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تقديم
يسر لجنة الكويت الوطنية للتنافسية أن تقدم تقريرها السنوي الرابع عشر "تقرير الكويت
للتنافسية  "2018بوصفه 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.
ويشهد تقرير هذا العام تغيرات هامة مقارنة بالتقارير السابقة ،وذلك في ظل اعتماد منهجية
جديدة لقياس مؤشر التنافسية العالمية من قبل المنتدى االقتصادي العالمي تمت تسميته "إصدار."4.0
ويقوم هذا التقرير بتسليط الضوء على أداء الكويت في مختلف أركان مؤشر التنافسية العالمية ،والتي
تعكس التطورات المسجلة في مجاالت المؤسسات ،والبنى التحتية ،وتكنولوجيا المعلومات ،وأداء
االقتصاد الكلي ،والصحة ،والمهارات ،وأسواق السلع والخدمات ،وسوق العمل ،والنظام المالي ،وحجم
السوق ،وديناميكية األعمال ،والقدرات االبتكارية في الدولة .وإضافة للتحليل المكثف لوضع التنافسية
الحالي لالقتصاد الكويتي ،وذلك في ضوء نتائج التقرير العالمي للتنافسية الصادر في العام  ،2018يقدم
تقرير هذا العام فصال كامال يركز على أهمية تطوير آليات سن وتنفيذ التشريعات كآلية لدعم خطط
التنمية وتحفيز تنافسية االقتصاد الكويتي .وتسعى اللجنة من خالل هذا التقرير إلى تقديم بعض
التوصيات التي يمكن أن تستخدم بوصفها خطوطا إرشادية في عملية رسم السياسات على مستوى
االقتصاد 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 تستهدف تعزيز مستوى تنافسية االقتصاد الكويتي.
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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ملخص تنفيذي
تقدم لجنة الكويت الوطنية للتنافسية تقريرها السنوي الرابع عشر "تقرير الكويت للتنافسية  "2018بوصفه
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 .ويشهد تقرير هذا العام تغيرات هامة مقارنة بالتقارير السابقة ،وذلك في ظل اعتماد منهجية جديدة لقياس مؤشر
التنافسية العالمية من قبل المنتدى االقتصادي العالمي تمت تسميته ب "إصدار ."4.0ويقوم هذا التقرير بتسليط الضوء على
أداء الكويت في مختلف أركان مؤشر التنافسية العالمية والتي تعكس التطورات المسجلة في مجاالت المؤسسات ،والبنى
التحتية ،وتكنولوجيا المعلومات ،وأداء االقتصاد الكلي ،والصحة ،والمهارات ،وأسواق السلع والخدمات ،وسوق العمل،
والنظام المالي ،وحجم السوق ،وديناميكية األعمال ،والقدرات االبتكارية في الدولة.
ويتكون هذا التقرير من ثالثة فصول رئيسية ،أولها يهدف إلى إلقاء نظرة عامة على االقتصاد الكويتي من خالل
استعراض التطورات األخيرة في القطاع الحقيقي (الناتج المحلي اإلجمالي) لالقتصاد الكويتي ،والقطاع النقدي
والمصرفي ،والتغيرات في المستويات العامة لألسعار ،والتطورات في قطاع المالية العامة ،والقطاع الخارجي .ويعرض
هذا الفصل في نهايته ملخص لنتائج بيئة األعمال في االقتصاد الكويتي استنادا ً إلى مؤشرات البنك الدولي .هذا ويبين
الجدول  1ترتيب مؤشر سهولة ممارسة األعمال في دولة الكويت لعام  2019بنا ًء على عدد من المحاور ،فوفقا ً لتصنيف
ممارسة األعمال لعام  ،2019وهو المؤشر المجمع المعني بسهولة ممارسة األعمال بشكل عام في الدولةّ ،
فإن دولة
الكويت قد احتلت الترتيب رقم  97وذلك من بين  190دولة في تقرير العام  ،2019حيث شهد رصيد مؤشر سهولة
ممارسة األعمال في دولة الكويت ارتفاعا ً من  61.45نقطة في تقرير  2018إلى  62.20نقطة في تقرير .2019
وبالرغم من هذا االرتفاع ،فقد جاء ترتيب دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة األعمال لعام  2019األدنى خليجياً،
فدولة اإلمارات العربية المتحدة تتصدر قائمة الترتيب ،حيث احتلت المركز رقم  11عالمياً ،ثم تليها في الترتيب مملكة
البحرين محققة المركز رقم  ،62ثم سلطنة عمان التي احتلت الترتيب رقم  ،78ثم دولة قطر التي احتلت المركز رقم ،83
ثم المملكة العربية السعودية التي احتلت المركز رقم  ،92واحتلت دولة الكويت آخر مركز خليجي في الترتيب من خالل
مركزها رقم  97عالميا.
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جدول  :1ترتيب مدى سهولة ممارسة األعمال في دول مجلس التعاون لعام 2019

ترتيب ممارسة األعمال لعام 2019

الدولة
اإلمارات

11

البحرين

62

عمان

78

قطر

83

السعودية

92

الكويت

97

أما الفصل الثاني من التقرير ،فهو مخصص لتحليل مكثف لوضع التنافسية الحالي لالقتصاد الكويتي ،وذلك في
ضوء نتائج التقرير العالمي للتنافسية الصادر في العام  .2018وتبين النتائج أن دولة الكويت تحتل المركز  54دوليا في
تقرير التنافسية العالمي لهذا العام ،وقد سجلت الكويت درجة أداء تقدر ب  62من مئة درجة ،والتي تعدّ أقل من متوسط
دول العالم األعلى دخالً ،وبالنظر إلى عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية التي تم تحديدها منذ إعداد التقرير األول للجنة
في العام  ، 2006/2005وكما يتبين في الجدول  ،2فقد جاء ترتيب دولة الكويت في المركز األخير هذا العام ،محتلة بذلك
المركز األخير خليجيا ،وتأتي هذه النتائج دليالً صريحا ً على التواضع النسبي لنتائج تنافسية االقتصاد الكويتي عبر األربع
عشرة سنة التي شهدت إدراج دولة الكويت ضمن التقارير العالمية للتنافسية.
جدول  :2مؤشر التنافسية العالمية  -نتائج 2018

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

16

2

اإلمارات العربية المتحدة

27

3

قطر

30

4

إستونيا

32

5

سلوفينيا

35

6

السعودية

39

7

جمهورية سلوفاكيا

41

8

قبرص

44

9

عمان

47

10

البحرين

50

11

الكويت

54

12

18

يقدم تقرير هذا العام في فصله الثالث تحليال شامال ألهمية تطوير آليات سن وتنفيذ التشريعات كآلية لدعم خطط
التنمية وتحفيز تنافسية االقتصاد الكويتي .وقام الفصل بتسليط الضوء على واقع التشريعات التي يفترض أن تساهم في
تحفيز تنافسية االقتصاد الكويتي ،محددا بذلك أهم االختالالت التشريعية التي تحد من مستوى االستفادة من القوانين لخدمة
التنافسية ،بما فيها االختالالت التنفيذية التي تحد من مستوى االستفادة منها .وقدم الفصل مقترحا لوسيلة عالج هذه
االختالالت وذلك من خالل االستناد على األدوات الفعالة المستخدمة على نطاق دولي واسع إلصالح القوانين الحكومية
القائمة على ما يعرف بمنهج تقييم األثر التشريعي الذي تقدمه العديد من المنظمات الدولية ومن بينها البنك الدولي
واالتحاد االوروبي كأداة فعالة لتقييم أثر التشريعات المختلفة سواء في مرحلة التشريع أو في مرحلة التنفيذ .وهذا المنهج
يعرف بأنه إطار شامل يتيح لمتخذ القرار تحديد
هو أسلوب مشتق من المناهج العلمية لتحليل السياسات العامة ،حيث ّ
الخيارات المناسبة للتعامل مع المشكالت العامة بناء على تقييم علمي موضوعي ،ويهدف هذا المنهج إلى التركيز على
الدراسة المنهجية لمدى إمكانية تحقيق التشريعات المختلفة ألهدافها المرجوة ،وهذا المنهج بحسب تقارير االتحاد
االوروبي والبنك الدولي مستخدم من قبل الكثير من البلدان المتقدمة كأداة فاعلة لتحسين جودة اتخاذ القرارات الحكومية،
حيث يساعد الحكومات على التأكد من أن تشريع أو تطوير القوانين وتنفيذها يتم بأعلى درجات الجودة الممكنة ،حيث
يلعب تقييم األثر التشريعي دورا ً حاسما ً في تحسين جودة صنع القرار وتعزيز الحوكمة في أجهزة الدولة.
تقوم الخطة العملية المقترحة في هذا الفصل إلدارة التغيير على أساس تطوير بعض الوحدات االدارية القائمة
حاليا ً من حيث الموقع التنظيمي والصالحيات المتاحة والواجبات المنوطة بها ،وذلك بغرض عدم التوسع في إقامة أجهزة
إدارية جديدة ذات كلفة إضافية على الميزانية العامة للدولة ،والتطوير المقترح يقوم على مبدأ إعادة صياغة دور مركز
الكويت للسياسات العامة المنشأ حديثا ً من قبل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،حيث يقوم المركز حاليا ً
بمهام إعداد الدراسات المرتبطة ببعض السياسات العامة بالدولة والمساعدة في تحديد أهدافها االستراتيجية ،باإلضافة إلى
إعداد وقياس مستهدفات السياسات العامة التي يشتمل عليها برنامج عمل الحكومة ،وهو بذلك يشكل أرضية مناسبة
إلصالح منظومة رسم وتنفيذ التشريعات بالدولة من أجل عمل النقلة النوعية المطلوبة في بناء ومراجعة القوانين في دولة
الكويت من خالل قيامه بقيادة عملية التحول نحو تعميم استخدام منهج تقييم األثر التشريعي .وتسعى اللجنة من خالل هذا
الفصل إلى تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تستخدم بوصفها خطوطا إرشادية ،وكذلك إلى تحفيز النقاش بين جميع
األطراف ذات الصلة (مسؤولي الحكومة ،ورجال األعمال ،واألطراف األخرى في المجتمع) لدعم عملية تنفيذ برامج
اإلصالح ذات العالقة بتطوير آليات سن وتنفيذ التشريعات التي تستهدف تعزيز مستوى تنافسية االقتصاد الكويتي.
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الفصل األول :نظرة عامة حول االقتصاد الكويتي
يهدف هذا الفصل إلى إلقاء نظرة عامة على االقتصاد الكويتي من خالل استعراض التطورات األخيرة في
القطاع الحقيقي (الناتج المحلي اإلجمالي) لالقتصاد الكويتي ،والقطاع النقدي والمصرفي ،والتطورات في قطاع المالية
العامة ،والقطاع الخارجي ،ويعرض هذا الفصل في نهايته ملخص لنتائج بيئة األعمال في االقتصاد الكويتي استنادا ً إلى
مؤشرات البنك الدولي.

 1.1النمو االقتصادي
شهد االقتصاد الكويتي انكماشا ً في نموه خالل عام  ،2017حيث تشير التقديرات إلى تسجيل الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي تراجعا ً بنسبة  ٪3.5في عام  2017مقارنة بمعدل نمو بلغ  ٪2.9في عام  ،2016ويأتي هذا التراجع في
النمو انعكاسا ً لمعدالت النمو المتواضعة (معدالت التغير في الناتج المحلي اإلجمالي مقدرا ً باألسعار الثابتة) في االقتصاد
الكويتي خالل السنوات األربع األخيرة من الفترة من عام  2013وحتى عام  .2016وتحديدا ً يعزي التراجع في معدالت
النمو في االقتصاد الكويتي في عام  2017إلى تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بمعدل  ٪7.1مقارنة بمعدل نموا ً بلغ
نحو  ٪3.9خالل عام  ،2016حيث يساهم قطاع النفط بنحو  ٪55.6من حجم الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة،
ويرجع االنخفاض في الناتج المحلي للقطاع النفطي إلى انخفاض حجم اإلنتاج النفطي الخام لدولة الكويت من خالل
السياسة المتفق عليها في منظمة األقطار المصدرة للنفط (أوبك) في عام .2016
وفي هذا السياق ،فإن متوسط سعر برميل نفط خام الكويت التصديري قد سجل ارتفاعا ً من نحو  39.44دوالراً
خالل عام  2016إلى نحو  51.61دوالرا ً خالل عام  ،2017وعلى الرغم من أن هذا السعر يعدّ األعلى منذ عام ،2014
بيد أن السياسة المتفق عليها فيما بين الدول األعضاء في منظمة أوبك نحو خفض حجم اإلنتاج النفطي الخام قد أثرت
بشكل أساسي على أداء القطاع النفطي في دولة الكويت من خالل االلتزام بمستويات منخفضة إلنتاج النفط الخام.
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شكل  :1متوسط سعر برميل نفط خام الكويت التصديري (الدوالر األمريكي)
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في المقابل سجل الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ارتفاعا ً بنحو  ٪9.7ليصل إلى ما قيمته  36.3مليار دينار في
عام  ،2017مقارنة بانكماش بنحو  %4في العام  2016والبالغ نحو  33.1مليار دينار ،ويعزى ذلك االرتفاع إلى نمو كل
من الناتج المحلي النفطي بنحو  ،٪19.7والناتج المحلي غير النفطي بنحو  ٪3.4في العام  2017عن العام .2016
شكل  :2تطور الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق (مليون دينار كويتي)
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ومن خالل متابعة التطور التاريخي لمساهمة القطاعات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي ،نالحظ ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى  ٪46.9في عام  2014ثم إلى  ٪47.4في عام  2015وإلى
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 ٪50.2في عام  ،2017وذلك مقابل تراجع مساهمة القطاعات النفطية إلى  ٪53.1خالل عام  2014ثم إلى  ٪52.7عام
 ،2016وإلى  ٪49.8عام .2017
شكل  :3مساهمة القطاع النفطي والقطاع غير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
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ومن جانب آخر ،وبمقارنة األهمية النسبية ألقسام النشاط االقتصادي غير النفطي لعامي  2016و 2017جاء
على رأس األنشطة المكونة للقطاعات غير النفطية نشاط خدمات المجتمع والخدمات االجتماعية والشخصية ،والذي بلغت
نسبته  ٪34.6عام  2017من الناتج المحلي غير النفطي بمعدل نمو  ٪4.5عن عام  2016والذي بلغت نسبته ،٪34.2
وقد ساهم ذلك النمو بنحو  ٪47.5من الزيادة في القيمة المضافة من مجموع األنشطة غير النفطية خالل عام ،2017
ومثلت القيمة المضافة باألسعار الثابتة في نشاط الوساطة المالية والتأمين نحو  ٪15من الناتج المحلي غير النفطي في
عام  2017مقابل  ٪15.4في العام  2016بمعدل نمو  .٪0.8في حين سجلت أنشطة النقل والتخزين واالتصاالت ٪13.3
في عام  2017من الناتج المحلي غير النفطي مقابل  ٪12.4في عام  2016بمعدل نمو  ،٪11.1وبلغت القيمة المضافة
باألسعار الثابتة لألنشطة العقارية واإليجارية والتجارية نحو  ٪13.2من الناتج المحلي غير النفطي مقابل  ٪13.6على
الترتيب ،وقد سجل نشاط الصناعات التحويلية نسبة  ٪6.4من الناتج المحلي غير النفطي ،و ٪5.4لنشاط الكهرباء والغاز
والمياه ،و ٪3.1لنشاط التشييد والبناء ،متراجعين عن النسب المقابلة في عام  ،٪6.6( 2016و ،٪5.6و )٪3.3على
الترتيب ،في حين ارتفعت نسبة نشاط تجارة الجملة والتجزئة إلى  ٪6.3مقابل  ٪6.1على التوالي.
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شكل  :4الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بقيمة السوق بحسب األهمية النسبية ألقسام النشاط االقتصادي غير النفطية -
لعامي  2016و( 2017مليون دينار كويتي)
40
34.2 34.6

35
30
25
20

13.6 13.2
12.4 13.3
5.6 5.4
0.5 0.5

0.8

1.5

0.8

1.5

3.1

6.3

6.4

6.1

15

15.4

15
10

6.6

3.3

5
0

2017

مليون دينار كويتي

أنشطة
الخدمات
المتصلة
باستخراج
النفط الخام
والغاز
باستشناء
خدمات المسح

الزراعة وصيد
البحر

المطاعم
والفنادق

التشييد والبناء الكهرباء تجارة الجملة الصناعات النقل والتخزين األنشطة الوساطة المالية خدمات
المجتمع
والتأمين
العقارية
والغاز والمياه والتجزئة التحويلية غير واالتصاالت
والخدمات
واإليجارية
النفطية
االجتماعية
والتجارية
والشخصية
2016

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء
شكل  :5مساهمة أهم القطاعات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحسب األهمية النسبية ألقسام
النشاط االقتصادي
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 2.1القطاع النقدي والمصرفي
ارتفع عرض النقد بما يعكس تنظيم مستويات السيولة المحلية ،وبما يعزز معدالت النمو لمختلف القطاعات
االقتصادية ،وتشير البيانات إلى تسارع وتيرة النمو في مستويات السيولة المحلية ،حيث ارتفع عرض النقد بمفهومه
الواسع ) (M2ليصل إلى نحو  37147.9مليون دينار في نهاية عام  2017محققا ً ارتفاعا ً قيمته  1369.1مليون دينار أي
بنسبة  ٪3.8وذلك مقارنة بنسبة ارتفاع حوالي  ٪3.6في نهاية  2016نتيجة لالرتفاع في كل من شبه النقد بنسبة ٪3.7
والكتلة النقدية بنسبة .٪4.2
أيضا ً تشير البيانات إلى ارتفاع النمو اإلجمالي ألرصدة ودائع القطاع الخاص (المقيم) بالدينار الكويتي لدى
البنوك المحلية بما قيمته  1145.6مليون دينار ونسبته  ٪5مقارنة في  ٪2.8عام  ،2016كما سجلت ودائع القطاع
الخاص المقيم بالعمالت األجنبية انخفاض لدي تلك البنوك بنحو  188.6مليون دينار ونسبته  ٪6.5مقارنة بنسبة تراجع
 ٪18.6في نهاية .2016
ومع زيادة نمو السيولة خالل عام  ،2017فقد سجلت التسهيالت االئتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى
القطاعات االقتصادية المختلفة نمو بنسبة  ٪3.2مقارنة بنحو  ٪ 2.9في نهاية عام  ،2016حيث تتركز التسهيالت
االئتمانية بشكل رئيس في التسهيالت الشخصية بنسبة  ٪42.6من إجمالي حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية
في عام  ،2017وهذه النسبة في مساهمة التسهيالت الشخصية إلى اإلجمالي تعد كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة ،وقد
سجلت التسهيالت الشخصية نموا ً بنحو  ٪4.4في عام  2017مقارنة  ٪3.4في عام  .2016في المقابل تأتي التسهيالت
االئتمانية المقدمة إلى قطاع العقار في المرتبة الثانية بعد التسهيالت الشخصية ،بنسبة  ٪22.5من اإلجمالي ،ثم تليها
التسهيالت االئتمانية المقدمة إلى قطاع التجارة التى تبلغ نسبتها  ٪9.4من اإلجمالي ،ثم التسهيالت االئتمانية المقدمة إلى
القطاع الصناعي بنسبة  ٪5.3من اإلجمالي ،ثم قطاع اإلنشاء بنسبة  ،٪5.2ثم المؤسسات المالية غير البنوك بنسبة ٪3.7
من اإلجمالي ،وكذلك قطاع النفط الخام والغاز بنسبة  ٪3.7من اإلجمالي ،ثم قطاع الزراعة وصيد السمك بنسبة ٪0.04
من اإلجمالي.
وبشكل عام يتسم القطاع المصرفي في الكويت بمستوي جيد من الرسملة ،إال أن توجيه نسبة كبيرة من االئتمان
إلى قطاع العقارات قد يزيد من احتمالية حدوث فقاعات ومخاطر عدم االستقرار المالي ) ،)financial riskوبالتأكيد
البد من تقديم المزيد من التسهيالت االئتمانية للقطاع الصناعي ،مما يدعم فكرة التنوع االقتصادي التي تستهدفها الكويت
في رؤيتها .2035
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شكل  :6التسهيالت االئتمانية المقَّدمة من البنوك المحلية
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 3.1المستويات العامة لألسعار
أظهرت بيانات الرقم القياسي لألسعار خالل عام  2017تباطؤا ً في معدل التضخم السنوي محسوبا ً على أساس
التغير النسبي في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك ليبلغ نحو  ٪1.5خالل عام  2017مقابل  ٪3.5خالل عام .2016
وتأتي هذه التطورات بمعدل التغير في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك محصلة للتغيرات في معدالت الزيادة في
متوسطات أسعار األقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي ألسعار المستهلك مقارنة بمستوياتها خالل عام  ،2016حيث
تباطؤ معدل الزيادة في متوسط أسعار كل من قسم األغذية والمشروبات ليبلغ نحو  ٪0.1خالل عام  2017مقابل نحو
 ٪1.7خالل عام  ،2016وقسم الصحة ليبلغ نحو  ٪0.2خالل عام  2017مقابل  ٪1.2خالل عام  ،2016وقسم التعليم
ليبلغ نحو  ٪2.8خالل عام  2017مقابل نحو  ٪3.6خالل  .2016وانخفض متوسط أسعار كل من قسم خدمات المسكن
بنحو  ٪0.4خالل عام  2017مقابل ارتفاع بنحو  ٪6.2خالل عام .2016
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شكل  :7معدل 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 ً في معدل
نموه ليصل معدل تغيره إلى نحو  ٪3.1عام  2017مقابل  ٪1.3عام  .2016وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس
ستوردة في األسواق المحلية ،ومن ثم فإنه يساعد على
التغيرات في أسعار البيع بالجملة للسلع المنتجة محليا ً والسلع الم
َ
التعرف على مصادر التضخم سواء أكانت داخلية أم خارجية .وقد جاء االرتفاع في معدل التغير في الرقم القياسي ألسعار
الجملة خالل  2017نتيجة الرتفاع معدل الزيادة في متوسط أسعار كل من قسم الصناعات التحويلية ليبلغ نحو ٪3.3
خالل عام  2017بعد أن بلغ نحو  ٪1.4خالل عام  ،2016وقسم الزراعة والجراحة والصيد األسماك ليبلغ نحو ٪2.4
خالل عام  2017بعد أن بلغ نحو  ٪0.4خالل عام  .2016أ ّما على صعيد الرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع
المستوردة ،والذي كان وزنه الترجيحي نحو  ٪64.43من الرقم القياسي العام ألسعار الجملة خالل عام  2017ليبلغ نحو
 ،٪1.4مقارنة بنحو  ٪1.8خالل عام .2016
من ناحية أخرىّ ،
فإن التطورات التي حدثت في األسعار العالمية للسلع المستوردة التي تمثلها التغيرات في
أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل عمالت أهم الشركاء التجاريين تعكس 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 االرتفاع في الرقم القياسي العام ألسعار الجملة للسلع المستوردة لعام  2017مقارنة بعام  2016متوافقا ً مع
التطورات في سعر صرف الدينار الكويتي خالل عام  ،2017حيث تراجع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل
الدوالر األمريكي بنسبة  ،٪1.43وذلك خالل عام .2017
وتشير تطورات سعر صرف الدينار الكويتي خالل عام  2017إلى مواصلة بنك الكويت المركزي تطبيق
اعتبارا من  20مايو  ،2007والقائمة على أساس ربط سعر صرف الدينار الكويتي
سياسة سعر الصرف المعمول بها
ً
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مقابل العمالت األخرى بسلة موزونة من عمالت أهم الدول التي ترتبط بعالقات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت.
وفي هذا الصدد ،تشير البيانات إلى أن تحركات سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي قد انحصرت ضمن
هوامش ضيقة نسبيًا خالل عام  2017مقارنةً بمعدالت تغير سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية
األخرى ،حيث بلغت قيمة الفارق بين أعلى وأدنى سعر للدوالر األمريكي مقابل الدينار خالل عام  2017ما قيمته 5.45
فلوس .وتشير البيانات إلى تقلبات في سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية األخرى ،حيث وصل
الفارق بين أعلى سعر وأدنى سعر للدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية األخرى نحو  ٪67.88مقابل الجنيه
اإلسترليني ،ونحو  ٪9.4مقابل الين الياباني ،ونحو  ٪28.11مقابل اليورو ،ونحو  ٪8.8مقابل الفرنك السويسري.
شكل  :8سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي
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 4.1التجارة الخارجية
يقدر مدى ارتباط دولة الكويت بالعالم الخارجي من خالل مستوى حجم التجارة الخارجية الذي تعد عناصره
مهمة لقياس حجم االقتصاد الكويتي وتطوره ،ذلك لكون الصادرات النفطية والواردات السلعية لدولة الكويت مغذيا ً أساسيا ً
لهيكل التجارة الخارجية لالقتصاد الكويتي .فإجمالي الصادرات من السلع والخدمات قد ارتفع بنحو  ٪19في عام 2017
وجاء ذلك االرتفاع ليعكس أساسا ً ارتفاع قيمة الصادرات النفطية خالل عام  2017نتيجة الرتفاع متوسط سعر البرميل
من نفط خام الكويت التصديري من نحو  39.4دوالر للبرميل في المتوسط خالل عام  2016إلى نحو  ٪51.6دوالراً
للبرميل في المتوسط خالل عام  ،2017مع ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية لدولة الكويت بنسبة ٪16.4
وقد سجل الحساب الجاري فائضا ً بغت قيمته نحو  2151.8مليون دينار خالل عام  ،2017مقابل عجز بلغت
قيمته نحو  1528.2مليون دينار خالل عام  ،2016وقد جاء هذا الفائض في الحساب الجاري خالل عام  2017مقارنة
28

بالعام السابق محصلة الرتفاع إجمالي قيمة المتحصالت المدرجة في جانب الدائن من الحساب الجاري بنسبة ،٪16.8
وانخفاض إجمالي قيمة المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بنسبة .٪0.6
وتعدّ الهند أهم الشركاء التجاريين لدولة الكويت في عام  ،2017ويأتي بعد الهند في المرتبة الثانية العراق ،ثم
السعودية ،ثم اإلمارات العربية المتحدة ،ثم جمهورية الصين الشعبية .وتجدر اإلشارة إلى أن حجم الصادرات الكويتية إلى
جمهورية الصين الشعبية قد ارتفع بنحو  ٪6.5في عام  2017مقارنة بالعام السابق ،أما السلع المستوردة إلى السوق
الكويتية في عام  ،2017فمعظمها يأتي من جمهورية الصين الشعبية ،وتأتي بعدها الواليات المتحدة األمريكية ،ثم
اإلمارات العربية المتحدة ،ثم ألمانيا.
شكل  :9تطورات التجارة الخارجية لدولة الكويت (بالمليار دينار)
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هذا وتتركز الصادرات الكويتية بشكل أساسي في مجموعة الوقود والمعادن وباألخص النفط ،وهو ما يعني
هيمنة المواد األولية على صادراتها ،ومن ثم ال يعدّ االقتصاد متنوعا ً نظرا ً لعدم اعتماد صادراته على عدد كبير من
السلع ،ولذلك تتوجه استراتيجية رؤية  2035إلى تحقيق التنوع في الصادرات وباألخص الصادرات الصناعية إلى
إجمالي الصادرات مع زيادة المحتوى التكنولوجي لها.

