التقرير الشهري للفريق االقتصادي لمعالي وزير المالية
نوفمبر 2016
ملخص تنفيذي
يستهل التقرير عرضه بالتطورات االقتصادية المحلية والتي تغطي تطورات أسعار صرف الدوالر،
واليورو ،واالسترليني مقابل الدينار الكويتي .حيث ارتفع سعر الصرف األمريكي مقابل الدينار
الكويتي خالل شهر نوفمبر ليصل إلى  305فلس نهاية الشهر ،أي بنسبة ارتفاع  %0.6مقارنة مع
بداية الشهر .علما ً بأن هذا السعر قد انخفض أوائل شهر نوفمبر مقابل الدينار ،حيث أبقى مجلس
االحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة على مستواه بدون تغيير .في حين انخفض سعر صرف اليورو
مقابل الدينار الكويتي خالل الشهر المذكور ليصل إلى  324.2فلس ،وبنسبة انخفاض وصلت إلى
 %2.4مقارنة مع بداية الشهر .آخذين بنظر االعتبار بأن اليورو قد ارتفع خالل العشرة أيام األولى
من شهر نوفمبر مقابل الدينار الكويتي ،وذلك بعد تراجع معدل البطالة في االتحاد األوروبي .أما
بخصوص سعر صرف اإلسترليني مقابل الدينار فقد وصل إلى  380.7فلس ،وبنسبة ارتفاع بلغت
 %2.7مقارنة مع بداية الشهر .وارتفع هذا السعر خالل األسبوع األول من نوفمبر مقابل الدينار،
حيث أبقى بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة عند نفس المستوى دون تغيير.
وتطرقت التطورات المحلية ،أيضا ً ،إلى تحسن المؤشر السعري لألسهم بنسبة  ،%2.6حيث وصل
هذا المؤشر إلى  5,554.46نقطة ،في حين ارتفع المؤشر الوزني بنسبة  ،%3.5ليصل إلى 367.3
نقطة ،كما ارتفع مؤشر كويت  15بنسبة  .%3.3وليصل إلى  855.16نقطة .كما تناولت التطورات
المحلية النمو الملموس في أرباح البنوك خالل الشهور التسعة األولى من السنة الجارية ،حيث أعلن
بنك التمويل الكويتي (بيتك) عن تحقيق أرباح صافية بلغت  123.1مليون دينار كويتي ،فيما أعلن
بنك وربة الكويتي أرباحا ً صافية بلغت  877ألف دينار ،وحققت مجموعة بنك برقان أرباحا ً صافية
بلغت  48.6مليون دينار ،والبنك التجاري الكويتي  5.27مليون دينار ،وبنك الخليج  32.8مليون
دينار ،والبنك األهلي المتحد  39.1مليون دينار.
