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ً 2.26 مليون برميل انتاج الكويت الرسمي من النفط يوميا

نحو 1.1499766 مليار دينار ايرادات غير نفطية وقدرت 
االيرادات النفطية بنح���و 6.924479 مليارات دينار، اي 
ما نس���بته 85.8% من اجماليها، وقد مت تقدير االيرادات 
النفطية طبقا لالسس التالية: حصة انتاج نفط خام تعادل 
2.2 مليون برميل يوميا، وسعر افتراضي يبلغ 35 دوالرا 
لبرميل النفط الكويتي وذلك عمال مببدأ احليطة واحلذر 
وبعد خص���م تكاليف االنتاج والتس���ويق، وبلغ العجز 
االفتراضي نحو 4.0415444 مليارات دينار. ولكن اوضاع 
السوق النفطية كانت افضل من تقديرات املوازنة، اذ بلغ 
معدل س���عر برميل النفط الكويتي، لثالثة ارباع السنة 
املالية احلالية � من ابريل الى ديسمبر 2009 � نحو 66.6 
دوالرا اي اعلى بنحو 90.3% عن السعر االفتراضي املقدر 
في املوازنة احلالية والبالغ 35 دوالرا للبرميل، ويش���ير 
تقرير املتابعة الش���هرية حلسابات االدارة املالية للدولة 
الى ان جملة االيرادات احملصلة حتى 2009/11/30 قد بلغت 
نحو 11.1734 مليار دينار بينما بلغت املصروفات الفعلية 
نحو 4.8477 مليارات دينار وذلك عن الفترة نفسها مما 
يترتب عليه حتقيق فائض افتراضي مقداره نحو 6.3257 
ملي���ارات دينار، ولكن رقم الفائض هذا ال يعكس الواقع 
وسيكون الفائض اقل، فقد تصل االيرادات النفطية ملجمل 
السنة املالية احلالية الى حدود 16.3 مليار دينار، لتبلغ 
جملة االيرادات نحو 17.5 مليار دينار وجملة املصروفات 
نحو 12.1 مليار دينار وهكذا فإن الفائض احملتمل سيكون 
في حدود 5.4 مليارات دينار، ولكن للسنة املالية احلالية 
بكاملها وس���يصبح اعلى لو اس���تقر سعر برميل النفط 
الكويتي اعلى م���ن 66.6 دوالرا للبرميل للفترة يناير � 

مارس 2010 وهو االحتمال االقرب الى الواقع.
واشار التقرير الى ان حجم الدين العام � احلكومي � 
كما في نهاية نوفمبر 2009 بلغ نحو 2026 مليون دينار 
بانخفاض نسبته 4.9% عن مس���توى نهاية عام 2008، 

قال تقرير الشال االقتصادي 
االسبوعي انه بعد منو حقيقي 
ومرتفع لالقتص���اد احمللي في 
عام 2008 وبحدود 8.5% جاءت 
التقديرات مغايرة متاما اذ تتوقع نشرة ال� E.I.U � ديسمبر 
2009 � ان يحقق الن���اجت احمللي االجمالي في عام 2009 
منوا حقيقيا س���البا وبح���دود -1.7%، وان يبلغ معدل 
النمو االس���مي للناجت احمللي االجمالي في الكويت نحو 
-8% ليصل حجمه الى نحو 36.620 مليار دينار، اي ما 
يعادل 129.399 مليار دوالر ولكنه سيعاود النمو احلقيقي 
املوجب الى 3.7% في عام 2010 وألنه عام ازمة مالية كبرى 
يعتبر ما حتقق من تأثير س���الب على النمو االقتصادي 

