
 

 

 

 

  



 

 

 

بعد جائحة كورونا للسكاناملستقبل االقتصادي 

أثار تقرير اإلدارة املركزية لإلحصاء حول تأثري كورونا على سلوك املستهلكني والدخل األرسي، العددي  

من التساؤالت حول مستقبل املواطنني وأرسهم بعد جائحة كورونا، يف ظل أزمة اقتصادية عاملية 

 ألقت بظاللها على الكويت.

ير إىل نتائج املسح اليت شملت عينة عشوائية من املستجيبني تقدر بـ  شخصا من   1148وأشار التقر

املواطنني الكويتيني واملقيمني، 

املحافظات بنفس  يف كل 

التوزيع الجغرايف لألرس  

% 17. حيث أشار املعيشية

تأثرت أنها من األرس الكويتية 

من األرس غري   %30هذه النسبة فيما بلغت على الوفاء بااللزتامات املالية من ناحية قدرتها سلبا  

 .الكويتية

  ، أظهرتحول مدى ثقة األرس الكويتية وغري الكويتية يف املستقبل باملقارنة بمفرتة ما قبل الجائحةو

م  من املستجوبني أن لديه %36يف حني رصح من املستقبل، أربعة أرس   كل  أرسة من النتائج تخوف

كرث  .ثقة يف املستقبلأ

ير،إنفاق األرس حسب ما جاء  معدل على مل تؤثر جائحة كورونا سلبا   ورغم ذلك، كرث   التقر حيث رصح أ

يادة يف حني مل يتم تسجيل انخفاض إال لدى أرسة من كل عرشة من نصف األرس أن اإلنفاق شهد ز



 

 

 

لعدم القدرة على الحصول على السلع للتمكن من اإلنفاق أو ألن األرسة فقدت الدخل،  أرس وذلك

 مطلقا .  رس مل يتأثر االنفاق بالجائحةثلث األ ن حوايلأ يف حني 

وأرجع التقرير السبب يف عدم تأثر اإلنفاق بشكل كبري إىل الجهود الحكومية يف دعم األجور أثناء 

من الكويتيني، حسب  %95تم سداد األجر كامال لقرابة  كومي، حيثالجائحة، خاصة يف القطاع الح

%من الوافدين بسداد   4.23من الوافدين واستفاد  %65كامل األجر لـ ترصيحهم. كما تم سداد

لدى   % 9.0لدى الوافدين و %6.11أجرهم بالكامل فقدوا وبلغت نسبة الذينجزيئ لألجر.  

 .الكويتيني



 

 

 

 1.6  إجمالية  كورونا بقيمةألزمة  استجابة  مايل  دعم   حزمة  قد وافق على  الكوييت   الوزراء  كان مجلس

يوليو    يف  دوالر،   مليون  780  بقيمة  منحة  العام، وخصص  القطاع  أجور  حماية  على  تركز  دوالر،  مليار

  الفائدة   أسعار  املركزي  الكويت  الخاص، وخّفض بنك  القطاع  يف  يعملون   كوييت  ألف  77  ، لدعم2020

ا   تقدم  مل  الحكومية  الحوافز  لكن بعض املراقبني اعترب أن  االقرتاض،  يف  للمساعدة  مرات  ثالث   قروض 

  رشوط   ذات  كانت  القروض  ألن  األصل  يف  عنها  اإلعالن  تم   كما  واملتوسطة  الصغرية  للرشكات  كبرية

 وصارمة. شديدة

جة منذ عدة أسابيع، مما  وألغت الحكومة الكويتية أغلب االجراءات االحرتازية املشددة الخاصة بالجائ 

أنشطته ممارسة  ملعاودة  العمل  لقطاعات  ثقة  املاضيني.   اأعطى  العامني  خسائر  وتعويض    املعتادة 

الكويت  و ثابتة  تعتمد  سنوات  سياسة  الحكوميلمنذ  القطاع  يف  التوظيف  ضغوط  وهيتخفيف   ،  

نفاق على األجور ودعم توظيف الكويتيني تقليص القوى العاملة األجنبية من أجل الحد من فاتورة اإل

هذه السياسة ال تزال تعاين من بعض الصعوبات، مثل القضاء على البطالة  ال أن  إ،  األجانببدال من  

احتي مع  والتكامل  األداء  يف  التنافسية  باملعايري  التوظيف  عمليات  وربط  العمل، املقنعة  سوق  اجات 

بينما تعاين الكويت من  وتدريب الخريجني على بعض املهن اليت قاطعها الكوتيتيني منذ زمن بعيد.  

