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 أحدث التطورات 
 

% 2.0تباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى نحو 
بسبب انكماش  0202% في عام 0.0من  0202في عام 

إنتاج النفط تماشًيا مع اتفاق أوبك + الذي انتهى منذ ذلك 
الحين. من ناحية أخرى، تعزز النمو غير النفطي على خلفية 

 .ارتفاع اإلنفاق الحكومي والمستهلك
% في عام 3.4وكان نمو االئتمان المحلي قويًا، حيث بلغ  

، بينما تباطأ نمو القروض التجارية ونمو االئتمان 0202
دراج األسهم  األسري. وأدت إصالحات سوق رأس المال وا 

إلى  MSCI EMو  FTSE Russellالكويتية على مؤشري 
دفع الكويت إلى التفوق على نظيراتها في دول مجلس التعاون 
الخليجي. واعتباًرا من ديسمبر/ كانون األول، ارتفعت 

، لكنها خسرت  0202% عام 02البورصة الكويتية بنسبة 
فعلًيا كل تلك المكاسب في نفس العام حتى تاريخه. وارتفع 

% بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل 0التضخم قليال إلى 
وتباطؤ االنكماش في اإلسكان. وفي حين أبقت الكويت على 
أسعار الفائدة دون تغيير بعد أن خفضها االحتياطي الفيدرالي 

، حذت الكويت حذوه بعد 0202األمريكي مرتين عام 
ومارس/ آذار  0202التخفيضات في أكتوبر/ تشرين األول 

 .، لتصل إلى أدنى مستوياتها في تاريخ الكويت0202
 0202ومن المتوقع للتحسن في عجز الموازنة خالل عام  

مع انخفاض أسعار النفط بشكل  0202أن ينعكس في عام 
حاد في األشهر األخيرة من السنة المالية )التي تنتهي في 

% 4مارس/ آذار(. ومن المتوقع أن يتفاقم عجز الموازنة من 
 0202/0202من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 

)باستثناء  0202/0202% في السنة المالية 04.1إلى 
الدخل من االستثمارات وقبل التحويالت إلى صندوق الجيل( 
مدفوًعا بارتفاع اإلنفاق وانخفاض عائدات النفط. وتتوقع 

% في 4زيادة قدرها  0202/0202موازنة السنة المالية 
اإلنفاق الحكومي )عن مخصصات السنة الماضية(، وعجزًا 

% من 4..0مليار دينار كويتي ) 1.0مستهدفًا بحوالي 
إجمالي الناتج المحلي(. وسيشكل انهيار أسعار النفط اختبارا 
لالفتراض المحافظ تقليديا لسعر النفط. ومضت إصالحات 
المالية العامة ببطء؛ حيث تأجل تطبيق ضريبة القيمة 

 .0200المضافة حتى عام 

وفي حين أن الكويت لديها احتياطيات مالية كبيرة، تشير  
التقديرات إلى أن أصول الهيئة العامة لالستثمار الكويتية قد 

% من إجمالي الناتج المحلي، وخفض 302ارتفعت إلى 
السحب المستمر من الصندوق االحتياطي العام لتمويل 

% من إجمالي الناتج 03العجز من أرصدتها السائلة )إلى 
(. ولم تصدر الكويت 0202المحلي حتى يونيو/ حزيران 

حيث لم يسن البرلمان بعد قانون الدين  0200ديوًنا منذ عام 
العام. وأدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض عائدات 
التصدير، وتشير التقديرات إلى انخفاض فائض الحساب 

% من إجمالي الناتج المحلي في عام 0..0الجاري من 
% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2.0إلى  0202
0202. 

