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تضمنت التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،والخلٌجٌة ،والعالمٌة العدٌد من األحداث ،خالل شهر
نوفمبر .2012

وفً مجال التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،وعلى مستوى تطورات أسعار

الصرف ،شهد سعر صرف الدوالر األمرٌكً مقابل الدٌنار ارتفاعا ً طفٌفاً ،مع تقلبات خالل الشهر
تعود إلى عدة أسباب منها 5ارتفاع معدل التشغٌل بالقطاع الخاص األمرٌكً ،وانخفاض القروض
العقارٌة ،وصدور تقرٌر حول اإلصالح الضرٌبً .أما سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار فقد
انخفض خالل شهر نوفمبر ،وشهد عدة تقلبات تعود إلى عدة أسباب منها 5ارتفاع أسعار المنتجات
الصناعٌة ،وارتفاع الناتج المحلً اإلجمالً ،بمنطقة الٌورو ،خالل الربع الثالث من العام الحالً،
وارتفاع الصادرات ،وانخفاض معدل التضخم ،وارتفاع فائض الحساب التجاري ،بنفس المنطقة.
أما فً حالة سعر صرف االسترلٌنً مقابل الدٌنار فقد شهد ارتفاعا ً خالل شهر نوفمبر ،وتقلبات
خالل الشهر تعود إلى عدة عوامل ،منها 5صدور بٌانات إٌجابٌة حول صادرات الخدمات
البرٌطانٌة ،وقرار بنك انجلترا المركزي رفع أسعار الفائدة ،والتقارٌر حول مستقبل مفاوضات
االنسحاب من االتحاد األوروبً ،ودعوات طرح الثقة برئٌسة الوزراء البرٌطانٌة ،ونمو الناتج
المحلً اإلجمالً البرٌطانً فً الربع الثالث مقارنة بالربع الثانً.

كما شملت التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،التطورات فً سوق األوراق المالٌة .حٌث شهدت
المإشرات الثالث للسوق 5السعري ،والوزنً ،ومإشر كوٌت ( ،)11انخفاضا ً خالل شهر نوفمبر
العام الجاري .وذلك بسبب الضغوط البٌعٌة ،شاملة األسهم القٌادٌة والتشغٌلٌة .باإلضافة إلى
عملٌات البٌع العشوائٌة.
وشهدت التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،أٌضاً ،التطورات النقدٌة والمصرفٌة .حٌث ارتفع عرض
النقد ،بمعناه الواسع ،خالل شهر سبتمبر من العام الجاري .باإلضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع
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الخاص لدى البنوك المحلٌة ،وارتفاع ودائع العمالت األجنبٌة .أضف إلى ذلك ارتفاع أرصدة
التسهٌالت االئتمانٌة للمقٌمٌن خالل نفس الشهر ،سبتمبر .واستقر االئتمان الممنوح للمإسسات
المالٌة غٌر المصرفٌة ،ارتفعت القروض الشخصٌة ،عن شهر أغسطس الماضً.

