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اإلصالحات  تطبيق  ضرورة 

لتعزيز التعافي



تباطؤ نمو االقتصاد وسط استمرار تفشي الجائحة، مع ضرورة تطبيق 
اإلصالحات لتعزيز التعافي

بــدأ االقتصــاد الكويتــي خــالل عــام 2021 يتعافــى تدريجيــاً مــن االضطرابــات 
االقتصاديــة الناجمــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا، إذ انكمــش النــاجت احمللــي 
ــر  ــي والثالــث مــن العــام املاضــي بشــكل هــو األكث ــي فــي الربعــني الثان اإلجمال
حــدة علــى اإلطــالق )منــذ بيانــات عــام 2011(. كمــا ســجلت املاليــة العامــة 
ــر حــاالت العجــز فــي ظــل التراجــع الشــديد ألســعار النفــط،  واحــدة مــن أكب
واســتمر التضخــم فــي االرتفــاع علــى خلفيــة تزايــد أســعار املــواد الغذائيــة 

ــرض. ــب الع ــى جان ــود املفروضــة عل والقي

وكشــفت البيانــات االقتصاديــة فــي الربــع األول مــن عــام 2021 أن التحســن 
كان مدفوعــاً باإلنفــاق االســتهالكي وبدعــم مــن القــروض الشــخصية. كمــا 
كان أداء ســوق األســهم جيــداً إلــى حــد مــا خــالل نفــس الفتــرة وذلــك بفضــل 
تزايــد التفــاؤل جتــاه طــرح اللقاحــات وتوقعــات حتســن أنشــطة األعمــال فــي 
املســتقبل. باإلضافــة إلــى ذلــك، تزايــدت اآلمــال فــي تســارع وتيــرة اســناد 
املشــاريع التنمويــة فــي الربــع األول مــن عــام 2021، واكتســاب ســوق املشــاريع 
الكويتيــة أخيــراً مزيــد مــن الزخــم هــذا العــام بعــد التأثــر ســلباً بتداعيــات 
اجلائحــة فــي عــام 2020. وتتزامــن تلــك االحــداث مــع ارتفــاع ملحــوظ ألســعار 
إدارة األوبــك وحلفائهــا جلانــب  يعكــس  بــدوره،  الــذي  النفــط، وهــو األمــر 

ــى النفــط. ــي عل ــب العامل ــرض وحتســن منــو الطل الع

إال انــه علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن حالــة عــدم اليقــني ال زالــت مرتفعــة، وذلــك 
فــي ظــل إعــادة فــرض حظــر التجــول اجلزئــي نظــراً لتزايــد حــاالت اإلصابــة 
بالفيــروس داخــل الكويــت وخارجهــا ممــا ســيؤدي إلــى إبطــاء وتيــرة العــودة 
إلــى احليــاة االعتياديــة )الرســم البيانــي 1(. وفــي الكويــت، تراجعــت وتيــرة 
إقــراض الشــركات علــى الرغــم مــن إقــرار قانــون »ضمــان التمويــل« للمؤسســات 
ــي ســتنعكس  ــرات الت ــدى التأثي ــى اآلن م ــرف حت ــرة واملتوســطة. وال يع الصغي
علــى النشــاط االقتصــادي نتيجــة لتأجيــل ســداد أقســاط القــروض للبنــوك 
ــى  ــف إل ــك اخلطــوة أن تضي ــن شــأن تل ــدة ســتة أشــهر، وان كان م ــة مل الكويتي
أعبــاء املاليــة العامــة، والتــي ســتتأثر أيضــاً باالعتمــاد اإلضافــي ملبلــغ 0.6 

ــة. ــني فــي الصفــوف األمامي ــة مكافــآت العامل ــي لتغطي ــار كويت ــار دين ملي

كمــا ان اســتمرار اختــالف االراء بــني مجلــس األمــة واحلكومــة قــد يؤثــر علــى 
ســرعة إقــرار اإلصالحــات التشــريعية التــي طــال انتظارهــا، ال ســيما علــى 
الصعيــد املالــي، مبــا فــي ذلــك قانــون الديــن العــام اجلديــد الــذي مــا يــزال 

موضــع اختــالف بــني احلكومــة والســلطة التشــريعية.

الرسم البياني 1: عدد املصابني بفيروس كورونا في الكويت
)يوميا(

املصدر: وزارة الصحة

الثانــي  الربعــني  فــي  حــاد  بشــكل  اإلجمالــي  احمللــي  النــاجت  انكمــاش 
2021 عــام  فــي  وارتفاعــه   ،2020 عــام  مــن  والثالــث 

