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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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تقديم
يسر لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أن تقدم تقريرها السنوي الثاني عشر "تقرير الكويت للتنافسية
 "2017/2016بوصفه 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 الحادي عشر ،يهدف التقرير الثاني 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 تحليالً مكثفا ً لوضع التنافسية الحالي لالقتصاد الكويتي ،وذلك في ضوء نتائج
التقرير العالمي للتنافسية الصادر في العام  ،2017/2016وكذلك تحليالً مقارنا ً لوضع تنافسية دولة الكويت
لألعوام السابقة ،ويظهر التقرير أن تنافسية دولة الكويت لعام  2017/2016قد تأخر بأربعة مراكز مقارنة
بالعام السابق  .2016/2015ولعل أهم ما تم إضافته في تقرير هذا العام إلى ما ورد في تقرير العام
الماضي هو إضافة فصل جديد يتعلق باالستثمار في البنية التحتية.
هذا ويتزامن مع صدور هذا التقرير إطالق حساب للجنة الكويت الوطنية للتنافسية بشكل رسمي
على شبكة التواصل االجتماعي تويتر  @KuwaitNCCبهدف التواصل مع الجمهور من أفراد ورجال
األعمال ومؤسسات وجهات الدولة للتعرف على دور التنافسية وأهميتها بما يعزز توحيد الجهود نحو
تحسين مستوى التنافسية 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  2017/2016في إصداره الثاني عشر تحليل جوانب التنافسية المتعلقة
باالقتصاد الكويتي استنادً إلى نتائج التقرير العالمي للتنافسية الذي أصدره المنتدى االقتصادي العالمي في العام /2016
 ،2017وقد بينت نتائج هذا العام أن دولة الكويت تحتل المركز  38على المستوى الدولي في مؤشر التنافسية العالمية ،وهو
ما يمثل تراجعا نسبيا في ترتيبها بأربعة مراكز مقارنة بالعام السابق  2016/2015عندما احتلت دولة الكويت المركز .34
ومن بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ظل ترتيب دولة الكويت كما هو الحال عليه في العام الماضي 2016/2015
حيث 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 تفاوت
ترتيب دولة الكويت ما بين المركز  40في العام  ،2015/2014والمركز  34في العام .2016/2015
جدول (: )1مؤشر التنافسية العالمية – ترتيب دولة الكويت على مدى خمس السنوات األخيرة
العام

2013/2012

2014/2013

2015/2014

2016/2015

2017/2016

ترتيب دولة الكويت

37

36

40

34

38

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 ،وحول مناخ بيئة االعمال 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 تبرز 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  2016والذي تقوم بنشره مجموعة البنك الدولي ،فوفقا ألحدث بيانات مؤشر المجمع المعني بسهولة ممارسة األعمال،
فإن دولة الكويت تحتل الترتيب رقم  101عالميا في هذا المجال.
صص لعرض نتائج التقرير العالمي للتنافسية بشكل تفصيلي ،وهي تبين أن الكويت تحتل
أما الفصل الثاني فقد خ ّ
المركز الثامن والثالثين عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية ،وبذلك تحتل الكويت المرتبة السابعة في عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية ،والمرتبة الرابعة على المستوى الخليجي متقدمةً على مملكة البحرين وسلطنة عمان (انظر الجدول .)2
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن دولة الكويت كانت قد احتلت في العام  2016/2015المركز األربع وثالثين عالميًا ،وهذا يعني
ّ
أن مرتبة درجة التنافسية للكويت قد تراجعت خالل العام الحالي بأربعة مراكز في الترتيب العالمي ،بالرغم من هذا التراجع،
لم يتدهور ترتيب الكويت ف ي عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،حيث حافظت على المركز السابع للعام الثالث على
التوالي.
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جدول (: )2مؤشر التنافسية العالمية  -نتائج 2017/2016

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

11

2

اإلمارات العربية المتحدة

16

3

قطر

18

4

السعودية

29

5

إستونيا

30

6

الكويت

38

7

البحرين

48

8

سلوفينيا

56

9

جمهورية سلوفاكيا

65

10

عمان

66

11

قبرص

83

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 36
في هذا العام مقارنة بالمركز  33عالميا ً الذي حصلت عليه في العام  ،2016/2015وهو ما يضعها في المركز السابع في
عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية مقارنة بالمركز التاسع الذي حصلت عليه في العام الماضي ،وتقدمت الكويت بين دول
مجلس التعاون الخليجي على البحرين وعمان في هذا المجال .وتحتل الكويت أيضا ً المركز  70عالميا في مؤشر معززات
الكفاءة في العام  ،2017/2016وهو ما يعتبر تحسنا طفيفا مقارنة بالمركز  72في العام الماضي ،ومع ذلك فقد ظل للعام
الثاني على التوالي ترتيب الكويت في هذا المجال ضمن عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية في المركز الحادي عشر وفي
المركز األخير من بين دول مجلس التعاون الخليجي .أما فيما يتعلق بالمؤشر الثانوي لعوامل اإلبداع فيشير من خالل التقرير
تحسن ترتيب الكويت من المركز  82العام الماضي  2016/2015إلى المركز  79هذا العام ،إال أن ترتيب الكويت في عينة
لجنة الكويت الوطنية للتنافسية قد تراجع من المركز الحادي عشر إلى المركز الثاني عشر بسبب التحسن الواضح للترتيب
العالمي لسلطنة عمان خالل العام ،وهو ما يجعل ترتيب دولة الكويت في المؤشر الثانوي لعوامل اإلبداع األدنى من بين
دول مجلس التعاون الخليجي ،هذا ويعرض الفصل الثاني من التقرير أهم النتائج المتعلقة بأركان مؤشر التنافسية العالمية
البالغ عددها  12ركنا ،منتهيا ً بختامة تلخص أهم العوامل األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال في الكويت التي يتم تحديدها
من خالل استفتاء آلراء رجال األعمال ،وتأتي اإلجراءات البيروقراطية الحكومية في مقدمة هذه العوامل وذلك للعام الثاني
عشرعلى التوالي.
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ويخصص الفصل الثالث من التقرير لموضوع االستثمار في البنية التحتية كأحد المرتكزات األساسية التي تلعب
دورا حاس ًما في تعزيز التنافسية ،ويستعرض الفصل الواقع الحالي ألهم مشاريع البنية التحتية في الكويت ومتطلبات نجاح
ً
االستثمار في هذا المجال بهدف تطوير األداء التنافسي بما يساهم في تحقيق رؤية الكويت كمركز مالي وتجاري رائد في
المنطقة ،ويقدم التقرير في هذا السياق خطة عمل تقوم على أساس إعادة صياغة دور جهاز متابعة األداء الحكومي كأحد
أبرز اآلليات التي تكفل إسهام الجهاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البنية التحتية ،وذلك من خالل تشكيل فريق
فني على درجة عالية من المهنية للقيام بالمهام وتوفير األرضية التشريعية والقانونية لتوسيع مسئوليات وصالحيات الجهاز
واشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في عملية اتخاذ قرارات مشاريع البنية التحتية المستدامة ،كما قدم
مجموعة من التوصيات من أهمها:


توضيح الرؤية فيما يتعلق بدور الدولة في تح ّمل المخاطر المستقبلية لالستثمار في البنية التحتية بما
يساعد على تحفيز القطاع الخاص للخوض في هذا المجال.



استخدام األساليب العلمية في التخطيط االستراتيجي للوصول إلى تقديرات لحجم استخدام البنية التحتية
بالمستقبل وتفعيل النتائج بما يساهم في االستفادة القصوى من الموارد التي يتم توظيفها في البنية التحتية.



توسيع قاعدة مشروعات الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بما
يضمن توفير التمويل الكامل من خالل القطاع الخاص.



العمل على أن يتم افساح المجال للبنوك الكويتية لالشتراك في توفير التمويل الالزم إلقامة مشروعات
الشراكة بين القطاع العام والخاص لما له من أثر على االقتصاد الوطني.



إعادة توجيه الموارد المالية المتاحة لضمان التوازن في تطوير الموانئ بحيث يتم توجيه االستثمار نحو
رفع قدرة الموانئ القائمة حاليا ً وتلك المزمع انشاؤها.



تهيئة اإلطار القانوني والعملي من أجل تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في االستثمار في البنية
التحتية الرقمية وتحفيز أجهزة الدولة على االستفادة من جهود االبتكار لدى القطاع الخاص.



بناء استراتيجية وطنية للتسويق لمشاريع البنية التحتية العمالقة في خارج دولة الكويت لضمان استقطاب
رؤوس األموال العالمية ذات الخبرات في مجال الشراكة مع القطاع العام بمشاريع البنية التحتية.



تقديم المزيد من التسهيالت القانونية واإلدارية والضمانات الالزمة الستقطاب المزيد من االستثمارات
األجنبية من خالل هيئة تشجيع االستثمار المباشر.



الدفع بجهود تبسيط إجراءات التسجيل واستخراج الرخص وتقدير العمالة وغير ذلك من المعوقات التي
ترفع من التكلفة على المستثمرين بمشاريع البنية التحتية.
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بناء نظام موحد لقياس وضمان جودة مشروعات البنية التحتية للجهات الحكومية المختلفة مبني على
االلتزام بمعايير عالمية عالية الجودة مع مراعاة واقعية تلك المعايير ومرونتها لتتناسب مع مختلف
المشاريع.



اعتماد مجموعة من المعايير لعملية اتخاذ القرار وتحديد األولويات الختيار مشاريع البنية التحتية
والمفاضلة فيما بينها بما يضمن االستثمار األمثل للموارد.



تعزيز سياسات وبرامج استخدام األراضي لمشاريع البنية التحتية وتطوير المعايير والمبادئ التوجيهية
واإلجراءات الالزمة لمواجهة التحديات البيئية.
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الفصل األول :نظرة عامة حول االقتصاد الكويتي
يعرض هذا الفصل بشكل موجز ومختصر بعض القضايا االقتصادية الخاصة بدولة الكويت ،بحيث يعطي تصوراً
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
حقق االقتصاد الكويتي نموا ً خالل عام  ،2015حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نموا ً بنسبة %1.84
في عام  2015مقارنة بمعدل نمو طفيف بلغ  %0.50في عام  ،2014ويعكس هذا المعدل االستمرار في تباطؤ نمو االقتصاد
الكويتي منذ عام  2013وذلك بعد تسجيل االقتصاد الكويتي لمعدالت نمو مرتفعة خالل األعوام  2010و 2011و2012
وذلك بسبب االرتفاعات القياسية ألسعار النفط .في المقابل سجل الناتج المحلي اإلجمالي االسمي تراجعا ً قياسيا بنسبة
 %25.8في عام  2015مقارنة بتباطؤ نسبته  %6.3في عام  ،2014ويعزى هذا التراجع القياسي في الناتج المحلي اإلجمالي
االسمي إلى انخفاض إنتاج قطاع النفط والغاز الطبيعي بنسبة  %47.2خالل عام  2015مقارنة بعام .2014
وسجل الناتج المحلي النفطي الحقيقي تراجعا ً نسبته  %0.77في عام  2015مقارنة بمعدل تباطؤ بلغ  %1.3في
عام  ،2014وفي المقابل سجل الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي نموا ً طفيفا ً بلغ نسبته  %0.26في عام  2015مقارنة
بمعدل نمو بلغ  %3.47في عام  .2014وجاء هذا التواضع في نمو القطاع النفطي في عام  2015بعد تسجيل تراجعا ً في
معدالت إنتاج النفط الخام وذلك نتيجة للتقلبات في أسعار النفط الذي انعكس سلبا ً على االقتصاد الكويتي الذي نتج عنه تراجع
متوسط سعر برميل نفط خام الكويت التصديري من نحو  95.21دوالرا ً خالل عام  2014إلى نحو  47.80دوالراً خالل
عام .2015
و من جانب آخر تشير البيانات إلى أن مساهمة قطاع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الحقيقي
تراجعت بنسبة  %0.77عن العام السابق لتصل قيمتها لنحو  22672.5مليون دينار ،وبأهمية نسبية تصل إلى %56.63
من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة (بقيمة السوق) ،كما تراجعت مساهمة القطاع الصناعي بنسبة %9.31
عن العام السابق لتصل قيمتها إلى نحو  2164.3مليون دينار وبأهمية نسبية تصل إلى  %5.40من قيمة الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الثابتة (بقيمة السوق) ،في حين سجلت مساهمة قطاع الخدمات العامة واالجتماعية والشخصية (خدمات
اإلدارة العامة والدفاع -التعليم -الصحة -الخدمات الشخصية والمنزلية) ارتفاعا ً بنسبة  %2.36عن العام السابق لتصل
قيمتها إلى نحو  7363.3مليون دينار وبأهمية نسبية تصل إلى  %18.39من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة
(بقيمة السوق) ،كما ارتفعت مساهمة قطاع خدمات المؤسسات المالية والتأمين بنسبة  %3.43عن العام السابق لتصل قيمتها
إلى نحو  3183مليون دينار ،وبأهمية نسبية تصل إلى  %7.95من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة (بقيمة
السوق).
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شكل ( :)1مساهمة القطاع النفطي والقطاع غير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

61%

59%

58%

57%

41%

39%

41%

42%

43%

2011

2012

2013

2014

59%

56%
44%

2010

نسبة القطاعات الغير نفطية في الناتج المحلي االجمالي

2015

نسبة القطاعات النفطية في الناتج المحلي االجمالي

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء

شكل ( :)2الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بقيمة السوق بحسب األهمية النسبية ألقسام النشاط االقتصادي غير النفطية
لعام )%( 2015
قطاع األنشطه العقاريه
واإليجارية والتجاريه
13%

قطاع خدمات المؤسسات
المالية والتأمين
15%

قطاع الخدمات العامة
واالجتماعية والشخصية
35%

قطاع أنشطة الخدمات
المتصلة باستخراج النفط
والغاز
%0.4

قطاع النقل
والتخزين
والمواصالت
%12
قطاع الزراعة وصيد
البحر
1%
قطاع الصناعات التحويلية
%5.8

قطاع الكهرباء والغاز
والمياه
6%

قطاع التشييد والبناء
4%

قطاع المطاعم والفنادق
2%
قطاع تجارة
الجملة
…والتجزئة

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء
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هذا ومن خالل متابعة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في فترة عشر
السنوات الماضية ،نالحظ أن معظم القطاعات غير النفطية قد شهدت تراجعا ً نسبيًا منذ عام  ،2012فقد تراجعت مساهمة
قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو  %32.27في عام  2015مقارنة بعام  ،2012كما تراجعت مساهمة األنشطة العقارية
واإليجارية والتجارية بنسبة  %16.49بعام  2015مقارنة في عام  ،2012كذلك انخفضت مساهمة قطاع النقل والتخزين
والمواصالت إلى نحو  %7.37خالل الفترة ذاتها.
باإلضافة إلى ذلك تراجعت مساهمة قطاع خدمات المؤسسات المالية والتأمين وقطاع التشييد والبناء وقطاع
الزراعة وصيد البحر وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة  %3.63و %3.33و %1.85و 1.82على التوالي خالل الفترة
ذاتها .ويتزامن تراجع مساهمة معظم القطاعات االقتصادية غير النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي منذ عام  2010مع
التراجع التدريجي في متوسط سعر برميل نفط خام الكويت التصديري منذ عام  2012من نحو  106.61دوالر إلى نحو
 47.80دوالرا ً خالل عام  2015أي بانخفاض نسبته  ،%55حيث شهدت تلك الفترة بعض التطورات االقتصادية العالمية
وباألخص ظروف التباطؤ في معدالت النمو االقتصادي في دول االقتصاديات الكبرى كالواليات المتحدة ودول أوروبا
والصين ،مما شكل ذلك ضغوطا ً على أسواق النفط التي يصحبها تداعيات على االقتصاد الكويتي.
شكل ( :)3مساهمة أهم القطاعات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحسب األهمية النسبية ألقسام
النشاط االقتصادي()%

42%
37%
32%
27%
22%
17%
12%
7%
2006

2007

2008

2009

2011

2010

2012

2013

قطاع النقل والتخزين والمواصالت

قطاع الصناعات التحويلية

قطاع األنشطه العقاريه واإليجارية والتجاريه

قطاع خدمات المؤسسات المالية والتأمين

2014

2015

قطاع الخدمات العامة واالجتماعية والشخصية

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء

23

 2.1القطاع النقدي والمصرفي
مع تباطؤ استمرار وتيرة نموعرض النقود بتعريفه الواسع ) (M2بنحو  %1.2ليصل إلى  34392.1مليون دينار
كويتي في نهاية عام  2015مقارنة بنمو بلغت نسبته  %3.4في نهاية عام  ،2014قام بنك الكويت المركزي برفع سعر
الخصم بمقدار  25نقطة أساس ،ليصل سعر الخصم إلى  %2.25وهذا اإلجراء هو األول على سعر الخصم منذ تاريخ 3
أكتوبر  ،2012وذلك عندما تم إبقاء سعر الخصم عند مستوى  ،%2الذي يعد المستوى األدنى تاريخيًا ،وقد اتخذ بنك
الكويت المركزي هذا اإلجراء بعد تأكده من تجاوز الوحدات المصرفية واالستثمارية المحلية تداعيات األزمة المالية
العالمية ،كما يسعى البنك المركزي إلى خلق فرص استثمارية للقطاع المصرفي لتمكينه من التوسع والنمو في مختلف
األنشطة االقتصادية في االقتصاد المحلي والمحافظة على جاذبية الدينار الكويتي وتنافسيته بوصفه وعا ًء للمدخرات المحلية،
وهذه اإلجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية تتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تقييد السياسة المالية من خالل تخفيض
اإلنفاق الجاري وترشيد الدعومات بشكل أساسي.
في المقابل تشير البيانات إلى تراجع النمو اإلجمالي ألرصدة ودائع القطاع الخاص (المقيم) بالدينار الكويتي لدى
البنوك المحلية إلى نحو  % 2.67في نهاية عام  2015مقارنة بمعدل نمو بلغت نسبته  %8.11في نهاية عام  ،2014كما
سجلت ودائع القطاع الخاص (المقيم) بالعمالت األجنبية لدى البنوك المحلية تباطؤا ً في النمو بلغت نسبته  %9.20في نهاية
عام  2015مقارنة بمعدل نمو قياسي بلغت نسبته  %41.18في نهاية عام  ،2014كما سجلت الودائع الحكومية بالدينار
الكويتي لدى البنوك المحلية نموا ً بلغت نسبته  %11.22في نهاية عام  2015مقارنة بمعدل نمو بلغت نسبته  %4.53في
نهاية عام .2014
في المقابل سجلت التسهيالت االئتمانية المقَّدمة من البنوك المحلية إلى القطاعات االقتصادية المحلية المختلفة
تباطؤا ً في النمو اإلجمالي خالل عام  ،2015فقد نما حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية بنحو  %8في نهاية عام
 2015مقارنة بمعدل نمو بلغت نسبته  %18.29في نهاية عام  ،2014حيث تتركز التسهيالت االئتمانية بشكل رئيس في
التسهيالت الشخصية بنسبة  % 41.66من إجمالي حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية في عام  ،2015وتعد نسبته
مساهمة التسهيالت الشخصية إلى اإلجمالي كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة ،حيث سجلت التسهيالت الشخصية نمواً بنحو
 %11في عام  2015مقارنة بعام  ،2014في المقابل تأتي التسهيالت االئتمانية المقدمة إلى قطاع العقار في المرتبة الثانية
بعد التسهيالت الشخصية ،بنسبة  %24.23من اإلجمالي ،ثم تليها التسهيالت االئتمانية المقدمه إلى قطاع التجارة التى تبلغ
نسبتها  % 9.37من اإلجمالي ،ثم المقدمه إلى قطاع الصناعة بنسبة  ،% 6.13ثم قطاع اإلنشاء بنسبة  % 5.88من
اإلجمالي ،ثم المؤسسات المالية غير البنوك بنسبة  % 4.04من اإلجمالي ،ثم قطاع النفط الخام والغاز بنسبة  %1.95من
اإلجمالي ،ثم قطاع الزراعة وصيد السمك بنسبة  %0.04من اإلجمالي.
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شكل ( :)4التسهيالت االئتمانية الم َّقدمة من البنوك المحلية إلى القطاعات االقتصادية المحلية لعام 2015
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وبنا ًء على تلك التطورات ،فإن معدل نمو حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية البالغ نحو  %8في نهاية
عام  2015يفوق معدل نمو ودائع القطاع الخاص البالغ نسبته  %2.67في نهاية عام  ،2015وهذا ما يؤكد على أن البنوك
المحلية لجأت إلى توظيف السيولة لديها بتوجيهها إلى القطاع الخاص المقيم عن طريق التسهيالت االئتمانية أكثر من
اعتمادها على توظيف السيولة بواسطة شراء أدوات الدين العام التي شهد رصيدها نموا ً طفيفا ً في نهاية عام  2015بنسبة
 %1.08مقارنة في نمو نسبته  % 4في نهاية عام .2014
من ناحية أخرى ،شهد أداء المصارف التجارية تحسنا ً خالل عام  ،2015حيث استطاعت البنوك التجارية تجاوز
تداعيات انخفاض أسعار النفط على االقتصاد الكويتي ،أما البنوك المحلية فقد استطاعت تسجيل أرباح صافية مجمعة بلغت
 714.7مليون دينار في عام  2015مقارنة بنحو  661.3مليون دينار في عام  ،2014أي بارتفاع بلغت نسبته  %8عن
عام  .2014هذا ويعد مستوى األرباح الصافية المحقق في عام  2015هو األعلى منذ بداية األزمة المالية العالمية في عام
 ،2008حيث يرجع ارتفاع مستوى األرباح الصافية المجمعة للبنوك المحلية إلى تحسن في المحفظة االئتمانية لقطاع البنوك
خالل عام  ،2015وكالعادة فقد استحوذ بنك الكويت الوطني على أعلى نسبة أرباح إلجمالي صافي أرباح البنوك للقطاع
المصرفي في دولة الكويت حيث بلغت نحو  ،%39.5ويأتي في المرتبة الثانية بيت التمويل الكويتي بنسبة  %20.4من
إجمالي صافي أرباح البنوك ،ثم بنك برقان الذي حل في المرتبة الثالثة بنسبة  %10.7من إجمالي صافي أرباح البنوك ،ثم
حل في المرتبة الرابعة البنك التجاري بنسبة .%6.5
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 3.1المستويات العامة لألسعار
ارتفع معدل التضخم في دولة الكويت لعام  2015بشكل ملحوظ مقاسا ً بمؤشر الرقم القياسي العام ألسعار
المستهلك ،حيث سجل معدل التضخم في عام  2015نحو  %3.3مقارنة بنحو  % 2.9في عام .2014
وتعكس التطورات في مكونات مؤشر الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك التغيرات في المجموعات السلعية
والخدمية خالل عام  2015مقارنة بعام  ،2014وتأتي هذه التطورات بمعدل التغير في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك
انعكاسا ً لالرتفاع النسبي في معظم مكونات اإلنفاق الرئيسة لذلك الرقم ،حيث إن متوسط أسعار قسم خدمات المسكن (الذي
يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%28.88قد ارتفع بمعدل  % 6مقارنة بالعام السابق ،كما سجل متوسط أسعار قسم األغذية
والمشروبات (الذى يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%18.43ارتفاعا ً بمعدل  % 3.4مقارنة بالعام السابق ،كما سجل متوسط
أسعار قسم المطاعم والفنادق (الذى يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%3.3ارتفاعا ً بمعدل %5.7مقارنة بالعام السابق .وتستحوذ
التغيرات في أسعار أقسام اإلنفاق السابقة على نصف التغيرات في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ،حيث تبلغ أهميتها
النسبية مجتمعة نحو  %50.6من إجمالي األهمية النسبية لجميع أقسام اإلنفاق االثني عشر المكونة للرقم القياسي العام
ألسعار المستهلك.
شكل ( :)5معدل التضخم مقاسا بالتغير في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ()%
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وفي المقابل سجل معدل التضخم مقاسا ً بمؤشر الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ارتفاعا ً ملحوظا ً ليصل معدل
تغيره إلى نحو  %3.03خالل عام  2015مقارنة بنحو  % 2.45في عام  .2014وتجدر 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 االرتفاع في الرقم القياسي ألسعار الجملة خالل عام
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 2015بشكل جوهري إلى زيادة معدل التغير في الصناعات التحويلية ليبلغ نحو  %3.2في عام  2015مقارنة بنحو %2.61
في عام  ،2014كذلك يرجع إلى زيادة معدل التغير في متوسط أسعار الزراعة والحراجة وصيد األسماك ليبلغ نحو %2.2
مقارنة بنحو  %1.87في عام .2014
وفيما يتعلق بالرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المنتجة محليا ً الذي يبلغ وزنه الترجيحي  %35.57من
الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ،فقد سجل ارتفاعا ً ملحوظا ً بلغت نسبته نحو  %6.3في عام  2015مقارنة بنحو %2.43
في عام  ،2014وهذا التغّير يرجع بشكل رئيس إلى ارتفاع معدل التغير في الصناعات التحويلية (الذي يبلغ وزنه الترجيحي
نحو  )%82.09بنسبة  %7.2مقارنة في عام  2014التي بلغت .%2.8
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  2015ليبلغ نحو  %1.26مقارنة بنحو %2.34
في عام  .2014وهذا يرجع بشكل أساسي إلى تباطؤ معدل التغير في الصناعات التحويلية (الذي يبلغ وزنه الترجيحي نحو
 )%94.39ليبلغ نحو  %1.3مقارنة بنحو  %2.5في العام السابق ،كذلك إلى تباطؤ معدل التغير في الزراعة والحراجة
وصيد األسماك (الذي يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%5.27ليبلغ نحو  %0.9مقارنة بنحو  %2في العام السابق ،كذلك تباطؤ
في معدل التغير في المواد الغذائية (الذي يبلغ وزنه الترجيحي نحو  )%14.37ليبلغ نحو  %2.6مقارنة بنحو  %2.8في
العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة ،فهناك ارتفاع واضح في أداء معدل التضخم لعام  2015في دولة الكويت ،حيث شهد
معدل التضخم ارتفاعا ً مقاسا ً بمؤشر أسعار المستهلك ،وكذلك ارتفع معدل التضخم مقاسا ً بمؤشر أسعار الجملة خالل الفترة
ذاتها .هذا فإن التطورات التي حدثت في معدالت التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة في دولة الكويت خالل عام
 2015جاءت بصفة خاصة مصحوبة باالرتفاع في معدل التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المنتجة محليا ً
الذي يبلغ وزنه الترجيحي  %35.57من الرقم القياسي العام ألسعار الجملة ،حيث عكست التغيرات في األسعار المحلية
للسلع التي جاءت متوافقة مع الزيادة في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك في االقتصاد الكويتي.
من ناحية آخرى ،تعكس التطورات التى حدثت 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 ،حيث جاء
التراجع في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المستوردة لعام  2015مقارنة بعام  2014متوافقا ً مع التطورات في
سعر صرف الدينار الكويتي خالل عام  .2015فعلى الرغم من أن سعر صرف الدينار الكويتي قد شهد انخفاضا ً مقابل
الدوالر األمريكي بنسبة  ،%3.6وذلك خالل عام  2015مقارنة بعام  ،2014فقد سجل سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاعا ً
مقابل معظم العمالت الرئيسة حيث سجل سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاعا ً مقابل اليورو بنسبة  %6.7مقارنة بعام
 ،2014وسجل كذلك سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاعا ً مقابل الجنيه االسترليني بنسبة  % 0.85مقارنة بعام ،2014
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وسجل سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاعا ً مقابل الدوالر الكندي بنسبة  %13.2مقارنة بعام  ،2014كما سجل سعر
صرف الدينار الكويتي ارتفاعا ً مقابل الدوالر االسترالي بنسبة  %7.5مقارنة بعام .2014
ونتيجة 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 تحييد
االرتفاع في معدالت التغير في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة لدولة الكويت.
شكل ( :)6سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي
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 4.1سوق العمل
تشير آخر البيانات لعام ( 2016وفقا ً للحالة التي صدرت في  30يونيو  )2016إلى أن حجم قوة العمل في االقتصاد
الكويتي يقدر بنحو  1,938,243فرد ،حيث يمثل نصيب العمالة الوافدة نسبة  %82مقابل نحو  %18للعمالة الوطنية ،كما
ّ
أن حجم قوة العمل في دولة الكويت قد ارتفع بنسبة  %7.3عن عام ( 2015وفقا ً للحالة التي صدرت في  30يونيو ،)2016
في إشارة إلى نمو حجم العمالة في االقتصاد الكويتي من جهة العمالة الوافدة التي ارتفع نصيبها من نحو  % 80.5لحجم
قوة العمل في عام  2015إلى نحو  %82في عام  ،2016حيث إن الزيادة في حجم العمالة الوافدة متزامن مع حاجة المشاريع
االنشائية الحالية بالدولة.
وعلى هذا األساس ،فال يزال التفوق في أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل بدولة الكويت مؤشراً واضحا ً على
تشوه سوق العمل ،حيث تشكل العمالة الوافدة من الدول اآلسيوية نسبة  %49.7من إجمالي عدد المشتغلين من العمالة
الوافدة في عام  ،2016وهو يمثل تراجعا ً من ما نسبته  %58.2من إجمالي عدد المشتغلين من العمالة الوافدة في عام
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 ،2015تأتي بعدها العمالة الوافدة القادمة من الدول العربية التي بلغت نسبتها  ،%30.6وهو كذلك يمثل تراجعا ً من ما
نسبته  %37.9من إجمالي عدد المشتغلين من العمالة الوافدة في عام .2015
وتجدر اإلشارة إلى أن هناك نحو  17,578كويتي عاطل عن العمل في عام ( 2016وفقا ً للحالة التي صدرت في
 20أبريل  )2016في دولة الكويت مقارنة في حوالي  17,269كويتي عاطل عن العمل في عام ( 2015وفقا ً للحالة التي
صدرت في  20أبريل  ،)2015أي زيادة في عدد الكويتيين العاطلين عن العمل في عام  2016بنحو  %1.78مقارنة في
عام  ، 2015هذا وتبلغ نسبة الكويتيين العاطلين عن العمل من الذكور نحو  %18.7في عام  2016مقارنة بنحو %81.3
للكويتيين العاطلين عن العمل من اإلناث.
من جهة أخرى يقدر حجم المشتغلين من قوة العمل في القطاع الحكومي في دولة الكويت بنحو  363,016عام ٍل
في عام ( 2016وفقا ً للحالة التي صدرت في  30يونيو  )2016مقارنة بنحو  353,268ألف عام ٍل في عام ( 2015وفقا ً
للحالة التي صدرت في  30يونيو  ،)2015منهم  267,109عام ٍل وطني بنسبة  %73.6مقابل نحو  95,907عام ٍل واف ٍد
بنسبة .%26.4
أما بالنسبة للقطاع الخاص ،فقد ارتفع عدد المشتغلين من قوة العمل في القطاع الخاص بشكل طفيف جداً من نحو
 %59.7من اجمالي المشتغلين في قوى العمل في عام ( 2015وفقا ً للحالة التي صدرت في  30يونيو  )2015إلى نحو
 %60من اجمالي المشتغلين في قوى العمل في عام ( 2016وفقا ً للحالة التي صدرت في  30يونيو  .)2016أما بالنسبة
إلى توزيع العمالة في القطاع الخاص ،فإن مساهمة العمالة الوطنية تقدر بنحو  %4.5من إجمالي العمالة في هذا القطاع
مقابل نحو  %95.5للعاملة الوافدة.
جدول ): (3التوزيع النسبي لعدد المشتغلين من العمالة الوطنية والعمالة الوافدة بحسب القطاع الحكومي والقطاع
الخاص وفقا للحالة في  30يونيو 2016

