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 علي سامل علي احلصيهان

 تـقياس أثر اإلدخار واالستثمار علي الهمو االقتصادي يف الكوي   

 

 الممخص
بيان أثر اإلدخار واالستثمار عمي النمو االقتصادي بالكويت، وتعتبر ييدف البحث إلي   

السؤال االستثمارات المحمية واألجنبية من أىم وسائل تمويل برامج التنمية، وتتمثل مشكمة البحث في 
ىل ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلدخار واالستثمار والنمو االقتصادي في التالي: 
وترجع أىمية البحث إلي دور البارز الذي يمعبو كل من اإلدخار واالستثمار في عممية ؟، الكويت

ت النمو التنمية االقتصادية، وذلك بإعتبارىما من المتغيرات البارزة والحاسمة في تحديد معدال
االقتصادى، ألن زيادة معدالت اإلدخار سوف تزيد من معدالت اإلستثمار والتي تؤدى بدورىا إلى 
زيادة الطاقة اإلنتاجية، وزيادة قدرة االقتصاد الذاتية عمى التطور باستمرار، ويتمثل فرض البحث في 

الكويت، وتبين صحة  بيان مدي صحة وجود عالقة بين اإلدخار واالستثمار والنمو االقتصادي في
الفرض البحثي، وأوصي البحث بضرورة إعطاء المزيد من الحوافز لالستثمارات وتقديم المزايا 
لممستثمرين، وضرورة زيادة تحفيز القطاع الخاص في المجال اإلستثماري بتقديم المزايا الضريبية 

 ر إيجابي عمي االستثمار.والجمركية، وضرورة زيادة االستقرار السياسي واألمني لما لو من تأثي
 : اإلدخار، االستثمار، النمو االقتصادي، عجز الموازنة، الصادرات، الواردات.الكممات المفتاحية

Abstract 
The research aims to demonstrate the impact of saving and investment on 

economic growth in Kuwait, and local and foreign investments are among 

the most important means of financing development programs. The research 

problem is the following question: Is there a statistically significant 

relationship between saving, investment and economic growth in Kuwait ?, 

The importance of the research is due to the role of The prominent figure 

that saving and investment play in the process of economic development, as 

they are among the prominent and decisive variables in determining 

economic growth rates, because an increase in saving rates will increase 

investment rates, which in turn leads to an increase in productive capacity, 

and an increase in the economy's own ability to develop continuously. The 

research imposed a statement on the extent of the validity of the relationship 

between saving, investment and economic growth in Kuwait, and 

demonstrated the validity of the research hypothesis. The research 

recommended the necessity of giving more incentives for investments and 

providing benefits to investors, the need to increase stimulation of the 
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private sector in the investment field by providing tax and customs benefits, 

and the need to increase political stability And security because of its 

positive impact on investment. 

Key words: saving, investment, economic growth, budget deficit, exports, 

imports. 

 1- مقدمة:

تعد االستثمارات األجنبية من أىم وسائل تنمية وتنويع الموارد المالية في االقتصاد المعاصر، وال   
نغالي حين القول أن االستثمارات األجنبية تعد المصدر الرئيسي الذي تقوم عميو اقتصاديات 

ن االستثمارات األجنبية يتوقف وموازنات العديد من الدول. غير أن تنويع وزيادة الموارد المالية م
جراءات وحوافز  عمى متغيرات كثيرة. منيا: تنظيم وتوجيو تمك االستثمارات بما في ذلك سياسات وا 

زالة العوائق التي تحول دون تحقيق النجاح المستيدف  .(1)جذب االستثمارات وا 
 : (2)النحو األتي وباستعراض ميام ىيئات االستثمار في الدول المختمفة يمكن جمعيا عمى   
 ـ تخطيط وتنظيم وتوجيو االستثمار األجنبي في ضوء الخطة العامة لمدولة.أ 

 ـ متابعة ورقابة إنجازات وممارسات الشركات االستثمارية األجنبية.ب 
تقديم المساعدات الالزمة إلجراء دراسات الجدوى االقتصادية. وحل المشكالت التي تواجو  ج.

 المستثمرين األجانب. وتوفير المعمومات والبيانات االقتصادية والسوقية والثقافية ليم.
 اختيار مستوى التقنية وأنواعيا ووضع الضوابط المالئمة مع متطمبات السوق والتنمية. د ـ

 سياسات لجذب رؤوس األموال األجنبية. ووضع الضوابط الكفيمة بتحقيق أىداف الدولة تصميم ه ـ
 تسويق فرص االستثمار المتاحة في الخارج والداخل. و ـ
 مشكمة البحث: -2

أحد أىم المحددات الرئيسية لمنمو االقتصادي، وقد بذلت الحكومة  يعد االستثمار واإلدخار     
الكويتية جيودًا كبيرة لتنشيط االستثمارات، ولذلك بييكمية السياسات المالية والنقدية لزيادة المدخرات 

                                                 
المريخ، ، )الرياض: دار التنمية االقتصاديةميشيل تودارو،  محمود، حامد ومحمود حسني حسن محمود : ترجمة ،تودارو ميشيل(1)        

2007). 
(2)Shapiro Edward , "Macroeconomic Analysis", Thomson learnining,1995.  
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المحمية وجذب المزيد من االستثمارات األجنبية، وفتح المجال لمقطاع الخاص لممساىمة في عممية 
 عن السؤال التالي: القتصادية، وعميو مشكمة البحث في محاولة اإلجابةالتنمية ا

هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلدخار واالستثمار والنمو االقتصادي في 
 ؟.الكويت

 

 أهية البحث: -3
ترجــع أىميــة البحــث إلــي دور البــارز الــذي يمعبــو كــل مــن اإلدخــار واالســتثمار فــي عمميــة التنميــة    
قتصادية، وذلك بإعتبارىما مـن المتغيـرات البـارزة والحاسـمة فـي تحديـد معـدالت النمـو االقتصـادى، اال

ألن زيادة معدالت اإلدخار سـوف تزيـد مـن معـدالت اإلسـتثمار والتـي تـؤدى بـدورىا إلـى زيـادة الطاقـة 
عميــو زيــادة  اإلنتاجيــة، ومــن ثــم زيــادة قــدرة الدولــة عمــى إنتــاج مزيــد مــن الســمع والخــدمات، ممــا يترتــب

 الدخل الحقيقي لممجتمع، وزيادة قدرة االقتصاد الذاتية عمى التطور بصورة مستمرة. 
 :الفرض التالييتمثل فرض البحث في   فروض البحث: -5

هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين اإلدخــار واالســتثمار والنمــو االقتصــادي فــي 
 .الكويت

 : األتيييدف ىذه البحث إلى تحقيق   أهداف البحث: -6
 بيان أثر اإلدخار واالستثمار عمي النمو االقتصادي بالكويت. - أ

بيــان أىــم المحــددات األخــري التــي تــؤثر عمــي النمــو االقتصــادي فــي الكويــت بجانــب االســتثمار   - ب
ة واإلدخار، وذلك لمخروج بمجموعة من التوصيات تعمل عمـي جـذب المزيـد مـن االسـتثمارات المحميـ

 واألجنبية إلي الكويت. 
 :هماإرتكز منيج البحث فى ىذه البحث عمى جانبين،   منهج البحث: -11

تـم االعتمـاد عمـى المـنيج الوصـفي التحميمـي إلـى جانـب المـنيج التـاريخي،  األول: الجانب النظـري:
 فالجانب التحميمي يظير من خالل تناول موضوع البحث بشئ من التفصيل.

استخدام  تم استخدام األسموب التحميمي لتحميل البيانات، وكذلك التطبيقى:الثانى: الجانب 
لقياس أثر األساليب القياسية الختبار وقياس العالقة بين المتغيرات الخاضعة لمدراسة، و 
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، حيث تم استخدام نموذج االنحدار اإلدخار واالستثمار عمى النمو االقتصادي فى الكويت
 .SPSSبرنامج لتقدير المعممات باستخدام  Multi Regressionالمتعدد 

 :كاألتيوتشتمل متغيرات البحث عمى متغيرات مستقمة ومتغير تابع،  
 

 بناء النموذج الرياضي: 
GDP=a0+a1X1 +a2X2+ a3X3 +a4X4+ a5X5+ a6X6 +a6X6+ ……a11X11 

 :المتغير التابع (:(GDP معدل النمو االقتصادي في الكويت. 
 :المتغرات المستقمة 

X1: .اإلدخار المحمي 
X2: .االستثمار المحمي 
X3:  االستثمار المحمي( –الفجوة الداخمية )اإلدخار المحمي. 
X4: الصادرات. 
X5: الورادات. 
X6: ( الصادرات الفجوة الخارجية- .)الواردات 
X7: االستثمار األجنبي المباشر. 
X8: .صافي الميزانية 
X9 :معدل التضخم. 

X10 :.معدل البطالة 
X11: .نسبة اإليرادات السياحية الي إجمالي الناتج المحمي 
 المحاور التالية: تم تناول ىذا البحث من خالل خطة البحث: -11

 : نبذة عن االقتصاد الكويتي.المحور األول
 : التحميل االقتصادي ألثر اإلدخار واالستثمار عمى النمو  االقتصادي في الكويت.المحور الثاني

 : قياس أثر االدخار واالستثمار عمي النمو االقتصادي في الكويت.الثالثالمحور 
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 المحور األول
 نبذة عن االقتصاد الكويتي

% من مجموع صادراتيا 3222ال تزال دول مجمس التعاون تعتمد عمى النفط بنسبة كبيرة تبمغ      
. وبالرغم أن نسبة القطاع غير النفطي في 2018في عام  (3)% من ناتجيا المحمي اإلجمالي19و

الناتج المحمي اإلجمالي لدول مجمس التعاون سجمت ارتفاعًا في السنوات القميمة الماضية، إال أن 
نمو ىذا القطاع وتوسعو ال يزال مرتبطًا بطرائق مباشرة، أو غير مباشرة، بالقطاع النفطي ودورة 

اإلنفاق الحكومي، إضافة إلى نسب التركز التي ال تزال عالية في أسعار النفط، من خالل آلية 
الصادرات، وفي إيرادات الدول من النفط، ويمكن أن تتأثر دول مجمس التعاون بانخفاض أسعار 
النفط من خالل ثالث قنوات رئيسة ىي: الدخل واإلنفاق، وتفارق الدورات االقتصادية )مقارية 