كشــفت بيانــات النــاجت احمللــي اإلجمالــي للربــع الثالــث مــن عــام 2020 الصــادرة 
الشــهر املاضــي عــن انكمــاش االقتصــاد الكويتــي للمــرة الرابعــة علــى التوالــي 
ــي بنســبة  ــي احلقيق ــي اإلجمال ــاجت احملل ــى أســاس ســنوي. إذ انخفــض الن عل
11.5٪ علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020، متأثــراً بصفــة 
خاصــة بضعــف أداء القطــاع النفطــي )-14.8٪( نتيجــة لقــرارات األوبــك 
وحلفائهــا بشــأن خفــض حصــص اإلنتــاج، بينمــا تأثــر النشــاط االقتصــادي غيــر 
النفطــي ســلباً بالقيــود املرتبطــة باجلائحــة، وذلــك نظــراً للســماح للشــركات 
بإعــادة فتــح انشــطتها تدريجيــا علــى مراحــل محــددة وفقــاً لــكل قطــاع )الرســم 
البيانــي 2(. إال ان اإلنفــاق االســتهالكي ارتفــع فــي الربــع الثالــث مــن عــام 
2020 )+ 26٪ علــى أســاس ســنوي( مبجــرد رفــع قيــود حظــر التجــول الكامــل 

– ليبقــى معــدل منــو اإلنفــاق االســتهالكي مرتفعــاً منــذ ذلــك احلــني.
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أبرز النقاط
األوضــاع االقتصاديــة تبــدو فــي حالــة أفضــل حتــى اآلن فــي عــام 2021 علــى الرغــم مــن تأخــر العــودة الــى أنشــطة احليــاة االعتياديــة بســبب اســتمرار 

اجلائحــة.

بيانات الناجت احمللي اإلجمالي التي صدرت مؤخرًا تكشــف عن مدى االنكماش االقتصادي الذي مت تســجيله في عام 2020  بنســبة تصل إلى %13.4 
على أســاس ســنوي في الربع الثاني من العام.

منو اإلنفاق االستهالكي بنسبة 59% على أساس سنوي في مارس على خلفية تزايد االئتمان الشخصي.

سوق العمل يشهد تباطؤ بسيط في توظيف املواطنني بنسبة 2.1% في عام 2020، بينما انخفض توظيف الوافدين بنسبة 7.0.%

هناك حاجة لتطبيق إصالحات طويلة األمد لرفع مستويات النمو وخلق املزيد من فرص العمل في القطاع اخلاص.

اتســاع فجــوة املاليــة العامــة ســيوفر حافــزًا إضافيــًا لتطبيــق إجــراءات خفــض العجــز املالــي، وإن كانــت الزيــادة األخيــرة التــي شــهدتها أســعار النفــط 
ســتخفف بعــض الضغــوط املتعلقــة بتمويــل امليزانيــة.
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الرسم البياني 2: الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي
)٪ على أساس سنوي(

 

املصدر: اإلدارة  المركزية لإلحصاء

وفــي ضــوء تلــك البيانــات الفصليــة، نتوقــع وصــول منــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
فــي عــام 2020 ككل إلــى -8.0٪ علــى أســاس ســنوي. ومــن املقــرر أن يشــهد 
العــام احلالــي العــودة إلــى تســجيل معــدل منــو إيجابــي بنســبة 1.2٪ علــى 
خلفيــة منــو القطــاع غيــر النفطــي )4٪( الناجتــة عــن زخــم االســتهالك اخلــاص 
بســبب الطلــب املكبــوت وزيــادة اإلنفــاق احلكومــي بفضــل ارتفــاع أســعار النفــط.

الفتــرة  النفطــي خــالل  النــاجت احمللــي اإلجمالــي  ومــن املتوقــع أن يتحســن 
املتبقيــة مــن العــام احلالــي بعــد قــرار األوبــك وحلفائهــا األخيــر املتعلــق بزيــادة 
حصــص االنتــاج تدريجيــاً ابتــداءً مــن مايــو. )كمــا ستســتعيد الســعودية انتــاج 
مليــون برميــل يوميــاً التــي كانــت قــد تطوعــت بخفضهــا فــي الســابق(. وتخطــى 
ــر مــن  ــاج أكث ــا خلفــض اإلنت ــك وحلفائه ــة األوب ــت التفاقي ــال الكوي ــدل امتث مع
100٪ )فــي املتوســط( خــالل الربــع مبتوســط إنتــاج بلــغ 2.33 مليــون برميــل 
يوميــاً، إال انــه مــن املتوقــع أن يرتفــع إلــى 2.43 مليــون برميــل يوميــاً مبــا 
يتماشــى مــع احلصــص اجلديــدة. وســوف يظــل اإلنتــاج عنــد هــذا املســتوى 
حتــى انتهــاء اتفاقيــة األوبــك وحلفائهــا فــي أبريــل 2022 )الرســم البيانــي 3(.