القطاع الحكومي

القطاع الخاص

العمالة الوطنية

%73.6

%4.5

العمالة الوافدة

% 26.4

%95.5

اإلجمالي

%100

%100

المصدر :الهيئة العامة للمعلومات المدنية

وفيما يخص إحصائيات العمالة الوطنية لعام ( 2016وفقا ً للحالة التي صدرت في  30يونيو  )2016نجد أن نسبة
الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي قد بلغت  %79.7من إجمالي عدد الكويتيين العاملين في سوق العمل ،مقارنة بنحو
 %78.0من الكويتيين الذين يعملون في القطاع الحكومي في عام ( 2015وفقا ً للحالة التي صدرت في  30يونيو ،)2015
بينما يعمل نحو  %20.3من الكويتيين في القطاع الخاص مقارنة بنحو  %22.0من الكويتيين يعملون في القطاع الخاص
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في عام ( 2015وفقا ً للحالة التي صدرت في  30يونيو  ،)2015حيث ّ
إن من الواضح استمرار تر ّكز العمالة الوطنية،
وتفضيلها للعمل في القطاع الحكومي ،بل إن هناك انتقاالً 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 2016

العمالة الوطنية

القطاع الحكومي

القطاع الخاص

اإلجمالي

%79.7

%20.3

%100

المصدر :الهيئة العامة للمعلومات المدنية

 5.1التجارة الخارجية
مكونة لالقتصاد الكويتي نظرا ً الرتباطها الكبير بالعالم
تعد 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 نظراً
لمحدودية تنوع منتجاتها.
ففي عام  2015حقق إجمالي الصادرات من السلع والخدمات تراجعا ً كبيراً بلغ  % 43.15بسبب تراجع حجم
الصادرات النفطية بنحو  %45.66خالل عام  ،2015بينما سجلت الواردات من السلع والخدمات نموا ً بلغ  .%5.51وقد
شهد حجم التجارة الخارجية لدولة الكويت تطورا ً كبيرا ً خالل الفترة ما بين  ،2015-2007حيث سجلت دولة الكويت أعلى
فائض في الميزان التجاري في عام  ،2012بينما استمرت دولة الكويت منذ ذلك العام بتسجيل أقل الفوائض في الميزان
التجاري في عام  ،2015ليصل مقدار الفائض في الميزان التجاري إلى  6964.107مليون دينار كويتي في عام 2015
بتراجع كبير نسبته  %64.84مقارنة بعام  .2014وتمثل الصادرات النفطية نسبة  %89.6من إجمالي الصادرات الكويتية
في عام  2015مقارنة بنحو  %93.7في عام  .2014فحينما نستعرض مكونات الصادرات غير النفطية خالل خمسة
األعوام السابقة نجد أنها حققت نمو بلغت نسبته  %10.7 ،%13.8 ،% 7.3في األعوام  2011و 2012و 2013على
التوالي مقارنة باألعوام السابقة ،في حين تراجعت وتيرة النمو في الصادرات غير النفطية في عام  2014لتصل إلى معدل
نمو  ،% 2.9ثم تراجع بنحو  %5.8في عام .2015
وتعدّ جمهورية الصين الشعبية إحدى أهم الشركاء التجاريين لدولة الكويت في عام  ،2015فقد استمرت باحتاللها
المرتبة األولى بكونها من أهم مصادر السلع المصدرة من دولة الكويت ،وتأتي بعدها المملكة العربية السعودية ،ثم الهند،
ثم اإلمارات العربية المتحدة ،أما السلع المستوردة إلى السوق الكويتية في عام  ،2015فمعظمها يأتي من جمهورية الصين
الشعبية ،وتأتي بعدها اإلمارات العربية المتحدة ،ثم الواليات المتحدة االمريكية ،ثم اليابان.
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شكل ( :)7تطورات التجارة الخارجية لدولة الكويت
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 6.1المالية العامة
بلغ إجمالي المصروفات الفعلية للسنة المالية  2015/2014ما قيمته  21.4مليار دينار كويتي ،مقارنة مع ما قيمته
 18.9مليار دينار كويتي في ميزانية السنة المالية  ،2014/2013بارتفاع جوهري في حجم المصروفات الفعلية نسبته
 %13.2مقارنة مع السنة المالية  ،2014/2013هذا وسجلت دولة الكويت عجزا ً في الميزانية العامة للدولة مقداره 2.7
مليار دينار كويتي بعد خصم مخصصات األجيال القادمة وااللتزامات األخرى.
وبلغت مساهمة إجمالي اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات العامة نسبة  %90.3لموازنة السنة المالية
 2015/2014مقارنة بنسبة  %92.1في موازنة السنة المالية  ،2014/2013وقد انعكس انخفاض مساهمة اإليرادات
النفطية من إجمالي اإليرادات العامة في تراجع نمو إجمالي اإليرادات النفطية التي سجلت انخفاضا ً كبيراً مقداره  6.8مليار
دينار كويتي بنسبة  %23.2عن السنة المالية .2014/2013
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صلة خالل السنة المالية  2015/2014إلى تراجع متوسط سعر
ويعزى االنخفاض في قيمة اإليرادات النفطية المح ّ
برميل نفط خام الكويت التصديري من نحو  95.21دوالراً خالل عام  2014إلى نحو  47.80دوالراً خالل عام .2015
في المقابل بلغ إجمالي اإليرادات غير النفطية من إجمالي اإليرادات العامة ما نسبته  %9.7لموازنة السنة المالية
 2015/2014مقارنة بما نسبته  %7.9في موازنة السنة المالية  ،2014/2013وتأتي هذه الزيادة في مستوى اإليرادات
غير النفطية لموازنة السنة المالية  2015/2014نتيجة لتراجع حجم نمو اإليرادات النفطية مقارنة بمستواها في موازنة
السنة المالية .2014/2013
أما على صعيد المصروفات العامة ،فقد أظهرت بيانات الحساب الختامي للسنة المالية  2015/2014زيادة حجم
المصروفات العامة بنسبة  %13.2مقارنة بالسنة المالية السابقة .وتجدر اإلشارة إلى أن المصروفات العامة ضمن الباب
الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) ّ
شكل نسبة  %52.4من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية
المذكورة ،يأتي بعدها من حيث األهمية النسبية الباب األول (المرتبات واألجور) ،حيث شكل نسبة  %24.8من إجمالي
المصروفات العامة للسنة المالية المذكورة ،ثم الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) حيث شكل نسبة  %14.1من
إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية المذكورة ،أما الباب الرابع (المشاريع اإلنشائية والصيانة واالستمالكات العامة)،
فلم تتجاوز نسبة  %7.8من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية المذكورة.
ومن جهة ما يتعلق بالتصنيف االقتصادي للمصروفات العامة ،فتشير بيانات السنة المالية  2015/2014إلى
ارتفاع حجم المصروفات الجارية بنسبة  %3.1مقارنة بالسنة المالية السابقة لتصل قيمتها إلى نحو  10.2مليار دينار كويتي
مقابل نحو  9.9مليار دينار كويتي للسنة المالية  ،2014/2013كما ارتفعت المصروفات الرأسمالية خالل السنة المالية
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 2015/2014بنسبة كبيرة مقارنة بالسنة المالية السابقة ،لتصل قيمتها إلى  1.8مليار دينار كويتي في السنة المالية
 2015/2014مقابل  833.2مليون دينار كويتي للسنة المالية  ،2014/2013في حين ارتفع كذلك حجم المصروفات
التحويلية بنسبة كبيرة جدا ً لتصل قيمتها إلى  9.3مليار دينار كويتي مقابل  373.5مليون دينار كويتي للسنة المالية
 .2014/2013هذا ويشكل نصيب المصروفات الجارية نسبة  %48من إجمالي المصروفات خالل السنة المالية
 ،2015/2014في حين ال يزال نصيب المصروفات الرأسمالية منخفضا ً ليشكل ما نسبته  %2من إجمالي المصروفات
خالل السنة المالية المذكورة.
شكل ( :)9اإليرادات العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2015/2014

9.7%

االيرادات النفطية
االيرادات غير النفطية

90.3%

المصدر :وزارة المالية

 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  ،2016والتي تقوم بنشرها
مؤسسة التمويل الدولية ( )International Finance Corporationسنويًا 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.
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وتعد 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  189بلدًا .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 ،وهو يقوم
أيضا ً بترتيب االقتصاديات من الترتيب رقم  1إلى الترتيب رقم  ،189وذلك بحسب سهولة ممارسة أنشطة األعمال فيها.
هذا ويبين الجدول التالي ترتيب مؤشر سهولة ممارسة األعمال في دولة الكويت لعام  2016بناء على عدد من
المحاور ،فوفقا ً لتصنيف ممارسة األعمال لعام  ،2016وهو المؤشر المجمع المعني بسهولة ممارسة األعمال بشكل عام
في الدولة ،فإن دولة الكويت تراجعت بمقدار مركز واحد ،فقد احتلت الترتيب رقم  100في عام  ،2015بينما تراجعت إلى
الترتيب رقم  101وذلك من بين  189دولة في عام  ،2016وتعود أسباب هذا االنخفاض في مؤشر ممارسة األعمال لدولة
الكويت إلى تراجع ملحوظ في أربعة مؤشرات فرعية من أصل عشرة مؤشرات فرعية مكونة لذلك المؤشر في عام 2016
مقارنة بعام  2015مقابل ارتفاع فقط مؤشر فرعي واحد  ،تلك المؤشرات المتراجعة تشمل المحور المتعلق باإلجراءات
الخاصة بسهولة (إصدار تراخيص البناء) ،و(الحصول على الكهرباء) ،و(الحصول على االئتمان) ،و(حماية المستثمرين).
جدول ( :)5ترتيب مدى سهولة ممارسة األعمال في دولة الكويت لعام 2016

ترتيب ممارسة

التصنيف

ترتيب ممارسة

األعمال لعام 2015

األعمال لعام 2016

100

 101

المؤشر العام :ممارسة األعمال

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

150

 148

131

133

الحصول على الكهرباء

122

 128

تسجيل الممتلكات

68

68

الحصول على االئتمان

105

 109

حماية المستثمرين

64

 66

دفع الضرائب

11

11

التبادل التجاري عبر الحدود

150

 149

58

58

122

122

تنفيذ العقود
تنظيم عمليات اإلفالس

ويالحظ أن المحور المتعلق باإلجراءات الخاصة بسهولة (بِدْء النشاط التجاري) قد ارتفع وحيداً من بين المؤشرات
الفرعية العشر لدولة الكويت بمقدار مركزين من الترتيب رقم  150في عام  2015لتصل إلى الترتيب رقم  148في عام
 ، 2016حيث وصلت عدد الخطوات أو اإلجراءات لتسجيل المؤسسة في دولة الكويت إلى  12إجراء مقارنة بـ  8.2من
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اإلجراءات لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،و 4.7من اإلجراءات مقارنة بدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
(.)OECD
كما تراجع ترتيب دولة الكويت في محور (إصدار تراخيص البناء) بمقدار مركزين من الترتيب رقم  131في
عام  2015لتصل إلى الترتيب رقم  133في عام  ،2016كما تراجع ترتيبها في محور (الحصول على الكهرباء) بمقدار
ستة مراكز من الترتيب رقم  122في عام  2015لتصل إلى الترتيب رقم  128في عام  ،2016كذلك تراجع ترتيبها في
محور (الحصول على االئتمان) بمقدار  4مراكز من الترتيب رقم  105في عام  2015لتصل إلى الترتيب رقم  109في
عام  ،2016وتراجع أيضا ً في محور (حماية المستثمرين) بمقدار مركزين من الترتيب رقم  64في عام  2015لتصل إلى
الترتيب رقم  66في عام .2016
في حين إن ترتيب دولة الكويت في محور (تسجيل الممتلكات) ال يزال في المركز السابق بالترتيب رقم  68دون
تغيير في عام  2016مقارنة في عام  ،2015كذلك الحال في محور (دفع الضرائب) فكان في الترتيب رقم  ،11ومحور
(تنفيذ العقود) الذي وقع في الترتيب رقم  58في عام  2016مقارنة بعام  ،2015وأيضا محور (تنظيم عمليات اإلفالس)
في الترتيب رقم .122
ي تحسن في أي من المحاور الخاصة بممارسة األعمال لعام ،2016
ومن الواضح أن االقتصاد الكويتي لم يشهد أ ّ
باستثناء محور (بِدْء النشاط التجاري) .كذلك لم يتغير ترتيبها في المحاور اآلتية :محور (تسجيل الممتلكات) ،ومحور (دفع
الضرائب) ،ومحور (تنفيذ العقود) ،ومحور (تنظيم عمليات اإلفالس) مقارنة بعام .2015
وحري بنا أن نشير إلى أن ترتيب دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة األعمال لعام  2016يعد األدنى خليجياً،
بل إن الفارق من حيث الترتيب قد وصل إلى  19مركزا ً مع ثاني أقل دولة خليجية من حيث الترتيب ،فدولة اإلمارات
العربية المتحدة تتصدر القائمة بالترتيب ،حيث احتلت المركز رقم  31عالمياً ،ثم تليها في الترتيب مملكة البحرين محققة
المركز رقم  ،65ثم دولة قطر التي احتلت المركز رقم  ،68ثم سلطنة عمان التي احتلت الترتيب رقم  ،70ثم المملكة العربية
السعودية التي احتلت الترتيب التي حصلت على المركز رقم  ،82واحتلت دولة الكويت آخرا ً في الترتيب محققةً المركز
رقم .101
جدول ( :(6ترتيب مدى سهولة ممارسة األعمال في دول مجلس التعاون لعام 2016

الدولة

ترتيب ممارسة األعمال لعام 2016

اإلمارات

31

البحرين

65

قطر

68

عمان

70

السعودية

82

الكويت

101

35

36

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 كثافةً في دول العالم.

 2.2مؤشر التنافسية العالمية 2017/2016
أظهر تقرير هذا العام  2017/2016أن دولة الكويت قد احتلت المركز  38على المستوى الدولي في مؤشر
التنافسية العالمية ،ويظهر هذا الترتيب تراجعا ً ملحوظا ً في ترتيب الكويت بأربعة مراكز مقارنة بالعام السابق ،2016/2015
حيث احتلت الكويت فيه المركز .34
ومن بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،فقد ظل ترتيب الكويت كما هو في العام الماضي ،2016/2015
بالرغم من هذا التراجع ،حيث احتلت فيه المركز السابع ،وذلك بسبب التراجع في الترتيب العالمي لكل من مملكة البحرين
(من المركز  39إلى المركز  ،)48وسلوفينيا (من المركز  65إلى المركز  ،)69وعمان (من المركز  62إلى المركز ،)66
وأخيرا ً قبرص (من المركز  65إلى المركز .)83
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جدول ( :)7مؤشر التنافسية العالمية  -نتائج 2017/2016

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

11

2

اإلمارات العربية المتحدة

16

3

قطر

18

4

السعودية

29

5

إستونيا

30

6

الكويت

 38

7

البحرين

48

8

سلوفينيا

56

9

جمهورية سلوفاكيا

65

10

عمان

66

11

قبرص

83

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 Factorsويأخذ 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:

38

شكل ( :)10مكونات مؤشر التنافسية العالمية

شكل ( :)11ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمية

30

35

الترتيب العالمي

35
39

34

34

36
37

38
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 أيضا ً ترتيب دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية في مؤشر
المتطلبات األساسية في العام  2017/2016استنادًا إلى ترتيبها الدولي في هذا المؤشر ،فيتضح منه أن ترتيب الكويت قد
تراجع إلى المركز  36في هذا العام وذلك مقارنة بالمركز  33عالميا ً في العام  ،2016/2015ولكنها تحسنت في ترتيب
39

عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،حيث احتلت المركز  7بعدما استمرت بالمركز  9في عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية منذ األربعة األعوام الماضية من بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،ويعزي التحسن في ترتيب دولة الكويت
في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية نسبةً إلى تراجع الترتيب العالمي لمؤشر المتطلبات األساسية لكل من عمان ( من
المركز  29إلى المركز  ،)42ومملكة البحرين ( من المركز  32إلى المركز  ،)40و قبرص ( من المركز  50إلى المركز
.)67
جدول ( :)8المؤشر الفرعي للمتطلبات األساسية  -نتائج 2017/2016

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

1

1

قطر

5

2

النرويج

6

3

اإلمارات العربية المتحدة

11

4

إستونيا

20

5

السعودية

32

6

الكويت

 36

7

سلوفينيا

38

8

البحرين

40

9

عمان

42

10

جمهورية سلوفاكيا

54

11

قبرص

67

12

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

28

الترتيب العالمي

35

32

33

36

34
32

39
40

33
32
36

40

بالنسبة للمؤشر الفرعي الثاني ،فإن الجدول ( )9يوضح ترتيب الكويت مقارنة بدول عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية في مؤشر معززات الكفاءة في العام  ،2017/2016ويتضح منه أن ترتيب الكويت على المستوى الدولي قد تحسن
من المركز  72في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  70عالميا هذا العام  ،2017/2016ومع ذلك فقد تحسن ترتيب
الكويت ضمن عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بصورة هامشية من المركز الثاني عشر إلى المركز الحادي عشر ،وذلك
بسبب تراجع الترتيب العالمي لقبرص ( من المركز  59إلى المركز  ،)71كذلك احتلت المركز األخير من بين دول مجلس
التعاون الخليجي.
جدول ( :)9المؤشر الفرعي لمعززات الكفاءة  -نتائج 2017/2016

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

11

2

اإلمارات العربية المتحدة

15

3

قطر

21

4

إستونيا

28

5

السعودية

33

6

البحرين

40

7

جمهورية سلوفاكيا

47

8

سلوفينيا

54

9

عمان

63

10

الكويت

 70

 11

قبرص

71

12

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

45
49

52
63

الترتيب العالمي

68

67

70
75

72

77

83

41

بالنسبة للمؤشر الفرعي لالبتكار والتطور يوضح جدول ( )10ترتيب الكويت خالل العام  ،2017/2016وذلك
بالنسبة لدول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،ويتضح أنه على الرغم من استمرار تحسن ترتيب دولة الكويت خالل
األعوام األربعة الماضية ،حيث ارتفع ترتيبها من المركز  82في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  79في هذا العام
 ،2017/2016إال أن ترتيب الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية قد تراجع من المركز الحادي عشر إلى المركز
الثاني عشر بسبب التحسن الواضح للترتيب العالمي لسلطنة عمان (من المركز  85إلى المركز ،)69هذا ويعدّ ترتيب دولة
الكويت في المؤشر الفرعي لالبتكار والتطور األدنى من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
جدول ( :)10المؤشر الفرعي لمؤشر اإلبداع والتطور  -نتائج 2017/2016

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

12

1

النرويج

13

3

قطر

18

2

اإلمارات العربية المتحدة

21

4

إستونيا

33

6

السعودية

36

5

سلوفينيا

37

7

البحرين

42

8

جمهورية سلوفاكيا

57

9

قبرص

68

10

عمان

69

11

الكويت

 79

 12

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

49

52
64

60
66

الترتيب العالمي

79

76
82
95
101

42

 3.2أركان مؤشر التنافسية العالمية
الركن األول :المؤسسات
ي دولة أحد أهم المتطلبات األساسية التي ينظر دائما إليها الستدامة االستقرار االقتصادي
تعد كفاءة المؤسسات في أ ّ
والسياسي في الدولة ،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 الدراسات 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

43

تشير نتائج التقرير العالمي للتنافسية لهذا العام  2017/2016إلى أن ترتيب الكويت في ركن المؤسسات قد تراجع
للعام الثالث على التوالي ،فقد احتلت الكويت المركز  59عالميا من بين  138دولة في ركن المؤسسات هذا العام ،وذلك
بتراجع ثالثة مراكز عن ترتيبها العالمي السابق في  ،2016/2015حيث احتلت المركز  56عالميا من بين  144دولة .أما
بالنسبة لترتيب الكويت من بين دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،فيتضح من الجدول األتي أن ترتيب الكويت قد
ظل كما هو عند المركز العاشر ،وذلك مقارنة بالعام الماضي  ،2016/2015وكما هو الحال في العام الماضي فقد احتلت
دولة الكويت المركز األخير من بين دول مجلس التعاون ،وذلك للعام الرابع على التوالي.
جدول (: )11ركن المؤسسات

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

الدولة
سنغافورة

2

1

قطر

4

2

النرويج

6

3

اإلمارات العربية المتحدة

7

4

إستونيا

20

5

البحرين

25

6

السعودية

32

7

عمان

42

8

سلوفينيا

58

9

الكويت

 59

10

قبرص

67

11

جمهورية سلوفاكيا

102

12

ويتكون ركن المؤسسات من  21مكونا ،ويوضح شكل ( )16الترتيب العالمي لدولة الكويت بالنسبة لكل مكون
من مكونات هذا الركن في العام  ،2017/2016حيث 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 ثالثة مكونات فقط تعد من نقاط القوة التي تتمتع بها
تنافسية الكويت في ركن المؤسسات ،وهي :مكون كفاءة اإلطار القانوني ،حيث احتلت الكويت المركز  35في العام
 ،2017/2016متفوقة بمركز واحد فقط عن العام الماضي  2016/2015حينما احتلت فيه المركز  ،36وكذلك مكون
تكاليف العنف والجريمة على قطاع األعمال ،حيث احتلت الكويت المركز  32في العام  ،2017/2016متفوقة بمركزين
عن العام الماضي  2016/2015حينما احتلت فيه المركز  ،34وأخيرا ً مكون الجريمة المنظمة الذي ال يزال يعدّ مكون قوة

