ملخص التطورات االقتصادية المحلية ،والنفطية
مايو 2202
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بعض تطورات بيئة االقتصاد العالمي
▪ وفقا لمقابلة مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ،Kristalina Georgieva
على هامش انعقاد مؤتمر "منتدى االقتصاد العالمي" ،دافوس في  24مايو ،2022
أشارت الى تخفيض الصندوق لتقديرات معدل النمو العالمي لعامي  2022و2023
ليكون (( ،)%3.6بدال من  %4.4لعام  ،2022و %3.8لعام  ،2023كما مقدر في
يناير  .)2022وذلك نتيجة لتخفيض معدل نمو ( )143بلد .كما خفّض البنك الدولي،
في تقريره عن االقتصاد العالمي ،يونيو  ،2022معدل النمو العالمي الى (،)%2.9
بعدما كان ( )%4.1في تقريره لشهر يناير  .2022باإلضافة الى انخفاض معدل نمو
أكبر اقتصاد عالمي ،الواليات المتحدة األمريكية (وفقا للتقدير الثاني لمعدل النمو
السنوي ،في الربع األول من عام  ،2022ليصل الى  %1.5مقارنة مع  %6.9في
الربع السابق) .وهو أمر (قد) يوثر على الطلب العالمي على النفط الحقا .في حين ارتفع
معدل نمو منطقة اليورو ،في الربع األول من  ،2022على أساس سنوي ،بنحو
( ،)%0.2وفي المجموعة األوربية (.)%0.5
▪ وفي مجال أهم الدول المستوردة للنفط الكويتي ،قام صندوق النقد الدولي بتخفيض معدل
النمو الحقيقي للصين من ( )%8الوارد في تقريره عن آفاق االقتصاد العالمي ،أكتوبر
 ،2021الى ( )%4.4الوارد في نفس التقرير لشهر أبريل  .2022وفي حالة الهند تم
تخفيض النمو المقدر لنفس السنة من ( )%9.5الى ( ،)%8.2وفي كوريا الجنوبية من
( )%4.3الى ( ،)%2.5وسنغافورة من ( )%6الى ( ،)%4تباعا .مع استقرار معدل
نمو االقتصاد الياباني عند ( ،)%2.4في التقريرين .األمر الذي (قد) ينعكس على طلب
النفط ،الحقا.