احمللي في حدود املقبول.
وبلغ معدل االنتاج الرس���مي للنف���ط الكويتي خالل 
العام 2009 نحو 2.26 مليون برميل يوميا تقريبا، وبلغ 
معدل سعر برميل النفط الكويتي اقصاه عند 77.1 دوالرا 
للبرميل في شهر نوفمبر 2009، فيما بلغ ادناه عند 39.1 
دوالرا للبرميل في ش���هر يناي���ر 2009 وبلغ معدل ذلك 
السعر للعام 2009 نحو 60.3 دوالرا للبرميل مقابل معدل 
عام 2008 البالغ نحو 91.6 دوالرا للبرميل اي بانخفاض 
بلغت نسبته -34.2%، ورغم الفارق الكبير ملعدلي االسعار 
واالنتاج لصالح عام 2008، اال ان بعض التعويض قد حدث 
باالرتفاع املطرد السعار النفط، ما بني بداية ونهاية عام 
2009 وانتاج الكويت بأعلى من حصتها املقررة. ووافق 
مجل���س االمة على القانون رقم 4 لس���نة 2009 اخلاص 
بربط ميزانية الوزارات واالدارات احلكومية للسنة املالية 
2010/2009 والت���ي بدأ العمل بها ف���ي 2009/4/1 وينتهي 
في 2010/3/31 وبلغت املصروفات املعتمدة بعد التعديل 
فيها ما قيمته 12.116 مليار دينار وبلغت تقديرات جملة 
االيرادات فيها ما قيمته 8.0744556 مليارات دينار منها 

وادوات الدين العام تتكون من س���ندات اخلزانة االطول 
امدا برصيد 1876 مليون دينار كويتي � 2130 مليون دينار 
في نهاية عام 2008 � واذونات اخلزانة برصيد 150 مليون 
دينار � »ال شيء« منذ اغسطس 2005 ولغاية مارس 2009 
� وقد بلغ متوس���ط اسعار الفائدة على سندات اخلزانة 
ملدة س���نة نحو 1.5% »في نهاية اغسطس 2009« وعلى 
اذونات اخلزانة ملدة 3 ش���هور نحو 0.796%، وتستأثر 
البنوك احمللية بنس���بة 93.8% من اجمالي ادوات الدين 
العام، وميثل الدين العام ما نسبته 5.5% من حجم الناجت 
احمللي االجمالي لع���ام 2009 املقدر بنحو 36.620 مليار 
دينار. وبني التقرير ان بنك الكويت املركزي قام بخفض 
سعر اخلصم على الدينار مرتني خالل العام 2009 ب� 0.75 
نقطة مئوية من 3.75% الى 3.00% تأكيدا لتوجهاته بتبني 
سياسة نقدية توسعية لتخفيف حدة تداعيات ازمة العالم 
املالية، وبلغ ع���رض النقد )M2(، كما في نهاية نوفمبر 
2009 نحو 24.9915 مليار دينار بارتفاع بلغت نس���بته 
13.9% عن مستوى نهاية عام 2008، وبلغ حجم التسهيالت 
االئتمانية للمقيمني في نهاية نوفمبر 2009 نحو 25.1542 
مليار دينار ومتثل ه���ذه القيمة نحو 61.5% من اجمالي 
موجودات البنوك احمللية مقابل نحو 23.660 مليار دينار 
في نهاية عام 2008 اي بارتفاع قيمته 1.4942 مليار دينار 
او بنسبة منو بلغت نحو 6.3% وبلغ اجمالي الودائع لدى 
البنوك احمللية في نهاية نوفمبر 2009 نحو 28.1916 مليار 
دينار، ومتثل نحو 68.9% من اجمالي مطلوبات البنوك 
احمللي���ة مقابل نحو 24.7775 مليار دينار في نهاية عام 
2008 اي بارتفاع قيمته 3.4141 مليارات دينار او بنسبة 
منو بلغت نحو 13.8% ويخص عمالء القطاع اخلاص من 
اجمالي الودائع نحو 24.1634 مليار دينار او ما نسبته 
85.7% ونصيب الودائع بالدينار، منها نحو 21.3492 مليار 

دينار اي ما نسبته %88.4.

7.03 مليارات دينار الفائض التجاري لعام 2009
نوه التقرير الى ان أرقام جتارة 
الكويت السلعية اخلارجية، حتى نهاية 
الربع الثاني من العام 2009، تشير 
الى ان اجمالي الصادرات الس��لعية 
ق��د بلغ نح��و 6.1 ملي��ارات دينار 
منها نح��و 91.4% صادرات نفطية، 
وبلغت الواردات السلعية – ال تشمل 

العسكرية – نحو 2.6485 مليار دينار، 
كما بلغ الفائض التجاري نحو 3.5183 
مليار دينار، أو نحو 7.0366 مليار 
دينار، فيما لو حس��ب لكامل العام 
2009، وهو فائض أدنى بكثير، ومبا 
نسبته -58.8%، من مثيله القياسي 
احملقق في عام 2008 والبالغ 16.6741 

مليار دينار، ولكن الفائض التجاري 
الفعلي لعام 2009، سيعتمد، أساسا، 
على حركة أسعار النفط، وعليه البد 
ان يك��ون أعلى م��ن تقديراتنا ألن 
النفط في النصف  مستوى أسعار 
الثاني م��ن العام 2009 أعلى بكثير 

من مستوى النصف األول.

