التقرير االقتصادي الشهري ،مكتب معالي وزير المالية
يونيو 2018
ملخص تنفيذي

استهل تقرير هذا الشهر ،التطورات االقتصادية المحلية باإلشارة إلى آخر تحديث ألداء االقتصاد
الكويتي الكلي معبّرا ً عنه بالناتج المحلي اإلجمالي للربع األول ،لعام  ،2018والصادرة تقديراته
عن اإلدارة المركزية لإلحصاء .حيث وصل معدل النمو خالل الفترة بين الربع األول من عامي
 2017و  ،2018باألسعار الجارية إلى  ،%11.3وباألسعار الثابتة إلى  .%1.6مع وصول
األهمية النسبية للقطاع النفطي والمنتجات النفطية إلى  ،%54.6والقطاعات غير النفطية إلى
 %45.4من الناتج ،باألسعار الثابتة (سترتفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بعد تحويل
مساهمة المنتجات النفطية من القطاع االستخراجي إلى القطاعات غير النفطية) .مع تصدّر قطاع
االتصاالت ،في مجال نمو القطاعات غير النفطية بين الربعين المذكورين ،وباألسعار الثابتة ،ثم
قطاع الصناعات التحويلية ،ثم الكهرباء والماء والمياه ،ثم التجارة الداخلية ،والتعليم .وتحقيق
قطاعي التشييد ،والمطاعم والفنادق لمعدالت نمو سالبة.

تطرقت التطورات االقتصادية المحلية لتطور أسعار صرف أهم العمالت األجنبية مقابل الدينار
ثم
ّ
الكويتي خالل شهر يونيو .حيث شهد سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدوالر ارتفاعا ً بنسبة
( )%0.2خالل الشهر .في حين شهد سعر صرف اليورو مقابل الدينار انخفاضا ً بنسبة (.)0.6%
مع نفس اتجاه االنخفاض ،بنسبة ( )1.6%في حالة سعر صرف االسترليني مقابل الدينار .وذلك
للعديد من العوامل المساهمة في هذه التقلبات في أسعار الصرف.

واهتمت التطورات االقتصادية المحلية بآخر مستجدات التطور النقدي والمالي.

حيث ارتفع

العرض النقدي خالل شهر يونيو بحوالي  .%2مع ارتفاع في كل من ودائع القطاع الخاص لدى
البنوك المحلية ( ،)2.2%وكذلك ودائع العمالت األجنبية ( .)17.8%في حين انخفضت أرصدة
التسهيالت االئتمانية للمقيمين ( ،)0.4%ونفس االتجاه للقروض الشخصية ( .)0.6%واستقرار
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مطالبات البنوك المحلية مجتمعة على بنك الكويت المركزي (سندات الخزينة العامة) .واتجهت
أسعار الفائدة لالرتفاع في حالة آجال الشهر ،وثالث أشهر ،وستة أشهر ،وسنة.

وضمن التطورات النقدية المحلية قرار بنك الكويت المركزي بعدم رفع سعر الخصم واالحتفاظ به
عند ( )3.0%للمحافظة على زخم النمو االقتصادي ،من خالل عدم رفع تكلفة التمويل ،والحرص
على جذب الودائع بالدينار بدالً من الدوالر.
أما على مستوى األسواق المالية فقد س ّجل المؤشر العام لسوق الكويت لألوراق المالية ارتفاعاً،
بنسبة ( )3.0%خالل شهر يونيو .وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ( ،)1.1%في حين
ارتفع مؤشر السوق األولي بنسبة ( ،)4.1%ألسباب مختلفة .وأصدر بنك الكويت المركزي عدد
من إصدارات السندات والتورق.

أما معدل التضخم ،لشهر مايو  ،2018فقد استقر عند ( ،100 = 2013 ،)112.6الرتفاع أسعار
األغذية والمشروبات ،والسجائر والتبغ ،والكساء وملبوسات القدم ،والمفروشات المنزلية ومعدات
الصيانة ،والصحة ،والنقل ،والخدمات الترفيهية والثقافية.

