
17 اقتصاد
١٦٥٦٠ ٤٨ ٩ أغسطس ٢٠١٩ الجمعة ٨ من ذي الحجة  ١٤٤٠

دراسة

الديوان األميري ووزارة التجارة األكثر ترشيداً لإلنفاق

رات خارج نطاق اإلدارة اقتصادنا تحت وطأة متغيِّ
¶ االقتصاد لن يستطيع جر نفسه من تلقاء ذاته خارج أزمته

عبدالله سالم السلوم

لن يستمر ارتفاع اإليرادات 
في ظل سقف الرتفاع حجم 

اإلنتاج وسعر البرميل

المصروفات االستهالكية 
رة في ارتفاع مستمر المتغيِّ

 ال يمكن إيقافه وبمعدل
 512 مليون دينار سنوياً

حان وقت االعتبار الفعلي 
والمستدام لمعادلة 
إجمالي الناتج المحلي
عند تشريع القوانين 

واعتماد اللوائح

1. المتغيرات خارج النطاق

«متغيرات داخل النطاق»، إال  على الرغم من أهمية الـ
أنه يجب أوال النظر إلى املتغيرات ذات الصلة بزاوية 
عوامل الزمن ووجهة االقتصاد واألبحاث في كل دول 
النطاق».  خــارج  «متغيرات  بـ نسميها  والتي  العالم، 
ويأتي سبب االهتمام بتلك املتغيرات انعدام إمكانية 
األســاســي هو  فالهدف  كــل منها.  فــي معامل  التحكم 
النطاق»  خــارج  «املتغيرات  في  التغّير  معدل  مقارنة 
في معادلة اإليرادات مع معدل التغّير في نظيرها في 

معادلة املصروفات.

1−1. اإليرادات:
اإليرادات السنوية = نفطية + غير نفطية

عــنــد الــنــظــر فــي مــعــادلــة اإليــــــرادات فــإنــه يمكن األخــذ 
«ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط» كــمــعــامــل ملتغير «اإليـــــرادات  بـــ
الــنــفــطــيــة» عــلــى افـــتـــراض أن حــجــم اإلنـــتـــاج النفطي 
للكويت شبه ثابت. في الوقت نفسه، فإن «سعر برميل 
تـــام عــلــى عــامــل «نــــدرة برميل  الــنــفــط» يعتمد بشكل 
نــدرة  معدل  ارتــفــع  كلما  أي  إيجابية،  بعالقة  النفط» 
برميل النفط ارتفع معدل سعره. والجدير بالذكر أن 
تلك الندرة ال يمكن التحكم فيها داخــل الــدولــة، فهي 
على اعــتــمــاد تــام بــتــطــورات األبــحــاث فــي جميع دول 
اقتصادية  وجــود سياسات  عــن  النظر  بغض  العالم 
تــراعــي هـــذه الـــنـــدرة. وبــذلــك، يــكــون متغير اإليــــرادات 

النفطية «متغير خارج النطاق».
«األداء الحكومي»  ومن الجانب اآلخــر، يمكن األخذ بـــ
كــمــعــامــل ملــتــغــيــر «اإليــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة». فكلما 
أعمال  بيئة  فــي صنع  الــدولــة  أداء مؤسسات  تحسن 
محفزة تستقطب املستثمر املحلي واألجنبي ارتفعت 
اإليــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، وذلـــــك تــزامــنــا مـــع قــوانــني 
غير  اإليـــرادات  متغير  يكون  ضريبية حديثة. وعليه 

النفطية «متغير داخل النطاق».
نهاية  إلــى  املالية 2015  السنة  بداية  الفترة من  وفــي 
السنة املالية 2018، تشكل اإليــرادات غير النفطية ما 
 %11.9 بــواقــع  اإليــــرادات،  إجمالي  مــن   %12.9 نسبته 
في 2015، و15.7% في 2016، و12.2% في 2017، وآخرا 

11.7% في 2018.
وعليه تشكل اإليــرادات النفطية، وهي «متغير خارج 
الــنــطــاق»، مــا نسبته 87.1% مــن إجــمــالــي اإليـــــرادات. 
ة  وعـــنـــد اســـتـــخـــدام تــحــلــيــل االنــــحــــدار الــخــطــي لـــقـــراء
اإليـــرادات  فستشكل  أخــرى  ومعطيات  املعطيات  تلك 
من   %88.1 نسبته  مــا   ٢٠١٩ عــام  نهاية  فــي  النفطية 
إجمالي اإليرادات، بمعدلي خطأ إحصائي يعادل %7 

لتنبؤ قيمة اإليرادات غير النفطية، و45% لتنبؤ قيمة 
إجمالي اإليرادات.

