تقرير
ملخص التطورات االقتصادية المحلية والنفطية
أبريل 2202
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تمهيد
يشهد االقتصاد الدولي ،بسبب تداعيات الحرب األوكرانية  /الروسية ،تحوالت تجسدت أساسا في
خفض معدل النمو الحقيقي المتوقع لعام  2022الى ( ،)%3.5وارتفاع معدالت التضخم
(بسبب انخفاض العرض من السلع الزراعية األساسية وعلى رأسها القمح ،وارتفاع تكاليف
الشحن والتأ مين ،وشبه غلق للبحر األسود ،واستمرار نقاط اختناق قي سالسل العرض ألهم
المواد الولية والوسيطة المنتجة في روسيا وأكرانيا ،وارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي،
وغيرها من العوامل) ،واتجاه معدالت الفائدة لالرتفاع لكبح التضخم .وقد اثّرت هذه التطورات
على أداء معدل النمو الحقيقي ألكبر اقتصادات العالم (الواليات المتحدة األمريكية) ،حيث
انخفض هذا المعدل من ( )%6.9في الربع الرابع من عام  ،2021الى ( )%1.4في الربع
األول من العام الجاري .2022 ،وتراقب مراكز اتخاذ القرارات االقتصادية ،في الدول
المتقدمة ،مدى تأثير رفع أسعار الفائدة على االستثمار ومن ثم معدل النمو الحقيقي ،وبالتالي
على أداء سوق العمل ومدى استمراره في استيعاب المزيد من العمالة ،كما هو اإلتجاه حاليا.
وسوف يتأثر االقتصاد الكويتي ،سلبا ،بهذه التطورات ،خاصة من خالل ارتفاع معدالت
التضخم ،وانعكاساتها على قيم الواردات الكويتية ،في حالة استمرار الحرب وتأثيراتها على
األسعار ،وذلك بعد تآكل المخزونات المحلية للسلع الخاضعة الرتفاع معدل التضخم .كما تأثر،
إيجابا ،بارتفاع أسعار النفط ،والتي عادة ما تتصف بالتقلبات.

أوال :التطورات االقتصادية المحلية:

النات  ،بطريقة اإلنفاق (تقديرات اإلنفاق

الحسابات القومية:

اإلساااااااتهالكي العاااااااائلي ،والحكاااااااومي،
والصاااادرات ،واإلساااتثمار ،والاااواردات،

▪ ال زال االقتصااااااااااد الكاااااااااويتي بااااااااادون

وهااااي محاااال اإلهتمااااام الاااادائم لوكاااااالت

إحصاااااااءات فعليااااااة للنااااااات المحلااااااي

التصنيف اإلئتماني).

اإلجماالي ،ومكوناتاه القطاعياة ،لارباااع
▪ كماااا اناااه ال يتاااوفر اتسااااق زمناااي باااين

األربعة لعام  ،2021والرباع األول لعاام

المنشور من ارقام العرض النقدي (M2

 .2022مااع عاادم إصاادار تقااديرات هااذا

ماان بنااك الكوياات المركاازي) ،ومعاادالت
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نمو النات المحلي اإلجمالي ،حتى يمكن

األعلااى بااين دول مجل ا

تقييم معدل نمو العرض النقدي ،وتأثيره

الخلي العربية ذات البيانات المنشورة.

على معدل التضخم.

▪ فااااي طاااال تطااااورات االقتصاااااد العااااالمي
الحاليااة ،وتأثيرهااا الملحااوط علااى معاادل

معدل التضخم:

التضخم ،بشكل منفصل ،مان الضاروري

▪ وصاال المعاادل (اإلجمااالي) ،علااى أسااا
سااانوي ،ماااار

التعاااون لاادول

أعااادة النطاار فااي عاارض مكونااات معاادل

 ،2022 / 2021الاااى

التضااخم بالدولااة ،بحيااث يوضااح معاادل

( ،)%4.36متركاااااازا فااااااي مجموعااااااة

التضاخم المساتورد ،والمحلاي ،وبطبيعااة

"التعليم" ( ،)%18.95ألسباب محلية،

الحال اإلجمالي واألساسي ،بالشكل الذي

و"األغذية" ( ،)%7.18ألسباب أغلبها

يصدر حاليا.

مستوردة.

التطورات النقدية:

▪ وصاال المعاادل (األساسااي) ساانويا ،بعااد
اسااااتبعاد األغذيااااة والمشااااروبات ،الااااى

▪ قااام بنااك الكوياات المركاازي ،فااي 4

( )%3.8وباستبعاد خدمات السكن ،الى

يونياااااو  ،2022وباإلتسااااااق ماااااع

(.)%5.36

خطاااااااوة اإلحتيااااااااطي الفيااااااادرالي

▪ وبالمقارنة مع معدل التضاخم اإلجماالي،
سنويا ،لشاهر ماار

األمريكي ،برفع ساعر الخصام برباع

 ،2022بالمملكاة

نقطااة مئويااة ،ماان ( )%1.75الااى

العربيااااة السااااعودية ،فقااااد وصاااال الااااى

( ،)%2للتكيّاااااف مااااان التطاااااورات

( ،)%2.0وفااااااي البحاااااارين (،)%3.9

االقتصادية الدولية.