الرسم البياني 3: اإلنتاج النفطي للكويت
)مليون برميل يوميا(

 

JODI املصدر: منظمة الدول املصدرة للنفط  و

استقرار معدل التضخم في فبراير عند نفس مستويات شهر يناير

بلــغ معــدل التضخــم 3.0٪ علــى أســاس ســنوي فــي فبرايــر علــى خلفيــة 
النمــو امللحــوظ واملســتمر فــي أســعار املــواد الغذائيــة العامليــة )٪10.4( 
نتيجــة الضطرابــات جانــب العــرض الناجمــة عــن اجلائحــة وارتفــاع 
أســعار املــواد الغذائيــة )الرســم البيانــي 4(. فــي ذات الوقــت، اســتقر 
معــدل تضخــم قطــاع خدمــات اإلســكان عنــد نفــس املســتويات منــذ 
يونيــو 2019 علــى الرغــم مــن إشــارة التقاريــر إلــى اختــالف معــدالت 

اإليجــارات قبــل وبعــد تفشــي اجلائحــة، خاصــة بالنظــر إلــى نــزوح آالف 
الوافديــن والتقاريــر غيــر املؤكــدة عــن خفــض القيمــة اإليجاريــة لبعــض 
املســتأجرين خــالل اجلائحــة. كمــا انخفــض معــدل التضخــم األساســي، 
علــى   ٪2.7 إلــى  هامشــياً  والســكن،  الغذائيــة  املــواد  يســتثنى  الــذي 
أســاس ســنوي. أمــا بالنســبة للنظــرة املســتقبلية، فنتوقــع أن يصــل معــدل 
التضخــم إلــى 2.5٪ هــذا العــام، وأن يرتفــع قليــاًل فــي حالــة تطبيــق 

ــل. ــة القيمــة املضافــة فــي العــام املقب ضريب

الرسم البياني 4 : التضخم
)٪ على أساس سنوي(

Refinitiv / املصدر: بنك الكويت الوطني     

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 22 شهرًا

يعــد التفــاؤل إزاء آفــاق انتعــاش االقتصــاد العاملــي فــي ظــل تســارع وتيــرة 
برامــج اللقاحــات وتخفيــف قيــود االمــدادات مــن جانــب األوبــك وحلفائهــا مــن 
ــج  ــى مزي ــد أنه ــط. وق ــاع أســعار النف ــى ارتف ــي أدت إل األســباب الرئيســية الت
خــام برنــت تــداوالت الربــع األول مــن العــام مرتفعــاً بنســبة 22٪ علــى أســاس 
ربــع ســنوي وصــوالً إلــى 63.5 دوالر للبرميــل، بعــد أن جتــاوز تقريبــاً أعلــى 
مســتوياته املســجلة فــي 22 شــهر والبالغــة 70 دوالر للبرميــل فــي منتصــف 

ــي 5(. ــارس )الرســم البيان شــهر م

الرسم البياني 5: أسعار النفط
)دوالر للبرميل(

 Refinitiv :المصدر

اقتــراب  مــع  كبيــر  حــد  إلــى  محــدود  نطــاق  فــي  األســعار  وحتركــت 
ــب وســط فــرض  ــة جتــدد املخــاوف بشــأن الطل ــى خلفي ــل عل شــهر أبري
العديــد مــن االقتصــادات عمليــات إغــالق بســبب تزايــد حــاالت اإلصابــة 
بيانــات  عــن  الكشــف  أدى  األخيــرة،  اآلونــة  فــي  انــه  إال  بالفيــروس. 
اقتصاديــة أفضــل مــن املتوقــع فــي كل مــن الواليــات املتحــدة والصــني 
)علــى الرغــم مــن تعــرض الهنــد، التــي تعــد مــن أكبــر مســتهلكي النفــط، 
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لضربــة شــديدة بعــد التزايــد الهائــل فــي حــاالت اإلصابــة ممــا قــد يؤثــر 
علــى الطلــب علــى النفــط( واملراجعــة التصاعديــة لوكالــة الطاقــة الدوليــة 
للطلــب العاملــي علــى النفــط فــي عــام 2021، علــى مــا يبــدو إلــى حتســن 
املعنويــات. وقــد تفــوق أداء خــام التصديــر الكويتــي علــى مزيــج خــام 
برنــت، إذ ارتفــع بنســبة 26٪ فــي الربــع األول مــن عــام 2021 وصــوالً 

إلــى 63.9 دوالراً للبرميــل بنهايــة مــارس.

عجز مالي كبير في 2021/2020

قــد يــؤدي انخفــاض إنتــاج النفــط وتراجــع أســعاره علــى األرجــح إلى زيــادة عجز 
امليزانيــة فــي الســنة املاليــة املنتهيــة فــي مــارس ، وإن كان أقــل مــن تقديــرات 
ــي  ــادة العجــز ف ــى زي ــة إل ــدات النفطي ــاض العائ ــة، إذ أدى انخف ــة العام املوازن
ظــل انخفــاض ســعر خــام النفــط الكويتــي بنســبة 35٪ علــى أســاس ســنوي 
خــالل تلــك الفتــرة ووصولــه إلــى 41.5 دوالراً للبرميــل، فــي حــني انخفــض 
إنتــاج النفــط بنســبة 12.6٪ نتيجــة لتخفيضــات حصــص اإلنتــاج اخلاصــة 
النفطيــة،  غيــر  اإليــرادات  تقلصــت  أخــرى،  جهــة  مــن  وحلفائهــا.  باألوبــك 
وإن كان مســاهمتها ضئيلــة نســبياً، بنســبة 16.1٪ بســبب تداعيــات جائحــة 
بنســبة ٪7.4  احلكومــي  اإلنفــاق  انخفــض  الوقــت،  ذات  وفــي  كوفيــد-19. 
بســبب اخلفــض الهائــل للنفقــات الرأســمالية )-29٪( نتيجــة لتأخيــر وتأجيــل 
املشــاريع. وســجلت احلكومــة عجــزاً قــدره 6.0 مليــار دينــار كويتــي خــالل أول 
11 شــهراً مــن الســنة املاليــة 2021/2020 )أبريــل- فبرايــر(. إال انــه اســتناداً 
إلــى أمنــاط اإلنفــاق املوســمية، قــد يصــل العجــز إلــى حوالــي 9 مليــارات دينــار 
كويتــي )28٪ مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي( عــن فتــرة الســنة املاليــة بأكملهــا.