 5.1المالية العامة
بلغ إجمالي المصروفات الفعلية للسنة المالية  2017/2016نحو  17.7مليار دينار وذلك بانخفاض نحو 538
مليون دينار بنسبة  ٪3عن السنة المالية  2016/2015والتي بلغت  18.3مليار دينار كويتي ،مقارنة بما قيمته 21.4
مليار دينار كويتي في ميزانية السنة المالية  ،2015/2014متراجعة في حجم المصروفات الفعلية بنسبة  ٪3.2مقارنة
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بالسنة المالية  .2016/2015وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة المصروفات العامة الفعلية خالل السنة المالية 2017/2016
ش ّكلت ما نسبته  ٪94من قيمة اعتمادات المصروفات العامة للسنة المالية ذاتها والبالغة نحو  18.9مليار دينار.
وبلغت مساهمة إجمالي اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات العامة نسبة  ٪89.2لموازنة السنة المالية
 2017/2016مقارنة بنسبة  ٪88.6في موازنة السنة المالية  ،2016/2015وبشكل عام تراجع حجم اإليرادات الفعلية
بنحو  ٪4متضمنا ً تراجع اإليرادات النفطية بنحو  ،٪3.2واإليرادات غير النفطية بنحو  .٪9.5وجاء ذلك االنخفاض نتيجةً
صلة بما قيمته نحو  386.6مليون دينار ونسبته  ٪3.2لتصل إلى نحو 11688.8
النخفاض اإليرادات النفطية الفعلية المح ّ
مليونا ً في السنة المالية  2017/2016مقارنةً بنحو  12075.4مليون دينار للسنة المالية السابقة ،وانخفاض اإليرادات غير
النفطية المحصلة بما قيمته  147.8مليون دينار ونسبته  ٪9.5لتصل إلى نحو  1410.7مليون دينار مقابل نحو 1558.5
مليون دينار.
هذا وسجلت دولة الكويت عجزا ً في الميزانية العامة للدولة مقداره  5.9مليار دينار كويتي  -بعد خصم
مخصصات األجيال القادمة وااللتزامات األخرى ،مقابل نحو  6مليار دينار للسنة المالية  .2016/2015إلى جانب ذلك،
بلغ متوسط إنتاج النفط الخام لدولة الكويت خالل السنة المالية  2017/2016نحو  2.888مليون برميل يوميًا مقابل نحو
 2.896مليون برميل يوميًا للعام السابق.
شكل  :10التطور التاريخي لفائض (عجز) الموازنة لدولة الكويت (بالمليار دينار)
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وتجدر اإلشارة إلى أن المصروفات العامة للسنة المالية  2017/2016ضمن الباب األول (تعويضات العاملين)
ّ
شكل نسبة  ٪41من إجمالي اإلنفاق الجاري و ٪35.9من إجمالي المصروفات العامة ،يأتي بعدها الباب الثاني (السلع
والخدمات) ،حيث شكل نسبة  ٪14.7من إجمالي اإلنفاق الجاري ،ثم الباب الخامس (المنح) حيث شكل نسبة .٪29.4
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ومن جهة ما يتعلق بالتصنيف االقتصادي للمصروفات العامة ،فتشير بيانات السنة المالية  2017/2016إلى
تراجع حجم المصروفات الجارية بنسبة  ٪4مقارنة بالسنة المالية  2016/2015لتصل قيمتها إلى نحو  15.5مليار دينار
كويتي مقابل نحو  16.1مليار دينار كويتي .والجدير بالذكر أن المصروفات الجارية خالل السنة المالية 2017/2016
شكلت ما نسبته  ٪96من اعتمادات المصروفات الجارية لذات السنة المالية والبالغة نحو  16.1مليار دينار.
شكل  :11اإليرادات العامة لدولة الكويت للسنة المالية )%( 2017/2016
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 6.1بيئة األعمال
ّ
إن بيئة ممارسة األعمال في أي اقتصاد 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،
فالبيانات العالمية المتعلقة ببيئة ممارسة األعمال تصدر عن "مشروع ممارسة األعمال" ( Doing Business
 )Projectلعام  ،2019والتي تقوم بنشرها مؤسسة التمويل الدولية ( )International Finance Corporationسنويًا
بصفتها عضوا ً في مجموعة البنك الدولي (.)World Bank Group
وعلى الرغم من أن الترتيب العالمي لالقتصاد الكويتي في ممارسة األعمال يعد منخفضا بشكل عام مقارنة
بدول العالم األخرى ،إال أن دولة الكويت قامت بعدة إصالحات أساسية لبيئة ممارسة أنشطة األعمال خاصة في مجال
اإلجراءات المتعلقة بسهولة بِدْء النشاط التجاري .ورغم بساطة اإلجراءات التنظيمية التي تم تعديلها ،ثم تنفيذها على
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أرض الواقع ،كالتسجيل عبر اإلنترنت ،وإنشاء نظام النافذة الواحدة إلجراءات تسجيل الوحدات التجارية ،إال أنها جعلت
الترتيب العالمي لالقتصاد الكويتي في ممارسة األعمال يقفز عالميا ً بمقدار ستة مراكز.
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 190
بلدًا .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  ،190وذلك بحسب سهولة ممارسة أنشطة
األعمال فيها.
هذا ويبين الجدول  3ترتيب مؤشر سهولة ممارسة األعمال في دولة الكويت لعام  2019بنا ًء على عدد من
المحاور ،فوفقا ً لتصنيف ممارسة األعمال لعام  ،2019وهو المؤشر المجمع المعني بسهولة ممارسة األعمال بشكل عام
في الدولة ،ف ّ
إن دولة الكويت قد احتلت الترتيب رقم  97وذلك من بين  190دولة في تقرير العام  ،2019حيث شهد رصيد
مؤشر سهولة ممارسة األعمال في دولة الكويت ارتفاعا ً بمقدار  0.75نقطة من  61.45نقطة في تقرير  2018إلى
 62.20نقطة في تقرير .2019
ويعود التحسن النسبي في مؤشر ممارسة األعمال لدولة الكويت إلى الجهود الملموسة والمبذولة لفرق عمل
الوزارات والجهات المعنية المنبثقة من اجتماعات “اللجنة الدائمة لتحسين بيئة األعمال وتعزيز التنافسية في دولة
الكويت” والتي هي معنية في تنفيذ األجندة الوطنية لتحسين بيئة األعمال في دولة الكويت (برنامج تحسين) التي أعدت
بدعم فني من البنك الدولي .هذا ومن المالحظ كذلك أن التحسن في المؤشر العام جاء بشكل رئيسي كنتيجةً للتحسن في
أربعة مؤشرات فرعية من أصل عشرة مؤشرات فرعية مكونة لذلك المؤشر في عام  2019مقارنة بعام  ،2018تلك
المؤشرات تشمل المحور المتعلق ببدء النشاط التجاري ،والحصول على الكهرباء ،وتسجيل الممتلكات ،وحماية
المستثمرين.
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جدول  :3ترتيب مدى سهولة ممارسة األعمال في دولة الكويت
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ومن جانب آخر ،يعد ترتيب دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة األعمال لعام  2019األدنى خليجياً ،فدولة
اإلمارات العربية المتحدة تتصدر قائمة الترتيب ،حيث احتلت المركز رقم  11عالمياً ،ثم تليها في الترتيب مملكة البحرين
محققة المركز رقم  ،62ثم سلطنة عمان التي احتلت الترتيب رقم  ،78ثم دولة قطر التي احتلت المركز رقم  ،83ثم
المملكة العربية السعودية التي احتلت المركز رقم  ،92واحتلت دولة الكويت آخرا ً في الترتيب محققةً المركز رقم .97
جدول 4:ترتيب مدى سهولة ممارسة األعمال في دول مجلس التعاون لعام 2019
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الفصل الثاني :نتائج التقرير العالمي للتنافسية
 1.2المقدمة
قام المنتدى االقتصادي العالمي في هذا العام بإصدار تقرير التنافسية العالمية بشكل مغاير تماما ً عن السنوات
السابقة ،وتقرير هذا العام يمثل عالمة بارزة في أربعة عقود من تاريخ سلسلة تقرير التنافسية العالمية في ظل اعتماد
منهجية جديدة لقياس مؤشر التنافسية العالمية تمت تسميته من قبل المنتدى االقتصادي العالمي في "مؤشر التنافسية
العالمية – إصدار ."4.0ومن أهم المالمح الرئيسة للمؤشر في إصداره الجديد هو تركيزه الصريح على تقييم العوامل
المحركة لإلنتاجية باعتبار أن اإلنتاجية هي من أهم العوامل المحددة للنمو االقتصادي ،وكذلك التنمية البشرية على المدى
الطويل .فجاءت مراجعة المنهجية لتعكس تقييم مجموعة العوامل التي تحدد بشكل جماعي مستوى إنتاجية االقتصاد .وتم
تصنيف هذه العوامل في  12ركنا تم تجميعها في أربع فئات (البيئة التمكينية لألعمال ،رأس المال البشري ،األسواق،
ً
هيكال واض ًحا لحساب المؤشر يعكس العالقة بين زيادة اإلنتاجية وتعزيز القدرات
ومنظومة بيئة االبتكار) ،لكي توفر
التنافسية ،علما بأن المنتدى االقتصادي العالمي استرشد في تحديد هذه العوامل إلى األدبيات وبأداء االقتصادات في فترة
ما بعد األزمة المالية العالمية .وتجدر اإلشارة إلى أن اتباع منهجية جديدة في تقرير  2018يجعل نتائجه غير قابلة
للمقارنة بشكل دقيق بنتائج التقرير السابق.
ويعدّ تقرير التنافسية العالمية من أهم التقارير وأكثرها مصداقية في قياس التنافسية االقتصادية للدول على
المستوى العالمي ،حيث يتم ترتيب الدول في العالم ومن ضمنها دولة الكويت بنا ًء على قدرتها التنافسية ،وهذه هي السنة
الرابعة عشر على التوالي التي يتم فيها إدراج دولة الكويت ضمن التقرير ،وقد تم تغطية ترتيب  140دولة هذا العام
 2018بحسب تنافسية اقتصاداتها مقارنة بباقي دول العالم .هذا ويقيس مؤشر التنافسية العالمي الصادر من تقرير
التنافسية العالمي العوامل التي تدفع الدولة إلى النمو واالزدهار على المدى الطويل مما يعزز القرارات المتعلقة بالسياسة
االقتصادية واالستثمار حول تحسين القدرة التنافسية والبيئة االقتصادية.
هذا وقدم مؤشر التنافسية العالمية – "إصدار "4.0درجة ) (scoreاألداء التي تتراوح من  0إلى  100لكل
مؤشر ،ويفترض أن تسعى كل دولة إلى تحقيق أقصى قدر من درجاتها في كل مؤشر ،حيث من الممكن أن تكون هناك
أكثر من دولة عند نفس درجة األداء ،وهذه المنهجية الجديدة تؤكد على أن القدرة التنافسية ليست منافسة محصلتها صفر
بين البلدان ،بل منافسة قابلة للتحقيق لجميع البلدان .ويتكون مؤشر التنافسية العالمي من  12ركنا ً أساسيا هي :ركن
المؤسسات ،والبنية التحتية ،وتبني تكنولوجيا المعلومات ،واستقرار االقتصاد الكلي ،والصحة ،والمهارات ،وسوق
المنتج ،وسوق العمل ،والنظام المالي ،وحجم السوق ،وديناميكية األعمال ،والقدرة على االبتكار .ويقوم كل ركن من هذه
األركان على مجموعة من المؤشرات الفرعية ،والتي يبلغ عددها  98مؤشرا ً تشكل في مجموعها األساس الذي يتم
االستناد عليه في تحديد المركز التنافسي للدولة ،وهو ما يجعل من مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى
االقتصادي العالمي في دافوس من أكثر مؤشرات قياس التنافسية مصداقيةً في دول العالم ،وتكمن أهمية تلك المؤشرات
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في أن ّها تساعد صناع السياسات في التعرف على التحديات التي يتعين معالجتها عند تحديد استراتيجيات النمو االقتصادي
لبلدانهم.
وبصرف النظر عن تغير منهجية قياس التنافسية المعتمدة من قبل المنتدى االقتصادي العالمي ،فإن األداء
اإلجمالي لدولة الكويت في هذا المجال لم يتغير بشكل معنوي ،حيث كان ترتيب الكويت  56عالميا في العام السابق ،وذلك
وفقا للمنهجية القديمة ،مقارنة بالمركز  54في العام الحالي  2018وذلك استنادا على المنهجية الجديدة.

 2.2مؤشر التنافسية العالمية 2018
وكما ورد أعاله ،تحتل دولة الكويت المركز  54دوليا في في تقرير التنافسية العالمي هذا العام  ، 2018وقد
سجلت الكويت درجة أداء تقدر ب  62من مئة درجة والتي تعدّ أقل من متوسط دول العالم األعلى دخالً ،وبالنظر إلى عينة
لجنة الكويت الوطنية للتنافسية التي تم تحديدها منذ اعداد التقرير األول للجنة في العام  ،2006/2005ولذلك فقد تم اختيار
دول العينة استنادا على وجود اعتبارات وقواسم مشتركة مع دولة الكويت ،حيث تم اختيار دول المجلس كونها دول تقع
في منطقة الخليج ولديها هياكل اقتصادية مشابهه لحد كبير مع االقتصاد الكويتي ،وتم اختيار دول قبرص وجمهورية
سلوفاكيا واستونيا وسلوفينيا على اعتبار تشابه مستوى الدخل أو حجم السكان مع دولة الكويت ،كذلك اختيرت مجموعة
دول النموذج األمثل التي تسعى الكويت إلى محاكاتها كدول سنغافورة والنرويج .ومن بين تلك العينة الخاصة بلجنة
الكويت الوطنية للتنافسية ،فقد جاء ترتيب دولة الكويت في المركز األخير هذا العام ،وبذلك قبعت دولة الكويت في
المركز األخير خليجيا ،وتأتي هذه النتائج دليالً صريحا ً على مستوى التراجع غير المسبوق لتنافسية االقتصاد الكويتي
عبر األربع عشرة سنة التي شهدت إدراج دولة الكويت ضمن التقارير العالمية للتنافسية.
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جدول  :5مؤشر التنافسية العالمية  -نتائج 2018

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

2

1

النرويج

16

2

اإلمارات العربية المتحدة

27

3

قطر

30

4

إستونيا

32

5

سلوفينيا

35

6

السعودية

39

7

جمهورية سلوفاكيا

41

8

قبرص

44

9

عمان

47

10

البحرين

50

11

الكويت

54

12

وكما ورد أعاله ،فإنه يشمل مؤشر التنافسية العالمي  98مؤشرا ً فرعيا ً هذا العام مقارنة بـ  114مؤشرا فرعيا ً
في العام السابق ،بحيث تصنف هذه المؤشرات في  12ركيزة أو ركنا ً ثانوياً ،ويأخذ كل مؤشر فرعي من هذه المؤشرات
درجة عالية من األهمية بحسب مستوى النمو الذي تمر به الدولة ،وذلك اعتمادا ً على القدرة اإلنتاجية لالقتصاد ،والتنمية
البشرية على المدى الطويل .وفيما يلي شكل يوضح األركان  12المكونة لمؤشر التنافسية العالمي الجديد:
شكل  :12أركان مؤشر التنافسية العالمية

مؤشر التنافسية العالمية

4

المنهجية الجديدة
ركا ر
ركا ال ي ة التمكينية

ركا

الما
ركا ا سوا

ال ري

المؤسسات

ي ة من ومة
ي ة ا تكار

سوق السلع والخدمات

البنية التحتية

الصحة

سوق العمل

ديناميكية األعمال

تبنى تكنولوجيا المعلومات

المهارات

النظام المالي

القدرة عل اإلبتكار

حجم السوق

استقرار االقتصاد الكلي
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 3.2أركان مؤشر التنافسية العالمية
الركن األول :المؤسسات
لتحديد األهداف والغايات اإلنمائية االستراتيجية لالقتصاد الوطني وتطبيقها بنجاح ،فإنه من الضروري األخذ
بقواعد مسبقة وأساسية لوضع استراتيجية متسقة وشاملة للتنافسية الوطنية جنبا ً إلى جنب مع عوامل النمو والتنمية
األخرى ذات الصلة ،وهذا بدوره يعني الحاجة إلى توجيه دور ومسؤولية الدولة بجانب العوامل االخرى نحو خلق بيئة
أعمال ذات فعالية وكفاءة ،وذلك في سبيل رفع مستوى االزدهار االقتصادي للمجتمع ،وكذلك األفراد.
فوجود مؤسسات ذات كفاءة عالية من شأنه الدفع نحو سياسات االنفتاح االقتصادي وبرامج اإلصالح بمختلف
جوانبها ،وتتجلى أهمية الترتيب المؤسسي السليم ومن ثم القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني في أنها األساس للميزات
التنافسية االستراتيجية بغرض تبنيها في المؤسسات الحديثة واالزدهار االقتصادي للدولة ،بحيث يتم تحديده وتكوينه
وتوجيهه في البيئة االقتصادية بالدولة .هذا وتعدّ جودة البيئة المؤسسية أحد العوامل المهمة في تطوير سياسات تحسين
القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني ،وبالتالي تحقيق الكفاءة المنشودة لالقتصاد.
إن النموذج المثالي إلقامة اقتصاد تنافسي يكمن في ضمان وجود جودة في األداء المؤسسي ،من أجل تسهيل
التفاعل المتبادل بين الشركات ،والحكومات ،والمواطنين ،وهذا يشمل بالتأكيد الكفاءة في تصميم األطر واللوائح المطبقة،
من أجل جعلها مناسبة لتطوير أنشطة األعمال .كذلك ينبغي لتطوير النظام المؤسسي ضمان االستقالل الكامل للسلطة
القضائية عن السلطات التنفيذية والتشريعية ،باإلضافة للقضاء على البيروقراطية اإلدارية لما لها من دور كبير في
تحسين بيئة األعمال في االقتصاد ،ال سيما فيما يتعلق باإلجراءات اإلدارية الضرورية لبدء وتشغيل األعمال التجارية،
من أجل الحد من الرشوة والفساد.
وكما هو موضح في الجدول اآلتي ،فقد جاءت نتائج التقرير العالمي للتنافسية حول ركن المؤسسات لهذا العام
 2018متواضعة إذا ما قورنت بدول العالم االخرى ،حيث يشير ترتيب الكويت إلى المركز  57عالميا في هذا العام ،أما
بالنسبة لترتيب الكويت من بين دول عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،فيتضح من جدول  6أن ترتيب الكويت في
المركز الثاني عشر واألخير من بين دول العينة لهذا العام  ،2018ومن ثم احتلت دولة الكويت المركز األخير من بين
دول مجلس التعاون .ويعزى هذا المركز المتواضع نسبيا ً لدولة الكويت إلى حصولها على متوسط نقاط حوالي  56نقطة
في هذا الركن والذي يعدّ قريب جدا ً من متوسط نقاط دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا البالغ  54.3نقطة ،هذا ويمكن
اعتبار تنافسية دولة الكويت في ركن المؤسسات مقارب لتلك الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالرغم من
تواضع أداء واقتصاديات كثير من هذه الدول في هذه المجموعة مقارنة بدولة الكويت.
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جدول  :6ركن المؤسسات

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

3

1

النرويج

8

2

اإلمارات العربية المتحدة

19

3

إستونيا

22

4

البحرين

28

5

قطر

31

6

سلوفينيا

35

7

عمان

36

8

قبرص

37

9

السعودية

39

10

جمهورية سلوفاكيا

55

11

الكويت

57

12

هذا ويتكون ركن المؤسسات بحسب تقرير التنافسية العالمية في منهجيته الجديدة من  20مؤشرا ً كما يتضح من
الشكل اآلتي ،وذلك مقارنة في  21مؤشرا ً في النسخة السابقة لتقرير التنافسية العالمية:
شكل  :13ركن المؤسسات – المؤشرات

مكونات ركن المؤسسات
استقاللية القضاء

كفاءة اإلطر القانونية في
التعامل مع اللوائح

معدل جرائم القتل

جودة إدارة األراضي

اللوائح المنظمة لتضارب
المصالح

كفاءة النظام القانوني في
الفصل في المنازعات

رأس المال االجتماعي

التوجه المستقبلي للحكومة

االستخدام االلكتروني

حماية الحقوق الفكرية

كفاءة موثوقية خدمات
الشرطة

عبء اللوائح التنظيمية
الحكومية

تفشي الفساد

حوكمة المساهمين

حرية الصحافة

التكاليف التي يتحملها قطاع
األعمال من جراء الجريمة
المنظمة

حقوق الملكية

متانة التدقيق والمعايير
المحاسبية

حوادث اإلرهاب

شفافية وضع الموازنة العامة

وبنا ًء على نتائج التقرير ،يتضح أنه من بين  20مؤشرا ً في ركن المؤسسات أن دولة الكويت قد احتلت المركز
 52عالميا ً في مؤشر التكاليف التي يتحملها قطاع األعمال من جراء الجريمة المنظمة ،كما احتلت المركز  57في مؤشر
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معدل جرائم القتل ،والمركز  87في مؤشر حوادث اإلرهاب ،والمركز  44في مؤشر كفاءة موثوقية خدمات الشرطة،
كذلك احتلت المركز  43في مؤشر رأس المال االجتماعي ،والمركز  127في مؤشر شفافية وضع الموازنة العامة،
واحتلت المركز  42في مؤشر استقاللية القضاء ،والمركز  33في مؤشر كفاءة األطر القانونية في التعامل مع اللوائح،
والمركز  86في مؤشر حرية الصحافة ،والمركز  52في مؤشر عبء اللوائح التنظيمية الحكومية ،واحتلت المركز 42
في مؤشر كفاءة النظام القانوني في الفصل في المنازعات لدولة الكويت ،والمركز  69في مؤشر االستخدام اإللكتروني،
والمركز  68في مؤشر التوجه المستقبلي للحكومة ،وكما احتلت المركز  73في مؤشر تفشي الفساد ،والمركز  54في
مؤشر حقوق الملكية ،واحتلت المركز  72في مؤشر حماية الحقوق الفكرية ،والمركز  60في مؤشر جودة إدارة
األراضي.
وتأتي النتائج السابقة متوافقة إلى حد كبير مع ما تبرزه التقارير العالمية المختصة  -الصادرة عن مؤسسات
اقتصادية معروفة ،مثل البنك الدولي ،ومنظمة الشفافية الدولية ،وصندوق النقد الدولي ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
وغيرها ،خاصة فيما يتعلق في مؤشرات الشفافية والفساد وحقوق الملكية وغيرها .وخالصة قراءة نتائج دولة الكويت في
هذا الركن هو أنه على الرغم من حصول الكويت على ترتيب متوسط في بعض مؤشرات ركن المؤسسات ،فال يزال
مؤشرات تعكس االستمرار في ضعف البيئة المؤسسية لقطاع األعمال في الكويت ،لذلك ال بد من األخذ بعين االعتبار
أهمية وجود المؤسسات بالدولة في بيئة تدعم قدرتها التنافسية ،وذلك باستخدام األساليب التي تسمح لها بمواجهة ظروف
الواقع التنافسي بين مؤسسات قطاع األعمال في العالم ،خاصة أنها كغيرها من المؤسسات في العديد من الدول النامية ما
زالت تفتقر لعامل االستخدام اإللكتروني ،والكفاءة في اإلدارة ،وحماية حقوق الملكية ،وعوامل الحوكمة ،مما يستدعي
استغالل الموارد الموجودة في الدولة بجانب زيادة الموارد واإلمكانيات للدفع بعملية اإلصالح واالنفتاح االقتصادي
للقضاء على المشاكل والتحديات التي تقف أمامها ،ولكن البد أن يتماشى ذلك مع محاولة المؤسسات من طرفها في الدولة
على خلق بعض األساليب المتطور في العمل ،والتي تستهدف تدنية تكاليفها بما يتوافق مع إجراءات اإلصالح المنشودة.

الركن الثاني :البنية التحتية
سجل المفهوم التقليدي للبنية التحتية تطورا ً كبيرا ً في ظل التنافس الشرس بين اقتصاديات العالم ،حيث تخطى
مفهوم اإلنشاءات واألنفاق وطرق المواصالت وغيرها إلى أن أصبح قطاع االتصاالت ووجود شبكة حديثة لالتصاالت
والمعلومات تمثل أساسا ً للنهوض في نظام البنية التحتية بالدولة ،وذلك لتتماشى مع وجود طفرة تقنية وتكنولوجية يشهدها
العالم ،باعتبارها أداة لخلق الوظائف ،وتسهيل التبادل التجاري ،وتعزيز التفاعل بين المشترين والبائعين ،فضال عن
تشجيع االبتكار واإلبداع لرفع كفاءة القطاعات األخرى في االقتصاد.
فالمطلب الرئيسي لعملية التنمية االقتصادية يكمن في وجود بنية تحتية قادرة على تحقيق انجازات على
المستوى االجتماعي ،وكذلك على مستوى الجانب االقتصادي .فالمدارس والجامعات والمستشفيات واإلسكان ومحطات
الحافالت والحدائق وغيرها تدخل ضمن البنية التحتية االجتماعية الالزمة للوصول إلى أهداف اجتماعية معينة تساعد
بشكل غير مباشر مختلف األنشطة االقتصادية .أما على مستوى البنية التحتية االقتصادية فتشمل المرافق والطاقة والنقل
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والطرق والطرق السريعة والسكك الحديدية ومترو األنفاق وأضواء المرور والشوارع والسدود ،وأنظمة الصرف
الصحي ومرافق الري والمطارات ومحطات الحافالت والجسور وحتى االتصاالت الرقمية ،والمؤسسات المالية،
واألسواق ،حيث إن الهدف من خالل اإلنفاق على البنية التحتية االقتصادية هو رفع كفاءة إنتاج االقتصاد ،وتوزيعه بين
القطاعات .فإن المساهمة في تعزيز قدرات الدولة في تطوير مستوى البنية التحتية ينتج عنه تقليل في تكاليف اإلنتاج
للمؤسسات العامة والخاصة في االقتصاد الوطني مما يؤدي إلى رفع اإلنتاجية ،وما قد يصاحبها من تأثير إيجابي في
مستويات المعيشة والفرص الوظيفية خاصة في المدى الطويل .وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات حول أهمية تأثير
مشاريع البنية التحتية خاصة في دول الشرق األوسط على خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة حتى على المدى القصير.
وتشير إحدى الدراسات إلى أن زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %1والناتجة عن اإلنفاق على البنية التحتية يؤدي
إلى خلق فرص عمل بأضعاف تلك النسبة .كما أصبح تعزيز االستثمارات في الدولة وخاصة تلك المتعلقة بجذب المستثمر
األجنبي ال تعتمد فقط على اإلنفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية ،بل كذلك زيادة االستثمار الخاص في البنى التحتية
مما قد يساعد في بناء بنية تحتية واسعة وفعالة لالقتصاد التنافسي .هذا ويوضح الشكل اآلتي المكونات الجديدة لركن البنية
التحتية في مؤشر التنافسية العالمية – إصدار  4.0لتشمل اثنى عشر مؤشرا ً مقارنة بتسعة مؤشرات في مؤشر التنافسية
العالمية بنسخته السابقة:
شكل  :14ركن البنية التحتية  -المؤشرات

مكونات ركن البنية التحتية
معدل الكهرباء

الترابط ضمن شبكة النقل
الجوي

مدى التعر للمياه الغير
صالحة للشرب

جودة بنية الطرق التحتية

جودة شبكة الطرق

موثوقية إمدادات المياه

كفاءة خدمات النقل الجوي

جودة الكهرباء

شبكة المالحة البحرية

كفاءة خدمات الموان

كثافة البنية التحتية لخطوط
السكة الحديدية

كفاءة خدمات القطارات

وبالنظر لنتائج هذا العام  ،2018فإن التقرير العالمي للتنافسية يشير إلى أن ترتيب دولة الكويت في ركن البنية
التحتية قد أصبح المركز  61عالميا في العام الحالي  2018من بين  140دولة في العالم .أما بالنسبة لترتيب الكويت في
عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،فقد أشارت النتائج إلى وجود دولة الكويت في مؤخرة العينة في احتاللها المركز
 ،12علما ً بأنه ال تزال الكويت تحتل المركز األخير من بين دول مجلس التعاون الخليجي في ركن البنية التحتية ،حيث إن
هذا الترتيب المتراجع في ترتيب الكويت عالميًا ،وخاصة في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية قد يعكس االنطباع
السلبي لرجال األعمال حول بعض الخدمات المتواضعة خاصة فيما يرتبط بالطرق وخدمات المطار والموان  .علما بأن
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هناك عدة مشاريع جديدة وضخمة في مجال البنية التحتية في دولة الكويت قد شهدت تأخير في إنجازها مقارنة بما هو
مخطط لها ،وهذا بالتأكيد ترتب عليه التأثير بشكل سلبي في التوقعات حول تحسين تنافسية بيئة األعمال في الدولة.
جدول  :7ركن البنية التحتية

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

1

1

اإلمارات العربية المتحدة

15

2

عمان

24

3

قطر

26

4

البحرين

30

5

جمهورية سلوفاكيا

33

6

سلوفينيا

35

7

السعودية

40

8

إستونيا

42

9

قبرص

43

10

النرويج

45

11

الكويت

61

12

ومن خالل النظر في ترتيب دولة الكويت في مؤشرات البنية التحتية ،فقد حلت دولة الكويت في الترتيب 47
لمؤشر جودة شبكة الطرق في العام الحالي  ،2018كما جاءت في المركز  62في مؤشر جودة بنية الطرق التحتية،
والمركز  45في مؤشر الترابط ضمن شبكة النقل الجوي ،والمركز  103في كفاءة خدمات النقل الجوي ،والمركز  79في
مؤشر شبكة المالحة البحرية ،والمركز  82في مؤشر كفاءة خدمات الموان  ،والمركز األول في معدل الكهرباء،
والمركز  93في مؤشر جودة الكهرباء ،والمركز  48في مؤشر مدى التعرض للمياه غير الصالحة للشرب ،وأخيرا ً
المركز  46في مؤشر موثوقية إمدادات المياه.
ومن خالل النظرة الشمولية على النتائج ،فإنه يتضح ّ
أن هناك حاجة حقيقية لتطوير أسلوب االستثمار في
مشاريع البنية التحتية في الدولة بما يتماشى مع معايير الكفاءة المطلوبة لتحقيق النتائج المرجوة في هذا القطاع ،فقد
أصبحت المؤسسات في الدولة تعيش في بيئة تنافسية ال تختلف عن البيئة العالمية ،مما يعزز ضرورة دعم قدرتها
التنافسية لقيام أنشطة اقتصادية فعالة ،فعلى سبيل المثال فإن تحسين البنية التحتية من شأنه رفع كفاءة العمليات المرتبطة
بالمشاريع وتشغيلها من خالل تخفيض التكلفة المرتبطة باالتصاالت والنقل والطاقة .كما أنه على الرغم من ارتفاع حجم
االستثمار في قطاع البنية التحتية كقطاعات الطرق والنقل والمياه والصرف الصحي ّ
فإن كفاءة استخدامها لم تكن بحجم
التطور في القطاع .هذا وتعدّ متانة البنية التحتية أحد أهم أشكال االستثمار المحلي ،بيد أن تواضع كفاءة البنية التحتية في
دولة الكويت يعد مؤشرا ً سلبيا ليس فقط للمستثمر المحلي ولكنه الستقطاب رؤوس األموال الخارجية .هذا ومن أهم طرق
تحسين كفاءة مشاريع البنية التحتية هو االهتمام بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذلك ألن مشروعات
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الشراكة عالميا ً بدأت بشكل أ ساسي من خالل قيام القطاع الخاص باالستثمار في مشاريع البينة التحتية التي ال يتوافر لها
الموارد المالية أو البشرية أو التقنية التي تسمح بإدارة المشروع من قبل الحكومات بكفاءة ،ويمكن االستشهاد على ذلك من
خالل مشاريع الشراكة القائمة على أساس تطوير البنية التحتية خاصة في التجربة الفرنسية واإليرلندية والبريطانية ،لذلك
هذا األمر يحتاج إلى وجود دعم تشريعي وحكومي لتطوير القانون الحالي بشكل واضح وشامل للشراكة بين القطاعين من
أجل جذب فرص استثمارية واعدة في قطاع البنية التحتية تشمل الطرق السريعة ( )Highwaysالتي يخلوا بعضها من
وجود خطوط أرضية بحجة تأخر عقود الصيانة ،وغيرها من المبررات غير منطقية في هذا الشأن ،كذلك مشاريع البنية
التحتية للنقل الجوي التي تعاني من تواضع خدماتها ،ومشاريع الموان البحرية من بنية تحتية وخدمات النقل التي تحتاج
لتحقيق التكامل بين منشآت النقل البحري ليواكب النمو السنوي لحجم الحمولة وعدد السفن.