▪ وفقا آلخر تقرير ،ربع سنوي ،لكبير إقتصاديي منتدى االقتصاد العالمي ،عن آفاق
االقتصاد العالمي ،أشار (من وجهة نظره) الى عرقلة اإلنتعاش االقتصادي المتوقع،
بفعل الحرب األوكرانية  /الروسية .مع اإلشارة الى ( )6توقعات لمستقبل االقتصاد
العالمي( :أ) ارتفاع بمعدل التضخم مصاحب إلنخفاض األجور الحقيقية ،و(ب) تضرر
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األمن الغذائي بالدول النامية( ،ج) المزيد من التوجه للتنويع ،وسالسل العرض
والسياسات ،ذات الصبغة المحلية ،و(د) تراجع العولمة في مجال انتقال السلع والعمالة
والتكنولوجيا ،مع تراجع أقل في عولمة انتقال الخدمات ،و (ه) مساهمة الحظر
االقتصادي سلبا على اإلقتصاد الروسي ،واستمرار الدوالر كمكون أساسي لإلحتياطيات
الدولية .مع استمرار الحاجة لدعم الدول ،حاليا ،ألسعار الطاقة ،واألغذية ،والسلع
األساسية.
▪ نظرا لخصائص االقتصاد الكويتي المنبثقة من الصفة الريعية لإلقتصاد ،من المهم أن
تقيّم دولة الكويت استمرار السياسة النقدية اإلنكماشية ،والمتبعة في االحتياطي
الفيدرالي ،حاليا ،القائمة على رفع تكلفة التمويل .كما أنه من المهم ،ولألغراض ضبط
معدل التضخم ،محليا ،أن ال تساهم السياسة المالية (وزارة المالية) في زيادة العرض
النقدي (بنك الكويت المركزي) ،وذلك من خالل توفير كافة بيانات االقتصاد الحقيقي
(التي تعاني مشاكل حالية في التحديث) ،لضمان اتساقها مع البيانات النقدية (التي ال
تعني من مشاكل تحديث حاليا) (رغم األهمية القصوى ألداء االقتصاد الحقيقي ،االّ أن
تمثيل الخطة ،والممثل الرسمي لهذا االقتصاد ،األمانة العامة للتخطيط ،غائب عن
مجلس إدارة البنك).
▪ وال زال معدل التضخم في تفاقم ،بفعل مشاكل النقل وتأثر اإلنتاج الزراعي وأسعار
الطاقة وسالسل العرض (وفقا لمنظمة األغذية والزراعة ،الفاو ،ارتفعت أسعار القمح،
على أساس سنوي ،بمعدل  ،%56.2ووفقا ألوبك ،ارتفع متوسط سعر برميل أوبك
المرجعي بمعدل يبلغ حوالي  )%64.66بين الثاني من يونيو  69.39 ،2021دوالر
 /برميل ،واألول من يونيو  114.26 ،2022دوالر  /برميل) .حيث وصل معدل
التضخم في منطقة اليورو على أساس سنوي ،خالل مايو  ،2022الى حوالي ()%8.1
وأعلى من المتوقع ( .)%7.5كما ارتفع في الواليات المتحدة األمريكية الى ()%8.6
في نفس الشهر من العام الجاري .ووصل في بريطانيا ،أبريل  ،2022على أساس
سنوي ،الى ( ،)%9بالمقارنة مع ( )%7في شهر مارس السابق .ووصل في الصين
على أساس سنوي أيضا ،خالل أبريل  ،2022الى ( )%2.1وهو األعلى منذ نوفمبر
من العام السابق.
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من ( )%2الوارد في تقرير ينااير .2022

أوال :التطورات االقتصادية المحلية:

كماااا رفاااع معااادالت النماااو الحقيقياااة ،محااال

معدل النمو:
▪

التنبااااؤ لألعااااوام  2022و 2023بتقرياااار

قدّر البنك الدولي ،ضمن تقريره

يونيااااااااو لتكااااااااون )%5.7( :و (،)%3.6

"تحديث وضع اقتصاد الخليج Gulf

تباعا ،بدال من ( )%5.3و ( ،)%3تباعاا،

Economic Update, Spring

الواردة في تقرير يناير .وذلاك يعاود أساساا

 ،2022معدل نمو االقتصاد الحقيقي

الى انتعاش الطلب الحالي ،والمتوقاع ،علاى

الكويتي لعام  2021عند (،)%2.3

النفط الخام.

وتنبأ بالمعدل لعام  2022ليكون
( .)%5.7ومن المهم اإلشارة هنا بأن

معدل التضخم:

هذين المعدلين يختلفان عن تقديرات

▪ ال زالت ضغوط ارتفااع الطلاب ،ونقاص

وتنبؤات تقرير المادة الرابعة لصندوق

العرض ،تماارس دورهاا فاي رفاع معادل

النقد الدولي ،لدولة الكويت ،الصادر في

التضخم ألعلى ،دولياا ومحلياا .فقاد حقاق

مارس  .2022حيث تم التقدير لعام

معاادل التضااخم اإلجمااالي بالدولااة ،علااى

 2021ليكون ( ،)%1.3والتنبؤ لعام
 2022عند ( .)%8.2وهو فارق ليس

أساس سنوي ،في أبريل  ،2022حاوالي

بالقليل.