 صرف.بالواليات المتحدة(، وسعر ال
وأكبر دليل عمى كبر التحديات التي أصبح من المتعين عمى دول الخميج أن تواجييا، اقتصاديًا     

واجتماعيًا بسبب أزمة أسعار النفط الراىنة، قول أحد أشير محممي صحيفة المال واألعمال في 
 .(4)جريدة "فايننشال تايمزا"، بقرب نياية قوة البترو دوالر''

االقتصادية المطردة التي باتت تواجييا دول الخميج العربية في ضوء التراجع  وقد أدت التحديات 
المستمر في أسعار النفط، إلى إعادة ترتيب أولويات أجندة األمن الخميجي، بما يواكب التطورات 
المحتممة في الحاضر والمستقبل، ومن ثم أصبح األمن االقتصادي بمعناه الشامل متعدد األبعاد، 

ة متقدمة في أجندة االىتمام الخميجي الرسمي، ولذلك لم يكن غريبًا أن يسمط خطاب يشغل مكان
عمى  -القيادة السياسية في دول الخميج الضوء بشكل ممحوظ منذ تأسيس مجمس التعاون الخميجي

أىمية البعد االقتصادي لألمن الوطفى بمختمف روافده، وعميو تم البدء بمعالجات وخطوات اقتصادية 
تيدف إلى الترشيد وخفض بنود الميزانية لمعالجة النقص في الموارد المالية"، بل وترشيد  وبرامج

المصروفات الحكومية، وبالتوازي مع ذلك؛ بادرت العديد من دول الخميج إلى اتخاذ خطوت عممية 
 ممموسة لجية إدخال إصالحات في ىيكل اقتصادىا القومي. 

                                                 

(
3
 .9112( باالعخًاد عهي احصاءاث انبُك انذوني، 14-4جذول ) (

(
4
) Philip Stephen: "The Petrodollar Age is no more". Financial Times, Feb 11, 

2016. P. 6 
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عدة إجراءات لتقميص النفقات العامة، ومن بين ىذه وقد أعمنت حكومة الكويت عزميا اتخاذ 
االجراءات المقترحة: تخفيض مخصصات العالج بالخارج، وزيادة إيجارات أمالك الدولة، وتطبيق 

 . (5)قانون االضريبة، وتعديل أسعار البنزين والكيرباء والمياه وفق نظام الشرائح
صناعة الكويت إلى تقديم رؤية مكتوبة كما بادر القطاع الخاص ممثاًل في غرفة تجارة و    

لإلصالح المالي والتنموي في ضوء انخفاض أسعار النفط، ورغم أىمية ىذه؛ اإلجراءات في الحد 
من عجز الموازنات العامة لدول الخميج، السيما في السنوات الخمس المقبمة، إال أنيا لن تكون كافية 

 7دول الخميج لمدعم عمى أسعار الوقود ما يعادل  عمى المدى البعيد. فعمى سبيل المثال وفر تقمص
% من ناتجيا المحمي السنوي، في حين بمغ العجز فى 1، أي أقل من 2016مميارات دوالر في 

 . (6)% من ىذا الناتج1224نحو  2016موازنات عام 
رية يجدر بدول الخميج القيام بعممية إصالح اقتصادي ومالي شاممة تتضمن إعادة ىيكمة جذو      

لبنية االقتصادات الخميجية، لتحويميا من اقتصادات ريعية أحادية مصدر الدخل، لتصبح اقتصادات 
 متنوعة مصادر الدخل وتركز عمى قطاعات إنتاجية غير نفطية.

ويمعب النفط دورًا حيويًا في عممية التنمية العربية، فيو يمثل أىم مصدر لمدخل القومي في 
وصًا دول مجمس التعاون الخميجي من خالل تصديره لألسواق العالمية، الدول العربية النفطية خص

 والحصول عمى اإليرادات المالية الالزمة، لتمويل متطمبات التنمية من سمع وخدمات.
وقد جاءت أىمية النفط باعتباره سمعة استراتيجية، تعتبر مادة أساسية في الصناعة ليا أثر 

 االقتصادي والمالي.فعال عمى مختمف أوجو النشاط 
ويعتبر النفط كذلك سمعة ميمة في التجارة الدولية، ومصدر دخل رئيسي لمدول المنتجة، 
ئب عمى استيالكو وما شابو ذلك.  وبدرجة أقل لمدول المستيمكة، وذلك من خالل إيرادات الضرا 

يتدفق من مجموعة وتمثل تجارة النفط الخام ومشتقاتو نسبة مرتفعة من التجارة العالمية خاصة أنو 
من الدول باتجاه مجموعة أخرى، مما يجعل ألي تغير في أسعاره أثرا كبيرًا عمى الميزان التجاري 

 .(7)وعمى مستوى األداء االقتصادي لكل من الدول المصدرة والمستوردة
                                                 

. وأَظر أيضاً 1(، ص14362، )اجراء نخمُيٍ افُفاق انحكىيى"، انعذد )9116فبراير/شباط  14صحيفت "األَباء" انكىيخيت،  (5)

 .1(، ص16266إبريم/َيساٌ، انعذد ) 3صحيفت "انسياست" انكىيخيت، 

 (.96/9/9116، )حاريخ انذخىل: 9115-19-99وكانت يىديز نهخصُيف االئخًاَى: "اَهيار انُفظ"،  (6)

 .1، ص9114جًيم طاهر، انُفظ وانخًُيت فى األلطار انعربيت: انفرص وانخحذياث، انًعهذ انعربى نهخخطيظ، انكىيج،  (7)
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ن وأظيرت تجارب التنمية في العقدين الماضيين وبداية العقد الحالي من القرن الواحد والعشرين أ
النفط العربي قد مارس وال زال آثارا مباشرة وغير مباشرة عمى التنمية في الدول العربية وعمى التكامل 

 .(8)االقتصادي بينيما
 النقاط التالية: وعميو سيتم تناول ىذا المحور، من خالل   
 األهمية النسبية لمقطاع االقتصادية الرئيسية في الكويت. -1

 :األىمية النسبية لمقطاع االقتصادية الرئيسية في الكويت ويبين الجدول التالي    
 (2118-1991خالل ) : األهمية النسبية لقطاع الزرعة والصناعة والخدمات في الكويت(1جدول )            

 لسىةا

إجمالي 

القيمة 

 المضافة

مليار 

 دوالر

إجمالي 
 العمالة
 مميون

 قطاع الخذمات قطاع الصىاعة قطاع الزراعة

مه  %

القيمة 

 المضافة

% مه 

 العمالة

% مه القيمة 

 المضافة

% مه 

 العمالة

% مه 

القيمة 

 المضافة

% مه 

 العمالة

1991 4.81 980 9810 380 1184 308. 3282 1080 

1991 44 980 9810 383 11 3083 3283 1183 

1992 4080 98. 9813 383 1081 3080 3280 1183 

1993 3080 98. 9813 384 1083 3084 3381 1181 

1994 318. 98. 9810 384 1382 3084 3184 118. 

1995 3183 98. 9813 384 1384 3084 3182 118. 

1996 0482 98. 9800 383 1481 3089 3180 118. 

1997 0981 98. 9819 383 1483 338. 3.81 1289 

1998 3280 980 9812 383 1982 3383 3084 1283 

1999 0984 489 9810 380 1984 3384 3082 1283 

2111 0181 489 9803 381 308. 348. 308. 1281 

2111 0180 489 9812 382 3080 3482 0980 1384 

2112 0.84 484 9823 382 3.82 3480 0489 1383 

2113 1180 484 9812 382 3.84 3489 0481 1381 

2114 2081 484 9819 383 3181 3980 0383 1382 

2115 .98. 483 9809 381 3184 3981 0383 1383 

2116 49482 483 9831 381 338. 348. 0089 1283 

2117 44183 480 9834 383 3382 3084 0080 1180 

2118 41181 481 9843 382 3381 3284 0081 1380 

2119 493 482 9833 382 3383 3289 0082 1382 

2111 44281 483 9812 382 3384 3280 0082 1380 

                                                 
، يركز دراساث انىحذة انعربيت، بيروث، 1يحًذ نبيب شمير، انىحذة االلخصاديت انعربيت: حجاربها وحىلعاحها، انجزء انثاَي، ط (6)

 .243-249، ص ص 9116
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 (2118-1991خالل ) : األهمية النسبية لقطاع الزرعة والصناعة والخدمات في الكويت(1جدول )تابع             
 

 لسىةا

إجمالي 

القيمة 

 المضافة

مليار 

 دوالر

إجمالي 
 العمالة
 مميون

 قطاع الخذمات قطاع الصىاعة قطاع الزراعة

% مه 

القيمة 

 المضافة

% مه 

 العمالة

% مه القيمة 

 المضافة

% مه 

 العمالة

% مه 

القيمة 

 المضافة

% مه 

 العمالة

2111 421 481 9811 382 1381 3281 338. 1384 

2112 41184 480 9803 381 118. 3282 318. 1384 

2113 41183 389 9803 381 1084 3282 3382 1384 

2114 43383 384 9812 381 1982 3281 3089 1383 

2115 44183 383 9821 380 2280 3283 1082 1382 

2116 49081 380 9823 380 2384 3281 1180 1380 

2117 43981 380 9823 380 2283 3281 1080 1380 

2118 41983 380 9811 380 2083 3281 1989 1380 

 1183 0381 3082 .3184 381 9819 480 1.82 متوسط

 1384 .318 3981 23840 384 9843 .98 44 حد أدني

 1383 1180 3282 118.4 381 9821 380 41183 حد أقصي
 

 . الباحث باالعتماد عمي احصاءات البنك الدولي، سنوات مختمفة  المصدر: 
 ويتضح من تحميل بيانات الجدول السابق:            
تتزايد األىمية النسبية لقطاع الخدمات، سواء عمي  :األهمية النسبية لقطاع الخدمات -أ

 :كاألتيمستوي القيمة المضافة أو العمالة، فيو يحتل المرتبة األولي، 
 :تزايدت نسبة مساىمة قطاع الخدمات في القيمة المضافة  بالنسبة لمقيمة المضافة

إلي  ثم ارتفعت أن وصمت 1990% عام 2525لالقتصاد الوطني من سنة ألخري، فبمغت 
 .2018% في عام 40

 تزايدت نسبة مساىمة قطاع الخدمات في العمالة الوطنية من سنة  :بالنسبة لحجم العمالة
 %7626% إلي 7221ألخري، فتراوحت من 