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.
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لالقتصاد الكويتي على الرغم من تراجع ترتيب دولة الكويت من المركز  31في العام الماضي  2016/2015إلى المركز
 36في هذا العام .2017/2016
شكل ( :)16ركن المؤسسات  -ترتيب المكونات
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وتتمثل أهم نقاط ضعف تنافسية الكويت في ركن المؤسسات في ثمانية عشر مكونا ،تحسن بعضها ،وتراجع
بعضها اآلخر مقارنة بالعام الماضي  ،2016/2015وبشكل عام تتعدد أوجه تحسن مكونات ركن المؤسسات بصورة
واضحة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
فقد تحسن ترتيب الكويت بصورة واضحة في مكون عبء اللوائح الحكومية بسبعة عشر مركز من المركز 125
في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  108هذا العام  .2017/2016كما تحسن ترتيب مكون كفاءة النظام القانوني
في الفصل في المنازعات حيث احتلت الكويت المركز  39في العام  ،2017/2016متفوقة بعشرة مراكز عن العام الماضي
 2016/2015حينما احتلت فيه المركز  ،45وتحسن ترتيب مكون كفاءة موثوقية خدمات الشرطة باثنتي عشرة مرتبة من
المركز  56في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  44هذا العام .2017/2016
من جانب آخر فقد تحسن ترتيب الكويت في بعض المكونات بصورة هامشية ،وهي حقوق الملكية بأربعة مراكز
من المركز  59في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  55في هذا العام  ، 2017/2016وتحسن ترتيب مكون متانة
التدقيق وإعداد التقارير بأربع مراتب من المركز  81في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  77هذا العام
 ،2017/2016وتحسن ترتيب مكون كفاءة مجالس إدارة الشركات كفاءة مجالس إدارة الشركات بسبع مراتب من المركز
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 134في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  127هذا العام  ،2017/2016وتحسن ترتيب مكون الهدر في االنفاق
الحكومي بثالث مراتب من المركز  93في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  90هذا العام  ،2017/2016وتحسن
ترتيب المحاباة في قرارات مسؤولي الحكومة بمرتبة واحدة فقط من المركز  86في العام الماضي  2016/2015إلى
المركز  85هذا العام  ،2017/2016وكذلك مكون تسريب األموال العامة من المركز  58في العام الماضي 2016/2015
إلى المركز  57في هذا العام .2017/2016
أما بالنسبة للمكونات التي تراجع فيها ترتيب الكويت فتتمثل في استمرار تراجع ترتيب ثقة الجمهور بالسياسيين
حيث انخفض ترتيب دولة الكويت بثمانية مراكز من المركز  65في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  73هذا العام
 ،2017/2016وتراجع الترتيب في مكون حماية حقوق الملكية بخمسة مراكز من المركز  84في العام الماضي
 2016/2015إلى  89هذا العام  ،2017/2016كذلك تراجع مكون المدفوعات غير االعتيادية والرشاوى بسبعة مراكز
من المركز  56في العام الماضي  2016/2015إلى المركز 63هذا العام  ،2017/2016وأيضا ً تراجع مكون استقاللية
القضاء بسبعة مراكز من المركز  34في العام الماضي  2016/2015إلى  39هذا العام  ،2017/2016وتراجع مكون
درجة الشفافية في وضع السياسات الحكومية بسبعة مراكز من المركز  96في العام الماضي  2016/2015إلى المركز
 103هذا العام  ،2017/2016وتراجع ترتيب تكلفة اإلرهاب على قطاع األعمال بسبعة مراكز من المركز  59في العام
الماضي  2016/2015إلى المركز  66هذا العام  ،2017/2016وتراجع ترتيب السلوك األخالقي للشركات بأحد عشر
مراكزاً من المركز  58في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  69هذا العام  ،2017/2016كما تراجع ترتيب مكون
حماية مصالح صغار المستثمرين بأربع مراتب من المركز  65في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  69هذا العام
 ،2017/2016وتراجع ترتيب مكون مدى قوة حماية المستثمرين بأحد عشر مركزا ً من المركز  42في العام الماضي
 2016/2015إلى المركز  63هذا العام .2017/2016
وبحسب نتائج دولة الكويت في هذا الركن فإن هناك ضعف في البيئة المؤسسية لقطاع األعمال في الكويت 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 ،ومكافحة 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.
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الركن الثاني :البنية التحتية
يعتبر 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 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 ،كذلك 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 .هذا 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
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عدد المشتركين في خطوط
الهاتف النقال لكل  100من
السكان

عدد خطوط الهاتف الثابت
لكل  100من السكان

وبالنظر لنتائج هذا العام  ،2017/2016فإن التقرير العالمي للتنافسية يشير إلى تحسن ترتيب دولة الكويت في
ركن البنية التحتية للسنة الثانية على التوالي ،حيث احتلت المركز  52عالميا في العام الحالي  ،2017/2016مقارنة بالمركز
 54في العام الماضي  .2016/2015أما 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 األخير من بين دول مجلس التعاون الخليجي في ركن البنية التحتية ،وهذا التحسن في ترتيب الكويت عالميًا
قد يعكس شعور رجال األعمال بأن الكويت تتبنى العديد من المشروعات الضخمة في مجال البنية التحتية التي 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

السعودية

31

4

البحرين

32

5

إستونيا

33

6

النرويج

34

7

عمان

38

8

سلوفينيا

39

9

قبرص

50

10

الكويت

52

11

61

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 مؤشرين ،األ ًول :مؤشر اشتراكات
الهواتف النقالة (لكل  100من السكان) ،حيث احتلت الكويت المركز األول عالميا في العام  2017/2016بمعدل 231.8
اشتراك تقريبا لكل  100من السكان ،متقدمة من المركز الثاني في العام الماضي  .2016/2015والثاني :مؤشر جودة
إمدادات الطاقة الكهربائية ،حيث تحسن ترتيب دولة احتلت بثمانية مراكز من المركز  55في العام الماضي 2016/2015
إلى المركز  47في هذا العام .2017/2016
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شكل ( :)18ركن البنية التحتية -ترتيب المكونات

47

53

67

100
74

100
1

/
57

62

106

بالنظر إلى نتائج هذا الركن ،فأنه يالحظ أن هناك تفاوتا ً في ترتيب دولة الكويت في المكونات المختلفة لهذا الركن
في هذا العام  ،2017/2016فوفقًا للتقرير العالمي للتنافسية فقد تحسن ترتيب الكويت في مكون جودة البنية التحتية بشكل
عام بخمسة مراكز من المركز  67في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  62هذا العام  .2017/2016كما تحسن
الترتيب العالمي لها في مكون جودة البنية التحتية للموانئ للسنة الثانية على التوالي عند المركز  67عالميا في العام
 2017/2016مقارنة بالمركز  74عالميا في العام .2016/2015
من ناحية أخرى ،فقد تراجع ترتيب دولة الكويت في مكون جودة الطرق بستة مراكز من المركز  47في العام
الماضي  2016/2015إلى المركز  53هذا العام  ،2017/2016كما تراجع ترتيبها في مكون جودة البنية التحتية للنقل
الجوي بسبعة مراكز من المركز  89في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  106هذا العام  ،2017/2016وتراجع
أيضا ً ترتيبها في مكون مدى توافر مقاعد للنقل الجوي (كيلو متر اسبوعيا) بمركزين من المركز  55في العام الماضي
 2016/2015إلى المركز  57هذا العام .2017/2016
هذا ولم يكن هناك أي تغير في ترتيب دولة الكويت في مكون عدد خطوط الهاتف الثابت لكل  100من السكان
الذي قد احتلت فيه المركز  74هذا العام  ،2017/2016وهذا يعكس النمو الحادث في أعداد السكان الذين ال تصل إليهم
خطوط الهواتف الثابتة ،وعلى وجه الخصوص الوافدون من أصحاب المؤهالت المتدنية والعمالة المنزلية.
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 ،فإننا نجد أنها ال تنفق بالكامل
نظرا للقيود اإلدارية الكثيرة ،وعلى رأسها طول الدورة المستندية في الدولة.
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وتجدر اإلشارة إلى أن نتائج ترتيب دولة الكويت على المستوى الدولي في مكونات ركن البنية التحتية تشير بما
ال يدع مجاالً للشك إلى أن الكويت ما زالت تحتاج إلى تحسين البنى التحتية فيها بصورة جوهرية لكي تتمكن من تعزيز
تنافسيتها ،وأن ينصب اهتمام خطط التنمية متوسطة األجل الحالية والالحقة على تطوير البنية التحتية في الكويت وتحسين
جودتها ،ولعل من األمور الواجب التي تستوجب الثناء عليها هو أنه على الرغم من تراجع إيرادات الكويت النفطية بسبب
انخفاض أسعار النفط ،فإن اإلنفاق االستثماري لم يتم تخفيضه.

الركن الثالث :استقرار االقتصاد الكلي
تعدّ 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 يعد 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 %

يشهد ركن استقرار االقتصاد الكلي تقلبا ً كبيرا ً هذا العام  2017/2016بعد فترة استقرار تاريخية سواء لدولة
الكويت أم حتى لدول مجلس التعاون ،حيث تحتل دولة الكويت غالبا مراكز متقدمة عالميا في هذا الركن .وكما توقعت لجنة
الكويت الوطنية للتنافسية في تقريرها الماضي فإن ترتيب دولة الكويت تراجع إلى المركز السادس عالميا لهذا العام
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 2017/2016مقارنة بالمركز المركز الثالث في العام الماضي  2016/2015كما هو واضح في الجدول ( ،)13أما بالنسبة
لترتيبها بين عينة لجنة التنافسية ،فقد ثبت ترتيب دولة الكويت في المركز الثالث كما هو في العام الماضي.
جدول ( :)13ركن استقرار االقتصاد الكلي

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

الدولة
النرويج

1

1

قطر

2

2

الكويت

6

3

سنغافورة

11

4

إستونيا

12

5

جمهورية سلوفاكيا

37

6

اإلمارات العربية المتحدة

38

7

سلوفينيا

58

8

السعودية

68

9

عمان

81

10

البحرين

113

11

قبرص

115

12

وعلى الرغم من بقاء ترتيب الكويت لسنوات طويلة في ركن استقرار االقتصاد الكلي وهو ما يمثل جانبا ً من أهم
الجوانب المضيئة في تنافسية دولة الكويت ،فإن 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 وإيرادات 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 يستمر التراجع في ترتيب دولة الكويت في
ركن استقرار االقتصاد الكلي في العام القادم في حال ال يوجد أية خطوات حقيقية وجادة لعملية اإلصالح االقتصادي في
البالد.
ويوضح الشكل ( )20نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بدولة الكويت بالنسبة لركن استقرار االقتصاد الكلي،
ومن هذا الشكل يتضح جليا ً أن مكونات هذا الركن كافة تعد من نقاط الضعف بالنسبة لتنافسية دولة الكويت ،فيما عدا مكون
توازن ميزانية الحكومة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهذه النتيجة ال تتماشى بشكل كبير مع وضع دولة الكويت
التاريخي في ركن استقرار االقتصاد الكلي والذي غالبا ً ما يسجل نقاط قوة في معظم مكونات هذا الركن.
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شكل ( : )20ركن استقرار االقتصاد الكلي  -ترتيب المكونات

 Macroeconomics%
6

5

27

18

60

هذا وتراجع ترتيب دولة الكويت في مكونات هذا الركن ،حيث استمر تراجع ترتيب الكويت في انخفاض معدل
التضخم للعام الثاني على التوالي من المركز  46عالميا العام الماضي  2016/2015إلى المركز  60عالميا ً هذا العام
 ،2017/2016وذلك مقارنة بالمركز األول في العام  ،2015/2014كذلك تراجع ترتيب الكويت في مكون الدين الحكومي
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من المركز  4عالميا العام الماضي  2016/2015إلى المركز  6عالميا ً هذا العام
 ،2017/2016وكما هو متوقع تراجع ترتيب الكويت في معدل االدخار الوطني كنسبة من الناتج المحلي االجمالي بشكل
كبير يعادل ستة عشر مركزا ً من الترتيب الثاني عالميا العام الماضي  2016/2015إلى الترتيب  18عالميا ً هذا العام
 ،2017/2016وهذه نتيجة طبيعية لعمليات السحب من االحتياطيات العامة للدولة ،وذلك لتمويل العجز المالي العام ،وهو
ما أثر سلبا على معدل االدخار.
من ناحية أخرى ،فقد ثبت ترتيب دولة الكويت في مكون التصنيف االئتماني للدولة عند المركز  27عالميا ً في
هذا العام  2017/2016مقارنة في العام الماضي  .2016/2015في المقابل ،وعلى الرغم من تصنيف مكون توازن ميزانية
الحكومة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بوصفه مكونا ً وحيدا ً لنقاط القوة بالنسبة لتنافسية االقتصاد الكويتي إال أن ترتيب
الكويت قد تراجع في هذا المكون من المركز األول عالميا العام الماضي  2016/2015إلى المركز الخامس عالميا ً هذا
العام .2017/2016
وتاريخيا ،فإن المراكز المتقدمة التي كانت تحققها الكويت على المستويين العالمي واإلقليمي في هذا المكون هي
في الحقيقة ناتجة بصورة أساسية من ارتفاع أسعار النفط ،الذي ينعكس على ارتفاع إيرادات الكويت من النفط ،ولكن ما
حدث من تدهور في ترتيب دولة الكويت في جميع مكونات هذا الركن جاء بشكل أساسي بسبب تراجع أسعار النفط العالمية،
لذلك البد وأن يعي صانعو السياسة االقتصادية في البالد بأن أداء االقتصاد الكويتي في هذا الركن ال يعكس بتاتا ً متانة أسس
التنافسية في ركن االقتصاد الكلي أي تطورات في الجانب الحقيقي لالقتصاد وهو ما ينتجه من سلع وخدمات حقيقية .لذا
ف الحاجة لتنويع االقتصاد والمضي نحو التسريع في عمليات االصالح االقتصادي اصبحت ضرورة في الوقت الحالي
للمحافظة على متانة واستقرار االقتصاد الكويتي.

الركن الرابع :الصحة والتعليم االبتدائي
يتعلق هذا الركن في مضمونه بالصحة والتعليم االبتدائي ،حيث يلعب التأهيل التعليمي للسكان وقوة العمل وكذلك
المستويات الصحية دورا هاما بالنسبة لتنافسية الدولة ومستوى اإلنتاجية فيها ،فمن المعلوم أن العمال الذين يعانون من
52

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 إنتاجية ومستويات 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 إنتاج متقدمة ،والتي تمثل أهم مصادر
تنافسية الدول في الوقت الحالي .ويوضح شكل ( )21المكونات المختلفة لركن الصحة والتعليم االبتدائي:
شكل ( :)21ركن الصحة والتعليم االبتدائي  -المكونات

/

بالنسبة ألداء دولة الكويت في هذا الركن ،فقد تحسن من المركز  79في العام  2016/2015إلى المركز  76لهذا
العام  ،2017/2016مع إستمرارها في المركز األخير خليجيا ،ففي عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية لم تحرز دولة
الكويت تقدما في هذا الركن كما يتضح من الجدول (:)14
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جدول ( :)14ركن الصحة والتعليم االبتدائي

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

11

2

إستونيا

12

3

سلوفينيا

16

4

قطر

27

5

البحرين

34

6

قبرص

36

7

اإلمارات العربية المتحدة

40

8

السعودية

51

9

جمهورية سلوفاكيا

55

10

عمان

69

11

الكويت

 76

12

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

1

50

37

46

/

26

70

88

103

مواطن قوةٍ في هذا
ووفقا لنتائج تقرير التنافسية العالمي لهذا العام  ،2017/2016فإن دولة الكويت تمتلك ثالثة
ِ
الركن وهي :أوالً :درجة انتشار مرض نقص المناعة (اإليدز) حيث احتلت فيها المرتبة األولى عالميا هذا العام والعامين
الماضيين .ثانياً :ضعف تأثير مرض نقص المناعة (اإليدز) على قطاع األعمال في الكويت ،حيث حافظت فيها الكويت
على المركز  26عالميا للعام الثاني على التوالي .ثالثاً :درجة تأثير مرض السل على قطاع األعمال حيث استقر ترتيب
الكويت عند المركز  37عالميا كما هو الحال في العامين الماضيين.
أما بالنسبة لباقي مكونات هذا الركن ،فقد تراجع ترتيب الكويت في مكون توقع الحياة إلى المركز  70عالميا
مقارنة بالمركز  67في العام  ،2016/2015كما تراجع ترتيبها في نسبة الملتحقين بالتعليم االبتدائي إلى المركز  88في
هذا العام مقارنة بالمركز  81في العام  ،2016/2015إال أنها حافظت على المرتبة  50في عدد حاالت وفيات األطفال
54

(لكل ألف طفل مولود حيا) للعام الثاني على التوالي .من ناحية أخرى فقد استمر تحسن ترتيب دولة الكويت في عدد حاالت
اإلصابة بمرض السل (لكل  100ألف من السكان) للعام السادس على التوالي من المركز  52في العام الماضي
 2016/2015إلى المركز  46عالميا في هذا العام ،لكن بقي ترتيبها في مكون جودة التعليم األساسي في المركز نفسه ،وهو
المركز  103المتأخر الذي احتلته العام الماضي.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف في أداء دولة الكويت في مكونات هذا الركن وفقا لتقرير التنافسية العالمية لهذا
العام ،إال أن ترتيبها 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
أن جودة التعليم والتدريب تمثل أمراً
مجتمع األعمال لمكونات هذا الركن ،وكذلك معدالت القيد في التعليم الثانوي ،وال شك ب ّ
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 ،كما أن الدراسات المتخصصة اليوم تؤكد على أهمية نظم
التعليم العالي والتدريب في رفع القدرات التنافسية للدول.
ويتكون 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 لهذا العام ،فقد تراجع ترتيب دولة الكويت في ركن التعليم العالي والتدريب
من المركز  85عالميا في العام  2016/2015إلى المركز  94عالميا في العام الحالي  ،2017/2016وقد صاحب ذلك
تراجع ترتيب دولة الكويت بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية بدرجة واحدة من المركز  11إلى المركز  ،12وهو ما
يعني وقوع الكويت في المركز األخير من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
جدول ( :)15ركن التعليم العالي والتدريب

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

1

1

النرويج

7

2

إستونيا

18

3

سلوفينيا

22

4

قطر

30

5

اإلمارات العربية المتحدة

34

6

البحرين

44

7

السعودية

46

8

قبرص

55

9

جمهورية سلوفاكيا

61

10

عمان

85

11

الكويت

 94

 12

بالنظر إلى مكونات هذا الركن يالحظ أن كل هذه المكونات تمثل نقاط ضعف في تنافسية دولة الكويت في هذا
الركن ،كما يتضح من شكل ( )24اآلتي:
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68

80

92

86

90

105

113

91

ووفقا للتقرير العالمي للتنافسية لهذا العام ،فقد تراجع ترتيب الكويت في مؤشر معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي
بشكل واضح من المركز  32في العام  2016/2015إلى المركز  68في العام الحالي  ،2017/2016وفي المقابل تحسن
ترتيبها في جودة النظام التعليمي بدرجتين من المركز  88في العام  2016/2015إلى المركز  86في العام الحالي
 .2017/2016كما تحسن ترتيبها أيضا ً في مؤشر مدى تدريب طاقم العاملين من المركز  84في العام  2016/2015إلى
المركز  80عالميا في العام الحالي .ومن جانب آخر فقد تراجع ترتيب الكويت في مكون جودة تعليم العلوم والرياضيات
من المركز  99في العام  2016/2015إلى المركز  105عالميا في العام الحالي ،كما تراجع ترتيبها في مكون جودة كليات
اإلدارة بستة درجات من المركز  86في العام  2016/2015إلى المركز  92في العام الحالي  .2017/2016بينما استمر
تراجعها في معدل االلتحاق بالتعليم العالي بشكل واضح من المركز  67عالميا في العام  ،2015/2014إلى المركز  80في
 ،2016/2015فتصل إلى المركز  90في العام الحالي .كما استمر تراجع ترتيبها في مؤشر مدى توفر خدمة اإلنترنت في
المدارس من المركز  80في العام  ،2015/2014وإلى المركز  81في العام  ،2016/2015فتصل إلى المركز  91في
العام الحالي ،لكن أخيرا حققت دولة الكويت المركز  113عالميا في مدى توافر خدمات التدريب المتخصص خالل هذا
العام الحالي  2017/2016مقارنة بالمركز  112في العام الماضي.
والواضح أن وضع دولة الكويت عالميا في هذه المكونات يشير إلى أنها تحتاج إلى تحسين كبير في مختلف
مكونات ركن التعليم العالي والتدريب ،وذلك لدعم قدراتها التنافسية على المستوى العالمي ،وعلى وجه الخصوص الكويت
تحتاج إلى رفع جودة تعليم الرياضيات والعلوم الذي يعد أحد المتطلبات األساسية للنمو والتنافسية في عالم اليوم ،كما تحتاج
إلى بذل جهود استثنائية مكثّفة لرفع جودة النظام التعليمي 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 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
دولة الكويت تمثل مشكلة أساسية في سوق التدريب ،حيث تحتل دولة الكويت مركزا متأخرا من الناحية العالمية ،وهو ما
يتطلب بذل المزيد من الجهد في تطوير خدمات التدريب المتخصص محليا.
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الركن السادس :كفاءة سوق السلع
تعد كفاءة األسواق بشكل عام أحد المتطلبات األساسية لالقتصاد التنافسي ،ذلك ألن 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 أن يتم المتاجرة في البضائع على نحو فعال بما يعمل على تطوير شركات اإلنتاج .ومن
ناحية أخرى تعد المنافسة شر ً
طا 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 .ويوضح الشكل اآلتي مكونات هذا الركن من أركان
التنافسية:
شكل ( :)25مكونات ركن كفاءة سوق السلع

مكونات ركن كفاءة سوق السل
تأ ير الضرائ عل الحافز
في االست مار

شيوع القيود عل التجارة
الخارجية

درجة توجيه المستهلك

درجة وعي المستهلك

كفاءة سياسة من االحتكار

تكلفة السياسة الزراعية

ع ء اإلجراءات الجمركية

درجة السيطرة عل 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 ل الناتج

ووفقا لنتائج التقرير العالمي للتنافسية ،فقد تحسن ترتيب دولة الكويت في هذا الركن ليصل إلى المركز  85عالميا
هذا العام ،مقارنة بالمركز  98عالميا في العام الماضي  ،2016/2015ومع ذلك فقد استمرت دولة الكويت في احتالل
المركز األخير بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وكذلك بين دول مجلس التعاون كما يتضح من الجدول ( )16اآلتي:
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جدول ( :)16ركن كفاءة سوق البضائع

ترتيب عينة لجنة الكويت

الدولة

الترتيب العالمي

سنغافورة

1

1

اإلمارات العربية المتحدة

3

2

قطر

7

3

إستونيا

20

4

النرويج

21

5

البحرين

22

6

قبرص

33

7

السعودية

41

8

سلوفينيا

42

9

عمان

51

10

جمهورية سلوفاكيا

53

11

 85

12

الكويت

الوطنية للتنافسية

ويوضح شكل ( )26نقاط القوة والضعف لدولة الكويت في هذا الركن:
شكل ( :)26ركن كفاءة سوق البضائع  -ترتيب المكونات

4

39

15

92

115

131

54

59

64

95

97

106

120

136

59

121

126

فمن بين  16عنصرا ت مثل مكونات هذا الركن تتمتع الكويت بنقاط قوة في مكونين فقط منهما ،األول :هو مكون
تأثير الضرائب على الحافز على االستثمار ،حيث تحتل الكويت المركز  15عالميا لهذا العام  2017/2016وهو ما يمثل
تحسنا بسبعة مراكز مقارنة بالعام الماضي عندما كانت ترتيبها في المركز  ،22أما المكون الثاني :فهو معدل الضرائب
الكلي (بوصفها نسبة من األرباح) ،حيث تحتل الكويت هذا العام المركز الرابع عالميا مقارنة بالمركز الثالث في العام
الماضي .2016/2015
وبالعودة إلى نتائج التقرير العالمي للتنافسية في مكونات هذا الركن يالحظ حدوث تحسن ملحوظ في مكون شدة
المنافسة المحلية حيث إن ترتيب دولة الكويت في العام الحالي هو المركز  59مقارنة بالمركز  69في العام الماضي
 ،2016/2015كما تحسن ترتيبها في مكون مدى شيوع القيود غير الجمركية على التجارة الخارجية من المركز  104في
العام الماضي  2016/2015إلى المركز  92في هذا العام ،وفي ذلك إشارة إلى تحسن نسبي في مجال القيود المفروضة
على حركة التجارة والعقبات في إجراءات االستيراد والتصدير فضال عن طول فترات التخليص الجمركي في الموانئ
المختلفة.
كما شهد ترتيب دولة الكويت تحسنا كبيرا في مؤشر نسبة الواردات إلى الناتج ،حيث إن ترتيبها في العام الحالي
هو المركز  64عالميا مقارنة بالمركز  110في العام الماضي  ،2016/2015وهو ما تؤكده بيانات اإلدارة المركزية
لإلحصاء التي تشير إلى أن قيمة الواردات انخفضت خالل هذه العام مقارنة بالعام الماضي .كذلك تحسن ترتيبها في مكون
تكلفة السياسة الزراعية للمرة الثانية على التوالي خالل خمس السنوات األخيرة من المركز  135العام الماضي
 ،2016/2015إلى المركز  121في العام الحالي .ومع ذلك يبقى هذا المركز متدنيا بكل المقاييس ،األمر الذي يعكس
استمرار الدعم السخي لقطاع الزراعة في الوقت الذي ال تتمتع الكويت بأي ميزة تنافسية فيه ،فضال عن عدم كفاءة عملية
تخصيص وصرف الدعم الموجة لألنشطة المختلفة في القطاع الزراعي.
هذا وتحسن ترتيب دولة الكويت بصورة طفيفة في مكون عدد اإلجراءات الالزمة لبدء النشاط الم ّركز لألعمال
من المركز  130في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  126في هذا العام ،وهذا الترتيب المتدني 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  126في العام الماضي  2016/2015إلى
المركز  115في هذا العام .وأيضا ً تحسن ترتيب دولة الكويت في مكون أثر قواعد األعمال على االستثمار األجنبي المباشر
الذي تقدّم من المركز  137في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  131لهذا العام ،وتنبغي اإلشارة إلى أن هذا الترتيب
المتدني لدولة الكويت مستمر منذ فترة زمنية طويل ة ،ولم تفلح الجهود التي بذلت حتى اليوم في تشجيع تدفقات االستثمار
األجنبي إلى دولة الكويت ،وربما يعود ذلك إلى قيود بيئة األعمال ووعورتها بالنسبة للمستثمرين األجانب .من جانب آخر،
تحسن ترتيب الكويت في مكون درجة السيطرة على السوق ،حيث يهيمن عدد قليل من مجموعات األعمال على نشاط
األعمال ،من المركز  107في العام الماضي ،فوصل بذلك إلى المركز  95في العام الحالي  .2017/2016كذلك تطور
ترتيب الكويت في مكون معدل الضرائب الجمركية إلى المركز  54هذا العام وذلك مقارنة بالمركز  60في العام الماضي
60