الحكومة مطالبة بممارسة حقها الدستوري
في إقناع النواب بالعدول عن »إسقاط الفوائد«

أشار التقرير إلى أن مجلس األمة وافق يوم 
األربعاء املوافق 2010/1/6، بأغلبية 35 صوتا ضد 
22 صوتا وامتناع واحد، على قانون إسقاط فوائد 
القروض االستهالكية واملقسطة، في مداولته 
الثانية، وأصبح عل���ى احلكومة، التي أعلنت 
رفضها له، اتخاذ قرار بش���أنه. والقانون كما 
ذكرنا، مرارا، خطوة رئيس���ة في طريق سلبي 
لتعزيز ثقافة اقتسام ثروة البلد  بدال من تنميتها، 
وتشوبه شبهات دستورية، وغير قابل للتطبيق 
من الناحية العملية، ويتناقض مع توجه الدولة 
االستراتيجي بالتفوق في تقدمي اخلدمات املالية، 
وفيه تعد صارخ على مبادئ العدالة واملساواة 
بني املقترضني وغير املقترضني، وبني املقترضني 
كبارا وصغارا، وبني جيل مرفه وأجيال قادمة قد 
حترم ضروراتها، وفيه تسويق للقيم السلبية 

وعقاب على التمسك بالقيم اإليجابية.
لذلك نح���ن نتوقع من احلكومة أن متارس 
حقها الدستوري، إما بإحالة القانون إلى احملكمة 
الدستورية، وحظوظ هذا اخليار تبدو ضعيفة، 
حالي���ا، أو برد القانون ال���ذي لم يحصل على 
األغلبية اخلاصة في دور االنعقاد الثاني احلالي، 
واالنتظار إلى دور االنعقاد الثالث في اخلريف 
القادم. ويفترض ان تعمل احلكومة، والنواب 
املعارضون للقانون ف���ي املجلس، على إقناع 
أكبر عدد من مؤيدي القانون من النواب بتغيير 
مواقعهم، كما يفترض أن تبقى احلكومة متماسكة 
ف���ي موقفها الرافض. ويبق���ى اخليار األفضل 
لصالح البلد على املدى املتوس���ط، هو العمل 
على استصدار تشريع لتحصني املالية العامة، 
أي منع نقاش أي مشروعات، ذات كلفة مالية 
على اخلزينة العامة، بعد إقرار املوازنة العامة، 
وميكن العمل على مش���روع للموازنة العامة 
إلقرارها لس���نتني ماليتني بدال من سنة مالية 
واحدة. واملنطق وراء هذا املقترح هو العودة إلى 

تفرغ احلكومة واملجلس إلى عمليات البناء، بدال 
من التوزيع، فالتحصني سوف يخفف، كثيرا، 
من ضغوط الناخب على النائب، ويوفر الوقت 
واجلهد للنائب للتفكير في ضرورات الناس، مثل 
خلق فرص العمل والتعليم واخلدمات الصحية 
والتفكير االستراتيجي ملستقبل البلد، أمام تهديد 
زوال الثروة املؤقتة. وفي الدميوقراطيات األخرى، 
هناك قيد على ثقافة التوزيع، ألن مصدر األموال 
دافعو ضرائب وناخبون، في الوقت نفس���ه، 
بينما حالة الكويت، اخلاصة واملؤقتة، جتعلها 
عرضة لتوزيع كل شيء وبناء ال شيء، إن سمح 
لهذا النهج باالستمرار. والنرويج، وهي دولة 
نفطية، قامت بتحصني ايرادات النفط واملدخرات 
احملصلة من دخله لصالح كل األجيال بتشريع، 
منعت فيه متويل املالية العامة، س���وى مبا ال 
يزيد على 4% من إيرادات، ومنعت اس���تثمار 
صندوقها الس���يادي، داخليا، ومبررها هو أن 
الثروة حق لكل األجيال وليس للجيل احلالي، 
ومبررها أن التعود على التمويل السهل سوف 
يؤدي إلى إصابة اقتصادها باملرض الهولندي 
مبا يقوض تنافسيته، ومبررها بأن استثمار 
مدخرات النفط، بالداخل، قد يؤدي إلى انفتاح 
أسعار أصولها. واألمر ال يحتاج سوى إلى إدارة 
عامة واعي���ة، توازن ما بني متطلبات احلاضر 
واملستقبل، وتعرف ماذا يعنيه فشل الكويت في 
استغالل ما متلك من عناصر قوة، مؤقتة، وتعمل 
على حتويلها إلى دائم���ة.. وإدارة عامة قابلة 
وقادرة على استعادة صدقيتها بتقدمي لصوص 
كبار إلى العدالة، فخراب البلدية ومشروعات 
الطرق واملجاري واالجتار بالبش���ر، وغيرها 
أمثلة صارخة على االنحراف ورخاوة تطبيق 
القوانني، واستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها 
الدستورية وحرمة األموال العامة طريق، باجتاه 

