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  بدولة الكویتالنفطیة  المالیةاستغالل الفوائض 

  محمد ابراھیم السقا. د.أ

  "واسقاط القروض االستفادة من الفوائض"ندوة بعنوان 

  كلیة العلوم االداریة

٢٧/١١/٢٠٠٥  

  الكویت ھبة النفط

 ، أي لوال"مصر ھبة النیل"مصر، قال عبارتھ الشھیرة " ھیرودوت"عندما زار الفیلسوف الیوناني 

. نیلستمرار تدفق المیاه من منابع الاستمرار وبقاء مصر مرتبط اساسا باومن ثم فان النیل لما وجدت مصر، 

أي ان استمرارھا وبقاءھا كدولة . "ھبة النفط"والواقع ان نفس العبارة یمكن ان تطلق على الكویت، فالكویت 

، كیف الیوم حد في وجھة نظري یواجھ الكویتوھذا ھو اكبر ت. مرتبط اساسا بالنفط" في ظل االوضاع الحالیة"

" كویت ما بعد النفط"لذا اعتقد ان مشروع . تؤمن مستویات الدخول والرفاھیة المرتفعة لسكانھا بعد زوال النفط

  .ھو اخطر وأھم مشروع استراتیجي یجب ان توجھ الیھ كافة الطاقات المتاحة لضمان رفاھیة اجیال المستقبل

ال  اصبح قریبا جدا،قد الساحة االن من یعد العدة لھذا الیوم، على الرغم من انھ  لالسف ال یوجد على

توجد حالیا أیة خطط استراتیجیة بدولة الكویت تتناول مصادر الدخل واالنتاج في حقبة ما بعد النفط، ال توجد أي 

؟، این سیعملون؟، ماذا اشارة ولو بعیدة عما ستفعلھ االجیال القادمة عند قدوم ھذا الیوم، ماذا سیفعلون

یبدو اننا تركنا االمر لھم یواجھون . سینتجون؟، من این لھم بوسائل المعیشة والرفاھیة التي ننعم بھا االن؟

  .  ان أھم ما یعنینا ھو ما نحن علیھ االن. مصیرھم بأنفسھم، ویبدو لالسف أن االمر ال یعنینا

عام في  ١٠٠ – ٧٥ھو انھ سوف یستمر ما بین  ان افضل سیناریوھات النفط بالكویت على االطالق

المستقبل، بعدھا سوف ینضب النفط تماما، وربما في ھذا المدى الزمني یكتشف العالم بدیال للنفط اقل اضرارا 

، ویصبح مخزون النفط بباطن االرض بال قیمة، مثلما ھو بشكل سریع فتنخفض ھذه المدةوأقل تكلفة، بالبیئة، 

عام في تاریخ االمم ھي زمن قصیر جدا، فھل نبدأ  ١٠٠ومع ذلك فان . ثیر من مناجم الفحم االنالحال بالنسبة للك

  .  من االن العداد العدة لھذا الیوم، على  الرغم من اننا، من وجھة نظري، قد تأخرنا كثیرا

اولة لدق تتناول ھذه الورقة المختصرة خیارات استغالل الفوائض الحالیة للنفط بدولة الكویت، في مح

  . اجراس الخطر المحدق بأجیالنا القادمة، وتقدیم بعض االفكار الممكنة في ھذا المجال

  : األولىالمالیة الوفرة 

حظر النفطي فرضتھ الدول العربیة النفطیة على صادراتھا الى وما تالھا من ، ١٩٧٣عندما حدثت حرب اكتوبر 

الى ما یقارب  ،١٩٧٣عام  دوالرا للبرمیل ٢.٢رة من حوالي امریكا واوروبا، ارتفعت اسعار النفط بصورة كبی

وترتب على ذلك فوائض مالیة ضخمة وغیر مسبوقة للدول المصدرة للنفط، ومنھا . ١٩٨٠دوالرا في عام  ٥٠

  : وقد قامت الدولة باستخدام ھذه الفوائض في. الكویت

الخ.. ومدارسالتحتیة من طرق ومستشفیات  ىإقامة البن .