تراجعت األىمية النسبية لقطاع الصناعة، سواء عمي  :األهمية النسبية لقطاع الصناعة -ب
 :كاألتيتل المرتبة الثانية، مستوي القيمة المضافة أو العمالة، فيو يح
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 تـقياس أثر اإلدخار واالستثمار علي الهمو االقتصادي يف الكوي   

 

 :تراجعت نسبة مساىمة قطاع الصناعة في القيمة المضافة  بالنسبة لمقيمة المضافة
ثم تراجعت إلي أن وصمت إلي  1990% عام 7421لالقتصاد الوطني من سنة ألخري، فبمغت 

 .2018% في عام 5926
 :شبو ثبات نسبة مساىمة قطاع الصناعة في العمالة الوطنية من  بالنسبة لحجم العمالة

 .2018% في عام 25.4ثم ارتفعت قمياًل الي  1990% عام 2328سنة ألخري، فبمغت 
: ضآلة األىمية النسبية لقطاع الزراعة، سواء عمي األهمية النسبية لقطاع الزراعة -ج

 :كاألتية الثالثة، مستوي القيمة المضافة أو العمالة، فيو يحتل المرتب
 :ضآلة نسبة مساىمة قطاع الزراعة في القيمة المضافة لالقتصاد  بالنسبة لمقيمة المضافة

 .2018% في عام 0244ونحو  1990% عام 0243الوطني من سنة ألخري، فبمغت 
 :شبو ثبات نسبة مساىمة قطاع الزراعة في العمالة الوطنية من سنة  بالنسبة لحجم العمالة

 .2018% في عام 223ووصمت  1990% في عام 223بمغت ألخري، ف
 أهم جوانب االقتصاد الكويتي: -2
 إنتاج المياه والكهرباء في الكويت: -2-1

 كما لمسكان، وخدمات سمع من توفره بما االقتصادية التنمية في ميما دورا الصناعة تمعب  
 طريق عن الصناعة تشجيع عمى الحكومة وتعمل اإلجمالي، المحمي الناتج في كبير بنصيب تساىم
 الالزمة، والتسييالت القروض ومنح الشركات ىذه في والمساىمة الصناعية الشركات إنشاء

 الناشئة. الصناعات وتشجيع األساسية اليياكل توفير إلى باإلضافة
 محطات واستحداث إنشاء في يتمثل والكيرباء المياه لقطاعي الالمحدود بالدعم الدولة وتقوم

 بسبل والمقيمين المواطنين توعية في إىتماماً  الدولة تولي كما ،القائمة المحطات وتطوير جديدة
 :الجدول التالين ويبين ذلك اليامي المصدرين ىذين استيالك ترشيد
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 (2116، 2115بالكويت خالل عامي ) المياه والكهرباء واستهالك : إنتاج(2جدول)
 المتوسط 2116 2115 البــــــــــــــــــــــــــيان

 المياه العذبة
 بالمميون جالون

 13151935 131616 131423 صافى االنتاج

 131416 133114 129818 صافى االستهالك

المياه قميمة المالحة بالمميون 
 جالون

 2119735 18964 21231 االنتاج
 1787535 16715 19146 االستهالك

 الكهرباء
 بالمميون كيمو وات /ساعة

 6115135 61982 61119 منتجة

 5366135 53584 53739 مستهمكة
 

 : وزارة الكيرباء بيانات منشورة، سنوات مختمفة. المصدر
بالجدول السابق: تبين أن صافى االنتاج بمغ نحو  وبدراسة متوسط كمية انتاج المياه العذبو

مميون جالون بعجز  131416مميون جالون، بينما بمغ متوسط صافى االستيالك نحو  13051925
مميون جالون، فى حين بمغ متوسط االنتاج من المياه قميمة المموحة نحو  997يقدر بنحو 
مميون جالون بفائض انتاجى 1787525مميون جالون، وبمغ متوسط االستيالك نحو  2009725

 مميون جالون.  2222نحو 
مميون  6105025وبدراسة انتاج الكيرباء تبين من نفس الجدول أن متوسط انتاج الكيرباء بمغ       

مميون كيمو وات/ ساعة بفائض  5366125كيمو وات/ساعة فى حين بمغت كمية االستيالك نحو 
 (.2016، 2015ة متوسط عامى )مميون كيمو وات/ساع 7389انتاجى نحو 

 في الكويت: والسمكية الحيوانية والثروة الزراعة -2-2
 في الكويتى  الزراعي القطاع مساىمة وتتضح المختمفة، الدول اقتصاديات في ىاما دورا الزراعة تمعب
وتسعى  السكاني النمو عن الناشئ الغذاء عمى اإلضافي الطمب مقابمة خالل من االقتصادية التنمية
 بالخدمات وتزويدىم المادي، الدعم خالل تقديم من المزارعين وتشجيع الزراعي القطاع لتطوير الدولة

 .القومي الدخل مصادر من ىاماً  مصدراً  وجعمو القطاع ىذا لتنمية الزراعية
 )أ( المساحة المزروعة وكمية االنتاج بالكويت:

 :واالنتاج كمية وقيمة من المزروعات المختمفة المساحات المحصوليةالجدول التالي يبين      
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 تـقياس أثر اإلدخار واالستثمار علي الهمو االقتصادي يف الكوي   

 

 2118(: انتاج المحاصيل حسب المساحة المحصولية والكمية والقيمة في عام3جدول )

المساحة المحصولية  البيان
 قيمة االنتاج االنتاج بالطن بالدونم*

 باأللف دينار
 33597.1 291611.1 54553 المزروعات الشتوية
 5377.6 69949 19471 المزروعات الصيفية

 147925.4 61711.2 61455 المزروعات شبة المستديمة
 39725.9 395641.4 41311 المزروعات المحمية

 333333 43.0081. 4131.0 االجمالى

 

 .2019االدارة المركزية لالحصاء بدولة الكويت ، كتاب الممحة االحصائية،  : المصدر
 = متر مربع.1000الدونم 
: أن المساحة المحصولية بالدونم واالنتاج بالطن وقيمة االنتاج باأللف الجدولويتبين من       

دونم  54553بمغ من اجمالى المزروعات الشتوية نحو  2018دينار كويتى خالل العام الزراعى 
دونم فى حين بمغت مساحة المزروعات شبة المستديمة نحو  19470ومن المزروعات الصيفية نحو 

دونم فى حين بمغ اجمالي انتاج  41311دونم وبمغت مساحة المزروعات المحمية نحو  61455
ألف دينار  226626طن باجمالى قيمة قدرىا نحو   81689927المزروعات بجميع أنواعيا نحو 

 كويتى وتساىم كمية االنتاج من المزروعات الزراعية فى رفع الناتج المحمى االجمالى.
 الحيوانية والسمكية:)ب( الثروة 

ألف 2521يتبين أن اجمالى عدد األبقار المنتجة نحو  2016بدارسة االنتاج الحيوانى بدولة الكويت عام    
ألف رأس بينما بمغ اجمالى كمية  الماعز المنتجة  51627رأس قطعة واجمالى كمية االغنام المنتجة نحو

قطعة، وىذا  8888ون دجاجة وبمغ عدد االبل ممي 4328ألف رأس وبمغ اجمالى عدد الدواجن  15025
 يوضح مدى مساىمة االنتاج الحيوانى فى رفع معدالت الناتج المحمى.

 11763ألف طن باجمالى قيمة تقدر  4214فى حين بمغت كمية االسماك المنتجة بجميع أصنافو نحو     
يق الغذاء لالفراد الكويتيين ومدى ألف دينار وىذا يعكس مدى دراسة قطاع الزراعة فى مدى مساىمتو فى تحق

مساىمتو فى رفع معدل النمو فى الناتج المحمى االجمالى مما يقمل من وارادت بعض السمع الزراعية التى 
 تساىم فى تحقيق االشباع من السمع الغذائية بالمجتمع الكويتى.
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 القوة العاممة في الكويت: -2-3
 زيادة عميو ترتب الذي األمر كثيرة ومتنوعة، عمل فرص ظيور إلى يالكويت االقتصاد في المتزايد النمو أدى  

مختمف المجاالت،  في العمل احتياجات لتغطية وذلك الوافدة أو الوطنية منيا سواء العمالة عمى الطمب
وبيان معدالت البطالة  وسوف يتم تناول قوة العمل فى كال من القطاع الحكومى والقطاع الخاص الكويتى

 القتصادى ورفاىية الفرد الكويتى.ومدى أثر التشغيل الكامل عمى زيادة معدالت النمو ا
 "باأللف عامل"2116(: القوة العاممة فى القطاع الحكومى الكويتى في عام 4)لجدو

وظائف  النوع الجنسية
 قيادية

وظائف 
 عامة

عقود ووظائف 
 خاصة 

 وظائف فنية
 الجممة معاونةوظائف  مساعدة

 كويتى
 11131 1396 591 831 11131 456 ذكر
 1633 13574 73 234 1332 36 انثى

 غير كويتى
 5437 13132 88 438 632 1 ذكر
 3638 13111 5 3631 137 1 انثى

 جممة
 16538 13992 679 5634 11633 456 ذكر

 17136 13575 78 3835 1333 36 انثى

نسبة مساهمة الذكور واالناث 
 الكويتيين فى العمل الحكومى

 
111 
 

 
94313 

 
14329 

 
87314 

 
98339 

 
67312 

نسبة مساهمة االناث الكويتيين 
 فى العمل الحكومى

 
733% 

 
9395 

 
6324 

 
93359 

 
99383 

 
9347 

 

 .2018: نشرة إحصاء العاممين في القطاع الحكومي وفقًا لمحالة في المصدر
 

 ما يمي:ويتضح من الجدل السابق،       
 

 الحكومي: القطاع في )أ(  العاممون
 2016بمغ عدد العاممين الكويتيين من الذكور في ىيكل القوة العاممة بالقطاع الحكومى عام     

ألف عاممة بمختمف الوظائف الحكومية التى 16226ألف عامل ومن األناث نحو 11121ونحو 
قيادية، والوظائف العامة والعقود والوظائف الخاصة والوظائف الفنية والوظائف تتمثل فى الوظائف ال

عاممة بالوظائف القيادية وىذا أقل عدد عمال من اإلناث بينما بمغ نحو  36المعاونة حيث بمغ نحو 
 591عامل فى الوظائف القيادية ونحو  456بالوظائف الفنية وأما فى الذكور فقد بمغ  73
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% بينما 100ية، وتمثل العمالة الكويتية فى الوظائف القيادية من الذكور واألناث بالوظائف الفن
% من األناث فى الوظائف العامة، بينما 9295% من الذكور ونحو 1422تمثل العمالة الكويتية 
 .% من اإلناث فى العقود والوظائف الخاصة6224% من الذكور و 14229تمثل العمالة الكويتية 