بلدا في العالم أجرى  02تعد الكويت من بين أفضل  
. وأدت 0202تحسينات في تصنيف ممارسة أنشطة األعمال 

مختلف التدابير إلى هذا التحسن؛ بما في ذلك تسهيل 
الحصول على ترخيص تجاري، وتبسيط طلب توصيلة 
الكهرباء، ورقمنة تسجيل نقل الملكية، وتحسين الحصول على 
المعلومات االئتمانية، وتحسين التجارة عبر الحدود من خالل 
تحسين إدارة المخاطر الجمركية وتنفيذ أنظمة التخليص 

 .اإللكترونية

، وفًقا ألحدث 0202% في عام 0بلغت البطالة حوالي 
تقديرات منظمة العمل الدولية. ومع ذلك، تميل البطالة بين 

سنة(  03و  .0العمال الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 
%. وبالمثل، فإن 2..0إلى أن تكون أعلى كثيرا عند 

%( منها ...معدالت البطالة أعلى بين النساء بشكل عام )
%(، ولكن الفجوة كبيرة بشكل خاص بين 0.0بين الرجال )

عاًما، ألن معدل  03إلى  .0النساء في الفئة العمرية من 
البطالة بين اإلناث يشكل ثالث مرات تقريًبا معدل الرجال في 

% للرجال(. 02% للنساء مقابل 02.3هذه الفئة العمرية )
باإلضافة إلى ذلك ، وفًقا للمكتب المركزي لإلحصاء، شغل 

% من جميع وظائف القطاع العام في عام 03الكويتيون 
، ولكن منذ ذلك الحين كانت هناك جهود مدروسة 0200

لتعزيز توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع العام، ومؤخرًا 
  .أيضا في األنشطة الخاصة

 

 الكويت 
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أدى انخفاض أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط إلى 
، ولكن 0202تباطؤ النمو االقتصادي العام في عام 

من المتوقع أن يساعد اإلنفاق العام القوي ونمو 
االئتمان على تعزيز النمو غير النفطي على المدى 

المتوسط. إن االنهيار الحاد في أسعار النفط منذ شهر 
مارس/ آذار وبطء النمو العالمي بسبب جائحة كورونا 
سيتم تعويضهما من االحتياطيات المالية وفي الموازنة 

وذلك على حساب االستدامة وتنويع األنشطة 
االقتصادية. وهذا يؤكد الحاجة إلى تنفيذ إصالحات في 

المالية العامة وا صالحات هيكلية لتنويع األنشطة 
االقتصادية بعيداً عن الهيدروكربونات، ودعم نشاط 
رساء األسس لنموذج نمو أكثر  القطاع الخاص وا 

 .  استدامة

ويجري عرضها اآلن لمساعدة صانعي السياسات على التفكييير   لتوقعات.ه االتوقعات العالمية غير مؤكدة للغاية. تعكس هذه النظرة المعلومات المتاحة وقت نشرها. ومع توفر المزيد من المعلومات، سيتم مراجعة هذ
 من خالل النتائج المحتملة وتصميم استجابات سياسية بديلة.
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 اآلفاق المستقبلية 
 
على المدى القريب، سينخفففض نفمفو إجفمفالفي الفنفاتفج الفمفحفلفي 
غير النفطي نتيجة إلجراءات التخفيف وتعطل الفتفجفارة بسفبفب 
جففائففحففة كففورونففا، حففيففث تففنففتففشففر الففمففخففاوف مففن زيففادة تفففففشففي 
الجائحة. إن توقعات قطاع النفط متفقفلفبفة بشفكفل غفيفر عفادي، 
مع سيناريوهات تتراوح مفن تفنفشفيفط اتفففاقفيفة أوبفك+ إلفى حفرب 
أسففعففار طففويففلففة الففمففدى تففؤدي إلففى ارتفففففاع حففجففم اإلنففتففاج مففع 

، سفيفتفم دعفم انخفاض اإليرادات كثيرا. وعلى المفدى الفمفتفوسفط
نمو اإلنفاق العفام الفمفتفكفرر الفمفسفتفمفر )نفظفًرا الرتفففاع مسفتفوى 

% بففحففلففول عففام 0.0الففجففمففود( ونففمففو االئففتففمففان، لففيففصففل إلففى 
مفلفيفار  .00. ومن شأن الخطط الرامية إلفى اسفتفثفمفار 0200