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وشملت التطورات المحلية ،أيضاً ،اإلشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية بتقييد
السماح لعمالء البنوك األفراد باالقتراض من غير إظهار فواتير ،وذلك بعدم التزام نسبة كبيرة من
العمالء لهذه الفواتير .كما أصدر البنك تعميما ً بضرورة فحص جميع حاالت القروض االستهالكية
سطة االسكانية كل ربع سنة ،باإلضافة إلى أهمية التحقق بمدى االلتزام بتعليمات البنك المركزي
والمق ّ
سط .وشملت تعليمات بنك الكويت المركزي إعداده
الخاصة بمنح القروض ،والتمويل االستهالكي المق ّ
إلصدار تعليمات جديدة تنظم أعمال نظم الدفع والتسوية االلكترونية .وشهدت التطورات المحلية
ارتفاعا ً بعرض النقد بالمفهوم الواسع ) (M2في السوق المحلي بنسبة  %1.04في شهر سبتمبر
مقارنة مع شهر أغسطس ،مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بنسبة ،%1.7
وانخفاض ودائع العمالت األجنبية بنسبة  ،%3.6وارتفاع أرصدة التسهيالت االئتمانية للمقيمين بنسبة
 ،%0.8كما شهد االئتمان الممنوح في المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفاعا ً بنسبة ،%3.1
وكذلك القروض الشخصية بنسبة  ،%1.5خالل نفس الفترة .كما شهدت مطالبات البنوك المحلية
على البنك المركزي (أي سندات الخزينة العامة) استقرارا ً في يونيو عند  1,800مليون دينار ،مع
ارتفاع ودائع األجل لدى البنك المركزي لتصل إلى  1.98مليون دينار ،وارتفاع موجودات البنك
المركزي لتصل إلى  8.2مليون دينار .وشهدت أسعار الفائدة على الودائع ألجل بالدينار ارتفاعا ً
بنسبة  %0.3ألجل شهر واحد ،في حين استقرت لفوائد ألجل ثالثة عند  ،%1.04وانخفضت على
الودائع لستة أشهر لتصل إلى  ،%1.27وانخفضت الودائع لسنة لتصل إلى .%1.49
وشهدت التطورات المحلية أيضا ً انخفاضا ً بالرقم القياسي ألسعار المستهلك (معدل التضخم) ليصل
إلى  143.2في شهر أكتوبر ( 2016سنة األساس =  ،)2007وبانخفاض عشر نقاط مقارنة بشهر
سبتمبر .وذلك بسبب تراجع أسعار السلع الغذائية والمشروبات بنسبة  ،%0.06ومجموعة النقل
بنسبة  ،%0.14ومجموعة الكساء وملبوسات القدم  ،%0.78ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة
بنسبة  .%0.3في حين استقر معدل التضخم لمجموعة خدمات السكن ،والمطاعم والفنادق ،والتعليم،
واالتصاالت ،عما كانت عليه في شهر يونيو  .2016في حين ارتفعت أسعار مجموعات الصحة
بنسبة  ،%0.3والسجائر والتبغ بنسبة  ،%0.06والمفروشات المنزلية بنسبة  ،%0.06والترفيه
والثقافة بنسبة  .%0.08علما ً بأن معدل التضخم السنوي قد ارتفع في أكتوبر  2016بنسبة %3.62
مقارنة بأكتوبر .2015
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وشهدت التطورات النفطية تطورا ً مهما ً خاصا ً باتفاق دول أوبك على خفض اإلنتاج في اليوم األخير
من شهر نوفمبر ،وهو األول من نوعه منذ عام  .2008وما ترتب على هذا االتفاق من خفض إنتاج
أوبك اعتبارا ً من يناير  2017بنحو  1.2مليون برميل يومياً ،ليصل إلى  32مليون برميل يومياً .علما ً
بأن سوق النقد قد شهد في األيام األربعة األولى من نوفمبر تراجعا ً حادا ً باألسعار ليصل السعر الفوري
لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى  44.07دوالر بنهاية تعامالت الجمعة  4نوفمبر .إالّ أنه عاود
الصعود وبقوة ليصل إلى  48.02دوالر للبرميل بحلول الخميس  24نوفمبر .وقد ساهمت التوقعات
لتوصل أوبك إلى اتفاق بخصوص تثبيت األسعار في الصعود القوي ألسعار النفط .إالّ أن زخم
ارتفاع األسعار قد شهد ضعفا ً بين  25و  29نوفمبر بسبب شكوك المستثمرين والمحللين في قدرة
أوبك على االتفاق على خفض كبير ومؤثر وكافٍ للتخلص من تخمة العرض النفطي .باإلضافة إلى
تأثير الدوالر القوي الذي اقترب من أعلى مستوى له في  13عام ونصف العام على األسعار ،وكذلك
تأثيرات األسعار بضعف التداوالت قبيل عيد الشكر في الواليات المتحدة.