 )ب( العاممون فى القطاع الخاص:
 أن عدد العاممين الكويتيين من 2016يتبين من ىيكل القوة العاممة فى القطاع الخاص خالل عام 

ألف عاممة بمختمف الوظائف الخاصة، بينما  3025ألف عامل ومن األناث نحو  2623الذكور بمغ نحو 
عاممة 106231ألف عامل واالناث نحو 114227بمغ عدد العاممين غير الكويتيين من الذكور نحو 

 بمختمف الوظائف الخاصة.
 المحور الثاني

 التحميل االقتصادي ألثر اإلدخار واالستثمار عمى النمو  االقتصادي في الكويت
يؤثر المناخ االستثماري في الدولة عمي القدرة التنافسية في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة        

ويل االستثمارات في القطاعات االقتصادية اإلنتاجية والخدمية في ظل ندرة الموارد كمصدر أساسي لتم
المحمية وبالتبعية تأثيرىا المباشر في امتصاص البطالة وتقميص نسبة الفقر في المجتمع ورفع مستوى 

دات، المعيشة لممواطن وزيادة اإلنتاج المحمي في ظل سياسة تنوع قاعدة اإلنتاج واإلحالل محل الوار 
والتوسع في حجم الصادرات بيدف تحقيق فائض اقتصادي في الموازين االقتصادية الكمية، ومن ثم 

 . (9)تحقيق زيادة معدل النمو االقتصادي
وىناك حد أدنى من الشروط الواجب توفرىا لدخول االستثمارات إلى أي بمد أي أن اتخاذ القرارات      

االقتصادية مرىونة بضمان سالمة المشروع وحمايتو وتعظيم الربح في ظل الفرص البديمة، ويتوقف ىذا 
يتمثل في الموارد  األمر عمى العديد من المقومات التي يجب توافرىا في البمد المضيف ولعل أىميا

الطبيعية واالستقرار السياسي واألمني، والقانوني، واالقتصادي، والنقدي، والمالي المتزامن مع توافر 
البيانات المالية السميمة والمنتظمة وتوفر البنية األساسية المادية والموارد البشرية المؤىمة فضاًل عن سعة 

 .(10)لممواطنالسوق الداخمية المقرونة بالقوة الشرائية 

                                                 
العالقة بين االستثمار العام واالستثمار الخاص فى إطار التنمية االقتصادية غدير بنت سعد الحمود، (9)

 . 52(، ص  2002، رسالة ماجستير، )السعودية: جامعة الممك سعود، كمية العموم اإلدارية ، السعودية
لمتنمية والتخطيط، المجمد  المجمة المصريةمروة سعودى، مناخ االستثمار فى مصر: دروس وتحديات، (10)

 . 34(، ص 2007،)القاىرة: معيد التخطيط القومى، الخامس عشر، العدد األول
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وكثير من العموم االجتماعية تمثل بنية متكاممة تتأثر وتؤثر بعالقات ارتباط عمى بعضيا البعض        
االقتصاد أكثر  مع األخذ في االعتبار أن العالقة السببية فيما بينيا تخضع لمفيوم النسبية لكن عمم

لعمو يمثل القاسم المشترك بين مختمف تحسس وارتباط بكل العموم االجتماعية، والطبيعية بشكل عام و 
 العموم.
في االستثمار  أهمها وتوجد مجموعة من المتغيرات تؤثر عمي النمو االقتصادي ألي دولة، يتمثل    

لعام، وااليراد ااألجنبي المباش، والموارد الطبيغية كالنفط، اجمالي الصادرات، اجمالي الواردات، االنفاق 
الديون الخارجية، التكوين الرأسمالي، االستيالك النيائي، معدل البطالة، ومعدل العام، االدخار المحمي، 

 التضخم، الديون الخارجية، اإليرادات السياحية......إلخ.
 :النقاط التاليةوعميو سيتم تناول ىذا المحور من خالل    
 مقارنة تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في الكويت وفي العالم. -
 نسبة مساىمة االستثمارات في الناتج المحمي لبعض االنشطة االقتصادية في الكويت. -
 تحميل أثر اإلدخار واالستثمار عمي النمو االقتصادي في الكويت.  -
 تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في الكويت وفي العالم:مقارنة  -1
 تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة في الكويت وفي العالم: الجدول التاليويبين  
 

 (2118-1995(: تدفقات  االستثمار األجنبي  المباشر  عالميا وفي الكويت خالل )5جدول )
 الكويت

 مميار دوالر
 العالم الدول  المتقدمة الدول النامية الدول  العربية

 مميار دوالر
 

% من 
 العالم

% من  مميار دوالر العالم % من مميار دوالر
 العالم

 السنوات مميار دوالر

1.5 1.8 2.6 34.2 113.3 65.8 217.8 331.1 1995 
3.5 1.9 3.6 39.5 152.7 61.5 233.4 386.1 1996 
2.1 1.5 7.3 41.1 193.2 59.9 288.7 481.9 1997 
6 1.3 8.7 28.1 194.1 71.9 496.8 691.9 1998 

7.2 1.2 2.5 21.3 231.9 78.7 854.9 1186.8 1999 
1.5 1.2 2.6 18.2 252.5 81.8 1135.4 1387.9 2111 
11.2 1.9 7.7 26.9 219.7 73.1 597.9 817.6 2111 
1.4 1.1 8.1 21.7 155.5 78.3 561.6 716.1 2112 
6.7 2.8 15.7 31.4 175.1 68.6 382.8 557.9 2113 
2.4 3.1 21.6 38.7 275.1 61.3 435.7 711.8 2114 
23.4 4.1 37.7 36.5 334.3 63.5 582 916.3 2115 
12.2 4.8 71.4 29.4 431 71.6 1132 1462 2116 
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 (2118-1995(: تدفقات  االستثمار األجنبي  المباشر  عالميا وفي الكويت خالل )5جدول )تابع 
 الكويت

 مميار دوالر
 العالم الدول  المتقدمة الدول النامية الدول  العربية

 مميار دوالر
 

% من 
 العالم

% من  مميار دوالر % من العالم مميار دوالر
 العالم

 السنوات مميار دوالر

11.5 4.1 81.4 29.1 573 71.9 1398 1971 2117 
14.7 5.6 96.8 39.3 685 61.7 1159 1744 2118 
11.1 6.4 76.2 43.1 511 56.9 674 1185 2119 
13 5.3 66.2 46.1 574 53.9 671 1244 2111 

1236 5 63 4538 577 5432 683 1261 2114 
532 531 6532 4332 55235 5638 72635 1279 2115 
6.1 5 6535 4235 55633 5735 75237 1319 2116 
6.9 439 6635 4236 57737 5734 77833 1356 2117 
3.1 5 6939 4234 59237 5736 81533 1398 2118 

 البنك الدولي، سنوات مختمفة.احصاءات  -:المصدر
 :األتيويتضح  من الجدول السابق،      

تستحوذ الدول المتقدمة عمي النسبة الكبيرة من حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في العالم،  -أ
%(، ولكنيا تراجعت خالل الفترة من سنة ألخري، فكانت 81.8-%53.9فتتراوح من )

 .2018% في عام 5726ت إلي ، ثم تراجع1995% في عام 65.8
تستحوذ الدول النامية عمي النسبة الصغيرة من حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في العالم،  -ب 

%(، ولكنيا تزايدت خالل الفترة من سنة ألخري، فكانت 46.1-%18.2فتتراوح من )
 .2018% في عام 4224، ثم تزايدت إلي 1995% في عام 34.2

العربية عمي نسبة صغيرة جدًا من حجم االستثمارات األجنبية المباشرة في العالم،  تستحوذ الدول -ج
% في 0.8%(، ولكنيا تزايدت خالل الفترة من سنة ألخري، فكانت 6.4-%0.2فتتراوح من )

 .2018% في عام 5، ثم تزايدت إلي 1995عام 
، ثم 1995مميار في عام  025تزايد االستثمارات األجنبية إلي الكويت من سنة ألخري، فكانت  -د

 .2005مميار في عام  2324تزايدت إلي أقصاىا  
 

 نسبة مساهمة االستثمارات في الناتج المحمي لبعض االنشطة االقتصادية في الكويت -2
 ويبين الجدول التالي ذلك:   
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 (6جدول )
 (2118-1997االقتصادية خالل )نسبة مساهمة االستثمارات في الناتج المحمي االجمالي لبعض االنشطة 

 السنوات
% التجارةمن 
إجمالي الناتج 

 المحمي(

% الكيماويات 
من القيمة 
المضافة في 

 التصنيع(

% أغذية، 
مشروبات 
وتبغ من 
القيمة 

المضافة في 
 التصنيع(

% اآلالت 
 ومعدات النقل
من القيمة 

المضافة في 
 التصنيع(

% صناعات 
تحويمية أخرى 
من القيمة 

في  المضافة
 التصنيع(

 %
منسوجات 
ومالبسمن 

القيمة 
المضافة في 

 التصنيع(
1997 94369 2344 7375 5314 77365 7311 
1998 92316 3378 7316 4396 77353 6357 
1999 93318 4327 5394 3318 81384 4387 
2111 94332 5336 5374 2318 82324 4348 
2111 91347 4337 4373 1395 85334 3361 
2112 92345 2388 4381 1385 87318 3338 
2113 94395 2368 7354 2349 8236 4368 
2114 85337 2316 6391 2345 84361 3386 
2115 86362 3311 8313 2328 8232 4328 
2116 86384 3314 11339 3311 78318 5328 
2117 81323 1332 8369 2342 71363 5316 
2118 86356 14382 731 2314 72314 339 
2119 8933 15356 5359 2315 73374 3316 
2111 92324 15357 4333 1382 75356 2372 
2111 89371 15317 4379 2353 74352 3 
2112 91373 16362 4366 236 7333 2382 
2113 92368 18343 4393 239 71381 2393 
2114 88386 12312 6398 3312 74348 3351 
2115 97313 11345 6354 2359 77337 3315 
2116 99312 16361 5372 1381 7332 2366 
2117 111311 14359 532 236 75317 2344 
2118 98311 14355 5316 2364 75346 2329 
 339 7735 237 633 936 9138 المتوسط

