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Non-oil growth accelerates to 3.3% in 
2017; inflation eases to 0.8% in Feb

 > Nemr Kanafani
Head of Research
+965 2259 5365

nemrkanafani@nbk.com

The non-oil economy improved in 2017, with growth exceeding 
expectations. The rebound has come from project spending and 
a recovering consumer sector. Data thus far in 2018 continued 
to indicate that the recovery in consumer activity is robust. 
Meanwhile, the solid US economy saw the Fed raise interest 
rates again in March, with the Central Bank of Kuwait deciding 
to do the same to keep interest rates margins narrow and to 
maintain the stability of the currency.

Chart 1: Non-oil GDP growth

(percent change)

Source: Central Statistical Bureau

Non-oil GDP growth improved to 3.3% in 2017

The non-oil economy grew by 3.3% in 2017, up from 2% the 

year before and slightly stronger than our 3% forecast. The pace 

of growth slowed slightly in 4Q17 to 2.4% y/y, but overall the 

economy has continued to recover from the sharp slowdown in 

late-2014 and 2015. We expect this trend to continue in 2018 

and 2019, with non-oil growth seen accelerating to 3.5% and 

4%, respectively.

However, lower oil output saw total GDP shrink by 2.9% in 

real terms during 2017. Oil output was down 8% due to crude 

oil production cuts implemented by OPEC and its non-OPEC 

partners, a policy which helped reduce the imbalance in the 

international oil market and shore up the price of oil. Indeed, 

the recovery in oil prices over the last year helped increase 

nominal GDP in the oil sector by over 20% in 2017.

Project spending has been a key source of growth

Much of the boost to non-oil activity has come from a continued 

commitment to capital spending by the government, even 

as other countries in the region canceled planned projects 

or put them on hold. In March, the government re-iterated 

this commitment at this year’s Kuwait Investment Forum with 

its ambitious plan to develop the northern region. With the 

aim of diversifying the economy away from oil and bolstering 

national security, the plan promises to generate 200,000 jobs 

for Kuwaitis. This project will boost income and spending, 

providing an impetus to credit and economic growth over the 

medium term.m.

Recovery in the consumer sector has gained pace

The health of the consumer sector has been no less important 

to the recovery in the non-oil economy. Recent data has 

further confirmed the improving trend in the sector. The Ara 

consumer confidence index rose to 113 in March, up 15% y/y. 

This improvement in confidence has been felt most noticeably 
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Highlights

• Non-oil GDP growth improved to 3.3% in 2017, though the decline in oil production weighed on overall GDP growth.

• Current account deficit turned to a surplus in 2017, boosted by higher oil prices.

• Recovery in the consumer sector has gained pace, with consumer confidence rising once again in March.

• Business credit activity improved in February, but overall credit slowed to 2.5% y/y in February.

• Deficit narrowed further on higher oil prices, expected at 10% of GDP in FY17/18.

• Inflation weakened further, easing to 0.8% y/y in February.

• Equities closed 1Q18 on a positive note, gaining 3.6% on the quarter.



in consumers’ view of the current economic conditions and 

employment opportunities, which reflect also the relative 

recovery in the price of oil.

Chart 2: Consumer confidence index

Source: ARA Research & Consultancy

Real estate continued to bounce back in February

Real estate activity was up in February, though prices appeared 

to soften. Sales during the month stood at KD 189 million, up 

by 22% y/y. The strength came from the residential (26% y/y) 

and investment (46% y/y) sectors, while commercial sales 

remained weak. Prices in all sectors were softer in February, 

though residential land and home prices were within their 

12-month ranges. The exception was the index of investment 

prices, which slipped to its lowest level in more than four years. 

This may reflect oversupply in the investment market (rental 

units) and lower demand stemming mainly from reduced 

growth among expatriates. 

Chart 3: Real estate price indices

Source: Ministry of Justice, NBK estimates  

Business credit activity improved in February

Bank credit growth eased for the fifth consecutive month in 

February, with growth slowing to 2.5%, but credit to households 

and businesses showed some improvement. Business credit 

activity was encouraging, with its first gain in six months 

stemming mostly from core business activities such as trade 

and industry. These gains were partially offset by the drop in 

credit to non-bank financials and credit for the purchase of 

securities, with total outstanding credit posting an increase of 

KD 40 million. 

Chart 4: Private credit growth

(percent change)

Source: Central Bank of Kuwait

CBK raised interest rates to bolster the currency

To avoid a further widening of the spread between USD 

and dinar interest rates, the Central Bank of Kuwait (CBK) 

increased its policy rate in March following a similar move by 

the US Federal Reserve. An improving domestic economy no 

doubt further bolstered that decision. The CBK discount rate 

was increased by 25 basis points to 3%, after keeping rates 

unchanged following the two previous Fed hikes. The spread 

between dinar and USD rates has narrowed significantly over 

the last year, which required a hike to maintain the relative 

stability of the KD. 

Banks adjusted their rates accordingly. This rate increase 

has not had any negative impact on lending and we do not 

expect it to lead to a drop in borrowing in the near future. For 

consumer lending, the increase is too small to make a dent. As 

for corporates, the interest rate is not the only factor affecting 

demand for credit, which still benefits from attractive expected 

rates of return on investment. Meanwhile, the increase in 

interest rates should boost bank deposits.

Budget Deficit narrowed further on higher oil prices

Higher oil prices have continued to support the fiscal position. 