وشهد انتاج منظمة أوبك من النفط ،وفقا ً لتقريرها الصادر في شهر نوفمبر ،ارتفاعا ً قياسيا ً رغم خطتها
الرامية بخفض اإلنتاج .حيث ض ّخت  33.64مليون برميل يوميا ً في الشهر الماضي ،وبزيادة تقدر
 240ألف برميل يوميا ً عن شهر سبتمبر .علما ً بأن المصادر المطلعة في قطاع النفط قد أفادت بأن
المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ،قد أبقتا إنتاجيهما من النفط الخام مستقرا ً في أكتوبر دون
تغيير يذكر عن الشهر السابق ،وتراجع انتاج النفط الخام السعودي في أكتوبر إلى  10.62مليون
برميل يومياً ،مقارنة بـ  10.65مليون برميل يوميا ً في سبتمبر ،بينما ارتفع إنتاج النفط الكويتي إلى
 3مليون برميل يوميا ً في أكتوبر مقارنة بـ  2.97مليون برميل يوميا ً في سبتمبر.
ثم يتطرق التقرير للتطورات الخليجيةةة العربيةةة ،حيةةث قةام التقرير بتلخيص التقرير الصةةةةةةةةادر عن
صةةةةةةة ندوق الن قد ا لدولي حول تنويع اإليرادات الحكوم ية بدول مجلس الت عاونا الخطوات ال قاد مة،
أكتوبر  .2016وهنا تمت اإلشةةارة إلى الوضةةع الراهن لألنظمة الضةةريبية الخليجية المعتمدة أسةةاسةا ً
على اإليرادات النفطية .وفي هذا السةةياق أدخلت المملكة العربية السةةعودية ،تاريخياً ،أول ضةةرائب
على دخول األفراد والمكاسب الرأسمالية والشركات عام  1950على المواطنين والوافدين ،على ح ٍ ّد
سواء .إالّ أنها ا ستبعدت المواطنين بعد ستة أ شهر ،وا ستبعدت الوافدين من دفع ضريبة الدخل عام
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 .1975في حين أدخلت دولة الكويت ضةةةةةةةريبة الشةةةةةةةركات عام  ،1955وتبعتها بقية دول المجلس
عمان أوائل السبعينيات) .كما قامت دول
بالتتابع (أدخلت اإلمارات الضرائب منتصف الستينيات ،و ُ
المجلس بخفض ضةةةةرائب الشةةةةركات بهدف جذب االسةةةةتثمار األجنبي المباشةةةةر .وقادت أغلب دول
المجلس بتبني سةةياسةةة المناطق الحرة ،واإلعفاءات الجمركية ،وما ترتب على ذلك من تقليل الفعّالية
الضريبية .علما ً بأن المصدر الرئيسي الحالي للضرائب غير النفطية بدول المجلس يتأتى أساسا ً من
الرسوم الجمركية ،وضريبة أرباح الشركات األجنبية ،ورسوم المخالفات .ويتميز النظام الضريبي
بدول المجلس بالعديد من الخصةةةةةةةائص ،لع ّل من أهمهاا محدودية الضةةةةةةةرائب على دخول األفراد
وحصرها على الملكية األجنبية في الشركات ،وتوحيد التعرفة الجمركية بدول المجلس ،مع مساهمة
ضئيلة ومعتدلة للضرائب على السياحة والترفيه والتأجير واالستهالك ،واستخدام الضرائب والرسوم
على العمالة الوافدة لدعم العمالة المحلية (حالة فرض البحرين والسةةةةةةعودية لرسةةةةةةوم شةةةةةةهرية على
العمالة الوافدة بهدف تمويل تدريب العمالة المحلية ،وتفاوت اآلليات بدول مجلس التعاون األخرى)،
وإلزامية ضرائب الضمان االجتماعي على المواطنين.