( ،)%4.71مرتفعاااا عااان شاااهر ماااارس
السااااابق بحااااوالي ( .)%0.35ووصاااال

▪ كماااا أشاااار تقريااار آ للبناااك الااادولي ،آفااااق

معااادل التضاااخم فاااي مجموعاااة "األغذياااة

االقتصاد العالمي Global Economic

والمشاااااروبات" ،التاااااي تمثااااال حاااااوالي

 ،Prospectsيونياااو  ،2022الاااى رفاااع

( )%16.7ماااان مجمااااوع أوزان الساااالع

معااادل النماااو الحقيقاااي ،المقااادّر ،لالقتصااااد

والخاااادمات ،حااااوالي ( ،)%9.13وهااااو

الكااويتي لعااام  201ليكااون ( )%2.3باادال
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المعاادل األعلااى بعااد مجموعااة "التعلاايم"،

الحبااوب الااى حااوالي ( ،)%173.4فااي

التي يمثل وزنها حوالي (.)%4

مايو من نفس السانة ،بالمقارناة ماع نفاس

▪ علما بأن معدل التضخم بالسعودية ،علاى

الشهر مان العاام الماضاي (.)%133.7

أساااس ساانوي ،فااي أبرياال  ،2022بلااغ

ونفاااااااس اإلتجاااااااااه للزياااااااوت النباتيااااااااة

( ،)%2.3وفي البحارين ( ،)%3.5ماع

( ،)%229.3بالمقارناااااااة ماااااااع العاااااااام

عاادم تااوفر معاادالت التضااخم لبقيااة دول

الماضي ( ،)%174.9ومنتجات األلبان

مجلااس التعاااون لغايااة ساااعة إعااداد هااذا

( ،)%141.6بالمقارناااااااة ماااااااع العاااااااام

التقرير.

الماضاااااااااااي ( ،)%121.1واللحاااااااااااوم
( ،)%122.0بالمقارناااااااة ماااااااع العاااااااام

▪ ويعود ارتفاع معادل التضاخم دولياا ،الاى

الماضاااااااااااااي ( ،)%7.4(1والساااااااااااااكر

ارتفاااع أسااعار الاانفط بمعاادل وصاال الااى

( ،)%120.3بالمقارناااااااة ماااااااع العاااااااام

حااوالي ( ،)%71باااين  6يونياااو 2021

الماضاااي (( )%106.8موقاااع ومنظماااة

و 6يونيااو ( 2022ارتفااع متوسااط سااعر

األغذية والزراعة).

برميل أوبك من حوالي  70.15دوالر /

السوق العقاري:

برمياال الااى حااوالي ( )119.85دوالر /

▪ حققاات المبيعااات العقاريااة ،خااالل الربااع

برميل ،بين هاتين الفترتين).
▪ كما يعود ارتفاع معادل التضاخم الادولي،

األول ،حساااااب تقريااااار لبناااااك الكويااااات

الاذي ياانعكس تااأثيره مباشارة علااى معاادل

الاااوطني ،ارتفاعاااا وصااال الاااى ()891

التضااااخم المحلااااي ،الااااى ارتفاااااع الاااارقم

مليااااون دينااااار ،أي بنمااااو ربااااع ساااانوي

القياسي ألساعار األغذياة ،كماا هاو معلان

( )%9.2بالمقارنة مع الربع الراباع مان

ماان "منظمااة األغذيااة والزراعااة ،FAO

عاااام  ،2021وبناااو سااانوي ()9%6.1

ليصل الى حوالي ( )%157.4في ماايو

بالمقارنااااة مااااع الربااااع األول ماااان عااااام

 ،2022مقارنة مع ماايو  ،2021الباالغ

.2021

▪

(= 2016 - 2014( )%128.1
 .)100وكاااذلك الااارقم القياساااي ألساااعار

ويعزى هذا النمو أساسا الى نمو القطاع
اإلسااااااتثماري ،الااااااذي حقااااااق مبيعااااااات
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▪

( )271.5مليون ديناار فاي الرباع األول

( .)%8.4وقااد يكااون هااذا النمااو ماادعّما

 ،2002ونمااااااو ربااااااع ساااااانوي (،)31

للتضااااخم ،اذا كااااان يفااااوق نمااااو الناااااتج

وسااانوي ( ،)%79بسااابب تحسااان آفااااق

المحلااااي اإلجمااااالي المناااااظر ،والعكااااس

االقتصادية وتزايد الفجاوة ماع التقيايم ماع

صحيح ،من وجهاة نظار تفساير التضاخم

القطاع السكني.

