحة القطاعين.
 التطوير المستمر :إن اللوائح التنفيذية لقانون  BOTالسابق ،وقانون الشراكة الحالي ال تزال غير ناضجة ،وهي
تحتاج إلى المزيد من التطوير .إن الحكومة ال تحتاج إلى إعادة اختراع العجلة ،وإنما عليها االستفادة من تجارب
الدول األخرى التي قطعت أشواطا متقدمة في مشاريع الشراكة بين القطاعين بما يؤدي إلى جاهزية القوانين المعمول
بها في الكويت واللوائح التنفيذية لها ،األمر الذي يساهم في خدمة مصالح القطاعين العام والخاص.

2.4.3

وجهة نظر الحكومة

صي ِه
 تشدّد النص القانوني :القانون السابق لم يكن فيه تحفيز كاف للقطاع الخاص بسبب التأكيد المبالغ فيه من جهة ن ّ
على جوانب المنع والتقييد ،وهو األمر الذي كان له بالغ األثر السلبي على القطاعين ،فمن جهة كان القطاع الخاص
غير متحفز لالستثمار تحت غطاء قانوني غير جاذب ،ومن جهة أخرى كانت الجهات الحكومية تعتقد بأن األصل
في القانون هو المنع في كل ما لم يرد نص بالسماح به ،في الوقت الذي كان يلزم فيه وجود المرونة الكافية واالرتكاز
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على مبدأ السماح للقطاع الخاص باالنخراط في الشراكة دون قيود باستثناء ما ورد فيه نص بالمنع ،وهذا األمر تم
توضيحه في القانون الحالي بما يضمن المزيد من المرونة والشفافية لصالح القطاع الخاص.
 اتخاذ القرارات :كان هناك تأخير بسبب عدم قدرة ممثلي الجهات الحكومية على اتخاذ قرار ،والحاجة للعودة إلى
جهات عملهم ،بينما نحا القانون الجديد نحو التأكيد على التمثيل الرفيع للجهات الحكومية في داخل اللجنة العليا
لمشروعات الشراكة ،وتوسيع الصالحيات بما يؤدي إلى أن تمارس هذه اللجنة عملية صناعة القرار من الناحية
العملية وفقا لمدخل الشباك الواحد ،وهو األمر الذي يساهم في تسريع اإلجراءات ،وتقليص الدورة المستندية،
والقضاء على الروتين.
 مصلحة المستثمر :الجهات الحكومية كانت تضع شروط الشراكة بشكل منفرد ال يوازن ما بين مصالح القطاعين،
وبالتالي كان هناك عزوف من قبل القطاع الخاص عن المشاركة في بعض المشاريع مثل البيوت منخفضة الدخل
وشركة الضمان الصحي ،وهو ما تم التعامل معه من خالل إعطاء هيئة الشراكة المرونة المطلوبة لألخذ بعين
االعتبار مصالح القطاع الخاص.
 ترشيد الموارد :تم الطلب من المستثمرين تأسيس شركات لغرض التقدم للفوز بمشاريع الشراكة ،وهو لم يكن باألمر
المنطقي بسبب األعباء التي تحملها المستثمرون ،وكذلك الجهات الحكومية لتأسيس شركات ال تنجح في الحصول
على بمشاريع الشراكة ،وبالتالي تكون الحاجة إلى وجودها منتفية ،األمر الذي تم تالفيه في القانون الجديد من خالل
النص على لزوم تأسيس الشركة بعد فوز المستثمر بمشروع الشراكة وليس قبل ذلك.
 نطاق القانون :كان القانون السابق يعتبر تطويرا لقانون أمالك الدولة ،وهو ما يجعله ذا طابع محدود ،لقد كان هناك
مقدار كبير من اللبس في تطبيق القانون السابق يتعلق بمدى شمول القانون للقطاعات غير العقارية كالقسائم الزراعية
والصناعية في مشاريع الشراكة ،وهو ما أدى إلى التركيز فقط على الجانب العقاري ،بينما جاء القانون الحالي
ليعالج ذلك من خالل فتح المجال بشكل واضح لجميع القطاعات للدخول في مشاريع الشراكة.