 ،2016/2015كما تحسن ترتيبها في مؤشر درجة وعي المستهلك ليصل إلى المركز  39في هذا العام مقارنة بالمركز 58
في العام الماضي .2016/2015
أما المكونات التي تراجع فيها ترتيب دولة الكويت ،فقد انحدر األداء في مؤشر عدد األيام الالزمة لبدء نشاط
األعمال من المركز  116في العام الماضي  2016/2015إلى المركز  120هذا العام ،واستمر أيضا ً تراجع ترتيبها في
مكون عبء اإلجراءات الجمركية للعام السادس على التوالي من المركز  102في العام الماضي  2016/2015إلى المركز
 106في هذا العام .كما تراجع ترتيبها في مكون درجة توجيه المستهلك من المركز  85عالميا في العام الماضي
 2016/2015إلى المركز  97في العام الحالي ،لكن في المقابل ،استقر ترتيب الكويت في مؤشر شيوع الملكية األجنبية
للعالم الثاني على التوالي في المركز  136خالل العامين  2016/2015و.2017/2016
ومما سبق يتضح حدوث تحسن نسبي في ترتيب دولة الكويت في العديد من مكونات هذا الركن من أركان
التنافسية ،غير أنه بالنظر إلى ترتيب الكويت عالميا فيالحظ أن هناك تدنيا واضحا 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 تعزيز الحاجة إلى تحسين جاذبية السوق المحلي لالستثمارات األجنبية المباشرة ،وتوفير مناخ
األعمال الجاذب لها ،وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقواعد التي تحكم االستثمارات األجنبية المباشرة التي يترتب عنها
عدم تشجيع تدفق تلك االستثمارات ،حيث إن قيود االستثمار المباشر على قطاع األعمال تبدو من األكثر تعقيدا ً على مستوى
العالم .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المراكز المتأخرة التي تحتلها دولة الكويت عالميا في معظم هذه المكونات تشير بوضوح
إلى وعورة مناخ األعمال في دولة الكويت خصوصا بالنسبة لالستثمارات األجنبية المباشرة على الرغم من قيام الكويت
بإنشاء هيئة لتشجيع االستثمار ،وبناء على ذلك فإنه يجب على دولة الكويت أن تبذل المزيد من الجهد لتحسين كفاءة السوق
لديها ،بما في ذلك دعم المنافسة محلياً ،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 جهد أفضل ،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 ( )27اآلتي مكونات هذا الركن:
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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 اآلتي ،فقد شهد ترتيب الكويت على الصعيد العالمي تحسنا طفيفا من المرتبة  117عام 2016/2015
إلى المرتبة  115في العام الحالي ،مما يعكس الغياب الحقيقي للمبادرات التي تستهدف تحسين مرونة سوق العمل في دولة
الكويت السيما 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 دولة الكويت في هذا المجال في ترتيبها المنخفض في
هذا المؤشر ،وقد ترتب على ذلك بقاؤها في هذا المؤشر في المركز األخير في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية للعام
الثالث على التوالي .وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى الفارق الكبير في الترتيب بين الكويت وبين باقي دول مجلس التعاون
الخليجي ،حيث يصل الفارق إلى  33مرتبة 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  104مرتبة.
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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

إستونيا

15

4

قطر

17

5

البحرين

35

6

قبرص

48

7

السعودية

65

8

عمان

82

9

سلوفينيا

85

10

جمهورية سلوفاكيا

93

11

 115

12

الكويت

ويسلط الشكل ( )28الضوء على أداء دولة الكويت فيما يتعلق بمكونات هذا الركن ،ويتبين من خالله أن دولة
الكويت تمتلك ما ال يزيد عن نقطة قوة واحدة في هذه المكونات ،وهي التي تتعلق بمؤشر تأثير الجباية على حوافز العمل
من خالل قياس مدى تأثير الضريبة السلبي على الحوافز للعمل ،ويتضح أيضا ً أنها تحتل المركز  36عالميا ً في هذا المجال
خالل العام الحالي  ،2017/2016مع أن هذا الترتيب قد يؤهل هذا المكون أن يكون مصنفا نقطة قوة ،فهو في المقابل قد
يشكل تدهورا ً كبيرا يعادل عشرين مركزا مقارنة بترتيب دولة الكويت العالمي في هذا المكون في العام السابق
 .2016/2015وبالرغم من هذا اإلنخفاض الحاصل خالل هذا العام يظل موقع دولة الكويت في هذا المجال مرتفعا نسبيا
مقارنة بأغلبية الدول ،وهذا يعّد 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

36

56

56

110

88

61

118

83

117

123

في المقابل ،فإن هناك تسع نقاط يمكن اعتبارها نقاط ضعف في العناصر المكونة لهذا الركن ،األول :عنصر
مساهمة المرأة في سوق العمل ،وهذه المساهمة تعد منخفضة جدا إذا ما قورنت بمساهمة الرجل ،حيث تحتل دولة الكويت
المركز  117عالميا خالل هذا العام ،وهو ما يمثل تحسنا نسبيا قدره ستة مراكز مقارنة بترتيبها العالمي في العام السابق
 .2016/2015كذلك احتلت الكويت في هذا العام المركز  123عالميا ً في مجال االعتماد على اإلدارة المحترفة ،وهو نفس
المركز الذي تم تحقيقه في العام السابق  .2016/2015ويؤكد هذا الترتيب المتردي على تفشي ظاهرة شغل المراكز اإلدارية
العليا من قبل األقارب أو األصدقاء بصرف النظر عن مدى جدارتهم بتلك الوظائف .ويتواصل ضعف أداء الكويت لهذا
العام في مجال تكلفة التسريح من العمل ،وهو الذي تحتل فيه دولة الكويت المركز  118عالميا ً بالرغم من التحسن النسبي
المسجل مقارنة بالعام السابق  ،2016/2015حيث جاءت دولة الكويت في المرتبة  122عالميا .كذلك يتواصل الضعف في
العالقة بين مدفوعات األجور للعمال وإنتاجيتهم خالل العام  ،2017/2016إذ تحتل الكويت عالميا ً المركز  110في هذا
المكون مقارنة بالمركز  101في العام السابق  .2016/2015وتحتل أيضا ً دولة الكويت المركز  83عالميا ً في العام الحالي
 2017/2016في مكون قدرة البلد على االحتفاظ بالمواهب ،أي بتراجع يعادل ثالثة مراكز في ترتيبها العالمي خالل العام
السابق ( 2016/2015المركز  .)80كما يالحظ التدهور الكبير في ترتيب الكويت في مكون قدرة البلد على اجتذاب
المواهب ،حيث تحتل المركز  88عالميا ً في  ،2017/2016أي بتراجع يعادل ستة عشر مركزا في ترتيبها العالمي في
العام السابق ( 2016/2015المركز  .)72وفيما يخص ممارسات توظيف وتسريح العمال في الكويت ،فقد سجلت الكويت
تراجعا طفيفا هذا العام ،إذ تحتل دولة الكويت عالميا ً المرتبة  56في هذا المكون مقابل المركز  53في ترتيبها العالمي في
العام السابق  ،2016/2015وهو ما يشير إلى عدم وجود تحسن حقيقي في مرونة لوائح التوظيف والفصل .وفي السياق
نفسه ،وفيما يخص عالقة أصحاب العمل بالعمال ،فإن الكويت تحتل المركز  56في العام  2017/2016على مستوى العالم،
وهو ما يمثل تدهورا بثمان مراتب مقارنة بالترتيب في العام السابق  .2016/2015أما اإلنحدار األكبر ،فقد تم تسجيله في
الترتيب المتعلق بمرونة تحديد األجور ،وهو المكون الذي يعكس مدى إمكانية تحديد األجور بصورة أساسية من طرف
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الشركات ،حيث تحتل دولة الكويت المرتبة  61على مستوى العالم في هذا العام  2017/2016مقارنة بالمرتبة  35التي
احتلتها في العام السابق .2016/2015
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 بهدف تشجيعها على
االعتماد على أحدث أساليب اإلدارة المحترفة ،كما يتطلب األمر وضع استراتيجيات للتنمية البشرية تستهدف رفع مستوى
المهارات لدى مختلف مكونات قوة العمل ،السيما 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 ّ
القنوات والمنتجات المالية األخرى .هذا ويعد أيضا ً سوق المال المتطور ضرورة لضمان التمويل المناسب للمبتكرين
وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،غير أنه من أجل القيام بأداء هذه الوظائف بكفاءة بما يدعم تنافسية االقتصاد يجب
جديرا بالثقة من جهة ،وعلى درجة عالية من الشفافية من جهة آخرى .ويوضح الشكل ()29
أن يكون النظام المصرفي
ً
مكونات 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

بالنسبة لركن تطور السوق المالية ،فقد سجل ترتيب دولة الكويت لهذا العام تحسنا نسبيا ،حيث احتلت المركز 65
في العام الحالي  2017/2016مقارنة بالمركز  73الذي حققته في العام السابق  .2016/2015ومع ذلك تواصل بقاء دولة
الكويت على موقعها السابق في العام  2016/2015في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية وبين بلدان مجلس التعاون
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الخليجي ،وهو ما يمثل المركزين العاشر واألخير على التوالي ،في إشارة واضحة 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 أربعة األعوام الماضية ،األمر الذي قد يعكس ذلك عدم ارتقاء نسق
اإلصالحات في دولة الكويت إلى المستوى المطلوب كما هو الحال في العديد من الدول األخرى ،بما فيها الدول الخليجية،
لذلك كان من الطبيعي أن يسجل ترتيب دولة الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية استقراره في المراكز األخيرة.
جدول ( :)18ركن تطور السوق المالي

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

9

2

قطر

21

3

إستونيا

22

4

اإلمارات العربية المتحدة

28

5

جمهورية سلوفاكيا

33

6

البحرين

43

7

السعودية

47

8

عمان

55

9

الكويت

 65

10

سلوفينيا

118

11

قبرص

120

12

وطبقا للشكل اآلتي ،يتبين أن الكويت تمتلك ما ال يزيد عن نقطة قوة واحدة في هذه المكونات ،وهي التي تتعلق
بمؤشر درجة متانة البنوك الذي شهد تحسنا نسبيا في العام الحالي ،حيث جاء ترتيب الكويت في المرتبة  30عالميا مقابل
المركز  37في العام الماضي  ،2016/2015وذلك 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 ،وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك
التجارية.
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شكل ( :)30تطور السوق المالي  -ترتيب المكونات

30

40

45

42

58

48

75

108

وقد حافظت بقية مكونات هذا الركن على مواقعها بوصفها مواطن ضعف ،ولعل أبرز نقاط هذا الضعف تتمثل
في المكون الذي يتعلق بمؤشر قوة الحقوق القانونية ،حيث إن ترتيب دولة الكويت العالمي في هذا المجال جاء في المركز
 108في العام  ،2017/2016وهو ما يمثل تدهورا طفيفا مقارنة بالعام السابق  ، 2016/2015حين كانت تحتل المركز
 106في هذا المجال ،كذلك فإن تنظيم سوق األوراق المالية في الكويت يبقى غير فعال ،ويخضع لتأثيرات كثيرة صادرة
عن قطاع األعمال وعن الحكومة ،وذلك بالرغم من التحسن النسبي المسجل هذا العام مقارنة بالعام الماضي ،حيث ارتقى
ترتيب دولة الكويت في هذا المكون من المركز  85عالميا في العام  2016/2015إلى المركز  75في العام الحالي .كما
تحسن ترتيب دولة الكويت نسبيا بثمانية مراكز في مجال توفر الخدمات المالية ،حيث حققت المرتبة  58خالل العام
 2017/2016مقارنة بالمرتبة  66في العام  .2016/2015كما شهد مؤشر توافر رؤوس األموال للمشاريع الرائدة تحسنا
الفتا بأحد عشر مركزا ،وذلك من المركز  51في العام  2016/2015إلى المركز  40في العام الحالي  ،2017/2016األمر
الذي يظهر تحسنا ً نسبيا ً في مدى توفر إمكانات التمويل من قبل البنوك التجارية ألصحاب المشاريع المبتكرة التي تتصف
بارتفاع درجة المخاطرة فيها ،على الرغم من الصرامة الملحوظة في سياسات البنك المركزي التي تستهدف الحفاظ على
متانة األوضاع المالية للبنوك التجارية في دولة الكويت ،وما يترتب عليه من تحفظ للمؤسسات المالية في منح القروض،
خاصة خالل فترة ما بعد األزمة المالية العالمية.
وفي السياق نفسه ،حققت دولة الكويت أيضا خالل العام  2017/2016تحسنا نسبيا بمركزين في مجال القدرة
على تحمل تكاليف الخدمات المالية حيث سجلت المرتبة  48في هذا العام مقارنة بالمرتبة  50في العام السابق ،كما شهد
مؤشر سهولة الحصول على القروض ارتفاعا طفيفا من المرتبة  46في العام  2016/2015إلى المرتبة  42في العام الحالي
 ،2017/2016أما ما يتعلق بمؤشر التمويل من خالل سوق المال المحلي ،فقد جاءت دولة الكويت في المرتبة  45عالميا
في هذا العام  ،2017/2016وهو ما يمثل انحدارا بسبعة مراكز مقارنة بالعام السابق  2016/2015الذي احتلت فيه دولة
الكويت المرتبة .38
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
67

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 في نظام المراقبة ،وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة من خالل تحفيز
االبتكار في المنتجات والخدمات المالية.

الركن التاسع :االستعداد التكنولوجي
يقيس ركن االستعداد التكنولوجي مدى قدرة االقتصاد وسرعته على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بما يساهم في
تعزيز قدراته اإلنتاجية ،حيث أصبحت التكنولوجيا  -وبصفة خاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -من أهم محددات
القدرات التنافسية ،كما تطورت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتتحول بشكل تدريجي إلى تكنولوجيا ذات استخدام عام،
حتى أصبح محور "مدى سهولة الحصول عليها واستخدامهما" من المكونات الرئيسة لدرجة االستعداد التكنولوجي للدول،
لذلك من المفترض أن تتوفر في كل اقتصاد تنافسي للشركات إمكانات كبرى للحصول 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
ضا بأربعة مراكز من المرتبة  56في عام  2016/2015إلى المرتبة  60في العام الحالي  .2017/2016وقد نتج
شهد انخفا ً
عن هذا تراجع ترتيبها في هذا الركن من المركز قبل األخير في العام الماضي  2016/2015في عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية ،وبين دول مجلس التعاون الخليجي إلى المركز األخير في العام الحالي .2017/2016
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جدول ( :)19ركن االستعداد التكنولوجي

ترتيب عينة لجنة الكويت

الدولة

الترتيب العالمي

النرويج

7

1

سنغافورة

9

2

اإلمارات العربية المتحدة

18

3

إستونيا

32

4

قطر

33

5

سلوفينيا

35

6

البحرين

37

7

السعودية

41

8

جمهورية سلوفاكيا

44

9

قبرص

51

10

عمان

57

11

الكويت

 60

 12

الوطنية للتنافسية

وطبقا للشكل ( )32يتبين أنه يتوفر لدولة الكويت موطن قوة في العناصر المكونة لهذا الركن ،المكون األول:
يتعلق بمؤشر نسبة االشتراكات في خدمات النقال ذات النطاق العريض ،والذي حصلت فيه الكويت في العام الحالي على
المركز الثالث عالميا ،مقارنة بالمركز الثاني في العام  .2016/2015أما المكون الثاني :الذي يشكل موطنا ً من مواطن القوة
في هذا الركن هو ما يتعلق بنسبة مستخدمي اإلنترنت لكل مئة فرد من السكان ،حيث تحتل دولة الكويت فيه المرتبة 27
عالميا في العام الحالي  2017/2016مقارنة بالمرتبة  29في العام السابق  ،2016/2015وهو ما يمثل تحسنا طفيفا
بمركزين مقارنة بالعام السابق.
شكل ( :)32ركن االستعداد التكنولوجي  -ترتيب المكونات

–
3

27

55

64

116

69

82

105

أما بقية المكونات ،فهي تشكل مواطن ضعف في المؤشر ،لعل من أبرز هذه المواطن ما يتعلق بمؤشر انتقال االستثمارات
األجنبية المباشرة وعالقتها بنقل التكنولوجيا .ففي هذا المجال ،ورغم التحسن النسبي مقارنة بالعام الماضي ،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  116عالميا في العام
 ،2017/2016حتى وإن كان ذلك يمثل تطورا مقارنة بالعام السابق  2016/2015عندما كانت دولة الكويت تحتل المركز
132عالميا .غير أنها حصلت على المركز  105عالميا في عنصر سرعة خدمة اإلنترنت  -لكل مستخدم (كيلوبت بالثانية)
 خالل العام  ،2017/2016وهو ما يمثل تأخرا طفيفا بمركزين مقارنة بالعام السابق  .2016/2015وبالرغم من التحسنالملحوظ مقارنة بالعام الماضي ،تؤكد المؤشرات المتوفرة على أن التكنولوجيا الحديثة في دولة الكويت غير متوافرة بالشكل
المطلوب ،أو غير مستخدمة بالمستوى المرجو منها ،حيث يقع ترتيب الكويت في هذا العنصر في المرتبة  55عالميا في
العام  ،2017/2016مقارنة بالمركز  67الذي حصلت عليه الكويت في العام  .2016/2015وفيما يتعلق بعنصر استيعاب
التكنولوجيا الحديثة وتبنيها من قبل الشركات ،يأتي ترتيب الكويت للعام  2017/2016في هذا المجال في المركز 82
عالميا ،وهو ما يشكل تدهورا الفتا مقارنة بالعام السابق  2016/2015حين كانت الكويت آنذاك تحتل المرتبة  .60كذلك
سجل ترتيب الكويت في عنصر نسبة المشتركين في شبكات اإلنترنت السريعة ذات النطاق العريض انحدارا الفتا ،حيث
أصبحت دولة الكويت في المركز  64في العام  2017/2016بدالً من المركز  49الذي حصلت عليه في العام .2016/2015
وينبغي على دولة الكويت من أجل تحسين ترتيبها بالنسبة لركن االستعداد التكنولوجي أن تعمل على بناء وتنفيذ
استراتيجيات وآليات تستهدف 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 ثقافة االبتكار
واإلعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

الركن العاشر :حجم السوق
يؤثر حجم السوق في اإلنتاجية والقدرة التنافسية لالقتصاد عموماً ،حيث إن إمكانية النفاذ لألسواق الكبيرة تمكن
الشركات من فرص استفادة كبرى تمكنها 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 السيما 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:

70

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 دولة الكويت المتعلق بهذا الركن ،يالحظ من خالل الجدول ( )20أن ترتيب الكويت في العام
الحالي  2017/2016قد ارتفع إلى المركز  51عالميا ،أي بتقدم قدره سبعة مراكز مقارنة بالعام السابق 2016/2015
(المركز  .)58وقد ترتب عليه وقوع دولة الكويت في هذا العام في المرتبة السادسة بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية
للعام الثاني على التوالي .أما على المستوى الخليجي ،وكما كان الحال عليه خالل السنوات السابقة ،فقد تواصل أداء دولة
الكويت في هذا الركن خالل هذا العام أفضل من أداء سلطنة عمان ،ومملكة البحرين ،وأقل من أداء نظيره في المملكة
العربية السعودية ،وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وفي دولة قطر.
جدول ( :)20ركن حجم السوق

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

السعودية

14

1

اإلمارات العربية المتحدة

27

2

سنغافورة

37

3

النرويج

49

4

قطر

50

5

 51

6

جمهورية سلوفاكيا

61

7

عمان

68

8

سلوفينيا

84

9

البحرين

92

10

إستونيا

100

11

قبرص

114

12

الكويت

وطبقا للشكل ( ،)34فمن الواضح أن مواطن قوة دولة الكويت في مجال حجم السوق ال تتعدى مكونا واحدا ،وهو
المكون الذي يتعلق بنسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي اإلجمالي .وتحتل فيه دولة الكويت المرتبة  36عالميا
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خالل هذا العام  ،2017/2016وهو ما يمثل تراجعا نسبيا بعشرة مراكز مقارنة بالعام السابق  ،2016/2015فليس من
المستغرب أن يتم تصنيف هذا المكون موطن قوة في االقتصاد الكويتي بالنظر لالرتفاع النسبي في حجم صادرات الكويت
النفطية مقارنة بناتجها المحلي اإلجمالي.
شكل ( :)34ركن حجم السوق -ترتيب المكونات

42

36

52

54

أما بقية المكونات ،فكلها تصنف مواطن ضعف ،حيث تحتل دولة الكويت المرتبة  54عالميا في العام الحالي
 2017/2016بالنسبة لمكون حجم السوق المحلية ،وهو ما يمكن اعتباره تقدما بسبعة مراكز مقارنة بالمرتبة  61في العام
السابق  .2016/2015كما احتلت دولة الكويت المركز  52عالميا خالل هذا العام  2017/2016في مكون الناتج المحلي
اإلجمالي بقيمة تعادل القدرة الشرائية وهو المركز نفسه الذي حصلت عليه خالل العام السابق  .2016/2015كذلك احتلت
دولة الكويت في هذا العام  2017/2016المرتبة  42عالميا في مكون حجم السوق األجنبية مقارنة بالمرتبة  41في العام
السابق .2016/2015
ولكي تحسن دولة الكويت ترتيبها في ركن حجم السوق ،فإنه يجب عليها أن تدعم اإلمكانات التنافسية للقطاعات
المنتجة 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 للدولة ،وكذلك بنوعية وجودة العمليات التي تلتزم بها
الشركات وفعالية استراتيجياتها ،وكلها عناصر أساسية لتحقيق درجات كفاءة عالية في إنتاج السلع والخدمات ،وهو ما
يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية .ويوضح الشكل اآلتي العوامل المكونة لركن تطور األعمال:
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شكل ( :)35ركن تطور األعمال  -المكونات

مكونات ركن تطور األعمال
درجة تكامل الصناعات

السيطرة على التوزيع
الدولي

نطاق التسويق

الرغبة في تفويض السلطة

طبيعة الميزة التنافسية

جودة العارضين المحليين

درجة تطور التجمعات
المتكاملة للشركات

كمية العرض من قبل
العارضين المحليين

تطورعمليات اإلنتاج

بالنسبة إلى األداء المتعلق بهذا الركن الخاص بتطور األعمال على المستوى العالمي ،يالحظ من خالل الجدول
( )21أن دولة الكويت تحتل المرتبة  61خالل العام الحالي  ،2017/2016وهو ما يمثل تحسنا ً طفيفا بمركزين مقارنة
بالعام السابق  .2016/2015وبناء عليه احتلت دولة الكويت في هذا العام المرتبة  10بين عينة لجنة الكويت الوطنية
للتنافسية بعد أن كانت في المرتبة  11في العام السابق .أما خليجياً ،فقد واصلت الكويت تقدمها في هذا العام على سلطنة
عمان وتأخرها عن بقية الدول في المنطقة للعام الثاني على التوالي.
جدول (: )21ركن تطور األعمال

ترتيب عينة لجنة الكويت

الدولة

الترتيب العالمي

النرويج

10

1

اإلمارات العربية المتحدة

13

2

قطر

18

3

سنغافورة

19

4

السعودية

31

5

البحرين

33

6

إستونيا

44

7

سلوفينيا

48

8

جمهورية سلوفاكيا

55

9

الكويت

 61

 10

قبرص

62

11

عمان

66

12

73

الوطنية للتنافسية

يوضح شكل ( )36الترتيب العالمي لدولة الكويت وفق مكونات ركن تطور األعمال للعام  ،2017/2016ويتضح
منه أن مواطن قوة دولة الكويت في هذا الركن ال تتعدى مكونا واحدا ،وهو المكون المتعلق بكمية العرض من قبل العارضين
المحليين ،حيث احتلت دولة الكويت خالل العام الحالي  2017/2016المرتبة  30عالميا ،وهو ما يمثل تحسنا بسبعة مراكز
مقارنة بترتيب العام السابق  2016/2015وهو المركز .37
شكل ( :)36ركن تطور األعمال  -ترتيب المكونات

30

38

48

64

82

48

64

82

86

وكما هو واضح من هذا الشكل ،فإنه بالرغم من التحسن النسبي الحاصل في العديد من هذه المكونات خالل هذا
العام ،فإن ترتيب الكويت يبقى منخفضا نسبيا في معظمها ،من بينها ثمانية مواطن تشير إلى ضعف صريح في هذا الركن
عموما ً .وتجدر اإلشارة إلى أن المكون الذي يتعلق بالسيطرة على التوزيع الدولي كان قد شهد تراجعا كبيرا خالل العام
الحالي حيث كانت الكويت تحتل المرتبة  34عالميا في العام  2016/2015في هذا المكون قبل أن تتراجع إلى المركز 64
في العام  .2017/2016وبالنظر إلى بقية مواطن الضعف ،وفيما يتعلق بمكون تكامل الصناعات ،فقد احتلت الكويت المركز
 86عالميا في العام  2017/2016مقابل المركز  96في العام  ،2016/2015وهذا يمثل تحسنا ملحوظا بعشرة مراكز ،ثم
جاءت دولة الكويت خالل العام  2017/2016بالمرتبة  82عالميا في عنصر جودة العارضين المحليين ،مقارنة بالمرتبة
 86في العام السابق .2016/2015
وفي السياق نفسه ،سجل عنصر تطور عمليات اإلنتاج تحسنا الفتا في الترتيب العالمي قدره سبعة عشر مركزا،
وذلك من المركز  81في العام السابق  2016/2015إلى المركز  64في هذا العام  .2017/2016أما ما يتعلق بأداء دولة
الكويت في مكون نطاق التسويق ،فقد تأخرت الكويت بمركزين خالل هذا العام ،حيث تحتل المرتبة  82عالميا في
 2017/2016مقابل المرتبة  80في العام السابق  .2016/2015وجاءت الكويت في هذا العام  2017/2016في المركز
 48عالميا في عنصر درجة تطور التجمعات المتكاملة للشركات مقابل المرتبة  61في العام السابق  ،2016/2015أي
بتطور ملحوظ قدره ثالثة عشر مركزا .وفي التوجه نفسه سجل ترتيب الكويت في مجال طبيعة الميزة التنافسية تحسنا نسبيا
قدره خمسة مراكز مقارنة بالعام السابق ،ليصل إلى المرتبة  48في العام الحالي  2017/2016مقابل المرتبة  53في العام
السابق  .2016/2015وأخيرا ،احتلت الكويت هذا العام المركز  38عالميا في عنصر الرغبة في تفويض السلطة وهو
المركز نفسه في العام السابق .2016/2015
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وفي سبيل تحسين ترتيب دولة الكويت في المجال الذي يتعلق بركن تطور األعمال ،فمن الضروري أن تعمل
الدولة على تطوير نوعية شبكات األعمال ،وكذلك على تحفيز المستثمرين المحليين واألجانب ،وهذا يتطلب القيام
بإصالحات تشريعية ومؤسسية واسعة ،ووضع استراتيجيات وآليات تضمن توفير بيئة أعمال أكثر سالسة وأقل تكلفة ،كما
يجب أن تعمل في الوقت نفسه على دعم منظومة التطوير واالبتكار لدى القطاع الخاص.