دوالر في قطاع النفط على مدى األعوام الفخفمفسفة الفقفادمفة أن 
وهفو   –تؤدي إلى زيادة أخرى إلنتاج النفط، إذا أمكن تنفففيفذهفا 

 2.0أحد التحديات طويلة األمد. وبلغ عجز الموازنفة الفمفعفلفن 
. ومفع ذلفك، مففن 0200/0202مفلفيفار ديفنفار لفلفسفنفة الففمفالفيفة 

الففمففتففوقففع أن يففؤدي انففخفففففاض أسففعففار الففنفففففط وارتفففففاع اإلنفففففاق 
. ومففن 0202الفحففكففومففي إلففى زيففادة عففجففز الففمففوازنففة ففي عففام 

الففمففرجففؤ أن تففؤدي إجففراءات زيففادة اإليففرادات، بففمففا فففي ذلففك 
، إلفى تفقفلفيفل الضفغفوط 0200ضريبة القيمة المضافة في عام 

على الموازنة، ولكن هذا يعتمد على مدى عزم الحكومفة عفلفى 
التنفيذ في اقتصاد يتسم بفالضفعفف. ويفقفدر أن يفتفراجفع الفعفجفز 

% 03.0ببطء، حيث تنتعش أسعار النفط بشكل معتدل، إلى 
)بفاسففتفثففنففاء  0200مفن إجفمففالفي الفنففاتفج الفمففحفلففي بففحفلففول عففام 

الدخل من االستثمارات وقبل الفتفحفويفالت لصفنفدوق األجفيفال(. 
ومع استمرار انخفاض أسعار النفط، مفن الفمفتفوقفع أن يفتفحفول 

، ثم يتحسن بفبفطء 0202الحساب الجاري إلى العجز في عام 
على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجفيفًا 

 .مع انتعاش إيجارات العقارات

 

 المخاطر والتحديات 
 
تتحقق المخاطر الخارجية الرئيسية بالفعل بما في ذلك 
االضطرابات االقتصادية العالمية، والتقلب المستمر في 
أسعار النفط حول قاعدة متدنية كثيرا. وقد أضاف المسار 
الذي يحيط به عدم اليقين لتفشي جائحة كورونا إلى هذه 
المخاطر السلبية حيث من المتوقع أن يزداد تباطؤ النمو 
العالمي. هذا باإلضافة إلى أن زيادة التأخير في إصالح 
الموازنة يمكن أن يؤدي إلى ديناميات مالية كلية غير مواتية، 
وتوسيع اختالالت المالية العامة والمراكز الخارجية وتآكل 

 .االحتياطيات في المالية العامة

وتتنامى التوترات السياسية المحلية. فقد أسفرت االحتكاكات 
بين مجلس الوزراء والبرلمان إلى تعديالت وزارية متكررة 
ومازالت المعارضة البرلمانية لإلصالحات الحيوية للمالية 
العامة تمثل تحديًا رئيسيًا. وبرز هذا االحتكاك في التقدم 

   .المتعثر بشأن مسودة قانون الدين

وتتعلق التحديات طويلة المدى باعتماد االقتصاد الشديد على 
. ورغم .024النفط وتنفيذ خطة التنمية الجديدة للكويت 

ل العالمي  االحتياطيات النفطية الكبيرة لدى الكويت، فإن التحوُّ
نحو استخدام الطاقة األنظف يشكل خطرا على استدامة 
االقتصاد والمالية العامة للدولة على المدى الطويل. تعزز 
احتياطيات الكويت المالية الضخمة استدامتها االقتصادية، 
لكن إصالح الموازنة واإلصالح الهيكلي من العوامل األساسية 
لتعويض مخاطر انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين 
التي تحيط باإلنتاج. وتشمل هذه التدابير تعبئة اإليرادات غير 
النفطية، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك تعزيز 
صالح الحوكمة االقتصادية لتنشيط  رأس المال البشري وا 

 .التنمية بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل

  )التغير السنوي بالنسبة المئوية ما لم ُيذَكر غير ذلك( مؤشرات آفاق االقتصاد الكلي والفقر  / الكويت   2الجدول 