في حين انخفضت أسعار السلع

والخدمات المتنوعة ،واستقرت أسعار خدمات المسكن ،واالتصاالت ،والتعليم ،والمطاعم والفنادق
مقارنة بشهر إبريل  .2018وال زال معدل التضخم في الحدود اآلمنة ،ومعبرا عن استقرار
اقتصادي ،حيث لم ينمو هذا المعدل ،على أساس شهري ،اال ( ،)0.09%و ( ،)0.36%على
أساس سنوي (بين شهري مايو  ،2017و.)2018

وفي مجال التطورات النفطية ،شهد شهر يونيو  2018أحد أهم قرارات أوبك بوقف خفض اإلنتاج
النفطي ،وتبني سياسة معاكسة قائمة على المساهمة برفع اإلنتاج لس ّد فجوة العرض /الطلب على
المستوى العالمي ،وذلك في  22من الشهر المذكور .وعرض التقرير ،هنا ،لتطور اإلنتاج
واألسعار الخاصة بدولة الكويت خالل شهر مايو  ،2018والتغيرات النسبية ،الشهرية ،في سعر
النفط المصدّر للدولة والذي ارتفع خالل شهر مايو بنحو ( .)8.3%كما تناولت التطورات حدود
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إمكانية رفع اإلنتاج من قبل دول منظمة أوبك ،مثل السعودية ،والكويت ،واإلمارات ،والعراق،
ودول خارج أوبك مثل روسيا ،والمشاكل التي يتعرض لها رفع العرض بسبب بعض القيود على
تعرض التطورات النفطية إلى آخر
رفع اإلنتاج مثل حالة إيران ،وليبيا ،وغيرها .باإلضافة إلى ّ
تعديالت إجمالي الطلب /العرض العالمي من النفط ،باالعتماد على تقارير منظمة أوبك ،ووكالة
الطاقة الدولية.

ثم انتقل التقرير إلى التطورات االقتصادية الخليجية .وهنا أشار أحدث تقرير صادر عن البنك
الدولي إلى تقييم أوضاع اإلصالح في عدد من دول مجلس التعاون .وجاء التركيز ،بعد عرض
الوضع الراهن ،على أهمية السياسات المضادة للدورة االقتصادية (السياسة التوسعية خالل فترة
الكساد ،والعكس) ،باإلضافة إلى أهمية سياسة سعر الصرف المرن مقابل الثابت ،وميل التقرير
لسياسة مرونة سعر الصرف (رغم أن هذه المرونة قد تكون ذات جدوى محدودة في اإلصالح في
حالة تواضع جهود تنويع الصادرات والتعامل مع أكثر من سلعة مصدّرة ،وأكثر من بلد مستورد).
ثم تطرقت التطورات االقتصادية الخليجية لما ورد في تقريري بنك عودة اللبناني عن األوضاع
االقتصادية في المملكة العربية السعودية ،ودولة قطر.

وفي مجال تقييم الوضع االقتصادي بالمملكة تمت اإلشارة إلى االنكماش الذي ساد عام 2017
(معدل نمو سالب بنحو  .)%-0.7إالّ أن األمر بدأ بالتحسن بعد ذلك من خالل التآكل التدريجي
لآلثار السلبية لضريبة القيمة المضافة ،وتعافي االستهالك ،ونمو االستثمار ،ورفع اإلنفاق
الحكومي ،وتنشيط القطاع الخاص .كذلك عودة الحساب الجاري إلى وضع الفائض مدعما ً بتحسن
تحول عجز الموازنة إلى فائض .مع استمرار التحديات
أسعار النفط ،وضغط الواردات .كذلك ّ
المالية والضبط المالي واإلصالح االقتصادي .كما لجأت المملكة ،وكجزء من سياستها النقدية ،إلى
تغيير معدل "الريبو" ،في مارس  ،2018وذلك بعد استقرار هذا المعدل منذ عام  .2009مع اتجاه
احتياطيات المملكة لالنخفاض بسبب التدفقات الرأسمالية للخارج ،والتي فاقت فائض الحساب
الجاري (الذي تحسن خالل األربعة أشهر األولى في عام .)2018
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ورغم شبه غياب نمو الودائع تمتع القطاع المصرفي السعودي بمقدرة نسبية على التكيّف ،مع
استعادة المكاسب السعرية ،بعد إعادة تأهيل سوق األوراق المالية بالمملكة لوضع األسواق الناشئة
(وبعد إجراء سلسلة من اإلصالحات المطلوبة).