وفقاااا لكمياااة النقاااود المتاحاااة باالقتصااااد
(التفسااااير النقاااادي للتضااااخم) ،االّ أنااااه ال

ويعاااازى النمااااو ،فااااي مبيعااااات القطاااااع

توجااد إحصاااءات ،ربااع ساانوية ،تغطااي

العقااااري ،أيضاااا ،الاااى مبيعاااات القطااااع

عاااااااامي  2021و ،2022وال سااااااانوية

التجاري التي وصلت الى ( )102مليون

أيضا ،لغاية اآلن.

دينار ،وبنماو رباع سانوي بلاغ (،)%95

▪ وشااهدت الودائااع الخاصااة نمااوا ،شااهريا،

وسنوي ( ،)%128بسبب تحسن أنشطة

بلااااغ ( ،)%2وساااانويا ( .)%8.6وكااااال

األعمال.
▪ أما القطاع السكني ،فرغم ارتفاع مبيعاته

المعاااادلين مشااااجعين للمزيااااد ماااان تااااوفر

لتصااال الاااى ( )517.6ملياااون ،االّ اناااه

الماااادخرات بالاااادينار الكااااويتي بالجهاااااز
المصاارفي المحلااي ،وهااو األماار الااداعم

شهد نموا سالبا بلغ ( )%7-ربع سانوي،

لتاااااوفر المزياااااد مااااان السااااايولة لتمويااااال

و ( )%20-سنويا .وقد يكون ذلك بسبب

التسااهيالت اإلئتمانيااة لمختلااط األنشااطة

فورة أسعار المنازل واألراضاي الساكنية

االقتصادية.

سابقا.

▪ مع اتجاه للساحب مان الودائاع الحكومياة،

▪ التطورات النقدية:

خالل أبريل  ،2022بالمقارنة ماع شاهر

▪ وفقااا آلخاار اإلحصاااءات الشااهرية لبنااك

مارس السابق ،حيث انخفض معادل نماو

الكويت المركزي ،لشاهر أبريال ،2022

هذه الودائع ،على أساس شهري ،حاوالي

ارتفااااع العاااارض النقاااادي ( ،)M2علااااى

( ،)1.2-أو بإنخفاض بقيماة الودائاع بلاغ

أسااااس شاااهري ،بالمقارناااة ماااع ماااارس

( )87.3مليااااون دينااااار بااااين الشااااهرين

الساااااابق ،بمعااااادل ( ،)%2.3وسااااانويا،

المذكورين.

بالمقارنااااة مااااع أبرياااال  ،2021بمعاااادل
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▪ كماااا حققااات التساااهيالت اإلئتمانياااة نماااوا

وعليااه عاناات البورصااة الكويتيااة خسااارة

شااااهريا بلااااغ ( ،)%1اآل أن قيمااااة هااااذه

رأساامالية ،بشااهر مااايو ،قاادرت بحااوالي

التسهيالت لم تصال الاى القيماة المنااظرة

( )2.9مليااااار دينااااار .وعليااااه تراجعاااات

قباال عاااام ،وبالتاااالي حققااات نماااوا سااانويا

القيماااة الساااوقية ،خاااالل ماااايو ،بحاااوالي

سالبا (.)%9.2

( )%6عااان شاااهر أبريااال الساااابق (مااان
حوالي  49.1الى  46.2مليار دينار).

▪ فااي حااين شااهد نمااو إحتياااطي األصااول
الرسااااامية نماااااوا شاااااهريا وصااااال الاااااى

وقد انعكس ذلاك علاى تادهور معادل نماو

( )%3.7وسنويا ( .)%6.4األمر الذي

كافااة مؤشاارات البورصااة ،خااالل مااايو،

يعكااااااااس األداء اإليجااااااااابي لمكونااااااااات

مقارنااة مااع أبرياال السااابق .فقااد تراجاااع

اإلحتياااطي ،خاصااة نمو"العملااة األجنبيااة

المؤشاار بنحااو ( ،))%6.8 -والرئيسااي

والودائاااااع بالخاااااارج" بنجااااااو ()%4.2

بحااااااوالي ( ،)%5والمؤشاااااار العااااااام (-

شاهريا ،و( .)%3وماا يترتااب علاى ذلااك

 ،)%6.4ورئيسي .)%4.5-( 50

مااان دعااام لوضاااع ميااازان المااادفوعات،

باإلضااافة الااى تراجااع مؤشاارات السااوق

والواردات ،والعملة.