ستوى الخدمات المختلفة المقدمة لالفرادرفع م.



2

 اإلفرادرفع مستویات الرفاه باعتبارھا قناة لتقسیم الثروة بین.   

، على االفراد )الناضبة(أي ان استخدام الوفورات المالیة قام على فلسفة اقتسام الثروة، أو اعادة توزیع الثروة 

تجاھل قد عملیة اقتسام الثروة  النمط الذي سارت علیھال وعلى الرغم من منطقیة مثل ھذه الفلسفة في حینھا، ا

، أي مثل ھؤالء الذین عثروا على كنز واصبح ھمھم "نظریة الكنز"واصبحنا نتصرف وفق . اھمیة تنمیتھا

  . یوم على ھذا الكنز وینتھي يالشاغل ھو سحب جزء منھ یومیا لالنفاق على حاجاتھم، دون ان یعوا انھ سوف یأت

  :على ھذا النمط افرازات عدیدة یمكن تلخیصھا في االتيقد ترتب ل

 وھو اھم الجوانب االیجابیةتحسن كبیر في مستویات الخدمات والمعیشة والرفاھیة بشكل عامحدوث ، .

 ،االعتماد بشكل واضح، وقلت فیھ قیمة العمل وازداد فیھ اإلنتاجیةفیھ  انخفضتخلق مجتمع استھالكي 

. على الدولة في كل شئ

في الوقت الراھن ،اقمت حدتھا بمرور الوقت، وباتتـتف التية ـتالالت الھیكلیـن االخـمالكثیر  انتشار، 

١:التالیةالرئیسیة  المؤشرات، وذلك على النحو الذي تعكسھ ذاتھا التنمیةتشكل قیدا على عملیة 

 ٥٢.٥(ارتفاع مساھمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي%(.

14.2نسبة تكوین رأس المال إلى الناتج المحلي اإلجمالي  تواضع)%(.

 3.2(تواضع نصیب الصناعات التحویلیة غیر النفطیة في الناتج المحلي%(.

 65نصیب القطاع العام من الناتج المحلي اإلجمالي)%(.

 ط في فق )%٦(فتمثل  األخرىالصادرات الى اجمالي الصادرات، اما  %92صادرات النفط متوسط

.المتوسط

 الحكومة إیراداتمن % ٩١(ھیمنة اإلیرادات النفطیة(

وتدني االنفاق ، )من اجمالي االنفاق العام %٨٩( العامة للدولة ارتفاع اإلنفاق الجاري في المیزانیة

. )من االنفاق العام في المتوسط %١١(االستثماري 

 ٣٤( ي السكانإجمالفي المتوسط الى نسبة السكان الكویتیین انخفاض%(

 ١٨(انخفاض نسبة العمالة الوطنیة إلجمالي العمالة%(

86الوطنیة في القطاع الحكومي  تركز العمالة) %(

 7.4(نسبة البطالة للعمالة الكویتیة ارتفاع%(

 الخطرفي ذات الوقت بطبیعة  تعكس لنا مدى عمق االختالالت التي نواجھھا، وتنذرجمیعھا مؤشرات و

  . ما افرزتھ الوفرة المالیة االولىباختصار شدید ھذا . نا اذا لم نواجھھاالمحدق ب

  

  

  

                                                
  .٢٠١٠/٢٠١١ – ٢٠٠٥/٢٠٠٦مشروع الخطة الخمسیة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لدولة الكویت  - ١
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  )Petrodollars( أخرىالنفطیة مرة  األموالعودة : الثانیةالمالیة الوفرة 

 العاممنذ بدأت الحرب على العراق، اخذت اسعار النفط في االرتفاع بصورة واضحة، وبلغت مستویات قیاسیة في 

ملیار دوالر في عام  ٤٥٠حوالي نفط بستصدر  األوسطالشرق الدول النفطیة في تشیر التقدیرات الى ان و. الحالي

ملیار دوالر في عام  ٢٣٠نحو یبلغفي موازین مدفوعاتھا الجاریة  ھاحقق فائضا في معامالتتسكما  ،٢٠٠٥