 توضيح االختصاص :لم يكن القانون السابق عمليا بسبب سماحه لكافة الشركات المسجلة بسوق الكويت لألوراق
المالية للتقدم في المنافسة على مشاريع الشراكة ،وهو األمر الذي أدى إلى السماح للشركات غير المختصة من التقدم
للمنافسة على مشاريع الشراكة ،وبالفعل فقد تقدمت العديد من الشركات العقارية لمشاريع إنشاء محطات كهرباء -
على سبيل المثال  -ظنا منها بوجود اإلمكانية العملية لذلك ،وهو ما لم يتم على أرض الواقع بسبب عدم االختصاص،
وهذا األمر تم تداركه في القانون الحالي بحيث تخضع كل الشركات لعملية التأهيل لفرز الشركات المناسبة منها،
وال يتم تأهيل شركة لمجرد اإلدراج في سوق األوراق المالية.
 توحيد المعايير :كانت الجهات الحكومية في القانون السابق تطرح شروطها المختلفة والخاصة بكل جهة لعقود
الشركات وهو ما قد يسبب على أرض الواقع قدرا كبيرا من اإلرباك للقطاع الخاص بسبب ضبابية الرؤية وارتفاع
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المخاطرة ،وهو ما استلزم التأكيد في القانون الجديد على إسناد مسؤولية توحيد االشتراطات إلى هيئة الشراكة
بوصفها جهة منظمة لعقود الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
 المال العام :لقد جاء القانون الحالي ليعالج موضوع رمزية أسعار أراضي الدولة التي كان قانون أمالك الدولة ينظم
انتفاع القطاع الخاص بها ،وقد ساهمت عملية إعادة تسعير أراضي الدولة في زيادة إيرادات الدولة من تأجير األمالك
العامة ،وهو األمر الذي ينعكس إيجابيا على تنمية اإليرادات غير النفطية والمساعدة في تنويع مصادر الدخل فضال
عن الحفاظ على المال العام.
 الثغرات القانونية :عالج القانون الحالي معضلة لم يتطرق لها القانون السابق تتعلق بتراجع أحد األطراف عن
المضي في التزامه بمشروع الشراكة بعد ترسية المشروع على المستثمر ،وقبل توقيع العقد ،حيث نص القانون
الجديد على وجود (وثيقة االلتزام) التي يتم توقيعها بمجرد الترسية ،كما عالج القانون قضية تعثر المستثمر عن
االستمرار بالمشروع من خالل النص على (عقد االحالل) ،وهو الذي ينظم عملية استبدال المستثمر المتعثر بمستثمر
آخر ليحل محله ،وبمواصفات التأهيل والشروط المرجعية ذاتها التى نص عليها.
 ضمان المنافسة :لقد أكد القانون الحالي على دعم التنافسية بين المستثمرين من خالل طرح فكرة (المشروع المتميز)
الذي سبق طرحة ليكون مبادرة من مستثمر آخر ،وهذا األمر يساهم عمليا في السماح ألكثر من مستثمر بالدخول
في مشاريع الشراكة الضخمة التي تحتاج إلى عدة مستثمرين للقيام بها ،مثل :مشروع التخلص من االطارات
المستخدمة ،كما دعم التنافسية بين المستثمرين من خالل فكرة (الحيود) ،وهي معايير تحديد االشتراطات الجوهرية
التي ال تقبل التفاوض في مواصفات المشروع ،وتحديد هامش التفاصيل التي يمكن الحياد عنها من خالل شروط
أكثر عمومية ،األمر الذي يسمح بفتح باب المنافسة في مشروعات الشراكة للشركات ذات المواصفات المقاربة،
وليست الشركات المتطابقة مع اشتراطات المشروع.