واحد، وبحارتني.

تحّول أسواق المال الرئيسية في العالم إلى األداء الموجب خالل 2009
أوضح التقري����ر أنه قد ذكر في تقرير 
األسبوع الفائت، رأيًا حول ظاهرة انفصال 
األداء في عام 2008 ألسواق االسهم اخلليجية 
الس����بعة، وكانت النتيجة هي في تبعية 
4 أسواق ألداء اس����واق املال الرئيسية – 
ناضجة وناش����ئة – في العالم، بينما كان 
أداء ثالثة منها س����البا أو متواضعا. ولم 
يختلف الوضع كثيرا، عندما أضفنا أداء 
العام الفائت لألس����واق ال� 14 املعتادة في 
تقريرنا، اذ بلغ عدد األسواق التي كسبت 
10% وأكثر إحدى عش����رة س����وقا، أي كل 
االسواق األخرى من 4 من أسواق االسهم 
اخلليجية، كما في اجلدول املرافق، وحافظت 
األسواق الثالثة في اخلليجي على أدائها 

املتواضع املنفرد.
وفي اجلدول ث����الث خالصات جديدة 
بالتعليق، أوالها، أن معظم األسواق التي 
حققت أعلى اخلسائر، مع نهاية عام 2008 
مقارن����ة بنهاية ع����ام 2007 حققت اعلى 
معدالت النمو املوجب في عام 2009. واذا 
استثنينا سوق دبي املالي أكبر اخلاسرين 
في عام 2008، وذلك ميكن تبريره بوضع 

دبي اخلاص وازمتها االخيرة، نالحظ ان 
االس����واق التالية لها اخلسائر األعلى في 
عام 2008، حقق����ت املراكز الثالثة األولى 
في عام 2009، وهي سوق األسهم الهندي 
وسوق األس����هم الصيني وسوق االسهم 
السعودي، ودون اجلزم بتكرار األداء عينه 
في عام 2010، نعتقد أنها خالصة جديرة 
باملتابعة، حتديدا لألسواق االضعف اداء 
في عام 2009، وهي سوق االسهم القطري 
وسوق األس����هم الكويتي وسوق األسهم 

البحريني.
واخلالصة الثانية، حتول كل أسواق املال 
الرئيسية في العالم الى االداء املوجب، في 
سنة أزمة مالية كبرى، وهو ما لم يحدث 
سوى لفترة وجيزة بعد أزمة العالم الكبرى 
األولى في خريف عام 1929. وبينما ميكن 
تبرير هذا االداء الذي كان في بعض االسواق 
افضل من أداء سنوات الرواج بأنه جزئي 
ناجت عن املبالغة في تقدير تداعيات األزمة 
في عام 2008، وجزئي ناجت عن التعاون غير 
املسبوق بني اقتصادات العالم الرئيسية، 
الحتوائه����ا، البد وان تثير النتائج بعض 

القلق. فارتفاع مؤشري الهند والصني بأكثر 
م����ن 80% في عام واح����د، يوحي بانتفاخ 
فقاعة اسعار اصول جديدة في البلدين، 
وذلك قد يعني احتمال حدوث تصحيح في 
عام 2010، اذا بدأت سياسات سحب حقن 
التنشيط من أوردة اقتصادات رئيسية، 
وإن حدث تصحي����ح جوهري فال بد وأن 