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 سبيالً الستدامة زيادة اإلنتاج واإلنتاجية،
وتحسين األداء االقتصادي بشكل مستمر ،لذلك تعدّ القدرة االبتكارية من األركان الرئيسة الداعمة للتنافسية .ويوضح الشكل
اآلتي العوامل المكونة لركن االبتكار:
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
الحالي  2017/2016المركز  110عالميا ،وهو ما يمثل تراجعا طفيفا بمركز واحد مقارنة بالعام السابق 2016/2015
حين كانت الكويت تحتل المرتبة  .109وتؤكد 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 دولة الكويت
في هذا الركن في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية هو المركز األخير للعام الخامس على التوالي ،واألخير على المستوى
الخليجي على مدى األعوام الستة الماضية.
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جدول ( :)22ركن االبتكار

الترتيب العالمي

الدولة

ترتيب عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية

سنغافورة

9

1

النرويج

12

2

قطر

18

3

اإلمارات العربية المتحدة

25

4

إستونيا

28

5

سلوفينيا

33

6

السعودية

42

7

البحرين

45

8

جمهورية سلوفاكيا

68

9

عمان

76

10

قبرص

85

11

الكويت

 110

12

شكل ( :)38ركن االبتكار  -ترتيب المكونات

75

93

87

104

96

115

125

يبين شكل ( )38الترتيب العالمي الخاص بدولة الكويت للمكونات المختلفة لركن االبتكار عن العام الحالي
 . 2017/2016وكما 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 .ففي مكون التعاون بين الجامعات والقطاع
الصناعي في مجال البحث والتطوير سجلت دولة الكويت خالل العام الحالي  2017/2016إنحدارا الفتا قدره ثمانية عشر
مركزا ،لتحتل فيه المرتبة  125عالميا مقابل المرتبة  107في العام السابق .لكنها في المقابل احتلت في العام الحالي
 2017/2016المرتبة  75عالميا في عنصر مشتريات الحكومة من السلع ذات التكنولوجيا المتقدمة ،وهو ما يعتبر تحسنا
الفتا مقارنة بالعام السابق  2016/2015حين كانت المرتبة التي احتلتها هي المرتبة  .102وسجل ترتيب الكويت في مجال
76

إنفاق الشركات على البحث والتطوير تدهورا ملحوظا بثالثة عشر مركزا مقارنة بالعام السابق لتصل إلى المرتبة 115
عالميا في العام الحالي  2017/2016بعد أن كانت في الترتيب  102في العام السابق  .2016/2015إال أنه قد تحسن أداء
دولة الكويت في مؤشر القدرة على االبتكار ،حيث احتلت المركز  93في هذا العام  2017/2016مقارنة بالمركز 101
عالميا في العام  .2016/2015كما يتبين أن ترتيب الكويت في جودة مؤسسات البحث العلمي هو المركز  104عالميا في
العام الحالي  ،2017/2016وهو ما يمثل تقهقرا يعادل ثمانية مراكز مقارنة بالعام السابق  2016/2015حين جاءت
بالمرتبة  .96أما فيما يتعلق بمؤشر براءات االختراع لكل مليون ساكن يتبين أن ترتيب دولة الكويت للعام الحالي
 2017/2016هو المركز  87عالميا مقابل المركز  88في العام السابق  ،2016/2015أي بتحسن قدره مركز واحد .كذلك
سجل ترتيب الكويت في مجال توافر العلماء والمهندسين تراجعا ً نسبيا بأحد عشر مركزا مقارنة بالعام السابق ليصل إلى
المرتبة  96عالميا في العام الحالي  2017/2016مقارنة بالمركز  85في العام السابق .2016/2015
وينبغي على دولة الكويت تحسين ترتيبها في مختلف مكونات ركن االبتكار ،ويتطلب ذلك العمل على تأسيس بيئة
محفزة للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع مدعومة من القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء ،فمن الضروري تفعيل برامج
البحث والتطوير ،وما يستلزمه من تخصيص للموارد الكافية ،حيث يجب أن تحرص دولة الكويت على تخصيص نسبة
أعلى من ناتجها المحلي ألغراض البحث والتطوير لتعزيز القدرات االبتكارية لديها ،كما أنه من الضروري استنباط آليات
مبتكرة تستهدف تعزيز التواصل والتعاون والشراكة بين المؤسسات الجامعية ومراكز األبحاث العلمية ومؤسسة الكويت
للتقدم العلمي من جهة ،والقطاع الخاص من جهة أخرى ،كما يستوجب األمر إصالح البيئة التنظيمية ،وسن التشريعات
الضرورية لحماية أفضل لحقوق الملكية الفكرية في الدولة.

 4.2العوامل األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال في الكويت
يستعرض هذا الجانب من التقرير أهم العوامل األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال في الكويت المحددة من
خالل استفتاء آراء رجال األعمال التي ينبني عليه هذا التقرير .وكما هو مبين في الجدول ( ،)23وعلى مدى السنوات
العشرة األخيرة احتلت اإلجراءات البيروقراطية الحكومية الترتيب األول بوصفها العامل األكثر تعقيدا ،وهذا يدل بقوة على
مدى معاناة رجال األعمال من البيروقراطية الحكومية ،وهو ما يؤكده الترتيب المتأخر للكويت في عدد من المؤشرات
المتعلقة بأداء المؤسسات العامة .كذلك احتلت اللوائح المقيدة للعمل الترتيب الثاني خالل هذا العام ،وهذا العامل هو من
العوامل الموجودة بصورة مستمرة ضمن المراكز المتقدمة في قائمة العوامل األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال في
الكويت ،بين المركز الثاني (في  %80من األعوام) والمركز الخامس بوصفها من أكثر المعوقات لممارسة العمل التجاري،
ولعل ذلك يعود جزئيا إلى طبيعة قانون العمل في القطاع األهلي .ومن المالحظ أن الفساد قد أصبح من أهم العوامل األكثر
تعقيدا في ممارسة أنشطة األعمال في الكويت في السنوات األخيرة ،حيث تقدم ترتيب دولة الكويت في هذا المجال من
المرتبة السادسة في العام  2010/2009إلى المرتبة الخامسة في العام  ،2016/2015ليصل في العام الحالي إلى المرتبة
الثالثة .وتأتي هذه البيانات لتؤكد على تفاقم مشكلة الفساد من انتشار للرشاوى والمدفوعات غير القانونية وغيرها في
السنوات األخيرة ،كما تجدر اإلشارة إلى أن العام الحالي  2017/2016شهد ألول مرة دخول ضعف أخالقيات العمل لدى
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قوة العمل الوطنية لقائمة العوامل الخمسة األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة األعمال ،حيث احتل هذا العامل المركز الرابع بعد
أن كان يتراوح في السنوات السابقة بين المركزين السادس والتاسع .كما أن نتائج العام الحالي  2017/2016تبين أن المركز
الخامس في العوامل األكثر تعقيدا قد يعود لوجود قوة عمل غير مؤهلة فنيا وتعليميا ،وهو العامل الذي يتراوح ترتيبه خالل
عشر السنوات األخيرة بين المركزين 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 .كما
تجدر اإلشارة إلى وجود عامل مهم ،وهو عامل عدم استقرار السياسات ضمن المراكز المتقدمة في هذه القائمة (المركز
السادس في العام الحالي) ،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 .والمالحظ أن
العام الحالي  2017/2016شهد خروج عامل سهولة التمويل من قائمة العوامل الخمسة األكثر تعقيدا لممارسة أنشطة
األعمال حيث ا حتل هذا العامل المركز الثامن بعد أن كان يحتل مراكز متقدمة في سنوات ما بعد األزمة المالية العالمية
حين وقع التشدد من قبل البنوك في منح التسهيالت االئتمانية نتيجة لألوضاع التي سادت االقتصاد الكويتي في أعقاب تلك
األزمة.
جدول (: )23العوامل األكثر تعقيدا لممارسة األعمال في الكويت خالل الفترة  2008/2007إلى 2017/2016

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

5

2

2

3

2

2

2

2

2

2

الفساد

4

3

6

6

4

5

4

3

5

3

ضعف أخالقيات العمل

7

6

8

7

8

8

7

9

8

4

مستوى تعليم قوة العمل

2

4

5

4

6

7

6

6

4

5

عدم استقرار السياسات

3

9

4

8

5

3

5

5

6

6

عدم كفاءة البنى التحتية

6

8

7

5

7

6

10

7

7

7

سهولة التمويل

8

5

3

2

3

4

3

4

3

8

ضعف القدرة االبتكارية

-

-

-

-

-

-

9

11

9

9

عدم االستق ارر الحكومي

9

10

9

9

9

9

8

8

10

10

نظم الصرف األجنبي

12

12

12

11

10

12

14

10

11

11

التضخم

10

7

10

10

12

10

12

15

13

12

النظم الضريبية

11

11

11

13

14

14

16

14

14

13

الجرائم والسرقة

13

13

13

12

11

11

11

12

16

14

معدالت الضريبة

14

14

14

14

13

13

15

16

12

15

عدم كفاءة نظام الصحة العامة

-

-

-

-

-

-

13

13

15

16
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17/2016

العامل األكثر تعقيدا

الفصل الثالث :االستثمار في البنية التحتية لتعزيز تنافسية الكويت
 .1.3المقدمة
دورا حاس ًما في النمو االقتصادي وزيادة التنافسية للدولة،
تعد البنية التحتية أحد المرتكزات األساسية التي تلعب ً
وبالرغم من عدم وجود اتفاق كامل على العناصر التي تندرج تحت إطار البنية التحتية إال أن من المؤكد أن االستثمار في
بنية تحتية مادية وتكنولوجية مستدامة تلتزم بمعايير جودة عالية يم ّكن الدولة من توفير األرضية األساسية التي تضمن دعم
القاعدة الصناعية ،وتوفير فرص العمل ،وتسهيل ربط األسواق ،وهو األمر الذي يساهم في دعم النمو لالقتصاد المحلي،
باإلضافة إلى تعزيز تنافسيته .ولقد و ّجهت دولة الكويت خالل األعوام الماضية جانبا ً مهما ً من اإلنفاق العام نحو االستثمار
في البنية التحتية رغبةً منها في االنسجام مع متطلبات التنمية وأمالً في المساهمة بتحويل البالد إلى مركز مالي وتجاري
في صدارة اإلقليم بحلول العام  ،2035أخذا ً باالعتبار مساهمة القطاع الخاص بقيادة قاطرة التنمية من خالل إتاحة المجال
لهذا القطاع لممارسة دوره في االقتصاد المحلي ،فضالً عن االستثمار بمشاريع البنية التحتية التي تعمل على تهيئة الطريق
لذلك من خالل وضع صيغ للشراكة بين القطاعين العام والخاص ،لكن تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع من خالل خطط
التنمية متوسطة األجل يشير إلى وجود بعض التحديات التي ال تساعد على ضمان أن تكون مشروعات البنية التحتية رافداً
ف ّعاالً لتحقيق هذه الرؤية ،وإحداث االنتقال النوعي المأمول ،خصوصا على صعيد تنويع مصادر الدخل وتعزيز االستقرار
االقتصادي والمالي.

 1.1.3تطور ميزانية اإلنفاق الرأسمالي خالل السنوات العشر الماضية
لقد ساهمت الفوائض المالية المتحققة لدولة الكويت بسبب ارتفاع أسعار النفط خالل السنوات الماضية (قبل الهبوط
العام في األسعار في العام  )2014في مساعدة الدولة نحو التوجه إلى اإلنفاق الرأسمالي أو االستثماري ،وهو اإلنفاق الذي
يركز على تكوين رؤوس األموال العينية أو األصول من خالل مشاريع اإلنشاءات الجديدة والصيانة الجذرية للمشاريع
القائمة بما يؤدي إلى إطالة عمر تلك األصول أو زيادة قدراتها ،ويعتبر االستثمار في مشاريع البنية التحتية للدولة كالطرق
والموانئ ومحطات انتاج كهرباء من أكبر الدالالت على ذلك اإلنفاق ،هذا وعلى الرغم من عدم قيام دولة الكويت بالتركيز
بشكل واضح على توظيف الفوائض المالية خالل العقد األول من القرن الحالي على االستثمارات الرأسمالية إال أن إقرار
الخطة اإلنمائية للسنوات ( 2014/2013-2011/2010والتي سيشار إليها من اآلن وصاعداً بخطة التنمية األولى) كانت
تعد المنطلق للتوسع في اإلنفاق الرأسمالي للدولة لتحقيق تطلعاتها في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري واحياء الدور
المحوري للقطاع الخاص ،حيث ركزت الخطة األولى على تطوير البنية التحتية من خالل وضع سياسات تتعلق بالكهرباء
والماء ،وسياسات أخرى تتعلق بالنقل والمواصالت ،فضالً عن تطوير بيئة تكنولوجيا المعلومات.
وحيث إن اإلنفاق الحكومي في دولة الكويت يقوم بالدور األكبر في دفع عجلة النمو االقتصادي وعملية التنمية
الشاملة ،فمن الضروري معرفة حجم اإلنفاق الحكومي الرأسمالي كمؤشر على الدور المتنامي لذلك اإلنفاق في تحفيز
االقتصاد .ويشير الشكل البياني اآلتي إلى تطور اإلنفاق الرأسمالي الحكومي خالل السنوات العشر الماضية بالنظر إلى
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إجمالي اإلنفاق على الباب الثالث من الميزانية (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) ،والباب الرابع (المشاريع اإلنشائية
والصيانة واالستمالكات العامة) ،مع األخذ باألهمية أن اإلنفاق من خالل هذين البابين يشكل مؤشرا ً تقريبيا ً لإلنفاق على
إنشاءات وصيانة البنية التحتية ،حيث يدخل تحت هذين البابين بنود إنفاق أخرى ال تدخل في إطار اإلنفاق على البنية التحتية.
شكل ( :)39حجم اإلنفاق الحكومي الرأسمالي في دولة الكويت (مليون دينار) خالل ميزانيات 2015/16 – 2004/05

2010
1510

مليون دينار

1010
510
10

اجمالي

البا الراب

البا ال الث

المصدر :بيانات وزارة المالية

وبالرغم من زيادة اإلنفاق االستثماري على أرض الواقع كما يشير الشكل السابق لكونة رقما ً متزايداً في الحسابات
الختامية للدولة من  720مليون دينار كويتي في السنة المالية  2005/2004إلى  2100مليون دينار كويتي في السنة المالية
 ،2016/2015بل وبالرغم أيضا ً من تقديرات ميزانية العام المالي  2017/2016التي يصل فيها اإلنفاق الرأسمالي ل
نحو  3.260مليار دينار وما يمكن أن يشير ليه ذلك االزدياد ضمنيا ً من توس في اإلنفاق عل مشاري البنية التحتية ،ال
أن تقارير المنظمات الدولية ،ومن بينها صندوق النقد الدولي والمنتدى االقتصادي العالمي ما زالت تشير بوضوح إلى
انخفاض جودة البنية التحتية في الكويت إذا ما قورنت بأداء بلدان أخرى تتشابه بمستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج
المحلي فيها ،وقد يعزى ذلك االنخفاض النسبي إلى تعثر العديد من مشاريع البنية التحتية التي كانت تهدف الحكومة إلى
الش روع بإنشائها ،وهو ما يدعو إلى إلقاء نظرة فاحصة على أبرز مشاريع الدولة في مجال البنية التحتية خالل السنوات
العشر الماضية.

 2.1.3مشروعات البنية التحتية الكبرى في الكويت خالل عشر سنوات
رغم االنعكاسات اإليجابية وزوال المخاوف الخارجية نتيجة لتغير الظروف األمنية في اإلقليم منذ عام 2003
وبداية ظهور الفوائض المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السنة المالية  ، 2003/2002إال أن الدولة لم تقتنص الفرصة
لمواكبة ذلك التحسن في الظروف من خالل زيادة االستثمار في البنية التحتية ،ولعل فشل المبادرة التي كانت مطروحة
آنذاك إلنشاء مدينة الحرير بكل ما تتضمنه من بنية تحتية وقاعدة صناعية قادرة على جذب رؤوس األموال وخلق الوظائف،
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وكذلك إنشاء ميناء بوبيان (مبارك الكبير الحقاً) في رأس الخليج العربي بكونة بوابة إلعادة اعمار العراق ومركزاً إلعادة
التصدير بين شرق آسيا وأروبا ،كل ذلك يعد مثاالً واضحا لتعثر بعض أبرز مشروعات البنية التحتية في مطلع القرن
الحالي.
وتمثّل مشروعات خطة التنمية األولى البداية الحقيقة لتوجه الدولة نحو االستثمار في البنية التحتية حيث ركزت
تلك الخطة على التوجيه الجزئي للفوائض النفطية نحو توسيع قاعدة االستثمار الرأسمالي للدولة .ويوضح الشكل اآلتي
بعضا ً من أبرز البرامج الحكومية المتعلقة بزيادة االستثمار في البنية التحتية والتي تضمنتها الخطة األولى:
شكل ( :)40أبرز البرامج المتعلقة بزيادة االستثمار في البنية التحتية

برامج الكهرباء
والماء

• زيادة نتاج الطاقة الكهربائية وتطوير الشبكة
• رف نتاج محطات تقطير المياه
• مشروع ربط الشبكات الكهربائية الخليجية

برامج النقل
والمواصالت

• رف كفاءة شكبة النقل البري وأطوال الطرق
• نشاء موانئ جديدة وتوسعة القائم منها
• تطوير بنية النقل الجوي و نشاء مبن للركا

برامج مجتم
المعلومات

• التوس في الخدمة الهاتفية وشبكة األلياف الضوئية
• توسي االهتمام بأمن المعلومات
• التطوير المؤسسي :نشاء هيئة تنظيم االتصاالت

برامج تنوي
القاعدة االنتاجية

• التوس في نشاء المناطق الحرة اللوجستية
• نشاء مدينة صناعية بمنطقة النعايم
• توفير منطقة تخزين في جنو البالد

إن الوصول إلى مستهدفات الخطة من أجل المساهمة في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة
بحلول العام  2035قد يستلزم القيام بجهود حثيثة لتأسيس بنية تحتية قائمة على أساس ثابت قادر على االستجابة لمتطلبات
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تلك الرؤية ،وقد أكدت الخطة عند تناول بعض السياسات والبرامج المتعلقة بمشروعات البنية التحتية على ضرورة مساهمة
القطاع الخاص في تلك المشاريع كتلك المتعلقة بقطاع النقل الجوي وخدماته ،وكذلك بإنتاج الطاقة والمياه ونقلها وتخزينها،
حيث استهدفت الخطة على سبيل المثال استقطاب  1.8مليار دينار كويتي من القطاع الخاص لالستثمار في أنشطة الكهرباء
والماء لوحدها ،وذلك خالل سنوات تنفيذ الخطة.
وبالرغم من تحقيق بعض النجاحات في الوصول إلى أهداف الخطة مثل :االنتهاء من إنشاء محطة الزور الشمالية
لتوليد الطاقة ،ومشروع الربط الكهربائي الخليجي ،والزيادة النسبية بأطوال الطرق ،وإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات ،يبقى تنفيذ تلك الرؤية في جانب كبير منه في مرحلة التمنيات أو التخطيط النظري على أفضل األحوال ،حيث
واجه تنفيذ المشاريع عمليا ً العديد من التحديات والعراقيل التي ساهمت في عدم قدرة الدولة على ترجمة الكثير مما ورد في
تلك الخطة على أرض الواقع من خالل الوفاء بالتزاماتها المستهدفة بالخطة ،بل لم تنجح الخطة إال بشكل جزئي في إتاحة
الفرصة لمبادرات القطاع الخاص المحلي والخارجي واستقطاب رؤوس أمواله نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية وتشريعية
ولوجستية ال يسع المجال للحديث عنها.
لقد شهد توجه الدولة نحو االستثمار في مشروعات البنية التحتية خالل السنوات الخمس األخيرة تحديدا ً أدا ًء
متذبذبا ً قد انعكس على واقع تلك المشاريع سواء تلك التي أنجزت ،أو تلك التي هي في طور العمل ،أو المشاريع التي ال
تزال حبرا ً على ورق ،فبينما أنجزت محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة كما ذكر سابقا ً بالمشاركة مع القطاع الخاص،
حيث بدأت فعليا ً في إنتاج الطاقة الكهربائية ،نجد في الوقت نفسه أن مشروعات أخرى ال تزال في طور اإلنجاز ،مثل:
مشروع جسر الشيخ جابر األحمد ،في حين أن هناك مشاريع أخرى ظلت خارج اطار التنفيذ الفعلي ،وذلك كمشروع مترو
الكويت.
ولقد جاءت الخطة اإلنمائية ( 2020/2019-2016/2015سيشار إليها من اآلن وصاعدا ً بخطة التنمية الثانية)
لتكرر استهداف الوصول إلنجاز عدد من مشروعات البنية التحتية التي تم طرحها سابقا ً في الخطة األولى دون الشروع
في تنفيذها .ويوضح الجدول اآلتي الحالة الراهنة لبعض المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية بدولة الكويت ،والتي تم
وضعها على األجندة الحكومية خالل السنوات العشر الماضية.
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جدول ( : )24بعض مشاريع البنية التحتية في دولة الكويت الموجودة على األجندة الحكومية خالل السنوات العشر
الماضية

المشروع

تسلسل

نسبة االنجاز

1

محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة

100%

2

الربط الكهربائي بالشبكة الخليجية

100%

3

طريق الجهراء

88%

4

طريق جمال عبد الناصر

73%

5

جسر الشيخ جابر

53%

6

ميناء مبارك الكبير

50%

مالحظات

المرحلة األول من ضمن ال ة مراحل

7

مبن الركا بالمطار الدولي

-

تم توقي عقد التنفيذ

8

طريق الدائري 6.5

-

تم توقي عقد التنفيذ

9

مدينة الحرير

-

10

أنظمة النقل السري (المترو)

-

11

الطريق اإلقليمي

-

12

شبكة سكك الحديد

-

13

المناطق الحرة الجديدة

-

14

مشروع تطوير الجزر

-

15

مشروع طريق الدائري ال امن

-

تم لغاء فكرة المشروع

المصدر :أرشيفات الصحف المحلية.

ويوضح الجدول السابق مقدار التعثر الذي أصاب العديد من مشاريع البنية التحتية التي تم طرح أفكار حكومية
بشأنها ،والتي كان يفترض أن تكون منجزة ً في الوقت الحالي ،بحيث يستفيد منها االقتصاد الكويتي ،فتساهم في تحسين
قدراته التنافسية .وحتى تكون الرؤية أكثر تحديدا ً ودقةً واتزانا ً ومصداقية ،وفي سبيل توفير فهم أفضل لظروف استثمار
الدولة في مشاريع البنية التحتية ،البد من تسليط المزيد من الضوء على ما تم تحقيقه في بعض تلك المشاريع على أرض
الواقع في الوقت الراهن.

 2.3الواقع الحالي لبعض مشاريع البنية التحتية في الكويت
 1.2.3الطرق والجسور
ترتبط عملية االستثمار في شبكة الطرق بشكل أساسي في تحسين فرص النمو االقتصادي وزيادة تنافسية الدولة،
وال شك بأن التخطيط السليم لشبكة الطرق من خالل تطوير القائم منها أو من خالل إنشاء الطرق الجديدة ،يلعب دورا ً
أساسيا ً في تحفيز األنشطة االقتصادية من خالل تقليل التكاليف ،وذلك بربط مراكز اإلنتاج ومراكز التخزين ومراكز التوزيع
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ومراكز االستيراد والتصدير بعضها ببعض .ولقد هدفت الخطة اإلنمائية األولى إلى زيادة أطوال الطرق بالبالد بمقدار
 1200كم ،إال أن تنفيذ الخطة لم ينجح بتحقيق الهدف المنشود ،حيث أنجز من نسبته  %47.6فقط في نهاية الخطة من
األطوال المستهدفة ،غير أن الخطة اإلنمائية الثانية في الوقت الراهن تهدف إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسة والداخلية
بمقدار 1800كم تقريباً ،حيث هناك العديد من مشاريع الطرق والجسور التي شرعت الحكومة باالستثمار فيها من أجل
تحسين البنية التحتية للدولة في هذا المجال ،وهي مشاريع ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتحسين البيئة التنافسية لدولة
الكويت ،والبد من اإلشارة إلى أنه بالرغم من صدور القانون رقم  115لسنة  2014بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل
البري إال أنه لم تصدر الالئحة التنفيذية لعمل الهيئة إال في مارس  2016حيث ال يظهر على أرض الواقع نشاط بارز للهيئة
المستحدثة لدعم بنية الطرق .ومن أبرز مشاريع الطرق في الدولة:
 االنتهاء من مشروع تطوير طريق الصبية السريع الواصل ما بين طريق الجهراء إلى جسر بوبيان بطول 72كم،
والمتضمن عدد  11جسراً ،وهو يسهم في ربط جزيرة بوبيان بمدينة الجهراء ،وإيجاد بديل بري لربط ميناء الدوحة
بميناء مبارك الكبير ،فضالً عن توفير رابط إضافي بالطريق اإلقليمي المزمع إنشاؤه.
 استمرار العمل بمشروع جسر الشيخ جابر الواصل ما بين مدينة الكويت (بالقرب من ميناء الشويخ) ،وطريق
الصبية المتصل بجسر بوبيان عبر جون الكويت ،والذي يختصر المسافة بين النقطتين من 104كم إلى 36كم فقط،
حيث أنجز أكثر من  %50من المشروع ،وهو يساهم في ربط العاصمة وميناء الشويخ بميناء الدوحة وميناء مبارك
الكبير الذي يتم حاليا ً العمل على إنشائه.



قرب االنتهاء من العمل بمشروع تطوير طريق الجهراء بطول 11كم ،تقريبا والذي يربط مدينة الكويت بطريق
الجهراء وصوالً إلى طريق الشيخ جابر األحمد والحدود الشمالية للبالد ،وهو يهدف إلى زيادة القدرة االستيعابية
وتيسير الحركة عن فصل حركة المرور العابرة عن حركة المرور المحلية األمر الذي سيساعد على ربط العاصمة
بشمال البالد ،وقد أنجز قرابة  %90من المشروع.