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 5.3الدروس المستفادة من أفضل الممارسات العالمية
هناك مجموعة من التجارب الناجحة في دول العالم التى قطعت شوطا طويال في مشاريع الشراكة ويمكن االستفادة من
تلك الممارسات العالمية لتحسين عالقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت ،ومن تلك التجارب:
التجربة الفرنسية
تعتبر فرنسا من الدول التي قطعت شوطا طويال في مجال تأسيس الشراكة بين القطاعين ال سيما بعد اعتماد قانون للشراكة في عام  2004الذي أنشأ هيئة مختصة تعمل
على إجراءت التقييم المسبق لعقود الشراكة ،وتقديم الدعم للجهات الحكومية في عملية إبرام عقود الشراكة ومتابعة تنفيذها ،وتتميز التجربة الفرنسية بانفتاح مشاريع
الشراكة مع القطاع الخاص على العديد من القطاعات غير التقليدية ،والتي تشمل البيئة والرياضة والثقافة ،فضال عن القطاعات التقليدية في البنية التحتية كالنقل والطرق
ومحطات توليد الكهرباء التي توفر فرصا أخرى للقطاع الخاص لالستثمار فيها.

التجربة األيرلندية
قامت إيرلندا وبدعم من االتحاد االوروبي باالستثمار في مشاريع الشراكة في العديد من مجاالت البنية التحتية ومنها مجال مياه الصرف الصحي فقد ساعدت فرص
الشراكة الحكومة اإليرلندية على الوفاء بالتزاماتها البيئية وفقا للمعايير األوروبية من خالل تحسين نوعية المياه في خليج دبلن خالل العقد الماضي ،وتتميز التجربة
اإليرلندية في هذا السياق بالحصول على تكنولوجيا متطورة لمعالجة مياه الصرف ،ودعم التنمية المستدامة في البنية التحتية من خالل مشاريع شراكة لم يكن باإلمكان
الحصول عليها بشكل منفرد بسبب ارتفاع التكلفة ،وهو ما تم توفيره من خالل المستثمرين األجانب.

التجربة االنجليزية
تعتبر المملكة المتحدة من الدول الرائدة في مجال الشراكة بين القطاعين ،وتمثل مشاريع البنية التحتية في مجال مياه الشرب في مقاطعة ويلز أحد أبرز النماذج الدالة على
االستفادة من مشاريع الشراكة من خالل نهج مبتكر لتحقيق كفاءة المخرجات وخفض التكاليف ،وهو ما يعني التوفيق بين تحقيق أهداف المجتمع وسياسات الدولة مع الحفاظ
على معايير الجودة العالية والكفاءة المالية التي تحكم عمل القطاع الخاص ،والذي يدعو إلى االهتما م بهذا النموذج هو المرونة التي وفرتها تلك الشراكة لمستثمرين من
الباطن لفترات محدودة ال تزيد عن خمس سنوات ،مع استمرار وجود عوائد مجزية استقطبت العديد منهم للتنافس على المساهمة بهذا المشروع.

التجربة الهنغارية
منذ تسعينيات القرن الماضي دأبت هنغاريا على االست ثمار في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ،فمن النماذج الملفتة في هذا السياق التجربة في مجال التعامل مع
النفايات الصلبة ،فقد تم من خاللها فتح األبواب للقطاع الخاص للمساهمة في ذلك .ويعد التحالف بين شركتين (ألمانية ونمساوية) في مدينة ديبريسن (ثاني أكبر المدن
الهنغارية) إلدارة جمع النفايات الصلبة ومكبّاتها وفق معايير االتحاد األوروبي أحد النماذج الناجحة للشراكة بسبب قيام تحالف الشركات بتطوير الخدمة وما يرتبط بها من
بنية تحتية دون أي حاجة للحصول على تمويل بضمانات حكومية أو مساهمة عامة آخذا باالعتبار نجاح التحالف باالستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية حسب
المواصفات األوروبية تراعي التنمية المستدامة دون الدخول في التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل.