الخاصاااة ب ( )11قطااااع (مااان مجماااوع

سوق األوراق المالية:

 13قطاع) ،وارتفاع مؤشر قطااع واحاد
هو "التكنولوجيا" ،واساتقرار قطااع آخار

▪ شااااهدت اغلااااب بورصااااات فااااي الخلاااايج

هو "االتصاالت".

العرباااي ،والبورصاااات العالمياااة ،موجاااة

ثانيا :التطورات النفطية:

خساااااائر خاااااالل ماااااايو  ،2022بسااااابب
موجااات البيااع القويااة ،كجاازء ماان موجااة

▪ قاارر االجتماااع الااوزاري ألوبااك ،فااي 2

التصااحيح .باإلضااافة الااى األسااباب التااي

يونيااااو  ،2022رفااااع اإلنتاااااج النفطااااي،

تعاازى الااى التطااورات السياسااية بالعااالم،

لااادول أوباااك د ،بمقااادار ( )648ملياااون

وارتفااع معادالت التضااخم ،ورفاع أغلااب

برمياال  /يااوم لشااهري يوليااو وأغساطس،

البنوك المركزية ألسعار الفائدة.

بعدما كانت الزياادة لشاهر يونياو ()432
مليون برميل  /يوم .وذلك لمساهمة أوبك
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د في التخفياط مان الضاغوط التضاخمية

تتوقااااع معاااادل نمااااو اقتصااااادي عااااالمي،

التااي تعاازى ،فاااي بعضااها ،الااى ارتفااااع

كمحاادد أساااس للطلااب علااى الاانفط ،يبلااغ

أسعار النفط.

( )%3.5لعاااام  ،2022مقارناااة بمعااادل

علما بأن حصة دولة الكويت من اإلنتااج

فعلاااااي ( )%5.8لعاااااام  .2021وذلاااااك

ساااااتكون ،فاااااي يولياااااو  2022حاااااوالي

بساابب تخفاايض معاادالت النمااو المتوقعااة

( )2.768مليون برميل  /يوم ،وبارتفاع

لعااااام  ،2022للواليااااات المتحاااادة (ماااان

قاادره حااوالي ( )44ألااط برمياال  /يااوم،

 %3.2الى  ،)%3ومنطقة اليورو (مان

عااان حصاااة شاااهر يونياااو الساااابق .ماااع

 %3.1الاااااااى  ،)%3والياباااااااان (مااااااان

وصول إجمالي إنتاج أوبك د ،في يولياو

 %1.8الااااااى  ،)%1.6مااااااع اسااااااتقرار

 ،2022الى ( )43206مليون برميال /

معاادلي نمااو الصااين والهنااد باادون تغيياار

يااوم ،مقارنااة مااع المسااتوى المناااظر فااي

( %5.1و ،%7.1تباعا).
▪ أما توقع نماو الطلاب علاى الانفط عالمياا،

شاااهر يونياااو الساااابق ( )42558ملياااون

حسااب توقعااات أوبااك لشااهر مااايو العااام

برميل  /يوم.
▪ بلاااغ إنتااااج دولاااة الكويااات ،خاااالل ماااايو

الجاااااري ،فهااااو بحاااادود ( )3.4مليااااون

 ،2022حوالي ( )2.687مليون برميل

برمياااال  /يااااوم ،لعااااام  .2022وليكااااون

 /ياوم ،وبارتفااع ( )27ألاط برميال عان

اجماااااالي الطلاااااب المتوقاااااع لهاااااذا العاااااام

انتاج شهر أبريل السابق.

( )100.29مليون برميل  /يوم.