ــذي شــهدته أســعار النفــط، سيســاهم  ــر ال ــاع األخي ــي حــال اســتمر االرتف وف
ذلــك فــي تقليــل االحتياجــات التمويليــة للحكومــة للســنة املاليــة احلاليــة. إذ 
اتخــذت احلكومــة خطــوات إضافيــة لتعزيــز ســيولة صنــدوق االحتياطــي العــام 
لبضعــة أشــهر علــى أقــل تقديــر مــن خــالل وقــف التحويــالت إلــى صنــدوق 
العــام  االحتياطــي  بــني صنــدوق  األصــول  بعــض  ومبادلــة  القامــة  األجيــال 
وصنــدوق األجيــال القادمــة وإعــادة جدولــة ســداد األربــاح املتراكمــة لــدى عــدد 
مــن املؤسســات احلكوميــة مبــا فــي ذلــك مؤسســة البتــرول الكويتيــة. وقــد يصــل 
عجــز امليزانيــة فــي الســنة املاليــة 2020/2021 إلــى نحــو 7-8 مليــار دينــار 
كويتــي، ممــا يعــد أقــل بكثيــر ممــا كان متوقعــاً فــي مشــروع املوازنــة احلكوميــة 
ــوارد  ــه بامل ــم متويل ــر مــن ان يت ــى أكب ــه يبق ــي(، إال ان ــار كويت ــار دين )14.1 ملي
احلاليــة دون إقــرار قانــون الديــن العــام اجلديــد أو الســحب مــن صنــدوق 

ــة.  ــال القادم األجي

الرسم البياني 6: االنفاق احلكومي
)مليار دينار(

املصدر: وزارة المالية

حتسن القطاع اخلارجي في الربع األول من العام احلالي

أظهــرت أحــدث البيانــات املتاحــة للربــع الثالــث مــن عــام 2020 حتســن 
احلســاب اخلارجــي بفضــل انتعــاش أســعار النفــط مــن أدنــى مســتوياتها 
اثنــاء اجلائحــة، هــذا إلــى جانــب ارتفــاع عائــدات االســتثمارات فــي 

التأمينــات  ومؤسســة  القادمــة  األجيــال  بصنــدوق  )اخلاصــة  اخلــارج 
االجتماعيــة( بفضــل انتعــاش األســواق الدوليــة )الرســم البيانــي 7(. ومــع 
ارتفــاع أســعار النفــط، مــن املفتــرض أن يتحســن احلســاب اجلاري بشــكل 
أكبــر فــي الربــع األول مــن عــام 2021. كمــا انــه فــي ظــل إمكانيــة تخفيــف 
القيــود والســماح بالســفر خــالل الفتــرة املتبقيــة مــن العــام احلالــي، قــد 
نشــهد توســع حســاب قطــاع اخلدمــات، إال ان القطــاع اخلارجــي مــن 

املقــرر أن يظــل قويــاً.