الركن الثالث :تبني تكنولوجيا المعلومات
يدرج هذا الركن للمرة األولى في تقرير التنافسية العالمي ،وتقيس مؤشرات ركن تبني تكنولوجيا المعلومات
درجة انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( )ICTفي االقتصاد ،بحيث يستطيع صانع القرار في االقتصاد من
خالل معرفته بأداء مؤشرات هذا الركن من خفض تكلفة المعامالت المرتبطة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،مما
يساعد على تسريع المعلومات وتبادل األفكار ،وتحسين الكفاءة وخلق االبتكار .وبما أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
اصبحت بشكل عام أساس في هيكل االقتصاد بالدولة ،فقد ارتبطت مشاريع البنية التحتية للطاقة والنقل مع ثورة تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت لتكون ضرورة لجميع القطاعات في االقتصاد .وتكمن أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في زيادة إمكانية الدفع نحو تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية .وبال أدنى شك فمن أجل تعزيز االستخدام
األمثل والشامل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،فإنه تحتاج الحكومات إلى إنشاء أطر قانونية ومؤسسية وسياسية
وخلق المهارات الالزمة لذلك في الحكومة وقطاع األعمال والمجتمع المدني.
هذا ويتكون ركن تبني تكنولوجيا المعلومات بحسب تقرير التنافسية العالمية في منهجيته الجديدة من خمسة
مؤشرات كما يتضح من الشكل اآلتي:
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شكل  :15ركن تبني تكنولوجيا المعلومات  -المؤشرات

تبني تكنولوجيا المعلومات
االشتراكات في خدمات
النقال ات النطاق العري

اشتراكات الهوات

مستخدمي اإلنترنت

النقالة

االشتراكات في شبكات
اإلنترنت السريعة عبر
الخدمات األرضية

اشتراكات اإلنترنت عبر
األليا

ومن خالل النظر لنتائج هذا العام  ،2018فإن التقرير العالمي للتنافسية يشير إلى أن دولة الكويت في ركن تبني
تكنولوجيا المعلومات قد حلت في المركز  62عالميا في العام الحالي  2018من بين  140دولة في العالم .أما بالنسبة
لترتيب الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،فقد أشارت النتائج إلى وجود دولة الكويت في مؤخرة العينة في
احتاللها المركز  ،12ومن ثم تحتل المركز األخير من بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الركن.
جدول  :8ركن تبني تكنولوجيا المعلومات

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

4

1

اإلمارات العربية المتحدة

6

2

قطر

9

3

النرويج

10

4

إستونيا

14

5

قبرص

33

6

جمهورية سلوفاكيا

35

7

البحرين

38

8

سلوفينيا

43

9

السعودية

54

10

عمان

61

11

الكويت

62

12

وفيما يخص ترتيب دولة الكويت في المؤشرات الستة لركن تبني تكنولوجيا المعلومات ،فقد حلت دولة الكويت
في الترتيب  54في مؤشر اشتراكات الهواتف النقالة لكل  100من السكان في العام الحالي  ،2018وحققت المركز الثاني
في مؤشر نسبة االشتراكات في خدمات النقال ذات النطاق العريض لكل  100من السكان ،وجاءت في ترتيب متأخر في
مؤشر نسبة االشتراكات في شبكات اإلنترنت السريعة عبر الخدمات األرضية لكل  100من السكان لتسجل المركز 100
في العام الحالي  ،2018كذلك أتت في ترتيب متأخر في مؤشر اشتراكات اإلنترنت عبر األلياف لكل  100من السكان،
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وذلك في المركز  114في العام الحالي  ،2018واحتلت المركز  35في مؤشر مستخدمي اإلنترنت كنسبة من عدد
السكان.
ومن خالل عرض مؤشرات ركن تبني تكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت ،نجد أنها تتمتع بمركز متقدم في
مؤشر نسبة االشتراكات في خدمات النقال ذات النطاق العريض لكل  100من السكان ،وترتيب عالمي متوسط في ك ّل من
مؤشر اشتراكات الهواتف النقالة لكل  100من السكان ،ومؤشر مستخدمي اإلنترنت كنسبة من عدد السكان ،حيث تعدّ تلك
المؤشرات الثالثة مؤشرات كمية بحيث تعتمد على العامل العددي ومن ث ّم نسبة من عدد السكان .في المقابل سجلت دولة
الكويت مراكز متأخرة جدا ً في مؤشر نسبة االشتراكات في شبكات اإلنترنت السريعة ذات النطاق العريض لكل  100من
السكان ،ومؤشر اشتراكات اإلنترنت عبر األلياف لكل  100من السكان ،حيث تعدّ تلك مؤشرات جودة لقياس مستوى أداء
المؤسسات العاملة في خلق خدمات أفضل جودة .وبنا ًء على ذلك فإن تأسيس صناعة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المستدامة في دولة الكويت يحتاج إلى توفير جودة عالية من الخدمات ،وليس فقط توفير الخدمات مما يتيح خلق مجتمع
المعلومات واقتصاد المعرفة ،هذا وما تزال صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الدولة تحتاج لتظافر الجهود
بهدف رسم وتحديد التوجهات الرئيسية لسياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي تركز على تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت كقطاع ،مثل الحوكمة اإللكترونية ،والحكومة اإللكترونية ،وتأهيل قطاعي التعليم والتدريب .كما أن من المهم
التأكيد على ضرورة أن يكون القطاع الحكومي والقطاع الخاص جاهزاً ،ولديه القدرة على إدارة قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ومراقبته بكفاءة.

الركن الرابع :استقرار االقتصاد الكلي
يعتمد تحليل مواطن التنافسية على توليفة من جوانب االقتصاد الجزئي والجوانب االقتصادية الكلية ،فعوامل
نظرا إلى حقيقة أن المنشآت العاملة في
االقتصاد الكلي تلعب دورا هاما في تفسير القدرة التنافسية لالقتصاد ونموه ،وذلك ً
االقتصاد تستطيع خلق قيمة وفقًا لقدرتها على إنتاج سلع وخدمات تنافسية من خالل تطبيق أساليب ذات فعالية .لذا ففي
حال عدم وجود استقرار لالقتصاد الكلي ألي سبب ما ،فعندها قد تتأثر مستويات المعيشة لألفراد سلباً ،مما قد ينتج عنه
تقلبات كبيرة في النشاط االقتصادي ،وقد تصل مستويات التضخم لمعدالت مرتفعة ،وتحقيق مستويات في الدين العام ال
يمكن تحملها ،وبذلك تأتي التقلبات في أسعار الصرف والهلع في األسواق المالية باالقتصاد مما يسهم ذلك في فقدان
الوظائف وزيادة الفقر ،لذا فإن الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي شرط أساسي لالستدامة والتنمية الشاملة ألي اقتصاد
في العالم.
وتتكون مؤشرات ركن استقرار االقتصاد الكلي في مؤشر التنافسية العالمية – إصدار  4.0من عامل التضخم
وعامل الدين العام ،حيث يشير التضخم المنخفض والمستقر إلى وجود طلب صحي على السلع والخدمات في السوق
المحلية ،في المقابل فإن التضخم المرتفع أو غير المستقر قد يهدد النموّ .
إن ارتفاع التضخم يؤدي إلى تغيير قيمة العقود
المالية طويلة األجل ،والتضخم المتقلب يخلق حالة من عدم اليقين في السوق ومن ث ّم رفع درجة المخاطر فيه ،وبما أن
العديد من معدالت الضرائب يتم تعديلها حسب متوسط التضخم ،فإن التضخم المتقلب يمكن أن يغير بشكل كبير من
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اإليرادات الحكومية وااللتزامات الفردية .ومن جانب آخر ،يشير انخفاض الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي
إلى أن الحكومة سوف تتمتع بالمرونة في استخدام إيراداتها الضريبية لتلبية االحتياجات المحلية بدالً من دفع الدائنين
األجانب .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الديون القومية المنخفضة تسمح بسياسة مالية متساهلة في أوقات األزمات.
هذا فإن سياسات االقتصاد الكلي السليمة قد تعزز النمو االقتصادي بالدولة  ،وذلك من خالل توفير بيئة أكثر
أمنا لقرارات االستثمار في القطاع الخاص ،وأشارت العديد من الدراسات إلى أن اإلدارة الجيدة لالقتصاد الكلي ترتبط
بشكل مباشر بتحقيق النمو االقتصادي للدولة ،هذا وإن أهمية مؤشرات االستقرار في االقتصاد الكلي يكمن في أثرها على
ديناميكية حركة االقتصاد خاصة في المدى المتوسط ،حيث إن استقرار االقتصاد الكلي يعد من أهم محددات تنافسية
االقتصاد المحلي ،كما يعدّ أحد العوامل المهمة في االقتصاد ،إال أن أهميته تعتمد على طريقة عمل االقتصاد ،وهذا ما
توضحه مكونات ركن االستقرار االقتصادي الكلي .ويوضح الشكل اآلتي مكونات ركن االستقرار االقتصادي الكلي في
النسخة الجديدة لمؤشر التنافسية العالمية – إصدار  ،4.0وهذا الركن يتكون من مكونان كما هو موضح في شكل :16
شكل  :16ركن االستقرار االقتصادي -المؤشرات

مكونات ركن استقرار االقتصاد الكلي Macroeconomics -
ديناميكية الدين

التضخم

سجلت دولة الكويت الترتيب األول في ركن استقرار االقتصاد الكلي هذا العام  ،2018حيث تشارك الكويت في
هذا الترتيب حوالي  31دولة في العالم ،وغالبا ً ما تحتل دولة الكويت مراكز متقدمة عالميا في هذا الركن بسبب صالبة
مؤشرات هذا الركن .وكما هو واضح في جدول  ،9فترتيب دولة الكويت في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية قد سجل
المركز األول وذلك مشاركةً مع خمسة دول أخرى في العينة.
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جدول  :9ركن استقرار االقتصاد الكلي

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

الكويت

1

1

النرويج

1

1

إستونيا

1

1

اإلمارات العربية المتحدة

1

1

سلوفينيا

1

1

السعودية

1

1

جمهورية سلوفاكيا

32

2

قطر

40

3

سنغافورة

42

4

عمان

58

5

قبرص

63

6

البحرين

119

7

هذا ويهدف عنصر استقرار االقتصاد الكلي في مؤشر التنافسية الجديد إلى قياس العوامل الرئيسية التي تؤثر في
القدرة التنافسية للدول من خالل قناة قرارات االستثمار ،وفي هذه الحالة يستند إلى مؤشرين اثنين :التضخم ،وديناميكيات
الدين .إن أهمية التضخم لالستقرار االقتصادي ترتكز بشكل جيد على األدبيات والسياسات المستهدفة الستقرار المستوى
العام لألسعار باالقتصاد وهو هدف واضح للسلطات النقدية التي تهدف إلى إبقائها ضمن نطاق معين (على سبيل المثال:
هدف البنك المركزي األوروبي ،االحتياطي الفيدرالي األمريكي ،بنك اليابان ،وبنك انجلترا هو استهداف معدل ٪2
للتضخم في االقتصاد) .في حين هدف مؤشر ديناميكية الدين إلى تقريب استدامة التمويل العام ،ويستند المؤشر الجديد إلى
الديناميكية وتقييم التغير في حجم الدين في بلد ما بناء على أربعة عناصر :مستويات الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي
األولي ،والتغير المتوقع في الديون للتحكم في نمو حجم الدين في الدولة ،والتصنيف االئتماني
للتحكم في مستوى الدين ّ
للدولة لمعرفة اعتبارات الثقة والمالئة في االقتصاد ،وأخيرا ً الوضع التنموي للدولة ،وذلك بنا ًء على ما إذا كان صندوق
النقد الدولي يصنفها إما على أنها "متقدمة" أو "ناشئة أو "نامية".
وبشكل عام يعدّ ترتيب دولة الكويت في مؤشرات ركن استقرار االقتصاد الكلي متميزاً ،حيث تحتل دولة
الكويت المرتبة األولي في مؤشر معدل التضخم هذا العام  ،2018وتتشارك مع الكويت في المركز األول ما يقارب 74
دولة في ترتيب هذا المؤشر ،وجاء المؤشر متوافقا ً مع توجهات السياسة النقدية االنكماشية المعمول بها خالل هذه الفترة
من قبل البنك المركزي الكويتي ،والتي من شأنها كبح جماح معدالت التضخم المرتفعة في البالد .واحتلت دولة الكويت
كذلك المركز األول في مؤشر ديناميكية الدين في هذا العام  ،2018حيث يتقاسم مع دولة الكويت في هذا الترتيب حوالي
 36دولة في العالم.
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وبقراءة سريعة لنتائج هذا الركن فإن االقتصاد الكويتي ،مثله مثل معظم البلدان النامية ،يسيطر عليه القطاع
العام ،وهناك مساحة محدودة للقطاع الخاص ،كما أن إحراز مزيد من اإلصالحات االقتصادية هو أمر حيوي ،بحيث
يشمل برنامج اإلصالح جميع االختالالت الهيكلية في االقتصاد والمخطط لها أساساً ،لذلك فإن الفائدة الكاملة المتحصل
عليها من برامج اإلصالح االقتصادي لن تتحقق إذا تم التغاضي عن اإلصالحات في أماكن أخرى من االقتصاد أو
تأجيلها .ويمثل برنامج اإلصالح االقتصادي في دولة الكويت تحديًا ألن الحكومة قد تواجه صعوبة في مواصلة تلك
اإلصالحات بسبب الضغوط البرلمانية وأحيانا ً الشعبية التي تجد في تلك االصالحات تكلفة عالية على األفراد في
المجتمع ،السيما إذا كان األداء االقتصادي منتعشا ً بفعل ارتفاع أسعار النفط .ففي حقيقة األمر ،أن االجراءات اإلصالحية
في االقتصاد التي عادة ما تكون ردة الفعل عليها سلبية من قبل الشارع والبرلمان ممكن أن تكون أكثر يسر عندما يتم
تنفيذها في ظل االنكماش االقتصادي ،أو حتى أسوأ من ذلك في وسط أزمة اقتصادية .ولكن التحسن الحالي ،سواء في
االقتصاد الكويتي أو في االقتصاد العالمي ،هو فرصة مثالية لجميع البلدان  -وليس الكويت فقط  -لتنفيذ التغييرات الالزمة
لتحقيق نمو سريع مستدام على المدى الطويل.
هذا وسيكون من الخطأ رؤية تحديات االصالح االقتصادي في الدولة بطريقة سلبية ،حيث إن تحقيق االستقرار
في االقتصاد الكلي يستحق أن يكون هدفا ً محوريا ً للسياسة االقتصادية بالدولة ،كما إنه شرط أساسي للنمو المستدام
والسريع في الدخل وخلق الوظائف والذي يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة ويقلل من البطالة ،كما أن التضخم
المنخفض يجعل اتخاذ القرارات االقتصادية أكثر سهولة لجميع األفراد وخاصة ذوي الدخل المتوسط.
من جانب آخر ،تتيح السياسات المالية السليمة للحكومات والمواطنين المزيد من الخيارات ،في الوضع المالي
المستدام يجعل من السهل على المجتمع أن يقرر أولوياته ،حيث إن زيادة المرونة االقتصادية تجعل من السهل التعامل مع
الصدمات غير المتوقعة ،والتي عادة ما تأتي وال يمكننا أن نتنبأ متى أو بأي شكل من األشكال تأتي تلك الصدمات ،لذلك
كلما كان االقتصاد أقوى ق ّل الضرر الذي قد تسببه هذه الصدمات لألفراد في الدولة.

الركن الخامس :الصحة
تذهب كثير من الدراسات المتخصصة إلى أن هناك ارتباطا ً وثيقا ً بين ارتفاع مستوى االقتصاد بالدولة ،وتحسن
صحة األفراد ،حيث إن تحسّن صحة األفراد بالدولة يمكن أن يؤثر مباشرة على النمو االقتصادي ،ألنه سيكون هناك
المزيد من الناس القادرين على القيام بأنشطة فعالة في القوى العاملة .وتمثل الصحة تحديًا لجميع الدول في العالم ،حيث
يعدّ وجود نظام متطور للصحة العامة ضرورة لتوفير الرعاية الصحية السليمة للمرضى ،وإلرساء تدابير تعزز الصحة
العامة في المجتمع وتجنب األمراض ،في حين تمثل فئة السكان المسنين ضغ ً
كبيرا على شبكات الرعاية الصحية
طا
ً
ويستنفذ مواردها بالنسبة لالقتصادات المتقدمة ،فإن في الدول النامية يمثل نقص الموارد وتواضع البنية التحتية تحديات
تطوير برامج الرعاية الصحية.
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وقد أشارت إحدى الدراسات الصادرة من البنك الدولي إلى أن حوالي  ٪50من التفاوت في النمو االقتصادي
بين الدول النامية والمتقدمة يرجع إلى سوء الصحة وانخفاض معدل متوسط األعمار المتوقع ،فكلما كان األفراد في الدولة
أكثر صحة ،ارتفعت كفاءة القوى العاملة .وتسعى الدول في العالم إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية التي تقدم لشعوبها
وذلك من خالل انفاقها على القطاع الصحي ،فوجود صحة أفضل أمر أساسي لسعادة اإلنسان ورفاهيته ،كما أنه يساهم في
التقدم االقتصادي ،والصين تعمل على زيادة اإلنفاق على تقديم الرعاية الصحية ،وذلك من خالل زيادة اإلنفاق على
األبحاث الطبية الحيوية والتي تتراوح بين  ٪20و ٪25سنوياً ،ويعتقد الصينيون أن تحسين قدراتهم البحثية هو وسيلة
رائعة ليس فقط لتطوير خدمات القطاع الصحي بل حتى لبناء االقتصاد الصيني .وتؤثر العديد من العوامل على الوضع
الصحي وقدرة البلد على تقديم خدمات صحية عالية الجودة ،فعلى سبيل المثال يمكن أن تؤدي االستثمارات في البنية
التحتية إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية؛ ويمكن من خالل القيام بإصالح نظام الخدمة المدنية بالدولة خلق
فرصا ً لتوظيف المزيد من العاملين في القطاع الصحي.
يمثّل االهتمام في قطاع الصحة العامة معيار لجودة الرعاية الصحية في الدولة ومن ث ّم تتحسن القدرة التنافسية
للدولة ،وعليه فهو األساس الذي تقوم عليه نهضة األمم ،ويوضح شكل  17المكون األساسي والوحيد لركن الصحة:
شكل  :17ركن الصحة  -المؤشرات

مكونات ركن الصحة
المتوسط المتوقع لطول الحياة
بصحة جيدة

سجلت دولة الكويت ترتيب جيد في ركن الصحة في هذا العام  2018حيث حلت في المركز  38عالمياً ،والذي
جعلها تحصل على مركز متقدم نسبيا ً من بين عينة لجنة التنافسية في الترتيب الخامس في العينة ،وكذلك الترتيب األول
من بين دول مجلس التعاون الخليجي كما يتضح من الجدول اآلتي:
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جدول  :10ركن الصحة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

الدولة
سنغافوره

1

1

النرويج

9

2

قبرص

27

3

سلوفينيا

34

4

الكويت

38

5

قطر

40

6

إستونيا

54

7

جمهورية سلوفاكيا

57

8

السعودية

64

9

عمان

65

10

البحرين

74

11

اإلمارات العربية المتحدة

79

12

وطبقا ً لمؤشر التنافسية العالمية – إصدار  4.0فإن المؤشرات المتعلقة بالصحة قد تراجع عددها من ستة
مؤشرات في النسخ السابقة لمؤشر التنافسية العالمية إلى مؤشر واحد فقط في النسخة الجديدة ،ووفقا لنتائج تقرير التنافسية
العالمي لهذا العام  2018في ركن الصحة ،فإن دولة الكويت قد سجلت الترتيب  37في مؤشر المتوسط المتوقع لطول
الحياة بصحة جيدة ،والذي يقيس المعدل المتوسط للعمر الصحي المتوقع ،أي متوسط عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها
الوليد في حالة صحية جيدة ،وتكمن أهمية هذا المؤشر في أن األفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة تعني بتمتعهم بأفضل
عا ،وهذا ما قد يترتب عليه استثمارهم بشكل أكبر في التعليم وزيادة
قدرات بدنية وعقلية ،وبالتالي أكثر إنتاجية وإبدا ً
قدراتهم المعرفية وذلك مع زيادة متوسط العمر لديهم.
وعلى مدى الخمسين سنة الماضية ،ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الوالدة عالميا ً بما يقرب من  20سنة،
وتحديدا ً كانت الزيادة في متوسط العمر المتوقع نتيجة االنخفاض السريع في معدل الوفيات ،وال سيما وفيات الرضع
واألمهات ،والناجمة عن األمراض المعدية في مرحلة الطفولة والبلوغ المبكر .وقد ساهمت سهولة الوصول إلى اإلسكان
والمستشفيات والتعليم األفضل ،والتوجه نحو تكوين األسر األصغر بدالً من الكبيرة ،وزيادة الدخل ،وتدابير الصحة
العامة ،مثل التحصين ضد األمراض المعدية ،بشكل كبير في رفع متوسط العمر.
وعموماً ،فإنه طبقا ً لبيانات البنك الدولي يقدر متوقع الحياة في دولة الكويت في  74.7عاماً ،وهذا المعدل يعتبر
أقل مقارنة في متوسط متوقع الحياة في مجموعة االقتصاديات ذات الدخل المرتفع والمقدر بنحو  80.3عاماً ،ولكنه أعلى
من متوسط متوقع الحياة في كل من دول العالم العربي والمقدر بنحو  71.2عاماً ،و متوسط دول العالم والمقدر بنحو
 72.3عاماً ،وهذه بالتأكيد إشارة واضحة على وجود إمكانيات وموارد طبية جيدة لدى القطاع الصحي في دولة الكويت
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والذي نتج عنها إرتفاع متوسط متوقع الحياة خالل السنوات السابقة ،خاصة وأنه في عام  1980كان متوسط متوقع الحياة
في دولة الكويت يقدر في  69.5عاماً.
هذا وترتبط معدالت المواليد ومعدالت الخصوبة ارتباطا ً وثيقا ً ببعضها البعض ،ألن كالهما طريقة لتقييم
متوسط األعمار في مجتمع معين وما قد يترتب عليه من تغير في متوسط متوقع الحياة ،فمعدل المواليد هو المعدل المقاس
الذي ينظر إلى عدد الوالدات الحية التي تحدث خالل سنة لكل  1000من السكان ،في حين أن معدل الخصوبة هو معدل
اصطناعي يقدر متوسط عدد األطفال الذين سيولدون المرأة إذا كانت ستعيش إلى نهاية سنوات اإلنجاب ،وتحمل األطفال
وفقًا لمعدالت الخصوبة الحالية الخاصة بالعمر .وفي حالة دولة الكويت ،يقدر معدل المواليد إلى عدد المواليد األحياء التي
تحدث خالل العام بحوالي  16.4لكل  1000من السكان ،وهذا الرقم يعتبر مؤشرا ً ايجابيا ،حيث تشير المعدالت
المنخفضة إلى ارتفاع قدرة االسر في إطعام أطفالهم وتعليمهم ،وتجدر اإلشارة إال أن متوسط معدل المواليد في دولة
الكويت أعلى من متوسط المعدل في مجموعة االقتصاديات ذوي الدخل المرتفع والمقدر بنحو  ،%11.11في المقابل فإن
متوسط معدل المواليد في دولة الكويت أقل من متوسط المعدل في دول العالم العربي والمقدر بنحو  % 25.9و متوسط
دول العالم والمقدر بنحو  ،%18.8وهذا يوضح بأن دولة الكويت لديها معدل خصوبة أقل من متوسط المعدل في الدول
العربية ودول العالم .في حين سجل معدل الخصوبة في دولة الكويت نسبة  % 1.97والذي يمثل عدد األطفال الذين
يولدون المرأة إذا كانت ستعيش في نهاية سنوات اإلنجاب وتحمل األطفال وفقا ً لمعدالت الخصوبة الخاصة بالعمر في
تلك السنة ،وهذا المعدل المنخفض يعتبر مؤشرا ً ايجابيا ،حيث تشير المعدالت المنخفضة إلى سهولة قدرة االسر في
إطعام أطفالهم وتعليمهم ،وتجدر اإلشارة إال أن متوسط معدل الخصوبة لدى مجموعة االقتصاديات ذوي الدخل المرتفع
يقدر بنحو  %1.6والذي يعتبر أقل من متوسط المعدل في دولة الكويت ،في حين سجلت دول العالم العربي بنحو
 %3.32و دول العالم بنحو  ،%2.4وهذا يوضح بأن دولة الكويت لديها معدل خصوبة أقل من متوسط المعدل في الدول
العربية ودول العالم.