إالّ أنه وبعد انهيار أسةةةةعار النفط منذ الربع األخير من عام  ،2014بدأت بلدان المجلس بإصةةةةالحات
جذرية لألنظمة الضريبية منذ عام  .2015ويشير التقرير إلى مجموع اإليرادات منسوبة إلى الناتج
المحلي اإلجمالي ،وكذلك نسةةةةةةةبة اإليرادات النفطية وغير النفطية بدول المجلس .كما يشةةةةةةةير إلى
مكونات اإليرادات الضةةةةريبية منسةةةةوبةً إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الدول السةةةةت األعضةةةةاء في
عمان لتصةةل إلى  ،%6تليها
المجلس .حيث ش ة ّكلت أكبر نسةةبة لمجموع هذه اإليرادات في سةةلطنة ُ
قطر لتصةةةةل إلى  ،%3.8تليها اإلمارات لتصةةةةل إلى  ،%3.5ثم السةةةةعودية لتصةةةةل إلى  ،%2.3ثم
الكويت  ،%2.2وأخيرا ً البحرين .%0.8
ثم يتطرق التقرير إلى آلية تنويع اإليرادات الحكومية من خالل الضةةةرائب ،ويشةةةير هنا إلى ضةةةريبة
القيمة المضافة وضريبة األعمال والرسوم .ويرى بأنه رغم االلتزام بفرض ضريبة القيمة المضافة
بدءا ً من أوائل عام  ،2018وكذلك الرغبة بفرض رسةةةوم على التبغ والمشةةةروبات المحالة بالسةةةكر،
مبدئيا ً منذ أوائل عام  ،2017إالّ أن هناك العديد من المشةةةةةةةاكل المرتبطة ببناء اإلدارة الضةةةةةةةريبية
المالئمة ،باإلضةةافة إلى وجود عدد من القضةةايا التي الزالت تحت المناقشةةة ،والخاصةةة بالضةةرائب
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عبر الحدود بين دول المجلس .وبشةةةةةةكل عام يرى التقرير بأن هناك ثالث أبعاد خاصةةةةةةة بتصةةةةةميم
السةةياسةةات ،والتنسةةيق فيما يخص ضةةريبة القيمة المضةةافة والرسةةوم بدول المجلس ،وهيا (أ) المدى
الذي تتبنى به كل دولة قواعد ومعدالت ضةريبة مشةابهة( .ب) تحصةيل الضةرائب في إطار االتحاد
الجمركي ،عند الحدود ،وكذلك ضةةةةةةةرائب ترانزيت مع العالم الخارجي( .ج) توقيت تطبيق القيمة
المضةةةةةةةافة ،وهل على جميع دول المجلس تطبيقها بنفس الوقت ،أم هناك إمكانية للمرونة في هذا
المجال .ويشةةير التقرير بأن اتفاقية القيمة المضةةافة قد حددت معدل ضةةريبة  ،%5مع تركها مجاالً
للدول األعضةةةةةةاء بالمجلس في إمكانية فرض أو عدم فرض الضةةةةةةريبة على سةةةةةةتة قطاعات وهيا
التعليم ،والصةةةةةحة ،والخدمات المالية ،والعقارات ،والنقل المحلي ،والنفط والغاز .مع تركها المجال
لهذه الدول في تحديد التعريف المناسةةةةب للقطاعات السةةةةت .مع حرية في مجال االسةةةةتثناءات أو في
فرض ضةةةةةةريبة صةةةةةةفرية .مع حرية أيضةةةةةةا ً في فرض هذه الضةةةةةةريبة على القطاعات الحكومية
والزراعية .كما أتاحت االتفاقية فرض ضةةةةةةةريبة صةةةةةةةفرية على بعض بنود األغذية من القائمة
المشتركة المتضمنة ( 100بند) ،والمستخرجة من تصنيف النظام المتجانس للتجارة الخارجية.