 قرب االنتهاء من العمل بمشروع تطوير طريق جمال عبد الناصر بطول 11كم تقريبا ،والذي يربط مدينة الكويت
مرورا ً بميناء الشويخ ،ووصلة جسر الشيخ جابر ،وانتها ًء بطريق الصليبيخات الساحلي شمال العاصمة والذي يمكن
تطويره مستقبالً لالرتباط بميناء الدوحة ،وقد تم انجاز أكثر من  %70من المشروع.
 الترسية واالستعداد لتنفيذ مشروع الدائري  ،6.5والذي يتضمن إنشاء طريق سريع جديد بطول 15كم يبدأ من تقاطع
جديد على الدائري السابع انتهاء بالطريق الحالي لمطار الكويت الدولي ،وسيساهم هذا الطريق في ربط مطار
الكويت الدولي ومنطقة صبحان الصناعية بالدائري السابع وبالطريق اإلقليمي المزمع إنشاؤه.
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 طرح مشروع الطريق المستحدث من طريق الصبية قرب جسر بوبيان باتجاه الحدود الشمالية بطول 27.5كم،
والذي يساهم في الربط البري بين ميناء مبارك الكبير بمنفذ العبدلي وميناء أم قصر العراقي ،وهذا المشروع جاري
ترسيته.
 االعداد لمخطط الطريق اإلقليمي ،والذي يعتبر أحد أهم مشاريع البنية التحتية ،حيث سينشأ على مراحل ،وسيقوم
المشروع بربط ميناء مبارك الكبير بالمنافذ الحدودية الثالثة للبالد عن طريق إنشاء طريق سريع بكفاءة عالية
لالستخدامات اللوجستية ،وتطوير أجزاء من الطرق الحالية الواصلة للعبدلي والسالمي والنويصيب بالكفاءة ذاتها
بما يساهم في ربط األسواق اإلقليمية وتيسير حركة الشحن.

 .2.2.3الموانئ البحرية
يعتبر االستثمار في بنية تحتية صلبة للموانئ البحرية أحد أبرز المرتكزات التي يقوم عليها تحسين تنافسية دولة
الكويت في سبيل تحويلها إلى مركز تجاري بالمنطقة أخذا ً باالعتبار أن تدفق معظم التجارة الكويتية يأتي عن طريق البحر.
ولعل أبرز التحديات التي تواجهها هذه الرؤية هي وصول الطاقة االستيعابية للموانئ التجارية القائمة إلى حدودها القصوى،
وانخفاض كفاءة عملياتها وبروز موانئ خليجية منافسة في المنطقة .ولقد تضمنت الخطة اإلنمائية األولى للدولة اإلشارة
إلى تنشيط النقل البحري من خالل إنشاء موانئ جديدة وتوسعة الموانئ القائمة بحيث تزيد طاقتها التشغيلية وتطوير دورها
في إعادة التصدير ،لكن تلك الرؤية كانت مطروحة بشكل عام دون وضع أهداف محددة .ورغم زيادة أعداد السفن التجارية
الواردة للموانئ التجارية بمقدار  ،%13وتطور الحجم اإلجمالي للصادرات والواردات بمقدار  %39خالل سنوات تطبيق
الخطة األولى ،إال أنه لم يتحقق أي أمر على أرض الواقع في إطار زيادة قدرة الموانئ الثالثة القائمة من الناحية اللوجستية.
وجاءت الخطة اإلنمائية الثانية لتعيد التأكيد على الرؤية ذاتها من خالل طرح هدف أكثر تحديداً ،يتمثل بالوصول
إلى زيادة القدرة االستيعابية للموانئ الثالثة القائمة بأكثر من  40مليون طن بنهاية سنوات الخطة ،لكن دولة الكويت قد ال
تكون مهيئة لالستفادة من الفرص المتاحة بسبب استمرار ضعف البنية التحتية في مجال التجارة البحرية والخدمات
اللوجستية المرتبطة بها ،حيث استمرت الخطة اإلنمائية الثانية بعدم إعطاء أية إشارة محددة للسياسات التي ستأخذ بعين
اإلهتمام في سبيل زيادة القدرة االستيعابية للموانئ القائمة ،لكن يأتي االستمرار في األعمال اإلنشائية لميناء مبارك الكبير
يعول عليها من الناحية العملية لتحسين تنافسية دولة الكويت ،مع محاولة مؤسسة
أحد أبرز مشاريع البنية التحتية التي ّ
الموانئ الكويتية ترجمة رؤى الخطة اإلنمائية الثانية من خالل التخطيط لمشاريع تطوير الموانئ الحالية لكن تلك الجهود ال
تزال في أطوارها االبتدائية .ومن أبرز مشروعات تطوير الموانئ:
 الشروع بتنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان ،والذي يعتبر أحد أضخم مشاريع الخطة اإلنمائية
األولى والثانية كونه سيمثل محورا ً إقليميا ً تنافسيا ً الستقطاب التجارة والنقل البحري في اإلقليم ،حيث يبدأ الميناء
بعدد  4أرصفة خالل المرحلة األولى لينتهي بعدد  24رصيفا ً في نهاية المرحلة الثالثة ،على أنه ستنشأ قنوات مالحية
عميقة لتمكين السفن ذات األحجام الكبيرة من الوصول إلى شمال الخليج العربي ،كما سيرتبط الميناء بالطريق
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اإلقليمي وبسكة الحديد الخليجية المزمع إنشاؤهما بحيث تتكامل شبكة المواصالت لربط منطقة شمال الخليج
باألسواق الصاعدة شمال دولة الكويت.
 التخطيط لمشروع تطوير ميناء الشويخ ،والذي يشتمل على المدى القصير على تأهيل منطقة المناولة الشمالية من
خالل إنشاء محطة حاويات حديثة ،وعلى المدى المتوسط إعادة تأهيل األرصفة  7 – 1ومنطقة المناولة ،وعلى
المدى الطويل مشروع تعميق الممر المائي وتعريضه وأرصفة الميناء.
 التخطيط لمشروع تطوير ميناء الشعيبة على المدى الطويل من خالل تعميق بعض أرصفة الميناء ،باإلضافة إلى
إنشاء منطقة الصادرات والواردات ومنطقة جمركية خارج منطقة الشعيبة الغربية الصناعية.
 التخطيط لمشروع تطوير ميناء الدوحة والذي يستقبل حاليا ً السفن الخشبية فقط ،وذلك من خالل تطوير البنية التحتية
للميناء وتطوير أرصفته على المدى المتوسط.

 3.2.3المطارات
ترتكز حركة الشحن الجوي ونقل األفراد في دولة الكويت على مطار الكويت الدولي وهو المطار الوحيد بالدولة،
وال شك بأن تحسين القدرة التنافسية تستلزم زيادة االستثمار في نشاطات النقل الجوي واستيعاب حركة المسافرين وذلك
لتلبية الطلب المتزايد على السفر والشحن ،وتعتبر منطقة الشرق األوسط أسرع مناطق العالم نموا ً في عدد المسافرين
بمتوسط زيادة سنوية قدرها  %6.3األمر الذي انعكس على زيادة حجم االستثمارات في صناعة الطيران في المنطقة السيما
في دبي وأبوظبي والدوحة ،وفي حين أن الطاقة االستيعابية لمطار الكويت الدولي تبلغ  7مليون راكب سنويا إال أن المطار
يخدم فعليا ً قرابة  10مليون راكب سنوياً ،والشك بأن ذلك األمر يمثل تحديا ً كبيرا ً لمطار الكويت الدولي يستلزم سرعة
االستجابة للمتغيرات بما يضمن انسجام سياسات الدولة في هذا المضمار مع رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري
في المنطقة.
وفي الوقت الذي أشارت فيه الخطة اإلنمائية األولى إلى أهمية تطوير البنية التحتية لمطار الكويت الدولي من
خالل إنشاء مبنى جديد للركاب ،إال أن شيئا ً لم يحصل على أرض الواقع ،حيث انقضت سنوات الخطة دون الشروع في
توسعة المطار ،وجاءت الخطة اإلنمائية الثانية لتؤكد على توسعة وتطوير المطار الدولي كأحد مشروعاتها االستراتيجية
حيث يتوقع أن تتطور أعداد الركاب من  9.4في عام  2014إلى  12.8في عام  ،2020كما يتوقع أيضا ً أن يتطور حجم
بضائع الشحن من  185ألف طن في عام  2014إلى  218ألف طن في عام  ،2020والملفت أن الخطة نصت على زيادة
الطاقة االستيعابية للمطار الحالي خالل سنوات الخطة من  7مليون راكب سنويا إلى  11.5مليون راكب بحلول عام ،2017
األمر الذي ال يمكن الوفاء به في ظل الظروف على أرض الواقع ،غير أن جهود الدولة الحالية تنحصر في زيادة الطاقة
االستيعابية للمطار الحالي ،وذلك من خالل:

86



توقيع عقد إنشاء مشروع توسعة مطار الكويت الدولي (مبنى الركاب رقم  )2والذي سيسهم في استيعاب عدد 13
مليون مسافر سنويا مع المرونة لزيادة العدد إلى  25مليون راكب ،شامالً على عدد  120منصة إلجراءات السفر
يمكن زيادتها الحقا ً إلى عدد  180منصة ،وتحتوي هذه التوسعة على بوابات تخدم أكثر من  50طائرة في آن
واحد ،على أن يربط المشروع من خالل استحداث طريق سريع للربط بشبكة الطرق كما أنه سيربط بقلب مدينة
الكويت من خالل مشروع المترو المزمع إنشاؤه ،والبد من اإلشارة إلى أن المشروع لم يأخذ بعين االعتبار زيادة
قدرة استيعاب المطار للعمليات والمساحات المتعلقة بالشحن الجوي.

 4.2.3تكنولوجيا المعلومات
يعتبر االستثمار في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات أحد المرتكزات األساسية لتعزيز تنافسية االقتصاد وذلك
لكون وجود قاعدة صلبة لتداول وحفظ واسترجاع المعلومات ألكترونيا وبشكل آمن يلعب دوراً محوريا ً في تسهيل تعامالت
إدارة االعمال االلكترونية والتجارة االلكترونية فضال عن تطبيقات الحكومة االلكترونية .ويقوم االستثمار في تكنولوجيا
المعلومات على مجموعة متطلبات من أبرزها المتطلبات المادية كشبكة األلياف الضوئية والمتطلبات التشريعية كقوانين
التجارة االلكترونية ومتطلبات فنية من خالل الكوادر المؤهلة إلدارة المعلومات ،ولقد خطت دولة الكويت عدة خطوات في
هذا اإلطار بدأت فعليا ً بإصدار المرسوم رقم  266لسنة  2006حيث تم بموجبه إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
والذي كان من أبرز أهدافه وضع خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات بالدولة واإلشراف على تنفيذ مشاريع الحكومة
االلكترونية من خالل وضع وإدارة المقاييس واألنماط الالزمة لنظم وأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
ولقد جاءت الخطة اإلنمائية األولى لتشير إلى مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع المعلومات ،من أبرزها
تطوير التشريعات ذات الصلة وتحديث البنية التحتية وتنمية العمالة المرتبطة وتطوير خدمات بيئة االستثمار ،وعليه فقد
نصت الخطة على سياسات الدولة تجاه مجتمع المعلومات من خالل تحقيق ثمانية أهداف من بينها إعادة هيكلة قطاع
المعلومات تشريعيا ً ومؤسسياً ،وتطوير البنية التحتية وتحديثها ،واالرتقاء بالعاملين في مجال المعلومات ،فضالً عن
االستمرار في تطوير تطبيقات الحكومة االلكترونية ،لكن الخطة خلت تماما ً من أية مؤشرات كمية يمكن الرجوع إليها لتقييم
مدى تحقيق الخطة ألهدافها ،وجاءت خطة التنمية الثانية لتشير إلى ذات األهداف مع التأكيد على تعث ّر الخطة األولى في
تحقيق األهداف المرجوة في مجال الحكومة االلكترونية ،وبالتالي نصت الخطة الثانية على توسيع تطبيقات الحكومة
االلكترونية لتطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع األعمال من خالل تحويل ما نسبته  %20سنويا من الخدمات غير
االلكترونية في كل جهة حكومية إلى خدمات الكترونية ،ومن أبرز مشاريع البنية التحتية لقطاع المعلومات يمكن اإلشارة
إلى:
 اصدار القانون رقم  20لسنة  2014في شأن التجارة والمعامالت االلكترونية والذي تم من خالله تشريع وتقنين
التوقيع االلكتروني في جميع المعامالت المدنية والتجارية واإلدارية ،باإلضافة إلى إرساء حجيّة المستندات
االلكترونية ،والتأكيد على حماية البيانات والخصوصية.
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 إصدار القانون رقم  37لسنة  2014بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات ،والتي تتولى تنظيم
قطاع االتصاالت من خالل وضع الخطط المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعي االتصاالت وتقنية
المعلومات ،والموافقة على منح تراخيص إنشاء شبكات االتصاالت العامة وتشغيلها وادارتها ،وتقديم خدمات
االتصاالت وتقنية المعلومات واإلنترنت للمستخدمين ،وقد نص القانون على أن للهيئة إنشاء صندوق خاص يهدف
إلى زيادة خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات في الدولة ،والمساهمة في تطوير البنية التحتية لهذه الخدمات ،ويشار
إلى أن الهيئة المستحدثة قد باشرت عملها بداية هذا العام حيث لم يظهر لها على أرض الواقع نشاط بارز لدعم بنية
المعلومات واالتصاالت.
 اصدار المعايير القياسية إلدماج الخدمات االلكترونية الحكومية من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
في أغسطس  2015بهدف توحيد معايير أجهزة الدولة المختلفة في إنشاء وربط وإدارة الخدمات التي تقدم من خالل
مواقعها االلكترونية ،ويقدم المشروع أيضا ً مجموعة من المعايير والسياسات واإلجراءات التي تسعى إلى توحيد
تقديم خدمات الحكومة االلكترونية لألفراد والمنظمات وقطاع األعمال بطريقة عالية الكفاءة من خالل البوابة
األلكترونية الرسمية لحكومة دولة الكويت.

 5.2.3مصادر الطاقة
يعتبر توفير مصادر للطاقة أحد أبرز المرتكزات التي ال يمكن للدولة دعم النمو االقتصادي أو تحسين البيئة
التنافسية إال من خالل الدخول من بوابتها ،حيث أن توفير الطاقة يشكل عصب الحياة لمختلف المشروعات الصناعية
واإلنتاجية التي تساهم في دعم الناتج المحلي ،ولقد شكل العقد األول من القرن الحالي تحديا ً حقيقا ً للدولة حيث قاربت
معدالت انتاج الطاقة الكهربائية لمعدالت استهالكها دون ترك هوامش آمنه لغرض االستفادة منها أثناء توقف بعض محطات
اإلنتاج بسبب خلل أو لغرض الصيانة ،حيث شهدت الشبكة الكهربائية العديد من االنقطاعات السيما في فصل الصيف
عندما ي رتفع االستهالك الكهربائي نتيجة استخدام أجهزة التكييف بشكل أساسي ،وهو األمر الذي حدا إلى التفكير الجاد
بزيادة اإلنتاج الكهربائي لتغطية المشروعات االسكانية الجديدة فضالً عن التوسع في القاعدة الصناعية.
ولقد جاءت الخطة اإلنمائية األولى لتؤكد على أهمية االستثمار في مجال انتاج الطاقة الكهربائية من خالل زيادة
اجمالي القدرة المركبة بمقدار  6.3ألف ميغاواط خالل سنوات الخطة ،كما كانت الخطة طموحة بالتأكيد على اشراك القطاع
الخاص في مشاريع انتاج الطاقة والتوجه نحو االستثمار في بدائل الطاقة المتجددة ،وجاءت الخطة اإلنمائية الثانية لتشير
إلى أن الزيادة الفعلية في اجمالي القدرة المركبة قد بلغ  %30فقط من الرقم المستهدف خالل سنوات تنفيذ الخطة األولى،
لكن الخطة أكدت من جهة أخرى على أهمية تحرير قطاع انتاج الكهرباء وخلق المنافسة بين الشركات المختلفة في هذا
المجال في الوقت الذي ضعف فيه التركيز على االستثمار في بدائل الطاقة المتجددة ،ومن أبرز مشاريع الطاقة الحالية
يمكن اإلشارة إلى:
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 االنتهاء من مشروع محطة الزور الشمالية حيث تم البدء بتنفيذ المشروع بنهاية العام  2013كأحد أبرز مشاريع
الشراكة بين القطاع العام والخاص ،وقد تم بنهاية العام الحالي ( )2016االنتهاء من األعمال االنشائية بالمحطة
والبدء في عمليات اإلنتاج وفق اتفاقية شراء الطاقة من المحطة لمدة  40عام ،حيث تضيف المحطة ما مقداره
 1.5ألف ميغاواط بما يشكل ما نسبته  %10من اجمالي القدرة اإلنتاجية الحالية للطاقة في دولة الكويت.



االنتهاء من مشروع الربط الكهربائي الخليجي والذي يأتي كثمرة لعمل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس
التعاون التي تأسست في عام  2001وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء ،وقد تم ربط الشبكة المحلية
بالكويت مع الشبكة الخليجية في المرحلة األولى للمشروع (تم االنتهاء من كافة المراحل) حيث بات في اإلمكان
تجنب االنقطاع في شبكة الكهرباء المحلية من خالل استمرارية تدفق التيار الكهربائي من الشبكة الخليجية وهو
األمر الذي حقق وفرا ً من خالل المشروع بأكثر من  200مليون دوالر امريكي في عام .2014

 الشروع في تنفيذ مشروع مجمع الشقايا والذي يعمل على انتاج الطاقة الكهربائية من خالل مصادر الطاقة
المتجددة وأبرزها طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،ويهدف هذا المشروع إلى توفير  %15من انتاج الطاقة
الكهربائية لدولة الكويت بحلول العام  2030وهو ما سيساهم في توفير الطاقة الكهربائية لقرابة  100ألف وحدة
سكنية ،باإلضافة إلى توفير حرق أكثر من  12مليون برميل وقود سنويا ،ووقف انبعاث أكثر من  5ماليين طن
من غاز ثاني أكسيد الكربون بما يساعد في حماية البيئة الطبيعية.

 3.3موقع الكويت في بعض مؤشرات البنية التحتية
إن تقييم مساهمة مشروعات البنية التحتية بوصفة مدخالً لتحسين البيئة التنافسية ،وتحفيز النمو االقتصادي
للكويت ،البد وأن يرتكز على بعض المؤشرات التي تسهم في إعطاء صورة أكثر وضوحا ً اتجاه جهود الدولة في هذا
المجال قياسا ً على معايير دولية ،ذلك ألن مجرد التركيز على المشاريع المنجزة أو التي ستنجزها قد يقود إلى نتائج غير
دقيقة بسبب عدم وجود معيار محدد للمقارنة يساعد في تقييم مدى مساهمة تلك المشاريع في زيادة تنافسية الدولة قياسا ً على
غيرها من الدول ،لذا تعد بعض المؤشرات الخاصة بالبنية التحتية وكذلك االستعداد التكنولوجي التي تصدرها الوكاالت
الدولية بما فيها تلك الواردة في تقارير التنافسية التي تصدر سنويا ً عن المنتدى االقتصادي الدولي مدخالً مناسبا لتحديد
مواطن الضعف بما يكفل المساعدة في التعامل مع تلك االختالالت ،ويمكن النظر إلى تطور موقع دولة الكويت في بعض
تلك المؤشرات خالل السنوات الثمانية الماضية والتي من أبرزها:
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 1.3.3مؤشر جودة الطرق
رغم أن شبكة الطرق في دولة الكويت تعتبر بشكل عام عالية المستوى من خالل استمرار تصنيفها بين الشبكات
الخمسين األكثر جودة على مستوى العالم إال أن ترتيب دولة الكويت في مؤشر جودة الطرق شهد تراجعا ً واضحا ً خالل
السنوات الماضية من المركز  27في عام  2007إلى  53في عام  2016األمر الذي قد يعزى إلى الزيادة المضطردة في
أعداد المركبات وتباطؤ إنشاء الطرق الرئيسية الجديدة .إن تطوير شبكة الطرق يعتبر من المرتكزات األساسية التي تساهم
في زيادة التنافسية من خالل المساهمة في ربط مراكز اإلنتاج والتخزين والتوزيع واالستيراد والتصدير ،مما يساعد على
تقليل التكلفة الكلية للمنتج في مختلف القطاعات التجارية والصناعية ،هذا وعلى الرغم من التحدي الذي يواجه قدرة الدولة
في زيادة قدرتها التنافسية في ضوء هذا التراجع ،إال أن ما يتأمل هو أن يساهم االنتهاء من مشاريع الطرق القائمة حاليا ً في
تحسين موقع الكويت في هذا المؤشر خالل المستقبل القريب.
شكل ( :)41مؤشر جودة الطرق
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 2.3.3مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ
لقد شهد ترتيب دولة الكويت في مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ تراجعا ً ملحوظا خالل السنوات الماضية من
المركز  55في عام  2007إلى  82في عام  ،2014وذلك في ضوء وصول الموانئ القائمة إلى قدرتها االستيعابية الكاملة
وعدم الشروع في خطط توسيع الموانئ القائمة وتطوير خدماتها .وقد يعزى تحسن الترتيب خالل السنتين الماضيتين إلى
االنتهاء من بعض مراحل مشروع ميناء مبارك الكبير وهو ما يشير إلى جدية األجهزة الحكومية في تنفيذ خططها بشأن
تطوير البنية التحتية للموانئ من جهة ،ومن جهة أخرى فهو يعتبر تحديا ً حقيقيا ً يستلزم اإلسراع في خطوات تنفيذ ميناء
مبارك ،ووضع الخطط المقترحة لالستثمار في بني ة الموانئ القائمة موضع التنفيذ بغية تطوير منافذ الدولة البحرية على
األسواق الخارجية بما يساهم في تحسين القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني.
شكل ( :)42مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ
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 3.3.3مؤشر جودة البنية التحتية لوسائل النقل الجوي
إن التراجع الحاد لترتيب دولة الكويت في مؤشر جودة البنية التحتية لوسائل النقل الجوي من المركز  52في سنة
 2007إلى  100في سنة  2014قد يعكس تحديا ً جديا ً للبيئة التنافسية للدولة ،ومع هذا التحسن النسبي الذي شهده الترتيب
في العام  2015إال أن الترتيب عاد ليشهد تراجعا ً قياسيا ً في عام  2016في ضوء تجاوز مطار الكويت الدولي لطاقته
االستيعابية والتعثر الذي رافق مشروع تطوير المطار ،فضالً عن عدم وضوح الرؤية بشأن إنشاء مطار جديد في شمال
البالد أو في جزيرة بوبيان بغرض خدمة عمليات الشحن الجوي ونقل األفراد المستقبلية ،األمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات
تسارعية في سبيل االنتهاء من تنفيذ مشروع توسعة المطار الحالي في أقرب وقت ممكن ،وااللتفات إلى ضرورة االستثمار
ببنية الشحن الجوي في سبيل تحسين الظروف التنافسية لدولة الكويت.
شكل ( :)43مؤشر جودة البنية التحتية لوسائل النقل الجوي
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 4.3.3مؤشر جودة إمدادات الطاقة
لقد شهد مركز دولة الكويت في مؤشر جودة امدادات الطاقة تحسنا ً ملحوظا ً خالل السنوات الماضية بالرغم من
عدم بلوغه لمستويات الجودة التي كان عليها في عام  ،2006لكن جهود الدولة في إنشاء محطات جديدة إلنتاج الطاقة
واالستمرار في الصيانة المنتظمة للمحطات القائمة ،فضالً عن استكمال ربط الشبكة الكهربائية المحلية بالشبكة الخليجية قد
ساهم بشكل كبير في توفير مستويات معقولة من إمدادات الطاقة الكهربائية التي يمكن االستفادة منها للتوسّع في القاعدة
اإلنتاجية والصناعية ،وهو ما يشكل رادفا ً ايجابيا ً لزيادة البيئة التنافسية لدولة الكويت السيما في ظل الشروع في تنفيذ المزيد
من مشاريع محطات انتاج الطاقة الكهربائية.
شكل ( :)44مؤشر جودة امدادات الطاقة

19
32

الترتيب العالمي

47

55
65
70

63

62

63

71
80

المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي

93

 5.3.3مؤشر عدد خطوط الهاتف الثابت لكل  100من السكان
شهد ترتيب دولة الكويت في مؤشر عدد خطوط الهاتف الثابت تذبذبا ً خالل السنوات السابقة ،حيث تأخر الترتيب
من المركز  61في عام  2006ليصل إلى  69في عام  ،2010ثم عاود المؤشر للتحسن ،لكنه تراجع مرة أخرى حتى بلغ
المركز  75في عام  ،2014ورغم التحسن الطفيف الذي شهده خالل العامين الماضيين إال أن السمة الغالبة تبقى هي التأخر
في أغلب السنوات .إن وجود بنية تحتية قوية لشبكة االتصاالت السلكية (الهواتف األرضية) تعتبر أمرا ً ضروريا لقطاع
األعمال ،وذلك لكون قرابة  %66من المكالمات األرضية تتم ألغراض تجارية حسب بيانات أحدث إحصاء سكاني ،غير
أنه يمكن أن يعزى هذا التراجع في كفاءة شبكة الخطوط األرضية إلى تباطؤ االستثمار في الشبكة التقليدية (األسالك
النحاسية) بسبب التوجه نحو استخدام شبكة األلياف الضوئية ،وهو ما يدفع الكثير من الشركات لالستعاضة عن خدمات
الشبكة التقليدية المحدودة عن طريق استخدام خطوط هواتف اإلنترنت ( .)DIDلكن باإلمكان التغلب على ذلك الخلل من
خالل التوسع والتسريع باالستثمار األكبر في شبكة األلياف الضوئية بما يساهم في تحسين البيئة التنافسية للدولة في هذا
المجال.
شكل ( :)45مؤشر عدد خطوط الهاتف الثابت لكل  100من السكان
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 6.3.3مؤشر عدد المشتركين في خطوط الهاتف النقال لكل  100من السكان
يعد ترتيب دولة الكويت في مؤشر عدد المشتركين في خطوط الهاتف النقال أحد أفضل مؤشرات البنية التحتية
الذي يساهم في تحسين البيئة التنافسية للدولة ،حيث حافظت الكويت على ترتيبها من بين أفضل  10دول على مستوى العالم
خالل السنوات الست الماضية ،وأصبحت الدولة األفضل خالل العام الحالي على اإلطالق ،وقد يعود ذلك التطور في
المؤشر إلى سياسة الدولة في حماية المنافسة في قطاع االتصاالت المتنقلة من خالل فتح السوق أمام المشغل الثالث والذي
باشر في تقديم خدماته مع بداية عام  ،2009والبد من اإلشارة الى أن عدد خطوط الهواتف النقالة المفعّلة يفوق العدد الكلي
لمجموع السكان ،وبأن أكثر من  %93من مجموع وقت االتصاالت في الكويت يتم من خالل استخدام الهواتف النقالة حسب
بيانات أحدث إحصاء سكاني ،وهذا الترتيب المتقدم جدا ً يساهم في تحسين البيئة التنافسية لدولة الكويت.
شكل ( :)46مؤشر عدد المشتركين في خطوط الهاتف النقال لكل  100من السكان
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 7.3.3مؤشر مستخدمي اإلنترنت
يركز مؤشر مستخدمي اإلنترنت على نسبة األفراد الذين يقومون باستخدام اإلنترنت من خالل األجهزة المختلفة،
ويظهر من خالل المؤشر التحس ن الذي طرأ على ترتيب دولة الكويت خالل السنوات األربع الماضية حيث تحسن ترتيبها
التطور في الترتيب يعكس تزايد أعداد مستخدمي اإلنترنت
من المركز  66في عام  2011إلى  27في عام  .2016إن هذا
ّ
وهو ما يعني وجود أرضية خصبة لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالقتصاد المعرفي في الجانب المتعلق بزيادة قدرة
الحكومة والشركات والمستخدمين/الزبائن على تطويع التكنولوجيا الرقمية لخدمة العالقات فيما بينهم وهو ما يساهم في
تحسين البيئة التنافسية بشكل عام.