▪ ووصاااال موسااااط سااااعر برمياااال الاااانفط

▪ مع توقع نماوعرض نفطاي ،للبلادان غيار

الكااااويتي المصاااادّر ،خااااالل مااااايو العااااام

ألعضاء في أوباك ،لعاام  ،2022حساب

الجاااااااااري ،الااااااااى ( )116.82دوالر /

تقااااديرات شااااهر مااااايو العااااام الجاااااري،

برمياااااااال .وبارتفاااااااااع ( )9.36دوالر /

بحااوالي ( )2.15مليااون برمياال  /يااوم،

برميل عن شهر أبريل السابق.

وليصاابح اجمااالي العاارض لهااذه البلاادان
حااوالي ( )65.74مليااون برمياال  /يااوم.

▪ وفقااااا آلخاااار تحااااديثات منظمااااة أوبااااك،

وبإضافة انتاج أوباك مان الغااز الطبيعاي

صاااادرة فاااي شاااهر ماااايو  ،2022فأنهاااا

المسااال  ،NGLsلاانفس العااام ،والمتوقااع
8

بحاااادود ( )5.4مليااااون برمياااال  /يااااوم،

مليااون برمياال .وهااذا المخاازون أقاال ماان

يصااابح الفاااارق باااين الطلاااب والعااارض

نظيره فاي العاام الساابق بحاوالي ()287

( ) 29.2ملياااااون برميااااال  /ياااااوم لعاااااام

مليااون برمياال .مااع إنخفاااض عاادد أيااام

.2022

تغطيااة المخاازون ،لتصاال فااي ابرياال الااى

▪ وفي مجال الواردات من النفط الخام ،فقد

( ) 57.4يااااوم .وهااااذا العاااادد ماااان أيااااام

ارتفعاااات الااااواردات األمريكيااااة بمعاااادل

التغطية أقل من نظياره فاي العاام الساابق

( )%6فااي شااهر مااايو عاان شااهر أبرياال

بحوالي ( )7.6يوم.

 ،2022ولتصااااال الاااااى ( )6.4ملياااااون

وارتفااع المخاازون التجاااري النفطااي ،فااي

برميااال  /ياااوم .كماااا تحسااانت الاااواردات

أبريااال  ،2022فاااي الوالياااات المتحااادة

الصاااينية ،لتصااال الاااى ( )10.5ملياااون

األمريكيااة ،بحااوالي ( )8.2مليااون يااوم،

برميااااال  /ياااااوم فاااااي أبريااااال .وقفااااازت

وليصاال الااى ( )1,115مليااون برمياال،

الاااواردات الهندياااة ،فاااي أبريااال بحاااوالي

وهااو أقاال ماان نظيااره فااي العااام السااابق

( )%13وصاااااوال الاااااى ( )5.1ملياااااون

بحوالي ( )139مليون برميل.

برمياااال  /يااااوم .مااااع اسااااتمرار ارتفاااااع

▪ وأخيرا ،ضمن التطورات النفطية ،ارتفع

الواردات النفطية اليابانية ،للشاهر الراباع

عاادد الحفّااارات النفطياة والغازيااة ،خااالل

على التوالي ،لتصل في شهر أبريال الاى

شااهر مااايو  ،2022مقارنااة مااع الشااهر

( )2.9ملياااون برميااال  /ياااوم .وتحقياااق

السابق ،بنحاو ( )31حفّاارة ،منهاا ()11

منظمااااة التعاااااون االقتصااااادي والتنميااااة

في بلدان أوبك ،و( )20فاي البلادان غيار

 OECDلقيماة واردات فااي أبريال تقادّر

األعضاء في أوبك.

بحوالي ( )9.3مليون برميل  /يوم.

وتركز االرتفاع في حالة أوبك في السعودية

▪ أمااا رصاايد المخاازون التجاااري النفطااي،

(د 8حفاااارات) ،والجزائااار (د .)5وتركاااز

فاااي منظماااة التعااااون اإلقتصاااادي ،فقاااد

اإلرتفاع في البلدان غير األعضاء فاي أوباك

ارتفااع ،فااي أبرياال  ،2022مقارنااة مااع

فااي الواليااات المتحاادة (د )25مااع انخفاااض

شاااهر ماااارس الساااابق ،بحاااوالي ()1.8

في حالة كندا بلغ (.)10-

ملياااون برميااال ،ولااايص الاااى ()2,628
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