وبفعل هذه المرونة الممنوحة لدول المجلس في التعامل مع ضةةةةةةةريبة القيمة المضةةةةةةةافة فإن العوائد
المتوقعة الفعّالة سةةتكون أقل من المتوقع (قد تصةةل العوائد الفعلية  %50من المحتملة) ،وذلك بسةةبب
االسةةةةتثناءات ،والمعدل الصةةةةفري ،والقطاعات السةةةةت المشةةةةار إليها أعاله .األمر الذي حدا ببعض
الدول إلى اقتراح معدل ضةةةةةةةريبي أعلى ( )%10بهدف تعويض النتائج المترتبة على هذه المرونة.
إالّ أن األمر المهم ،في هذا المجال ،هو أن شةةكل المرونة في تحديد القاعدة الضةةريبية ،على مسةةتوى
كل دولة على حدا ،قد يثير اإلشةةةةةةةكال على ثالث جبهات وهيا (أ) يمكن أن تسةةةةةةةاهم هذه المرونة
بالتأثير سلبا ً على العوائد المتوقعة( .ب) م ساهمة المرونة في الت شوهات ال سعرية بين دول المجلس.
(ج) ستتعقّد إدارة القيمة المضافة داخل دول المجلس ،وداخل االتحاد الجمركي ،حيث يمكن أن ينتج
عن ذلك التعقيد فتح ثغرات قانونية على مسةةتوى كل بلد ،وعلى مسةةتوى جمع الحصةةيلة الضةةريبية،
على مستوى الخليج.
ويتطرق التقرير إلى أن االتفاقية تحقق تجانس كامل في القاعدة الضةةةةةةةريبية الخاصةةةةةةةة في فرض
الرسةةةوم على التبغ والمشةةةروبات المحالة بالسةةةكر .إالّ أن الصةةةندوق يالحظ أنه ال يوجد اتفاق قوي
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على توحيد هذه الرسوم ،وبدالً من ذلك هناك مرونة في تحديد الرسوم على مستوى كل بلد خليجي.
ويمكن أن تصةةةبح قضةةةية تهريب التبغ محل اهتمام ،إالّ أنها ال تقتصةةةر على دول المجلس ،حتى في
حالة توحيد الرسةةةوم على هذه السةةةلعة .حيث أن االسةةةتهالك غير الشةةةرعي قد يأتي من خارج دول
المجلس .أما في حالة المشةةروبات المحالة بالسةةكر فإن تطبيق الرسةةوم يبرر أسةةاسةةا ً بسةةبب أهداف
صحية ،وأنه ال يتسم بالسهولة لصعوبة تحديد ما يجب أن تفرض عليه الرسوم .وفي ظل هذه الحالة
تر ّكز دول المجلس على تلك الرسةةةوم التي تعالج الضةةةرر الصةةةحي (زيادة الوزن) من خالل فرض
الرسةةةوم تصةةةاعديا ً كلما زاد محتوى المواد السةةةكرية في المشةةةروبات .ويشةةةير الصةةةندوق بأن البديل
األفضل هو فرض رسوم معتدلة إالّ أنها تغطي فئات واسعة من المشروبات المحالة بالسكر والمعبأة
لالسةةةتهالك النهائي .وهو البديل أو المقترح الذي يتسةةةق مع تجارب الدول األخرى التي أدخلت مثل
هذه النوعية من الرسةةةوم (تونسا  %25من قيمة السةةةلعة ،ودول االتحاد النقدي واالقتصةةةادي لغرب
أفريقياا  %20كحد أقصى ،والمكسيكا حوالي  0.8دوالر على كل لتر).