الرسم البياني 7:رصيد احلساب اجلاري
)٪ من الناجت احمللي اإلجمالي(

املصدر: بنك الكويت املركزي

تسارع وتيرة اسناد املشاريع، لكنها تبقى أقل من التوقعات

الرسم البياني 8: إسناد املشاريع
)مليار دينار(

املصدر: MEED Projects )تاريخ 4 أبريل 2021( ، البيانات غير نهائية 

بلغــت قيمــة املشــاريع التــي مت إســنادها فــي الربــع األول مــن العــام احلالــي 
حوالــي 257 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة مبســتويات العــام الســابق لكنهــا 
تأتــي أقــل مــن التوقعــات البالغــة )1.4 مليــار دينــار كويتــي(. وكانــت 
األغلبيــة العظمــي مــن املشــاريع التــي متــت ترســيتها ضمــن قطــاع البنــاء 
والتشــييد )92 مليــون دينــار كويتــي( وقطــاع النقــل )84 مليــون دينــار 
كويتــي(. وقــد تكــون القيــود املفروضــة حاليــاً علــى التنقــل للحــد مــن 
ــي حتيــط بآفــاق النمــو  ــة عــدم اليقــني الت ــا وحال ــروس كورون انتشــار في
االقتصــادي مــن العوامــل التــي اعاقــت طــرح املناقصــات وتنفيــذ املشــاريع 
ــواردة  ــة )MEED( قيمــة املشــاريع ال ــي 8(. وتقــدر مجل )الرســم البيان
علــى جــدول التنفيــذ خــالل الفتــرة املتبقيــة مــن عــام 2021 بقيمــة تصــل 
إلــى حوالــي 4 مليــارات دينــار كويتــي مبــا فــي ذلــك العديــد مــن املشــاريع 
التــي مت تأجيلهــا مــن الربــع األول إلــى الربــع الثانــي مــن 2021.  إال انــه 
بنــاًء علــى االجتاهــات احلاليــة مــن تأخيــرات وتأجيــالت متكــررة ومتديــد 
احلظــر اجلزئــي حتــى منتصــف شــهر مايــو، فقــد ينتهــي األمــر بإســناد 
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عــدد أقــل بكثيــر مــن املشــاريع.

تزايد اإلنفاق االستهالكي يعزز النمو

تســارعت وتيــرة منــو اإلنفــاق االســتهالكي بحــدة وصــوالً إلــى 59٪ علــى أســاس 
ســنوي فــي مــارس عندمــا مت فــرض التدابيــر االحترازيــة ألول مــرة فــي فتــرة 
املقارنــة مــن العــام املاضــي )الرســم البيانــي 9(. وعلــى أســاس شــهري، ارتفــع 
ــو فــي الواقــع  ــاً، فه ــه ظاهري ــذي بالرغــم مــن قوت اإلنفــاق بنســبة 12.7٪، وال
ــة  ــات اإلجمالي ــي الســنوات الســابقة. إال أن البيان ــارس ف ــراءات م ــن ق ــل م أق
ــز االقتصــاد، إذ  ــزال أحــد أقــوى ركائ ــاق االســتهالكي ال ي ــى أن اإلنف تشــير إل
شــهد تأثــراً ضئيــاًل بســبب إعــادة فــرض تدابيــر حظــر التجــول فــي مــارس 
والــذي أثــر بصفــة خاصــة علــى املطاعــم ومراكــز التســوق. وســاهمت القيــود 
املرتبطــة باحتــواء اجلائحــة فــي تعزيــز اإلنفــاق عبــر اإلنترنــت الــذي ســجل منــواً 
بنســبة 123٪ فــي مــارس ممــا أدى إلــى تزايــد قيمــة املعامــالت عبــر اإلنترنــت 
إلــى 0.79 مليــار دينــار كويتــي، أو مــا يعــادل 36٪ مــن إجمالــي اإلنفــاق مقابــل 

12٪ فقــط قبــل عامــني.

الرسم البياني 9: اإلنفاق االستهالكي
)٪ النمو السنوي(

املصدر: شركة اخلدمات املصرفية اآللية )كي نت( 

النمــو  آفــاق  وحتســن  اإلنفــاق  صالبــة  اســتمرار  مــن  الرغــم  وعلــى 
االقتصــادي، إال أن حالــة عــدم اليقــني احمليطــة باجلائحــة وتأثيــر إعــادة 
ــاء املتعلقــة  فــرض القيــود واســتمرار التجــاذب السياســي فــي ظــل االنب
بالوضــع الصعــب للميزانيــة قــد أضعــف ثقــة املســتهلك. وقــد واصــل 
مؤشــر ثقــة املســتهلك الصــادر عــن شــركة آراء للبحــوث واالستشــارات 
انخفاضــه مــن 102 نقطــة فــي أكتوبــر إلــى 96 نقطــة فــي فبرايــر، 

ليســجل أدنــى مســتوياته منــذ مايــو 2020.

تراجــع شــديد فــي أعــداد الوافديــن فــي ظــل الضغــوط التــي فرضتهــا 
اجلائحــة

انخفــاض  أكبــر   2020 عــام  فــي  للكويــت  الســكاني  التعــداد  شــهد 
ســنوي مت تســجيله منــذ نحــو 30 عامــاً الــذي بلغــت نســبته -2.2٪، إذ 
ــي حــني اســتمرت أعــداد  ــن بنســبة 4.0٪، ف انخفضــت أعــداد الوافدي
املواطنــني فــي االرتفــاع بنســبة 2.0٪ )الرســم البيانــي 10(، إذ غــادر 
ــة الوافــدة مــن  ــر مــن 130 ألــف وافــد )العمال البــالد العــام املاضــي أكث
ذوي األجــور املنخفضــة واملهــارات احملــدودة بصفــة رئيســية( بعــد أن أدى 
التباطــؤ االقتصــادي والتدابيــر االحترازيــة املفروضــة إلجبــار الشــركات 
علــى تقليــص حجــم القــوى العاملــة لديهــا. كمــا كانــت بعــض التغييــرات 
توطــني  سياســات  تطبيــق  واســتمرار  اإلقامــة  قانــون  علــى  املقترحــة 