وبعد أخذ تلك املالحظات اإلحصائية بعني االعتبار، 
يتبني أن «اإليرادات النفطية» ترتفع بمعدل 5.2%، أي 
بمعدل 607 مليون د.ك. سنويا. ولكن، ثمة سقف يحد 
من هذا االرتفاع وهو ما يعرف بثبات حجم اإلنتاج 
أوبــك.  قبل  واملقر من  الكويت،  لدولة  اليومي  النفطي 
بذلك، يكون هذا السقف تحت وطأة تأثير سعر برميل 

النفط املرتبط بعامل الندرة سالف الذكر.

1−2. المصروفات:
المصروفات السنوية =  

ثابتة + متغيرة رأسمالية + متغيرة استهالكية
لــديــنــا فـــي مــعــادلــة املـــصـــروفـــات ثــــالث مــتــغــيــرات، تــبــدأ 
«املصروفات الثابتة»، رأسمالية كانت أو استهالكية.  بـ
وتــخــتــلــف بــعــض مــفــاهــيــم املــتــغــيــرات فــي هـــذه املــعــادلــة 
التجارة.  االقتصادية عن نظيرها املحاسبي في مجال 
فــاملــصــروفــات الثابتة هــي تلك املــصــروفــات الــتــي يمكن 
الحكومي  األداء  خـــالل  مــن  مــبــاشــر  بشكل  بــهــا  التحكم 
وسياسات صرفه، كسياسات ترشيد اإلنفاق والتي بها 

يتم خفض اإلنفاق الحكومي على املشاريع الثانوية.
«متغير  كـ الثابتة»  «املــصــروفــات  تصنيف  يتم  بذلك، 
داخل النطاق». أما «املصروفات الرأسمالية املتغيرة»، 
ودون الـــخـــوض بــتــفــاصــيــلــهــا، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
أنه  إال  النطاق»،  داخــل  «متغير  كـ  إمكانية تصنيفها 

مـــن غــيــر املــمــكــن أيــضــا تصنيفها كــــ «مــتــغــيــر خـــارج 
النطاق». فهي متغير يتأرجح بني هذين التصنيفني 

حسب استراتيجيات وآليات عمل الحكومة.
آخرا، تأتي «املصروفات االستهالكية املتغيرة»، وهي 
تلك املــصــروفــات الــتــي تضم رواتـــب موظفي الــدولــة 
واملــنــح املــقــدمــة لــســد مــيــزانــيــات الــجــهــات الحكومية 
التابعة واملستقلة. وال شك في أن تلك املنح تتضمن 
على  القائمني  موظفيها  رواتـــب  جــدا  عالية  بنسبة 
تلك الجهات. بذلك، تتكون لدينا عالقة إيجابية بني 
عدد  وإجمالي  املتغيرة»  االستهالكية  «املصروفات 
املــواطــنــني. فــالــدســتــور يكفل تــوظــيــف املـــواطـــن، وإن 
تساعد  الــدولــة  فخزينة  الــخــاص  الــقــطــاع  استقطبه 
فـــي راتـــبـــه مـــن خــــالل بــرنــامــج إعـــــادة هــيــكــلــة الــقــوى 
العاملة، أو ما يعرف بدعم العمالة الوطنية. وبما أن 
الزيادة السنوية لعدد املواطنني أمر خارج عن إرادة 
الــحــكــومــة − مــا لــم يــتــم وضـــع لــوائــح للحد مــن عــدد 
املــوالــيــد الــجــدد، أو حــدوث كـــوارث طبيعية ال سمح 
االستهالكية  «املــصــروفــات  تصنيف  يتم  فــإنــه  اهللا− 