 233 7136 138 433 232 8132 الحد االدنى
 7 8731 531 1134 1834 111 الحد االعمى

 .من بيانات من وزارة الصناعة، سنوات مختمفة : حسبتالمصدر
 
 
 

يتضح من الجدول السابق: أن نسبة مساىمة االستثمارات الكويتية فى قطاعات التجارة تمثل في  
(، كما 2018-1997% من اجمالى الناتج المحمى االجمالى خالل الفترة )9128المتوسط نحو 

ات الكيماوية التى بمغت القيمة المضافة منيا بمغت متوسط نسبة مساىمة االستثمارات في الصناع
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 علي سامل علي احلصيهان
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%، 623%، وبمغت نسبة االستثمارات الموجية الي صناعة االغذية نحو 926خالل فترة الدراسة نحو
بينما بمغت نسبة مساىمة االستثمارات الموجية إلى صناعة االالت والمعدات الخفيفة والثقيمة نحو 

%، 7725وجية إلى بعض الصناعات التحويمية نحو%، وأيضا بمغت نسبة االستثمارات الم227
 %.327ونسبة مساىمة االستثمارات الموجية الى صناعة المنسوجات 

 تحميل أثر اإلدخار واالستثمار عمي النمو االقتصادي في الكويت: -3
 ويبين الجدول التالي ذلك:   

 (2118-1991خالل )واالستثمار عمي النمو االقتصادي في الكويت  : تحميل أثر اإلدخار(7جدول )

 ةالسن

إجمالي 
الناتج 
 المحمي
مميار 
 دوالر

معدل 
نمو 

الناتج 
المحم
 ي
% 

 االدخار المحمي

معدل 
 بطالةال

% 

معدل 
تضال

 خم
% 

 
التكويه 

الرأسما

 لي

 الثابث

مليار 

 دوالر

االستثمار األجنبي 
 اإليرادات السياحة المباشر

 القيمة
مميار 
 دوالر

% من 
اجمالي 
الناتج 
 المحمي

مميار 
 دوالر

% من 
اجمالي 
الناتج 
 المحمي

 القيمة
مميار 
 دوالر

% من 
اجمالي 
الناتج 
 المحمي

4009 4.81 -1 98. 182 98. 08. 083 1.2 480 1.1 982 

4004 4489 -
131 

-183 -3083 982 084 183 -
1.2 

-481 1 989 

4003 4080 2 483 384 981 -982 181 1.2 384 1.1 982 

4000 3080 34.
1 

180 3981 98. 981 184 1.6 381 1.2 98. 

4001 318. 8.4 384 3181 981 382 189 -
1.5 

-384 1.3 483 

4002 3183 4.9 38. 3284 98. 381 189 -
1.1 

-08. 1.3 484 

4003 0482 1.6 .80 3.83 981 083 18. 1.4 181 1.4 480 

4001 0981 2.5 .83 3380 981 981 184 -
1.1 

-080 1.4 480 

400. 3280 3.7 380 4483 981 984 18. -
1.9 

-181 1.5 480 

4000 0984 -
1.8 

380 3484 981 089 181 -
1.1 

-983 1.3 489 

3999 0181 4.7 4189 0189 98. 48. 189 -
1.3 

-98. 1.4 484 

3994 0180 1.2 4982 0984 98. 480 289 -
1.8 

-283 1.3 980 

3993 0.84 3.1 083 3284 484 980 382 -
1.1 

-983 1.3 98. 

3990 1180 17.
3 

4381 0180 480 489 .89 -
4.9 

-4983 1.3 983 

3991 2081 11.
2 

3281 1381 481 483 498. 2.6 180 1.4 981 

3992 .98. 11.
6 

1384 2384 483 184 4080 4.9 384 1.4 982 

3993 49482 7.5 2.81 2182 480 084 4381 8.1 .89 1.5 982 
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 (2118-1991خالل ): تحميل أثر اإلدخار واالستثمار عمي النمو االقتصادي في الكويت (7جدول )تابع 

 (2118-1991خالل ) : تحميل أثر اإلدخار واالستثمار عمي النمو االقتصادي في الكويت(7جدول )    

 ةالسى

االوفاق 

 العام

مليار 

 دوالر

االيراد 

 العام

مليار 

 دوالر

صافي 

الميزا

 وية

مليار 

 دوالر

واردات 

السلع 

 والخذمات

مليار 

 دوالر

صادرا

ت 

السلع 

والخذم

 ات

مليار 

 دوالر

صافي 

الميزان 

 التجاري

مليار 

 دوالر

نصيب 
الفرد من 
إجمالي 
الناتج 
 المحمي
ألف 
 دوالر

 االيرادات الىفطية
 سعر

الص

 رف

عذد 

 السكان

 مليون

 القيمة

مليار 

 دوالر

مه  %

 )م8ن8ح(

4009 .80 380 -3 4981 .80 -381 8.8 7.6 41 983

0 

384 

4004 3084 4080 -08. 408. 480 -4389 5.4 1.9 8.6 983

. 

3 

4003 4.80 4281 -383 498. .89 -381 11 5.9 29.5 983

0 

480 

4000 4083 4080 981 4983 4481 98. 13 9.8 41 980

9 

48. 

4001 4089 4181 481 4982 4383 384 15 9.5 38.4 980

9 

481 

4002 4383 42 381 4481 4183 38. 16.9 11.3 38 980

9 

483 

4003 4083 4383 081 4380 4382 184 19.4 12.9 41 980

9 

483 

 ةالسن

إجمالي 
الناتج 
 المحمي

 مميار دوالر

معدل 
نمو 
الناتج 
 المحمي

% 

 االدخار المحمي

معدل 
 % بطالةال

معدل 
 تضخمال

% 

 
التكويه 

 الرأسمالي

 الثابث

مليار 

 دوالر

االستثمار األجنبي 
 المباشر

 اإليرادات السياحة

 القيمة
مميار 
 دوالر

% من 
اجمالي الناتج 

 المحمي

مميار 
 دوالر

% من 
اجمالي 
الناتج 
 المحمي

 القيمة
 مميار دوالر

% من 
اجمالي 
الناتج 
 المحمي

3991 44183 6.1 3081 2283 482 282 3082 9.7 .81 1.5 981 

399. 41181 2.5 .383 2.82 48. 4983 3389 9.1 383 1.6 981 

3990 49389 -7.1 2980 1.89 483 183 4089 7.5 189 1.7 981 

3949 44281 -2.4 3380 2189 48. 182 3981 4.6 189 1.6 982 

3944 42184 9.6 008. 3980 383 18. 3980 7.5 180 1.6 981 

3943 41184 6.6 49381 3480 383 080 3380 3.9 383 1.8 982 

3940 41183 1.1 4948. 2.82 380 381 3289 15.2 .81 1.6 980 

3941 43383 1.5 .383 2080 380 380 3382 12.6 18. 1.6 981 

3942 44183 1.6 0083 0180 383 080 3084 5.2 182 1.9 98. 

3943 49081 2.9 048. 3084 383 083 038. 6.1 283 1.8 981 

3941 43981 -4.7 0089 0380 48. 383 0082 6.9 281 1.6 982 

394. 41983 1.2 2081 0.83 384 982 0282 3.1 384 1.7 982 

 .98 982 384 081 4283 084 482 0080 0384 183 981. المتوسط

 989 989 4983- 180- 083 982- 982 3083- 183- 184- 4489 قل قيمةا

 480 980 81. 4283 0282 4983 380 3480 49381 0189 41183 كبر قيمةا
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خالل  واالستثمار عمي النمو االقتصادي في الكويت : تحميل أثر اإلدخار(7جدول )تابع    
(1991-2118) 

 ةالسى

االوفاق 

 العام

مليار 

 دوالر

االيراد 

 العام

مليار 

 دوالر

صافي 

الميزا

 وية

مليار 

 دوالر

واردات 

السلع 

والخذما

 ت

مليار 

 دوالر

صادر

ات 

السلع 

والخذ

 مات

مليار 

 دوالر

صافي 

الميزان 

 التجاري

مليار 

 دوالر

نصيب 
من الفرد 

إجمالي 
الناتج 
 المحمي
ألف 
 دوالر

 سعر االيرادات الىفطية

ال

صر

 ف

عذد 

 السكان

 مليون

 القيمة

مليار 

 دوالر

مه  %

 )م8ن8ح(

4001 4483 42 081 4389 4389 189 17.7 11.7 38.4 980

9 

481 

400. 4384 4982 -483 4080 4481 -480 14.2 7.4 28.7 980

9 

48. 

4000 4081 4281 481 4480 408. 389 15.4 11.3 34.3 980

9 

3 

3999 4381 3283 .82 4481 3480 080 18.4 18.5 49 980

4 

3 

3994 4283 408. 183 4381 4180 282 16.6 14.8 42.5 980

4 

384 

3993 428. 4.80 382 4189 4189 084 17.8 13.5 35.5 980

9 

384 

3990 4.84 318. 381 4382 3180 .81 22.1 19.1 39.9 980

9 

383 

3991 3489 0384 4484 4083 008. 4183 27 27.4 46.2 983

0 

383 

3992 3089 1182 3482 338. 2481 3.80 35.6 45.6 56.4 983

0 

380 

3993 0284 3282 0981 3182 3383 1389 42.8 55.6 54.8 983

0 

381 

3991 0082 3484 3183 0382 1381 1983 45.8 58.2 51.7 983

. 

382 

399. 3184 49081 1380 0.83 0.81 3983 55.5 82.1 55.7 983

1 

381 

3990 0.81 3384 3081 0484 3089 048. 37.6 41.3 38.1 983

0 

38. 

3949 1.81 10 0980 0289 1189 1480 38.6 56.8 49.2 983

0 

0 

3944 398. 44180 2184 0080 4438

. 

1380 48.6 94.3 61.2 983

. 

083 

3943 3981 43081 3080 1281 4098

4 

.180 52 116.3 61.1 983

. 

080 

3940 2.81 44282 2184 1383 4308

1 

138. 49.4 111.1 57.4 983

. 

082 

3941 3280 44982 1183 2480 4448

1 

3984 44.1 88.2 54.3 983

. 

081 

3942 2083 3380 180 2482 3483 4984 29.9 42.5 37.1 980

9 

08. 