ــك أيضــاً. ــي ذل ــل املســاهمة ف ــن العوام ــت( م ــف )التكوي الوظائ

وتســببت اجلائحــة فــي تخفيــف وتيــرة منــو توظيــف املواطنــني الكويتيــني 
مــن 2.4٪ فــي عــام 2019 إلــى 2.1٪ فــي عــام 2020، وهــو معــدل 
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مــا يــزال مقبــوالً. إال ان التوظيــف تزايــد فــي القطــاع العــام )٪2.7( 
لكنــه تراجــع فــي القطــاع اخلــاص )-1.2٪( ممــا يزيــد الضغــوط علــى 
امليزانيــة العامــة نظــراً ألن جــزء كبيــر مــن اإلنفــاق يتــم توجيهــه إلــى 
فاتــورة األجــور. وباســتثناء العمالــة املنزليــة، انخفــض معــدل توظيــف 

الوافديــن بنســبة ٪7.0.

الرسم البياني 10: سكان الكويت
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية 

منو االئتمان على خلفية تزايد قروض االفراد

ــد نســبياً فــي ظــل وصــول  ــام بشــكل جي ــي هــذا الع ــان احملل ــدأ االئتم ب
معــدل النمــو إلــى 3.6٪ علــى أســاس ســنوي بنهايــة فبرايــر مدفوعــاً 
بصفــة رئيســية بزيــادة قــروض األفــراد )الرســم البيانــي 11(. مــن جهــة 
أخــرى، شــهد االئتمــان التجــاري ضعفــاً بصفــة عامــة، إذ بلــغ معــدل منــوه 
الســنوي 2.9٪ علــى خلفيــة ضعــف تراجــع القــروض التــي يتــم تصنيفهــا 
ضمــن فئــة »أخــرى« )االئتمــان املمنــوح للشــركات متعــددة األنشــطة 
واألفــراد ذوي املــالءة املاليــة العاليــة(. وشــهد االئتمــان املقــدم لقطــاع 

ــى أســاس ســنوي. ــاً بنســبة 7.9٪ عل النفــط / الغــاز منــواً قوي

الرسم البياني 11: االئتمان املصرفي
)٪ على أساس سنوي(

املصدر: بنك الكويت المركزي / بنك الكويت الوطني

ــوي  ــراد تســجيل منــو ق ــة لألف ــت التســهيالت الشــخصية املقدم وواصل
بلــغ 6.9٪ علــى أســاس ســنوي بنهايــة فبرايــر فيمــا يعــزى بصفــة رئيســية 
القــروض  منــو  تراجــع  بينمــا   ،)٪7.3( الســكنية  القــروض  منــو  إلــى 
االســتهالكية إلــى 8.1٪. ومســتقبلياً، مــن املتوقــع أن يــؤدي تأجيــل ســداد 
أقســاط القــروض الشــخصية للمواطنــني الكويتيــني ملــدة ســتة أشــهر، في 
ظــل ثبــات بقيــة العوامــل األخــرى، إلــى تعزيــز منــو االئتمــان الشــخصي.
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أمــا بالنســبة لودائــع املقيمــني، فقــد انخفضــت علــى مــدار خمســة أشــهر 
متتاليــة )ســجلت منــواً بنســبة 3.4٪ فــي فبرايــر علــى أســاس ســنوي(. 
ويعــزى ضعــف ودائــع القطــاع اخلــاص إلــى تراجــع الودائــع ألجــل، ممــا 
قــد يرجــع إلــى انخفــاض أســعار الفائــدة. وكان أداء الودائــع احلكوميــة 
أكثــر ضعفــاً، إذ تراجعــت بنحــو 6٪ منــذ بدايــة العــام حتــى تاريخــه )466 
ــة  ــا املتبقي ــة لودائعه ــي(، رمبــا نتيجــة ســحب احلكوم ــار كويت ــون دين ملي
فــي القطــاع املصرفــي لتمويــل عجــز املوازنــة اآلخــذ فــي االتســاع. ومــن 
املتوقع أن يســاهم تأجيل ســداد أقســاط القروض الشــخصية للمواطنني 
الكويتيــني فــي تقــدمي بعــض الدعــم واملســاهمة فــي منــو صافــي ودائــع 
لودائــع  املتواضــع  األداء  قابــل  وقــد  املســتقبل.  فــي  القطــاع اخلــاص 
املقيمــني حتســن ودائــع غيــر املقيمــني إلــى حــد مــا، والتــي ارتفعــت بنســبة 

5٪ منــذ بدايــة العــام حتــى تاريخــه.