املتغيرة» كـ «متغير خارج النطاق».
في الفترة من بداية السنة املالية 2015 إلى نهاية السنة 
املالية 2018، تقدر املصروفات املتغيرة االستهالكية −  
تعويضات العاملني واملنح − بمعدل 11.35 مليار د.ك. 
سنويا. وعند استخدام تحليل االنحدار الخطي لقراءة 
املــصــروفــات  فستقدر  أخـــرى  ومعطيات  املعطيات  تلك 
املتغيرة االستهالكية في عام 2019 بقيمة 12.99 مليار 

د.ك. بمعدل خطأ إحصائي 3% للتنبؤ نفسه.
عند اعتبار تلك املالحظات اإلحصائية يتبني لنا أن 
بمعدل  ترتفع  املــتــغــيــرة»  االستهالكية  «املــصــروفــات 
د.ك. ســنــويــا.  مــلــيــون  بــمــعــدل 512  أي  4.3% ســنــويــا، 
والــجــديــر بــالــذكــر أن االرتـــفـــاع فـــي هـــذا املــتــغــيــر يعد 

ارتفاعا غير محدود، أي ال سقف له.

2. المتغيرات داخل النطاق

2−1. اإليرادات:
عند النظر في «اإليرادات غير النفطية» كـ «متغير داخل 
الــنــطــاق» فــي الــفــتــرة مــن بــدايــة الــســنــة املــالــيــة 2015 إلــى 
نهاية السنة املالية 2018، فإنها تقدر بمعدل 1.6 مليار 
د.ك. سنويا. وعند استخدام تحليل «االنحدار الخطي» 
لقراءة تلك املعطيات ومعطيات أخرى نرى أن اإليرادات 
قدر بقيمة 1.86 مليار د.ك. 

ُ
غير النفطية في عام 2019 ت

بمعدل خطأ إحصائي يعادل 7% للتنبؤ نفسه. وبذلك، 
تــرتــفــع بمعدل  النفطية»  غــيــر  «اإليــــــرادات  أن  لــنــا  يتبني 

4.9% سنويا، أي بمعدل 81 مليون د.ك. سنويا.

2−2. المصروفات:
بــشــأن «املــصــروفــات الــثــابــتــة»، فــإنــه إذا مــا نظرنا في 
الفترة من بداية السنة املالية 2015 إلى نهاية السنة 
األمــيــري تصدر  الــديــوان  أن  لنا  املالية 2018، يتضح 
قائمة أفضل الجهات في ترشيد اإلنفاق، إذ أدت آليات 
عــمــلــه إلـــى خــفــض املــصــروفــات الــثــابــتــة بــمــعــدل %28 

بواقع 122 مليون د.ك. سنويا.
أما وزارة التجارة والصناعة فتصدرت املركز الثاني، 

نــتــيــجــة آللـــيـــات عــمــلــهــا فـــي تــرشــيــد اإلنـــفـــاق بخفض 
الــثــابــتــة بــمــعــدل 12% بــواقــع 41 مليون  املــصــروفــات 
د.ك. سنويا. فيما تأتي وزارة النفط في املركز الثالث، 
بــآلــيــات عــمــل خــفــضــت املـــصـــروفـــات الــثــابــتــة بــمــعــدل 

10.47% بواقع ٢٦ مليون د.ك. سنويا.
أمــا الــجــهــات الــتــي تخلفت فــي املــراكــز األخــيــرة لترشيد 
اإلنفاق بنفس الفترة، فهي اإلدارة العامة للطيران املدني 
بــاملــركــز األخـــيـــر؛ الرتـــفـــاع مــصــروفــاتــهــا بــمــعــدل %19.1 
بواقع 22 مليون د.ك. سنويا. واملركز قبل األخير كان من 
مصروفاتها  ارتفعت  إذ  العامة،  األشغال  وزارة  نصيب 

بمعدل 16.1% بواقع 152 مليون د.ك. سنويا.

3. العجز الحقيقي

ما نقصده هنا ليس ذاك العجز الدفتري في ميزانية 
الدولة، أو العجز الفعلي الذي نشهده متى ما عجزت 
عوائد استثمارات الصناديق السيادية عن سد عجز 
إنــمــا مــا نجتهد فــي تفسيره  املــيــزانــيــة.  الــدولــة لتلك 
اليوم، هو العجز الذي نقاسيه نتيجة قلة إدراك وزن 
النطاق،  خـــارج  القابعة  املــتــغــيــرات  تلك  وديناميكية 