 ١٨٠سیبلغ والذي لصین والیابان كلھا بما فیھا العمالقان ا أسیالمنطقة شرق ، مقارنة بالفائض المحقق ٢٠٠٥

  . ملیار دوالر وفق السیناریوھات المطروحة ٢٠ فائضا یتجاوزالكویت  تحقق أنیتوقع و .دوالرملیار

بسبب  ،ي المستقبللالسعار فاستمرار ھذه المستویات المرتفعة  إلىتشیر المتاحة جمیع التحلیالت والواقع أن 

یصل طلبھا على  أنلى النفط من مصادر غیر تقلیدیة، بصفة خاصة الصین، التي یتوقع لطلب عالمتزاید لنمو ال

یتزاید طلب الوالیات  أنكذلك یتوقع  )ملیون برمیل یومیا ٥یبلغ طلبھا حالیا ( ٢٠٢٠ل عام م برمی ١١ إلىالنفط 

األمر  ٢٠٢٠برمیل عام  ملیون ٩٢حوالي  ىیصل وفقا لبعض التقدیرات ال في المستقبل أیضاالمتحدة بشكل كبیر 

. ومن ثم األسعارفي المستقبل، الذي سیضمن، حسب تلك المصادر، استمرار االرتفاع في الطلب على النفط 

نا فانما سلمنا بصحة ھذا التحلیل فاذا . الفائض الحالي ھو فائض دائم أنوأصبح من األمور شبھ المسلم بھا 

فرصة   "لالموال النفطیة، والتي تمثل، من وجھة نظري" الثانیةالوفرة "علیھ ما یمكن ان نطلق  نواجھ حالیا

لضمان استمرار الكویت كدولة لھا كیان مستقل قادر على  اوضاعناترتیب  إلعادة، األخیرة، قد تكون أخرىذھبیة 

  . ، وتتمتع في ذات الوقت بمستویات للرفاھیة ال تقل عن المستویات الحالیةالبقاء على المدى الطویل

انھ، ولالسف الشدید، بدال من ان نتناول افضل السبل الستغالل ھذا الفائض للدفع في ھذا الجانب، فد شجعت  غیر

فتح شھیة المطالبین برفع مستویات المرتبات، لى عالمحقق في المیزانیة العامة للدولة الحالي مستویات الفائض 

فلسفة الكنز، "أي بنفس الفلسفة ت العاملة بالدولة، لفئات متعددة، وتحسین كوادر الكثیر من الفئا إعفاءاتومنح 

قى عبئا كبیرا على المیزانیة العامة للدولة فقط، ولكنھ لاالستجابة لتلك الطلبات سوف لن ی أنمن الواضح  وأصبح

 اإلنفاق، خصوصا في ظل صعوبة عملیات تخفیض مستویات في المستقبل بئاستدامة ھذا الع أیضاسوف یعني 

ومما ال . تمتد لكل دول العالم تقریبا أیضا وإنماجموده، وھي ظاھرة ال تقتصر على دولة الكویت،  الجاري بسبب

على المیزانیة العامة  دائمة أعباء إلقاء بإمكانیة ،صعب التسلیمی شك فیھ انھ من غیر المنطقي، فضال عن انھ

العامة  اإلیراداتالحالیة لھیكل  وضاعاأل، خصوصا في ظل مؤقتة أحوالھا أفضلللدولة اعتمادا على فوائض، في 

  . النفطیة اإلیراداتعلى  أساسيللدولة الذي یعتمد بشكل 

. عندما نتحدث عن وجود فائض مالي لدى الحكومةوذلك من ناحیة اخرى فان ھناك سوء فھم لطبیعة الفوائض، 

المعلوم أن فمن . ا فائضنحن نتحدث عن فائض لحكومة ھي في االصل مدینة، كیف لحكومة مدینة ان یكون لھ

صندوق االجیال القادمة بشكل اكبر ل، و)ملیار دینار ٤بحوالي (الحكومة مدینة لمؤسسة التأمینات االجتماعیة 