The average price of Kuwait export crude stabilized at $62 in 

March, but remained 25% higher than a year ago. As a result, 

the fiscal deficit narrowed to KD 2.5 billion for FY17/18 to-date 

in February, to an annualized 7.3% of GDP. We think FY17/18 

will close with a deficit of around 10% of GDP, well below the 
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17% projected in the official budget. The deficit is expected 

to remain broadly stable in the following two fiscal years at 

around 9% of GDP. If the price of oil remains close to its current 

level, government borrowing needs will be reduced and so will 

the need to draw down on the General Reserve Fund. 

Current account deficit turns to surplus in 2017

Improving oil prices also helped boost Kuwait’s current account 

in 2017. The current surplus more than doubled to KD 1.1 

billion in 4Q17 from the prior period, increasing the full 2017 

balance to a surplus of 6.3% of GDP compared to a 4.5% deficit 

in 2016. The improvement is owed largely to a 19% increase 

in oil receipts during the year, though 8% growth in investment 

income and a 9% decline in worker remittances also supported 

the current account. At the same time, double-digit growth 

in imports and the services bill weighed on the balance. The 

current account is expected to improve further in 2018 but will 

continue to be weighed by the growth in imports on the back 

of the economic recovery and growth in consumer demand. 

Chart 5: Current account balance

(KD billion)

Source: Central Bank of Kuwait

Inflation weakened further in February

Despite an improving economy, inflation has been weakening, 

mostly on continued softness in housing inflation. Inflation 

eased to 0.8% y/y in February, from 1.0% in January and 

an average of 1.5% in 2017. The weakness is largely due 

to deflationary pressures from housing rent and food prices. 

Healthcare costs also continued to fall, while inflation eased in 

the transportation, communication, and education segments. 

The expected increase in demand this year is not likely to have 

a major impact on inflation given that much of the demand will 

be channeled through imports unless exchange rates in trade 

partners’ countries appreciate noticeably against the dinar. 

Chart 6 : Inflation

(percent)

Source: Central Statistical Bureau

Equities closed 1Q18 on a positive note

Boursa Kuwait ended the first quarter of 2018 on a healthy 

note, increasing by 3.6% q/q, supported by global trends in 

equities and by foreign investor interest following the release 

of a list of the ten most likely companies to be included in FTSE 

Russell’s emerging market index. Kuwait’s inclusion in the index 

is expected to be phased in over two stages in September 

2018 and December 2018, with a target country weight of 

0.4%. Analysts are predicting passive inflows of around $800 

million as a result. 

The market’s capitalization added KD 1 billion over the quarter, 

with KD 145 million added in March. Despite this, trading 

activity eased, with the 1Q18 average daily value of shares 

traded decreasing by 19% to KD 12.4 million.

In April, Boursa Kuwait began implementing its new exchange 

structure, with a one-year phase-in period for some listings. 

The move is expected to boost the market’s liquidity and 

attractiveness, particularly to foreign investors. Combined with 

the inclusion of Kuwait in the FTSE Russel index, the changes 

should provide some upward momentum in the market given 

the solid economic fundamentals Kuwait enjoys.
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Table 1: Key economic data
Forecast

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(KD billion)

Nominal GDP 48.7 49.4 46.3 34.5 33.5 36.4 39.1 40.8

Oil 33.2 32.7 29.2 15.7 13.6 16.3 18.1 18.2

Non-oil 21.4 22.4 23.2 23.9 24.5 25.7 26.9 28.8

(percent change)

Real GDP 6.6 1.1 0.5 0.6 3.5 -2.9 1.8 2.8

Oil 10.3 -1.8 -2.1 -1.7 2.3 -8.0 0.0 1.5

Non-oil 3.4 4.2 4.8 0.4 2.0 3.3 3.5 4.0

Private credit 4.6 8.1 6.1 8.5 2.9 3.2 7.4 8.5

Money supply (M2) 7.7 10.0 3.4 1.7 3.6 3.0 4.0 4.0

Inflation (% y/y, average) 3.3 2.7 3.2 3.7 3.5 1.5 2.1 2.8

Inflation (% y/y, e.o.p) 2.8 2.7 3.6 3.5 2.6 1.3 2.5 3.0

(percent of GDP)

Fiscal balance 9.6 10.0 -5.9 -17.3 -17.7 -10.3 -9.6 -9.6

Revenues 65.7 64.4 53.9 39.5 39.1 44.2 43.3 43.4

Oil 61.5 59.3 48.6 35.0 34.9 40.1 36.6 35.4

Non-oil 4.2 5.1 5.2 4.5 4.2 4.0 6.6 7.9

Expenditure 39.6 38.3 46.3 52.9 52.8 50.1 48.5 48.6

Transfer to Future Generations Fund 16.4 16.1 13.5 4.0 3.9 4.4 4.3 4.3

Broader budget balance* 31.9 33.1 16.1 -1.0 -2.3 9.9 7.5 7.8

Investment income** 5.9 7.0 8.5 12.4 11.4 15.8 12.7 13.0

Public debt 3.2 3.1 3.4 4.6 18.7 18.8 22.1 23.6

Current account balance 45.5 40.3 33.4 3.5 -4.5 6.3 7.9 6.4

Goods balance 54.4 51.8 47.6 24.3 18.1 22.4 23.9 22.2

Export 68.3 66.5 64.2 47.5 41.9 44.2 44.9 43.4

Imports 13.9 14.7 16.6 23.2 23.8 21.8 21.0 21.2

Services (net) -7.0 -8.5 -11.1 -17.4 -19.0 -18.9 -16.6 -17.0

Investment income (net) 7.4 8.1 9.7 11.2 12.1 16.4 12.4 13.1

Worker remittances -9.5 -10.2 -10.8 -11.6 -13.5 -11.8 -9.5 -10.2

Exchange rate (KD per 1 USD) 0.280 0.283 0.284 0.301 0.302 0.303 … …

CBK discount rate 2.00 2.00 2.00 2.25 2.50 2.75 … …

Kuwait export curde price (USD per barrel) 109 105 95 48 39 51 ... ...