ويتطرق التقرير أيضةةةا ً إلى قواعد تخسةةةيس العوائد الضةةةريبية بين دول المجلس بسةةةبب العبور عبر
الحدود ،والتي تتصةةف بالتعقيد .ومنشةةأ هذا التعقيد هو االعتماد على إرجاع ضةةريبة القيمة المضةةافة
 Reverse Changingفي بلد المقصةةةةةةد على تعامالت األعمال ،والضةةةةةةريبة في بلد المنشةةةةةةأ على
مبيعات األعمال للمستهلكين .ولمعالجة هذا التعقيد يتطلب األمر فحوصات وتدقيقات جمركية للسلع
مح ّل التجارة البينية داخل السةةةةةةةوق الخليجية المشةةةةةةةتركة ،ومضةةةةةةةاعفة الجهد إلزالة هذه التدفقات
والفحوصةةةةات على الحدود الداخلية لكل بلد عضةةةةو .ويشةةةةير التقرير إلى أن بدائل الحل متوفرة من
خالل توثيق التزامات القيمة المضةةةةةةةافة للتجار بدول المجلس ،في بلد واحد من أعضةةةةةةةاء المجلس،
والمسةةةةةتحقة ألي بلد آخر من البلدان ضةةةةةمن دول المجلس أيضةةةةةاً .على أن يتم توزيع عوائد القيمة
صة .ويشترط هذا البلد توفر شرطين للتطبيقا األول ،العمل على تجانس
المضافة من خالل دار مقا ّ
أكبر للقواعد الضةةةةةةريبية للقيمة المضةةةةةةافة ،والثاني ،تنسةةةةةةيق اإلدارة الضةةةةةةريبية وتبادل المعلومات
المحاسةةةبية بين دول المجلس .وفي ظل هذه الظروف يرى الصةةةندوق بأن هناك حاجة لفترة انتقالية
قبل تطبيق ضةةريبة القيمة المضةةافة ،وتمتد هذه الفترة بين  5 – 3سةةنوات .ويعرض التقرير أيضةةا ً
تقديرات لعوائد القيمة المضةةافة في دول المجلس كنسةةبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وفي ظل نسةةب
كفاءة لتحصيل الضريبة.
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ثم ينتقل التقرير بعد ذلك إلى الضةةةريبة على أرباح األعمال ،والتي تفرض حاليا ً على األنشةةةطة غير
عمان التي تفرضةةةةةةها على الشةةةةةةركات المحلية واألجنبية على ح ٍ ّد
النفطية األجنبية (ما عدا سةةةةةةلطنة ُ
سةةواء) .ويمكن أن تسةةاهم هذه الضةةريبة برفع قيمة اإليرادات غير النفطية كلما تعمقت جهود تنويع
مصةةادر الدخل .وأنه من الضةةروري أن تشةةمل هذه الضةةريبة الشةةركات التجارية المسةةجلة ،وغير
المسةةجلة أيض ةاً ،وذلك خوفا ً من توجه الشةةركات التجارية إلى شةةركات غير مسةةجلة .وأن االسةةتثناء
من دفع الضةةريبة قد يشةةمل األنشةةطة الصةةغيرة .ويقترح الصةةندوق بأن يبدأ معدل الضةةريبة بمعدل
منخفض على أن يشةةةةةةة مل جميع األع مال ،ويقترح أن يكون الم عدل بين ( )%10 – 5مع إم كان ية
اسةةةتقطاع ضةةةريبة الزكاة .ويحذر التقرير من أن فرض أي معدل أقل قد ال يسةةةاهم في خلق إرادات
ذات جدوى ،كما أنه قد ال يغطي تكلفة اإلدارة الضةةةريبية .ويقدّر الصةةةندوق بأن إجمالي العوائد من
ضةةةريبة األعمال (في حالة فرض معدل  )%15قد يكون في حدود  %3من الناتج المحلي اإلجمالي
على مستوى دول المجلس.