شكل ( :)47مؤشر مستخدمي اإلنترنت
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 8.3.3مؤشر اشتراكات اإلنترنت ذات النطاق العريض لكل  100من السكان
يشير هذا المؤشر إلى نسبة اشتراكات اإلنترنت ذي السرعات العالية من خالل خطوط الهاتف األرضية لكل
 100فرد من السكان ،ورغم التراجع الملحوظ لترتيب دولة الكويت في هذا المؤشر من المركز  64في سنة  2007إلى
المركز  105في عام  2016إال أن هذا التأخر قد ال يعكس مدى تمتّع األفراد والشركات بالقدرة على استخدام خدمات
اإلنترنت عالي السرعة على أرض الواقع  ،األمر الذي يعود إلى إمكانية استخدام (األفراد بشكل خاص) وسائل مختلفة مثل
أجهزة الهواتف ا لنقالة وأجهزة البث الشخصية وليس الخطوط األرضية التقليدية للحصول على سرعات اإلنترنت العالية
مما يؤثر سلبا ً على النتائج التي يمكن استخالصها بناء على هذا المؤشر ،وعموما ً فإن انتشار استخدام اإلنترنت ذي
السرعات العالية يعتبر عامالً أساسيا ً في تقليل التكاليف من خالل تسهيل وتسريع عمليات االتصال وتبادل المعلومات وهو
األمر الذي يتحقق من خالل استخدام الخطوط األرضية أو الالسلكية بما يساهم في زيادة البيئة التنافسية.
شكل ( :)48مؤشر اشتراكات اإلنترنت ذات النطاق العريض لكل  100من السكان
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 9.3.3مؤشر التطور للحكومة االلكترونية
تصدر إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بمكتب األمين العام لألمم المتحدة تقريراً (كل عامين منذ )2008
حول مدى التقدّم الذي تحرزه حكومات دول العالم المختلفة في مجال االستعداد لتطبيق الحكومة االلكترونية ،ويعني التقدم
على هذا المؤشر أن الحكومة أكثر استعدادا ً من الناحية التقنية واللوجستية ورأس المال البشري للشروع في تقديم تطبيقات
الحكومة األلكترونية ،ولقد شهد ترتيب دولة الكويت في هذا المؤشر تطورا ً كبيراً خالل السنوات الماضية حيث تقدم الترتيب
من المركز  114في عام  2003إلى المركز  40في عام  2016وهو ما يعكس القدرات المتقدمة لألجهزة الحكومية لتهيئة
أرضية صلبة لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحكومة األلكترونية وهو األمر يساهم بشكل مباشر في تحسين ظروف
البيئة التنافسية بدولة الكويت.
شكل ( :)49مؤشر التطور للحكومة االلكترونية
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 4.3تقييم الوضع الراهن
من خالل االستعراض التفصيلي لبعض مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها أجهزة الحكومة في دولة الكويت
في الوقت الراهن ،وبالنظر إلى بعض المؤشرات الدولية الدالة على أداء دولة الكويت في مجال البنية التحتية قياسا ً إلى دول
العالم ،يمكن الوصول إلى نتيجة مبدئية قائمة على فكرة أن أجهزة الحكومة قد بذلت جهودا ً في مجال تحسين البيئة التنافسية
في الدولة فيما يتعلق بالبنية التحتية ،إال أن تلك الجهود تشوبها أوجه القصور في جانب كبير منها اذا ما قورنت بأداء الدول
األخرى في ذات المجال ،ويمكن في هذا السياق التركيز على جانبين ،يتعلق األول منهما في مجال البنية التحتية المادية
فيما يتعلق الثاني في مجال البنية التحتية الرقمية.
98

ويظهر القصور بشكل بارز ف ي مجال البنية التحتية المادية التي تتمثل على سبيل المثال في الطرق والموانئ
والمطارات ،حيث يتبين التراجع المستمر لترتيب دولة الكويت في ثالثة من بين أربعة مؤشرات أساسية وهي التي تتعلق
بجودة الطرق وجودة الموانئ وجودة النقل الجوي ،وهي في مجملها عناصر محورية في البنية التحتية ذات تأثير مباشر
على البيئة التنافسية .ورغم التقدم المحرز في ترتيب الدولة بالمؤشر األخير للبنية التحتية المادية المتعلق بجودة امدادات
الطاقة إال أن التحدي يبقى قائما ً بسبب عدم الوصول إلى المرتبة القياسية المتقدمة لدولة الكويت في هذا المؤشر ،والتي كان
عليها الوضع في عام  ،2003فضالً عن إمكانية استهالك أغلب إمدادات الطاقة الداخلة إلى السوق حديثا ً من قبل القطاع
االسكاني اآلخذ باالتساع ،وليس من قبل القطاعات التجارية والصناعية وهو ما قد يقود إلى عودة النقص من امدادات الطاقة
المنتجة محلياً ،األمر الذي قد يؤثر سلبا ً على البيئة التنافسية ويستدعي االستمرار في االستثمار بمشاريع إنتاج الطاقة.
أما بالنسبة للبنية التحتية الرقمية والتي تتمثل في االستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ،فيتبين تحسّن
ترتيب دولة الكويت في ثالثة من المؤشرات الخمسة التي تم استعراضها وهي عدد المشتركين في خطوط الهاتف النقال
وعدد مستخدمي اإلنترنت وتطور البنية للحكومة االلكترونية ،وفي حين تراجع ترتيب دولة الكويت في المؤشرين اآلخرين
وهما عدد خطوط الهاتف الثابت واشتراكات اإلنترنت ذات النطاق العريض إال أن ذلك التراجع قد يعزى إلى أسباب تم
تعرضنا لها سابقا ً وقد ال تؤثر من الناحية العملية على جودة البنية التحتية الرقمية ،ويبقى التحدي في أن تنجح األجهزة
الحكومية في استكمال شبكة األلياف الضوئية لتغطية كافة مناطق الدولة وهو ما سيتيح حتما ً فرصا ً واعدة لتحسين ترتيب
الدولة في هذين المؤشرين.
ونخلص من ذلك كله أنه وعلى الرغم من األداء المتطور في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي يعكسه ترتيب دولة
الكويت في مؤشرات البنية التحتية الرقمية إال أن التراجع في أغلب مؤشرات البنية التحتية المادية يبقى هو المحك والمؤثر
األكبر في قدرة الدولة على اجتذاب االستثمارات وتحسين البيئة التنافسية ،ويتضح هذا األمر جليا ً بالنظر إلى ترتيب دولة
الكويت في مؤشر جودة البنية التحتية بشكل عام ،والذي ينظر إلى مجمل أداء الدولة في مجاالت االتصاالت والمواصالت
والطاقة ،حيث شهد الترتيب تراجعا ً كبيرا ً من المركز  32في عام  2006إلى المركز  67في عام  2015كما يظهر من
الشكل اآلتي ،والبد من اإلشارة إلى أن التحسن الذي شهده العام  2016يفرض على األجهزة الحكومية مضاعفة الجهود
في سبيل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية القائمة والمخطط لها ،وهو األمر الذي سيساهم في تنمية كفاءة البنية التحتية
وتطوير ترتيب دولة الكويت في هذا المؤشر وبالتالي تحسين البيئة التنافسية للدولة.
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وللتأكيد على التحديات التي تواجه جهود الحكومة في االستثمار بمشروعات البنية التحتية يمكن اإلشارة إلى أن
عدم كفاءة البنية التحتية باعتباره معوقا ً لممارسة األعمال كان على الدوام يشكل هاجسا ً لقطاع األعمال لسنوات طويلة من
خالل تصنيف رجال األعمال لهذا العامل بترتيب متقدم من بين العوامل الـ  16األكثر تعقيداً لممارسة األعمال في الكويت،
وذلك بحسب التقرير السنوي للتنافسية كما يوضحه الجدول اآلتي:
جدول ( :)25مؤشر كفاءة البنية التحتية بوصفه معوقا لممارسة األعمال
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 5.3أبرز تحديات االستثمار في مشاريع البنية التحتية
إن تقييم الوضع الراهن الذي يغلب عليه حالة من الضعف في أركان البنية التحتية وما يؤدي إليه من اضعاف
للقدرة التنافسية للدولة يفرض أن يتم القاء الضوء على أبرز العقبات التي تواجه االستثمار في مشروعات البنية التحتية
بدولة الكويت ،ذلك ألن التغلب على تلك العقبات يساهم بشكل رئيس في تسريع مشاريع البنية التحتية وتحسين جودتها بما
يضمن تطوير بيئة األعمال والقدرة التنافسية للدولة ،ومن بين أبرز التحديات التي تواجه االستثمار في مشاريع البنية التحتية
يمكن اإلشارة إلى:
100

شكل ( :)51التحديات التي تواجه االستثمار في مشاريع البنية التحتية

أسعار
النفط
الفساد
االداري
والمالي

غياب
المعايير

تحديات
االستثمار
في البنية
التحتية

الدورة
المستندية

االستثمار
األجنبي

البنية
التشريعية

ضبابية
الرؤية

 1.5.3انخفاض أسعار النفط
لقد أدى االنخفاض الحاد في أسعار النفط على مستوى العالم منذ عام  ،2014وذلك من مستويات فاقت 100
دوالر للبرميل إلى مالمسة حاجز  20دوالر لبرميل النفط الكويتي ،إلى ظهور تحديات جديّة للمالية العامة بسبب اعتماد
 % 90من إيرادات الدولة على مبيعات النفط ،غير أنه يحسب لسياسة الدولة محاولة مواصلة االستثمار في مشاريع البنية
التحتية بغرض دعم النمو االقتصادي في مواجهة استمرار انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها القياسية المحققة قبل االزمة
المالية العالمية في  2008أو خالل العام  2011كما يبينه الشكل اآلتي ،وبالرغم من تحسن أسعار النفط خالل األشهر القليلة
الماضية واإلجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة إال أن االستمرار في المحافظة على وتيرة التوسع في اإلنفاق
االستثماري على البنية التحتية يبقى مرهونا ً بمدى قدرة الدولة على كبح النفقات الجارية والتوجه نحو تنويع مصادر الدخل
في ضوء محدودية القدرة على التوقع أو التحكم بأسعار النفط بالسوق العالمية في المستقبل.
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شكل ( :)52متوسط أسعار برميل النفط الكويتي خالل الفترة سبتمبر  - 2006مايو 2016
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إن استمرار غياب سياسات فعالة فيما يتعلق بالحد من تنامي بند الرواتب واألجور والذي يشكل العبء األكبر في
اإلنفاق الجاري ينبئ بمحدودية قدرة الدولة على االستمرار في المحافظة على اإلنفاق االستثماري على مشاريع البنية
التحتية ،وهو األمر الذي يؤكد على أهمية إشراك قطاع األعمال في عمليات التمويل من خالل مشاريع الشراكة بين
القطاعين الخاص والعام السيما في البنية التحتية ،بما يساعد في توفير الموارد المالية الالزمة لالستمرار في خطط التوسع
في استثمارات البنية التحتية بما يضمن الديمومة لتلك المشاريع ،األمر الذي بدوره يحافظ على مستويات نمو اقتصادي
معقولة وتحسين القدرة التنافسية للدولة.

 2.5.3الفساد االداري والمالي
لقد كان استشراء الفساد وضعف مستويات الشفافية في مؤسسات الدولة أحد أبرز العوامل التي ساهمت بشكل
مباشر أو غير مباشر في تعثّر الكثير من المشاريع الحكومية التي من بينها مشروعات البنية التحتية ،حيث يعزى تأخر
الكثير من مشاريع البنية التحتية إلى شبهات الفساد والتنفيع من خالل تعارض مصالح األطراف المختلفة حين عرض
المشاريع أو التوسّع في األوامر التغييرية عند التنفيذ ،وال أدل على تفشي هذا الفساد في األجهزة الحكومية من مالحظة
تراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية من المركز  35في عام
 2003إلى المركز  69في العام  ،2013علما ً بأن هذا المؤشر يشير إلى انخفاض مستوى الفساد وارتفاع مستوى الشفافية
كلما اقترب ترتيب الدولة من الرقم واحد ،وزيادة مستويات الفساد كلما ابتعد ترتيب الدولة عن الرقم واحد .هذا وعلى الرغم
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من التحسن الذي ظهر على الترتيب في العامين األخيرين ليصل إلى المركز  55في عام  2015إال أن قضية مكافحة الفساد
اإلداري والمالي وااللتزام بمعايير الشفافية تبقى من التحديات األساسية التي ينبغي مواجهتها بكفاءة.
ويظهر من التقرير السنوي حول التنافسية الذي يقوم المنتدى االقتصادي العالمي بنشره سنويا ً تخ ّلف ترتيب دولة
الكويت في مستويات متأخرة نسبيا ً قياسا ً إلى دول العالم السيما خالل السنوات الخمس األخيرة وذلك فيما يتعلق بالمحسوبية
في القرار الحكومي والهدر في اإلنفاق العام وغياب الشفافية عن عملية صناعة القرار الحكومي في أجهزة الدولة كما يتضح
من الجدول التالي  ،وهي في الحقيقة في مجموعها مؤشرات واضحة على حجم الفساد وغياب الشفافية الذي تعاني منه
أجهزة الدولة مما يساهم في تعطيل مشاريع البنية التحتية ،وهي قضايا تستدعي العمل الجاد من أجل معالجتها في سبيل
تحسين ظروف البيئة التنافسية ،إن الحد من أوجه الفساد يساعد في تحقيق أهداف خطط التنمية والوصول الستثمارات
مستدامة في مشاريع البنية التحتية للدولة.
جدول ( :)26ترتيب دولة الكويت في بعض مكونات ركن المؤسسات خالل السنوات 2016 - 2007
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 3.5.3طول الدورة المستندية
يعتبر طول الدورة المستندية وتعقد اإلجراءات أحد األسباب الرئيسية وراء عدم قدرة أجهزة الدولة المختلفة على
تنفيذ مشاريع البنية التحتية كما استهدفت في خطط التنمية ،حيث قد تصل المدة إلى سنوات طويلة جداً ما بين بداية فكرة
مشروع إلى االنتهاء من تنفيذه ،مع كل ما يحمله ذلك من تغير في الظروف واالحتياجات واإلمكانيات خالل تلك الفترة
الطويلة كما حدث على سبيل المثال في مشروع جامعة الكويت أو مشروع جسر جابر ،ولقد أشارت العديد من الدراسات
والتقارير المحلية والخارجية التي تعرضت لتحليل معوقات التنمية في الكويت إلى مشكلة الدورة المستندية في الكويت
تطرق تقرير ماكينزي الخاص برؤية الكويت عام  2020إلى
كعائق للتنمية ولتحسين البيئة التنافسية ،فعلى سبيل المثال ّ
أهمية تجاوز التحديات التي يفرضها النظام البيروقراطي الجامد بكل ما يحمله من معوقات إلقامة المشروعات التنموية
ومن بينها مشاريع البنية التحتية ،كما تعتبر اإلجراءات البيروقراطية واللوائح المقيدة من العوامل التي ظلت تقليديا ً لسنوات
طويلة تشكل العوامل األكثر تعقيدا ً من بين  16عامالً لممارسة األعمال في الكويت من وجهة نظر قطاع األعمال ،وذلك
بحسب التقرير السنوي للتنافسية حسبما يوضحه الجدول التالي:
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جدول ( :)27بعض العوامل األكثر تعقيدا للممارسة األعمال في دولة الكويت خالل السنوات 2016 - 2005
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 4.5.3ضعف القدرة على استقطاب االستثمار األجنبي
ال شك بأن االستثمار بمشاريع البنية التحتية يعتبر من أبرز مجاالت استقطاب رؤوس األموال األجنبية وتأسيس
مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام التي ارتكزت تقليديا ً في العديد من الدول المتقدمة على هذا المجال،
وعملية استقطاب االستثمارات األجنبية هي أحد أبرز الحلول للتعامل مع تحديات الضغط الذي يشكله تذبذب أسعار النفط
على ميزانية الدولة في المدى المتوسط والمدى البعيد ،ولقد كان لمكتب استثمار رأس المال األجنبي الذي أنشأ بموجب
القانـون رقـم  2001 / 8في شـأن تنظيـم االسـتثمار المباشـر لـرأس المـال األجنبـي دور محدود في اجتذاب رؤوس األموال
األجنبية نتيجة اختالالت موضوعية وتشريعية ساهمت في عدم قدرة المكتب على خدمة االقتصاد الوطني ،وهو ما أدى
إلى عزوف المستثمرين األجانب عن التفكير في البحث عن الفرص االستثمارية المتاحة بدولة الكويت ،حيث بيّن الشكل
التالي ليس فقط التراجع الذي شهده مؤشر أثر قواعد األعمال في االستثمار األجنبي المباشر (والذي يركز على مدى وجود
قيود قانونية على االستثمار األجنبي المباشر) وانما المراكز المتأخرة جدا ً التي احتلتها دولة الكويت قياسا ً إلى دول العالم.
شكل ( :)53مؤشر أثر قواعد األعمال في االستثمار األجنبي المباشر بدولة الكويت خالل السنوات 2016 - 2007
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وجاء تأسيس هيئة تشجيع االستثمار المباشر بموجب القانون  2013 / 116والتي تركز في توجهاتها االستراتيجية
على تعزيز تنافسية الكويت وتحسين جاذب ية بيئة األعمال ليعالج جملة من مواطن القصور التي كانت تعيق عمل المكتب
السابق ،وقد يعزى التحسّن الذي شهده ترتيب دولة الكويت على المؤشر السابق منذ عام  2013إلى المعالجات التشريعية
التي قدمها القانون المذكور من الناحية النظرية .والبد من اإلشارة إلى صعوبة تقييم عمل الهيئة بسبب حداثة انشائها حيث
باشرت عملها فعليا ً في العام  2015لكن من الالزم اإلشارة إلى نجاح الهيئة في استقطاب أكثر من  1.3مليار دوالر امريكي
خالل الخمسة عشر شهرا ً األولى من عمرها وذلك في مجاالت تقنيـة المعلومـات واالتصـاالت والطاقـة واالستشـارات من
خالل استثمارات لشركات امريكيـة وهولنديـة وكنديـة وسـنغافورية وصينيـة واسـبانية ،لكن من الصعوبة الحكم على هذا
الرقم بسبب عدم وجود معلومات مرجعية يمكن الرجوع إليها لتقييم أداء الهيئة ،ويبقى التحدي قائما ً في مدى قدرة الهيئة في
تحسين البيئة التنافسية بما يساعد في توفير وتوجيه رؤوس األموال األجنبية لالستثمار في البنية التحتية للدولة.

 5.5.3ضبابية الرؤية بشأن األهداف بعيدة المدى
بالرغم من وجود رؤية عامة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري بحلول العام  ،2035وبالرغم من وجود
العديد من مشروعات البنية التحتية في خطت ي التنمية األولى والثانية للدولة ،إال أن من غير الواضح أن أجهزة الدولة
المختلفة تقوم واقعيا ً بشكل متناغم بخدمة السياسة العامة للحكومة لتحقيق هذا الهدف ،حيث تعتبر خطة التنمية أقرب إلى
تجميع المشروعات التي تخطط مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذها بشكل منفرد منها إلى خطة عامة موحدة تقوم أجهزة
الدولة بتحديد مشروعاتها المستقبلية بناءا ً على مدى مالءمتها لخدمة أهداف تلك الخطة.
إن غياب الرؤية الشاملة والمحددة بشأن مشاريع البنية التحتية التي يتم من خاللها تحقيق أهداف الرؤية بعيدة
المدى للدولة ،وذلك من خالل تشريعات وسياسات وخطط مترابطة تتحرك في مسارات متالزمة تضمن تحقيق تلك المشاريع
لمستهدفاتها النهائية يساهم بشكل مباشر في عرقلة تلك المشروعات أو تنفيذها بدرجة منخفضة من الكفاءة ،ويتأكد ذلك
األمر في ظل سياسة الدولة في التقشف ومحدودية الموارد المالية العامة التي يمكن توظيفها لتمويل مشاريع البنية التحتية
في المستقبل ،وهو ما يستدعي تطوير عالقات األجهزة الحكومية المختلفة ذات العالقة حتى يتم التأكد من أن مشاريع البنية
التحتية قادرة على تلبية المتطلبات واالحتياجات الكلية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

 6.5.3ضعف البنية التشريعية في مجال تشجيع االستثمار
من المؤكد أن استقطاب االستثمارات الداخلية والخارجية للمساهمة في تمويل أو إنشاء أو إدارة مشاريع البنية
التحتية يحتاج إلى بيئة قانونية جاذبة تساهم في توفير الحوافز وضمان الحماية للمستثمرين ،وحيث أن االستثمار في البنية
التحتية يعتبر أحد أبرز مرتكزات نظام الشراكة في مختلف دول العالم ،فيكون لزاما ً توفير األطر القانونية التي تنظم عالقة
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بحيث ال يتم فقط توفير األرضية الالزمة لزيادة العائد على االستثمار وإنما أيضا ً
توفير الضمانات المتعلقة بحفظ حقوق المستثمرين في عمليات التمويل والتقاضي والتحكيم ،مع توفير اطار عام لذلك تحكمه
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قيم المصداقية والشفافية ورعاية مصالح مختلف األطراف المنخرطة في الشراكة ،وهو األمر الذي ال يزال يحتاج إلى
المزيد من العمل في سبيل إقرار تشريعات جديدة وتطوير الحالية نحو المزيد من الواقعية والمرونة.

 7.5.3غياب المعايير للتخطيط الفعّال
من الضروري االلتفات إلى إن االستثمار في مشاريع البنية التحتية يجب أن يقوم على أسس ومعايير محددة يمكن
من خاللها تحديد األولويات لمشاريع البنية التحتية ،فعلى سبيل المثال تفتقر عملية التخطيط للبنية التحتية إلى أساس علمي
واضح لتعريف ولتحديد االحتياجات الحقيقية من مشاريع البنية التحتية التي تصب في خانة تحقيق أهداف الدولة ،كما تفتقر
لألساس العلمي الواضح لتحديد االولويات التي يتم بناءا ً عليها المباشرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتفاوتة في درجة
األهمية و التي يتم التخطيط لها ،كما ال يتوافر أساس علمي لتوزيع الموارد المالية المحدودة ما بين إنشاء مشاريع البنية
التحتية الجديدة وبين الصيانة الجذرية للمشاريع القائمة ،وأخيرا ً فال توجد أسس علمية قائمة على نماذج احصائية شاملة
لتحديد األعداد والكثافة المتوقعة لمستخدمي البنية التحتية بالمستقبل بما يتسق مع مقدار اإلنفاق العام على انشائها والذي
البد أن يراعى فيه جانب الفعالية والكفاءة.

 6.3أفضل الممارسات العالمية في مجال االستثمار في البنية التحتية
هناك العديد من التجارب الناجحة التي قدمتها بعض الحكومات االتحادية أو االقليمية على مستوى ادارة مشاريع
البنية التحتية ،وبالرغم من أهمية األخذ بعين االعتبار أن نجاح تجربة ما في الدول المتقدمة ال تعني أن استنساخ تلك التجربة
في دولة الكويت سيؤدي للوصول إلى ذات النتائج إال أن من األهمية بمكان أن يتم االستفادة من نماذج النجاحات في الدول
األخرى بحيث يتم التعديل عليها بما يالئم الظروف المختلفة الخاصة بدولة الكويت ،ومن بين األمثلة العالمية من يركز
على جانب القيم أو جانب التمويل أو جانب الحفاظ على البيئة وهي كالتالي:
التجربة األيرلندية
شهدت العاصمة االيرلندية دبلن نموا ً سكانيا ً أكبر من المتوق خالل العقدين الماضيين وهو ما ش ّكل ضغطا ً عل البنية التحتية في المدينة ومن
أبرزها بنية خدمات المواصالت العامة ،ولقد بدأت جهود الحكومة في التصدي للمشكلة من نهاية األلفية من خالل بناء استراتيجية موحدة
بمشاركة مجموعة من األجهزة الحكومية ذات الشأن ،حيث ركزت االستراتيجية عل تحسين شبكة الطرق والمواصالت العامة من خالل
تغيير واق المدينة لتكون مدينة اوروبية ذات اقتصاد ديناميكي وحياة مرفهة بمعايير مستدامة ،وفي عام  2005قامت الحكومة بإطالق برنامج
( )Transport 21يمتد لعشرة سنوات بميزانية تقدر بمبلغ  34بليون يورو يتم توفير أك ر من  %20منها من خالل نافذة الشراكة م القطاع
الخاص ،ويتميّز البرنامج باستقطا الخيارات التمويلية المختلفة والتخطيط المحكم م االدارة الفعالة للمخاطر ،كما أن عقود التشغيل تضمنت
العديد من الحوافز لتطوير األداء .وبالرغم من توقف البرنامج بسب

تأ يرات األزمة المالية العالمية في  2008ال أن البرنامج يبق نموذجا ً

لألسس والقيم الفعالة التي يمكن االستفادة منها في التخطيط لمشاري البنية التحتية.
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التجربة االمريكية
تدير وكالة حماية البيئة االمريكية ( )EPAبرنامجا ً لرعاية البنية التحتية الخضراء ( )Infrastructure Greenبهدف تحسين نوعية المياه
بشكل عام من خالل دارة جريان مياه األمطار ،وذلك بهدف تخفيف الضغط عل الشبكة التقليدية لتصريف مياه األمطار والمجاري بما يحافظ
عل التجمعات الحضرية من جهة ويحافظ عل البيئة الطبيعية من جهة أخرى ،وقد تم تمويل برنامج إلحداث تحسين عل البنية التحتية في
مدينة فيالدلفيا بما يشمل تخصيص أراضي الستيعا

مياه السيول وتركي

أنظمة طبيعية خاصة لتنقية السيول الناتجة عن األمطار من

الملو ات والشوائ التي تختلط بها من األسطح ( )Bioretention Systemsوذلك في العديد من المرافق العامة ،وقد أعلنت الوكالة في عام
 2011عن جدول األعمال االستراتيجي لحماية المياه وبناء التجمعات الحضرية التي تضمن حياة أصلح لإلنسان من خالل البنية التحتية
الخضراء بما يشمل عشرة أقاليم ومدن رئيسية في العديد من الواليات االمريكية ،كما انضمت الوكالة في عام  2014لبرنامج ( Green
 )Infrastructure Collaborativeالذي يجم العديد من الوكاالت الحكومية والشركات الخاصة ومنظمات المجتم المدني بهدف مساعدة
الحكومات المحلية عل االلتزام بمعايير خضراء في تنفيذ البنية التحتية في نطاق سلطاتها.