Oil production (million barrels per day) 2.98 2.92 2.87 2.86 2.95 2.70 2.71 2.75

Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates

* Broader balance: before FGF transfer and including investment income. ** Based on estimated figures by CSB and NBK.
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Table 2: Monthly economic data
(KD billion, unless otherwise indicated) Dec-15 Dec-16 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18

Credit 33.3 34.3 35.6 35.5 35.4 35.2 35.3 …

Growth (% y/y) 8.5 2.9 4.6 4.3 3.2 2.9 2.5 …

Money supply (M2) 34.5 35.8 36.3 36.7 37.1 36.7 36.9 …

Growth (% y/y) 1.7 3.6 1.9 2.9 3.8 3.4 3.4 …

Inflation (% y/y) 3.2 2.6 1.4 1.5 1.1 1.0 0.8 …

Core inflation (% y/y) 3.0 3.1 1.6 1.7 1.2 1.3 1.2 …

Real estate sales (KD million) 249 288 217 147 171 226 189 …

Growth (12-month average, % y/y) -28.7 -23.2 -1.1 -0.3 -6.9 -3.5 2.5 …

Real estate price indices: 

Residential homes 174 152 150 151 152 152 150 …

Residential plots 190 178 175 173 174 171 170 …

Investment buildings 206 187 184 183 174 178 164 …

Consumer confidence (index) 95 99 105 113 110 105 110 113

Kuwait export crude price (USD per barrel) 31 50 54 59 61 66 62 62

Stock market - weighted index 382 380 420 399 401 412 414 416

Growth (% y/y) -13.0 -0.4 18.6 8.6 5.6 -3.6 -2.4 1.6

Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates

Table 3: Quarterly economic data
(KD billion, unless otherwise indicated) 4Q14 4Q15 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18

GDP growth (% y/y) -2.7 1.7 2.9 -3.8 -2.1 -3.0 -2.5 …

Oil -4.0 0.9 0.5 -9.8 -7.6 -8.3 -6.5 …

Non-oil -0.3 0.3 3.7 3.3 3.5 4.0 2.4 …

Point-of-sale card spending 1.93 2.12 2.31 2.31 2.55 2.61 2.57 …

Growth (% y/y) 14.8 10.0 9.1 7.0 9.1 12.5 11.4 …

Current account balance 2.43 -0.08 0.63 0.44 0.26 0.49 1.11 …

Exports 5.97 3.57 4.14 4.18 3.93 3.97 4.66 …

Imports 1.99 2.12 2.13 2.23 2.14 2.22 2.37 …
Source: Central Statistical Bureau, Ministry of Finance, Central Bank of Kuwait, NBK estimates
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Chart 1: Fiscal balance

(% of GDP)

Source: Ministry of Finance, NBK estimates

Chart 3: Real estate market activity

(KD million)

Source: Ministry of Justice

Chart 5: Interbank rates

(3-month, %)

Source: Thomson Reuters Datasteam 

Charts

Chart 2: Oil price

(USD per barrel, Kuwait export crude)

Source: Kuwait Petroleum Corporation

Chart 4: Stock market

Source: Boursa Kuwait

Chart 6: Exchange rage

Source: JP Morgan, Thomson Reuters Datastream
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الرسم البياني 6: سعر الصرف

املصدر: جي بي مورغان وتومسون رويترز داتاسترمي

التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - أبريل  2018
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الجدول 2: البيانات االقتصادية الشهرية
مارس 2018فبراير 2018يناير 2018ديسمبر 2017نوفمبر 2017أكتوبر 2017ديسمبر 2016ديسمبر 2015)مليار دينار، ما لم ينص خالف ذلك(

-33.334.335.635.535.435.235.3االئتمان
-8.52.94.64.33.22.92.5النمو )%النمو السنوي(

-34.535.836.336.737.136.736.9عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
-1.73.61.92.93.83.43.4النمو )%النمو السنوي(

-3.22.61.41.51.11.00.8التضخم )%النمو السنوي(
-3.03.11.61.71.21.31.2التضخم األساس )%النمو السنوي(

-249288217147171226189املبيعات العقارية )مليون دينار(
-2.5-3.5-6.9-0.3-1.1-23.2-28.7النمو )متوسط فترة اإلثني عشر شهراً، %النمو السنوي(

-مؤشرات أسعار العقار
-174152150151152152150املنازل السكنية

-190178175173174171170األراضي السكنية
-206187184183174178164املباني االستثمارية

9599105113110105110113ثقة املستهلك )مؤشر(

3150545961666262سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(

382380420399401412414416البورصة - املؤشر الوزني

1.6-2.4-18.68.65.63.6-0.4-13.0النمو )%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(
2014