وقطر ( ،)%4.3وعمان ( .)%3.6ماع
عدم توفر المعدل لدولاة االماارات ،علاى

▪ حقق العرض النقدي ( ،)M2لشهر

الموقااع االحصااائي .وبااذلك يكااون معاادل

ماااار

التضااخم ،بدولااة الكوياات ،علااى أسااا
ساااانوي ،لشااااهر مااااار

 ،2002نماااوا سااانويا بلااا

( .)%5.6وال يوجاااد ،كماااا أشااارنا

 ،2022هااااو

أعاله ،مناطر زمني ،منشور ،لنماو
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▪ ومن ناحية أخرى ارتفعات األصاول

النات المحلي اإلجمالي ،لياتم تقيايم

اإلحتياطيااة الرساامية بمعاادل ساانوي

األثر على معدل التضخم.
▪ كماا حقااق االدخاار الخاااص بالاادينار

وصل الى ( .)%3.2ومع اساتقرار

الكويتي ،نموا سانويا ،بلا (،)%6

معاااااادل نمااااااو مكااااااوني "الااااااذهب

يبل حوالي ضاعف المعادل المنااطر

النقااااااااادي" ،و"األوراق الماليااااااااااة

لعااااااااااام  .)%3.3-( 2020مااااااااااع

الجنبية" ،تركاز النماو فاي "حقاوق

انخفااااااض بمعااااادل نماااااو اإلدخاااااار

السااااحب الخاصااااة  ،"SDRوفااااي

الحكاااااااومي ،سااااااانويا بحاااااااوالي (-

"وضاااع اإلحتيااااطي لااادى صاااندوق

 ،)%1.3وهو أمر طبيعاي فاي طال

النقد الدولي".
▪ وأخياارا ،وصاال معاادل نمااو إجمااالي

اإلتجاه نحو السحب مان المادخرات
خالل فترات من العام السابق.

قيم " المعاامالت األلكترونياة" باين

▪ وشهدت التسهيالت اإلئتمانياة نماوا

آخاار إحصاااءات منشااورة (يناااير –

سااانويا واضاااحا ،بلااا (،)%16.7

مااااااااار

 )2022و (أكتاااااااااوبر –

األماااار الااااذي يساااااهم فااااي إنعااااا

ديسااااامبر  )2022الاااااى (.)%4.3

الطلااااب المحلااااي ،وبالتااااالي معاااادل

وقااد تااوزع هااذا المعاادل للنمااو بااين

النماااااو .وتركاااااز هاااااذا النماااااو فاااااي

( )%3.1فاااي حالاااة "نقااااط البياااع

التساااااهيالت الممنوحاااااة لقطاعاااااات

 ،"POSو(المعااااااااااامالت عباااااااااار

التجاااارة ،والتشاااييد ،والمؤسساااات

المواقااع األلكترونيااة" (،)%10.5

المالية غيار المصارفية ،والقاروض

مع نمو سالب ،متواضاع ،فاي حالاة

الشخصية ،والعقار.

"معااامالت أجهاازة الحاسااب ا لااي"
( .)%0.6-وياااااادعم هااااااذا النمااااااو
لالحتياطياااااااااات وضاااااااااع ميااااااااازان
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الماااااااادفوعات ال ساااااااايما تغطيااااااااة

واألقااااااال انخفاضاااااااا قطااااااااع "الماااااااواد

الواردات ،والعملة المحلية.

األساسية".
▪

سوق األوراق المالية:

وتركازت أكباار "كميااة" متداولااة ،خااالل
أبرياااال  ،2022فااااي قطاااااع "الخاااادمات

▪ إتصااااف شااااهر أبرياااال  2022بارتفاااااع

المالية" (حوالي  %45.62من اجمالي

معاادالت نمااو المكاسااب لكافااة مؤشاارات

كميااااة األسااااهم المتداولااااة) ،ثاااام قطاااااع

السااوق األربعااة ،مقارنااة بشااهر مااار

"البناااااوك" ( ،)%22.37و "العقاااااار"

الساااااابق :حااااااوالي ( )%2.7للمؤشاااااار

(.)%16.86

األول ،و ( )%2.1للمؤشر الرئيسي ،و

▪ أماااااا علاااااى أساااااا

( )%2.6للمؤشااااار العاااااام ،و ()%1.3

المتداولااة ،فقااد تصاادر قطاااع "البنااوك"

لمؤشر رئيسي  .50ويعزى ذلك لتحسن

( %39.32مااان اجماااالي قيماااة األساااهم

أسااااااعار الاااااانفط ،وانعكاساااااااتها علااااااى

المتداولة) ،ثم قطاع "الخدمات المالياة"

اإليااااارادات العاماااااة ،وموجاااااة التفااااااؤل

( ،)%23.85وقطاااااااااع "الصااااااااناعة"

بإساااتعادة النشااااط االقتصاااادي لوضاااعه

(.)%16.2

الطبيعي.