% 5و  4الذي يرتواح بني  القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة،  مع عجز  القطاع العام،    تشبع

 فقط على الرغم من التسهيالت والدعم الحكومي للقطاع.  

فشل كل اإلجراءات  ُقدمت مؤخرا  عن  دراسة برملانية    عن  كشفتبس املحلية، قد  جريدة القوكانت  

منذ   الحكومية  سنوات    5والسياسات 

البطالة،   مشكلة  على  كد وللقضاء  ت أ

منتظري    عرب عدد  أن  حكومي  مصدر 

الخدمة   ديوان  يف  املسجلني  الوظيفة 

بلغ   ومواطنة،    14891املدنية  مواطنا  

الوظي الفرص  عدد  أن  حني  فية يف 

الدولة   وزارات  من  . 17408املطلوبة 



 

 

 

أن   إىل  املقنعةمشريا  والرتكيبة    .%79  بلغت  البطالة  النمو  معدالت  واقع  أن  الدراسة  وأوضحت 

ألف طالب عمل كوييت سنويا    29السكانية يؤكد أن سوق العمل تنتظره أعداد ال تقل يف املتوسط عن  

خالل السنوات الخمس املقبلة.

اإلحصائيات الرسمية األخرية لهيئة اإلحصاء الكويتية قالت أن عدد البطالة بلغ يف يونيو املايض لكن  

 من الجنسني. 7668

عامليا  يف مؤرش التقدم االجتماعي   50ت دولة الكويت يف املرتبة األوىل عربيا  والـحلّ ، على جانب آخر

األمريكية، "، يف املؤرش الدويل الذي تطلقه منظمة 2021لعام 

حزم أساسية هي: االحتياجات البرشية األساسية  3عرب ويستند يف منهجيته لتصنيف الدول 

املؤرشات   وأساسيات الرفاه وفرص الحصول على الحقوق، وتضم هذه الحزم بداخلها العديد من

،  والغذاءية الطبية األساسية االحتياجات البرشية األساسية كالرعا أهمها 53الفرعية يبلغ عددها 

الحصول على املعرفة   والحق يف والتعليم، واألمن الشخيص،والسكن،   واملياه والرصف الصحي،

 ، وحقوق اإلنسان.الوصول إىل املعلومات واالتصاالت، والجودة البيئيةالحق يف  األساسية، و 

  البلدان   من  أعلى  اجتماعي  تقدم  تحقيق  إىل  تميل  املرتفع  الدخل  ذات  البلدان  أن  املؤرش  وكشف

الدخل، حيث احتلت الكويت املرتبة   املنخفضة

 .  يف الدخل القومي للفرد 15الـ

فإن  الدويل،  النقد  صندوق  لبيانات  ووفقا 

متوسط نصيب الفرد من الدخل العام للدولة 

عام   دوالر    22.251بلغ    2020حىت  ألف 

الدولة سنويا، وهي نتيجة قسمة إجمايل دخل  

القومي على عدد املواطنني.