الربع الرابع 
2015

الربع الرابع 
2016

الربع األول 
2017

الربع الثاني 
2017

الربع الثالث 
2017

الربع الرابع 
2017

الربع األول 
2018

--2.5-3.0-2.1-1.72.93.8-2.7منو الناجت احمللي اإلجمالي )%النمو السنوي(
--6.5-8.3-7.6-0.90.59.8-4.0النفطي

-0.33.73.33.54.02.4-0.3غير النفطي
-1.932.122.312.312.552.612.57إنفاق أجهزة نقاط البيع

-14.810.09.17.09.112.511.4النمو )%النمو السنوي(
-0.630.440.260.491.11-2.430.08ميزان احلساب اجلاري

-5.973.574.144.183.933.974.66الصادرات
-1.992.122.132.232.142.222.37الواردات

املصدر:  اإلدارة املركزية لإلحصاء ووزارة املالية وبنك الكويت املركزي وتقديرات بنك الكويت الوطني 
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الجدول 1: أهم البيانات االقتصادية
توقعات

20122013201420152016201720182019

)مليار دينار(
48.749.446.334.533.536.439.140.8الناجت احمللي اإلجمالي اإلسمي

33.232.729.215.713.616.318.118.2النفطي
21.422.423.223.924.525.726.928.8غير النفطي

)نسبة التغّير(
1.82.8-6.61.10.50.63.52.9الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي

0.01.5-2.38.0-1.7-2.1-10.31.8النفطي
3.44.24.80.42.03.33.54.0غير النفطي

--4.68.16.18.52.93.2االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص 
--7.710.03.41.73.63.0عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2(
3.32.73.23.73.51.52.12.8التضخم )%النمو السنوي، متوسط(

2.82.73.63.52.61.32.53.0التضخم )%النمو السنوي، نهاية الفترة(
)نسبة من الناجت احمللي اإلجمالي(

-9.6-9.6-10.3-17.7-17.3-9.610.05.9امليزان املالي 

65.764.453.939.539.144.243.343.4اإليرادات

61.559.348.635.034.940.136.635.4النفطية
4.25.15.24.54.24.06.67.9غير النفطية

39.638.346.352.952.850.148.548.6املصروفات
16.416.113.54.03.94.44.34.3حتويالت صندوق األجيال القادمة

9.97.57.8-2.3-31.933.116.11.0امليزان املالي األشمل*
5.97.08.512.411.415.812.713.0الدخل االستثماري**

3.23.13.44.618.718.822.123.6الدين العام
6.37.96.4-45.540.333.43.54.5ميزان احلساب اجلاري

54.451.847.624.318.122.423.922.2ميزان السلع
68.366.564.247.541.944.244.943.4 الصادرات
13.914.716.623.223.821.821.021.2 الواردات

-17.0-16.6-18.9-19.0-17.4-11.1-8.5-7.0صافي اخلدمات
7.48.19.711.212.116.412.413.1صافي الدخل االستثماري

-10.2-9.5-11.8-13.5-11.6-10.8-10.2-9.5حتويالت العمالة الوافدة إلى اخلارج

--0.2800.2830.2840.3010.3020.303سعر الصرف )دينار مقابل دوالر(
--2.002.002.002.252.502.75سعر فائدة البنك املركزي

--10910595483951سعر خام التصدير الكويتي )دوالر للبرميل(
2.982.922.872.862.952.702.712.75إنتاج النفط )مليون برميل يومياً(

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

* اامليزانية األـشمل: بعد حتويالت صندوق األجيال القادمة ومع احتساب الدخل االستثماري. **باالستناد إلى بيانات من اإلدارة املركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطني
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التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي - أبريل 2018

زيــادة فــي موازنــة العــام 2017 ليســجل فائضــاً بواقــع 6.3% مــن النــاجت احمللــي 
اإلجمالــي مقارنــة بعجــز فــي 2016 بواقــع 4.5%. ويفســر هــذا التحســن بشــكل 
كبيــر بزيــادة اإليــرادات النفطيــة خــالل العــام بواقــع 19% باإلضافــة إلــى منــو 
الدخــل االســتثماري بواقــع 8% وتراجــع حتويــالت العمالــة الوافــدة إلــى اخلــارج 
ــي  ــات ف ــواردات واخلدم ــي ال ــر ف ــو الكبي ــل، تســبب النم ــي املقاب ــع 9%. ف بواق
فــرض ضغــوط علــى املوازنــة. مــن املتوقــع أن يســجل احلســاب اجلــاري املزيــد 
مــن التحســن فــي العــام 2018 ولكــن ســيقابله ارتفــاع متوقــع فــي الــواردات علــى 

إثــر ارتفــاع النمــو وطلــب املســتهلك.