الركن السادس :المهارات
تعدّ مهارات القوى العاملة من أهم العوامل المحفزة للنمو االقتصادي في الدولة من خالل دور إنتاجية العامل
باالقتصاد ،وعليه تكون الدولة قادرة على المنافسة في األسواق اإلقليمية والعالمية ،لذلك فإن أهمية الجودة المكتسبة في
مهارات القوى العاملة تعتمد بشكل أساسي على الجودة في التعليم المهني .باإلضافة إلى ذلك ،فواقعيا ً قد يكون االستعداد
لمستقبل اتجاهات العمل في المدى الطويل ،أو حتى على المدى المتوسط أمرا ً صعبا ً بالنسبة لرجال األعمال الذي يجب
ضا يصعب على العمالة كذلك تقيّيم مهاراتهم وخبراتهم
عليهم أن يحسنوا التنبؤ واالستعداد لالتجاهات القادمة ،ولكنه أي ً
دون تطويرها بشكل مستمر ،لذلك يجب أن يدرك الجميع من حكومات ومؤسسات وأفراد أنه كلما حدثت تغيرات أكبر في
االقتصاد الحديث ،أصبح األمان الوظيفي في خطر متزايد إال في حال تطوير مهارات العمالة واكتسابها الخبرات
ومواكبتها للتطور التكنولوجي واالبداعي بشكل مستمر ودائم.
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فخطة التطوير المهني للعاملين يجب أن تأخذ في االعتبار العديد من المهارات الحديثة ،حيث لم يعد األمر سهالً
فقط في حصول الفرد على وظيفة والبقاء لحياة مهنية كاملة دون تغيير ،فمواكبة التطور واإلبداع تتطلب تلقي كل التدريب
الالزم الكتساب مهارات جديدة .فعلى الرغم من أن التعليم الجامعي والتعليم العالي ال يزاالن خيارين قابلين للتطبيق ،إال
أنهما لن يمنحان العاملين التعلم المستمر الذي سيحتاجون إليه لتطوير مهاراتهم طوال حياتهم المهنية .لذا يجب أن ينتقل
العاملين إلى نظام بيئي تعليمي جديد يجدوا من خالله األدوات والموارد الصحيحة التي ستعلمهم المهارات الالزمة
للمضي قد ًما .هذا ومع التنوع الكبير في األدوات والمهارات التي قد تستخدم في تطوير مهارات العمالة ،فإن وجود عمالة
لديهم الوعي الذاتي لمعرفة ما يحتاجون إليه وكيفية الحصول عليه يعتبر من أهم العوامل الداعمة لتحفيز العمالة نحو
التطوير الجاد لمهاراتهم.
لهذا فإن المهارات التقنية الجديدة لم تستطيع تحيّد الطلب على العمالة الذين لديهم خلفيات في العلوم أو الهندسة
أو الرياضيات ،ولكن مع تطور المهارات التقنية أصبحت هناك حاجة أكثر من ذي قبل إلى العمالة من مطوري
البرمجيات والمحللين الماليين وغيرهم من الوظائف .ومع تولي التكنولوجيا مهام متكررة منخفضة المستوى ،فإن
الشركات ترى بأهمية أكبر لمهارات تعلم العمالة الموجودين في المؤسسة ذاتها بجانب الوعي الذاتي لهم ،ويركز التوجه
الجديد في طبيعة األعمال على المهارات الالزمة لمواكبة االقتصاد الرقمي والمتطور باستمرار ،والذي يدفع الشركات
ويحفزها إلى العمل بشكل أسرع لمواكبة متطلبات السوق ،ولكنه يشكل أيضا تحدي للشركات المعتادة على التوظيف
للحصول على الخبرة الفنية.
هذا ويعتبر الركن السادس من أركان التنافسية العالمية ركنا ً جديدا ً تم ادراجه في تقرير هذا العام بعد تغيير
المنهجية المستخدمة في اعداد تقرير التنافسية العالمي ،حيث يقيس هذا الركن المستوى العام لمهارات القوى العاملة
وكمية التعليم وجودته ،وذلك في الوقت الذي يتطور فيه مفهوم الجودة التعليمية باستمرار ،لتشمل عوامل الجودة المهمة
كتطوير المعرفة الرقمية ،ومهارات التعامل مع اآلخرين ،والقدرة على التفكير النقدي واإلبداعي .وتكمن أهمية هذا الركن
في أن التعليم يدمج المهارات والكفاءات في القوى العاملة ،فالسكان ذو التعليم العالي هم أكثر إنتاجية ألنهم يمتلكون قدرة
جماعية أكبر على أداء المهام ونقل المعرفة بسرعة على النحو الذي يمكنهم من التكيف سريعا ً مع البيئة العالمية المتغيرة
لرفع القدرة االبتكارية ،مما ينعكس إيجابا ً على التنافسية لالقتصاد .ويتكون ركن المهارات من  9مؤشرات كما هو
موضح في الشكل :18
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شكل  :18ركن المهارات  -المؤشرات

مكونات ركن المهارات
متوسط سنوات التعليم

مهارات الخرجين

جودة التدريب المهني

متوسط العمر المتوقع في
المدرسة

مدى تدريب طاقم العاملين

نسبة الطالب ل المدرسين
في التعليم االبتدائي

التفكير النقد في التدريس

سهولة الحصول عل عمالة
ما رة

المهارات الرقمية بين السكان
الناشطين

وطبقا للنتائج ،سجلت دولة الكويت الترتيب  79عالميا ً في ركن المهارات في العام  ،2018وفيما يخص ترتيب
دولة الكويت بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية فقد سجلت المركز األخير؛ مما أوقع دولة الكويت في المركز
األخير من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
جدول  :11المهارات

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

الدولة
سنغافوره

20

1

النرويج

8

2

إستونيا

18

3

سلوفينيا

29

4

البحرين

29

4

السعودية

30

5

قبرص

33

6

عمان

36

7

قطر

39

8

جمهورية سلوفاكيا

48

9

اإلمارات العربية المتحدة

53

10

الكويت

79

11

وتشير نتائج التقرير العالمي للتنافسية إلى أن دولة الكويت في مؤشر متوسط سنوات التعليم قد سجلت الترتيب
 101عالميا ً في العام  2018والذي يعدّ ترتيبا ً متأخرا ً ،كما أن ترتيبها في مؤشر مدى تدريب طاقم العاملين قد سجل
المركز  69في هذا العام ،وسجلت الكويت ترتيب متأخر كذلك في المركز  89في مؤشر جودة التدريب المهني ،وترتيب
جدا ً متأخر في المركز  106في مؤشر مهارات الخرجين ،والترتيب  67في مؤشر المهارات الرقمية بين السكان
الناشطين ،والترتيب  82في مؤشر سهولة الحصول على عمالة ماهرة ،والترتيب  76في مؤشر متوسط العمر المتوقع في
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المدرسة ،والترتيب  72في مؤشر التفكير النقدي في التدريس ،وأخيرا ً حصلت دولة الكويت على مركز متقدم في الترتيب
الثالث في مؤشر نسبة الطالب إلى المدرسين في التعليم االبتدائي.
ومن خالل النتائج السابقة فهناك إشارة بشكل واضح إلى ضعف أداء المؤشرات المتعلقة بالمهارات ،باستثناء
مؤشر نسبة الطالب إلى المدرس في التعليم االبتدائي والذي يعدّ مؤشر كمي على جودة التعليم .ففيما يخص مؤشر متوسط
سنوات التعليم والتي احتلت فيه دولة الكويت الترتيب  101عالمياً ،وتجدر اإلشارة إلى أن في الدول النامية ترتفع عوائد
سنوات الدراسة المتزايدة مع جودة التعليم ،وبمجرد وجود نظام مدرسي عالي الجودة ،يدفع إلى إبقاء الطلبة في المدرسة
لفترة أطول ،ولكن ذلك لن يتحقق إال من خالل نظام مدرسي يصقل ويشجع على اكتساب المهارات ،فمن المهم إذاً ِفهم
آثار السياسات واالجراءات المستخدمة لتحسين النتائج التعليمية بالدولة ،وذلك من خالل ربط اإلصالحات المستهدفة
مباشرة بنمط النتائج االقتصادية بما يتماشى مع التحسينات الممكنة ،لذلك فهناك جانبان ألي خطة إلصالح التعليم ،أوالً:
تقدير حجم اإلصالح الذي تم إنجازه ،وثانيا ،مدى سرعة تحقيق اإلصالح .فإن سنوات التعليم تعاني من قصور رئيسي،
وهو يفترض ضمنا ً أن جميع المهارات ورأس المال البشري تأتي من التعليم الرسمي .ومع ذلك ،فإن الدالئل الكثيرة على
تطوير المعرفة والمهارات المعرفية تشير إلى أن مجموعة متنوعة من العوامل خارج المدرسة  -العائلة واألقران
وغيرهم  -لها تأثير مباشر وقوي على اكتساب المهارات.
أما فيما يخص مؤشرات التدريب كمؤشر مدى تدريب طاقم العاملين ،ومؤشر جودة التدريب المهني ،ومؤشر
مهارات الخريجين ،فقد تعتبر أنشطة تدريب وتطوير الموظفين مهمة ألي نشاط تجاري ،بحيث يشجع ذلك على تحسين
مهارات الموظفين ،فعملية التدريب على المهارات الفنية هو مكون أساسي لتعليم الموظفين ألنه الطريقة الرئيسة التي
سيعرف بها الموظفون كيفية أداء وظائفهم تقنيا ً بشكل صحيح ،حيث يمكن للتدريب أن يحسن أداء األعمال ،وبالتالي
تحقيق الربح ورفع درجة ثقة الموظفين بأنفسهم .وقد اعتادت دولة الكويت أن تحتل مراكز متراجعة عالميا في هذا النوع
من المؤشرات والمؤشرات المشابهة لها ،حيث إن تلك المراكز المتراجعة في ترتيب دولة الكويت تعكس بصورة واضح
الحاجة للتشديد على السياسات والنظم الوطنية لتطوير المهارات ،على الرغم من توافر البعض منها ،إلى تلبية احتياجات
سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهارات وتحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية في القطاعات ذات األهمية لتحقيق
أهداف العمالة والتنمية الوطنية ،وتطوير سياسات وأنظمة المهارات في التدريب التقني والمهني.
وبالنسبة للمؤشرات المتعلقة بالتعليم ،والذي يشمل مؤشر متوسط العمر المتوقع في المدرسة ،ومؤشر التفكير
النقدي في التدريس ،حيث احتلت دولة الكويت مراكز متأخرة نسبيا ً في كال المؤشرين ،فإن هذا األداء يعكس وجود تحدي
حقيقي في كفاءة نظام التعليم في الكويت والذي يعدّ أحد التهديدات األساسية لتنافسيتها ،وذلك على الرغم من تخصيص
الدولة موارد ضخمة لهذا القطاع ،حيث تحتاج الحكومة الكويتية التخاذ اإلجراءات الضرورية لتطوير الكفاءة العامة
لنظام التعليم ،والذي سيترتب عنه صقل عمالة ماهرة ومؤهلة قادرة على التعاطي مع التكنولوجيا الحديثة ،األمر الذي
يكفل وجود عمالة ذات كفاءة عالية قادرة على التطوير في سبيل الوصول إلى المتطلبات األساسية للنمو والتنافسية.

54

الركن السابع :سوق السلع والخدمات
يتكون ركن سوق السلع والخدمات من عناصر تعكس مستوى المنافسة في السوق المحلية وكذلك سياسات
االنفتاح التجاري .وتؤثر هذه العناصر في القدرة التنافسية لالقتصاد عموماً ،حيث إن بيئة األعمال التي تتوفر من خاللها
المنافسة المحلية والخارجية في ظل غياب الدعم والحماية وما يترتب عنها من تشوهات في منظومة األسعار ،هي من
المقومات الرئيسة لرفع كفاءة عوامل اإلنتاج الموظفة في العملية اإلنتاجية .ففي تحقيق متطلبات تحرير األسواق ،تكون
المنتجات والخدمات في تنافس يتحقق من خالله فرص استفادة كبرى لتطوير الكفاءة اإلنتاجية وكذلك كفاءة توظيف
الموارد .وتبين التجارب العالمية الموثقة في األدبيات االقتصادية أنه في ظل رفع درجات تحرير األسواق ،وزيادة
االنفتاح في التجارة الدولية ،تتوفر إمكانات حقيقية لتطوير تنافسية االقتصاد وما يترتب عنه من توفر لفرص تنموية
إضافية .ويوضح شكل  19المؤشرات الثمانية التي يتكون منها ركن سوق السلع والخدمات:
شكل  :19ركن سوق السلع والخدمات – المؤشرات

مكونات ركن السلع والخدمات
مدى هيمنة السوق

كفاءة تخليص إجراءات
الحدود

التعريفات التجارية

االنفتاح في تجارة الخدمات

انتشار الحواجز غير
الجمركية

المنافسة في الخدمات

مدى تعقيد التعريفات

التأثيرات المشوهة
للضرائب والدعم على
المنافسة

بالنسبة إلى أداء دولة الكويت المتعلق بهذا الركن ،يالحظ من خالل جدول  12أن ترتيب دولة الكويت في العام
الحالي  2018هو المركز  69عالميا ،وقد ترتب عليه تمركز دولة الكويت في هذا العام في المرتبة قبل األخيرة بين عينة
لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،وفي المرتبة األخيرة على المستوى الخليجي.
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جدول  :12رك سو السلع والخدمات

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافوره

1

1

اإلمارات العربية المتحدة

11

2

إستونيا

21

3

قطر

25

4

قبرص

26

5

سلوفينيا

27

6

البحرين

28

7

النرويج

29

8

السعودية

32

9

عمان

33

10

الكويت

69

11

جمهورية سلوفاكيا

78

12

وتشير نتائج التقرير العالمي للتنافسية فيما يتعلق بمدى تعقيد التعريفات ،وهو مؤشر تحتل فيه دولة الكويت
المركز  37عالميا خالل هذا العام  ،2018ليعكس ذلك كفاءة نسبية في وضوح المعطيات المتعلقة بالتعريفات الجمركية
في ظل منظومة رسوم جمركية في دولة الكويت تعد األقل ارتفاعا على المستوى الخليجي .كما جاء تصنيف مؤشر
التأثيرات المشوهة للضرائب والدعم على المنافسة متوسطا نسبيا بالنظر إلى تمركز دولة الكويت في المرتبة  49عالميا
خالل هذا العام  ،2018وهو ما يعكس محدودية تطبيق الضرائب في الوضع الراهن ،وإن كانت منظومة الدعم الحالية
المتعلقة بالبنزين والكهرباء والماء وغيرها تحتاج إلى إعادة نظر لكونها تتسبب في تشوهات كبيرة .في المقابل ،فإن باقي
المؤشرات المكونة لهذا الركن ال يمكن تصنيفها إال كمواطن ضعف صريحة ،حيث كان ترتيب الكويت في  2018في
مؤشر كفاءة تخليص إجراءات الحدود المركز  57عالميا ،والمركز  64عالميا في مؤشر التعريفات التجارية ،والمركز
 78عالميا في مؤشر مدى هيمنة السوق ،والمركز  92عالميا في مؤشر االنفتاح في تجارة الخدمات ،والمركز  98عالميا
في مؤشر انتشار الحواجز غير الجمركية ،والمركز  99عالميا في مؤشر المنافسة في الخدمات .وتأتي هذه النتائج لتؤكد
ضعف المنافسة في الكويت حيث تتواصل هيمنة مجموعات أعمال معينة على السوق ،وغياب مقومات الكفاءة والكفاية
في تنفيذ سياسة االنفتاح التجاري المتبعة في دولة الكويت (خاصة فيما يتعلق بأنظمة التعريفات الجمركية).
ولكي تحسن دولة الكويت أداءها في مؤشرات ركن سوق السلع والخدمات ،فإنه من الضروري دعم التوجه
نحو دعم سياسة المنافسة والحد من السلوكيات الضارة بها من جانب كبار أطراف السوق الفاعلة أو التكتالت التي تخنق
االبتكار واإلنتاجية .كما يتوجب التأكيد على ضرورة وضع االنفتاح التجاري في صميم استراتيجيات التنمية الوطنية،
وعلى نطاق واسع في إصالح مناخ االستثمار وبيئة األعمال لضمان تطوير قدرات القطاعات المنتجة على المنافسة.
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الركن الثامن :سوق العمل
يتأثر النشاط االقتصادي بشكل كبير بتنظيم سوق العمل المحلية التي من خاللها يتم توظيف العمالة المحلية
واألجنبية .لذا ،تعد كفاءة سوق العمل شرطا مهما لتأمين توزيع مختلف شرائح قوة العمل بأفضل السبل الممكنة في سياق
استخداماتها بين مختلف قطاعات النشاط اإلنتاجي االقتصادي ،ويترتب على ارتفاع كفاءة سوق العمل حصول العمال
على الحوافز المناسبة بما يضمن بذل جهد أفضل ،وتحقيقهم أعلى المستويات اإلنتاجية في مواقع عملهم ،األمر الذي يمثل
ضمانا لالستخدام األمثل للمهارات المتاحة في ظل بيئة أعمال ال تسمح بوجود تشوهات في سوق العمل .كذلك تعد هذه
الكفاءة ضرورة كي يتّسم 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 أية اضطرابات اجتماعية .لذلك ،يعدّ تطور سوق العمل من المتطلبات األساسية لتحسين تنافسية االقتصاد.
ويوضح الشكل اآلتي مؤشرات هذا الركن والتي يبلغ عددها  12مؤشرا.
شكل 20 :ركن سوق العمل – المؤشرات

مكونات ركن كفاءة سوق العمل
معدل الضريبة على العمل

التعاون في العالقات بين
أرباب العمل والعمال

نشاط سياسات العمل

سهولة توظيف العمالة
األجنبية

األجر واإلنتاجية

مشاركة المرأة في القوى
العاملة

المرونة في تحديد األجور

االعتماد على اإلدارة
المحترفة

حقوق العمال

تكاليف التسريح من العمل

التنقل الداخلي للعمالة

مشاركة المرأة في القوى
العاملة

ووفقا للجدول  ،13فقد جاء أداء الكويت في هذا الركن متواضعا جدا ،حيث كان ترتيبها على الصعيد العالمي
المركز  120العام الحالي 2018؛ مما جعلها تحتل المركز األخير خليجيا ،وكذلك المركز نفسه في عينة لجنة الكويت
الوطنية للتنافسية .وتعكس هذه النتائج الغياب الحقيقي للمبادرات التي تستهدف تحسين مرونة سوق العمل في دولة
الكويت ال سيما في توجيه القوى العاملة وتوزيعها على كافة القطاعات االقتصادية بالشكل األمثل الذي يعكس الجدارة،
وبالطريقة التي تضمن أقصى إنتاجية ممكنة في ظل منظومة تحفيز فاعلة؛ لهذا كان من الطبيعي أن ينعكس ضعف أداء
دولة الكويت في هذا المجال في ترتيبها المنخفض في هذا الركن .وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى الفارق الكبير في
الترتيب بين الكويت وبين اإلمارات العربية المتحدة التي تحتل المرتبة األولى خليجيا في هذا الركن حيث يصل هذا
الفارق إلى  78مركزاً.
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جدول  :13ركن سوق العمل

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافوره

3

1

النرويج

14

2

إستونيا

21

3

قبرص

28

4

اإلمارات العربية المتحدة

42

5

سلوفينيا

43

6

البحرين

46

7

قطر

54

8

جمهورية سلوفاكيا

58

9

عمان

93

10

السعودية

102

11

الكويت

120

12

وتشير نتائج التقرير العالمي للتنافسية بشكل إجمالي إلى ضعف أداء دولة الكويت فيما يتعلق بمؤشرات هذا
الركن ،ويتبين من خالل هذه النتائج التي تتعلق بمؤشر ممارسات التوظيف والتسريح ،والذي يعكس مدى مرونة القواعد
التنظيمية المتعلقة بتوظيف وتسريح العمالة ،أن الكويت تحتل المركز  49عالميا ً في هذا المجال خالل العام الحالي
 .2018ويشير ذلك إلى تحقيق تحسن نسبي في مرونة لوائح التوظيف والفصل في سوق العمل الكويتي .في المقابل ،فإن
باقي المؤشرات المكونة لهذا الركن ،وعددها إحدى عشر مؤشرا لم يرتق من خاللها األداء الكويتي إلى مستويات عالية،
حيث احتلت الكويت المركز  51عالميا فيما يتعلق بمؤشر معدل الضريبة على العمل ،والمركز  56عالميا في مؤشر
التعاون في العالقات بين أرباب العمل والعمال ،والمركز  58عالميا في مؤشر نشاط سياسات العمل ،والمركز 75عالميا
في مؤشر سهولة توظيف العمالة األجنبية ،والمركز  84عالميا في مؤشر األجر واإلنتاجية ،والمركز  90عالميا في
مؤشر مشاركة المرأة في القوى العاملة ،والمركز  93عالميا في مؤشر المرونة في تحديد األجور ،والمركز  107عالميا ً
في مؤشر االعتماد على اإلدارة المحترفة ،والذي يعكس بوضوح تفشي ظاهرة شغل المراكز اإلدارية العليا من قبل
األقارب أو األصدقاء بصرف النظر عن مدى جدارتهم بتلك الوظائف .كما تؤكد النتائج على الضعف الشديد في األداء
فيما يتعلق بمؤشر حقوق العمال حيث احتلت الكويت المركز  116عالميا ً في العام الحالي  ،2018وفي مؤشر تكاليف
التسريح من العمل حيث كان ترتيبها فيه المركز  120عالميا ،وكذلك في مؤشر التنقل الداخلي للعمالة والذي يعكس مدى
مرونة االنتقال الداخلي للقوى العاملة من أجل أسباب مهنية ،وذلك باحتاللها المركز  131عالميا في هذا المجال.
وتؤكد هذه النتائج المشاكل الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل الكويتي حيث ال تتوفر في الوضع الراهن
سياسة استراتيجية تنظيمية واضحة المعالم تستهدف معالجة معوقات تحقيق كفاءة سوق العمل .فالواضح أن سوق العمل
الكويتي يواجه العديد من التحديات مما يفسر عدم قدرته على توظيف الكويتيين في القطاع الخاص بالمستوى المأمول في
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ظل التعيين المتزايد للمواطنين في القطاع العام .ومن أجل تحسين ترتيب دولة الكويت بالنسبة لركن سوق العمل ،ينبغي
على حكومة دولة الكويت أن تعمل على تحسين تشريعات سوق العمل ،وإجراء إصالحات ضرورية لعل من أهمها تغيير
نظام الكفيل ،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 .وبشكل
عام ،يتوجب بحث سبل تحسين كفاءة سوق العمل بما يتوافق مع تطلعات المرحلة القادمة كونها تأتي ضمن أبرز العوامل
المحركة للتنافسية.

الركن التاسع :النظام المالي
يعد تطور النظام المالي أمرا حيويا لتحسين أداء االقتصاد ورفع مستوى تنافسيته ،حيث إن كفاءة األنظمة المالية
هي من المقومات الرئيسة لتحقيق التوظيف الكفء للموارد في أفضل استخداماتها اإلنتاجية .وتثبت التجارب العالمية أن
االقتصادات الناجحة تحتاج إلى أنظمة مالية متطورة تمكنها من توفير التمويالت الالزمة من مصادرها المختلفة ،وذلك
من مثل تدفق القروض من قطاع مصرفي سليم ،وتوفّر أسواق لألوراق المالية تكون مأمونة ومنظمة جيدا ،ووجود
لقنوات تمويل للمشاريع الرائدة ،وغيرها من القنوات والمنتجات المالية األخرى .هذا ويعد أيضا ً النظام المالي المتطور
ضرورة لضمان التمويل المناسب للمبتكرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يزيد في تنويع النسيج
اإلنتاجي ،ويدعم تنافسية االقتصاد؛ لذلك يجب أن يكون النظام المالي فاعال في تعبئة الموارد الرأسمالية الالزمة لتمويل
المشاريع .ويوضح الشكل اآلتي المؤشرات التسعة المكونة لركن النظام المالي.
شكل 21:ركن سوق العمل – المؤشرات

مكونات ركن النظام المالي
توافر رأس مال المخاطر
للمشاريع اإلبتكارية

االئتمان المحلي للقطاع
الخاص

متانة البنوك

تمويل الشركات الصغيرة
والمتوسطة

مؤشر الرسملة السوقية

فجوة االئتمان

أقساط التأمين

نسبة رأس المال التنظيمي
للبنوك

القروض المتعثرة

يمكن اعتبار أداء دولة الكويت لهذا العام  2018فيما يتعلق بركن النظام المالي مقبوال إجماال ،حيث احتلت
المركز  48عالميا .وبذلك تحتل المركز الثامن في عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية ،والمركز قبل األخير بين بلدان
مجلس التعاون الخليجي متقدمة فقط على سلطنة عمان .وإن كانت هذه النتائج تعكس الكفاءة النسبية للنظام المالي الكويتي
بالمقارنة بإجمالي البلدان المضمومة في التقرير الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي لهذا العام فيما يتعلق بالدور الذي
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يلعبه في تمويل االقتصاد وتحسين مستوى تنافسيته ،ومع ذلك فإن وجود الكويت في مركز متأخر بين بلدان مجلس
التعاون الخليجي يؤشر إلى عدم ارتقاء نسق اإلصالحات في هذا المجال إلى المستوى المطلوب ،على األقل مقارنة
بالدول الخليجية.
جدول 14:ركن النظام المالي

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافورة

5

1

النرويج

23

2

اإلمارات العربية المتحدة

31

3

البحرين

33

4

قطر

34

5

السعودية

45

6

إستونيا

46

7

الكويت

48

8

جمهورية سلوفاكيا

54

9

عمان

56

10

سلوفينيا

60

11

قبرص

95

12

وطبقا للنتائج ،يتبين أن أداء الكويت يمكن اعتباره مرضيا في عدد من المؤشرات ،فجاء ترتيب الكويت فيما
يتعلق بالمؤشر المعني بتوافر رأس مال المخاطر للمشاريع التي تتصف بدرجة عالية من االبتكارية المركز  20عالميا
خالل العام الحالي  ،2018األمر الذي يظهر توفر إمكانات تمويل أسهم جيدة للمشاريع المبتكرة التي تتصف بارتفاع
درجة المخاطرة فيها .كما يمكن اعتبار أداء الكويت في مؤشر االئتمان المحلي للقطاع الخاص جيد نسبيا حيث جاء
ترتيب الكويت في المركز  33عالميا في العام الحالي  ،2018وهو ما يعكس كفاية نسبية للموارد المالية المتوفرة لتمويل
مشاريع القطاع الخاص (كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي) .وفي السياق نفسه حققت دولة الكويت خالل العام
الحالي  2018نتيجة طيبة في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ،حيث احتلت المركز  34عالميا في هذا العام.
وجاء موقع الكويت في مؤشر الرسملة السوقية (القيمة اإلجمالية للشركات المحلية المدرجة كنسبة المئوية من الناتج
المحلي اإلجمالي) في هذا العام في المركز 36عالميا ،وهو المركز نفسه في مؤشر القروض المتعثرة (نسبة قيمة
القروض المتعثرة مقسومة على القيمة اإلجمالية للقروض البنكية) .وفيما يتعلق بمؤشر نسبة رأس المال التنظيمي للبنوك،
تحتل فيه الكويت المركز  45عالميا خالل العام الحالي ،وهو مؤشر يعكس كفاية رأس المال وذلك بالنظر إلى نسبة
إجمالي رأس المال التنظيمي للبنوك إلى إجمالي أصولها .وال يمكن عدّ هذه النتيجة مفاجئة في ظل حرص البنك المركزي
على المحافظة على االستقرار المالي من خالل تعزيز نظام كفاية رأس المال في القطاع البنكي خالل السنوات األخيرة،
وذلك بفرض متطلبات رأسمالية إضافية .أما بقية مؤشرات هذا الركن لم تكن نتائجها بالمستوى المأمول ،وأولها ما يتعلق
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بمؤشر متانة البنوك من وجهة نظر التنفيذيين في قطاع األعمال ،حيث إن ترتيب دولة الكويت العالمي في هذا المجال
جاء في المركز  53في العام الحالي  ،2018وهوما ال يعكس ثقة كبيرة من قبلهم فيما يتعلق بكفاية رأس المال في القطاع
البنكي ،وذلك بالرغم من البيانات الصادرة عن البنك المركزي التي تؤكد على استمرار قوة ومتانة القطاع البنكي وقدرته
على تحمل األزمات المفاجئة .أما فيما يتعلق بمؤشر أقساط التأمين (حجم أقساط كنسبة المئوية من الناتج المحلي
اإلجمالي) ،وبمؤشر فجوة االئتمان (والذي يقيس الفرق بين نسبة االئتمان الحالية إلى الناتج المحلي اإلجمالي واتجاهها
المتوقع على المدى الطويل) ،فقد احتلت الكويت المركز  126عالميا والمركز  140عالميا على التوالي.
وبشكل إجمالي ،وبالرغم من أن الكويت حققت نتائج يمكن عدها مرضية في العديد من مؤشرات هذا الركن،
من الضروري العمل على تطوير القطاع المالي لكي تتوافر من خالله 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 ،كما يجب استنباط برامج وأليات تستهدف الحد من الممارسات االحتكارية في السوق المالية،
وتدعيم قدرتها التنافسية ،وما يتطلبه ذلك من تحسين نظام المراقبة ،وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة من خالل تحفيز االبتكار
في المنتجات والخدمات المالية .كما يجب التأكيد على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الكويت المركزي ،بصفته
الجهة التنظيمية والرقابية الرئيسية على الجهاز البنكي والمالي ،التخاذ المزيد من اإلجراءات التي تستهدف تعزيز أفضل
الممارسات لإلدارة السليمة وتطبيق معايير الحوكمة في البنوك التجارية.