تشمل تداعيات العالم كله.
أم����ا اخلالصة الثالثة، فهي في العمود 
األخير من اجلدول، إذ رغم التحسن الكبير 
في مستوى املؤشرات في عام 2009 معظمها، 
إال أن كل املؤشرات لألسواق األربعة عشرة 
مازالت خاسرة، مقارنة مبستواها في نهاية 
عام 2007. وأكبر اخلاسرين سوق دبي املالي 
بنحو 69.6% في سنتني، يليه خاسرا سوق 
البحرين لألوراق املالية، ثم مؤشر سوق 
الكويت لألوراق املالية السعري ثم مؤشر 
سوق األسهم الس����عودي. أي ان مقارنة 
األداء، إن امتدت إلى مدى زمني أطول أو 
إلى سنتني، تبني أن معظم مؤشرات أسواق 
املال في اخلليج في قائمة أكبر اخلاسرين، 

يفضلها قليال سوقا الدوحة ومسقط.

»الخاص« و»االستثماري« استحوذا على %81.3 
من سيولة سوق العقار في 2009

اش����ار التقرير الى ان سيولة 
التداوالت العقارية انخفضت في 
العام 2009 )باس����تثناء االسبوع 
االخير من شهر ديسمبر 2009(، 
وبفارق كبير عن املس����توى الذي 
بلغته في العام 2008. وقد بلغت 
قيمة ت����داوالت عام 2009 وكاالت 
وعقود نحو 1835.3 مليون دينار، 
منخفضة ما نس����بته 33.5% عن 
مثيلتها لعام 2008 حني بلغت نحو 
2758.6 مليون دينار ومتراجعة 
مبا نس����بته 58.7% عن املستوى 
القياس����ي لعام 2007 حني بلغت 
نحو 4446.6 مليون دينار وحققت 
تداوالت عام 2009 الترتيب الثامن 
خالل الس����نوات االحدى عش����رة 

املاضية 1999 � 2009.
وبني التقرير ان السوق العقاري 
بدأ منذ الع����ام 1999 بفقدان جزء 
من سيولته لتستمر دورة ركوده 
حتى العام 2000 لكنه اخذ بالتعافي 
في الع����ام 2001 وظل كذلك حتى 
نهاية عام 2003 لتعود مؤشرات 
ضعفه الى الظهور في عام 2004 
ولتستمر هذه املؤشرات حتى نهاية 
عام 2005. اما عام 2006 فقد شهد 
حتسنا واضحا في مؤشرات هذا 
السوق رغم انه كان عام تصحيح 
في اسواق املال االقليمية والبورصة 
الكويتية، واس����تمر حتى سجل 
مستوى قياس����يا جديدا في عام 
2007، لكنه سرعان ما تراجع مرة 
اخرى في عام 2008، واستمر هذا 

آخر النخفاض الطلب او ارتفاعه 
مرة اخرى على مختلف االنشطة 
العقارية. وكانت تداوالت س����وق 
العقار احمللي تتركز في الس����كن 
اخلاص، لكن بدأت نسبة مساهمته 
تتراجع في سنوات الرواج، بينما 
ارتفع بنسبة طفيفة نصيب السكن 
اخلاص من سيولة السوق، وكاالت 
وعق����ود، في ع����ام 2009، اذ بلغ 
نصيبه نحو 805.6 ماليني دينار 
وهو ما ميثل نحو 43.9% فيما كان 
نصيبه في عام 2008 قد بلغ نحو 
40.3%، وقد تأثرت سيولة النشاط 
سلبا بسبب التشدد في القوانني 
والقرارات اخلاصة بتقييد التداول 
التجاري والتمويل للسكن اخلاص، 
خالل عام 2008، بغرض محاربة 
تضخم غير محمود السعاره. وقال 
ان القطاعني اخلاص واالستثماري 
استحوذا على ما نسبته 81.3% من 
سيولة سوق العقار في عام 2009 
تاركني نحو 18.3% من الس����يولة 
للقط����اع التج����اري ونحو %0.4 
للمخازن، ورغم تراجع س����يولة 
ت����داوالت العقار في ع����ام 2009 
استمر ارتفاع معدل قيمة الصفقة 
الواحدة للسكن اخلاص الى 218.4 
الف دينار من مستوى 209.1 آالف 
دينار في عام 2008، بينما انخفض 
الواحدة للس����كن  معدل الصفقة 
االس����تثماري على نحو ملحوظ 
الى نحو 515 الف دينار من نحو 

570.8 الف دينار.