وعلــى الرغــم مــن أن قانــون »ضمــان القــروض« للشــركات الصغيــرة 
واملتوســطة، والــذي مت متريــره مؤخــراً ســيكون لــه انعكاســات إيجابيــة، 
إال أنــه مــن غيــر املتوقــع أن يكــون لــه تأثيــر رئيســي علــى منــو االئتمــان 
اإلجمالــي نظــراً لصغــر حجمــه )بحــد أقصــى 500 مليــون دينــار كويتــي(، 
والــذي ميثــل 1.2٪ فقــط مــن إجمالــي االئتمــان احمللــي كمــا بنهايــة 
فبرايــر. وأخيــراً، فــي إطــار جهــود بنــك الكويــت املركــزي ملواصلــة دعــم 
البنــوك وحتقيــق التعافــي االقتصــادي الشــامل، مت متديــد إجــراءات 
ــات الســيولة ملــدة ســتة أشــهر  ــة رأس املــال ومتطلب ــر كفاي خفــض معايي

ــو 2021(. ــة يوني ــى نهاي ــة )حت إضافي

األسهم تشهد ارتفاعا معتدال في ظل التفاؤل بالتعافي

الرسم البياني 12: بورصة الكويت
)٪ على أساس سنوي(

 Refinitiv :املصدر

بعــد األداء البطــيء الــذي شــهدته بورصــة الكويــت فــي الربــع الرابــع 
مــن عــام 2020، ارتفــع املؤشــر العــام بنســبة 4.1٪ علــى أســاس ربــع 
ــاع القيمــة  ــى ارتف ــع األول مــن عــام 2021، ممــا أدى إل ســنوي فــي الرب
الســوقية إلــى أعلــى مســتوياتها املســجلة فــي 15 شــهراً )34 مليــار دينــار 
كويتــي(، إذ ســاهم ارتفــاع أســعار النفــط وإطــالق برامــج اللقاحــات فــي 
تعزيــز املعنويــات وتوقعــات االنتعــاش االقتصــادي )الرســم البيانــي 12(. 
وســاهم فــي منــو املؤشــر إلــى حــد كبيــر األداء اجليــد ملؤشــر الســوق األول 
)4.5٪(، بصــدارة قطاعــات التكنولوجيــا والعقــار واخلدمــات املاليــة. 
الــدوران  وفيــرة، ووصــل متوســط معــدل  الســيولة  وظلــت مســتويات 
اليومــي إلــى 39 مليــون دينــار كويتــي ممــا يعكــس اســتمرار االقبــال علــى 
األســهم احملليــة واملســتوى اجليــد لتــداوالت البورصــة علــى الرغــم مــن 
تباطــؤ صافــي التدفقــات األجنبيــة بشــكل ملحــوظ إلــى حوالــي 6 ماليــني 
دينــار كويتــي فقــط فــي الربــع األول مــن عــام 2021 فيمــا يعــزى إلــى 
حــد كبيــر إلــى الوصــول إلــى نهايــة مرحلــة التدفقــات النقديــة املرتبطــة 
إلــى ان  بترقيــة الســوق فــي عــام 2020. وتشــير النظــرة املســتقبلية 
تراجــع املخــاوف املرتبطــة باجلائحــة فــي ظــل إطــالق برامــج اللقاحــات 
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والتفــاؤل ازاء تعافــي النمــو االقتصــادي ســتكون مــن العوامــل الداعمــة 
ملعنويــات الســوق، فــي حــني تشــمل املخاطــر تباطــؤ وتيــرة اإلصالحــات 
فــي ظــل التجاذبــات السياســية اجلاريــة، فضــاًل عــن حالــة عــدم اليقــني 

املتعلقــة باجلائحــة وطــرح اللقاحــات.

متويل العجز في املستقبل يبقى التحدي األكبر

ــد تســتنفد  ــام ق ــدوق االحتياطــي الع ــوارد صن ــى أن م ــل إل تشــير الدالئ
بالكامــل خــالل األشــهر القليلــة املقبلــة. وبنــاًء علــى ذلــك، تعتــزم احلكومة 
الدفــع باجتــاه متريــر قانــون الديــن العــام ليتــم اعتمــاده مــن قبــل مجلــس 
ــي طــال انتظارهــا  ــة الت ــب اإلصالحــات اجلوهري ــى جان ــة، هــذا إل األم

لتصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة.

وفــي هــذا الســياق، أصــدرت احلكومــة مؤخــراً خطــة عملهــا للفتــرة 
املمتــدة مــا بــني 2021-2025. وتشــمل تلــك اخلطــة معاجلــة ضغــوط 
اإليــرادات  مصــادر  وتنويــع  النفقــات  ترشــيد  خــالل  مــن  امليزانيــة 
والتطــرق خليــارات التمويــل. وتضمنــت اإلجــراءات املقترحــة اســتحداث 
ضريبــة القيمــة املضافــة والضريبــة االنتقائيــة. إال ان تلــك التدابيــر قــد 
ــة فــي حــد  ــاًل لظهــور اثارهــا، وقــد تكــون غيــر كافي ــاً طوي تســتغرق وقت
ذاتهــا لتصحيــح مشــاكل التمويــل. لــذا فــإن إصــدار قانــون الديــن العــام 
اجلديــد ال يعتبــر فقــط مــن أهــم األولويــات، بــل أيضــاً ضــرورة حتميــة 
للحكومــة للوفــاء بالتزاماتهــا، إذ يفضــل االقتــراض فــي هــذه املرحلــة 
علــى الســحب مــن صنــدوق األجيــال القادمــة، وســوف تكــون تلــك وجهــة 
نظــر كال مــن احلكومــة والبرملــان علــى األغلــب. إال أن احــراز تقــدم 
ملمــوس علــى جبهــة اإلصالحــات املاليــة يعتمــد بشــكل أساســي علــى 