3943 2280 2283 -981 2084 2384 -489 27.7 34.6 31.6 980

9 

1 

3941 3382 3381 080 2380 348. 282 29.8 44.2 36.6 980

9 

184 

394. 1483 .182 4380 3483 108. 4.83 34 51.8 36.8 980

9 

1841 

 383 980 1380 0183 3.84 .398 1.80 3.84 4281 2989 0181 متوسط

 483 980 83. 980 281 4389- 480 4982 .08- 380 80. قل قيمةا

 3483 3080 43081 1483 كبر قيمةا
4098

4 
.180 2282 49380 3483 980 1841 

 الباحث باالعتماد عمي بيانات البنك الدولي، سنوات مختمفة.المصدر: 
: أن االقتصاد الكويتي منطمق بقوة لدرجة عدم تأثره باألحداث الجدول السابقويتضح من      

السياسية واألزمات المالية، والتي عصفت باقتصاد دول أخري كثيرة، أي أن ىذا االقتصاد قادر عمي 
 :األتيامتصاص األزمات االقتصادية، ىذا ما سيتم بيانو في 
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 تطور إجمالي الناتج المحمي: -أ
 مميار دوالر  14026الي  1990مميار دوالر في عام  18.4محمى من ارتفع إجمالي الناتج ال

مميار دوالر  11مميار دوالر بحد أدنى  8024بمتوسط خالل الفترة بمغ نحو  2018في عام 
 .2012مميار دوالر عام  174.2وبحد أقصى نحو   1991عام 

 كاألتيواالقميمية،  يالحظ أن إجمالي الناتج المحمي قد تأثرباألحداث االقتصادية العالمية: 
مميار دوالر  1824: حيث تراجع اجمالي الناتج المحمي من 1991المرحمة األولي في عام 

 .1990متأثرًا بالغزو العراقي لمكويت في عام  1991مميار في عام  11الي  1990في عام 
دوالر مميار  3024: حيث تراجع اجمالي الناتج المحمي من 1998المرحمة الثانية في عام 

متأثرًا باألزمة المالية لمنمور األسيوية في  1998مميار دوالر في عام  2529الي  1997في عام 
، ويرجع ذلك أن دول جنوب شرق آسيا ومنيا سنغافورة تقوم باستيراد حاجاتيا النفطية 1998عام 

كويت، وىذه من دول الخميج والذي يعتبر المصدر الرئيسي لمناتج المحمي في ىذه الدول ومنيا ال
األزمة أثرت بالسمب عمي معدالت االستثمار في ىذه الدول وكذلك عمي معدالت النمو مما أدي الي 
 تراجع الواردات النفطية من دول الخميج، فأثر بالسمب عمي ناتجيا المحمي االجمالي ومنيا الكويت.

ميار دوالر في م 14724تراجع اجمالي الناتج المحمي من : 2119المرحمة الثالثة في عام 
 . 2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عام  2009مميار دوالر عام  106الي  2008عام 
  ،كاألتيكما يالحظ أن اجمالي الناتج المحمي قد مر بمرحمتين متباينتين خالل فترة الدراسة: 

من  : انخفاض اجمالي الناتج المحمي، حيث تراوح(2111-1991) المرحمة األولي خالل
 ( مميار دوالر خالل ىذه الفترة.11-3727)

: ارتفاع اجمالي الناتج المحمي، حيث تراوح بين (2118-2111) المرحمة الثانية خالل
 ( مميار دوالر خالل ىذه الفترة.17422 -3429)
 معدل نمو إجمالي الناتج المحمي. -ب
  721% بحد أدنى سالب426بمغ متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحمي خالل الفترة نحو %

 .1993% في عام 34وبحد أقصى  2009في عام 



 

 

 

 

 

536 

 علي سامل علي احلصيهان

 تـقياس أثر اإلدخار واالستثمار علي الهمو االقتصادي يف الكوي   

 

  ،كاألتييالحظ أن معدل نمو اجمالي الناتج قد تأثر باألحداث االقتصادية العالمية واالقميمية: 
% في 1: تراجع معدل نمو اجمالي الناتج المحمي من سالب 1991 المرحمة األولي في عام

 .1990متأثرًا بالغزو العراقي لمكويت في عام  1991% في عام 121الي سالب  1990عام 
% في عام 327: تراجع معدل نمو اجمالي الناتج المحمي من 1999 المرحمة الثانية في عام

، ويرجع 1998متأثرًا باألزمة المالية لمنمور األسيوية في عام  1999% في عام 128-الي  1997
تقوم باستيراد حاجاتيا النفطية من دول الخميج والذي ذلك أن دول جنوب شرق آسيا ومنيا سنغافورة 

يعتبر المصدر الرئيسي لمناتج المحمي في ىذه الدول ومنيا الكويت، وىذه األزمة أثرت بالسمب عمي 
معدالت االستثمار في ىذه الدول وكذلك عمي معدالت النمو مما أدي الي تراجع حجم وارداتيا 

 مب عمي معدل نمو الناتج المحمي لدول الخميج ومنيا الكويت.النفطية من دول الخميج، فأثر بالس
% في عام 225تراجع معدل نمو اجمالي الناتج المحمي من : 2119المرحمة الثالثة في عام 

 . 2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عام  2009% في عام 721إلي سالب  2008
 كاألتيقد مر بمرحمتين متباينتين،  كما يالحظ أن معدل نمو اجمالي الناتج المحمي: 

كان معدل نمو اجمالي الناتج المحمي في : (2111-1991المرحمة األولي خالل الفترة )
 %(.824 -%128-أغمبيا ضعيفًا، حيث تراوح من )

كان معدل نمو اجمالي الناتج المحمي في  :(2118-2111المرحمة الثانية خالل الفترة )
 %(.1723 -%721-كبيرًا، حيث تراوح بين )معظم سنوات ىذه الفترة، 

 اجمالي االدخار المحمي:-ج
مميار دوالر في  726-مميار دوالر، وبمغ حده األدني  3621تراوح متوسط حجم االدخار المحمي 

، كما تأثر باألحداث السياسية 2012مميار دوالر في عام  106.7 ، وحده األقصي1991عام 
 : كاألتيواالقتصادية العالمية واالقميمية والمحمية ، 

مميار دوالر عام  028تراجع حجم االدخار المحمي من  :1991الظاهرة األولي في عام 
 .1990عام  متأثرة بالغزو العراقي لمكويت في 1991مميار دوالر في عام  726-إلي  1990

مميار دوالر عام  822: تراجع حجم االدخار المحمي من 1998الظاهرة الثانية في عام 
 .1998متأثرة باألزمة المالية لمنمور األسيوية في عام  1998مميار دوالر عام  229إلي  1997
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مميار دوالر عام  86.2تراجع حجم االدخار المحمي من  :2119الظاهرة الثالثة في عام 
 .2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عام  2009مميار دوالر في عام  5029إلي  2008

 معدل البطالة: -د
 وبحد أقصى 1991% 025% بحد أدنى 125معدل البطالة خالل الفترة بمغ  بمغ متوسط ،

 ، وىو أقل معدالت البطالة في العالم2011% في عام 229
 معدل التضخم: -ه
 وبحد أقصى  1992% في عام 025-% بحد أدنى 321التضخم خالل الفترة معدل  بمغ متوسط

 .2008% في عام 1026
  ،كاألتييالحظ أن معدل التضخم قد تأثر باألحداث االقتصادية العالمية واالقميمية: 

% 3الي  1998% في عام 021ارتفاع معدل التضخم من  :1999المرحمة األولي في عام 
 .1998زمة المالية لمنمور األسيوية في عام متأثرًا باأل 1999في عام 

الي  2007% في عام 525: ارتفع معدل التضخم من 2118المرحمة الثانية في عام 
 . 2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عام  2008% في عام 1026

  ،كاألتيكما يالحظ أن معدل التضخم قد مر بمرحمتين متباينتين خالل فترة الدراسة: 
كان معدل التضخم في أغمبيا كبيرًا، حيث  :(2111-1991المرحمة األولي خالل الفترة )

 %(.928 -%025-تراوح بين )
كان معدل التضخم في معظم سنوات ىذه  :(2118-2111المرحمة الثانية خالل الفترة )
 %(.1026 -%029الفترة ضعيفًا، حيث تراوح بين )

 

 التكوين الرأسمالي الثابت )االستثمار المحمي(:  -و
  1990مميار دوالر في عام  322مميار دوالر بحد أدنى  1522بمغ متوسط التكوين الرأسمالي 

 .2018مميار دوالر في عام  3525وبحد أقصى 
  ،كاألتييالحظ أن التكوين الرأسمالي قد تأثر باألحداث واالقتصادية العالمية واالقميمية: 
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مميار دوالر في عام  426تراجع التكوين الرأسمالي من  :1992المرحمة األولي في عام 
 .1990متأثرة بالغزو العراقي لمكويت في عام  1992مميار دوالر في عام  424إلي  1991

 1998مميار دوالر عام  428تراجع التكوين الرأسمالي من  :1999المرحمة الثانية في عام 
 .1998متأثرة باالزمة المالية لمنمور األسيوية عام  1999ر في عام مميار دوال 424إلي 

 2007مميار دوالر عام  26تراجع التكوين الرأسمالي من   :2118المرحمة الثالثة في عام 
 .2008متأثرة باألزمة المالية العالمية عام  2008مميار دوالر عام  19إلي 

 االستثمار األجنبي المباشر:  -ز
 429-مميار دوالر بحد أدنى  324الستثمار األجنبي المباشر خالل فترة الدراسة بمغ بمغ متوسط ا 

 .2013مميار دوالر عام  1522وبحد أقصى نحو  2003مميار دوالر في عام 
  ،كاألتييالحظ أن االستثمار األجنبي المباشر قد تأثر باألحداث االقتصادية العالمية واالقميمية: 

مميار دوالر في  022تراجع االستثمار األجنبي المباشر من : 1991المرحمة األولي في عام 
 .1990متأثرًا بالغزو العراقي لمكويت في عام  1991( مميار في عام 0.2-الي ) 1990عام 

مميار دوالر في  921تراجع االستثمار األجنبي المباشر من  :2119المرحمة الثانية في عام 
 . 2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عام  2009مميار دوالر عام  725الي  2008عام 
  ،كاألتيكما يالحظ أن االستثمار األجنبي المباشر قد مر بمرحمتين متباينتين خالل الفترة: 

انخفاض االستثمار األجنبي المباشر، حيث تراوح  :(2111-1991المرحمة األولي خالل )
 ( مميار دوالر خالل ىذه الفترة.124-129-من )