وعواملها األسية!
قــد يــكــون املــعــدل الــحــالــي الرتــفــاع اإليـــــرادات النفطية 
الـــتـــي ســتــشــكــل 88.1% مــــن إجـــمـــالـــي اإليــــــــــرادات فــي 
2019 أعــلــى مــن املــعــدل الــحــالــي الرتــفــاع املــصــروفــات 
االستهالكية املتغيرة التي ستشكل 59% من إجمالي 
االقتصاد  املصروفات في 2019، والسبب هو خــروج 
في  البرميل  فيها سعر  كــان  التي  الفترة  مــن  العاملي 
أدنـــــى مــســتــويــاتــه. ولـــكـــن، وفــــي مــرحــلــة قــريــبــة جـــدا، 
ستختلف املوازين ويصبح معدل التغّير في إجمالي 
بينما تستمر  الــصــفــر  إلـــى  أقـــرب  النفطية  اإليـــــرادات 

املصروفات االستهالكية بارتفاعها املستمر.
أكثر  بطريقة  ننظر  أن  علينا  املحتم  مــن  يكون  حينها 
عالنية وواقعية إلى أداء عوائد استثمارات الصناديق 
السيادية، بل أن ندرس حالتها بذات اآللية املستخدمة 
في هذا التقرير. وذلك من خالل تمييز املتغيرات فيما 
إذا  النطاق، وفيما  أو خــارج  إذا كانت متغيرات داخــل 
كان معدل االرتفاع في تلك العوائد كفيل بمواكبة معدل 
االرتــفــاع فــي املــصــروفــات االستهالكية املــتــغــيــرة. وهو 

األمر الذي ال يفسره منطق، أو يتقبله عقل عاقل.

4. التوصية

فــي الــخــتــام، وبــعــد مــا تــم ذكــــره مــن تــحــالــيــل وأرقــــام، 
نعود لإلجابة عن سؤالنا الذي بدأنا به هذا التقرير، 
الكويتي  االقتصاد  كــان  إذا  فيه عما  والــذي نستفهم 
قــادرا على جر نفسه «مــن تلقاء نفسه» خــارج أزمته 
االقــتــصــاديــة الــتــي كــانــت ومــا زالـــت توابعها تتجلى 
نتيجة استمرارنا للعيش داخل جحر االعتماد شبه 
النفطية. والــجــواب يأتي  الـــصـــادرات  الــتــام على ريــع 
مشروطا بإن، وإن فقط، ففي ظل عدم اتباع سياسات 
اقتصادية جديدة، فإن االقتصاد الكويتي لن يتمكن 

من جر نفسه بتلقاء نفسه خارج هذه األزمة!
الحث  نطاق  تتعدى  لن  التوصيات  فــإن  عليه،  وبناء 
فــي معادلة  النطاق»  داخــل  «املتغير  زيـــادة وزن  على 
النفطية».  زيـــادة وزن «اإليـــــرادات غير  اإليـــــرادات، أي 
وبالوقت نفسه، خفض وزن «املتغير خارج النطاق» 
في معادلة املصروفات، أي خفض وزن «املصروفات 
االستهالكية املتغير». وال شك في أن هذين املتغّيرين 

على عالقة وطيدة تتأثر بآليات عمل واحدة.
وتــبــعــا لـــذلـــك، فـــال نــــرى حـــاجـــة لــلــخــوض فـــي شـــؤون 
االقتصاد الجزئي والسلوك التنظيمي في مؤسسات 
الــدولــة والــتــطــرق لحلولها، والــتــي يمكن ســرد جملة 
إلــى تسليط  الـــذي يضطرنا  فما  لــهــا.  نهاية  ال  منها 
الـــضـــوء عــلــى حــلــول ثــانــويــة فـــي الــحــني الــــذي نلمس 
الحلول وأساسها؟ ما نحاول اإلشــارة  فيه جذر تلك 
أنــه مــن املمكن اتــبــاع نظريات  إلــيــه فــي هــذه النقطة، 
االقتصاد الكلي والعمل بها عمال من شأنه أن يلتهم 
بطريقة  ويعالجها  الجزئي  االقتصاد  قضايا  جميع 
أكثر فعالية، وذلــك من خالل األخــذ بمعادلة إجمالي 
لوائح  واعتماد  القوانني  تشريع  عند  املحلي  الناتج 
مؤسسات الدولة، والنظر فيما إذا كانت تلك القوانني 
والـــلـــوائـــح تـــشـــارك فـــي تــعــزيــز هـــذا اإلجــمــالــي بشكل 
مـــســـتـــدام، أي فــقــط مـــن خــــالل تــحــفــيــز الــــصــــادرات أو 

خفض الواردات أو كالهما.