الرسم البياني 5: ميزان احلساب اجلاري
)مليار دينار(

المصدر: بنك الكويت المركزي

التضخم يستمر بالتراجع في فبراير

ــر  ــى إث ــك عل ــى الرغــم مــن حتســن االقتصــاد، وذل ــاً عل شــهد التضخــم تراجع
اســتمرار تباطــؤ التضخــم فــي خدمــات املســكن. فقــد تراجــع التضخــم ليصــل 
ــر ومتوســط  ــي يناي ــي فبرايــر مــن 1.0% ف ــى أســاس ســنوي ف ــى 0.8% عل إل
1.5% فــي العــام 2017. ويعــزى هــذا التراجــع بشــكل كبيــر إلــى الضغــوط 
التضخميــة مــن اإليجــارات الســكنية واملــواد الغذائيــة. واســتمرت تكاليــف 
الرعايــة الصحيــة أيضــاً بالتراجــع بينمــا تراجــع تضخــم أســعار كل مــن النقــل 
واملواصــالت واالتصــاالت والتعليــم. وليــس مــن املتوقــع أن يكــون الرتفــاع الطلــب 
أثــراً كبيــراً علــى التضخــم وذلــك ألن معظــم الطلــب ســيتوجه إلــى الــواردات، 
إال فــي حــال تراجــع أســعار الصــرف بشــكل كبيــر بــن الــدول املرتبطــة جتاريــاً 

ــار. مقابــل الدين

الرسم البياني 6: التضخم
)نسبة مئوية(

المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء
 

األسهم الكويتية أنهت الربع األول من 2018 بأداء جيد

أنهــت بورصــة الكويــت الربــع األول مــن العــام 2018 مســجلة أداء جيــد، بزيــادة 
بلغــت 3.6% علــى أســاس ربــع ســنوي بدعــم مــن انتعــاش األســهم العامليــة 
ــم  ــي قــد يت ــي بعــد اإلعــالن عــن الشــركات العشــر الت وقــوة االســتثمار األجنب
إدراجهــا فــي مؤشــر »فوتســي« لألســواق الناشــئة. ومــن املمكــن أن تتــم عمليــة 
انضمــام بورصــة الكويــت للمؤشــر علــى مرحلتــن، وذلــك خــالل شــهري ســبتمبر 
وديســمبر مــن العــام 2018 مــع بلــوغ وزن الكويــت فــي املؤشــر 0.4%. ويتوقــع 
احملللــون أن يــؤدي ذلــك إلــى أن تصــل التدفقــات املاليــة إلــى الســوق 800 مليــون 

دينــار. 

مــع  الربــع  خــالل  دينــار  مليــار  بواقــع  الســوقية  الرســملة  قيمــة  وارتفعــت 
ارتفاعهــا بواقــع 145 مليــون دينــار فــي مــارس. وبالرغــم مــن ذلــك، إال أن 
النشــاط التجــاري شــهد تراجعــاً، حيــث ســجل املتوســط اليومــي لقيمــة األســهم 
املتداولــة فــي الربــع األول مــن العــام 2018 تراجعــاً بواقــع 19% ليصــل إلــى 

12.4 مليــون دينــار.

ــي  ــدة والت ــة اجلدي ــل بتنفيــذ خطتهــا الهيكلي ــدأت بورصــة الكويــت فــي أبري وب
ــا. ومــن  ــي ســيتم إدراجه ــد ســنة أمــام الشــركات الت ــرة ســماح متت تتضمــن فت
ــة الســوق ال  املتوقــع أن تســاهم هــذه التطويــرات فــي إنعــاش الســيولة وجاذبي
ســيما لالســتثمار األجنبــي. ومــن املفتــرض أن توفــر هــذه التغيــرات، مبــا فيهــا 
ــه  ــع ب ــا يتمت ــك مل ــي الســوق وذل ــاً ف ــام البورصــة ملؤشــر »فوتســي«، زخم انضم

اقتصــاد الكويــت مــن متانــة. 

فبراير-2014 فبراير-2015 فبراير-2016 فبراير-2017 فبراير-2018



الرسم البياني 2: مؤشر ثقة املستهلك
)مؤشر(

 

املصدر: آراء للبحوث 

قطاع العقار واصل تعافيه في شهر فبرير

ارتفــع نشــاط قطــاع العقــار فــي فبرايــر بينمــا بــدأت أســعاره بالتباطــؤ. فقــد 
اســتقرت قيمــة املبيعــات العقاريــة خــالل الشــهر عنــد 189 مليــون دينــار مرتفعة 
بواقــع 22% علــى أســاس ســنوي. وجــاء هــذا االرتفــاع علــى إثــر الزيــادات التــي 
ُســجلت فــي قطاعــي العقــار الســكني )26% علــى أســاس ســنوي( والعقــار 
االســتثماري )46% علــى أســاس ســنوي(، بينمــا ظلــت مبيعــات العقــار التجــاري 
متدنيــة. وقــد تراجعــت أســعار العقــار فــي جميــع القطاعــات خــالل شــهر 
فبرايــر، إال أن أســعار األراضــي واملنــازل الســكنية ظلــت عنــد نطاقهــا لالثنــى 
عشــر أشــهر املاضيــة. وكان مؤشــر أســعار العقــار االســتثماري هــو االســتثناء، 
حيــث تراجــع إلــى أقــل مســتوياته منــذ مــا يتجــاوز األربــع ســنوات، األمــر الــذي 
يعكــس وفــرة الوحــدات العقاريــة املخصصــة للتأجيــر فــي قطــاع االســتثمار 

مقابــل تدنــي الطلــب نتيجــة تراجــع النمــو فــي عــدد الوافديــن.
 