  عام   حىت   دوالر   مليار  90  إىل  ستحتاج  الكويت  أنوكانت وكالة موديز للتصنيف اإلئتماين قد توقعت  

كرث  إىل  الدين  نسبة  نمو  الدويل  النقد  صندوق  فيما قّدر.  التمويل  احتياجات  لتلبية   2024 ٪ 74  من  أ



 

 

 

  2020  سبتمرب  يف  وكانت الوكالة قد صنفت الكويت  ،2025  عام  بحلول  اإلجمايل  املحلي  الناتج  من

درجتني    بمقدار  بعد عدة شهور من تخفيضها للتصنيف  مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مع  عند مستوى  

  عائدات  لرتاجع  املحدودة  واالستجابة  للبالد  األجل  متوسط  التمويل  اسرتاتيجية  حول  الخالف  بسبب

 ذلك  وبررت  سليب  إىل  مستقر  صنيفها طويل األجل للكويت منت  وكالة "فيتش"  النفط، فيما عدلت

يادة العجز  خفض آلية حول التوافق االقتصادية وعدم الرؤية بضبابية  املالية.   القيود وز

  داعيا    كورونا،  وباء  بسبب  كبرية  اقتصادية  تحديات  تواجه  تزال  ال   البالد  إن  الدويل  النقد  صندوقوقال  

  نهائيا،   التعايف  يتم  حىت  أولوياتها  يف  آثاره  من  والتخفيف  الوباء  مكافحة  تبقى  أن  رضورة  إىل  الحكومة

كدت  ضعفا  األكرث  الفئات  دعم  خصوصا  ضبط   إىل  بحاجة   الكويت  إن  بيان لها،  الصندوق يف  بعثة  وأ

يز   الوقائية   املالية  الهوامش  على  للحفاظ  هيكلية،  وإصالحات  قوي   مايل   ويتوقع  االقتصادي  النمو   وتعز

  ستكون  كما.  دوالر  تريليون  1.5  إىل  2025  عام  بحلول  اإلقليمي للمنطقة  الدين  يرتفع  أن   الصندوق

يادة  هذه  عام   يف  اإلجمايل  املحلي  الناتج  من٪  12  نسبة  من  ستنتقل  حيث  تأثريا ،  األكرث  الكويت  يف  الز

 .2025 عام  يف٪  91 اىل 70 بني نسبة إىل 2019

احتلت الكويت املرتبة الخامسة على ، ذاتهيف السياق 

 54مستوى الدول الخليجية والرشق األوسط واملرتبة 

الصادر   2021على العامل يف مؤرش جودة الحياة لعام 

وصّنف  . عن قاعدة البيانات العاملية  

دولة بناء  على عوامل   87املقياس جودة الحياة يف 

لرعاية  من، واإحصائية مثل القوة الرشائية، واأل

الصحية، وتكلفة املعيشة واألسعار مقارنة بدخل 

املواطنني، ويعتمد املوقع على استطالع آراء الجمهور  

حول أسعار املستهلكني، ومعدالت الجريمة، وجودة الرعاية الصحية ومعايري أخرى. 

أن  "مريرس"كشفت مؤسسة  فيما   السنوي  تصنيفها  الكويت يف  الثانيمدينة  املرتبة  على جاءت يف  ة 

، وذلك  2021مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كأرخص الدول على مؤرش تكلفة املعيشة لعام  



 

 

 

وجاء يف التصنيف أن  ،  بعد العاصمة القطرية الدوحة اليت جاءت يف الصدارة خليجيا كأرخص املدن

طرية الدوحة ، فيما جاءت العاصمة الق 115إىل    113درجتني من املرتبة    الكويت تراجع ترتيبها عامليا  

مريرس يف تقييمها للمدن من حيث غالء املعيشة حول العامل إىل    بحوثوتستند    عامليا  130يف املرتبة  

وتعكس التكلفة   عوامل أساسية مثل تقلبات العملة وتضخم التكلفة وعدم استقرار أسعار اإلقامة

كرث من   صالت والطعام واملالبس والسلع عنرص بينها تكلفة السكن واملوا   200اإلجمالية للمؤرش أسعار أ

 املزنلية والرتفيه

يادة  وأدت ارتفاع  إىل  2021  عام  يف  الكويت  يف  التضخم  ز من  أسايس    األسعار  الشكوى  بشكل 

ير  للمنتجات  عن  صادر  الغذائية وبعض أسعار الخدمات األخرى كالسكن والرعاية الصحية. وقال تقر