وتتضةةةمن التطورات الخليجية ،أيضةةةاً ،عرضةةةا ً ملخصةةةا ً لبيان بعثة الصةةةندوق الخاص بتقرير الفقرة
الرابعة للعام الجاري لدولة الكويت ،ويشةةةةةةةير الملخص إلى عدة محاور .ويتناول المحور األول
التطورات المةةاليةةة الكليةةة من حيةةثا األنشةةةةةةةطةةة غير النفطيةةة ،والقطةةاع المةةالي ،والتوازن الةةداخلي
والخارجي ،ومصادر التمويل .ويالحظ البيان بأن القطاع غير النفطي مستمر في التوسع رغم النمو
البطئ األمر الذي يعكس انخفاض أسةةعار النفط .ويشةةيد اإلعالن بتطور اإلنفاق االسةةتثماري ضةةمن
خ طة التنم ية .أ ما الق طاع ال مالي فال زال يتمتع ب حا لة ج يدة سةةةةةةةواء من ح يث ك فا ية رأس ال مال
) ،(%17.9أو الربحية على األصةةةةةةةول ( ،)%1أو انخفاض نسةةةةةةةبة القروض المتعثرة لتصةةةةةةةل إلى
تحسن في الودائع المصرفية والذي يعود
) ،(%2.4أو مخصصات خسائر القروض ( ،)%206مع
ّ
أسةةةةاسةةةةا ً إلى الودائع الحكومية ،مع ارتفاع في االئتمان الممنوح للقطاع الخاص .ويشةةةةير البيان أنه
رغم الجهود الحكومية لضةةغط اإلنفاق العام إالّ أن وضةةع الموازنة ،والحسةةاب الجاري ليس بالوضةةع
المرغوب .كما يشةةةير إلى بدء اللجوء إلصةةةدار السةةةندات لتمويل العجز ،باإلضةةةافة إلى السةةةحب من
االحتياطي .وذلك مع إعالن الحكومة للرغبة في إصدار سندات دولية بقيمة  2.9مليار دوالر.
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ثم يشةةةةةةةير اإلعالن إلى المحور الثاني الخاص بالمخاطر المالية الكلية .ويتوقع البيان هنا بأن معدل
النمو سيشهد انتعاشا ً في األجل المتوسط مدعّما ً باستثمارات البنية األساسية الواردة في خطة التنمية،
وهو األمر الذي سةةةةةةيعزز نمو األنشةةةةةةطة غير النفطية (والمتوقع أن يصةةةةةةل إلى  %3.5عام 2017
و %4في السةةةنوات الالحقة) .ثم يتطرق للمحور الثالث الخاص في السةةةياسةةةات .ويقترح هنا أهمية
المسةةةةاواة بين األجيال خالل فترة عشةةةةر سةةةةنوات ،وما يترتب على ذلك من خفض العجز الحكومي
(بعد اسةةةةةةةتقطاع حصةةةةةةةة صةةةةةةةندوق األجيال القادمة) من  %17.5من الناتج المحلي اإلجمالي عام
 2016/2015إلى  %7عام  ،2021والتخلص من العجز عام  .2025ويتضةةةةةةةمن التعديل المقترح
توليفة من ضغط اإلنفاق ،وإصالح اإليرادات ،والواردة بالمحاور الستة في وثيقة اإلصالح .وير ّكز
البيان على أهمية فرض ضةةةةريبة القيمة المضةةةةافة ،وزيادة الرسةةةةوم على التبغ ،في ظل إطار تعاون
خليجي .باإلضافة إلى أهمية مساهمة ضريبة األرباح في إصالح اإليرادات غير النفطية .كما يث ّمن
البيان إجراءات الدولة الخاصةةةة بترشةةةيد دعم الطاقة ،ويحثّها على مواصةةةلة الجهود في هذا المجال.
لما لذلك من أهمية في توفير "حيّزا ً مالياً" يمكن توجيهه لإلنفاق االسةةةةةةتثماري أو اإلنفاق الجاري ذو
الجدوى االجتماعية .كما ث ّمن البيان "السةةةةياسةةةةات االسةةةةتباقية" لبنك الكويت المركزي والهادفة إلى
تعزيز االستقرار المالي واتخاذ اإلجراءات المناسبة الحتواء المخاطر المالية المحتملة.