فاذا كانت الحكومة مدینة بھذه المبالغ الضخمة، فأین لھا ). ملیار دینار ٤٢ –ملیار  ١٧تتراوح التقدیرات بین (

  . بھذا الفائض

تثبت انھ من الممكن حدوث انعكاس، وبشكل السعار النفط التجربة الماضیة  أن إلىالتنبیھ  وغني عن البیان

خاصة وان المستویات المرتفعة حیث یتسم سوق النفط الخام بالتقلب الشدید، سریع، في مستویات أسعار النفط، 
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عمل على تسارع خطوات االبتكار بال شك سوف ت أنھامن معظم المصادر اقتصادیأ، كما  اإلنتاجالحالیة للنفط تجعل 

الوضع الحالي  أنفاذا سلمنا ب وعلى ذلك. للنفط، وھو اخشى ما نخشاه في المستقبل في مجاالت الطاقة البدیلة

وتظل كما سبقت . في المستقبل األوضاعانھ لیس ھناك ما یؤكد استمرار تلك  إالللمالیة العامة للدولة یبدو مریحا، 

  .یة فرصة نادرة للتعامل بصورة اكثر جدیة مع التحدیات الحیویة التي تواجھنا في المستقبلاالشارة الفوائض الحال

  

  المتاحة الخیارات

  تعمیق سیاسات الرفاه الحالیة :األوللخیار ا

، زیادة المتقاعدین فوائد قروض إلغاءفواتیر،  إلغاءقروض،  إلغاء(تعظیم مستویات الرفاھیة للجیل الحالي أي 

وتستند الحجة االساسیة وراء ھذا الخیار الى ان . )الخ... كوادر،  إقرارالمعاشات، ، زیادة أمیریةمنح الرواتب، 

سوف یعني ان جانبا كبیرا من ھذه الفوائض سوف یذھب الى  سوء ادارة موارد الدولة والھدر الكبیر الحادث بھا 

ضمانا لوصولھا الى رجل الشارع، ولیس فئات محددة، ومن ثم فمن العدل ان توزع ھذه الفوائض على الشعب 

:ولمثل ھذا الخیار مزایا ضخمة للجیل الحالي، اال انھ یالحظ االتي. لفئة المنتفعین من المال العام وحدھم

 ان الحجة االساسیة لھذا المقترح مدمرة، فبدال من ان نبحث عن موطن الداء، أي الفساد والمحسوبیة

تھ ونجتث جذوره، فاننا نسیر في االتجاه ذاتھ، ولكن على المستوى وھدر المال العام، ونحلل مسببا

. الكلي

 عني استمرار إفرازات األوضاع الحالیة وتعمیق اختالالتھا، وسوف یمثل ھذه السیاسات سوف ان انتھاج

مستویات مخیفة في ، أسوأھا ھو استمرار ارتفاع معدالت البطالة الى تنتھي بنا إلى نھایة سیئة للغایة

. المستقبل  القریب

 ان انتھاج مثل ھذه السیاسات سوف ینمي الحس الشعبي بأن الحكومة في كافة االحوال یجب ان تدفع

بغض النظر عن المجاالت التي انفقت فیھا ھذه القروض، والكیفیة التي  قروضھم وفواتیرھم، الناس  عن

عن البیان بحیث یصبح ذلك حق شبھ مكتسب، وغني ص، استخدمت فیھا السلع العامة من قبل االشخا

.ان مثل ھذه السیاسات تعمق من االثار السلبیة لالنماط االستھالكیة للجیل الحالي

 ان اسقاط الفواتیر یعني من الناحیة العملیة ان الحكومة الحالیة، على عكس كافة حكومات العالم، تكافئ

.القانونالذي یخالف القانون، وتعاقب الملتزم ب

 األجیالجریمة ترتكب في حق  يھالخ، .... الفوائد إلغاءوالفواتیر،  إلغاءوالدیون،  إلغاءان عملیة 

سارق االموال العامة  أن ھوالفرق بینھا العامة،  األموالمثلھ مثل سارق  إلیھایدعو وان الذي ، القادمة

 .وض فیمارس جریمة سرقة بمقتضى قانونیرتكب جریمة یعاقب علیھا القانون، اما المطالب بالغاء القر