الركن العاشر :حجم السوق
يؤثر حجم السوق في إنتاجية الشركات وكفاءة القطاعات المنتجة والقدرة التنافسية لالقتصاد عموماً ،حيث تؤكد
النظريات االقتصادية على إمكانات انخفاض متوسط التكلفة الكلية في الشركات المنتجة في األجل الطويل كلما ارتفع
حجم إنتاجها ،وهو ما يرتبط باقتصادات اإلنتاج الواسع النطاق ،أو ما يعرف بوفورات الحجم أو اقتصادات الحجم .ومن
هذا المنطلق ،فإن ارتفاع المقدرة الشرائية داخل االقتصاد يمكن الشركات من فرص استفادة كبرى لرفع مستويات
إنتاجيتها وإنتاجها بما يمكنها من تحقيق عوائد إضافية ناجمة عن اقتصادات الحجم .ذلك ألن ارتفاع مستوى المعيشة داخل
االقتصاد يرفع مستويات الطلب على المنتجات المحلية ،وكذلك على المنتجات المستوردة عندما تكون غير متوفرة من
المنتجين المحليين ،أو مماثلة أو أعلى جودة من المنتجات المحلية .وعلى هذ األساس ،فإن من أهم محددات حجم السوق
التي تتوفر للقطاعات المنتجة المحلية هي المقدرة الشرائية ،وكذلك قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة .ويوضح
شكل  22المؤشرين اللذين يتكون منهما ركن حجم السوق:
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شكل  :22ركن حجم السوق -المؤشرات

مكونات حجم السوق
واردات السلع والخدمات

جمالي الناتج المحلي

بالنسبة إلى أداء دولة الكويت المتعلق بهذا الركن ،يالحظ من خالل جدول  15أن ترتيب دولة الكويت في العام
الحالي  2018هو المركز  54عالميا ،وقد ترتب عليه وقوع دولة الكويت في هذا العام في المرتبة السادسة بين عينة لجنة
الكويت الوطنية للتنافسية .أما على المستوى الخليجي ،فإن أداء دولة الكويت في هذا الركن خالل هذا العام هو أفضل من
أداء سلطنة عمان ،ومملكة البحرين ،وأقل من أداء نظيره في المملكة العربية السعودية ،وفي دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ودولة قطر.
جدول  :15ركن حجم السوق

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

الدولة
السعودية

17

1

سنغافوره

27

2

اإلمارات العربية المتحدة

28

3

النرويج

50

4

قطر

51

5

الكويت

54

6

جمهورية سلوفاكيا

60

7

عمان

62

8

سلوفينيا

82

9

البحرين

90

10

إستونيا

97

11

قبرص

110

12

وطبقا للنتائج ،وإن كانت المراكز المتعلقة بأداء الكويت في هذا الركن ال تعدّ متدنية بالمقارنة مع إجمالي البلدان
المضمومة في التقرير الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي لهذا العام ،فإنه ال يمكن تصنيف مؤشري هذا الركن كنقاط
مضيئة ،خاصة في ظل ارتفاع القدرة الشرائية في الكويت .ففي مؤشر إجمالي الناتج المحلي الذي يتم احتسابه بالنظر إلى
ما يعرف بقيمة تعادل الطاقة الشرائية (مع استعمال أسعار 2011كأسعار ثابتة) ،فقد احتلت الكويت المركز  56عالميا في
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هذا الحالي  .2018واحتلت دولة الكويت في المركز  57عالميا في مؤشر واردات السلع والخدمات ،وهو المؤشر الذي
يتم احتسابه بناء على قيمة جميع السلع والخدمات التي يتم تلقيها من بقية أنحاء العالم ،كنسبة مئوية من إجمالي الناتج
المحلي.
ولكي تحسن دولة الكويت أداءها في مؤشرات ركن حجم السوق ،فإنه من الضروري دعم التوجه نحو تنويع
النسيج االقتصادي ،وكذلك دعم اإلمكانات التنافسية للقطاعات المنتجة لتتمكن من استقطاب المزيد من الطلب على سلعها
وخدماتها؛ وذلك ألن األسواق كبيرة الحجم تمكن المنشآت في ظل زيادة الطلب على المنتجات من فرص االستفادة من
ظاهرة وفورات الحجم ،والمطلوب في هذا السياق من هذه المنشآت هو أن تتحلّى باالبتكار في إيجاد السبل واألدوات التي
تساعدها على تلبية الطلب في الوقت المناسب وبمواصفات الجودة العالمية.

الركن الحادي عشر :ديناميكية األعمال
يتصل ركن ديناميكية األعمال بسهولة دخول الشركات الجديدة إلى األسواق ،وكل ما يتعلق باإلطار التنظيمي
لعمليات إعالن اإلفالس وإجراءات تصفية األنشطة ،وكذلك بانطباعات التنفيذين في قطاع األعمال بشأن سلوكيات
الشركات ونوعية أنماط االدارة فيها وتعاملها تجاه إدارة مخاطر ريادة األعمال وقدراتها االبتكارية .وتمثل كل هذه
العناصر مقومات أساسية لفعالية ممارسة أنشطة األعمال .وال شك أن البيئة اإلجرائية المنظمة لمنشآت األعمال المحلية
تؤثر بشكل كبير على كفاءة القطاعات المنتجة ،وما يترتب عليه من تعزيز للقدرة التنافسية لالقتصاد ككل .ويوضح شكل
 23المؤشرات الثمانية المكونة لركن ديناميكية األعمال:
شكل  :23ركن ديناميكية األعمال – المؤشرات

مكونات ركن ديناميكية األعمال
تكلفة بدء األعمال

الوقت المستغرق لبدء
النشاط

معدل االسترداد عند
اإلفالس

اإلطار التنظيمي لإلفالس

المواقف تجاه مخاطر ريادة
األعمال

الرغبة في تفويض السلطة

نمو الشركات المبتكرة

الشركات التي تتبنى
األفكار المدمرة

يتبين من جدول  16أن أداء االقتصاد الكويتي المتعلق بركن ديناميكية األعمال لم يرتق خالل هذا العام 2018
إلى مستوى مرموق ،حيث إن ترتيب الكويت في هذا الركن هو المركز  96عالميا .وبناء عليه ،جاء ترتيبها في المركز
 11بين عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية .أما خليجياً ،فقد تأخرت دولة الكويت عن كل الدول الخليجية ،ماعدا المملكة
العربية السعودية.
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جدول  :16ركن ديناميكية األعمال

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

النرويج

9

1

سنغافوره

16

2

سلوفينيا

24

3

إستونيا

29

4

اإلمارات العربية المتحدة

33

5

قبرص

34

6

قطر

40

7

جمهورية سلوفاكيا

45

8

عمان

52

9

البحرين

54

10

الكويت

96

11

السعودية

114

12

وطبقا للنتائج المتعلقة بالترتيب العالمي في مؤشرات ركن ديناميكية األعمال للعام الحالي  ،2018يتبين أن أداء
دولة الكويت في هذا الركن كان ضعيفا في مجمله باستثناء مؤشر واحد ،وهو المؤشر المتعلق بتكلفة بدء األعمال ،حيث
جاءت فيه الكويت في هذا العام في المركز  36عالميًا ،وتشمل التكاليف المعنية في هذا المؤشر جميع الرسوم الرسمية
والرسوم مقابل الخدمات القانونية المطلوبة (محسوبة كنسبة مئوية من متوسط دخل الفرد) .وتأتي هذ النتيجة متناغمة مع
ما أعدته مؤخرا وزارة التجارة والصناعة في برنامجها لإلصالح التشريعي تحت عنوان نحو «اقتصاد منفتح ومنتج
ومتنوع يضمن العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص» ،والذي يتضمن في محوره األخير مستهدفات تتعلق بتخفيض تكلفة
بدء األعمال في الكويت .وكما تشير النتائج ،فإن ترتيب دولة الكويت خالل هذا العام كان منخفضا في سبعة مؤشرات
ضمن هذا الركن ،وهو ما يشير إلى ضعف صريح في هذا المجال .حيث احتلت الكويت المركز  60عالميا فيما يتعلق
بمؤشر المواقف تجاه مخاطر ريادة األعمال ،والمركز  65عالميا في مؤشر الشركات التي تتبنى األفكار المدمرة (من
وجهة نظر التنفيذيين) ،والمركز  68عالميا في مؤشر نمو الشركات المبتكرة ،والمركز 82عالميا في مؤشر معدل
االسترداد عند اإلفالس ،والمركز  92عالميا في مؤشر الرغبة في تفويض السلطة ،والمركز  96عالميا في مؤشر اإلطار
التنظيمي لإلفالس .أما الترتيب األكثر تدنيا الذي أحرزته الكويت في هذا الركن هو المركز  126عالميا في مؤشر الوقت
المستغرق لبدء النشاط المقاس بعدد األيام الالزمة إلتمام اإلجراءات لتشغيل شركة بشكل قانوني ،وما يؤكده ذلك تواصل
ارتفاع عدد اإلجراءات وطولها المتعلقة ببدء النشاط التجاري في الكويت مقارنة بالبلدان األخرى.
وفي سبيل تحسين أداء االقتصاد الكويتي في المجال الذي يتصل بركن ديناميكية األعمال ،من الضروري أن
تعمل الدولة على تطوير نوعية وجودة شبكات األعمال وتحسينها ،وكذلك العمل على تحفيز المستثمرين المحليين
واألجانب وخاصة أصحاب المشاريع المبتكرة ،وهذا يتطلب القيام بإصالحات تشريعية ومؤسسية واسعة ،ووضع
64

استراتيجيات وآليات تضمن توفير بيئة أعمال أكثر سالسة وأقل تكلفة .كما أنه من الضروري السعي نحو بناء مقومات
االقتصاد القائم على المعرفة والتركيز على دعم منظومة التطوير واالبتكار لدى القطاع الخاص .لذلك البد من بذل المزيد
من الجهود الواسعة لتسريع نسق اإلصالحات التي تستهدف تحسين بيئة األعمال وتعزيز التنافسية ،والتي تتطلب تعاونا ً
مستمرا ً بين الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

الركن الثاني عشر :القدرة على االبتكار
على الرغم من أن أهم محددات النمو االقتصادي تتوفر من خالل عدة عوامل من بينها التوظيف الكفء
للموارد ،والحوكمة الرشيدة ،وجودة البنية التحتية ،وانخفاض مستويات عدم االستقرار االقتصادي الكلي ،ووفرة عناصر
االنتاج ،وكفاءة أسواق العمل والمال والسلع ،وجودة رأس المال البشري ،وكلها خاضعة لقانون تناقص الغلة ،فإنّه على
المدى الطويل ال بديل عن االبتكارات التكنولوجية سبيالً الستدامة زيادة اإلنتاج واإلنتاجية ،وتحسين األداء االقتصادي
بشكل مستمر .وعلى هذا األساس تكثف الدول الناجحة جهودها لبناء مقومات اقتصاد يقوم على المعرفة ،ولتحفيز النشاط
االبتكاري لدى الشركات ،إيمانا منها بأن القدرة االبتكارية هي من المقومات الرئيسة الداعمة للتنافسية ،ويوضح شكل 24
المؤشرات العشرة المكونة لركن القدرة على االبتكار:
شكل 24:القدرة على االبتكار – المؤشرات

مكونات القدرة على االبتكار
تنوع القوى العاملة

مستوى تطور التجمعات

االختراعات المشتركة مع
مستثمرين في الخارج

تعاون أصحاب المصلحة
المتعددين

تمرس المشتري

المنشورات العلمية

طلبات براءات االختراع

نفقات البحث والتطوير

مستوى شهرة مؤسسات
البحث

طلبات العالمات التجارية

بالنسبة إلى أداء الكويت المتعلق بهذا الركن ،يالحظ من خالل جدول  17أن دولة الكويت قد احتلت في العام
الحالي  2018المركز  103عالميا .وتؤكد هذه النتائج على أن الفجوة القائمة بين الكويت والدول الرائدة في مجال القدرة
على االبتكار التزال كبيرة جدا ،وال يمكن لهذه الفجوة أن تتقلص بشكل معنوي في ظل غياب أي مبادرات استراتيجية
حقيقية تستهدف إطالق العنان لخلق القيمة القصوى في مخرجات االبتكار على أساس مستدام في ظل 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 وخليجيا هو المركز األخير .وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى الفارق
الكبير في الترتيب بين الكويت وبين اإلمارات العربية المتحدة التي تحتل المرتبة األولى خليجيا في هذا الركن حيث يصل
هذا الفارق إلى  68مركزاً.
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جدول 17:القدرة على االبتكار

الدولة

الترتيب العالمي

ترتيب عينة لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

سنغافوره

14

1

النرويج

20

2

سلوفينيا

28

3

إستونيا

33

4

اإلمارات العربية المتحدة

35

5

قطر

37

6

السعودية

41

7

جمهورية سلوفاكيا

43

8

قبرص

45

9

البحرين

72

10

عمان

86

11

الكويت

103

12

ووفقا للنتائج المسجلة ،لم يرتق االقتصاد الكويتي في هذا المجال إلى مستويات مرموقة ،ما عدا ما يتعلق بمدى
تمرس المشتري ،وهو مؤشر تحتل فيه دولة الكويت المركز  40عالميا خالل هذا العام  ،2018حيث يعكس ذلك كفاءة
نسبية في كفاية المعطيات غير السعرية التي يقوم المشترون على أساسها باتخاذ قرارات الشراء .وجاء ترتيب الكويت في
مؤشر مستوى تطور التجمعات المركز  50عالميا خالل هذا العام  ،2018وهو ما يعكس انطباعا إيجابيا نسبيا بين
التنفيذيين في قطاع األعمال الكويتي حول التطور النسبي المحقق في مجال توفر مناطق تجمعات جغرافية للشركات ذات
الصلة بالمنتجات السلعية والخدمات .فيما عدا ذلك ،فإن ثمانية من المؤشرات المكونة لهذا الركن كان فيها األداء دون
المستوى المأمول ،وذلك بالنظر إلى المراكز المنخفضة في الترتيب المسجلة في كل منها ،حيث احتلت الكويت المركز
 55عالميا في مؤشر تنوع القوى العاملة ،والمركز  61عالميا في مؤشر تعاون أصحاب المصلحة المتعددين (األشخاص
والشركات ،والجامعات) ،والمركز  63عالميا في مؤشر طلبات براءات االختراع ،والمركز 74عالميا في مؤشر
االختراعات المشتركة مع مستثمرين في الخارج ،والمركز  81عالميا في مؤشر مستوى شهرة مؤسسات البحث،
والمركز  82عالميا في مؤشر المنشورات العلمية ،والمركز  84عالميا في مؤشر نفقات البحث والتطوير ،والمركز 124
عالميا في مؤشر طلبات العالمات التجارية.
وعلى ضوء هذه النتائج ،من الواضح أن دولة الكويت تحتاج إلى تحسين أدائها في مختلف مؤشرات القدرة على
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 .ويتطلب األمر تأهيل المؤسسات لكي تساهم في ابتكار تكنولوجيا متطورة لكي تكون أحد العناصر
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الداعمة للتنافسية ،وهو أمر ال يمكن تحقيقه دون أن تدعم الدولة بشكل فعال جهود الشركات في تبني ممارسات البحث
والتطوير في ثقافة االبتكار وتكريسها على األرض الواقع .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.
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الفصل الثالث :تطوير آليات سن وتنفيذ التشريعات :مدخل لدعم
خطط التنمية وتحفيز تنافسية االقتصاد
شهدت دولة الكويت خالل السنوات الخمس األخيرة إصدار العديد من التشريعات بمختلف مجاالت السياسات
العامة ،والتي يمكن أن تساهم في مجموعها في تحقيق أهداف خطط التنمية وتحسين البيئة التنافسية لالقتصاد الوطني،
أخذا ً باالعتبار الدور المحوري الذي يشكله األساس التشريعي المتين في خدمة جهود تحقيق أهداف التنمية ،وزيادة
التنافسية لالقتصادات في مختلف دول العالم ،وبالرغم من أنه كان متوقعا ً من تلك التشريعات بمجملها أن تساهم في
تطوير بيئة األعمال وتحسين تنافسية دولة الكويت من الجانب النظري كسبيل للوصول إلى تحقيق أهداف خطط التنمية،
إال أن الواقع العملي يشير إلى وجود بعض االختالالت في الدور المنشود أو األثر المرجو من تطبيق تلك التشريعات،
حيث شهدت دولة الكويت على أرض الواقع تذبذبا ً كبيرا ً في موقعها بمؤشر التنافسية خالل السنوات القليلة الماضية بين
الصعود والنزول ،بل قد يصل األمر إلى النزول الحاد في بعض األحيان.
وبالرغم من تعدد العوامل التي ساهمت في حدوث هذا التذبذب في قدرة االقتصاد الكويتي على الوصول إلى
درجة أفضل من التنافسية إال أنه يبرز من بين تلك العوامل تحديدا ً عدم فاعلية عدد من التشريعات التي كان يفترض من
خالل سنّها وتنفيذها دعم تنافسية االقتصاد الوطني ،وهو األمر الذي يؤثر سلبا ً على الدور المناط بتلك التشريعات في
تحسين بيئة األعمال وتطوير تنافسية االقتصاد الوطني ،بل وفي تحقيق أهداف خطط التنمية بشكل عام ،ومن هنا كان
لزاما ً تحليل تلك المشكلة من خالل تحديد األسباب الكامنة وراء ذلك الخلل في سن وتنفيذ التشريعات ومناقشة ما يمكن
اتخاذه من إجراءات لمعالجة تلك االختالالت .حيث يناقش هذا الفصل واقع التشريعات وأثرها على تنافسية االقتصاد،
ويبحث في أبرز االختالالت التشريعية والتنفيذية التي تحد من دور القوانين في تحقيق أهدافها ،وذلك بناء على استخدام
أحد المناهج التجريبية في البحث العلمي إلبراز وجهات نظر األطراف الرئيسية ذات العالقة على أرض الواقع ،ويطرح
هذا الفصل تحليالً لتلك االختالالت إلبراز أكثرها أهمية ليتم من خالل ذلك تقديم العالجات المقترحة بناء على أفضل
الممارسات الدولية ،حيث يقدم هذا الفصل خطةً عمليةً لتطبيق العالج المقترح مع اإلشارة إلى بعض التوصيات العملية
المفيدة في هذا اإلطار.

 1.3نظرة على واقع التشريعات المساهمة في تحفيز تنافسية االقتصاد
لقد أدركت حكومة دولة الكويت منذ البدء في اعداد الخطة اإلنمائية متوسطة األجل للسنوات – 2011/2010
 2014/2013مدى الحاجة إلى تهيئة األطر التشريعية الالزمة من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية التي تساهم في
تحقيق رؤية الكويت  ،2035وهي الرؤية التي ترتكز على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يقوم فيه القطاع
الخاص بدور محوري في النشاط االقتصادي وقيادة قاطرة التنمية ،حيث نصت تلك الخطة على المتطلبات التشريعية في
المجاالت االقتصادية ومجاالت التنمية البشرية والمجتمعية واإلدارة العامة من خالل الحاجة إلى إصدار أو تطوير عدد
( )44تشريعا ً يصب منها ( )21تشريعا في المجال االقتصادي بشكل مباشر .وبنهاية تلك الخطة لم تتمكن الدولة على
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أرض الواقع من إصدار أغلب تلك التشريعات خالل سنوات عمل خطة التنمية ،حيث أعادت الخطة اإلنمائية الثانية
 2020/2019 – 2016/2015التأكيد على الحاجة لتهيئة المتطلبات التشريعية الالزمة لتحقيق أهداف خطة التنمية،
وتمت اإلشارة في تلك الخطة إلى الحاجة إلصدار أو تطوير عدد ( )46تشريعا ً يصب منها بالمجال االقتصادي بشكل
مباشر عدد ( )16تشريعا ً تم إقرار العديد منها على أرض الواقع.
كما جاءت برامج عمل الحكومة خالل السنوات القليلة الماضية لتؤكد على أهمية استكمال األطر التشريعية في
سبيل تحقيق األهداف االستراتيجية والمشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق رؤية الكويت  ،2035وهو ما يستلزم قطعا ً
تحسين البيئة التنافسية بدولة الكويت من خالل إقرار العديد من التشريعات التي تساهم في تطوير بيئة األعمال ،فقد أشار
برنامج عمل الحكومة  2017/2016 – 2014/2013إلى استهداف الحكومة لتوفير بنية أساسية مالئمة وتشريعات
متطورة للوصول إلى بيئة أعمال مشجعة تحقق استدامة البيئة االقتصادية خالل سنوات الخطة ،وفي سبيل تحقيق ذلك فقد
نص البرنامج على ( )17أولوية وطنية لبرنامج عمل الحكومة كان من بينها استكمال البنية التشريعية وذلك من خالل
إصدار مجموعة من التشريعات االقتصادية الجديدة وتطوير التشريعات االقتصادية القائمة ،وتضمن البرنامج النص على
أكثر من ( )50تشريعا ً مستهدفا ً خالل سنوات عمله األربع بعضها اقتصادي ،والبعض اآلخر غير اقتصادي ،وهي تساهم
بمجملها في تحقيق رؤية الكويت  ،2035وبالرغم من عدم إصدار جميع تلك التشريعات على أرض الواقع إال أن العديد
منها قد تم إقراره ،ودخل حيز التنفيذ الحقاً.
كما جاء برنامج عمل الحكومة  2020/2019 – 2017/2016ليؤكد على التوجه الحكومي نحو تحويل الكويت
إلى مركز مالي وتجاري جاذب لالستثمار ،حيث أكد البرنامج على أن دفع عجلة التنمية وإنجاز أولوياتها يرتبط بإنجاز
البرنامج التشريعي المصاحب ،والداعم لكل من الخطة اإلنمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة ،حيث نص البرنامج على
أكثر من ( )25تشريعا ً اقتصاديا ً وغير اقتصادي يساهم في تحقيق رؤية الكويت  ،2035علما ً بأن بعض مشاريع القوانين
تلك قد وردت في الخطط التنموية وبرامج عمل الحكومات السابقة ،كما أكد البرنامج على ضرورة مراجعة التشريعات
القائمة بما يسمح بإيجاد المناخ الصحي الداعم لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي واألجنبي وتعزيز مناخ التنافسية في
االقتصاد الكويتي.
لقد أدت الجهود المشتركة للسلطتين التنفيذية والتشريعية إلى إصدار العديد من التشريعات التي وردت في خطط
التنمية وبرامج عمل الحكومة خالل السنوات الخمس السابقة ،حيث كان من المأمول أن تساهم تلك القوانين في تحسين
البيئة التنافسية لدولة الكويت من خالل تطوير مراتب دولة الكويت في مختلف األركان األساسية والمؤشرات الفرعية
التي يتم بناء مؤشر التنافسية الرئيسي على أساسها ،ويمثل الجدول  18بعض التشريعات االقتصادية التي تم إقرارها
خالل السنوات الخمس الماضية والتي ترتبط بشكل مباشر في تحسين بيئة ممارسة األعمال بدولة الكويت والتشريعات
غير االقتصادية التي تساهم بشكل غير مباشر في تحسين المؤشرات المرتبطة بالبيئة التنافسية.
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جدول  :18بعض أبرز التشريعات التي تم إقرارها خالل السنوات الخمس الماضية

م

رقم القانون

موضوع القانون

تعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي (فتح فروع للبنوك األجنبية في الكويت)

1

2014/3

2

2014/20

المعامالت االلكترونية

3

2014/37

إنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات

4

2014/39

قانون حماية المستهلك

5

2014/42

6

2014/108

7

2014/115

8

2014/116

9

2015/13

10

2015/23

إنشاء جهاز المراقبين الماليين

11

2015/63

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

12

2016/1

قانون الشركات (إعادة إصدار)

13

2016/2

إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد

14

2016/13

تنظيم الوكاالت التجارية

15

2016/22

16

2016/49

17

2017/2

18

2017/85

تعديل قانون العمل في القطاع األهلي

19

2018/13

حظر تعارض المصالح

20

2018/18

السجل التجاري

قانون حماية البيئة

إنشاء هيئة أسواق المال

إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري
الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قانون (نظام) العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المناقصات العامة

تعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المصدر :قواعد بيانات مجلس األمة

وبالرغم من الكم الكبير من التشريعات التي صدرت خالل السنوات القليلة الماضية ،والتي كان من المفترض
أن تساهم في تحفيز تنافسية االقتصاد الوطني ،إال أن وضع تلك التشريعات موضع التنفيذ لم يساهم في كبح جماح التراجع
الذي شهده ترتيب دولة الكويت في مؤشر التنافسية ،أو في تطوير أداء الدولة بشكل بارز في مختلف المؤشرات الفرعية،
حيث شهد ترتيب دولة الكويت في السنوات الخمس األخيرة تراجعا كبيرا ً في بعض األحيان وتقدما ً محدودا ً في أحيان
أخرى .وللتدليل على عدم قدرة التشريعات الحكومية المستهدفة في تحسين البيئة التنافسية لدولة الكويت يمكن اإلشارة إلى
بعض المستهدفات التي وردت في برنامج عمل الحكومة  2017/2016 - 2014/2013فيما يرتبط ببعض المؤشرات
الدولية ،فقد أشار البرنامج إلى ترتيب دولة الكويت في مجموعة من المؤشرات الدولية في ذلك الوقت ،ومن بينها مؤشر
التنافسية الذي يصدر عن المنتدى االقتصادي العالمي ومؤشر سهولة ممارسة األعمال الذي يصدر عن البنك الدولي
ومؤشر مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية العالمية ،وحدّد البرنامج الحكومي الوضع المستهدف للوصول
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إليه خالل سنوات عمله كما يبينه جدول  ،19لكن الواقع العملي يشير إلى عدم تمكن الحكومة من تحقيق مستهدفاتها خالل
سنوات عمل البرنامج بالرغم من التشريعات المستحدثة التي أقرت خالل تلك المدة ،والتي تصب بشكل مباشر أو غير
مباشر باتجاه تحسين ترتيب دولة الكويت في المؤشرات المذكورة ،وبما يصب في مجمله باتجاه تحسين بيئة األعمال
وزيادة تنافسية االقتصاد الوطني.
جدول  :19الفارق بين مستهدفات برنامج عمل حكومي والواقع العملي في بعض المؤشرات الدولية

الترتيب في
المؤشر
التنافسية
سهولة ممارسة
األعمال

مدركات الفساد

2015/2014

سنة بدء

المستهدف كما

2016/2015
المستهدف كما

الواقع

2017/2016
الواقع

المستهدف كما

الواقع

البرنامج

ورد في البرنامج

العملي

ورد في البرنامج

العملي

ورد في البرنامج

العملي

37

36

34

34

35

30

39

82

80

104

70

86

50

101

66

55

55

50

75

45

85

المصدر :برنامج عمل الحكومة  2017/2016-2014/2013وتقارير التنافسية وممارسة األعمال ومدركات الفساد

إن المقارنة بين المتوقع والواقع في برامج عمل الحكومة يظهر وجود فجوة واضحة ذات اتجاه سلبي نحو
المزيد من التأخر واالبتعاد عن تحقيق أهداف ذلك البرنامج ،وهذا األمر مالحظ بشكل كبير في الكثير من السياسات
الحكومية التي لم تحقق األهداف المرجوة منها ،حيث يمكن في هذا السياق اإلشارة على سبيل المثال إلى سياسات التكويت
في القطاع العام والتي خلقت مشاكل عملية مرتبطة بمدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع على قطاعات معينة مثل
التعليم والصحة أو على وظائف خدمية يعزف المواطنون عن القيام بها ،أو سياسات دعم العمالة الوطنية والتكويت في
القطاع الخاص حيث كانت تهدف إلى خلق تنافسية في سوق العمل ،وتطوير قدرات قوة العمل الوطنية لكنها خلقت بطالة
مقنعة في القطاع الخاص ،وفشلت في خلق التنافسية في سوق العمل لتضيف أعباء مالية على ميزانية الدولة ،ولتصبح
موردا ً لهدر المال العام ،كما يمكن اإلشارة إلى سياسة الدولة في حماية المنافسة التي كانت تهدف إلى ضمان حرية
ممارسة األنشطة االقتصادية ومنع االحتكار ،حيث تم إنشاء جهاز حماية المنافسة لتنفيذها لكنه ال يزال يعاني من نقص
الكفاءات الفنية المتخصصة القادرة على تفعيل نصوص القانون وهو أحد األسباب التي جعلت من الجهاز أداة ً محدودة
التأثير رغم مرور أكثر من عقد على إنشائه.
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دراسة حالة :قانون الخصخصة
في مايو من عام  2010أصدر القانون رقم  37في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ،حيث نص القانون على
إنشاء المجلس األعلى للتخصيص برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ،وقد تم تشكيل المجلس األعلى للتخصيص بعد
إصدار القانون بعامين ،في حين لم تصدر الالئحة التنفيذية للقانون إال في فبراير  ،2015حيث تم بنا ًء عليها إنشاء
الجهاز الفني لبرامج التخصيص .وقد هدف المشروع كما تشير مذكرته التفسيرية إلى ضمان تحقيق المنافسة في
األنشطة المراد تخصيصها ،وحماية مصالح المستهلك ،وضمان حقوق العمالة الوطنية ،وحماية المال العام ،وضبط
اإلنفاق العام ،فضالً عن توسيع قاعدة المشاركة في رأس المال من خالل إعطاء المواطنين الفرصة في ملكية
المشروع بعد تخصيصه .وكان المتوقع من القانون أن يعالج االختالالت الهيكلية التي يعانيها االقتصاد الكويتي من
خالل تحويل االقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي قائم على اإلنفاق العام إلى اقتصاد إنتاجي يقود قاطرته قطاع
األعمال ،وذلك من بوابة نقل ملكية بعض األنشطة العامة المتصلة بتقديم السلع والخدمات إلى القطاع الخاص بما
يضمن أن يقتصر دور أجهزة الدولة على عمليات التنظيم وليس التشغيل .لكن القانون لم يقدم في نصوصه أية أطر
زمنية لتحقيق برامج التخصيص وبلوغ غاياتها ،حيث إنه وبالرغم من إقرار القانون قبل أكثر من ثماني سنوات إال
أن الواقع العملي يشير إلى تعثر تطبيق القانون واالستفادة من نصوصه وبلوغ أهدافه ،حيث كشف الجهاز الفني
لبرامج التخصيص في عام  2016عن وجود عراقيل في نصوص القانون كانت من أهم المعوقات التي حالت دون
البدء في عمليات تنفيذ برامج التخصيص ،وهي عوائق ال تزال قائمة في ضوء عدم التعديل على القانون المذكور
لضمان تحقيق أهدافه حتى هذا اليوم رغم وجود بعض التعديالت التي سعت الحكومة إلى تقديمها وإقرارها منذ عام
 ،2017ليبقى هذا القانون أحد الشواهد على القوانين التي وضعت لتطوير تنافسية االقتصاد الوطني دون أن يكون
لها تأثير فعلي على أرض الواقع.