التجربة السنغافورية
تنطلق ريادة التجربة في سنغافورة في مشاريع الشراكة بين القطاعين من كونها شملت قطاعا مفصليا يؤثر بشكل جذري في عالقة الحكومة بكافة مناحي األنشطة
والقطاعات في الدولة ،وهو مجال تطوير الحكومة اإللكترونية ،فلقد شجعت الحكومة خالل السنوات القليلة الماضية القطاع الخاص الستثمار قرابة المليار دوالر في
شراكة تهدف إلى تطوير قواعد البيانات وتسريع تقديم الخدمات االلكترونية للجمهور ،وتحسين االتصال اإللكتروني بين جهات الدولة المختلفة ،فضال عن تقوية أنظمة
الحماية االلكترونية ،ولقد ساهمت تجربة الشراكة هذه في زيادة تألق النموذج السنغافوري من خالل زيادة كفاءة وجودة إدارة تطبيقات الحكومة اإللكترونية‘ بحيث أضحت
بعض التصاريح الحكومية التي تميزت أصال بإنجازها إلكترونيا خالل يومين فقط موفرة الوقت ،فأصبح إنجازها يحتاج إلى دقيقتين.
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 6.3خطة عمل العادة صياغة الشراكة
ترتكز خطة العمل على تطوير السير ليكون بخطين متوازيين يركز أحدهما على دعم الشراكة مع قطاع األعمال
المحلي ،وهو يحتاج إلى االستفادة من األدوات الموجودة لدى الدولة في استقطاب المستثمرين الكويتيين للشراكة في قطاعات
متنوعة ترتكز أساسا على المبادرات ،بينما يركز خط السير اآلخر على دعم الشراكة مع المستثمرين األجانب في قطاع
مشاريع البنية التحتية بشكل محدّد بدقّة نظرا لما تملكه الكثير من الشركات األجنبية من خبرة في هذا اإلطار ،وهو ما
يسترعي تفعيل األدوات المتاحة لدى الدولة الستقطاب رؤوس األموال من الخارج ،فضال عن تطوير اإلطار التشريعي
الحالي لمشروعات الشراكة نحو المزيد من المرونة والشفافية والعدالة لقطاع األعمال ،وبناء عليه تبرز أهمية إقامة لجنة
تنفيذية عليا مشتركة مبنية على قرار من مجلس الوزراء لتنسيق الجهود بين هيئة مشروعات الشراكة وهيئة تشجيع
االستثمار المباشر ،ب اإلضافة إلى االستفادة من خبرات ممثلين للقطاعات العام والخاص واألهلي للتعامل مع ذلك ،بحيث
تضم اللجنة في عضويتها:
 القطاع الحكومي :هيئة مشروعات الشراكة ،وهيئة تشجيع االستثمار المباشر ،والجهات الحكومية األخرى الفنية
والقانونية والبحثية ذات الشأن (وزارات – هيئات – جهات مستقلة).
 القطاع الخاص :غرفة التجارة والصناعة ،وممثلين عن بعض المستثمرين ممن خاضوا تجربة الشراكة ،وممثلين
عن بعض كبرى الشركات المسجلة بسوق الكويت لألوراق المالية.
 القطاع األهلي :ممثلين عن جمعيات النفع العام والمنظمات غير الحكومية ذات الشأن.
وتركز هذه اللجنة جهودها لتحقيق ثالثة أهداف محورية هي:
 .1تعزيز روابط الثقة بين القطاعين من خالل العمل المشترك لمعالجة النظرة السلبية المسبقة تجاه فساد القطاع
الحكومي أو تجاه انتهازية القطاع الخاص ،بحيث يتم إعادة بناء الشراكة على أسس متينة.
 .2دراسة الجوانب السلبية في قانون الشراكة الحالي من الناحية العملية ،وليس مقتص اًر على اإلطار القانوني
فقط ،بحيث تقدم مقترحاتها للحكومة لتدخل في دورة التعديالت التشريعية على القانون الحالي.
 .3إيجاد السبل الكفيلة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الشراكة من خالل تذليل العقبات
لضمان شراكة فعالة من خالل االستفادة من قانون تشجيع االستثمار المباشر.
