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تضمن تقرٌر شهر ٌولٌو  ،2018فً قسمه األول الخاص بالتطورات االقتصادٌة المحلٌة ،عدد من
المتابعات .حٌث تم البدء بعرض آخر تحدٌث لمٌزان المدفوعات للربع األول من عام .2018
حٌث أشارت التقدٌرات إلى تحقٌق فائض فً المٌزان اإلجمالً قدره ( )471دٌنار ،وبمعدل نمو بلغ
( )%13.4عن الربع الرابع عام  2017والبالغ ( )415ملٌون دٌنار .كما شهد الحساب الجاري
فائضا بنحو ( )1680ملٌون دٌنار مقارنة بنحو ( )1158ملٌون دٌنار فً الربع الرابع من عام
( 2017وبنحو  .)%45مع ارتفاع فً فائض الحساب التجاري (السلع والخدمات) من ()632
ملٌون دٌنار فً الربع الرابع عام  ،2017إلى ( )1396ملٌون دٌنار فً الربع األول عام .2018
فً حٌن حقق الحساب الرأسمالً (تحوٌالت رأسمالٌة) عجزا بنحو ( )38ملٌون دٌنار بعد أن كان
العجز ( )44ملٌون دٌنار ،فً الربع األول  2018والربع الرابع  ،2017تباعا .مع انخفاض عجو
الحساب المالً (استثمارات مباشرة وغٌر مباشرة) لٌصل إلى ( )1448ملٌون دٌنار ،بعد أن كان
( ،)4003خالل نفس الفترة.

وتطرق القسم األول ،بعد ذلك ،إلى أسعار صرف أهم العمالت الدولٌة مقابل الدٌنار الكوٌتً.
وأشار إلى استقرار سعر صرف الدوالر مقابل الدٌنار خالل شهر ٌولٌو (حوالً  302.5فلس).
أما سعر صرف الٌورو مقابل الدٌنار خالل الشهر المذكور ،فقد ارتفع لٌصل نهاٌة الشهر إلى
( )353.5فلس .فً حٌن انخفض سعر صرف االسترلٌنً مقابل الدٌنار ،خالل نفس الشهر ،لٌصل
إلى ( )397.0فلس نهاٌة الشهر .وأشار هذا القسم إلى العدٌد من التطورات االقتصادٌة األمرٌكٌة،
واألوروبٌة ،والبرٌطانٌة التً ساهمت فً تحدٌد أسعار صرف هذه العمالت خالل شهر ٌولٌو
.2018
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أما عن التطورات النقدٌة والمالٌة ،فقد تعرض القسم األول إلى ارتفاع العرض النقدي خالل شهر
ماٌو مقارنة بشهر إبرٌل  ،2018بنسبة  ،%0.5ولٌصل العرض إلى حوالً ( )38.04ملٌار
دٌنار .مع استقرار ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلٌة ،خالل شهر ٌونٌو ،وانخفاض ودائع
العمالت األجنبٌة ،وارتفاع أرصدة التسهٌالت االئتمانٌة للمقٌمٌن ،وانخفاض االئتمان الممنوح
للمؤسسات المالٌة غٌر المصرفٌة خالل شهر ماٌو .مع انخفاض مطالبات البنوك المحلٌة على البنك
المركزي (سندات الخزٌنة).

وتطرق هذا القسم ،األول ،أٌضا ،إلى تحقٌق بنك الكوٌت الوطنً ،وبوبٌان ،وبٌت التموٌل الكوٌتً،
واألهلً الكوٌتً ،أرباح صافٌة فً النصف األول من عام  ،2018وبنسب ارتفاع تفاوتت بٌن
( )%12.9و( ،)%19.1مقارنة بالنصف األول من عام  .2017وعلى مستوى التطورات
المالٌة ،سجل المؤشر العام لسوق الكوٌت لألوراق المالٌة ارتفاعا خالل شهر ٌونٌو بنسبة (،)%3
ومؤشر السوق الرئٌسً بنسبة ( ،)%1.1ومؤشر السوق األولً بنسبة (.)%4.1

وفٌما ٌخص معدل التضخم ،أشار القسم األول ،إلى ارتفاع الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن خالل
شهر ٌونٌو  2018لٌصل إلى ( .)2013 = 100( )112.9وٌعزى هذا االرتفاع الرتفاع أسعار
مجموعات :األغذٌة والمشروبات ،والسجائر والتبغ ،والمشروبات المنزلٌة ،ومعدات الصٌانة،
والصحة ،والنقل ،واالتصاالت ،والترفٌهٌة والثقافٌة ،والتعلٌم ،والسلع المتنوعة ،مع انخفاض أسعار
مجموعات :الكساء وملبوسات القدم ،والفنادق والمطاعم ،واستقرار مجموعة المسكن.