وقد يعزى ضعف قدرة الدولة على بلوغ أهداف القوانين إلى وجود اختالالت مرتبطة بذات العمليات المقترنة
بالتشريع وصناعة القوانين وتنفيذها بدولة الكويت ،وبالتالي فإن من الضروري محاولة تشخيص المشكلة ،وفهمها بشكل
أفضل من هذا المنظور حتى يمكن تقديم العالجات التي تساعد في الحد من تأثيراتها السلبية على تنافسية االقتصاد
الوطني ،وهو ما يستلزم استطالع وجهات نظر أصحاب العالقة الرئيسيين ،وهم المشرعون من أعضاء مجلس األمة
والتنفيذيون من مسؤولي الحكومة ،وأصحاب األعمال المستهدفين في تحقيق األثر اإليجابي لهم من خالل القوانين التي
تساهم في تطوير بيئة األعمال وهو ما يمثله النموذج في الشكل .25
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شكل  :25نموذج تحليل االختالالت في رسم وتنفيذ وتقييم السياسات الحكومية

آثار إيجا ية
متوقعه
للسياسات
عمليات مرت طة
الت ريع

استجا ة قطاع
ا عما

عمليات مرت طة
التنفيذ

إن النموذج المبيّن في الشكل السابق يساعد في تحديد االختالالت الموجودة في مجمل عمليات رسم وتنفيذ
وتقييم السياسات الحكومية ،فالغاية من ذلك النموذج تفكيك العمليات إلى ثالثة عناصر أساسية يركز األول منها على
اختالالت الجانب التشريعي ،والثاني على اختالالت الجانب التنفيذي ،بينما يركز العنصر الثالث على مدى تحقيق تلك
التشريعات ألهدافها المرجوة على قطاع األعمال ،حيث إن دراسة االختالالت في التشريع والتنفيذ وتحقيق األثر من
خالل استمزاج خبرات أصحاب العالقة والمتخصصين يساهم في تشخيص وتحديد مواطن الضعف في كل جزء من
عمليات انتاج القوانين غير الفعالة ،وبما يؤدي إلى تطوير جودة العمليات المرتبطة بسن وتنفيذ التشريعات لضمان
تحقيقها لألهداف المرجوة منها وعلى رأسها تحسين تنافسية االقتصاد الوطني لدولة الكويت ،وتحقيق أهداف خطط
التنمية.

 2.3االختالالت التشريعية التي تحد من مستوى االستفادة من القوانين لخدمة التنافسية
هناك العديد من االختالالت التي تكمن وراء ضعف االستفادة من القوانين لتطوير تنافسية االقتصاد وهي تعود
إلى العمليات المرتبطة بإعداد اقتراحات ومشاريع القوانين في الجهات الحكومية وفي مجلس األمة قبل تنفيذها ،ومن بين
أبرز تلك القضايا من وجهات نظر المشرعين والتنفيذيين وأصحاب األعمال يمكن اإلشارة إلى اآلتي:

 .1.2.3من وجهة نظر المشرعين
يرى المشرعون أن أبرز االختالالت في عملية تشريع القوانين التي تحد من القدرة على االستفادة من تطبيقها
لتحسين تنافسية االقتصاد الوطني تكمن في غياب الرؤية االستراتيجية للدولة ،وضعف إمكانيات أعضاء البرلمان،
والقصور في إمكانات مجلس األمة ،واالختالالت السياسية المرتبطة بالديمقراطية ،باإلضافة إلى ضعف مشاريع القوانين
المقدمة من الحكومة كما يبينها الشكل .26
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شكل  :26االختالالت التشريعية من وجهة نظر المشرعين

غياب الرؤية
ا ستراتيجية
للدولة

ضعف
إمكانيات
الم رعي

ا ختال ت
الت ريعية

ضعف
م اريع
القواني
الحكومية

اختال ت
سياسية
مرت طة
الديمقراطية

القصور في
إمكانات
ال رلما

غياب الرؤية االستراتيجية للدولة:
• فالحكومة ال تمتلك بوصلة دقيقة لتحديد األولويات المرحلية واالستراتيجية ،والتشريعات ال يتم تقديمها كحزم
قوانين ذات نظرة شمولية لتحقيق أهداف خطط التنمية ورؤية الدولة .2035
• كما أنه ال يتم تقديم التشريعات كحزم متكاملة بشكل مدروس لتأثيرات كل منها على اآلخر وتأثيراتها على
القوانين المعمول بها.
• وقد يتم انتقاء بعض القوانين لتطبيقها دون أخرى مما يفقد هذه القوانين اآلثار المرجوة منها ،والمبنية أساسا ً على
المساندة المفترضة التي تقدمها القوانين األخرى في الحزمة لبعضها البعض.
• كما أن الحكومة تفتقر إلى المبادرة في تقديم التشريعات من خالل رؤية تطويرية شاملة لتحقيق خططها
االستراتيجية ،حيث يتم تقديم العديد من التشريعات كردود أفعال على مشاكل مرحلية ،أو يتم التركيز على سد
ثغرات في قوانين قائمة.

ضعف إمكانيات المشرعين:
• غياب األحزاب السياسية يؤدي إلى قصور في عملية التشريع ،وغياب النظرة الشمولية المتكاملة للتشريعات
وآثارها المحتملة بسبب تركيبة البرلمان ،فمن جهة يفتقد البرلمان إلى إمكانية تبني برامج األحزاب السياسية
التي تكون معدة ومدروسة مسبقا ً بالشكل الذي يزيد من فرص تحقيقها لألهداف المرجوة منها ،ومن جهة أخرى
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فإن البرلمان يتكون من أعضاء ليس لديهم بالضرورة النضج السياسي أو التخصص الفني أو الخبرات
المتراكمة في ممارسة العمل الحزبي والتشريعي لسن قوانين فعّالة.
• كما يزيد من ذلك القصور عدم وجود آلية يتم من خاللها تدريب النواب ،وتأهيلهم للتعامل مع أصول العمل
البرلماني والتشريعي والبحث المقارن للقوانين ،وكيفية تقييمها كما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة.

القصور في إمكانات البرلمان:
• يفتقد مجلس األمة إلى جهاز متخصص وفعّال لتقديم الدراسات الفنية الالزمة لتقييم أفضل الحلول التشريعية
الممكنة للتعامل مع المشكالت العامة ،حيث يقتصر دور الدعم الفني في البرلمان غالبا ً على تقديم الرأي القانوني
والدستوري تجاه مشاريع القوانين.
• يفتقد مجلس األمة إلى مستشارين متخصصين بمختلف المجاالت ،كما أن هناك محدودية في القدرات والكفاءة
الفنية الالزمة لتقديم الرأي الفني الموضوعي أو الرأي الذي يواكب تطورات العصر لدى بعض المستشارين في
مجلس األمة ،وهو ما يؤدي إلى اعتماد النواب على قدراتهم الذاتية في الحصول على الرأي التخصصي.
• بالرغم من نشاط مجلس األمة في إقامة العالقات مع مختلف برلمانات العالم إال أن ذلك يقتصر على الجوانب
السياسية ،وال يمتد إلى محاولة االستفادة من الخبرات والقوانين وأفضل الممارسات التشريعية في برلمانات
الدولة المتقدمة لنقل تجاربها الناجحة إلى الكويت.

اختالالت سياسية مرتبطة بالديمقراطية:
• العملية التشريعية تخضع للجوانب السلبية للنموذج المحلي للديمقراطية ،حيث أن مشاريع القوانين ترضخ عند
مناقشتها إلى ضغط مصالح متعددة لنواب من خلفيات مختلفة ،وقد يقوم بعض أعضاء مجلس األمة بعرقلة
إقرار التشريعات بالشكل األمثل أو مقاومة إقرارها من حيث المبدأ بسبب تعارضها مع مصالح الفئات التي
يمثلونها.
• يتم تقديم قوانين على درجة عالية من الجودة من قبل اللجان المختصة داخل مجلس األمة ،ولكن يتم تشويهها أو
إفراغها من محتواها عند عرضها للنقاش العام والتصويت إلقرارها.
• فضالً عن الحماس إلقرار قوانين شعبوية ترضي جمهور الناخبين على حساب التركيز على إقرار التشريعات
الفنية التي تخدم تنافسية االقتصاد الكويتي.
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ضعف مشاريع القوانين الحكومية:
• ففي الوقت الذي تمتلك فيه الدولة األجهزة المتخصصة والخبراء والبيانات الالزمة لتحسين جودة التشريع،
وتمتلك فيه القدرة على االتصال بالحكومات في الدول األخرى لمعرفة قوانينها واالطالع على تجاربها ،إال أن
مشاريع القوانين التي يتم ارسالها إلى مجلس األمة تكون قاصرة ،حيث ال تقوم اللجان في مجلس الوزراء
بالدراسة المتعمقة لآلثار المترتبة على تطبيق مشاريع القوانين المقدمة من قبل السلطة التنفيذية ،وإنما االكتفاء
بآراء المستشارين في المراحل األولية من اإلعداد.
• االعتماد في إنضاج تلك المشاريع على لجان وأعضاء مجلس األمة بالرغم من علم الحكومة بمحدودية قدرة
أعضاء البرلمان على سد الثغرات الفنية ،وتحسين قدرة القوانين على تحقيق أهدافها عند التطبيق.
• مشاركة مسؤولي الحكومة في إنضاج القوانين من خالل لجان مجلس األمة قد تتمثل أحيانا ً في مشاركة
مسؤولين على مستويات عليا في أجهزة الدولة ال يمتلكون بالضرورة الخبرة الفنية المطلوبة لتطوير الجوانب
الفنية بمشاريع القوانين.

 .2.2.3من وجهة نظر المسؤولين الحكوميين:
يعتقد المسؤولين الحكوميون أن أبرز االختالالت في عملية تشريع القوانين والتي تحد من القدرة على االستفادة
من تطبيق تلك التشريعات لتحسين تنافسية االقتصاد الوطني تكمن في القصور في رؤية الدولة ،والضعف في أجهزة
الدولة ،والقصور في مجلس األمة ،واغفال التكلفة والتأثيرات االقتصادية للقوانين كما هو موضح في الشكل .27
شكل  :27االختالالت التشريعية من وجهة نظر المسؤولين الحكوميين

القصور في
رؤية الدولة

الضعف في
جهزة الدولة

ا ختال ت
الت ريعية

القصور في
مجل ا مة
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اغفا التكلفة
والتأثيرات
ا قتصادية

القصور في رؤية الدولة:
•

فبالرغم من وجود رؤية الكويت  2035إال أنها تبقى على أرض الواقع رؤية نظرية ال يمكن تطبيقها من خالل
السياسات الحكومية الحالية ،فهناك اختالالت هيكلية في االقتصاد الكويتي ال يمكن أن تقود إلى الوصول إلى
تحقيق الرؤية ما لم تقم الحكومة بعمل جدي إلصالحها.

•

وهذه االختالالت مرتبطة بفشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل وعدم وجود خطة وأهداف عملية محددة للقيام
بذلك ،واستمرار دور القطاع العام في المحافظة على سياسات الدولة الريعية والتوسع باإلنفاق العام الجاري،
وغياب الدور الحقيقي للقطاع الخاص في االقتصاد واستمرار اعتماده على االنفاق العام ،وهو ما ال يساهم
عمليا ً في تحقيق رؤية الكويت ،ويؤكد على ضبابية رؤية الدولة.

الضعف في أجهزة الدولة:
• إن العديد من السياسات التي تقدمها الحكومة تكون ناشئة عن ردود أفعال أكثر منها مبادرات لتطوير واقع
االقتصاد الوطني ،أو أنها تركز على التعامل مع مشكالت طارئة لظروف لحظيّة.
• الدولة ترتكز على جهاز الفتوى والتشريع ولجان مجلس الوزراء في إنضاج مشاريع القوانين التي يتم إحالتها
لمجلس األمة ،وهذا يعدّ خلالً أساسيا ً في ظل تركيز جهاز الفتوى على الجوانب القانونية ،وعدم وجود الكفاءات
الفنية القادرة على الفهم العميق والتعامل مع الجوانب الفنية بمشروعات القوانين.
• يتم قتل مشاريع القوانين أو تشويهها في داخل جهاز الفتوى والتشريع ،وهو ما يجبر الجهات الحكومية على أن
تتخلى عن مشاريع القوانين تلك ،أو أن تقبل بها على عالّتها ،حتى ولو لم تؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة
منها بالشكل المطلوب.
• لجان مجلس الوزراء تعتمد على الرأي الفني الذي يقدمه المستشارون في المراحل األولية من بناء مشاريع
القوانين ،وال يتم في مجلس الوزراء دراسة تلك المشاريع بصورتها النهائية من الجانب الفني قبل إرسالها إلى
البرلمان ،وإنما يتم التركيز على مدى مواءمتها السياسية.

القصور في مجلس األمة:
• القوانين التي يتم إعدادها في أجهزة الحكومة المتخصصة قد يتم تشويهها في لجان المجلس العتبارات سياسية
وشعبوية.

•

يتم إجراء تغييرات سريعة ومفاجئة في مشاريع القوانين عند التصويت عليها في الجلسة العامة بسبب اختالف
المصالح والرؤى مما يفقدها مقاصدها.
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• في الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة على مجلس األمة في اإلنضاج النهائي لمشاريع القوانين فهناك نقص في
وجود المستشارين في مجلس األمة ،ومحدودية في قدرات البعض منهم ،حيث تقتصر كفاءتهم في الغالب على
الجوانب الدستورية والقانونية دون وجود مستشارين متخصصين بالضرورة في مجاالت السياسات العامة
المختلفة.
• يتم أحيانا دمج مقترحات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان مع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة دون
التأكد من المواءمة واالنسجام فيما بين االقتراحات المختلفة بما يؤدي إلى احتمال ضياع هوية القانون أو
األهداف التي يسعى لتحقيقها.
• طول وبطء الدورة التشريعية يساهم في الحد من قدرة الحكومة على تقديم تعديالت على قوانين قائمة بهدف
تطوير قدرتها على تحقيق األهداف المرجوة.

إغفال التكلفة والتأثيرات االقتصادية:
• مشاريع القوانين في جانب كبير منها تركز على ضبط الفساد المالي واإلداري الناش عن تنفيذ القوانين أكثر
منها مبادرات لتطوير االقتصاد.
• في ظل غياب جهاز فني متخصص بإدارة السياسات االقتصادية بالدولة ،فانه ال يتم دراسة تلك القوانين بشكل
متأني من خالل االعتماد على أراء الفنيين والمتخصصين ،ومن خالل إشراك أصحاب العالقة ،أو منظمات
المجتمع المدني ،أو مراكز األبحاث المحلية والدولية.
• فمشاريع القوانين المقترحة ال ترتكز على دراسات للجدوى االقتصادية قبل إقرارها وتنفيذها ،وال يتم مثالً قياس
تكلفة تنفيذها على المدى المتوسط والبعيد ،أو مقارنة العوائد المترتبة من بلوغ األهداف بالتكلفة المتوقعة على
تنفيذ تلك القوانين.

 .3.2.3من وجهة نظر أصحاب األعمال:
يرى أصحاب األعمال أن أبرز االختالالت في عملية تشريع القوانين التي تحد من القدرة على االستفادة من
تطبيقها لتحسين تنافسية االقتصاد الوطني تكمن في غياب الرؤية االستراتيجية الحقيقية للدولة ،وعدم األخذ بوجهة نظر
قطاع األعمال عند إعداد التشريعات ،والقصور في استشراف اآلثار االقتصادية للقوانين ،وتغليب الجوانب السياسية على
النواحي الفنية عند إعداد التشريعات كما هو مبين في الشكل .28
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شكل  :28االختالالت التشريعية من وجهة نظر أصحاب األعمال

ض ا ية الرؤية
ا ستراتيجية
للدولة

عدم ا خذ
وجهة ن ر
قطاع ا عما

ا ختال ت
الت ريعية

تغليب
الجوانب
السياسية على
الفنية

القصور في
است راف
اآلثار
ا قتصادية

ضبابية الرؤية االستراتيجية الحقيقية للدولة:
• فالحكومة تفتقد للرؤية المحددة الواضحة تجاه مستقبل االقتصاد الكويتي ،وال تعكس خطط التنمية وبرامج عمل
الحكومة التي تتبنى رؤية الكويت  2035اإلشراك الحقيقي للقطاع الخاص في قيادة قاطرة التنمية بشكل واقعي.
• تمثًل جهود الحكومة في التخطيط االستراتيجي لمستقبل الكويت وتشريع القوانين المساهمة في تحقيق الرؤية
إخفاقا ً من الناحية العملية في التعامل مع القطاع الخاص بالشكل الذي يؤدي إلى تحفيز وتقوية هذا القطاع،
وتحسين بيئة األعمال ،حتى يتمكن من المساهمة الحقيقية في رفد االقتصاد الوطني.
• يساهم عدم وجود االستقرار السياسي للحكومات في اختالف رأي وفهم الوزراء المتعاقبين اتجاه رؤية الدولة
االستراتيجية ووسائل تحقيقها.

عدم األخذ بوجهة نظر قطاع األعمال:
• ال يوجد إيمان حقيقي لدى الدولة بأهمية األخذ بوجهات نظر قطاع األعمال عند تشريع القوانين التي لها تأثير
مباشر على قطاع األعمال واالقتصاد الكويتي ،ويتم إصدار قوانين ال تأخذ بعين االعتبار متطلبات قطاع
األعمال على أرض الواقع ،أو رأي قطاعات األعمال بتأثيرات القوانين على بيئة األعمال.
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• ال تقوم الدولة باستمزاج آراء القطاعات االقتصادية المختلفة واالتحادات التجارية عند سن التشريعات ،وإنما يتم
أحيانا ً االكتفاء بمعرفة رأي غرفة تجارة وصناعة الكويت ،بل حتى عندما يتم األخذ بوجهة نظر الغرفة ،فإنه ال
يتم إعطاء األهمية الكافية لذلك الرأي من الناحية العملية.

القصور في استشراف اآلثار االقتصادية:
• يتم التركيز على الجوانب القانونية عند إعداد التشريعات المختلفة دون االهتمام الكافي بالتركيز على اآلثار
االقتصادية الناتجة عن تنفيذ تلك القوانين ،فليس هناك دراسات علمية تنطلق من خالل النظرة الشمولية لواقع
االقتصاد الكويتي ،وأداء قطاعات األعمال المختلفة وتأثيرات التشريعات الجديدة على القوانين المعمول بها
أصالً ،بحيث يتم من خالل تلك الدراسات تحديد األثر االقتصادي المتوقع على كافة القطاعات عند إصدار
مختلف القوانين.
• تؤدي تعديالت بعض القوانين إلى إضافة تكاليف إضافية على قطاع األعمال من أجل المواءمة مع تلك
التعديالت دون النظر إلى التكاليف التي قام ذلك قطاع بتحملها سابقا ً من أجل تطبيق القانون قبل تعديله.

تغليب الجوانب السياسية على النواحي الفنية:
• فالعملية التشريعية التي يتشارك فيها أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم في حقيقتها على تغليب
الجوانب السياسية عند اقرار التشريعات على الجوانب الفنية التي يجب مراعاتها حتى تحقق تلك القوانين
األهداف المرجوة منها.
• التشريعات قائمة في جانب كبير منها على الترضيات ،ومراعاة المصالح لمختلف األطراف المشاركة
بالتشريع ،خصوصا ً في ظل غياب التخصص لدى أعضاء السلطتين ،وغياب األجهزة القادرة على تقديم الرأي
الفني المحايد وتحديد اآلثار االقتصادية للتشريعات.
• يتم إعطاء األولوية للقوانين الشعبوية التي تنسجم مع رغبات الناخبين أو تساهم في زيادة الرصيد السياسي
للسلطة التنفيذية بغض النظر عن آثارها االقتصادية.
• فضالً عن اقتراح العديد من القوانين كردود أفعال سياسية على حوادث طارئة ،وبالتالي إصدارها بشكل سريع
وغير مدروس.
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دراسة حالة :استقطاب االستثمارات األجنبية
أصدرت الحكومة القانون رقم  116لسنة  2013في شأن تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت ،ويهدف القانون
إلى جذب واستقطاب وتشجيع االستثمار المباشر في الكويت بشقيه األجنبي والمحلي ،وكذلك حث المستثمرين على
نقل وتوطين واستعمال التكنولوجيا ووسائل اإلنتاج والتشغيل وأساليب اإلدارة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة
والمتطورة ،والعمل على تشجيع الشراكات بين المستثمر الكويتي والمستثمر األجنبي التي تحقق أهداف التنمية ،وأكد
القانون في سبيل تحقيق أهدافه على مراقبة ومتابعة أداء االستثمارات المباشرة ،والتعرف على أي معوقات قد
تعترضها ،والعمل على تذليلها .وبالرغم من النجاح النسبي للقانون في استقطاب بعض االستثمارات األجنبية
للكويت خالل عمره القصير حسبما تشير اليه التقارير السنوية المرتبطة بذلك إال أن الواقع العملي لتطبيق قانون
تشجيع االستثمار المباشر يشير إلى وجود ثغرات في القانون وجدلية حول مدى تحقيق األهداف المرجوة من هذا
التشريع ،فقد تم وفق هذا القانون استقطاب أحد الشركات العالمية العمالقة في أحد القطاعات االقتصادية الحيوية
للدخول في أحد المناقصات الحكومية بغرض جلب رؤوس أموال الشركة لالستثمار باالقتصاد الوطني ،ونقل
التكنولوجيا الموجودة لديها للعمالة الوطنية ،وبناء شراكات مع المستثمرين المحليين ،لكن ما حصل على أرض
الواقع هو أن المستثمر األجنبي قام بتقديم عروض أسعار منخفضة جدا عن السائد في السوق المحلي اعتمادا ً على
قدراته المالية الضخمة وبالتالي الفوز بالمناقصة ،ومن ثم قام المستثمر األجنبي بالعمل على التعاقد من الباطن مع
الشركات المحلية المتخصصة بالقطاع ذاته بأسعار أدنى من سعر المناقصة لضمان تحقيق هوامش ربحية له ،إال أن
تلك األسعار المتدنية أدت إلى تآكل هوامش الربح إلى الحد األدنى بالنسبة للمستثمر المحلي بالشكل الذي يغطي
بالكاد التكاليف التشغيلية للمتعاقد المحلي ،بل لم يتم نقل التكنولوجيا من المستثمر األجنبي إلى الشركات المحلية،
وانما تم االعتماد على التكنولوجيا المتوافرة أصالً بالسوق المحلي ،أو تم استخدام أنظمة أحدث من قبل المستثمر
األجنبي مع وضع قيود على قدرة الشركات المحلية على تطوير أنظمتها بناء على األنظمة الحديثة للمستثمر
األجنبي ،والمستثمر األجنبي عمل بذلك على تشجيع االحتكار ،وقتل المنافسة بين الشركات المحلية ،بل لم يضف
رؤوس أموال لالقتصاد الوطني كما كان مخططاً ،وهي نظرة يراها مسؤولون حكوميون متشائمة نسبيا ً في ظل عدم
إمكانية إيجاد قانون مثالي ،فضالً عن وجود إضافات تقوم بها رؤوس األموال المستقطبة لالقتصاد الوطني بشكل
عام ولتنمية رأس المال البشري في الكويت بشكل خاص.
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 .3.3االختالالت التنفيذية التي تحد من مستوى االستفادة من القوانين لخدمة التنافسية:
هناك العديد من األسباب التي تكمن وراء ضعف االستفادة من التشريعات التي أقرت لتطوير تنافسية االقتصاد
بسبب التحديات المرتبطة بتنفيذ القوانين من قبل مختلف أجهزة الدولة ،ويمكن في هذا السياق اإلشارة إلى بعض أبرز
القضايا من وجهات نظر المشرعين والتنفيذيين وأصحاب األعمال:

 1.3.3من وجهة نظر المشرعين:
يعتبر المشرعون أن أبرز االختالالت التي تحد من القدرة على االستفادة من تنفيذ القوانين لتحسين تنافسية
االقتصاد الوطني تكمن في قصور اللوائح التنفيذية ،وتفشي الفساد في أجهزة الدولة ،وقصور رقابة البرلمان ،باإلضافة
إلى ضعف كفاءة القياديين واإلداريين كما هو مبين في الشكل .29
شكل  :29االختالالت التنفيذية من وجهة نظر المشرعين

قصور
اللوا ح
التنفيذية

تف ي الفساد

ا ختال ت
التنفيذية

ضعف كفاءة
القياديي
وا داريي

قصور رقا ة
ال رلما

قصور اللوائح التنفيذية:
• العديد من القوانين التي أصدرت قد ال يتم إصدار لوائحها التنفيذية لفترات طويلة من الزمان ،وهو ما يفقدها
جزئيا ً الفائدة المرجوة منها.
• اللوائح التنفيذية قد شوهت في داخل الجهات الحكومية ،بحيث تفرغ من محتواها بالشكل الذي ال يعكس مقاصد
المشرعين.
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• يتم بناء اللوائح التنفيذية على أساس فهم خاط  ،أو تفسير منقوص لنصوص القانون ،مما يجعل من القانون
عنصرا ً معوقا ً لإلنجاز وال ينسجم مع األهداف التي وضع من أجلها القانون.