الرسم البياني 3 : مؤشرات أسعار العقار
)مؤشر(

 املصدر: وزارة العدل وتقديرات بنك الكويت الوطني

حتسن االئتمان املمنوح لقطاع األعمال في فبراير

ــى  ــر وذلــك للشــهر اخلامــس عل تراجــع االئتمــان املصرفــي خــالل شــهر فبراي
التوالــي، مــع تباطــؤ منــوه إلــى 2.5%، بينمــا شــهدت القــروض الشــخصية 
واالئتمــان املمنــوح لقطــاع األعمــال بعــض التحســن. فقــد حقــق االئتمــان املمنوح 
ــذي  ــذ ســتة أشــهر وال ــه من ــادة ل ــداً، مســجاًل أول زي ــال أداًء جي لقطــاع األعم
يعــزى فــي الغالــب إلــى نشــاط قطــاع األعمــال األساســية كالتجــارة والصناعــة. 
ــوح  ــادات فــي التعويــض عــن انخفــاض االئتمــان املمن وقــد ســاهمت هــذه الزي

ــة،  ــوح لشــراء األوراق املالي ــة واالئتمــان املمن ــر املصرفي ــة غي للمؤسســات املالي
مــع ارتفــاع االئتمــان القائــم بواقــع 40 مليــون دينــار.

الرسم البياني 4: منو االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص
)التغير المئوي(

المصدر: بنك الكويت المركزي  

بنك الكويت املركزي رفع الفائدة لدعم استقرار العملة

رفــع بنــك الكويــت املركــزي الفائــدة األساســية فــي مــارس لتفــادي اتســاع الفارق 
بــن الفائــدة علــى الــدوالر األميركــي والدينــار، وذلــك فــي أعقــاب قــرار مجلــس 
االحتيــاط الفيدرالــي رفــع الفائــدة فــي ظــل حتســن األوضــاع االقتصاديــة 
األميركيــة. فقــد رفــع بنــك الكويــت املركــزي الفائــدة األساســية بواقــع 25 نقطــة 
أســاس إلــى 3%، وذلــك بعــد أن أبقاهــا دون تغييــر فــي املرتــن الســابقتن لرفــع 
ــار بشــكل كبيــر  ــص الفــارق بــن الــدوالر والدين الفائــدة الفيدراليــة. حيــث تقلّ

خــالل العــام املاضــي، ممــا اقتضــى رفــع الفائــدة لدعــم اســتقرار الدينــار.

ــن  ــم يك ــع. ول ــذا الرف ــاً له ــل أســعارها وفق ــا بتعدي ــوك بدوره ــت البن ــد قام وق
لهــذه اخلطــوة أي أثــر ســلبي علــى االئتمــان، كمــا أننــا ال نتوقــع أن يــؤدي إلــى 
ــة  ــادة الطفيف ــن يكــون للزي ــب. ول ــى املــدى القري ــراض عل أي تراجــع فــي االقت
فــي الفائــدة أثــراً يذكــر علــى الطلــب علــى القــروض االســتهالكية. أمــا فــي مــا 
ــى  ــر عل ــد املؤث ــدة ليســت العامــل الوحي ــراض الشــركات، فــإن الفائ يخــص اقت
ــزال  ــذي ال ي ــد االســتثماري وال ــع للعائ ــدل املتوق ــب املع ــل يلع ــب االئتمــان ب طل
عامــاًل جاذبــاً دوراً مهمــاً. أمــا فــي مــا يخــص الودائــع، فــإن الزيــادة فــي ارتفــاع 

الفائــدة قــد تــؤدي إلــى زيــادة فــي مســتويات الودائــع.

مزيدًا من التراجع في عجز املوازنة نتيجة ارتفاع أسعار النفط         

اســتمرت أســعار النفــط املرتفعــة فــي دعــم األوضــاع املاليــة لالقتصــاد الكويتي. 
فقــد اســتقر متوســط ســعر خــام التصديــر الكويتــي عنــد 62 دوالراً خــالل شــهر 
مــارس، ولكنــه ظــل مرتفعــاً عــن مســتواه العــام الســابق بواقــع 25%. وقــد ســاهم 
ذلــك فــي تقلـّـص العجــز املالــي إلــى 2.5 مليــار دينــار منــذ بدايــة الســنة املاليــة 
2017-2018 حتــى فبرايــر لنســبة ســنوية تصــل إلــى 7.3% مــن النــاجت احمللــي 
اإلجمالــي. ونتوقــع أن تنتهــي الســنة املاليــة 2017-2018 بتســجيل عجــز بنحــو 
10% مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي، أي مــا دون التوقعــات فــي امليزانيــة الرســمية 
املقــدرة بنســبة 17%. ومــن املتوقــع أن يســتقر العجــز خــالل الســنتن املاليتــن 
ــي. وفــي حــال  ــي اإلجمال ــاجت احملل ــارب 9% مــن الن ــد مســتوى يق ــن عن املقبلت
بقــاء أســعار النفــط قريبــة مــن مســتوياتها احلاليــة، ســتنخفض حاجــة احلكومــة 

التمويليــة واحلاجــة للجــوء الحتياطــي األجيــال القادمــة. 