ثانيا :التطورات النفطية:

▪ مااع تحقيااق السااوق ،فااي أبرياال ،لقيمااة
سوقية تفوق قيمة شهر ماار

"قيماااااة" األساااااهم

أقاااار االجتماااااع الااااوزراي الثااااامن
▪
ّ

الساابق

بنحو (.)%4.18

والعشاااارون ألوبااااك ،فااااي  5مااااايو

▪ وحققاااات أربعااااة قطاعااااات ارتفاااااع فااااي

 ،2022زياااااااادة اإلنتاااااااا بنجاااااااو

المؤشااارات ،وهاااي :أوال "االتصااااالت"،

( )432ألاااف برميااال  /ياااوم لشاااهر

وثانياااا "الصاااناعة" ،وثالثاااا "الخااادمات

يونيااو ( 2022كاناات هناااك زيااادة

اإلساااتهالكية" ،وأخيااارا "البناااوك" .ماااع

مماثلة لشهر مايو السابق).

تحقيق القطاعات التسع األخرى لتراجاع
بالمؤشاارات ،وعلااى رأسااها "التااأمين"،

▪ تبلااا حصاااة إنتاااا دولاااة الكويااات،

ثااام "الطاقاااة" ،و"الرعاياااة الصاااحية"،

لشااااااهر يونيااااااو ،وفقااااااا إلجتماااااااع
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الوزاري )2.724( ،ملياون برميال

يااااااوم ،وبارتفاااااااع ( )2.4مليااااااون

 /ياااوم .أو ماااا يعاااادل ()%10.53

برمياال  /يااوم عاان تقااديرات الشااهر

من انتا أوبك المقرر لشهر يونياو

السااااابق ،مااااار  .علااااى أن تقااااوم

 ،2022وحااااوالي ( )%6.40ماااان

أوبااك بس ا ّد الفجااوة بااين تقااديري

اجماااالي إنتاااا أوباااك  .علماااا باااأن

الطلاااب والعااارض العاااالمي المشاااار

أكبر حصة إنتا  ،خالل يونيو ،هاي

اليهما أعاله.

للسااااااعودية ،وروساااااايا ()10663

▪ وصاال انتااا دولااة الكوياات ،خااالل

مليون برميل  /يوم ،لكل منهما.

ابريل  ،2002الاى نحاو ()2.662

▪ ارتفاع تقديرات الطلب العالمي لعام

مليون برميل  /ياوم ،وبارتفااع بلا

 ،2022حساااااب تقاااااديرات شاااااهر
أبرياااال ماااان نفاااا

حاااوالي ( )21ألاااف برميااال  /ياااوم،
عن شهر مار

العااااام ،2002

السابق.

حااااوالي ( )3.36مليااااون برمياااال /

▪ حقاااق متوساااط ساااعر برميااال الااانفط

يوم ،عن تقاديرات الشاهر الساابق،

الكااااويتي المصاااادّر ،خااااالل أبرياااال

مااااار  .ليصاااال تقديرهااااذا الطلااااب

 ،2022حااوالي ( )107.46دوالر

للعاااااام الماااااذكور الاااااى ()100.29

 /برمياااااال ،وبانخفاااااااض قاااااادره (-

مليون برميل  /يوم.

 )5.82دوالر  /برميااال عاااب شاااهر
مار

▪ كمااا ارتفااع تقاادير العاارض النفطااي

السابق.

العااالمي لعااام  ،2022للبلاادان غياار

▪ ارتفاع الواردات الصينية من الانفط

األعضاء في أوبك ،حسب تقاديرات

الخااام لتصاال الااى حااوالي ()10.5

العااام ،الااى

مليااااون برمياااال  /يااااوم فااااي أبرياااال

حااوالي ( )65.97مليااون برمياال /

 ،2022مقارناااااة ( )10.1ملياااااون

شااهر أبرياال ماان نف ا
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برمياال  /يااوم فااي مااار

السااابق.

مع توقع ارتفاع هاذه الاواردات فاي
حالااااة الهنااااد فااااي أبرياااال ،بعااااد ان
وصلت الى حاوالي ( )10.1ملياون
برميل  /يوم.
▪ إنخفاااض عااادد الحفّاااارات النفطياااة
والغازيااااة ،خااااالل أبرياااال بنحااااو (-
 ،)46منهااااا ( )7-فااااي أوبااااك ،و(-
 )39فااي الاادول غياار األعضاااء فااي
أوبك.
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