 وھي قضیة محوریة في عملیة التنمیة ھذا الخیار یضر بصور أساسیة بقضیة العدالة بین األجیال أن

م منافع یعظتھدف الى تاذ یفترض في السیاسات االقتصادیة المتوازنة انھا ال  .االقتصادیة واالجتماعیة

  .  جیل على حساب جیل آخر
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  القادمة األجیالسداد الدین الحكومي وتنمیة صندوق  :انيالخیار الث

ویتم ذلك من خالل استخدام الحكومة للفوائض المحققة في سداد دیونھا المختلفة، بصفة خاصة لصندوق االجیال  

الخیار من ضررا اقل أي انھ خیار وأراه خیار مرحلي، ، Second Bestاسمیھ قد یكون ھذا حل . القادمة

ویسئ استغالل الدولة المالیة بشكل جید،  مواردلم یكن الجیل الحالي قادر على استثمار  إذاانھ  أساس على ،األول

كفاءة من الجیل الحالي في تعظیم االستفادة من ھذه  أكثرقد یكون قادم لجیل بالمال العام فلنحتفظ المال العام، 

مثل لضمان استمرار االحل الجیال القادمة ھو وق األدھل صنولكن ھذا الخیار یطرح سؤاال مھما ھو، . الفوائض

  :القادمة؟ وبشكل عام یالحظ االتي رفاھیة األجیال

 الحالیة، واخطر ما فیھا ھو تصاعد  األوضاعاختالالت استمرار سوف یترتب على ھذا الخیار  أخرىمرة

. مشكلة البطالة على المستوى المحلي

ھل نسبة ع االجیال القادمة، وتحقیق عدالة بین االجیال، فاذا كان الھدف من ھذا الخیار تعظیم مناف

ھل  آخربمعنى القادمة في الثروة،  األجیالھي نسبة عادلة لضمان حق العامة  إیراداتنافقط من % ١٠

.بھذا الشكل  Intergenerational األجیالفعال نحن نحقق العدالة المطلوبة بین 

 األجیالصندوق ذلك ، بشكل اكبر مما یخدم الكویت األخرىالقادمة یخدم الدول  األجیالصندوق أن 

یوفر وظائف في العالم الخارجي، في الوقت الذي ال یجد فیھ باستثماراتھ في الدول المختلفة القادمة 

فضال عن مساھمتھ في زیادة مستویات الناتج والدخول والنمو في تلك  .الشباب الكویتي فرصة عمل

. الكویت نسبة لدولةبالالدول أكثر مما یحدثھ 

 في  االستثمارات الخارجیة تحیط بھا الكثیر من المخاطر، مثل تقلبات مستویات النشاط االقتصاديأن

 األخالقیةالمخاطر والفائدة،  أسعارتقلبات والعمالت، بصفة خاصة الدوالر،  أسعارتقلبات و، الخارج

.التجمیداحتماالت واھمھا  المخاطر السیاسیةفضال عن 

یستثمر، لیس في الخارج، ولكن في بناء  أنھذا الصندوق ینبغي مثل . القادمة األجیالنا ضد فكرة صندوق أ

قاعدة صناعیة وخدمیة تضمن تنویع مصادر الناتج، وتضمن استمراریة عملیة تولید الدخل بمعدالت مرتفعة 

ل القادمة، یقول المثل الصیني، تویات الرفاھیة عند معدالت عالیة، ومن ثم ضمان مستقبل االجیامس إلبقاء

، ناذ. ، وھذا ما ینبغي ان نفعلھ لالجیال القادمة"كة، ولكن علمني كیف اصطاد السمكال تعطني كل یوم سم"

لألجیال القادمة على المدى  زاھرصندوق األجیال القادمة لیس حال امثال لضمان مستقبل  من وجھة نظري،

ستجد معارضة لدى الكثیرین على اساس انھ اذا لم یكن ھذا الصندوق  أنا متأكد ان مثل ھذه الفكرة. الطویل

ولكن تحلیلي االساسي یقوم على اساس افتراض توافر . موجودا لذھبت اموالھ الى جیوب سراق المال العام