تفشي الفساد:
• أصبح من الواضح استفحال ممارسات الفساد اإلداري والمالي المبنية على سوء استخدام السلطة في مختلف
أجهزة الدولة ،وأضحت الممارسات غير األخالقية مثل المحسوبية والواسطة واستخدام النفوذ وغياب المعايير
وتكافؤ الفرص وانتشار الرشوة والعموالت وهدر المال العام من السلوكيات االعتيادية في أجهزة الدولة.
• التوجه نحو تعقيد اإلجراءات والتعسف في استخدام السلطات التقديرية أصبح من الممارسات التي يقوم بعض
موظفي الدولة في سبيل الحصول على منافع شخصية من وراء المتضررين ،وهو ما يعد التفافا ً على القوانين
التي تهدف في مجموعها من حيث المبدأ إلى تحقيق الصالح العام.

قصور رقابة البرلمان:
• ساهمت الظروف السياسية الخاصة خالل السنوات القليلة الماضية في إضعاف الدور الرقابي الذي يقوم به
البرلمان تجاه التأكد من مدى تطبيق القوانين كما أرادها المشرع لضمان تحقيقها ألهدافها.
• ساعد في ذلك انشغال الكثير من أعضاء مجلس األمة بقضايا فرعية وهامشية على حساب الرقابة الشمولية على
تطبيق قوانين الدولة ومدى فاعليتها.
• وجود التعسف في استخدام األدوات الرقابية أحيانا ً ،واستمرار ممارسات الرقابة السلبية التي تركز على مساومة
مسؤولي الدولة لتمرير مصالح ضيقة من أجل ضمان عدم المحاسبة ،أو فتح ملفات الفساد في األجهزة
الحكومية ،وهو ما يقضي على أصل مبدأ الرقابة للتأكد من عدم انحراف القانون عن تحقيق أهدافه.

ضعف كفاءة القياديين واالداريين:
• إن االستمرار في آلية تعيين بعض القياديين في مختلف أجهزة الدولة بعيدا ً عن مبادئ الكفاءة والتخصص يساهم
في تقليل قدرة القانون على تحقيق النتائج المرجوة منه.
• التعيينات في المناصب على أساس المحسوبية والترضيات وشراء الوالءات يضع على رأس األجهزة الحكومية
قيادات غير مؤهلة أصالً لتنفيذ القوانين بالشكل الصحيح بسبب ضحالة خلفياتهم العلمية والتخصصية ،وخبراتهم
العملية في المجاالت التي تعمل بها األجهزة الحكومية التي يرأسونها.
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• من الضروري أن يتم تدريب وتأهيل موظفي الدولة بالشكل الذي يساهم في مشاركتهم بإنجاح القانون من خالل
الفهم المعمق والدقيق لكافة الجوانب الفنية لضمان تحقيق القانون ألهدافه ،وهو ما تفتقر اليه العديد من األجهزة
الحكومية التي تخضع لسياسة الدولة في تعيين المواطنين بعيدا ً عن تخصصاتهم وكفاءتهم.
• غياب التدريب والتأهيل الفعال لموظفي الدولة لتطوير أدائهم بما يتناسب مع االحتياجات العملية لتنفيذ القوانين
في ضوء عدم فعالية العديد من برامج التدريب المعروضة بالدولة ،وعدم وجود آلية الختبار مدى استفادة
المتدربين من البرامج التدريبية ،وعدم ربط التدريب بتقييم األداء ،وهو ما يؤدي إلى وجود موظفين حكوميين
غير قادرين على االنسجام مع التشريعات التنموية.

 .2.3.3من وجهة نظر المسؤولين:
يعتقد المسؤولون الحكوميون أن أبرز االختالالت التي تحد من قدرة الدولة على االستفادة من تنفيذ القوانين
لتحسين تنافسية االقتصاد الكويتي تكمن في ضعف كفاءة القيادات ،والنقص في الكوادر التنفيذية ،وقصور عملية المساءلة
والمحاسبة ،وضعف التكامل بين أجهزة الدولة كما هو موضح في الشكل .30
شكل  :30االختالالت التنفيذية من وجهة نظر المسؤولين

ضعف
كفاءة
القيادات

قصور
الكوادر
التنفيذية

ا ختال ت
التنفيذية

ضعف
التكام

قصور
المساءلة
والمحاس ة
ضعف كفاءة القيادات:
• أجهزة الدولة تعاني من غياب المعايير وتدخل الواسطة والمحسوبية في اختيار القياديين ،مما يقدح في مدى
كفاءة تلك القيادات وقدراتهم للتعامل مع المسؤوليات التي يتولونها ،وتنفيذ القوانين بالشكل الذي يحقق أهدافها.
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• القيادات اإلدارية في أجهزة الدولة تعاني من ضعف الرؤية ،وضبابية األهداف ،وال تعمل ضمن إطار واضح
وشامل لتحديد دور كل جهة حكومية ضمن السياسة العامة للدولة.
• تقوم بعض القيادات بممارسات غير مهنية بغرض الحصول على منافع خاصة أو بغرض تسيير مصالح
المتنفذين لضمان البقاء في المنصب.
• التدوير في بعض المناصب القيادية يؤدي إلى االتيان بقياديين غير ذوي خبرة ،وما إن يتم استيعابهم لتفاصيل
العمل وبناء خبراتهم حتى يعاد تدويرهم.
• كثيرا ً من القيادات العليا ليس لديها المعرفة التخصصية والخبرات الفنية التي تساعد على فهم أهداف الدولة من
تطبيق القوانين التي تدخل ضمن اختصاصهم.

القصور في الكوادر التنفيذية:
• هناك ضعف في تأهيل الموظفين الحكوميين الذين يعملون بشكل يومي إلدارة تنفيذ السياسات الحكومية ،فالكثير
من القوانين تتضمن جوانب فنية تحتاج إلى فهم دقيق وبراعة في التنفيذ حتى يحقق القانون أهدافه ،لكن الكوادر
اإلدارية في أجهزة الدولة محدودة في معارفها وقدراتها ومهاراتها.
• القصور في مخرجات البرامج التدريبية التي يخضع لها العاملون في القطاع الحكومي يؤدي في بعض األحيان
إلى عدم قدرة الموظف على فهم نصوص القانون بالشكل الصحيح ،وبالتالي يتم تطبيق تلك النصوص بنا ًء على
الفهم القاصر مما يساهم في الحد من قدرة القانون على تحقيق أهدافه.

قصور عملية المساءلة والمحاسبة:
• بالرغم من وضوح انتشار الفساد وإساءة استخدام السلطة وتعارض المصالح في أجهزة الدولة ،إال أن هناك
ضعفا ً في تبني مسؤولي الدولة لقيم المساءلة تجاه ما يتخذونه من قرارات يفترض أن تصب دائما ً في اطار
تحقيق الصالح العام ،وال يدرك كبار المسؤولين ضرورة تحملهم لمسؤولياتهم تجاه التقصير في أداء الواجب.
• هناك ضعف في آليات محاسبة كبار المسؤولين عن جوانب القصور في تنفيذ سياسات الدولة ،وتدني جودة
وكفاءة القرارات التي يتخذونها ،وال يتم تقييم كفاءة األداء بالنسبة للقياديين بنا ًء على تقييم موضوعي ألدائهم.

ضعف التكامل بين أجهزة الدولة:
• تشكيل مجلس الوزراء على أساس المحاصصة يؤدي إلى تقليل االنسجام ،وفرص التعاون بين الوزارات
المختلفة ،والسياسات التي تقدمها الوزارات على شكل مشاريع قوانين منفصلة عن بعضها البعض ،وال تتكامل
ضمن رؤية واحدة للدولة.
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• القرارات اإلدارية التي تتخذ داخل كل جهاز من أجهزة الدولة ال تعلم عنها بقية أجهزة الدولة ،وقد تتخذ قرارات
في أجهزة الدولة المختلفة تفتقد إلى التوافق مع القرارات المتخذة في أجهزة أخرى.
• ال تتناغم بعض تلك القرارات المتخذة في جهات حكومية مع السياسة العامة للدولة ،بل قد تتخذ قرارات من قبل
مجلس الوزراء ال تتفاعل معها جميع الجهات الحكومية بنفس الدرجة من الحرص على التطبيق.
• هناك قصور في التنسيق أجهزة الدولة في تبادل البيانات والمعلومات وعدم التوافق الكامل في أنظمة
المعلومات.

 .3.3.3من وجهة نظر أصحاب األعمال:
يشير أصحاب األعمال إلى أن أبرز االختالالت التي تحد من قدرة الدولة على االستفادة من تنفيذ القوانين
لتحسين بيئة األعمال وتنافسية االقتصاد الكويتي تكمن في انتشار الفساد وغياب الشفافية ،وقصور القيادات المؤهلة للتنفيذ
والقصور في التقييم الفعال للقوانين للتأكد من تحقيق األهداف باإلضافة إلى تدخل المحسوبيات والواسطة بعملية التنفيذ
كما هو يوضحه الشكل :31
شكل  :31االختالالت التنفيذية من وجهة نظر أصحاب األعمال

انت ار الفساد
وغياب
ال فافية

قصور
القيادات
المؤهلة
للتنفيذ

ا ختال ت
التنفيذية

القصور في
التقييم الفعا
للسياسات
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تدخ
المحسو يات
والواسطة
التنفيذ

انتشار الفساد وغياب الشفافية:
• انتشار الرشوة في كافة األجهزة الحكومية بغرض الحصول على موافقة أو تسريع معاملة أو ترخيص حتى مع
قانونيتها ،وبعلم الجهات الحكومية أصبح أمرا ً اعتيادياً ،األمر الذي يظهر كأنه دفع أو تشجيع لقطاع األعمال
الستخدام الرشوة لتسيير أعماله.
• تتفشى العموالت في مختلف التعامالت والمناقصات مع أجهزة الدولة ،حيث تستفيد فئة محدودة من المتنفذين
من القوانين التي تقر دون وجود فرصة حقيقية للمنافسة.
• عدم وجود جدية كافية لدى الحكومة في تفعيل القوانين التي أقرت لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

قصور القيادات المؤهلة للتنفيذ:
• الكثير من التعيينات تتم على أساس الواسطة والمحسوبية بعيدا ً عن الكفاءة ،وبالتالي فإن الكثير من تلك القيادات
تكون غير مؤهلة علميا ً وفنيا ً للقيام بتنفيذ القوانين بدرجة عالية من الجودة والحرفية ،وهو ما ينعكس سلبيا ً على
فهم الكثير من المسؤولين لمقاصد المشرع من نصوص القوانين عند تنفيذها.
• يتم تغليب الجوانب السياسية من قبل العديد من المسؤولين عند اتخاذ القرارات على الجوانب الفنية لضمان البقاء
في المنصب ،وهو ما يؤدي إلى عدم تحقيق القوانين لألهداف المرجوة منها.
• تعامل العديد من المسؤولين مع قطاع األعمال على أساس أنه قطاع فاسد ومصلحي يجب تقييد حريته
ومضاعفة الرقابة عليه بدالً من إتاحة المجال له إلطالق طاقاته والمساهمة الحقيقية في قيادة قاطرة التنمية.

القصور في التقييم الفعال لتحقيق األهداف:
• ال توجد آلية فعالة لتقييم مدى تحقيق القوانين لآلثار المرجوة منها بعد التنفيذ ،كما ال يوجد هناك جهاز فني
متخصص في تقييم القوانين بعد تنفيذها للتحقق من بلوغها ألهدافها.
• الدورة التشريعية لتعديل القوانين طويلة ومعقدة بسبب تطابقها مع دورة تشريع القوانين الجديدة مما يجعل من
تعديل القوانين أمر غاية في الصعوبة.
• ال تؤدي التعديالت على القوانين المنفذة في حالة إقرارها إلى إصالح حقيقي بسبب عدم تقييم تلك التعديالت
بشكل فني متخصص ،وبالتالي تؤدي التعديالت لحل المشاكل المرتبطة بتنفيذ القانون إلى خلق مشاكل جديدة
بسبب عدم دراسة التعديالت بالشكل الالزم.
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تدخل المحسوبيات والواسطة بالتنفيذ:
• كثيرا ً ما يتم عدم تنفيذ القوانين بالشكل الذي يضمن محافظتها على أعلى درجات الفعالية من خالل مراعاة
مبادئ العدالة والمساواة والشفافية في التطبيق بسبب تفشي الواسطة.
• ال يتم التطبيق بناء على المعايير والضوابط الواردة بالقوانين ولوائحها التنفيذية ،وإنما بناء على إساءة استخدام
السلطات التقديرية للمسؤولين بالشكل الذي يؤدي إلى افراغ القوانين من محتواها ،وتغيير اتجاهها نحو عدم
تحقيق أهدافها بسبب عدم مراعاة المصلحة العامة في ذلك.
• التعقيدات في اجراءات الجهات الحكومية المختلفة في ظل دورة مستندية طويلة ،وعدم فعالية تطبيقات الحكومة
اإللكترونية بسبب اقتصارها في جوانب كبيرة منها على عملية تقديم الطلبات فقط ،بينما يبقى اتمام المعاملة
مدارا ً بشكل يدوي تقليدي يفتح المجال واسعا ً النتشار مختلف أشكال الفساد.
• هو األمر الذي يعكس بمجمله عدم وجود الجدية الكافية لدى الحكومة لتطبيق القوانين التي يفترض أن تصب في
إطار تحسين بيئة األعمال في دولة الكويت.

 .4.3تحليل االختالالت من وجهات نظر أصحاب العالقة
بالنظر إلى مجمل االختالالت التشريعية والتنفيذية التي يطرحها المشرعون والتنفيذيون ورجال األعمال يتضح
أن هناك سلسلة من العالقات المتشابكة التي تربط فيما بين االختالالت المختلفة التي تحول دون تحقيق التشريعات
المختلفة ألهدافها سوا ًء عند تشريعها أو عند تنفيذها ،وهذه االختالالت تساهم في مجملها في إضعاف قدرة القوانين على
تحقيق األثر المتوقع منها في تطوير تنافسية االقتصاد الكويتي ،وال يخفى أن التفصيل في شرح العالقات المتداخلة
والمترابطة فيما بين االختالالت المختلفة في الجانبين التشريعي والتنفيذي يحتاج إلى بحث منفصل ،لكن يمكن القول
باختصار أن تلك االختالالت تدور في مجملها حول أربعة أسباب أساسية حددهما أصحاب العالقة (مع وجود أسباب
فرعية أخرى ذات أهمية أقل) ويوضحها الشكل  32وهي:
 .1عدم وضوح الرؤية االستراتيجية للدولة :حيث توجد الضبابية في األهداف وفي الوسائل لبلوغ المصالح
الوطنية العليا من خالل ضمان تحقيق القوانين كحزم شاملة ومتكاملة لألهداف المرجوة منها ،وذلك في
سبيل الوصل إلى رؤية الكويت  2035بكل ما فيها من عوامل تسهم في ترسيخ االقتصاد الوطني على
دعامات متينة ،وهو األمر الذي أجمع عليه أصحاب العالقة.
 .2قضية الخلط بين السياسة واإلدارة :حيث يتم تغليب تأثير المصالح والضغوط السياسية على حساب
االعتبارات الفنية والتخصصية القائمة على الدليل العلمي ،وهذه القضية تحديدًا تعد من القضايا المحورية
في األدبيات العلمية لإلدارة الحكومية وتدور حول ضرورة الفصل بين التأثيرات السياسية والحزبية والفئوية
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عن السياسات الحكومية ،التي يجب أن تقوم على أسس علمية وموضوعية على درجة عالية من المهنية
واالحترافية بعيداً عن االعتبارات السياسية كسبيل إلصالح اإلدارة الحكومية ،حيث يمكن أن تندرج تحت
أبرزها أصحاب العالقة مثل القصور في البرلمان وأعضاءه،
هذه القضية العديد من االختالالت التي َ
وضعف أجهزة الدولة ومشاريع قوانينها ولوائحها التنفيذية ،والقصور في تحديد التكلفة واآلثار االقتصادية

للقوانين ،وتقييم سياسات الدولة.
 .3القصور في استثمار رأس المال البشري :حيث يوجد ضعف كبير في الكفاءات المتخصصة والمؤهلة،
اء في جانب األفراد المنخرطين في عملية سن القوانين
وهو ما برز في العديد من االختالالت المذكورة سو ً
في السلطتين التشريعية والتنفيذية ،أو في جانب القيادات والكوادر العاملة على تنفيذ القوانين ،أو في جانب
الكفاءات القادرة على تقييم القوانين بعد تنفيذها.
 .4انتشار مظاهر الفساد :حيث ينتشر الفساد ،ومظاهر إساءة استخدام السلطة ،وتفشي المحسوبية ،وقصور
رقابة البرلمان في ظل غياب قيم المساءلة والمحاسبة في أجهزة الدولة ،وهو ما يشكل اختالالً محورياً يلقي
بظالله السلبية على قدرة الدولة على تنفيذ القوانين بالشكل الفعال الذي يحقق األهداف المرجوة منها.
شكل  :32االختالالت األساسية في تشريع وتنفيذ القوانين بدولة الكويت

ضعف الرؤية
ا ستراتيجية
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الفساد
والمحسو ية
وغياب
المساءلة

 .5.3وسيلة العالج المقترحة
إن من الضروري لدولة الكويت في سبيل تطوير عملية سن وتنفيذ وتقييم القوانين بالشكل الذي يحقق أهداف
القوانين ،وينعكس ايجابيا ً على خطط التنمية ،وتنافسية االقتصاد ،وتحسين بيئة األعمال من اللجوء إلى إعادة النظر في
اإلطار القائم للقوانين بشقيه التشريعي والتنفيذي ،بحيث يتم تنمية قدرة الدولة على سن وتنفيذ وتقييم التشريعات بالشكل
الذي يكفل تحقيقها للعائد اإليجابي المتوقع منها على خطط التنمية وتنافسية االقتصاد ،ويمكن في هذا االطار وبالنظر إلى
األدوات الفعالة المستخدمة على نطاق دولي واسع إلصالح القوانين الحكومية من استخدام Regulatory Impact
 Assessmentأو ما يعرف بمنهج تقييم األثر التشريعي الذي تقدمه العديد من المنظمات الدولية ،ومن بينها البنك الدولي
واالتحاد األوربي كأداة فعالة لتقييم أثر التشريعات المختلفة سواء في مرحلة التشريع أو في مرحلة التنفيذ ،وبالرغم من
استحالة ادعاء أن استخدام هذا المنهج سيعالج جميع المشكالت التي تم إيرادها سابقا ً ،إال أن التجربة العملية تشير إلى
الدور الفعال الستخدام هذا المنهج في تطوير وتعزيز مجمل العمليات المرتبطة بتشريع القوانين وتنفيذها ،والمساعدة في
تقييم القوانين التي تم تطبيقها ،أي أن استخدام هذا المنهج لن يعالج جميع المشاكل المتعلقة بالعالقة بين السلطتين أو بآليات
عمل البرلمان أو بأجهزة الحكومة التنفيذية أو بالمعوقات التفصيلية التي تعاني منها بيروقراطية الدولة بشكل كامل ،لكنه
سيساهم بشكل كبير في تطوير جودة التشريعات بما يؤدي إلى تحقيقها ألهدافها المرجوة.
يعرف بأنه
ومنهج تقييم األثر التشريعي هو أسلوب مشتق من المناهج العلمية لتحليل السياسات العامة ،حيث ّ
إطار شامل يتيح لمتخذ القرار تحديد الخيارات المناسبة للتعامل مع المشكالت العامة بناء على تقييم علمي موضوعي،
ويهدف هذا المنهج إلى التركيز على الدراسة المنهجية لمدى إمكانية تحقيق التشريعات المختلفة ألهدافها المرجوة ،وهذا
المنهج بحسب تقارير االتحاد األوروبي والبنك الدولي مستخدم من قبل الكثير من البلدان المتقدمة كأداة فاعلة لتحسين
جودة اتخاذ القرارات الحكومية ،حيث يساعد هذا المنهج الحكومات للتأكد من أن تشريع أو تطوير القوانين وتنفيذها يتم
بأعلى درجات الجودة الممكنة ،حيث يلعب تقييم األثر التشريعي دورا ً حاسما ً في تحسين جودة صنع القرار وتعزيز
الحوكمة في أجهزة الدولة .ويبين الشكل  33منهجا ً معدّالً لتقييم األثر التشريعي يحتوي على ستة عناصر رئيسية:
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شكل  :33المنهج المعدّل لتقييم األثر التشريعي

تحديد
الم كلة

تحديد
الخيارات
المتاحة

تقييم
الخيارات
المختلفة

وضع
المعايير
المناس ة

استمزاج
آراء
صحاب
العالقة

تحديد
الخيار
ا فض

حيث يتم باختصار في هذا المنهج:
• تعريف وتحديد المشكلة ،وتمييزها بشكل دقيق من خالل جمع وتقييم المعلومات حول تأثير المشكلة ،ومدى
وجود قوانين قائمة للتعامل معها ،ودرجة المخاطر المرتبطة بها ،والتكاليف والمنافع المرتبطة بالحفاظ على
الوضع الراهن ،حيث يتم ذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين وأصحاب العالقة ،وذلك بغرض التحديد الدقيق
ألهداف السياسة العامة (القانون) في التعامل مع المشكلة.
• يتم اعداد قائمة بالخيارات الممكنة لحل المشكلة ،وهي السياسات الحكومية التي يتم إنشائها من خالل التشريعات
مع التحديد الكمي الدقيق لتكاليف كل منها ،والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة الناشئة عن كل منها على
قطاعات المجتمع المختلفة ،السيما االقتصادية منها ،ومدى اتساقها مع الخطة االستراتيجية للدولة والقوانين
األخرى ذات العالقة سواء منها الجديدة أو القائمة.
• يتم بعد ذلك تحديد مجموعة ثابتة من المعايير التي يتم استخدامها في المفاضلة بين البدائل المختلفة ،مثل التكلفة
أو العائد أو درجة المخاطرة أو األثر على التنافسية أو تحسين بيئة االبتكار أو المالءمة السياسية أو غير ذلك.
• تتم عملية تقييم الخيارات التشريعية (السياسات) المختلفة بناء على المعايير المحددة سلفا ً ،والتركيز على النتائج
المترتبة من حيث المزايا ،والتكاليف على تنفيذ كل بديل بما في ذلك بديل بقاء الوضع على ما هو عليه.
• يتم خالل ذلك استمزاج آراء أصحاب العالقة للتأكد من اإلحاطة بجميع الجوانب الفنية بالسياسة (القانون) المراد
تشريعها.
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• يتم اختيار البديل التشريعي الذي يحقق أكبر قدر من المنفعة (المصلحة العامة) بأقل قدر من التكاليف على
المجتمع.
إن استخدام هذا المنهج بالرغم من أنه لن يقضي على جميع المشاكل التي تعاني منها عمليات سن وتنفيذ
التشريعات ،إال أنه سيساهم بشكل فعال في عالج العديد من االختالالت التشريعية والتنفيذية التي تعاني منها دولة الكويت
وتم ذكرها سابقاً ،فهو من جهة سيساهم في التعامل مع االختالالت األساسية من خالل تطوير رؤية استراتيجية واضحة
ومحددة بشكل علمي لخطط التنمية ،ومستقبل االقتصاد الوطني ،وتحسين تنافسيته ،وسيساهم في بناء سياسات فعالة على
درجة عالية من الكفاءة قائمة على قوانين معدًة بأسلوب فني مدروس ومبني على الدليل العلمي ،وبشكل متوازن مع
المتطلبات القانونية المرعية في التشريعات ،كما سيساهم في تقليل التأثيرات السياسية على عملية التشريع من خالل
القدرة الذاتية للحقائق العلمية على االقناع ،وعلى تحديد المصلحة العامة ،وعلى الحد من تأثيرات المصالح السياسية
الضيقة ،كما أن هذا المنهج سيساهم في التعامل مع االختالالت التنفيذية من خالل إيجاد آلية فعالة لمراجعة وتقييم تنفيذ
مختلف التشريعات التي تم تنفيذها ،وكذلك الحد من انتشار الفساد من خالل تأصيل قيم الشفافية والمساءلة والموضوعية
واالحترافية في تنفيذ القوانين ،كما سيساهم مع مرور الوقت في تحسين جودة مجمل عمليات اتخاذ القرار على اختالف
المستويات اإلدارية في األجهزة الحكومية لتكون أكثر علمية وموضوعية ،فضالً عن األثر المباشر الذي يحدثه استخدام
المنهج من خالل العمل على تأهيل رأس المال البشري القادر على التعامل مع القوانين بحرفية عالية مرتكزة على الفهم
العلمي الدقيق لغايات القانون وآلياته ،وعلى إيجاد سياسات فعالة بنفس اآللية العلمية لتطوير رأس المال البشري بالشكل
الذي سينعكس إيجابيا ً على أداء القيادات والكوادر التنفيذية في أجهزة الدولة بشكل عام .وبذلك فإن استخدام هذا المنهج
سيؤدي في مجمله إلى التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع أبرز االختالالت التي تواجه تشريع وتنفيذ القوانين ،وهذا
التغيير الشمولي سيؤدي إلى تطوير آليات سن وتنفيذ التشريعات بالشكل الذي يقودها لتحقيق أهدافها ،وبالتالي إلى تطوير
الخطط اإلنمائية للدولة ،وتحسين البيئة التنافسية لالقتصاد الوطني.

 .6.3أفضل الممارسات العملية في الدول األخرى
لقد ازداد اهتمام العديد من دول العالم المتقدمة في خالل العقود الثالثة المنصرمة بجهود إصالح التشريعات،
وتطوير آليات رسم القوانين بكفاءة عالية ،حيث تزخر التجارب الدولية بالعديد من النماذج العملية الناجحة في استخدام
منهج تقييم األثر التشريعي كأداة لتعزيز جودة القوانين ،وبإمكان دولة الكويت االستفادة من أفضل الممارسات الناجحة
للدول في سبيل إنجاح عملية االنتقال نحو السياسات المبنية على الدليل ،وذلك من خالل محاولة تفادي النتائج السلبية
المحتملة التي واجهتها الدول األخرى ،واالستفادة من كيفية مواجهتها للتحديات ،وتبرز من بين تلك النماذج:
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التجربة الفنلندية
تم إنشاء مجلس مستقل ( )The Council of Regulatory Impact Analysisلتحليل التأثير التشريعي في مكتب
رئيس الوزراء في ديسمبر  ،2015حيث يتحمل المجلس مسؤولية تقييم مشاريع القوانين المقترحة من الحكومة،
وتعتمد تعيينات أعضاء المجلس على أساس الكفاءة والخبرة العملية ،ويهدف المجلس إلى تحسين جودة صياغة
مشروعات القوانين من خالل التقييم المستقل لآلثار المترتبة على المقترحات الحكومية بنا ًء على دراسات علمية ،كما
يهدف إلى تطوير عملية صياغة مشروعات القوانين ،وربطها بالتخطيط االستراتيجي للدولة ،وفي هذا السياق يقوم
المجلس بالتحليل العلمي لتأثيرات الخيارات التشريعية المختلفة من أجل تزويد صانعي السياسات بمعلومات موثوقة
حول مختلف الخيارات التشريعية ونتائجها ،ويركز المجلس خالل المرحلة األولية من تشغيله بشكل أساسي على تقييم
ضا تحليل التأثيرات األخرى التي تتضمنها
األثر االقتصادي لمشاريع القوانين المقترحة الحكومية ،ولكن يتم أي ً
مقترحات الحكومة .وتتضمن تقارير المجلس حول التشريعات المقترحة معلومات حول مدى مراعاة اقتراحات
الحكومة لوجود وصف دقيق لألهداف الرئيسية ،واآلثار االقتصادية المستهدفة ،وآليات التغيير ،والتكاليف
والفوائد/العوائد المقدرة من تطبيق القانون على األفراد ،وقطاع األعمال ،والمالية العامة ،واالقتصاد الوطني ،كما
يحلل التقرير مدى مراعاة االقتراح الحكومي لقضايا االستدامة والشفافية.