وفي حالة دولة قطر ،تمكن االقتصاد ،رغم التوترات اإلقليمية من المحافظة على أداء اقتصادي
مرن (حقق االقتصاد معدل نمو  %2.1عام  ،2017والمؤمل وصوله إلى  2.6عام  .)2018كما
تسارع تنفيذ مشروعات البنية األساسية المرتبطة بكأس العالم .باإلضافة إلى تحول عجز الحساب
الجاري إلى فائض عام  ،2017ونمو الصادرات ،وتقلّص الواردات .مع استمرار حالة العجز في
حسابات الخدمات ،والدخل ،والتحويالت وانعكاس ذلك على حالة العجز بميزان المدفوعات .إالّ أن
دولة قطر تمكنت ،في ظل الظروف االقتصادية السائدة ،من ضغط عجز الموازنة عام ،2017
مقارنة بعام  ،2016بنحو  %3.3من الناتج المحلي اإلجمالي .وذلك يعود لترشيد اإلنفاق وزيادة
مساهمة اإليرادات غير النفطية ،وبقاء الدّين العام ضمن السيطرة والحدود اآلمنة .إالّ أن أخذ ديون
الجهات الحكومية بنظر االعتبار قد يفاقم من نسبة الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي ليجعلها خارج
الح ّد اآلمن.
وأخيراً ،عرض تقرير شهر يونيو آخر مستجدات االقتصاد األمريكي ،والمجموعة األوروبية خالل
الشهر .وقبل ذلك تم عرض آخر مستجدات بوادر الحرب التجارية بين الواليات المتحدة ،وبقية
البلدان المتقدمة ،والصين ،والهند ،وعدد من الدول الناشئة .وذلك بسبب إجراءات السياسة التجارية
األمريكية الحمائية لخفض عجز الحساب التجاري .وتم هنا عرض تطور عجز هذا الحساب ،بين
عامي  2000و ،2017مع اإلقليم األوروبي ،وثمانية دول .بعد ذلك تمت اإلشارة آلخر تقدير
للناتج المحلي اإلجمالي للربع األول من عام " 2018التقدير الثالث" .والذي أظهر نموا ً بمعدل
( .)%2.9كذلك تم عرض آخر تقديرات ألوضاع العمالة والبطالة األمريكية في المناطق
الحضرية ،حيث وصل معدل البطالة إلى ( )4.0%خالل شهر بنحو ( )0.1%مقارنة بالشهر
السابق ،مايو ،وارتفع بنحو ( )2.9%مقارنة بالعام السابق.
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وفي مجال التطورات االقتصادية في المجموعة األوروبية ،حقق الحساب الجاري للمجموعة
األوروبية ) (EU28فائضاً ،في الربع األول من عام  %1.6( 2018من الناتج المحلي
األولي من عجز إلى فائض ،وانخفاض عجز الحساب الثانوي،
تحول الحساب ّ
اإلجمالي) .مع ّ
وكذلك األمر ،أيضا ً بالنسبة لحساب رأس المال .وانخفض معدل البطالة ،المعدّل موسمياً ،في
منطقة اليورو ،مقارنة بشهر مايو (من  %9.2إلى  .)%8.4أما في حالة المجموعة األوروبية
) (EU28فقد اتصف المعدل باالستقرار (عند  .)%7.0وأخيرا ً توقع مكتب اإلحصاء األوروبي
وصول معدل التضخم ،شهر يونيو  ،2018إلى نحو ( ،)2.0%بالمقارنة مع ( )1.9%الشهر
السابق.
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