االوضاع المثلي التي تسنح الفرص لنمو مستمر على المدى الطویل في ظل درجة عالیة من الشفافیة 

. والمحاسبة

   وكسب مصادر جدیدة للتنافسیة على المستوى الدوليبناء ل تنویع ھیكل االقتصاد: الخیار الثالث

من الناحیة الواقعیة و، في المستقبلككیان مستقل الوحید لضمان استمرارنا و The Best االفضلھذا ھو الخیار 

حالیا ینبع ر تنافسیة اقتصادنا الوحیدة ان مصد. لتوظیف الفوائض النفطیة المحققة آخرال یوجد لدینا خیار امثل 
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تملكنا لمصدر طبیعي ھو النفط الخام، التي تقوم على ، Comparative Advantageمن المیزة النسبیة 

وال نملك أي مزایا تنافسیة اخرى . ننتجة بتكالیف منخفضة، ونبیعھ باالسعار السائدة في السوق العالمي للنفط

ومن المعلوم ان المیزة النسبیة كمصدر للتنافسیة على المستوى . الحالي للعمل نساھم بھا في التقسیم الدولي

الدولي انخفضت اھمیتھا بشكل كبیر حالیا، اذ اصبح االعتماد اساسا على المزایا التنافسیة المكتسبة 

Competitive Advantagesالتي تنبع اساسا من الجھود المختلفة لتنمیة ھذه المزایا من قبل ، و

، والذي اشتركت فیھ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ویشیر التقریر الدولي للتنافسیة االخیر . ظمات المختلفة في المجتمعالمن

، بشكل عام، ضعیف )دولة ١١٧(الكویت الول مرة ان المركز التنافسي لدولة الكویت بالنسبة لباقي دول العالم 

جوانب المعرفة واالنفاق على البحوث الجوانب المرتبطة ببیئة االعمال والتكنولوجیا والكثیر من خصوصا في 

  . والتطویر

ال بد وان نستغل ھذه الفرصة الذھبیة، التي ربما ال تتكرر مرة اخرى في المستقبل، وأغلب طني . ماذا نفعل اذن

االجابة ان كیف نستغل ھذه الفرصة؟  ،السؤالیبقى ولكن . اذا فوتنا ھذه الفرصة فربما ال تعود مرة اخرى ناان

تتمثل في استغالل ھذه الفوائض لتنمیة مستویات التنافسیة لالقتصاد الكویتي على المستوى الدولي بخلق ببساطة 

لالنتاج، وتنوع  مختلفةمزایا اضافیة ترفع من قدرات االقتصاد الوطني على تولید مصادر جدیدة للدخل من مصادر 

ویقتضي ذلك االمر . واستقرارا كثر تنوعامن مصادر اھیكل صادراتھ وتزید من قدرتھ على جمع عمالت اجنبیة 

ذات جدوى  ستراتیجیةاإلمشاریع الالبرامج االستثماریة النشاء مجموعة من الخطط وتبني مجموعة من 

  . تؤمن مستقبال لألجیال المقبلة، اقتصادیة

ھو ھذه لیس ھنا ، اال ان المقصود "المشروعات العمالقة"والواقع ان الكویت قد بدأت كما یقولون عھد 

بالتأكید تساعد في تفعیل القدرات  مثل ھذه المشروعاتالخ، .. المشروعات، أي مد جسر أو انشاء مدینة، او میناء

. نتاجي بالدرجة االولىاالذات طابع تلك المشروعات ستراتیجیة االمشروعات بالالمقصود  ولكن، للدولة التنافسیة

لتحدید مواطن القوة التي نمتلكھا، ، SWOTباستخدام نماذج قدر اكبر من التحلیل بالتأكید نحن نحتاج الى 

ومواطن الضعف التي نعاني منھا، وتحدید طبیعة الفرص المتاحة وافضل السبل لتعظیم العوائد منھا، والمشكالت 

 المیزة التنافسیة التي یمكن ان نستثمر جھودنا وطاقاتناتحدید وكل ذلك بھدف . المختلفة التي یمكن ان نواجھھا