ارتفاع االستثمار األجنبي المباشر، حيث تراوح  :(2118-2111المرحمة الثانية خالل )
 ( مميار دوالر خالل ىذه الفترة.1522-429 -من )

 االيرادات السياحية: -ح
 مميار دوالر بحد أدنى صفر مميار دوالر في  025السياحية خالل الفترة االيرادات  بمغ متوسط

 .2019مميار دوالر في عام  029وبحد أقصى  1991عام 



 م                                                                                0202أبريل                                اجمللة العلمية للبحوث التجارية                                                           العــــــدد الثانى                                    

 
 

 

 

 

 

532 

  ،ففي يالحظ أن االيرادات السياحية قد تأثرت باألحداث السياسية واالقتصادية العالمية واالقميمية
إلي صفر  1990دوالر في عام مميار  021: تراجعت االيرادات السياحية من 1991عام 

 .1990متأثرًا بغزو العراق لمكويت في عام  1991مميار دوالر عام 
 االنفاق العام: -ط
  مميار دوالر في  829مميار دوالر بحد أدنى  3427بمغ متوسط االنفاق العام خالل الفترة نحو

 .2018مميار دوالر في عام  7126وبحد أقصى نحو  1990عام 
 لي االنفاق العام قد تأثر باألحداث السياسية واالقتصادية العالمية واالقميمية يالحظ أن اجما

مميار دوالر في عام  6721: تراجع االنفاق العام من 2119ففي عام  :كاألتيوالمحمية، 
 .2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عام  2009مميار دوالر عام  3824الي  2008

 االيراد العام:  -ي
 مميار دوالر في عام  6.9مميار دوالر بحد أدنى  50غ متوسط االيراد العام خالل الفترة نحو بم

 .2012مميار دوالر في عام  12327وبحد أقصى نحو  1990
  ،كاألتييالحظ أن اجمالي اإليراد العام قد تأثر باألحداث االقتصادية العالمية واالقميمية:  

الي   1997مميار دوالر في عام  15اإليراد العام من  : تراجع1998المرحمة األولي في عام 
 .1998متأثرًا باألزمة المالية لمنمور في عام  1998مميار دوالر عام  10.5

 2008مميار دوالر في عام  10924: تراجع اإليراد العام من 2119المرحمة الثالثة في عام 
 . 2008العالمية في عام  متأثرًا باألزمة المالية 2009مميار دوالر عام  6221الي  

 صافي الميزانية: -ك
  1524بمغ صافي الميزانية يشير الي تحقيق فائض في المتوسط خالل الفترة محل الدراسة نحو 

 6323وبحد أقصى فائضًا  1991( مميار دوالر في عام 928مميار دوالر بحد أدنى عجزًا )
 .2012مميار دوالر في عام 

  ،(11)كاألتييالحظ أن صافي الميزانية قد تأثر باألحداث واالقتصادية العالمية واالقميمية: 
                                                 

(
11

: يالحظ أٌ اإليراد انعاو في انكىيج يعخًذ بصفت أساسيت عهي انُفظ، وال شك أٌ انخغيراث انسياسيت ملحوظة (

 انعاو ويٍ ثى عهي صافي انًيزاَيت.وااللخصاديت حؤثر عهي أسعار انُفظ، وعهيه حؤثر عهي االيراد 
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 1990( مميار دوالر في عام 2-تزايد عجز الميزانية من ) :1991المرحمة األولي في عام 
 .1990متأثرًا بالغزو العراقي لمكويت في عام  1991مميار دوالر عام  928-الي  عجز 
 1997مميار دوالر عام  324تحول الفائض الميزانية من  :1998الثانية في عام المرحمة 
 .1998متأثرًا باألزمة المالية لمنمور األسيوية عام  1998( مميار دوالر في عام 1.6-الي عجز )

مميار دوالر فائضًا في عام  4223تراجع فائض الميزانية من  :2119المرحمة الثالثة في عام 
 . 2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية عام  2009مميار دوالر فائضًا عام  2327الي  2008

 اجمالي الواردات السمعية والخدمية:  -ل
  مميار دوالر  10.5مميار دوالر بحد أدنى  28.1بمغ متوسط اجمالي الواردات خالل الفترة نحو

 .2018مميار دوالر في عام  61.6وبحد أقصى نحو  1994في عام 
  ،كاألتييالحظ أن اجمالي الواردات قد تأثر باألحداث االقتصادية العالمية واالقميمية: 

مميار دوالر في عام  3822تراجع اجمالي الواردات من  :2119المرحمة األولي في عام 
 . 2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عام  2009مميار دوالر عام  3121الي  2008

-1025(، فتراوحت من )2000-1990انخفاض حجم الواردات خالل الفترة ) :المرحمة الثانية
( 6226-1224(، فتراوحت من )2018-2001( مميار دوالر، ولكنيا إرتفعت خالل الفترة )1328

 مميار دوالر. 
 اجمالي الصادرات السمعية والخدمية: -م
  مميار دوالر في  129والر بحد أدنى مميار د 4829بمغ متوسط اجمالي الصادرات خالل فترة الدراسة نحو

 .2012مميار دوالر عام  13021وبحد أقصى نحو  1991عام 
  ،كاألتييالحظ أن اجمالي الصادرات قد تأثر باألحداث االقتصادية العالمية واالقميمية: 

الي  1990مميار دوالر في عام  823تراجع إجمالي الصادرات من  :1991المرحمة األولي في عام 
 .1990متأثرًا بالغزو العراقي لمكويت في عام  1991مميار في عام  129

مميار دوالر في عام  16تراجع اجمالي الصادرات من  :1998المرحمة الثانية في عام 
الية لمنمور األسيوية في عام متأثرًا باألزمة الم 1998مميار دوالر في عام  1124الي  1997
1998. 
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مميار دوالر في عام  9824تراجع اجمالي الصادرات من  :2119المرحمة الثالثة في عام 
 . 2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عام  2009مميار دوالر عام  63الي  2008

  ،كاألتيكما يالحظ أن اجمالي الصادرات قد مر بمرحمتين متباينتين خالل فترة الدراسة: 
انخفاض اجمالي الصادرات، حيث تراوحت بين  :(2111-1991المرحمة األولي خالل )

 ( مميار دوالر خالل ىذه الفترة.129-2123)
راوحت بين ارتفاع اجمالي الصادرات، حيث ت :(2118-2111المرحمة الثانية خالل )

 ( مميار دوالر خالل ىذه الفترة.17-13021)
 صافي الميزان التجاري: -ن
  مميار دوالر  12-مميار دوالر بحد أدنى  20.8بمغ متوسط صافي الميزان التجاري خالل الفترة

 .2012مميار دوالر فائضًا عام  84.3وبحد أقصى 1991عجزًا في عام 
  ،كاألتييالحظ أن صافي الميزان التجاري قد تأثر باألحداث االقتصادية العالمية واالقميمية: 

مميار دوالر عام  224-تزايد عجز الميزان التجاري من  :1991المرحمة األولي في عام 
 .1991متأثرًا بالغزو العراقي لمكويت في عام  1991مميار في عام  12-إلي  1990

مميار دوالر عام  4تراجع فائض صافي الميزان التجاري من  :1998في عام المرحمة الثانية 
 .1998متأثرًا باألزمة المالية لمنمور األسيوية عام 1998مميار دوالر عجزًا عام  129-الي  1997

مميار  6022راجع فائض صافي الميزان التجاري من : ت2119المرحمة الثالثة في عام 
متأثرًا باألزمة المالية العالمية في عام  2009ميار دوالر عام م 3128الي  2008دوالر عام 

2008 . 
  ،كاألتيكما يالحظ أن صافي الميزان التجاري قد مر بمرحمتين متباينتين خالل فترة الدراسة: 

حقق في أغمبيا الميزان التجاري عجزًا أو فائضًا  :(2111-1991المرحمة األولي خالل )
 مميار دوالر فائضًا. 929ر دوالر عجزًا الي مميا 12-بسيطًا تراوح من 

حقق الميزان التجاري فائضًا في كل السنوات  :(2118-2111المرحمة الثانية خالل )
 ( مميار دوالر خالل ىذه الفترة.8423-321تراوح بين )
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 نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحمي: -ش
 524الف دوالر بحد أدنى  2821الفترة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي خالل  بمغ متوسط 

 .2008الف دوالر في عام  5525وبحد أقصى  1991الف دوالر عام 
  يالحظ أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي قد تأثر باألحداث السياسية واالقتصادية

 :كاألتيالعالمية واالقميمية ، 
الف دوالر  828لي الناتج المحمي من تراجع نصيب الفرد من إجما :1991الظاهرة األولي في عام 

 .1990متأثرًا بغزو العراق لمكويت في عام  1991الف دوالر عام  524إلي  1990عام 
الف  1727تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي من  :1998الظاهرة الثانية في عام 

 .1998األسيوية عام متأثرًا بأزمة النمور  1998الف دوالر عام  1422إلي  1997دوالر عام 
الف  5525تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي من : 2119الظاهرة الثالثة في عام 

 .2008متأثرًا باألزمة المالية العالمية عام  2009الف دوالر عام  37.6إلي  2008دوالر عام 
 ايرادات القطاع النفطي:  -ع
 مميار دوالر في  029مميار دوالر بحد أدنى  3726 بمغ متوسط ايراد قطاع النفط خالل الفترة نحو

 .2012مميار دوالر في عام  10623وبحد أقصى نحو  1991عام 
  ،كاألتييالحظ أن ايراد قطاع النفط قد تأثر باألحداث االقتصادية العالمية واالقميمية: 

 1990مميار دوالر في عام  726تراجع ايراد قطاع النفط من  :1991المرحمة األولي في عام 
 .1990متأثرًا بالغزو العراقي لمكويت في عام  1991مميار في عام  0.9الي 

مميار دوالر في عام  9.9تراجع ايراد قطاع النفط من  :1998المرحمة الثانية في عام 
 .1998متأثرًا باألزمة المالية لمنمور األسيوية في عام  1998مميار دوالر في عام  5.7الي  1997

مميار دوالر في عام  8221تراجع ايراد قطاع النفط من  :2119المرحمة الثالثة في عام 
 . 2008أثرًا باألزمة المالية العالمية في عام مت 2009مميار دوالر عام  4023الي  2008

  ،كاألتيكما يالحظ أن ايراد القطاع النفطي قد مر بمرحمتين متباينتين خالل فترة الدراسة: 
انخفاض ناتج قطاع النفط، حيث تراوح بين  :(2111-1991المرحمة األولي خالل )

 ( مميار دوالر خالل ىذه الفترة.1825 -0.9)
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( 10623-1325: ارتفاع االيراد، حيث تراوح بين )(2118-2111الثانية خالل )المرحمة 
 مميار دوالر خالل ىذه الفترة.