إن مشكلة ندرة األراضي وارتفاع قيمة المعروض منها يشكل أحد أبرز المعوقات للمستثمرين للمساهمة في
عملية التنمية بما فيها االنخراط بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،والبد للدولة من معالجة مشكلة ندرة
االراضي بالتعاون مع القطاع النفطي وبلدية الكويت والجهات األخرى من خالل التركيز على األهداف التنموية الواسعة
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لعملية الشراكة بدالً عن النظرة الضيقة للقيمة السوقية لتلك األراضي ،وعليه فال بد من خلق آليات تتسم بالشفافية
والمرونة والعدالة تسمح بتوفير األراضي للقطاع الخاص على أسس تنموية واقتصادية طويلة المدى وبعيداً عن التأثيرات
السياسية في عملية التوزيع ،بما يساهم في توفير المزيد من األراضي للقطاع الخاص اجماالً ولمشاريع الشراكة بشكل
أكثر تحديداً ،كما والبد لهذه اللجنة من االسترشاد بالتوصيات التالية للعمل على محاولة تحقيقها:
 .1تبسيط إجراءات التسجيل والرخص من خالل االستفادة العملية من مستوى التمثيل الحكومي في اللجنة العليا
لمشروعات الشراكة وتفعيل نظام النافذة الواحدة في هيئة تشجيع االستثمار.
 .2العمل على مكافحة الفساد والتعاون مع الهيئات الرقابية ،والحرص على االستثمار في بناء سمعة جيدة قائمة
على مبادئ العدالة والكفاءة والمهنية بما يساهم في تعزيز روابط الثقة مع المستثمرين.
 .3تعزيز دور المؤسسات المالية ،وتطوير نظام الرقابة المصرفية بما يتوائم مع ديناميكية مشاريع الشراكة
ويضمن درجة عالية من المرونة ،فضالً عن ضمان حقوق مؤسسات التمويل في حالة تعثر المشاريع.
 .4إنشاء وحدات داخل الو ازرات ذات الشأن لدعم مشاريع الشراكة يخضع العاملين فيها إلى التدريب حول فلسفة
الشراكة وأطرها وآلياتها وتطبيقاتها إلعداد الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع مشاريع الشراكة
والمستثمرين بكفاءة عالية.
 .5خلق معايير كمية أكثر تحديداً لمساعدة متخذي القرار على عملية المفاضلة بين الخيارات المختلفة لتحديد
إطار الشراكة األنسب من بين أنواعها المختلفة لكل مشروع على حدة.
 .6إعادة دراسة عملية توزيع المخاطر بناء على الفهم الصحيح لفلسفة الشراكة بما يضمن المزيد من التوازن
من خالل االنخراط الفعال للقطاع العام في تحمل المخاطر التي يستطيع إدارتها بشكل أفضل من القطاع
الخاص.
 .7وضع استراتيجية لتطوير النظم اإلدارية والتسويقية بما يدعم عملية الترويج لمشروعات الشراكة خارجياً من
خالل تعزيــز جاذبية دولة الكويت ليصبح موقعاً مضيفاً لالستثمار.
 .8التأكد من البدء بطرح الشراكة خاصة في مشاريع البنية التحتية األكثر إلحاحاً من حيث مساهمتها في
استقطاب المزيد من االستثمارات التي تحتاج إلى وجود بنية تحتية جاهزة.
التوسع بصورة أكبر في تقليل القيود والعوائق على فتح السوق المحلي للمستثمر األجنبي ،مع زيادة اإلعفاءات
.9
ّ
الضريبية والجمركية الحالية أكثر عن دول المنطقة للمساعدة في استقطاب المستثمرين.

 .10المبادرة إلى االتصال بالشركات العالمية الكبرى المنخرطة في مشاريع الشراكة بشكل مباشر ،واستطالع
مدى معرفتها ببيئة االستثمار المحلية ومدى اهتمامها باالنخراط في مشاريع شراكة بدولة الكويت.
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 .11إن العمل الجاد على تطوير بيئة األعمال في دولة الكويت بما يحسن من موقعها التنافسي يساهم بشكل
إيجابي في تحسين مراتب دولة الكويت في المؤشرات العالمية ،وبالتالي ينعكس ذلك بطبيعة الحال على
تسهيل عملية استقطاب المستثمر األجنبي.
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