ثم انتقل اهتمام القسم األول للتطورات النفطٌة .حٌث شهد سعر برمٌل النفط الكوٌتً المصدر
انخفاضا خالل شهر ٌونٌو لٌصل إلى ( )72.38دوالر /برمٌل مقارنة بنحو ( )72.55دوالر/
برمٌل خالل شهر ماٌو  .2018مع وصول اإلنتاج الكوٌتً إلى ( )2.707ملٌون برمٌلٌ /وم خالل
شهر ٌونٌو مقارنة بنحو ( )2.700ملٌون برمٌلٌ /وم فً الشهر السابق .وتطرقت التطورات
النفطٌة ،أٌضا ،إلى آخر تحدٌثات أرقام الطلب والعرض العالمً على النفط ،وكذلك تطورات
معدالت نمو االقتصاد العالمً.
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بعد ذلك اهتم القسم الثانً بالتطورات االقتصادٌة الخلٌجٌة .وهنا تمت اإلشارة إلى تقٌٌم معهد
التموٌل الدولً من خالل أحد تقارٌره عن آخر التطورات االقتصادٌة لبلدان المجلس الصادر فً
ٌولٌو  .2018وٌشٌر التقرٌر أن أحدث االتفاقات النفطٌة ومدى إمكانٌة السعودٌة ،واإلمارات،
والكوٌت ،ودول أخرى فً رفع طاقة اإلنتاج النفطً .وكذلك ٌشٌر إلى إمكانٌة تحول معدل النمو
االنكماشً بدول المجلس لعام  ،)%0.3( 2017إلى معدل نمو توسعً عام )%2.5( 2018
مدعما بإجراءات التحفٌز المالً وتحسن أسعار النفط.

وٌعتقد التقرٌر بأن السٌاسة النقدٌة

االنكماشٌة ،فً ظل ربط أسعار العمالت ستعوض بعض المكاسب المحققة بسبب السٌاسة المالٌة
التوسعٌة.

وتأتً السٌاسة النقدٌة اإلنكماشٌة ،وارتفاع تكلفة التموٌل فً وقت خفض االئتمان ،ونمو األنشطة
الخاصة ،وبشكل محدد فً حالة السعودٌة واإلمارات .مع توقع حدوث ارتفاعٌن فً تكلفة التموٌل
(سعر الفائدة) عام  ،2018وثالث ارتفاع عام  .2019باإلضافة إلى اتجاهات لتحسن وضع
الموازنات العامة ،والحسابات الجارٌة (حاالت السعودٌة واإلمارات والكوٌت) ،واستمرار الضغوط
فً حالة البحرٌن.

وٌشٌر القسم الثانً ،أٌضا ،بأن التحسن الذي شهدته أسواق األسهم ببلدان المجلس (بنسبة )%12
خالل النصف األول من عام  ،2018ولٌس متساوٌا فً مجال المكاسب .وأن انتعاش إصدار
السندات السٌادٌة سٌتصف بالضعف عام  ،2018مقارنة بالوضع فً أسواق البلدان الناشئة .وأخٌرا
ٌوضح التقرٌر ،ومن خالل عدد من األشكال األوضاع االقتصادٌة بدول المجلس حسب :األسواق
النفطٌة ،واألنشطة االقتصادٌة ،والسٌاسة النقدٌة واالئتمان ،والودائع ،والتضخم ،وأسواق األسهم.

وأخٌرا ٌعرض التقرٌر ،فً قسمه الثالث ،التطورات االقتصادٌة فً كل من الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً .وفقا للتطورات األمرٌكٌة حقق معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً،
فً الربع الثانً من عام  ،2018معدل نمو مرتفع ( )%4.1مقارنة بنحو ( )%2.2فً الربع
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األول من نفس العام .وذلك بسبب المساهمات اإلٌجابٌة لكل من :االستهالك الخاص ،والصادرات،
واالستثمار الثابت غٌر السكنً ،واإلنفاق الحكومً الفٌدرالً ،وعلى مستوى الوالٌة ،والمحلٌات.
مع تأثٌر سلبً ،بطبٌعة الحال ،للواردات ،واالستثمار فً المخزون الخاص .ومن ناحٌة أخرى شهد
مٌزان المدفوعات األمرٌكً ،فً الربع األول من عام  2018تدهورا فً الحساب الجاري لٌصل
العجز إلى ( )124.1ملٌار دوالر (تقدٌر أولً) مقارنة بنحو ( )116.1ملٌار دوالر فً الربع
الرابع من عام  ،2017وٌمثل هذا العجز ( )%2.5من الناتج المحلً اإلجمالً فً الربع األول من
عام  .2018وٌتوسع التقرٌر فً عرض مكونات هذا العجز وعلى مستوى االتحاد األوروبً ،إلى
معدل النمو المحقق ،فً الربع الثانً من عام  ،2018والذي بلغ ( )%2.1فً منطقة الٌورو،
و( )%2.2فً المجموعة األوروبٌة ) ،(EU28بعد التعدٌل الموسمً.

وذلك بالمقارنة مع

المعدالت المناظرة عام  %2.5( :2017و  ،%2.4تباعا) .أما على مستوى تطورات معدل
التضخم ،فقد توقع مكتب اإلحصاء األوروبً وصول هذا المعدل ،خالل شهر ٌولٌو  ،2018إلى
( ،)%2.1فً منطقة الٌورو ،مقارنة مع معدل ( )%2.0خالل شهر ٌونٌو من نفس العام .وأن هذا
االرتفاع ٌعود إلى ارتفاع أسعار الطاقة ،واألغذٌة ،والكحول والتبغ ،والخدمات ،والسلع الصناعٌة
غٌر المرتبطة بالطاقة .أما معدل البطالة ،فقد وصل خالل شهر ٌونٌوٌ ،ونٌو  2018إلى ()%8.3
وبانخفاض عن المعدل السائد فً شهر ٌونٌو  .)%9.0( 2017وأن أكبر معدل بطالة تحقق فً
الٌونان ،وإسبانٌا ،وأقل معدل فً جمهورٌة الجٌك ،وألمانٌا.
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