  . الخ.. طبیعة القطاعات التي سننمیھا، والصناعات التي سنستثمر فیھا، واالسواق التي نستھدفھافیھا، و

ان الھدف االساسي من مثل ھذا النوع من التحلیل انشاء مجموعة من الصناعات في مجموعة من القطاعت التي 

ت اثبتت جدارتھا في الكثیر من الدول ، مثل ھذه الصناعاClustersو ما یطلق علیھ أتتسم بتكامل انشطتھا، 

لن یتم ذلك اال من خالل جھد ومما ال شك فیھ ان ذلك التحول . الناشئة لما تقدمھ من مزایا ووفورات افقیة ورأسیة

الحداث تغیر في المفاھم اوال، وتحویل االھتمام الى ھذه قومي یشمل كافة منظمات المجتمع المدني والحكومة 

انة بالكوادر الوطنیة واالجنبیة، وذلك في مناخ سیاسي لرسم ابعاد ھذه االستراتیجیة باالستعوالقضیة المصیریة، 

بمعنى ان نقطة االنطالق لنجاح أي مشروع قومي على ھذا المستوى ال بد وان تستند إلى إصالح سیاسي . مناسب

وقت في ظل نمط حكومي صالح أوال یعالج مواطن الفساد ویسمح بأكبر قدر من الشفافیة والمحاسبة في ذات ال
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Good Governance یستھدف مصلحة الجمھور بالدرجة االولى، ویمثل قدوة ومثال یحتذى بھ، ویسھل ،

  . من خاللھ تسویق مثل ھذا المشروع الوطني لدى الجمھور استنادا الى ثقة لدى المواطن بالحكومة

االعمال على المستوى القومي یمكن تلخیصھا في ومثل ھذا التوجھ یتطلب مجموعة من االصالحات لتھیئة بیئة 

  :االتي

 نشر الشفافیة المساءلة ومحاربة الفساد والمحسوبیةواالصالح السیاسي

ترشید الدور التدخلي للدولة في الحیاة االقتصادیة 

لتوجیھ الموارد في االتجاه الصحیح  وجھاز األسعارقوى السوق  إطالق

دعم وتطویر القطاع الخاصو تثمار الخاصإیجاد البیئة مناسبة لالس

تتمتع بالكفاءة  سوق مالیة منظمة جیدًا إیجاد  

 إقلیميتطویر الكویت كمركز مالي وتجاري و الخدمات المالیة والتجاریة والنقل والمواصالتتنمیة قطاع

بناء مجتمع المعلومات والمعرفة

تطویر األداء االقتصادي

األمان االجتماعيات مستویالسكان واالھتمام ب

المتوازنة  واإلقلیمیةالتنمیة الحضریة االھتمام ب  

  :یمكن تلخیصھا في  االتي مساعدةالتي اسمیھا عوامل مواتیة او عوامل ولحسن الحظ فان ھناك مجموعة من ال

 مر الذي بعد انتھاء التھدید الذي كان یمثلھ رئیس النظام السابق بالعراق، االتراجع حدة الھاجس األمني

یفتح المجال لبلورة توجھات تنمویة جدیدةیساعد على 

 تحسن اوضاع  المیزانیة العامة للدولة بما یسمح برصد میزانیات مناسبة الغراض االستثمار الالزم

الحداث  التغییر المطلوب

لمنطقة مع استقرار اوضاع ا االقلیمي تصاعد التوقعات بشأن الرواج التجاري واالنتعاش االقتصادي

. ونمو مستویات الدخول فیھا بشكل كبیر

والبدء بما یسمى بالمشروعات  ارتفاع مستوى اإلنفاق االستثماري العام على قطاعات البنیة األساسیة

العمالقة

 كما ھو واضح في مشروعات خطط التنمیة االقتصادیة  بناء رؤیة مستقبلیة للدولةباالھتمام بدء

.االخیرةواالجتماعیة في السنوات 

  .یمكن استثماره للدفع في االتجاه المطلوب ازخممثل ھذه العوامل المساعدة توفر 