التراجع في عام 2009، وحقق رابع 
اضعف سيولة في احد عشر عاما 
دون احتساب اثر التضخم، ويبدو 
ان دورة العقار تستمر عادة ما بني 
2 و 4 سنوات حتى تظهر مؤشرات 
العجز، لكن  او  واضحة للفائض 
اس����تمرار التراجع من التداوالت 
خالل االعوام 2008 و2009 ترجع 
السباب اعمق، قليال، بينها تأثير 
قانوني 8 و9 على تداوالت العقار 

الس����كني وظهور االزم����ة املالية 
العاملية مبا س����ببته من تداعيات 
محلية ش����املة جتفي����ف قنوات 
التموي����ل للقطاع العقاري وألنها 
ازمة شملت العالم واالقليم، فمن 
غير املعروف بعد اثرها على طول 

الفترة االنكماشية احلالية.
التقري����ر ان تداوالت  وذك����ر 
النصف االول كانت ادنى مقارنة 
مبثيلتها في النصف الثاني من عام 

2008، فقد بلغت قيمة التداوالت 
العقاري����ة في النصف االول نحو 
879.5 ملي����ون دينار لترتفع في 
النصف الثاني الى نحو 958 مليون 
دينار مسجلة ارتفاعا قاربت نسبته 
8.7%، وبذلك ميكن التنبؤ باجتاه 
سوق العقار الذي يرجح منو طفيف 
في تداوالته في ع����ام 2010 ما لم 
تؤثر فيه اي عوامل اقتصادية او 
سياسية غير محسوبة تعطي دافعا 

إجمالي قيمة التداوالت العقارية )سيولة السوق( خالل الفترة 2009-1999

1999 2001 20052003 20072000 2002 20062004 2008 2009

تقــرير

مقارنة ألداء األسواق المالية الرئيسية منذ 2007

األسواق المالية
التغيرالتغيرمؤشرات األسواقالتغيرمؤشرات األسواقمؤشرات األسواق
2007/12/312008/12/312008 / 20072009/12/312009 / 20082009 / 2007

-13.9%81.0%17.464.8-52.4%20.287.09.647.3بي اس اي سينسيكس � الهند1

-37.7%80.0%3.277.1-65.4%5.261.61.820.8اس اس اي كومبويست � الصني2

-45.2%27.5%6.121.8-57.0%11.176.04.803.0سوق األسهم السعودي3

-26.2%23.8%5.957.4-40.4%8.067.34.810.2داكس � املانيا4

-29.9%22.3%3.936.3-42.7%5.614.13.218.0كاك 40 � فرنسا5

-16.2%22.1%5.412.9-31.3%6.456.94.434.2الفوتسي 100 � بريطانيا6

-31.1%19.0%10.546.4-42.1%15.307.88.859.6نيكاي 225 � اليابان7

-21.4%18.8%10.428.1-33.8%13.264.88.776.4داوجونز � الواليات املتحدة8

-29.5%17.0%6.368.8-39.8%9.035.55.441.1سوق مسقط لألوراق املالية9

-39.7%14.8%2.743.6-47.5%4.551.82.390.1سوق أبوظبي لألوراق املالية10

-69.6%10.2%1.803.6-72.4%5.932.01.636.3سوق دبي املالي11

-27.9%1.1%6.959.2-28.1%9.580.56.886.1سوق الدوحة لألوراق املالية12

-45.9%-5.2%385.8-43.0%713.0406.7سوق الكويت لألوراق املالية/ املؤشر الوزني13

-44.2%-10.0%7.005.3-38.0%12.558.97.782.6سوق الكويت لألوراق املالية/ املؤشر السعري14

-47.1%-19.2%1.458.2-34.5%2.755.31.804.1سوق البحرين لألوراق املالية15

 2.02 مليار دينار حجم الدين العام الحكومي بنهاية نوفمبر الماضي بانخفاض %4.9

»الشال«: نمو سالب -1.7%  للناتج المحلي في 2009 
وتوقعات بنمو إيجابي +3.7% في 2010


