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 االقتصادي النمو على بظالله يلقي النفطي لقطاعا

 %3-1 بين ما يتراوح ضيق نطاق ضمن المتوقع االقتصادي النمو معدل انحسر

 ويعكس. اإلقليمي المتوسط من بقليل أدنى يعد فيما، 9191- 9112 الفترة خالل

 تفاقيةا خلفية على النمو معدالت بتقليص تأثره ومدى النفط لقطاعهم الم دورال ذلك

 لناتجا يرتفع أن جحالمر ومن. تمديدها يتم أن شبه المؤكد من والتي وحلفائها، األوبك

 السنة حلولب الغاز إنتاج مضاعفة إلى الكويت تطلع مع قليالا  النفطي اإلجمالي المحلي

 ومصفاة( 9191) البيئي الوقود مشروعي دخول بإن علماا ، 9192/ 9193 المالية

 .التكريرية الطاقة مضاعفة في تقريباا  سيساهم اإلنتاج مرحلة( 9191) الزور

 بطءو المالية الضغوط خلفية على ضعيفاا  النفطي غير النمو سيظل أخرى، جهة منو

 غير النمو معدالت تراوح إلى التوقعات تشيرحيث . للنمو الداعمة اإلصالحات

 تعزيز في النفط أسعار ثبات مساهمة ظل في سنوياا  %9.2-9.2 بين ما النفطي

 اإلنفاق اقآف تعتبر كما. محدودة بوتيرة كان وإن العامة النفقات وزيادة الثقة مستويات

 أعلى إلى االستهالكية القروض نمو ظل في مقبولة القريب المدى على االستهالكي

 أبريل في سنوي أساس على %11 بنسبة ارتفعت والتي أعوام، خمسة منذ مستوياتها

 زايدوت اإلقراض على المفروضة التنظيمية القيود من الحد إلى جزئيا يعزى فيما

 ددع لتزايد نظراا  المشاريع تنفيذومن المرتقب تحسن وثيرة . التوظيف معدالت

 الحكومة والتزامالماضي  العام خالل بعضها تنفيذتأخير  مكراوت االعداد قيد المشاريع

 الرغم على نهأ إال. 9132 لرؤية االستراتيجية األهداف إطار في الرأسمالية بالنفقات

 غياب ظل في النفطي غير القطاع قبل من أقوى نمو لتوقع قوياا  سبباا  نرى ال ذلك، من

 .أكبر مالية حوافز وتوفير االقتصادي االصالح برنامج تحسين جهود

، %9-1 مستوى عند منخفضاا  معدله يظل أن المتوقع فمن التضخم، صعيد على أما

 تأثرو ،9112 العام من األول الربع خالل السكنية اإليجارات نظراا الستمرار تراجع

 وقعالمت ومن. الدولية األسعاروانخفاض  المحلي الدعم من بكل الغذائية المواد أسعار

 النمو معدالت اعتدال يعكس بما %9 حوالي إلى األساسي التضخم معدل يصل أن

 لضرائبا وغياب التجاريين الشركاء عمالت مقابل الكويتي الدينار وقوة االقتصادي

  .للدعم كبير خفض أي وأ( االنتقائية الضريبة أو المضافة القيمة ضريبة)

بشرط  9191كما سيتم إدراج الكويت في مؤشر مورغان ستانلي اعتبارا من مايو 

بحلول نوفمبر. ومن المتوقع أن يجلب هذا االدراج  د التنفيذ()وهما قي شرطين تطبيق

 مباشرة.الغير والمباشرة األموال  سرؤومليار دوالر من  11 حوالي

 من خالل االحتياطياتتمويله يتم  ، قدالميزانية تتجه مجدداً لتسجيل عجز

يتوقع أن يسجل الميزان المالي أول فائضاا له منذ أربع سنوات في السنة المالية 

فيما يعزى بصفة رئيسية الرتفاع أسعار النفط وضعف مستويات  9112/9112

اإلنفاق. وبافتراض انتعاش النفقات إلى حد ما خالل العام الحالي، فإنه من المرجح 

رة أخرى إلى تسجيل عجز. وعلى الرغم من أن االحتياطي أن تعود الميزانية م

 تراجعفي ظل على المدى القريب  كبيرةالنقدي للحكومة يوفر هوامش وقائية 

إال أن الضغوط المالية الرئيسية ترتفع بسبب غياب اإلصالحات  ،مستويات الدين

ة بما في مالمتعلقة بتوسيع القاعدة الضريبية، واستمرار الضغوط على النفقات العا

ذلك زيادة معدالت التوظيف في القطاع العام. ووفقا لتقديرنا، بلغت قيمة أصول 

 92ما قيمته  –لتمويل عجز الميزانية  عادة المستخدمة –صندوق االحتياطي العام 

والتي  9112من الناتج المحلي اإلجمالي( في مارس  %01مليار دينار كويتي )

مليار دينار  11عد التحويالت الالزمة( البالغ قيمته يمكنها تمويل العجز التراكمي )ب

الموافقة على قانون الدين تمت  إذاما أ ،9191/9199كويتي حتى السنة المالية 

 االحتياطيات.يساهم في تخفيف الضغوط على س فذلك الجديد

يتسم الوضع المالي الخارجي بالصالبة في ظل توافر فوائض  أخرى، من جهةو

 . وإلى جانبالمقبلة فترةالهائلة في الحساب الجاري على الرغم من تراجعه خالل 

العائدات النفطية، يتم دعم الفائض المالي من خالل العائد على األصول الحكومية 

يارات دينار كويتي سنوياا مل 2المحتفظ بها في الخارج والتي تصل قيمتها إلى حوالي 

االموال  رؤوستشهد حركة ن أمن الناتج المحلي اإلجمالي(. ومن المقرر  19%)