فً حٌن

انخفضت مطالبات البنوك المحلٌة على بنك الكوٌت المركزي (سندات الخزانة) خالل شهر سبتمبر.
وتراوحت أسعار الفائدة ،خالل شهر سبتمبر ،لتصل على الودائع لمدة سنة إلى (،)%2
و( )%1.32لمدة ستة أشهر ،و( )%1.11لمدة ثالث أشهر ،و( )%1.11لمدة شهر .واستمر بنك
الكوٌت المركزي فً طرح سندات ،خالل سبتمبر ،لحاملها بالدٌنار الكوٌتً ،وعملٌات تورّ ق مع
البنوك اإلسالمٌة .وأطلق البنك ،فً شهر نوفمبر ،برنامج "قادة األمن السٌبرانً" الموجه للكوٌتٌٌن
فً مجال األمن االلكترونً.
وفً تطور آخر ،ضمن التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،نشر صندوق النقد الدولً بٌانا ً حول نتائج
بعثته ،خالل شهر نوفمبر من العام الحالً ،لدولة الكوٌت .وأ ّكد على دور تنفٌذ المشروعات فً
دعم الثقة باالقتصاد الكوٌتً ،ومتوقعا ً تحسّن النمو للناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً غٌر النفطً فً
المدى المتوسط ،وكذلك توقّع ارتفاع الناتج المحلً اإلجمالً النفطً .وتضمن البٌان ثالث محاور5
التطورات المالٌة العامة والمالٌة الكلٌة الراهنة ،وتوقعات المالٌة العامة الكلٌة والمخاطر ،ومناقشة
السٌاسات.
وتضمنت التطورات االقتصادٌة المحلٌة ،أخٌراً ،أوضاع معدل التضخم خالل شهر أكتوبر من العام
الحالً .حٌث ارتفع الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن لٌصل إلى ( )113.1خالل الشهر المذكور.
وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائٌة والمشروبات ،والكساء وملبوسات القدم ،والمفروشات
المنزلٌة ومعدات الصٌانة ،والصحة ،واالتصاالت ،والترفٌه ،والسلع والخدمات المتنوعة .مع
استقرار أسعار السجائر والتبغ ،وخدمات المسكن ،والنقل ،والتعلٌم ،والمطاعم والفنادق.
أما فٌما ٌخص التطورات النفطٌة .فقد سجّ لت تحسنا ً ملموسا ً خالل شهر نوفمبر .وذلك ٌعود لعدة
أسباب على رأسها اتفاق أوبك واستمرار االلتزام به ،وانخفاض عدد الح ّفارات فً منصّات الحفر
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بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،باإلضافة إلى تحسّن الطلب العالمً ،والتصرٌحات الواردة فً تقارٌر
أوبك ،ووكالة الطاقة المتضمنة قرب الوصول إلى تحقٌق توازن فً السوق النفطً ،وتحسّن معدل
النمو العالمً.

ثم تطرق التقرٌر إلى التطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة خالل شهر نوفمبر .وأشار ،فً هذا الصدد،
إلى صدور تقرٌرٌن عن األوضاع االقتصادٌة بمملكة البحرٌن ،ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة،
من قبل معهد التموٌل الدولً ،واشنطن .وبقدر تعلّق األمر بمملكة البحرٌن ،تمت اإلشارة إلى
تواضع معدل النمو بفعل إجراءات الضبط المالً ،واستمرار عجز الموازنة ،مع اتجاه نسبة
ال ّدٌن/الناتج المحلً اإلجمالً لالرتفاع .مع الحاجة لتكٌّف ضخم للوصول لالستدامة المالٌة ،وتوقع
استمرار خضوع االحتٌاطً للضغط عام  ،2013واستمرار التصنٌف االئتمانً للضغط كذلك.
وٌشٌر التقرٌر إلى الدور الهام للمساعدات والتموٌل الخلٌجً للمملكة ،والذي بدونه ٌصل معدل
النمو إلى مستوى أقل .وٌعتقد التقرٌر بؤن اقتصاد المملكة ٌتصف بالتنوع األكثر بسبب دور
قطاعات السٌاحة واألنشطة المالٌة وبعض األنشطة الصناعٌة التحوٌلٌة .وٌعتقد التقرٌر ،أٌضاً،
بإمكانٌة تحسّن الحساب الجاري بسبب تحسّن أسعار النفط ،وانخفاض الواردات ،والصادرات غٌر
النفطٌة .أما فً مجال التطورات النقدٌة فٌالحظ تقرٌر المعهد بخضوع اإلقراض المحلً لضغوط
فً العام الجاري (شهد معدل نمو هذا اإلقراض نمواً سالباً) ،واستمرار إقراض رجال األعمال عند
أدنى مستوى .إالّ أن النظام المصرفً الزال متكٌّف ،عموما ً مع التطورات االقتصادٌة الحالٌة.