* باحث في الشؤون االقتصادية

الجهات األكثر واألقل فعالية في آليات ترشيد اإلنفاق
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4G5 واألخرى لـG مزود برقاقتين متقدمتين إحداهما لشبكات

SAو NSA 5 يدعم الشبكتينG أول هاتف HUAWEI Mate 20 X
هــا قــد الحـــت تباشير عــصــر اتــصــاالت الــجــيــل الــخــامــس، 
ورأينا شركة هواوي جاهزة لتدعم عمالءها، حني تقدمت 
الجديد  الذكي  هاتفها  إطــالق  وأعلنت  مباشرة،  الصفوف 
 HUAWEI :الغني باملزايا املصمم لشبكة الجيل الخامس
الجديد يعد أحــد أقوى  الهاتف  أن  Mate 20 X 5G. ومــع 
ابـــتـــكـــارات شــركــة هـــــواوي، فــهــو أكــثــر مـــن مــجــرد إضــافــة 
باملزايا  يرتقي  إذ  الــخــامــس،  الجيل  بشبكة  االتــصــال  قــوة 
املتقدمة إلى مستوى جديد، ليمنح املستخدم تجربة غير 
إلى املستقبل، فهو مــزود بعتاد قوي جدًا  مسبوقة تنقله 
لشبكات الجيل الخامس، مع مزايا فائقة تلبي احتياجات 
جميع املستخدمني سواء على صعيد األلعاب أو الترفيه أو 

تطبيقات األعمال.
أصبح قطاع شبكات الجيل الخامس العاملية يدخل بسرعة 
إلى املرحلة التجارية. وقد اعتمدت شركات االتصاالت في 
للشبكات،  رئيسيتني  طريقتني  واملناطق  البلدان  مختلف 
هما غير مستقل NSA، ومستقل SA، لبناء شبكات جيل 

خامس محلية.
ــــــى مـــن شــبــكــات الــجــيــل  ســيــجــري تــصــنــيــف املـــوجـــة األول
الخامس على أنها غير مستقلة NSA، أي أن شبكات الجيل 
الحالية  التحتية  البنية  قبل  من  دعمها  سيجري  الخامس 
املتوافرة للجيل الرابع. لكن في املضي قدما، سيكون هناك 
تحول تام إلى شبكة الجيل الخامس املستقلة SA، التي هي 

الحل الحقيقي في نهاية املطاف لشبكات الجيل الخامس. 
يــتــمــيــز وضـــع مــســتــقــل SA بــتــقــديــم الــتــبــســيــط وتحسني 
مــن شبكة  املــطــاف  نهاية  فــي  التحويل  الــكــفــاءة، وسيكون 
جيل خامس غير مستقلة إلى شبكة جيل خامس مستقلة 

من قبل املشغلني غير مرئية للمستخدم.
هاتف HUAWEI Mate 20 X هو أول هاتف ذكي داعم 
للجيل الخامس في العالم، يعمل على بنى تحتية لكل من 
املستخدمون  كــان  إذا   .NSA وغير مستقل  SA مستقل
الــذي يدعم فقط NSA، بمجرد أن  الهاتف  يــريــدون شــراء 
التي  الــهــواتــف  لــن تعمل  إلــى SA، ســوف  الترحيل  يــحــدث 
تفتقر إلى هذه امليزة مع شبكة الجيل الخامس SA. على 

سبيل املثال، إذا سافر املستخدمون مع هواتف ذكية تدعم 
بلدان حيث  إلــى   NSA الخامس فقط غير مستقل الجيل 
توجد شبكات جيل خامس مستقلة SA، لن تعمل هواتفهم 
الذكية. وقد أعلنت شركة تشاينا تيليكوم أنها ستنتقل إلى 
شبكة SA بحلول عام 2020، مما يعني أن األجهزة التي 