الخليجي.    التعاون  مجلس  دول  بني  األكرب  هو  الكويت  يف  التضخم  معدل  إن  الدويل،بنك

. 2018  عام  يف  تضخم  معدل  أقل  صاحب  كان  أن  بعد  املاضيني  العامني  يف  الكويت  يف  وزاد التضخم 

  الكويت يف   باألسعار الكبري لالرتفاع  رئييس بشكل يعزى والذي

القيايس لتغري األسعار ألسعار املنتجني يف  بدورها، نرشت اإلدارة املركزية لإلحصاء إحصائية حول الرقم  

مسجال    91الربع الثاين لهذا العام ومقارنته بالربع األول، وأشارت يف تقريرها أن الرقم القيايس بلغ  

قدره   عام  8.72ارتفاعا   من  شهور  ثالث  بأول  بنفس  مقارنة  الصناعات  %2021  أن  وأضافت   .

بمقدرا   ارتفاعا   شهدت  بمقدار  %،  11.87االستخراجية  ارتفاعا   التحويلية  الصناعات  شهدت  فيما 

ير النفط".5.31  % متأثرة بارتفاع أسعار مجموعىت "استخراج وتكر

، أوضح أن الرقم القيايس ألسعار املنتجني ارتبع بنسبة 2021و  2020ويف مقارنة التقرير بني العامني  

 .  % وهي النسبة األكرب على اإلطالق خالل الخمس سنوات املاضية110

 

  لتمويل   القادمة  األجيال  صندوق  من  الحكومة  سحب  تعتقد دراسات البنك الدويل أن احتماالت

  عامني  من  أقل   يف  السيادي  للصندوق  املتاحة  األصول  سيؤدي إىل نفاذ سيولة  املتضخم،  العجز

  ومجلس   الحكومة  بني  التوافق  فيما تظل أزمة  .األخرى  التمويل  مصادر  إىل  اللجوء  يف حال عدم 



 

 

 

يعية    األمة عاماًل مهماً يف إبطاء أي برامج طموحة لدفع عجلة االقتصاد وإصالح البنية الترش

يادة االستثمارات.   يعياً   رفضا  السيولة  لتوفري  الحكومية   البدائل  وواجهتلز  الربملان   داخل  ترش

 أصول  تسييل  أو  ،2017  منذ  به  العمل  عن  املتوقف  العام  الدين  إقرار  لقانون  سواء  الكوييت،

املناخ العام الذي    .دوالر  مليار  560  حوايل  حجمه  يبلغ  والذي  السيادي،  الصندوق  لدى وهو 

ية للعوائق االقتصادية.  سيدفع ثمنه املواطن الكوييت يف النهاية، مامل تصل الحكومة لحلول جذر
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فريوس كورونا يف الكويت: كيف يمكن أن يكون محّفزاً لإلصالحات، بدر السيف، كارنيجي، يونوي  −

2020 ،

مارس   − يرة،  الجز بالكويت،  املنتجة  القطاعات  تطارد  أزمة  العمالة  ، 2021نقص 

فرباير  − يدة،  الجر املطريي،  حصة  الكوييت،  واملجتمع  لالقتصاد  الشاغل  الشغل  البطالة:  تحدي 

2021 ،

القبس،    %79 − عبدالستار،  أحمد  مقنَّعة،  بطالة  الدولة  موظفي  ، 2017من 

للدراسات  − العريب  الخليج  مركز  املعايري،  تغري  احتمال  الكوييت:  الحكومي  القطاع  يف  التوظيف 

، 2021والبحوث، نوفمرب 

يرتفع − بالكويت  السنوي  مايو    3.2  التضخم  األناضول،  حاتم،  أحمد  ، 2021باملئة، 

للكويت،   − االئتماين  التصنيف  على  تؤكد  بورز"  آند  القبس،  2021"ستاندرد   ،
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يبية املعطلة، صباح نعوش، البيت  − كل البنيوية واإليرادات الرض األزمة املالية يف الكويت: بني املشا

، 2021الخليجي للدراسات، 
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