صافية للخارج، ال سيما في ظل غياب إصدارات أداوت الدين السيادية أو  تدفقات

مليار دوالر في العام  1.3تزايد االستثمار األجنبي المباشر. وقد بلغ هذا األخير 

س تدني مركز الكويت على مقاييس التنافسية و "سهولة ممارسة بما يعك 9112

 ."أنشطة األعمال

  تزايد نمو االئتمان، ويتوقع استقراره خالل العام الحالي

على أساس  %2شهد نمو االئتمان انتعاشاا، حيث ارتفع مرة أخرى متخطياا مستوى 

. ونتوقع أن 9112في المتوسط خالل العام  %9.3بعد أن بلغ  ،سنوي حتى اآلن

يشهداا استقراراا على نطاق واسع على مدار الفترة المتبقية من العام الحالي في ظل 

بما يعادل التراجع على صعيد القروض  ،تزايد معدالت القروض االستهالكية

عمالت لكويتي بسلة من الالسكنية. كما استفاد البنك المركزي من مرونة ربط الدينار ا

برفعها  االحتياطي الفيدرالي األجنبية لزيادة أسعار الفائدة أربع مرات فقط مقابل قيام

خفض د بوتيرة أقل عن هتيسيريسياسة نقدية  اتباعيعنى هذا إمكانية قد تسع مرات. و

 .االئتمان على نمو ذلك تأثيرمما يقلل من  الفائدة،لسعر االحتياطي الفيدرالي 

 قائمة زالت ما التحديات نأ إال مستقرة، تبدو المستقبلية النمو آفاق

 في اهمتس وقائية هوامش الكويت بها تتمتع التي الهائلة النقدية االحتياطات توفر

 ظل في فانه ذلك، من الرغم على انه إال. معاكسة خارجية صدمات أي ضد الحماية

 تطبيق وغياب النفط أسعار استقرار عدم ضوء في الموازنة عجز فجوة اتساع

 ورفع( والدعم األجور فاتورة) الحالية النفقات خفض إلى تهدف مالية إصالحات

 لىع العام االحتياطي صندوق في المدخرة األموال حجم يتضاءل فسوف اإليرادات،

 فالتصني ووكاالت األجانب المستثمرين نظرة على ، مما قد يؤثرالمتوسط المدى

 عمل فرص لخلق الخاص القطاع نمو وتعزيز العمل بيئة تحسين كما أن. االئتماني

 يف يساهم سوف ،العمل سوق يدخلون الذين الكويتي الشباب من المتزايدة لألعداد

 .دامالمست االقتصادي النمو مسار على الكويت ويضع المخاطر أوجه بعض تعويض

 

 الكويت
 عام بحلول ٪8.2 إلى طفيف بشكل النفطي غير النمو ارتفاع مع المقبلة، الفترة خالل اإلجمالي المحلي الناتج نمو على النفط قطاع تباطؤ يؤثر من المتوقع أن

 .الدين قانون غياب في العام االحتياطي صندوق من ي قد يتم تمويلهذوال ،8282-8222 الفترة خالل عجز حالة في المالي الوضع يكون أن جحالمر ومن. 8282

ا يكون قد الفائدة سعر في مرتقب تخفيض أي من ستفادةاال أن على التيسيرية، النقدية السياسة من بدعم االئتمان نمو انتعش كما  مخاطرخص الأما فيما ي. محدودا

 الصندوق موارد نزفيست أن يمكن الذي المالي العجز نطاق وتوسيع اإلصالح تقدم وتباطؤ اإلقليمية الجيوسياسية والتوترات النفط أسعار انخفاض تشملف ة،السلبي

 .المتوسط المدى في
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 االقتصادية البيانات أهم: 1 الجدول  الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج: 1 البياني الرسم

(% y/y)   

  

2017 2018 2019 2020 2021   

       

 الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي مليار دوالر 143 138 134 137 120

النمو السنوي ٪ 2.4 2.4 1.0 1.8 3.5-  الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

النمو السنوي ٪ 2.0 2.0 0.5- 1.2 7.2-  النقطي      

النمو السنوي ٪ 2.8 2.8 2.5 2.5 2.2  غير النفطي      

النمو السنوي ٪ 2.0 1.5 1.0 0.6 1.5  التضخم 
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 قبل التحويالت إلى صندوق الثروة السيادية * 
 الوطني الكويت بنك وتقديرات المركزي اإلحصاء مكتب: المصدر

 

 الوطني الكويت بنك وتقديرات الرسمية المصادر: المصدر 
   

 الخام النفط إنتاج: 2 البياني الرسم  ة العامةالمالي رصيد: 3 البياني الرسم

 )مليون برميل(  )%(           

   

 منظمة الدول المصدرة للنفط : المصدر  الوطني الكويت بنك وتقديرات  المالية وزارة: المصدر
   

 التضخم: 4 البياني الرسم  المصرفي االئتمان: 5 البياني الرسم

 )%(   )%، على أساس سنوي(         

   

 المركزي اإلحصاء مكتب: المصدر  الوطني الكويت بنك وتقديرات المركزي البنك: المصدر
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