تدعم SA هي وحدها التي ستعمل في الصني.
 ،HUAWEI Mate 20 X هــاتــف مــع  نفسه  الــوقــت  وفـــي 
يمكن للمستخدمني أن يطمئنوا أن الجهاز سيكون قادرا 
عــلــى دعــــم شــبــكــات جــيــل خـــامـــس كـــل مـــن غــيــر مستقل 
في  تعمل  أن  يمكن  أنــه  يعني  وهــذا   ،SA ومستقل NSA
تطوير شبكات  مــن  مــراحــل مختلفة  وفــي  بــلــدان مختلفة 

الــجــيــل الــخــامــس. وهـــو قـــادر عــلــى تلبية قــــدرات االتــصــال 
تطوير  مــن  مختلفة  مــراحــل  فــي  واملشغلني  للمستخدمني 

األجهزة.
يعتمد الهاتف الذكي رقاقتني متقدمتني ليقدم للمستخدم 
بالشبكة  االتــصــال  أمــر  تتولى  فــإحــداهــمــا  قــوة مضاعفة، 
أداء.  التطبيقات بأسرع  النقالة، واألخــرى مهمتها تشغيل 
متعددة  رقاقة  وهــي   ،5000 بالونغ  األولــى  الرقاقة  تسمى 
الهاتف  لدعم االتصال بشبكات  أنماط االتصال، مصممة 
النقال من األجيال السابقة من الجيل الثاني وحتى الرابع. 

التي تمثل أول معالج  الثانية، فهي رقاقة كيرين 980،  أما 
ذكاء اصطناعي تجاري على رقاقة مصنوعة بتقنية من 
رتبة 7 نانومترات. وبهذا يتمتع الهاتف بأداء عال استثنائي 
ومعالجة عالية الكفاءة. وباجتماع أداء الرقاقتني معًا يصل 
الهاتف الذكي HUAWEI Mate 20 X (5G) إلى سرعة 
تنزيل قصوة تبلغ 4.6 غيغابت في الثانية، باإلضافة إلى 
أن ذلك يتيح له دعم بنية الشبكة NSA وSN في الوقت ذاته.
إلــى ذلــك، هاتف HUAWEI Mate 20 X  أول  باإلضافة 
إحداهما  اتــصــال،  بشريحتي  يمتاز  خــامــس  جيل  هــاتــف 
لدعم  الـــرابـــع،  للجيل  واألخــــرى  الــخــامــس،  الــجــيــل  لشبكات 
مستخدميه  ليعطي  املستقلة،  وغــيــر  املستقلة  الشبكات 
إمكانية البقاء على اتصال بالشبكة املتوافرة أثناء السفر 

أو عند التجوال.

عبدالله سالم السلوم*

تمر السنوات ويستمر التساؤل حيال ما إذا كان االقتصاد الكويتي قادرا على جر 
نفسه «من تلقاء ذاته» خارج أزمته االقتصادية التي كانت وما زالت نتاج االستمرار 

في العيش داخل جحر االعتماد شبه التام على ريع الصادرات النفطية.
فما كان لنا إال أن نحصر األرقام بحًثا عن اإلجابة، لعلها ترسم لنا -استنادا 

لمعطيات السنوات السابقة- صورة أوضح، لنكون على بينة وتتضح لنا الرؤية، 
ولنعرف حينها فيما إذا كانت آليات العمل المتبعة في السنوات األربع الماضية 

كفيلة بتغيير الوجهة إلى مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا.
إن المعضلة ليست تلك العجوزات الدفترية التي ُتسد بشكل أو بآخر بواسطة 

عوائد غائمة الستثمارات الصناديق السيادية، وتصبح بعد ذلك حجة يرددها كل 
من يزعم أن الكويت ال تواجه عجزا حقيقيا.

فالمعضلة الحقيقية التي وجب حلها هي أن االقتصاد الكويتي واحتياطياته 
يعتمدان على معادالت ذات متغيرات تتأثر بعوامل من شأنها أن ترفع وتخفض 

من تلك المعادالت بشكل أسي «exponential». وعلى الرغم من أن عدًدا من 
المتغيرات يمكن التحكم به، فإن هناك متغيرات أخرى ال يمكن التحكم بها. 
ومن هنا يأتي هذا التقرير لتبيان تلك المتغيرات وسبل التحوط من حركتها 

السلبية على االقتصاد الكويتي في السنوات القادمة، راميا لتوضيح الوجهة 
الصحيحة القتصاد مستدام.