  :يالحظ أن نسبة ايراد القطاع النفطي الي اجمالي الناتج المحمي قد مرت بعدة مراحل متبابينة 
%( 61.2-%826) شكل ايراد قطاع النفط الي اجمالي الناتج المحمي نسبة كبيرة، تراوحت بين -

 خالل تمك الفترة، مما يدلل عمي أىمية ىذا القطاع لالقتصاد الكويتي.
-1990يالحظ انخفاض نسبة ايرات قطاع النفط الي اجمالي الناتج المحمي خالل الفترة من ) -

( فتراوحت 2018-2001%(، ولكنيا ارتفعت خالل الفترة من )49-%826( فتراوحت بين )2000
 %(.61.2-%3126بين )

  سعر الصرف: -ف
  دينار مقابل الدوالر، بحد أدني  023بمغ متوسط سعر الصرف لمدينار الكويتي مقابل الدوالر

 ( خالل الفترة، حيث أنو اتسم باالستقرار.0231-0227، وتراوح بين )0231وبحد أقصي  0227
  عدد السكان: -ص
  مميون في عام  126بحد أدنى مميون نسمة،  226بمغ متوسط عدد السكان خالل الفترة نحو

 .2018مميون في عام  4214وبحد أقصى  1995
  ،يالحظ أن عدد السكان قد تأثر باألحداث السياسية واالقتصادية العالمية واالقميمية والمحمية

 :كاألتي حيث أن الغالبية العظمي من سكان الكويت أجانب عاممين بيا،
 2الي  1990مميون عام  221لسكان من انخفض عدد ا :1991المرحمة األولي في عام 

، ألن نسبة العمالة األجنبية في 1990متأثرًا بالغزو العراقي لمكويت في عام  1991مميون عام 
الكويت كبيرة، فأدي الغزو العراقي الي عودتيم ألوطانيم، مما أدي الي تراجع عدد السكان في 

 الكويت.
(، فتراوح من 2000-1990خالل الفترة )يالحظ انخفاض عدد السكان  المرحمة الثانية:

( مميون 4.2-2( فتراوح بين )2018-2001( مميون، بينما ارتفع خالل الفترة )126-221)
 نسمة.
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 لمحور الثالثا
 قياس أثر االدخار واالستثمار عمي النمو االقتصادي في الكويت

 الكويت، كما بالنموذج التالي:االدخار واالستثمار والنمو االقتصادي في  سيتم تقدير العالقة بين  
GDP=a0+a1X1 +a2X2+ a3X3 +a4X4+ a5X5+ a6X6 +a6X6+ ……a11X11 

 :المتغير التابع 
(:(GDP معدل النمو االقتصادي في الكويت. 

 :المتغرات المستقمة 
X1: .اإلدخار المحمي 
X2: .االستثمار المحمي 
X3: االستثمار المحمي( –المحمي  الفجوة الداخمية )اإلدخار. 
X4: الصادرات. 
X5: الورادات. 
X6: ( الصادرات الفجوة الخارجية- .)الواردات 
X7: االستثمار األجنبي المباشر. 
X8: .صافي الميزانية 
X9 :معدل التضخم. 

X10 :.معدل البطالة 
X11: .نسبة اإليرادات السياحية الي إجمالي الناتج المحمي 

العالقة التالية بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع، تبين وجود عالقة طردية بين االدخار وبتقدير 
 :(12)، كما يميواالستثمار وبين النمو االقتصادي في الكويت

GDP = +25.763+1.181 X1 + 0.65 X2- 0.48 X3 + 0.48 X4- 0.281 X5  +0.558 X6 
+ 1.455X7 

  + 0.290 X8  -  10.435X9  - 0.035 X10  +8.580X11 

                                                 
(

19
 انًهحك. (
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       t = (0.303)*  (0.833)*    (0.413)* (0.029)* (0.041)*   (1.193)*       
(-1.832)* (0.897)*     

          (0.053)*   (-0.995)*   (2.496)* (-0.964)* 
R2= 0.872 
F= 21.376** 

 : األتيوتوضح نتائج المعادلة السابقة،     
  االقتصادية:من الناحية 
جاءت النتائج متفقة مع فروض النظرية االقتصادية، حيث تشير معامالت االنحدار ألىم العوامل   

التي تؤثر عمي المتغير التابع )معدل النمو االقتصادي( في الكويت إلي وجود عالقة طردية بين 
اإلدخار المحمي، ( أي مع ) X1, X2,X4, X6, X7, X8,X11من جانب، وبين كٍل )المتغير التابع 

، والصادرات، والفجوة الخارجية بين الصادرات والواردات، واالستثمار األجنبي واالستثمار المحمي
وىذا يعني أن  وصافي الميزانية، ونسبة اإليرادات السياحية الي إجمالي الناتج المحمي(،المباشر، 

، وكانت العالقة عكسية قتصاديزيادة ىذه المتغيرات أو أحدىما يؤدي إلي ارتفاع معدل النمو اال
(  أي مع )الفجوة X3,X5,X9,X10بين المتغير التابع )معدل النمو االقتصادي( وبين كل من )

زيادة ىذه المتغيرات ( وىذا يعني أن الورادات، والتضخم والبطالة، الداخمية بين اإلدخار واالستثمار
 أو إحداىا يؤدي إلي تراجع معدل النمو االقتصادي.

االستثمار( عكسية ألن اإلدخار كان أكبر  -كما اتضح أن العالقة بين الفجوة الداخمية )اإلدخار    
من االستثمار في الكويت ويؤدي ىذا إلي تباطؤ معدل النمو االقتصادي، بينما كانت العالقة طردية 

ري، وزيادة الواردات(، وىذا يعني زيادة في فائض الميزان التجا -بين الفجوة الخارجية)الصادرت
الطمب الخارجي عمي المنتجات المحمية، مما يؤدي إلي زيادة التوظف ومن ثم زيادة معدل النمو 

 االقتصادي
 :من الناحية االحصائية 
 جاءت معامالت اإلنحدار كميا معنوية لتشير إلي أن المتغيرات المستقمة تؤثر في المتغير التابع.  -أ 
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، إلـــي أن المتغيـــرات المســـتقمة الشـــارحة موضـــع 0.872تشـــير نتـــائج معامـــل التحديـــد والـــذي بمـــغ  -ب
% من التغير في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، أما النسبة الباقية 87.2الدراسة تفسر نحو 

المحســوبة  "F"%( فترجــع لعوامــل أخــري غيــر مدروســة، ويؤكــد مــا ســبق قيمــة 12.8والتــي تمثــل )
 وكانت معنوية، وىذا يعني أن النموذج صالح لمقياس. 21.376والتي بمغت نحو 

 النتائج والتوصيات
 أواًل: النتائج:

 تبين صحة الفرض البحثي القائل:
توجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االدخار واالستثمار وبين النمو االقتصادي في 

 الكويت.
المتغيرات المستقمة والمتغير التابع، تبين وجود عالقة طردية بين االدخار  وبتقدير العالقة التالية بين

 ، كما يمي:واالستثمار وبين النمو االقتصادي في الكويت
 GDP = +25.763+1.181 X1 + 0.65 X2- 0.48 X3 + 0.48 X4- 0.281 X5  +0.558 X6 + 
1.455X7   

  + 0.290 X8  -  10.435X9  - 0.035 X10  +8.580X11 

       t = (0.303)*  (0.833)*    (0.413)* (0.029)* (0.041)*   (1.193)*  (-    1.832)* 
(0.897)*     

          (0.053)*   (-0.995)*   (2.496)* (-0.964)* 
R2= 0.872 
F= 21.376** 

 : األتيوتوضح نتائج المعادلة السابقة،     
 :متفقة مع النظرية االقتصادية، حيث تشير جاءت النتائج  من الناحية االقتصادية

معامالت االنحدار ألىم العوامل التي تؤثر عمي المتغير التابع )معدل النمو االقتصادي( في 
 ,X1, X2,X4, X6الكويت إلي وجود عالقة طردية بين المتغير التابع من جانب، وبين كٍل )

X7, X8,X11 ي، والصادرات، والفجوة الخارجية ( أي مع )اإلدخار المحمي، واالستثمار المحم
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بين الصادرات والواردات، واالستثمار األجنبي المباشر، وصافي الميزانية، ونسبة اإليرادات 
السياحية الي إجمالي الناتج المحمي(، وىذا يعني أن زيادة ىذه المتغيرات أو أحدىما يؤدي إلي 

المتغير التابع )معدل النمو  ارتفاع معدل النمو االقتصادي، وكانت العالقة عكسية بين
(  أي مع )الفجوة الداخمية بين اإلدخار واالستثمار، X3,X5,X9,X10االقتصادي( وبين كل من )

الورادات، والتضخم والبطالة( ويعني أن زيادة أي من ىذه المتغيرات يؤدي إلي تراجع معدل 
 النمو.

 :كميا معنوية لتشير إلي أن المتغيرات المستقمة  جاءت معامالت اإلنحدار من الناحية االحصائية
، إلـي أن المتغيـرات المسـتقمة 0.872تؤثر في المتغير التابع، وتشير نتائج معامل التحديد والـذي بمـغ 

% من التغير في تـدفقات االسـتثمار األجنبـي المباشـر، أمـا 87.2الشارحة موضع الدراسة تفسر نحو 
 "F"%( فترجــع لعوامــل أخــري غيــر مدروســة، ويؤكــد مــا ســبق قيمــة 12.8النســبة الباقيــة والتــي تمثــل )
 وكانت معنوية، وىذا يعني أن النموذج صالح لمقياس. 21.376المحسوبة والتي بمغت نحو 

 ثانيًا: التوصيات:
 بضرورة إعطاء المزيد من الحوافز لالستثمارات وتقديم المزايا لممستثمرين. -1
 اإلستثماري بتقديم المزايا الضريبية والجمركية. زيادة تحفيز القطاع الخاص في المجال -2
 زيادة االستقرار السياسي واألمني لما لو من تأثير إيجابي مباشر عمي االستثمار. -3
 إبراز المزايا النسبية ونقاط القوة التي تتمتع بيا الدولة. -4
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