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الفائ�ض يف  2016/2015نحو  1.8مليار دينار

«فيت�ش» :الإنفاق احلكومي الكويتي ينخف�ض %20

كونا  -قالت وكالة فيت�ش للت�صنيف االئتماين ان االيرادات العامة
للكويت انخف�ضت بن�سبة  45يف املئة يف اال�شهر ال�ستة االوىل من
 2015على ا�سا�س �سنويـ ما يعك�س تراجع مماثل يف الإيرادات
النفطية ،فيما انخف�ض الإنفاق العام بن�سبة تفوق  20يف املئة،
مدفوعا باالنخفا�ض احلاد يف الإنفاق على ال�سلع واخلدمات
وتزايد الإنفاق الر�أ�سمايل.
وقالت الوكالة يف تقريرها املو�سع عن االقت�صاد الكويتي ن�شرته
على موقعها االلكرتوين ثبتت فيه الت�صنيف ال�سيادي لدولة
الكويت لعام  2015عند املرتبة (ايه.ايه) مع نظرة م�ستقبلية
م�ستقرة ان تكلفة �إنتاج برميل النفط الكويتي منخف�ضة جدا
وتكفي االحتياطيات النفطية لنحو  100عام عند م�ستويات الإنتاج
احلالية.
وا�ضافت «فيت�ش» ان املالية العامة للكويت قوية ب�شكل ا�ستثنائي،
مقدرة �أن �سعر برميل النفط التوازين للموازنة العامة لدولة
الكويت يف عام  2015يبلغ نحو  48دوالرا للربميل ،وهو ال�سعر
الأدنى بني الدول امل�صدرة للنفط امل�صنفة من قبل الوكالة.
وا�شارت اىل ان �صايف الأ�صول ال�سيادية اخلارجية �سي�صل �إىل نحو
 472يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية العام احلايل،
وهو الأعلى بني جميع الدول التي ت�صنفها الوكالة.
وا�ضافت �أن الدين احلكومي ال يتجاوز  8.3يف املئة من الناجت
املحلي الإجمايل ،وهو �أدنى م�ستوى بني �أقرانها يف الت�صنيف،
متوقعة �أن ت�ستمر فوائ�ض املالية العامة والفوائ�ض اخلارجية يف
زيادة تدعيم م�صدات املالية للدولة ،لكن مبعدل �أقل من ال�سابق.
وتوقعت الوكالة انخفا�ض الفائ�ض يف احل�ساب اجلاري مليزان
املدفوعات �إىل نحو  9.8مليارات دوالر ،اي  8يف املئة من الناجت
املحلي الإجمايل يف عام  2015بعد �أن حقق فوائ�ض كبرية منذ عام
 1999ثم تعافيه لي�صل �إىل �أكرث من  10يف املئة يف عام .2017
كما توقعت �أن حتافظ الكويت على فائ�ض يف امليزانية العامة
يقدر بنحو  1.8مليار دينار ما يعادل  4.9يف املئة من الناجت املحلي
الإجمايل يف ال�سنة املالية  15/2016باحت�ساب الدخل من اال�ستثمار
وقبل التحويل �إىل �صندوق الرثوة ال�سيادي مقارنة بنحو 8
مليارات دينار يف ال�سنة املالية ال�سابقة ،وذلك نتيجة تراجع
الإيرادات النفطية.
وذكرت ان احلكومة الكويتية قامت باجراء تخفي�ضات يف االنفاق
اجلاري �ضمن امليزانية العامة لل�سنة املالية  2015/2016ال�صادرة
يف يوليو املا�ضي ،وذلك ا�ستجابة للرتاجع احلاد يف االيرادات
العامة ،حيث قامت احلكومة بتخفي�ض الإنفاق على ال�سلع
العدد  549يناير 2016

واخلدمات بن�سبة  50يف املئة على �أ�سا�س �سنوي يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل من
ال�سنة املالية ،كما انخف�ضت مدفوعات الدعم نتيجة النخفا�ض �أ�سعار النفط
مع بقاء فاتورة الأجور ثابتة.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الإنفاق الر�أ�سمايل �إىل نحو  2.1مليار دينار يف ال�سنة
املالية  15/2016مقارنة بنحو  1.8مليار دينار يف ال�سنة املالية ال�سابقة ،م�شرية
�إىل �أن تنفيذ الإنفاق الر�أ�سمايل للدولة �شهد اجتاها نحو التح�سن منذ ال�سنة
املالية  ،11/2012مما يعك�س بيئة �سيا�سية �أكرث ا�ستقرارا والتزام احلكومة
بربناجمها التنموي بكلفة تبلغ نحو  32.4مليار دينار.
وعن نقاط ال�ضعف الهيكلية ،قالت الوكالة ان معظم امل�ؤ�شرات الهيكلية
للكويت �أ�ضعف من �أقرانها يف الت�صنيف (ايه.ايه) و�أقل من متو�سطات دول
جمل�س التعاون ،خا�صة يف جمال كل من م�ؤ�شرات ممار�سة �أن�شطة الأعمال
وم�ؤ�شرات التنمية الب�شرية وم�ؤ�شرات احلوكمة ال�صادرة عن البنك الدويل.
وا�شارت اىل ان الكويت تعتمد ب�صورة كبرية على املوارد النفطية ،حيث ي�شكل
القطاع النفطي نحو  50يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل ونحو 70 - 60
يف املئة من الإيرادات املالية واخلارجية للدولة على التوايل ،مبينا يف الوقت
نف�سه حمدودية �أدوات ال�سيا�سة االقت�صادية التي ت�ضع قيودا على احلكومة يف
اال�ستجابة للتقلبات ال�شديدة يف الأ�سعار العاملية للنفط.
وافادت وكالة فيت�ش بانه ميكن للت�صنيف ال�سيادي �أن يحقق ا�ستفادة من
حت�سن نقاط ال�ضعف الهيكلية مثل تخفي�ض االعتماد على النفط وتعزيز كل
من بيئة الأعمال ومعايري احلوكمة و�إطار عمل ال�سيا�سة االقت�صادية.
وا�ضافت ان املزيد من االنخفا�ض احلاد وامل�ستمر يف �أ�سعار النفط ي�ؤثر �سلبا
على ت�صنيف الكويت ،م�شريا اىل ان التدين الن�سبي لأ�سعار النفط التعادلية
لدولة الكويت وامتالكها م�صدات مالية وخارجية �ضخمة توفر مرونة
مرتفعة الحتواء �آثار تلك االنخفا�ضات على االقت�صاد الكويتي.
وتوقعت الوكالة ا�ستمرار الكويت يف حتقيق فوائ�ض يف كل من احل�ساب
اجلاري واملوازنة العامة مبعدل يفوق متو�سط �أقرانها يف الت�صنيف بالرغم
من انح�سار الفوائ�ض املالية يف كل من احل�ساب اجلاري وامليزانية العامة.