عجز احلساب اجلاري يتحول فائضًا في العام 2017

ســاهم حتســن أســعار النفــط فــي إنعــاش احلســاب اجلــاري خــالل العــام 2017. 
فقــد ارتفــع فائــض احلســاب اجلــاري ليتجــاوز الضعــف إلــى 1.1 مليــار دينــار 
ــك  ــاً بذل ــرة الســابقة، محقق ــة بالفت ــام 2017 مقارن ــن الع ــع الرابــع م ــي الرب ف
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 النمو غير النفطي يتسارع إلى 3.3٪ خالل العام
2017 والتضخم يتراجع إلى 0.8٪ في فبراير

منر كنفاني < 
رئيس األبحاث
+965 2259 5365
nemrkanafani@nbk.com

شــهد االقتصــاد غيــر النفطــي فــي الكويــت حتســناً خالل العــام 2017 مع ارتفاع 
النمــو مبســتوى فــاق التوقعــات. ويعــزى هــذا التعافــي إلــى اإلنفــاق احلكومــي 
علــى املشــاريع وتعافــي قطــاع املســتهلك. ومــا زالــت البيانــات منــذ بدايــة العــام 
ــرة تعافــي قطــاع املســتهلك. فــي الوقــت  ــى قــوة وتي ــى اآلن تشــير إل 2018 حت
نفســه، قــرر بنــك الكويــت املركــزي رفــع الفائــدة بعــد قيــام مجلــس االحتيــاط 
الفيدرالــي برفــع الفائــدة خــالل مــارس فــي ظــل قــوة االقتصــاد األميركــي، 

وذلــك مــن أجــل تقليــل هامــش الفائــدة ودعــم اســتقرار العملــة احملليــة.

الرسم البياني 1: الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي
)التغير املئوي(

املصدر: اإلدارة املركزية لإلحصاء

حتّسن منو الناجت احمللي اإلجمالي غير النفطي إلى 3.3٪ في 2017 

ارتفــع منــو االقتصــاد غيــر النفطــي بواقــع 3.3% فــي العــام 2017 مــن 2% فــي 
العــام الســابق، مرتفعــاً أيضــاً بصــورة طفيفــة عــن توقعاتنــا عنــد 3%. وقــد 
تباطــأت وتيــرة النمــو قليــاًل فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2017 إلــى %2.4 
علــى أســاس ســنوي، إال أن االقتصــاد اســتطاع أن يواصــل تعافيــه مــن التباطــؤ 
احلــاد الــذي شــهده فــي أواخــر العــام 2014 والعــام 2015. ونتوقــع أن تســتمر 
وتيــرة التعافــي خــالل العامــن 2018 و2019، مــع توقعاتنــا بتســارع النمــو غيــر 

ــى التوالــي. النفطــي إلــى 3.5% و4% عل

إال أن النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي قــد ســجل تراجعــاً بواقــع %2.9 
خــالل العــام 2017 وذلــك علــى خلفيــة انخفــاض إنتــاج النفــط بنســبة 8% نتيجــة 
ــك وشــركائها مــن خــارج املنظمــة. فقــد  ــل أوب ــاج مــن قب ــة خفــض اإلنت اتفاقي
ســاهمت هــذه االتفاقيــة فــي التقليــل مــن اختــالل التــوازن فــي أســواق النفــط 
ــل، اســتطاع تعافــي أســعار النفــط دعــم  ــع أســعار النفــط. وبالفع ــة ورف العاملي
ارتفــاع النــاجت احمللــي اإلجمالــي اإلســمي للقطــاع النفطــي بنســبة جتــاوزت 

20% فــي العــام 2017. 

اإلنفاق على املشاريع أصبح محّركًا رئيسيًا للنمو

جــاء معظــم االنتعــاش فــي نشــاط االقتصــاد غيــر النفطــي مــن التــزام الســلطات 
بتنفيــذ خطــة اإلنفــاق الرأســمالي علــى املشــاريع، فــي الوقــت الــذي قامــت فيــه 
الــدول األخــرى املجــاورة بإيقــاف العمــل علــى بعــض مشــاريعها أو إلغائهــا. وقــد 
أكــدت احلكومــة علــى التزامهــا بتنفيــذ هــذه اخلطــة خــالل منتــدى االســتثمار 
الكويتــي فــي مــارس، والتــي يأتــي مــن ضمنهــا تطويــر اإلقليــم الشــمالي. وتطمح 
اخلطــة أيضــاً لتوفيــر 200 ألــف وظيفــة للكويتيــن إضافــة إلــى تنويــع مصــادر 
االقتصــاد بعيــداً عــن النفــط ودعــم األمــن الوطنــي. إذ سيســاهم هــذا املشــروع 
فــي إنعــاش الدخــل واإلنفــاق، باإلضافــة إلــى االئتمــان والنمــو االقتصــادي علــى 

املــدى املتوســط.

تسارع وتيرة تعافي قطاع املستهلك 

يلعــب قطــاع املســتهلك دوراً ذا أهميــة أيضــا فــي دعــم تعافــي االقتصــاد غيــر 
ــذي  ــرة التحســن ال ــى وتي ــد عل ــرة لتؤك ــات األخي ــث جــاءت البيان النفطــي. حي
يشــهدها القطــاع. فقــد ارتفــع مؤشــر آراء بواقــع 15% علــى أســاس ســنوي فــي 
شــهر مــارس ليصــل إلــى 113. وقــد انعكــس هــذا التحســن فــي الثقــة بصــورة 
ــة والفــرص  ــة احلالي ملحوظــة فــي تصــورات املســتهلكن لألوضــاع االقتصادي

الوظيفيــة التــي تعكــس بدورهــا التعافــي الــذي شــهدته أســعار النفــط.
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أبرز النقاط
النمو غير النفطي سّجل حتسنًا ليصل إلى 3.3٪ في العام 2017 رغم تأثر منو الناجت احمللي اإلجمالي العام بانخفاض إنتاج النفط .  