حتســني التعــاون بــني احلكومــة والبرملــان.
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات / تقديرات

20142015201620172018201920202021

)مليار دينار(
46.334.533.136.642.541.231.837.8الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

29.215.713.616.221.019.210.715.5النفطي
17.118.819.520.421.521.921.122.3غير النفطي

)نسبة التغّير(
1.2-8.0-1.20.7-0.50.62.94.7الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

-1.0-8.0-0.22.0-1.73.99.0-2.1-النفطي
4.0-4.94.21.51.72.71.08.0غير النفطي

…6.18.52.93.14.24.33.5االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
…3.8-3.41.73.63.83.91.2عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.23.73.51.50.61.12.12.5التضخم )٪النمو السنوي، متوسط(

3.03.12.41.10.41.53.01.5التضخم )٪النمو السنوي، نهاية الفترة(

)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(
17.0-28.0-9.5-3.0-8.9-13.9-13.4-7.6امليزان املالي )قبل استقطاع تحويالت صندوق األجيال القادمة(

53.939.539.643.748.441.833.437.2اإليرادات

48.635.035.439.043.437.328.032.5النفطية
5.24.54.34.75.04.55.34.7غير النفطية

46.352.953.652.651.451.361.454.2املصروفات
13.54.04.04.40.00.00.00.0حتويالت صندوق األجيال القادمة

17.0-28.0-9.5-3.0-13.2-17.9-17.3-5.9-امليزان املالي األشمل )بعد استقطاع حتويالت صندوق األجيال القادمة(
8.512.413.412.911.311.815.212.4الدخل االستثماري*

3.44.619.619.814.510.811.717.8الدين العام

4.68.014.116.34.013.0-33.43.5ميزان احلساب اجلاري

47.724.417.821.329.226.013.421.1ميزان السلع
64.247.542.545.751.347.737.343.2 الصادرات
16.623.224.724.422.121.723.922.1 الواردات

11.2-12.6-12.4-17.5-16.7-18.3-17.4-11.1-صافي اخلدمات
9.611.111.715.613.014.316.814.5صافي الدخل االستثماري

11.4-13.6-11.6-10.6-12.2-15.8-14.5-12.7-حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

…0.2850.3010.3020.3030.3020.3040.307سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
…2.002.252.502.753.002.751.50سعر فائدة البنك املركزي

9548395169644160سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.872.862.952.72.742.682.442.39إنتاج النفط )مليون برميل يومياً(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني  

* باالستناد إلى تقديرات اإلدارة املركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطني.
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الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية

ديسمبر  )مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2018

ديسمبر  
2019

أكتوبر
2020

نوفمبر
2020

ديسمبر
2020

يناير
2021

فبراير
2021

مارس
2021

…36.938.439.940.139.839.940.0االئتمان
…4.24.34.14.73.53.53.6النمو )٪النمو السنوي(

…38.638.140.540.139.639.339.0عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
…1.25.24.83.83.24.1-4.0النمو )٪النمو السنوي(

…0.41.52.52.83.02.93.0التضخم )٪النمو السنوي(
…1.73.02.32.42.72.72.7باستثناء األغدية والسكن )٪النمو السنوي(

13.95.019.114.625.923.919.858.9االنفاق اإلستهالكي )٪النمو السنوي(
...110105102100999796ثقة املستهلك )مؤشر اراء(

5766404349556265سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

5,0806,2825.3455,4595,5465,7805,6495,776البورصة - املؤشر الوزني
2.32.2-1.82.11.64.2-0.64.5-النمو )٪النمو السنوي(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني  

 الجدول 3: البيانات االقتصادية الربع سنوية

الربع الرابع )مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(
2015

الربع الرابع 
2016

الربع الرابع 
2017

الربع الرابع 
2018

الربع الرابع 
2019

الربع األول
2020

الربع الثاني
2020

الربع الثالث
2020

11.5-13.4-1.0-1.1-4.32.0-1.74.0منو الناجت احمللي اإلجمالي )٪النمو السنوي(
14.8-7.7-2.61.2-5.82.4-0.92.2النفطي

7.7-19.8-3.5-0.32.71.61.60.6غير النفطي

0.10.61.21.81.90.24.22.5-ميزان احلساب اجلاري
3.64.14.75.44.74.02.03.1الصادرات
2.12.12.42.32.32.01.71.8الواردات

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 
* هنالك قطع في السلسلة الرمنية فنسب النمو في القطاعني النفطي وغير النفطي قبل الربع األول من عام 2018 ال ميكن مقارنتها مبا بعدها.
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