أما فٌما ٌتعلق بتقرٌر المعهد حول دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،فٌالحظ التكٌّف األفضل مع
األوضاع الحالٌة ،وتحسّن معدل النمو غٌر النفطً ،مع عمل الدولة على وضع رإٌة شاملة لجذب
االستثمارات األجنبٌة خالل األمد المتوسط .كذلك إمكانٌة استمرار تحمل المص ّدات المالٌة للدولة
إلجراءات الضبط المالً .مع سالمة النظام المصرفً ،واالتجاه المستمر نحو تشجٌع التنوٌع،
واستمرار نظام إدارة سعر الصرف الحالً .وقد ساعد تحسّن أسعار النفط ،وإجراءات المالٌة
العامة فً تقلٌل عجز الموازنة ،خاصة فً ظل توقع ارتفاع اإلٌرادات غٌر النفطٌة مثل رسوم
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البلدٌة ،والضرائب على المشروبات ،والتبغ ،وغٌرها .وٌإكد تقرٌر المعهد على أهمٌة الحاجة
لمزٌ ٍد من دعم اإلنتاجٌة والتنوٌع.
وأخٌراً ،تعرّض التقرٌر ،لشهر نوفمبر ،إلى التطورات االقتصادٌة العالمٌة ،ممثلة بآخر التطورات
االقتصادٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،واالتحاد األوروبً .وشهد الناتج المحلً اإلجمالً
األمرٌكً ،فً الربع الثالث ،ووفقا ً للتقدٌرات "الثانٌة" ،األكثر دقة ،ارتفاعا ً مقارنة بالربع الثانً من
العام الجاري.

وٌعود هذا االرتفاع أساسا ً إلى دور االستثمار الثابت غٌر السكنً ،واإلنفاق

الحكومً والمحلً ،واالستثمار فً المخزون الخاص .فً حٌن شهد معدل التضخم ،فً المناطق
الحضرٌة ،خالل نوفمبر من العام الحالً ،ارتفاعا ً طفٌفاًٌ ،عود إلى أسعار الطاقة (التً تمثل ثالثة
أرباع الزٌادة بمعدل التضخم فً الشهر المذكور) ،ثم أسعار الكازولٌن ،مع استقرار أسعار األغذٌة.
ومن ناحٌة أخرى ،ارتفعت أعداد العاملٌن بالحضر األمرٌكً خالل شهر نوفمبر مع استقرار معدل
البطالة السائد بالشهر السابق .وتر ّكزت أعداد العاطلٌن ،تباعاً ،فً فئات 5المراهقٌن ،ثم الالتٌنٌٌن،
ثم البالغٌن الذكور واإلناث .وكان أكبر عدد للعاطلٌن ٌتجسّد فً فترة أقل من خمسة أسابٌع.
وشهدت التطورات االقتصادٌة األوروبٌة تحسنا ً فً مجال معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً،
المع ّدل موسمٌاً ،فً الربع الثالث من العام الجاري فً كل من منطقتً الٌورو ،والمجموعة
األوروبٌة .وتجسّد أكبر معدل نمو فً رومانٌا ،ثم مالطا .وأقل معدل نمو فً الدانمارك ،ثم
لٌتوانٌا .وارتفع معدل التضخم ،فً منطقة الٌورو ،خالل شهر نوفمبر من العام الجاري .وذلك
ٌعود الرتفاع أسعار الطاقة ،ثم المواد الغذائٌة ،والمشروبات الكحولٌة والتبغ ،ثم الخدمات .وأخٌراً
انخفض معدل البطالة ،فً منطقة الٌورو فً شهر نوفمبر ،وٌعتبر أقل معدل نمو بطالة مسجّ ل منذ
ٌناٌر  .2004ونفس االتجاه تم تسجٌله فً المجموعة األوروبٌة .وشهدت الدول التالٌة أقل معدل
بطالة 5جمهورٌة الجٌك ،ومالطا ،وألمانٌا .فً حٌن شهدت الدول التالٌة أكبر معدل بطالة 5الٌونان،
وإسبانٌا.
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