عجز احلساب اجلاري حتول لفائض في العام 2017 بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وتيرة تعافي قطاع املستهلك اكتسبت بعض الزخم مع تسجيل ثقة املستهلك ارتفاعًا آخرًا في مارس.

نشاط قطاع األعمال شهد حتسنًا في فبراير بينما االئتمان العام سجل تباطؤًا ليصل إلى 2.5٪ على أساس سنوي 

العجز استمر بالتراجع على إثر ارتفاع أسعار النفط وتوقعات ببلوغه 10٪ من الناجت احمللي اإلجمالي. 

التضخم واصل تراجعه ليصل إلى 0.8٪ على أساس سنوي في فبراير.

بورصة الكويت أنهت تداوالتها للربع األول من العام 2018 مسجلة زيادة بلغت 3.6٪ خالل الربع. 
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Tel: +965 2242 2011
Fax: +965 2259 5804

Telex: 22043-22451 NATBANK
www.nbk.com

البحرين
  بنك   الكويت   الوطني

GB Corp Tower, Block 346
Road 4626, Building 1411 

P.O.Box 5290
  Manama Kingdom of Bahrain

Tel: +973 17 155 555
Fax: +973 17 104 860

األردن
  بنك   الكويت   الوطني

 الفرع   الرئيسي
Al Hajj Abdul Rahim Street Hijazi 

Plaza, Building # 70
 P.O Box 941297

Amman 11194, Jordan
Tel: +962 6 580 0400
Fax: +962 6 580 0441

  المملكة   العربية   السعودية 
  بنك   الكويت   الوطني

Al Khalidiah District, 
Al Mukmal Tower, Jeddah 

P.O Box: 15385 Jeddah 21444
Kingdom of Saudi Arabia

Tel: +966 2 603 6300
Fax: +966 2 603 6318

لبنان
بنك   الكويت   الوطني 

 الفرع   الرئيسي 
BAC Building

Justinien Street
P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh

1107 2200 Beirut, Lebanon
Tel: +961 1 759700
Fax: +961 1 747866

العراق
  بنك   االئتمان   العراقي

Street 9, Building 187
Sadoon Street, District 102

P.O. Box 3420
Baghdad, Iraq

    Tel: +964 1 7182198/7191944 
+964 1 7188406/7171673

Fax: +964 1 7170156

مصر
   البنك   الوطني   المصري  

Plot 155, City Center, First Sector 
5th Settlement, New

P.O Box 229, 11835
 Cairo, Egypt

Tel: + 20 2 26149300
Fax: + 20 2 26133978

  اإلمارات   العربية   المتحدة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   دبي
Latifa Tower

Sheikh Zayed Road
P.O. Box. 9293

 Dubai, UAE
Tel: +971 4 3161600
Fax: +971 4 3888588

  اإلمارات   العربية   المتحدة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   أبوظبي
Sheikh Rashed Bin Saeed 

Al Maktoom Road 
P.O. Box 113567

Abu Dhabi, U.A.E
Tel: +971 2 4199555
Fax: +971 2 2222477

  الواليات   المتحدة   األمريكية
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   نيويورك

299 Park Avenue
New York, NY 10171

United States of America
Tel: +1 212 303 9800
Fax: +1 212 319 8269

فرنسا
بنك   الكويت   الوطني    إنترناشونال

90 Avenue des Champs-Élysée
75008, Paris

France
Tel: +33 1 5659 8600 
Fax: +33 1 5659 8623

المملكة المتحدة
 الفرع   الرئيسي

13 George Street
London, W1U 3QJ
United Kingdom

Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7224 2101

المملكة المتحدة
  فرع   بورتمان   سكوير

7 Portman Square
London, W1H 6NA

United Kingdom
Tel: +44 20 7224 2277
Fax: +44 20 7486 3877

سنغافورة
  بنك   الكويت   الوطني

 فرع   سنغافورة
9 Raffles Place # 24-02

Republic Plaza 
Singapore 048619

Tel: +65 6222 5348
Fax: +65 6224 5438

الصين
  بنك   الكويت   الوطني

Suite 1501-1502, 
AZIA Center 1233

Lujiazui Ring Road 
Shanghai 200120, China

Tel: +86 21 8036 0800
Fax: +86 21 8036 0801

NBK Capital -    إن   بي   كي   كابيتال

 الكويت  
38th Floor, Arraya II Building 

Block 6, Shuhada’a Street 
Sharq

P.O. Box 4950, Safat 13050
Kuwait

Tel: +965 2224 6900
Fax: +965 2224 6904 / 5

  اإلمارات   العربية   المتحدة
Precinct Building 3, Office 404

DIFC
Sheikh Zayed Road

P.O. Box 506506, Dubai
United Arab Emirates
Tel: +971 4 365 2800
Fax: +971 4 365 2805

تركيا
البنك   التركي  - شركة   تابعة

Valikonagi Avenue No. 1
P.O. Box 34371

Nisantasi, Istanbul
Turkey

Tel: +90 212 373 6373
Fax: +90 212 225 0353

     دليل   الفروع   الخارجية   والشركات   التابعة



أبريل 2018

التقرير الموجز لالقتصاد الكويتي

يتسارع  النفطي  غير  النمو 
 2017 العام  خالل   ٪3.3 إلى 
والتضخم يتراجع إلى 0.8٪ في 

فبراير

بنك الكويت الوطني
 إدارة البحوث االقتصادية
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