أما في مجال التطورات االقتصادية الدولية فأشار التقرير إلى التطورات االقتصادية األمريكية من
حيث التقديرات المحدّثة للربع الثالث لعام  .2016حيث شهد هذا الناتج في الربع المشار إليه معدل
نمو بلغ  %3.2والذي يفوق بـ  %0.3عن المعدل الخاص بشهر أكتوبر من نفس العام .ويعزى
ارتفاع معدل النمو جزئيا ً لزيادة إنفاق المستهلكين على الخدمات العائلية الخاصة بالمساكن والمنافع،
وكذلك يعزى إلى ارتفاع اإلنفاق على السلع المع ّمرة ،ووسائل النقل ،وقطع الغيار .مع انخفاض اإلنفاق
على السلع غير المع ّمرة .في حين ارتفعت مساهمة الصادرات في نمو الناتج ،خاصة الصادرات
الغذائية والخضروات ،والسلع المع ّمرة ،والصادرات الخدمية خاصة خدمات السفر .كما ساهم ارتفاع
اإلنفاق الحكومي والمخزون الخاص في ارتفاع معدل النمو .في حين اتجه نمو االستثمار العائلي،
واإلنفاق االستثماري الفيدرالي والمحلي نحو االنخفاض .وشهد معدل التضخم األمريكي لشهر أكتوبر
ارتفاعا ً بـ  %0.4على األساس المعدل موسمياً .ويعزى هذا االرتفاع أساسا ً إلى ارتفاع أسعار
المساكن ،والجازولين .في حين بقيت أسعار األغذية بدون تغيير وللشهر الرابع تباعاً ،مع انخفاض
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أسعار األغذية المحلية .أما معدل البطالة األمريكي فقد شهد انخفاضا ً ليصل إلى  %4.6في شهر
نوفمبر  .2016وانخفض عدد العاطلين ليصل إلى  7.4مليون عاطل ،تتركز أساسا ً في بطالة
المراهقين  ،%15.2ثم السود  ،%8.1ثم الالتينيين  ،%5.7ثم البيض  ،%4.2ثم اآلسيويين .%3
أما فيما يخص التطورات االقتصادية األوروبية ،فقد شهدت البيانات المتاحة عن الناتج المحلي
اإلجمالي ارتفاعا ً في  %0.3في المنطقة األوروبية و  %0.4في االتحاد األوروبي ) (EU28خالل
الربع الثالث من عام  .2016أما فيما يخص تطورات معدل هذا الناتج على مستوى الدول األعضاء
خالل الربع الثالث من نفس العام فقد شهدت كرواتيا أعلى معدل نمو  ،%1.7ثم سلوفاكيا  ،%1.0ثم
اليونان والبرتغال  %0.8في كل منهما ،مع تحقيق لثوانيا ألقل معدل نمو  .%0.1ويساهم اإلنفاق
االستهالكي النهائي ،والتكوين االستثماري الثابت اإلجمالي ،والصادرات ،بدور إيجابي على مستوى
المنطقة األوروبية في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي .أما فيما يخص معدل التضخم فيتوقع أن
يصل إلى  %0.6في نوفمبر  2016وبارتفاع قدره  %0.5عن شهر أكتوبر عن نفس العام .وتعزى
ارتفاع أسعار الخدمات ثم األغذية والمشروبات الكحولية كأسباب رئيسية وراء معدل التضخم .أما
فيما يخص معدل البطالة فقد شهدت منطقة اليورو ) ،(EU 19معدل بطالة ،معدّل موسمياً ،وصل إلى
 %9.8في أكتوبر  . 2016ويعتبر هذا المعدل هو األقل في منطقة اليورو منذ يوليو  .2009أما
معدل البطالة في المجموعة األوروبية ) (EU28فقد بلغ  %8.3في أكتوبر  .2016والذي يعتبر أقل
معدل نمو مسجل منذ فبراير .2009
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