التجربة الكندية
بناء على قرارات مجلس الوزراء حول اإلدارة التنظيمية للتشريعات تم منذ عام  2009إنشاء لجنة السياسات التشريعية
( )Regulatory Policy Committeeالتي تشرف على توفير إطار توجيهي عام يلزم اإلدارات والوكاالت
الحكومية بمسؤولة تقييم فعالية ومالءمة التشريعات في تحقيق أهداف السياسات العامة ،وذلك من خالل الزام اإلدارات
الحكومية بإثبات أن اآلثار المرتبة على التشريعيات المقدمة من قبلها تتناسب مع درجة ونوع المخاطر التي قد تتحقق
من تطبيق تلك التشريعات ،بحيث تقوم اللجنة بعملية التقييم والتدقيق المستقل وعالي الجودة لمدى جودة األدلة
والتحليالت الداعمة للمقترحات التشريعية الجديدة أو التعديالت المقترحة على التشريعات القائمة ،بحيث يؤخذ
باالعتبار التأثير الشامل لتك التشريعات على القدرة التنافسية لالقتصاد بما في ذلك من جوانب تتعلق بالتجارة
واالستثمار واالبتكار ،إضافةً إلى التحقق من تقديرات التكلفة السنوية لتنفيذ التشريعات على قطاع األعمال ،وبشكل
خاص على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خالل تقييم األثر التشريعي بما يضمن تقليل التكلفة ،واألثار
السلبية للتشريعات على هذا القطاع ،فضالً عن ضمان أن يتم اتخاذ القرارات المرتبطة بالتشريعات على أساس متين
إلنتاج عملية صنع سياسات عامة قوية تستند إلى الدليل.
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التجربة الكورية الجنوبية
ً
تحوال نموذجيًا من
أقرت الحكومة الكورية الجنوبية القانون األساسي لإلصالح التشريعي في عام  1998ليشكل
استراتيجية التنمية التي تقودها الدولة إلى التنمية المحددة باعتبارات السوق ،وتم بناء على ذلك تشكيل لجنة اإلصالح
التشريعي ( )Regulatory Reform Committeeبرئاسة مزدوجة تضم رئيس الوزراء ،وتتبع رئيس الدولة بشكل
مباشر ،والتي هدفت بشكل أساسي إلى تحسين تنافسية االقتصاد الوطني من خالل اإلصالح التشريعي ،وضمت اللجنة
في عضويتها خبراء إصالح تشريعي من األوساط األكاديمية والتجارية ومواطنين ذوي خبرة ،وبدأت اللجنة في
مراجعة التشريعات والقوانين القائمة بشكل مكثف بغرض تقديم قوانين جديدة ذات كفاءة عالية أو تطوير القوانين
القائمة والتخفيف من القيود القانونية غير الضرورية ،وأخذت اللجنة خالل مراجعتها للقوانين بعدة آليات منهجية
أبرزها يكمن في استخدام منهج تقييم األثر التشريعي ،حيث تم التركيز من خالل استخدام ذلك المنهج في تحليل
التشريعات على كيفية تحسين األداء االقتصادي ،وزيادة رفاهية المجتمع ،وتطوير فعالية السياسات الحكومية من خالل
المزيد من الشفافية والمساءلة ،وراعت اللجنة في عملها نحو تطوير االطار التشريعي أن يتم إشراك جميع أجهزة
الدولة في عملية مراجعة جودة القوانين والتشريعات باستخدام ذات األدوات التحليلية.

التجربة األسترالية
مجلس الحكومات األسترالية ( )The Council of Australian Governmentsهو مجلس أعلى تأسس سنة
 1992إلدارة العالقات الحكومية ،ويضم الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات الست بشكل أساسي ،وأصدر هذا
المجلس من خالل مكتب ( )The Office of Best Practice Regulationالتابع لرئيس الوزراء في عام 2007
الدليل اإلرشادي لألجهزة الحكومية بغرض خلق مبادئ موحدة لجميع المقترحات الحكومية ذات التأثير التشريعي بما
يسهم في إ صالح السياسات الحكومية من خالل زيادة جودة مخرجاتها ،ويهدف الدليل إلى ترسيخ ترتيبات فعالة في
الجهات الحكومة لتعظيم كفاءة التشريعات الجديدة أو المعدلة ،وتجنيب قطاع األعمال لتكاليف االمتثال للقوانين أو
القيود غير الضرورية التي تضعها على المنافسة ،ويركز هذا الدليل تحديدا ً على اإلرشادات العملية إلجراء تقييم األثر
التشريعي بما في ذلك المساعدة على القيام بتحليل المخاطر ،وتحليل التكلفة والعائد ،وتقييم تكاليف االمتثال وتقييم آثار
التشريعات على المنافسة .ويهتم المكتب بشكل كبير في تدريب الكوادر اإلدارية من أجل تأهيلها للتعامل مع منهج تقييم
األثر التشريعي مع التركيز على تصميم دورات خاصة لتلبية االحتياجات الخاصة لألجهزة الحكومية ذات
االختصاصات المختلفة ،وباإلضافة إلى إعداد الكوادر المتخصصة تهدف البرامج التدريبية تلك تعزيز قدرة األجهزة
الحكومية على التنسيق والتعاون فيما بينها.
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التجربة النرويجية
لدى النرويج إجراءات قياسية لتطوير القوانين بنا ًء على اإلرشادات الملزمة لعام  2005لتنظيم الدراسات والتقارير
الرسمية بالدولة .وتشمل هذه اإلرشادات عمل تقييمات أولية لآلثار المترتبة على القوانين الجديدة المقترحة بالتشاور
مع الوزارات المعنية ،وال يوجد في النرويج حاليا ً هيئة تنظيمية مركزية متخصصة بإدارة تقييم األثر التشريعي حيث
تتولى مسؤولية االشراف على تطبيق ومراجعة اإلرشادات الخاصة بالتقييم وزارة الحكم المحلي ( The Ministry of
 ،)Local Governmentوتركز هذه الوزارة بشكل كبير على التشاور والتنسيق بين الحكومة المركزية والحكومات
المحلية لتطبيق اإلجراءات القياسية لتقييم آثار القوانين ،علما ً بأنه ال يتم القيام بإجراء تقييمات األثر التشريعي بشكل
كامل إال للقوانين األساسية .ويتم نشر وتعميم نتائج تقييم األثر التشريعي على اإلنترنت إلتاحة المجال لعموم الناس
لالطالع ،وكذلك للمنظمات العامة والخاصة والمؤسسات ذات العالقة للمراجعة لضمان أكبر قدر من الشفافية
والفعالية ،وبالرغم من أن التقييم الالحق غير إلزامي للقوانين القائمة إال أن الحكومة النرويجية أجرت حديثا ً مراجعة
لألنظمة القائمة كجزء من برنامج تبسيط االجراءات على قطاع األعمال الذي يهدف إلى خفض تكلفة األعباء اإلدارية
بنسبة  ٪25عن المستوى الذي كانت عليه في العام  .2011وقد تم بنا ًء عليه اتخاذ ما يقرب من  60إجراء تتضمن
اعتماد تشريعات جديدة ،وإدخال تغييرات على التشريعات الحالية ،واعتماد حلول جديدة قائمة على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.

وبنا ًء على عرض أبرز الممارسات الدولية في مجال اإلصالح التشريعي يمكن االستفادة من بعض الدروس
التي تقدمها تلك النماذج ،ومن بينها ضرورة ربط عملية اإلصالح والتغيير الشامل بأعلى السلطات السياسية بالدولة
لتوفير الزخم السياسي والتنظيمي لعمليات التغيير ،وإيجاد جهاز تنظيمي محدد ذو سلطات وصالحيات واضحة إلدارة
عملية اإلصالح ،وكذلك ارتكاز اإلصالح على فكرة بناء القوانين على أساس الدليل العلمي ،وأهمية وجود األدلة
االسترشادية الموحدة للقيام بذلك ،كما يبرز من بين الدروس أهمية إشراك أصحاب العالقة ،وكذلك عموم األجهزة
الحكومية في تطوير القوانين ،وتحسين مخرجات النظام التشريعي ،فضالً عن الدور المحوري لقيم النزاهة والشفافية
والمساءلة في استخدامها كروافد أساسية لزيادة التأثير اإليجابي لعملية إصالح األطر التشريعية والتنفيذية للقوانين.

 .7.3الخطة العملية إلدارة التغيير
تقوم الخطة العملية إلدارة التغيير على أساس تطوير بعض الوحدات اإلدارية القائمة حاليا ً من حيث الموقع
التنظيمي والصالحيات المتاحة والواجبات المنوطة بها ،وذلك بغرض عدم التوسع في إقامة أجهزة إدارية جديدة ذات
كلفة إضافية على الميزانية العامة للدولة ،والتطوير المقترح يقوم على مبدأ إعادة صياغة دور مركز الكويت للسياسات
العامة المنشأ حديثا ً من قبل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،حيث يقوم المركز حاليا ً بمهام إعداد
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الدراسات المرتبطة ببعض السياسات العامة بالدولة والمساعدة في تحديد أهدافها االستراتيجية ،باإلضافة إلى إعداد
وقياس مستهدفات السياسات العامة التي يشتمل عليها برنامج عمل الحكومة ،وهو بذلك يشكل أرضية مناسبة إلصالح
منظومة رسم وتنفيذ التشريعات بالدولة من أجل عمل النقلة النوعية المطلوبة في بناء ومراجعة القوانين في دولة الكويت
من خالل قيامه بقيادة عملية التحول نحو تعميم استخدام منهج تقييم األثر التشريعي.
وتعميم استخدام منهج تقييم األثر التشريعي يعني أن تقوم عملية رسم السياسات الحكومية (مشاريع القوانين) أو
تنفيذ القوانين التي تم إقرارها ،أو تقييم القوانين المنفذة عمليا ً على قواعد علمية تستخدم الدراسات المنهجية الرصينة
المبنية على نماذج تحليل السياسات العامة المختلفة لتحديد الخيارات المتاحة األكثر فعالية لتنفيذ مختلف السياسات
الحكومية وبالشكل الذي يأخذ باالعتبار ظروف الواقع المحلي ،ويتم بذلك اختيار أفضل السياسات (القوانين) قبل البدء
بعملية التطبيق في ضوء المعايير التي يتم استخدامها لتقييم السياسات العامة مثل التكلفة المالية والعائد االجتماعي
والمواءمة السياسية وغير ذلك ،وهو ما سيؤدي إلى تطوير آلية التنبؤ بالنتائج المترتبة على تنفيذ السياسات (القوانين) من
حيث زيادة آثارها اإليجابية المرجوة ،وتقليل آثارها السلبية المتوقعة بالشكل الذي يضمن اختيار أفضلها لتحقيق أهداف
تلك السياسات بدرجة عالية من الفعالية .ويتطلب ذلك التنسيق من مركز الكويت للسياسات العامة العمل لبناء نماذج
اقتصادية تسمح بتقدير األثار لمستهدفات محددة للسياسات العامة بشكل دقيق .كأن يتم بناء نموذج توازن عام قابل
للحساب يهـدف إلى تقيـيم اآلثـار االقتصادية للعديـد مـن القضـايا التـنموية مــثل سياسـات اإلصـالح الهيكلـي لالقتصاد
مـع تركيز خاص على السياسات المرتبطة باإلنتاج وأسعارالطاقــة وتحريــر األســعار المحلــية ،واإلنفــاق الجــاري
واالســتثماري ،ونظــم الدعــم والضـرائب ،وإصـالح سـعر الصـرف وميزان المدفوعات ،ومعدالت التغيرات في
األجور االسمية ،ومستويات البطالة ،وازدواجية األسواق ما بين القطاع العام والخاص ،وكذلك التأثيرات المباشرة وغير
المباشرة على العديد من المتغيرات االقتصادية لمشاريع القوانين الممكن سنها أو تنفيذها .ويتطلب ذلك من خبراء المركز
القيام بالتوصيف الالزم لمعادالت النموذج وإنشاء الدليل العلمي لمنهج تقييم األثر التشريعي والمراجعة الدورية له بحيث
يحتوي على أسلوب تطبيق هذا المنهج بشكل تفصيلي مع توفير التدريب على استخدامه بشكل عملي للكفاءات البشرية في
مختلف األجهزة الحكومية .وحتى يتم ضمان أن يقوم هذا المركز بالدور المنشود فالبد من التأكيد على أهمية التهيئة
الحثيثة والتحضير الفعال لبناء البيئة المالئمة والقدرات الفردية والمؤسسية من خالل أربعة مرتكزات أساسية يوضحها
الشكل :34
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شكل  :34المرتكزات األساسية لتطوير دور مركز الكويت للسياسات العامة

التزام
سياسي

جهاز
تن يمي

المرتكزات
التحضيرية
للخطة

غطاء
قانوني

ناء
قدرات
 .1التزام سياسي :إن الدور المحوري في حاضر ومستقبل الكويت المرجو من تطوير اآلليات المرتبطة
بالتشريعات من خالل منهج تقييم األثر التشريعي يستلزم بال ريب توفير الدعم المطلق من القيادة السياسية
العليا ومجلس الوزراء لعملية التغيير ،والبد في هذا السياق من أن يتم ربط عملية التغيير بسمو رئيس
مجلس الوزراء بشكل مباشر لضمان التزام مختلف أجهزة الدولة ومجالسها العليا بالخضوع لمتطلبات
استخدام المنهج الجديد وتطوير أساليبها في رسم وتنفيذ وتقييم السياسات العامة ،كما البد من العمل على
تسويق هذا المنهج لضمان توفير الدعم الالزم من المشرعين وقطاعات األعمال ومنظمات المجتمع المدني
والمؤسسات األكاديمية والبحثية.
 .2جهاز تنظيمي :البد من قيام جهاز تنظيمي مركزي للحكومة بمسؤولية إدارة تطبيق منهج تقييم األثر
التشريعي ،السيما في جانب إدارة السياسات االقتصادية للدولة بشكل شمولي ،حيث يتم تعديل تبعية
واختصاصات وصالحيات (ومسمى) مركز الكويت للسياسات العامة ،ونقل تبعيته بشكل مباشر إلى سمو
رئيس مجلس الوزراء بما يساهم في رفد جوانب الشمولية وااللزام في عمله ،حيث يقوم الجهاز بإعداد
األدلة اإلرشادية لقواعد تقييم األثر التشريعي واإلشراف على تنفيذها من خالل دراساته الذاتية أو تنفيذها
بأجهزة الدولة المختلفة الحقاً .كما ويقوم بالتعاون والتنسيق الكامل مع األمانة العامة للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية لضمان المساهمة في توجيه خطط التنمية.
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 .3بناء قدرات :حيث يتوجب رفد الجهاز التنظيمي المقترح للسياسات العامة بالكفاءات المحلية والدولية في
مختلف التخصصات ذات الصلة للقيام بعملية إدارة تطبيق منهج تقييم األثر التشريعي ،حيث يجب أن يتم
اختيار القيادات والعاملين حص اًر على أسس الكفاءة والمهنية والتميز العلمي والعملي بعيداً عن سياسة
التعيين على أساس الترضيات التي ستعرقل بال شك قيام الجهاز بالدور المحوري المنشود ،فيتوجب أن
يمارس الجهاز دوره في تدريب القيادات والكوادر اإلدارية لبناء فرق العمل في مختلف أجهزة الدولة لتكون
مؤهلة لتطبيق المنهج المذكور ،وهو ما سيعود بالفائدة على قدرة تلك الكفاءات على المشاركة في تقديم
مشاريع القوانين أو في تنفيذها.
 .4غطاء قانوني :يتوجب توفير إطار قانوني فعال لعمل الجهاز التنظيمي المقترح بحيث يضمن هذا االطار
قوة دفع كافية إللزام مختلف الجهات الحكومية باالستجابة للمتطلبات والتوجيهات والق اررات الصادرة عن
هذا الجهاز ،كما البد من التأكد من عدم تداخل االختصاصات بين هذا الجهاز وبين المجلس األعلى
للتخطيط والتنمية واألمانة العامة للمجلس ،بحيث يتمحور دور الجهاز في تقديم الدراسات العلمية الملزمة
لألجهزة الحكومية بالتنسيق مع مرئيات المجلس األعلى للتخطيط ،بينما تقوم األمانة العامة بمتابعة تنفيذ
الجهات الحكومية لتلك التوجيهات ،والبد أيضاً من تطوير الممارسات التشريعية لمختلف أجهزة الدولة حتى
تعكس درجة أكبر من الشفافية واالستجابة والتشاور وإشراك أصحاب العالقة.
وال يخفى أن االنتقال من الطريقة التقليدية في سن تشريعات السياسات العامة إلى الطريقة القائمة على الدليل ال
بد أن يتم بشكل تدريجي حتى يتم استيعابه من قبل جميع األفراد واألجهزة ذات العالقة ،وعلى ذلك فإنه يمكن كمقترح
البدء بتطبيق منهج تقييم األثر التشريعي بشكل تدريجي من خالل تبنّيه كجزء متسق من برنامج عمل الحكومة الذي
يغطي نظريا ً العمر الدستوري للحكومات بدولة الكويت وهي أربع سنوات بحيث يتم ذلك على ثالث مراحل:
• المرحلة األولى (أربع سنوات) :تطبيق المنهج من خالل الكفاءات الذاتية للجهاز التنظيمي المقترح على
مجموعة محدودة من السياسات االقتصادية المحورية الجديدة (مشاريع القوانين) خالل فترة زمنية انتقالية
تتضمن البدء ببرامج تدريب ،وإعادة تأهيل للكفاءات البشرية المتاحة من قياديين وموظفين في أجهزة الدولة
ذات العالقة للقيام بتطبيق المنهج المحدد.
• المرحلة الثانية (أربع سنوات) :تعميم استخدام المنهج على تحليل السياسات غير االقتصادية المحورية الجديدة
ذات األثر االقتصادي المباشر لفترة زمنية أخرى مع اشراك الجهات الحكومية ذات الشأن من خالل كوادرها
التي تم تأهيلها خالل المرحلة األولى لتطبيق المنهج ،كما يتم إعادة تقييم وبناء السياسات االقتصادية المحورية
القائمة التي لم يتم بنائها على أساس منهج تقييم األثر التشريعي بغرض معالجة االختالالت الموجودة فيها ،ويتم
خالل هذه الفترة كذلك االستمرار بتدريب المزيد من الكوادر بمختلف الجهات الحكومية ،وكذلك تقييم ومعالجة
المشاكل العملية والمنهجية التي تواجه تطبيق المنهج.
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• المرحلة الثالثة :يتم تعميم استخدام المنهج على جميع السياسات الحكومية المحورية الجديدة بعد أن يتكون
الرصيد الكافي من الموارد البشرية والمؤسسية والمعلوماتية لدعم بناء التشريعات واتخاذ القرار في مختلف
الجهات الحكومية ،بحيث تشكل الكفاءات القيادية واإلدارية المؤهلة في مختلف أجهزة الدولة رافدا ً أساسيا ً لعمل
الجهاز في المراحل األولية إلعداد مشاريع القوانين ،كما يتم في هذه المرحلة إعادة تقييم وبناء السياسات غير
االقتصادية المحورية القائمة والتي لم يتم بنائها على أساس منهج تقييم األثر التشريعي بغرض معالجة نقاط
الضعف الموجودة فيها.

 .8.3بعض التوصيات
هناك العديد من التوصيات الضمنية الكامنة التي يمكن استنتاجها وبنائها من خالل استعراض آراء أصحاب
العالقة من مشرعين ومسؤولين وأصحاب أعمال حول أبرز االختالالت في العمليات المرتبطة بسن وتنفيذ التشريعات
بدولة الكويت ،لكن هناك بعض التوصيات التي تم إبرازها بشكل صريح من خالل أصحاب العالقة وتصب بشكل مباشر
أو غير مباشر في تحسين اإلطار التشريعي لسن وتنفيذ القوانين بدولة الكويت ،وزيادة تنافسية االقتصاد الوطني ،ومن
بين أبرز تلك التوصيات يمكن اإلشارة إلى ما يأتي:

توصيات تتعلق بالجانب التشريعي:
• تشجيع الوزراء على التركيز على المنظور االستراتيجي للعمل الوزاري وعدم االنغماس بالعمل الروتيني
والقضايا الجزئية ،والتركيز على الخطوط الرئيسية لتحقيق رؤية الدولة.
• البد أن تتأكد الحكومة من دراسة مشاريع القوانين بشكل كامل ومحكم قبل إرسالها لمجلس األمة مع التأكيد
بشكل خاص على أهمية دراسة التأثيرات االقتصادية للقوانين على مختلف قطاعات األعمال.
• يجب التحقق حين اجراء تعديالت على مشاريع القوانين أو القوانين القائمة من قراءتها بشكل متكامل للتأكد من
أن التعديالت متسقة ومتكاملة مع جميع مواد القانون.
• التأكيد على ضرورة استعانة مجلس األمة بمستشارين على درجة عالية من الكفاءة في مختلف التخصصات
المرتبطة بالقوانين التي أقرت لتشكيل رافد فعال إلنضاج مشروعات القوانين.
• ضرورة إ ّ
طالع أعضاء مجلس األمة على تجارب الدول األخرى المشابهة لنا في الظروف واالستفادة من
التشريعات التي طبقت فعليا ً لديهم من خالل العالقات التي تربط البرلمان الكويتي بالبرلمانات في مختلف دول
العالم.
• العمل على تسريع الدورة التشريعية لتعديل القوانين من خالل تطوير آليات التعاون بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية بما ال يخل باستقرار النظام التشريعي.
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• تفعيل االستعانة بالخبراء المحليين والدوليين في مختلف التخصصات عند إعداد القوانين من قبل مختلف أجهزة
الدولة بشرط أن يتم ذلك على أساس المعايير المهنية والكفاءة.
• تطوير جهاز الفتوى والتشريع وإمداده بالكفاءات الفنية والتخصصية في مختلف المجاالت لرفد الرأي القانوني
من خالل توفير فهم أفضل للجوانب التخصيصية لتحقيق المزاوجة الفعالة مع الجوانب القانونية بالتشريعات
المقترحة.
• اإلشراك الحقيقي للقطاع الخاص في عملية سن مختلف القوانين بالدولة حتى يتحول إلى رافد فعال وشريك
أصيل في قيادة قاطرة التنمية وتحقيق رؤية الكويت .2035
• العمل كذلك على اشراك أكبر قدر ممكن من الشرائح والقطاعات ذات العالقة التي تقع عليها اآلثار المباشرة
لتطبيق القانون إلستمزاج آرائهم في صياغة وتعديل القوانين ،وتفعيل االستفادة من منظمات المجتمع المدني
كرافد للرأي الفني وداعم سياسي من رحم المجتمع.
• العمل على وضع خطة استراتيجية محددة المعالم لتحسين تنافسية االقتصاد الوطني ضمن خطط التنمية للدولة
وضع أهداف مرحلية دقيقة لتحقيق األهداف الكلية للخطة بشكل واقعي ومتناغم.
• التركيز على اجراء التعديالت الجزئية في التشريعات القائمة أو البت في إقرار التشريعات البسيطة غير المعقدة
والتي تلعب دورا ً مباشرا ً في تحسين المؤشرات الفرعية للتنافسية.
• التأكيد على استخدام المفاهيم والمصطلحات المتعارف عليها دوليا ً عند صياغة التشريعات المحلية بهدف إبراز
اتساقها مع المعايير الدولية ،وتحقيق التأثير اإليجابي لها على المؤشرات الدولية.
• إعطاء األولوية إلقرار التشريعات التي تعالج المؤشرات التي تحتل فيها دولة الكويت المراتب األكثر ضعفا ً من
بين مؤشرات التنافسية لمعالجة تأثيراتها السلبية النظرية على المؤشر والعملية على االقتصاد الوطني.
• إعطاء األولوية عند سن القوانين لمبادئ عدم التوسع في القيود ،وعدم تعقيد اإلجراءات ،والتوجه نحو تيسير
األعمال ،وضمان التوازن ما بين توفير الضمانات للمستهلكين ،وحماية مصالح المنتجين بذات الوقت.
• زيادة وتنويع وسائل تسويق الدولة لتشريعاتها واآلثار اإليجابية المتوقعة منها بحيث يتم تهيئة الرأي العام،
وتوعية منظمات المجتمع من أجل كسب الدعم المجتمعي لمشروعات القوانين الحكومية.
• التأكيد على ضرورة الموازنة بين الرؤية والطموح ،وبين اإلمكانات والقدرات المتاحة على أرض الواقع حتى
يتم تقديم خطط حكومية أكثر عملية وواقعية.

101

توصيات تتعلق بالجانب التنفيذي:
• التأكيد على اختيار القيادات اإلدارية على أساس الكفاءة ،والتأكد من قدرة القيادات اإلدارية لألجهزة االقتصادية
بشكل خاص على فهم آليات السوق ،والدور المتوجب على أجهزة الدولة لتحفيز االقتصاد.
• زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية بهدف تبادل البيانات والمعلومات والخبرات ،والتأكد من اتساق القوانين
واللوائح بين جهات الدولة المختلفة.
• إتاحة المعلومات المتعلقة بمختلف القوانين والسياسات واللوائح والقرارات الحكومية والتعديالت عليها للجميع
من خالل تطوير جهاز خاص بتوفير المعلومات ،وتنسيق تبادلها بين أجهزة الدولة.
• التأكد من أن تقوم الجهات الحكومية بمراجعة مدى اتساق اللوائح التنفيذية للقوانين مع أهداف القانون كما أراده
المشرعون لضمان تحقيق القانون ألهدافه.
• الدراسة الدقيقة لتحديد التكلفة المالية لإلجراءات الحكومية قياسا ً إلى العائد منها حتى يتم االستغناء عن
اإلجراءات ذات التكلفة العالية والعائد المنخفض.
• العمل على حصر األعراف اإلدارية الموجودة في إجراءات الدورة المستندية التي ليس لها أساس قانوني
بغرض وقف العمل بها ،والتخلص من آثارها السلبية على تطبيق القوانين.
• التركيز على تقليص الدورة المستندية بين الجهات الحكومية بعضها ببعض وعدم االقتصار في ذلك على
المراجعين من أفراد ومؤسسات خاصة.
• التحرك الجدي لمكافحة الفساد ،ومحاسبة المقصرين ،والمسؤولين الذين يسيئون استخدام السلطة وتأصيل قيم
الحوكمة والشفافية في األجهزة الحكومية بمختلف مستوياتها اإلدارية.
• العمل على حصر السلطات التقديرية التي تتيحها النصوص القانونية إلى أضيق الحدود لضمان المزيد من
العدالة والشفافية والموضوعية في تطبيق القوانين.
• التأكيد على التوسع في استخدام تطبيقات الحكومة اإللكترونية في مختلف أجهزة الدولة لضمان المزيد من
الشفافية والموضوعية والعدالة في تنفيذ القوانين.
• التأكيد على لزوم اظهار الجدية الكافية في تنفيذ القوانين بالشكل الذي ينسجم مع روح القانون ،وتفعيل الرقابة
من قبل الجهات الحكومية دون تعسف لضمان التطبيق الفعال للقوانين.
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• زيادة االهتمام بالبرامج التدريبية التي تقدم للقياديين والموظفين بالدولة ،واشتراط اجتياز اختبار بمحتوياتها،
وربطها بتقارير تقييم األداء بما يضمن التأهيل الحقيقي لهم لتنفيذ القوانين بدرجة عالية من االحترافية.
• إعادة النظر في سياسات الدعم المالي الحكومي ،وتوزيع األراضي للتركيز على المشاريع اإلنتاجية الحقيقية،
وعالج مشكلة ندرة األراضي بما يساهم في توفير احتياجات قطاع األعمال وتسهيل نشاطاته.
• تطوير آلية عملية وشاملة الحتواء األفكار اإلبداعية ،وتنمية قدرات المبدعين من قياديين وموظفين في مختلف
أجهزة الدولة بهدف االستفادة من أفكارهم بتطوير العمل.
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