التجربة في هونج كونج
تعتبر شبكة المترو للنقل الجماعي ) (MTRفي مدينة هونج كونج واحدة ً من أفضل أنظمة النقل الجماعي في العالم ،وقد تم افتتاح أو خطوط
الشبكة في عام  1979حيث ال تزال الشبكة تشهدا ً توسعا ً كبيرا ً لتغطية التجمعات الحضرية والصناعية والتجارية الناشئة ،وبالرغم من مستويات
الكفاءة والجودة العالية التي تقدمها خدمات تلك الشبكة ال أن أهم ما يميز عملية االست مار في مشاري التوسعة لتلك الشبكة هو اسلو التمويل
الذي يقوم عل أساس االستفادة من القيمة المضافة الناشئة من االرتفاع الذي يحد ه وصول تلك الشبكة ل التجمعات الحضرية ،فم كل عملية
تطوير للشبكة ترتف قيمة العقارات المحيطة بمحطات الشبكة ،حيث تقوم الحكومة المحلية ببي حقوق التطوير أو بي األراضي المحيطة
المملوكة للحكومة أو فرض رسوم االنماء فضالً عن امكانية اقامة الشراكة م القطاع الخاص ،وهو ما يساهم في توليد العائدات المالية لتمويل
مشروعات التوس بالشبكة والمشروعات األخرى للبنية التحتية.

التجربة السويدية
ركزت دراسة ميدانية عل تحليل بعض مشاري البنية التحتية الرئيسة في السويد والتي حازت عل جوائز عديدة للتميز والكفاءة ،من بينها
جسر رابط بين الخطوط الرئيسة األوروبية ،وطريق سري بطول  4كم تقريبا يشتمل عل حارات متعددة للسيارات وخط موازي للسكك
الحديد وممرات للدراجات الهوائية والمشاة ،ونفق يخترق كتل جبلية بطول  1كم لربط شبكة الطرق االوروبية ،وهي في مجملها مشاري قام
بتنفيذها القطاع الخاص لمصلحة ادارة النقل السويدية ( ، )Swedish Transport Administrationوخلصت الدراسة ل تحديد عوامل
النجاح في تلك المشاري والتي يمكن تصنيفها ل عوامل اشتركت فيها كل المشاري م ل التحديد الواضح للمسؤوليات واألدوار لمختلف
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األطراف وبناء ال قة والتزام الشفافية والتفصيل الدقيق للمراحل الزمنية ونس االنجاز وأخيرا ً القدرات القيادية إلدارة المشروع ،باإلضافة ل
عوامل مهمة اشتركت بها أغل

المشاري ومن بينها بناء نظام فعال لضمان الجودة وايجاد أنظمة رقابية وخلق آلية فاعلة لالتصال والتغذية

العكسية.

التجربة السويسرية
تم في يونيو عام  2016افتتاح نفق غوتهارد ( ) Gotthard Base Tunnelالذي يعتبر أحد أطول وأعمق أنفاق السكك الحديدية عل
مستوى العالم ،وقد استغرق بناء النفق المزدوج  17عاما ً وبتكلفة تبلغ نحو  11مليار يورو حيث تم افتتاحه في اإلطار الزمني المحدد وبزيادة
هامشية جدا ً عل الميزانية المقدرة ،ويبلغ طول النفق  57كم بعمق  2300متر تحت جبال األل السويسرية للربط بين المانيا وايطاليا ،وللنفق
دور أساسي في اختصار المسافة للركا والبضائ بين البلدين ومساهمة رئيسية في التقليل من التكاليف البيئية لحركة الشحن التقليدية .ويعزى
نجاح المشروع ل ا العتماد عل التخطيط الشامل عل أساس مهني متين من مديري المشاري من ذوي الخبرة ،وكفاءة التدفق المستمر
والمو وق به للمعلومات بين المقاولين والمشرفين في مرحلة البناء  ،وتراكم الخبرات المؤسسية بحيث اعتمدت مختلف الهيئات اإلدارية
الحكومية عل خبرات عملية واسعة في مشاري البنية التحتية تراكمت خالل سنين وذلك لتسهيل اإلجراءات اإلدارية والمالية وتحسين كفاءة
الرقابة خالل عملية التنفيذ ،و عادة تقييم المخاطر والتقديرات األولية للتكاليف عل مدى دورة حياة المشروع بشكل مستمر ،فضالً عن الرقابة
المالية المستمرة أ ناء التنفيذ لكبح جماح التكاليف اإلضافية والحفاظ عل المشروع في اطار الميزانية المرصودة.

 7.3أسس االستثمار الناجح بالبنية التحتية
من خالل االطالع على تجارب بعض الدول وبالنظر إلى النجاحات واالخفاقات التي قدمتها تجارب االستثمار
في البنية التحتية محليا ً ودولياً ،يمكن االشارة إلى مجموعة من أسس النجاح التي البد من أخذها بعين االعتبار لضمان
االستثمار األمثل في مشاريع البنية التحتية بما يحسن من الوضع التنافسي لالقتصاد بدولة الكويت ،وهذه األسس هي:
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شكل ( :)54أسس النجاح لضمان االستثمار األمثل في مشاريع البنية التحتية

فعالية
القرار
جودة
التخطيط

كفاءة
التمويل

أسس
النجاح

الرؤية
المستدامة

النموذج
المناس

ادراة
المشاري

 فعالية القرار :ال بد من األخذ باالعتبار قيم الحوكمة كالمساءلة والشفافية في عملية صناعة القرار الحكومي المتعلق
بمشاريع البنية التحتية ،بحيث يتم بناء كافة القرارات المتعلقة وفق إطار قيمي يساهم في تحسين جودة عملية اتخاذ
القرارات ،كما والبد من التأكيد على ضرورة مشاركة قطاعات األعمال والمجتمع المدني في عمليات اتخاذ القرار
وذلك في الجوانب التي يمكن لتك األطراف أن تساهم فيها بغرض تحسين جودة القرارات المتعلقة بالبنية التحتية.
 جودة التخطيط  :ال بد أن يتم بناء التخطيط لمشاريع البنية التحتية على استراتيجية واضحة ،والبد من التركيز على
صياغة متطلبات واشتراطات المشروع بشكل محدد بما في ذلك الموارد الالزمة والمخاطر المحتملة ،وأن تتم عملية
التخطيط وفق طرق علمية من خالل اختصاصيين قادرين على بناء نماذج فعالة لقياس اآلثار االقتصادية واالجتماعية
واللوجستية المترتبة على االستثمار في كل مشروع على حده.
 كفاءة التمويل  :ال بد من دراسة جميع الخيارات المتاحة لتمويل مشاريع البنية التحتية بما فيها من خيارات مختلفة
كاستخدام موا رد الدولة المالية أو االقتراض من المؤسسات المالية الداخلية أو الخارجية أو إنشاء الشركات العامة
أو تأسيس مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص أو غير ذلك بحيث يتم ضمان استخدام طريقة التمويل األكثر
كفاءة إلنجاز المشروع.
 ادارة المشاريع :ال بد من األخذ باالعتبار وجود آلية لضمان حسن ادارة مشروعات البنية التحتية في كافة مراحلها
المختلفة من التخطيط ولغاية التشغيل ،والتأكد من أن يتم مراقبة واالشراف على عملية التنفيذ في حالة وجود متعهدين
ومقاولين مع وضوح الواجبات والمسؤوليات بشكل محدد ،والتأكد من متابعة تطور أعمال المشروع والرقابة الفعالة
على مدى االلتزام بالتكاليف والجودة والنتائج المتوقعة.
 النموذج المناسب :البد من مراعاة اختيار النموذج اإلداري والمالي األفضل كإطار عام لالستثمار بمشاريع البنية
التحتية ،حيث تعتبر الشراكة بين القطاع العام والخاص أحد أبرز النماذج التي يتم األخذ بها على المستوى العالمي
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لالستثمار في البنى التحتية بكل ما يحمله هذا النموذج من مزايا موجودة لدى القطاع الخاص وكذلك لدى القطاع
العام ،على أن يراعي هذا النموذج أسس الشراكة الناجحة ومنها التأكيد على كفاءة األداء وتوازن مصالح األطراف
كافة وعدالة توزيع المخاطر بين المستثمر والدولة فضالً عن تأصيل قيم العدالة والتنافسية والشفافية ومكافحة الفساد.
 الرؤية المستدامة  :البد أن يتم االستثمار في مشاريع البنية التحتية تحت مظلة التنمية المستدامة وهو ما يستدعي
األخذ برؤى التنمية المستدامة بحيث يتم تلبية احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على
تلبية احتياجاتها من خالل التركيز على جودة األداء واقتصادية التكلفة والكفاءة في استخدام الموارد فضالً عن الحفاظ
على البيئة الطبيعية ،ويتم ذلك من خالل تطبيق تلك الرؤى على تنفيذ كافة مشاريع البنية التحتية بما يشمل:
 oاستدامة المشروعات الجديدة :البد من األخذ باالعتبار أن يتم تصميم وبناء وتشغيل كافة مشروعات
البنية التحتية الجديدة بشكل يضمن معايير االستدامة الواردة أعاله وهو ما يشير على سبيل المثال إلى
االستخدام األمثل للموارد المالية وخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية وشراء السلع والخدمات المحلية
واختيار المواد الخام ذات الجودة والمتانة واستخدام أنظمة صديقة للبيئة الستهالك الطاقة ومعالجة التربة
المتضررة والحفاظ على الغطاء النباتي بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والبيئة.
 oالصيانة الجذرية للمشروعات القائمة :من الالزم مالحظة أن تتم االستفادة المثلى من البنية التحتية
القائمة من خالل الصيانة الشاملة والتجديد الدائم أو إعادة التأهيل أو زيادة القدرة والسعة بما يضمن حماية
البنية القائمة من حالة التدهور التي تصيبها بمرور الزمن وهو ما يؤدي إلى استدامة تلك البنية الستخدامها
على المدى البعيد بصورة تحفظ الموارد التي تحتاجها الحقاً عمليات الهدم وإعادة البناء.
 oتوحيد اللوائح والمعايير :البد من االهتمام بتنميط جميع اإلجراءات وتوحيد اللوائح والمعايير الخاصة
بتنظيم عمليات التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة والتسليم والصيانة لمشروعات البنية التحتية ،ويؤدي
ذلك إلى استدامة تلك اإلجراءات واللوائح على المدى البعيد ،حيث أنه يضمن التوظيف األمثل للموارد
الحالية الالزمة لوضع اإلجراءات والمعايير كما يساهم في تأصيل العمل المؤسسي بما يعود ايجابياً على
كفاءة البنية التحتية في المستقبل.

 8.3خطة عمل لتحسين مخرجات االستثمار في البنية التحتية
تقوم الخطة على أساس تفعيل مؤسسات قائمة فعليا ً في أجهزة الحكومة بما يتالءم مع تحقيق االستفادة القصوى
من جهود تلك المؤسسات لتطوير االستثمار في مشاريع البنية التحتية للدولة ،وذلك دون تحميل الدولة المزيد من األعباء
المالية واإلدارية وبما يؤدي إلى تحسين البيئة التنافسية بناءا ً على كفاءة إدارة االستثمار في البنية التحتية ،ويبرز جهاز
متابعة األداء الحكومي كأحد أبرز اآلليات التي يمكن إعادة صياغة دورها بما يكفل إسهام الجهاز في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة في البنية التحتية .والجهاز الحالي تم إنشاءه بالمرسوم رقم  346لسنة  2007ليكون ملحقا ً بمجلس الوزراء بغرض
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التنسيق مع الوزراء المعنيين ومعاونتهم في متابعة اداء وزاراتهم والهيئات التابعة لها في تنفيذ السياسات العامة للدولة،
على أن يرفع رئيس الجهاز إلى مجلس الوزراء تقريرا ً سنويا ً عن المخالفات والمعوقات واإلجراءات واالقتراحات المطلوب
اتخاذها لالرتقاء بالعمل الحكومي ،وبالرغم من الواقع العملي الذي يشير إلى جهود الجهاز من خالل الزيارات الميدانية
لمواقع المشاريع المختلفة للدولة ومن ضمنها مشروعات البنية التحتية إال أنه من غير الواضح مدى امتالك الجهاز للقدرة
من الناحية العملية على تحفيز أو الزام الجهات الحكومية بمتابعة المشاريع كما هو مخطط أو التأكد من االلتزام بالمعايير
الموضوعة أثناء عملية التنفيذ.
ومن هنا فالبد من تطوير العمل بجهاز متابعة األداء الحكومي ليقوم بدور أكثر فعالية في استثمارات الدولة
بمشاريع البنية التحتية المستدامة ،والبد أن تنطلق عملية التطوير من خالل التركيز على ثالثة اتجاهات رئيسية:
 يتضمن االتجاه األول توفير األرضية التشريعية والقانونية والسياسية لتوسيع مسئوليات وصالحيات الجهاز بما
يضمن التزام الجهات الحكومية المشرفة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية بمقررات جهاز متابعة األداء الحكومي
وفريقه الفني.
 يشمل االتجاه الثاني تشكيل فريق فني على درجة عالية من المهنية والتخصص يقوم بمسئولية تقديم الدعم خالل
مختلف المراحل في مشاريع البنية التحتية.
 يركز االتجاه الثالث على اشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المختصة واألطراف األخرى ذات
االهتمام في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية المستدامة.
شكل ( :)55خطة تطوير العمل بجهاز متابعة األداء الحكومي

توسي مسئوليات
وصالحيات
الجهاز
تشكيل فريق
مهني
ومتخصص

اشراك القطاعات
ذات االرتباط
خطة تطوير
العمل بجهاز
متابعة األداء
الحكومي
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وهذه الخطة ترتكز بشكل أساسي على توفر الدعم السياسي الكامل والفعال والمباشر من قبل القيادة العليا وسمو
رئيس مجلس الوزراء في سبيل إعطاء الزخم الالزم لعمل الجهاز وزيادة تفاعل الجهات الحكومية مع مقرراته ،وبدون
التحول ال يمكن تطبيق هذه الخطة على أرض الواقع ،وستبقى عملية االستثمار بالبنية
توفر اإلرادة السياسية لقيادة عملية
ّ
التحتية بشكلها التقليدي ،كما سيبقى دور الجهاز في إطار المتابعة المحدود والشكلي ،بل وسيفقد االقتصاد الوطني فرصة
حقيقة لزيادة قدرته التنافسية واالستفادة المثلى من عوائد االستثمار في البنية التحتية.
وتبدأ الخطة بعملية استقطاب الكفاءات من أجهزة الدولة المختلفة مثل وزارة األشغال واألمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط والهيئة العامة للبيئة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة تشجيع االستثمار المباشر وهيئة
مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من الجهات الحكومية ذات
الشأن للمساهمة في تأسيس فريق فني متخصص يقوم باإلشراف العملي على عمليات التخطيط والتنفيذ والتمويل والصيانة
لمشروعات البنية التحتية تحديداً ،بما يضمن االلتزام بأسس نجاح االستثمار في البنية التحتية والوصول إلى بنية تحتية
خضراء تخضع لمعايير التنمية المستدامة وتساهم في تحسين البيئة التنافسية لدولة الكويت ،ويتم تطعيم هذا الفريق
باختصاصيين من جهات مختلفة تمثل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الشأن بغرض االستفادة من الخبرات
التخصصية الموجودة لدى تلك الجهات وتوظيف جميع الموارد (غير المالية) المتاحة بغرض توفير الدعم السياسي
والمعنوي للخطة ،فضالً عن تحقيق االشراك المتوازن لكافة األطراف ذات االهتمام أو المصلحة في عملية اتخاذ قرارات
االستثمار في البنية التحتية ،ويقوم الفريق بإعداد خطة متكاملة ومنسجمة بناءا ً على خطة التنمية للدولة في جانبها المتعلق
بمشاريع البنية التحتية الكبرى الواردة فيها تحديدا ً بما في ذلك من إضافة أو إلغاء أو التعديل على محتويات الخطة الحالية
بما يضمن اتساقها وتكاملها في الوصول لبنية تحتية مستدامة تسهم في زيادة تنافسية االقتصاد بما يحقق رؤية الكويت
كمركز مالي وتجاري رائد في المنطقة ،كما يقوم الفريق بتشكيل لجان مختلفة من بين أعضاءه لمتابعة مختلف المشاريع
المختلفة بمراحلها المتعددة ،وأيضا ً يقوم الفريق بالعمل على تقديم الحلول المتاحة لتسهيل انخراط القطاع الخاص في مشاريع
البنية التحتية فضالً عن جذب االستثمارات الخارجية ،وبذلك يتم تحييد التأثير السلبي للنقص الكمي أو الكيفي من الكفاءات
البشرية في جهاز المتابعة والقادرة على قيادة عملية االستثمار في البنية التحتية .ويتم خالل ذلك تطوير األرضية القانونية
أو الغطاء التشريعي الالزم إلعطاء قرارات الفريق الفني صفة اإللزام لدى الجهات الحكومية المختلفة من خالل االستفادة
من تبعية الجهاز وفريقه الفني لسمو رئيس مجلس الوزراء ،وهو ما سيؤدي إلى تفعيل دور جهاز متابعة األداء الحكومي
لينطلق من خالل وجود آليات ووسائل فعالة تضع قرارات ذلك الجهاز موضع التنفيذ لتطوير عملية االستثمار في البنية
التحتية.
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 9.3التوصيات
عطفا ً على األسس التي تحكم عملية االستثمار الفعال في البنية التحتية وبعض التوصيات الواردة في صلب
التقرير ،يمكن االسترشاد ببعض التوصيات التي تسهم في تحقيق االستثمار األمثل في البنية التحتية بما يعود ايجابا ً على
البيئة التنافسية لالقتصاد الكويتي ،ومن تلك التوصيات:
توصيات تتعلق بالجوانب التخطيطية:
 .1وضوح الرؤية فيما يتعلق بدور الدولة في تح ّمل المخاطر المستقبلية لالستثمار في البنية التحتية بما يساعد على تحفيز
القطاع الخاص للخوض في هذا المجال.
 .2استخدام األساليب العلمية والنماذج اإلحصائية في التخطيط االستراتيجي للوصول إلى تقديرات لحجم استخدام البنية
التحتية بالمستقبل وتفعيل النتائج بما يساهم في االستفادة القصوى من الموارد التي سيتم توظيفها في البنية التحتية.
 .3زيادة الوعي في عمليات التخطيط االستراتيجي بعيد المدى المتعلقة بمشاريع البنية التحتية بمفاهيم وتطبيقات التنمية
المستدامة وتحسين البيئة التنافسية والعائد االقتصادي.
 .4التأكد من أن أجهزة الدولة المختلفة تقوم ببناء خططها المستقبلية وتقدير مخصصاتها المالية بناءاً على الدور الذي
يجب أن تقوم به ضمن خطة التنمية الشاملة وليس بناءا ً على تقديراتها الخاصة واحتياجاتها الضيقة.
 .5وجود آلية محددة في إدارة المشروع تؤطر العالقة مع جهة التنفيذ بما يضمن مراجعة الخطط وتقييمها بشكل دوري
على المدى الزمني لمراحل إنجاز المشروع للتأكد من عالج االختالالت بالتنفيذ بشكل فوري.
توصيات تتعلق بالجوانب المالية:
 .1المحافظة على زخم الزيادة في اإلنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة كنسبة من مجمل اإلنفاق العام مع توجيه ذلك
اإلنفاق بشكل متزايد على مشاريع البنية التحتية المستدامة.
 .2السعي لتنويع مصادر التمويل من خالل توسيع قاعدة مشروعات الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في
مشاريع البنية التحتية بما يضمن توفير التمويل الكامل من خالل القطاع الخاص.
 .3العمل على أن يتم افساح المجال للبنوك الكويتية لالشتراك في توفير التمويل الالزم إلقامة مشروعات الشراكة بين
القطاع العام والخاص لما له من أثر على االقتصاد الوطني.
 .4إعادة توجيه الموارد المالية المتاحة لضمان التوازن في تطوير الموانئ بحيث يتم توجيه االستثمار نحو رفع قدرة
الموانئ القائمة حاليا ً وتلك المزمع انشاؤها.
 .5التأكيد على أن قياس نجاح االستثمار في البنية التحتية البد أن ال يركز على مقدار االيراد المالي المباشر بالنسبة
للدولة وانما على الجدوى االقتصادية للمشروع والعوائد االقتصادية غير المباشرة على المدى البعيد.
 .6خلق استراتيجية وطنية للتسويق لمشاريع البنية التحتية العمالقة في خارج دولة الكويت لضمان استقطاب رؤوس
األموال العالمية ذات الخبرات في مجال الشراكة مع القطاع العام بمشاريع البنية التحتية.
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توصيات تتعلق بالجوانب التنفيذية:
 .1تقديم المزيد من التسهيالت القانونية واإلدارية والضمانات الالزمة الستقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية من
خالل هيئة تشجيع االستثمار المباشر.
 .2التأكد من أن تقوم الشركات المحلية والعالمية المستثمرة في مشاريع البنية التحتية بخلق وظائف جديدة يشغلها العمالة
الوطنية تحديداً.
 .3زيادة الدعم لممارسات الجهات الرقابية الرسمية المرتبطة بمشاريع البنية التحتية بما يضمن توفير المزيد من الشفافية
ومحاربة الفساد في أجهزة الدولة دون التشدّد في تطبيق الصالحيات.
 .4العمل على اختصار الدورة المستندية سواءا ً ما يتعلق منها بعالقة األجهزة الحكومية ببعضها البعض أو ما يتعلق بعالقة
منظمات األعمال باألجهزة الحكومية للسيطرة على عامل الوقت.
 .5الدفع بجهود تبسيط إجراءات التسجيل واستخراج الرخص وتقدير العمالة وغير ذلك من المعوقات التي ترفع من التكلفة
على المستثمرين بمشاريع البنية التحتية.
 .6االستمرار في توسيع البنية التحتية الرقمية والتأكد من تسهيل وصول جميع األفراد والمؤسسات إلى شبكة اإلنترنت
بما يضمن جاهزية تلك البنية لالنتقال إلى االقتصاد المعرفي.
 .7تهيئة اإلطار القانوني والعملي من أجل تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في االستثمار في البنية التحتية
الرقمية والتأكيد على االستفادة من جهود االبتكار لدى القطاع الخاص في هذا المجال بشكل خاص.
 .8استمرار التوسع في تطبيقات الحكومية االلكترونية من خالل تطوير الخدمات القائمة حاليا ً وزيادة عدد الخدمات الجديدة
واضافة المزيد من الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات التفاعلية.
 .9عدم االكتفا ء بعمليات البناء والتطوير المادي للموانئ وانما الحرص على تقديم المزيد من التسهيالت الجمركية
واالعفاءات الضريبية للشركات المساهمة في مشاريع البنية التحتية.
 .10التفكير الجاد في امكانية إنشاء مطار جديد يتم التركيز فيه على تنمية القدرات اللوجستية للدولة بما يساهم في دعم
عمليات الشحن الجوي.
 .11بناء نظام موحد لقياس وضمان جودة مشروعات البنية التحتية للجهات الحكومية المختلفة ينبني على االلتزام بمعايير
عالمية عالية الجودة مع مراعاة واقعية تلك المعايير ومرونتها لتناسب مختلف المشاريع.
 .12اعتماد مجموعة من المعايير لعملية اتخاذ القرار وتحديد األولويات الختيار مشاريع البنية التحتية والمفاضلة فيما بينها
بما يضمن االستثمار األمثل لرأس المال العام.
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توصيات تتعلق بجوانب االستدامة:
 .1زيادة الوعي بين القياديين وكبار المسئولين من ذوي االختصاص في المناصب السياسية والتنفيذية وذلك لإللمام بمفاهيم
وتطبيقات التنمية المستدامة بما يساعد في بلورة الرؤية حول االستثمار ببنية تحتية خضراء.
 .2األخذ بعين االعتبار العوامل التي قد تؤثر في جودة المشروع على المدى البعيد مثل استمرار القدرة على توفير مصادر
مالية للصيانة وتأثير التغييرات المناخية على المنشآت والحفاظ على عناصر االستدامة في المشروع.
 .3توسيع نطاق التعليم والتدريب المهني وزيادة فرص تنمية الموارد البشرية العاملة بالدولة في سبيل زيادة وعيها في
مجاالت استعادة صحة النظم البيئية ومفاهيم البنية التحتية الخضراء.
 .4إعداد خطة شاملة وتحديد اإلجراءات الفورية التي ينبغي اتخاذها لتخفيف وطأة التقادم أو لتعزيز البنية التحتية القائمة
بما يساعد في تحسين أدائها على المدى البعيد وفق معايير التنمية المستدامة.
 .5التأكد من األخذ باالعتبار التأثيرات السلبية على البيئة الطبيعية التي يمكن أن تخلفها مشاريع البنية التحتية العمالقة
وتضمين خطط تنفيذها لخطوات فعالة إلعادة الحياة الطبيعية حول منشآت المشروع.
 .6فتح المجال للمزيد من االستثمارات وافساح المجال تحديدا ً لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال
تحسين كفاءة إنتاج الطاقة وإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بكفاءة عالية.
 .7تعزيز س ياسات وبرامج استخدام األراضي لمشاريع البنية التحتية وتطوير المعايير والمبادئ التوجيهية واإلجراءات
الالزمة لالستعداد لتأثيرات تغير المناخ.
 .8تطوير طرق أكثر كفاءة في استخدام الطاقة المستخدمة للتبريد في أجهزة الدولة من خالل زيادة كفاءة أنظمة التبريد
بما يضمن إعادة استخدام الطاقة الحرارية الناتجة منها ألغراض مختلفة فضالً عن تقليل آثارها السلبية على البيئة.
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