ملخص التطورات االقتصادية المحلية والنفطية

يونيو 2022
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بعض تطورات بيئة االقتصاد العالمي

▪ ال زال ارتفاع معدل التضخم يمثل أهم تحدي لإلقتصاد الدولي .فقد وصل المعدل الى
( )%9.1في الواليات المتحدة ،خالل شهر يونيو ( 2003وبارتفاع  %1.3عن الشهر
السابق) ،والى ( )%9.1في المملكة المتحدة (بارتفاع  %0.1عن الشهر السابق).
▪ وال زال ،أيضا ،معدل النمو الحقيقي العالمي تحت ضغوط التخفيض ( )%3.5لعام
 ،2022حسب تقديرات أوبك .حيث خفّض صندوق النقد الدولي المعدل األمريكي لعام
 2022الى ( ،)%2.3في يوليو الحالي ،بعدما كان المعدل المتوقع ،المعلن في يونيو،
هو ( ،)%2.9مقارنة مع المعدل السابق البالغ ( .)%3.7وقدّرت أوبك ،في يونيو ،معدل
النمو الحقيقي لمنطقة اليورو ،لعام  ،2022بنحو ( ،)%3وللملكة المتحدة (.)%3.5
▪ وكان من ضمن نتائج هذا الوضع االقتصادي الدولي أن تعادل ،وألول مرة ،سعر صرف
اليورو مقابل الدوالر ( 1يورو =  1.008دوالر) .األمر الذي يعكس أسوأ تدهور لقيمة
اليورو مقابل الدوالر ،منذ العمل بعملة اليورو ،وذلك للضغوط االقتصادية التي يعنيها
االقتصاد األوربي ،بفعل نتائج قراراته الخاصة بالحرب األوكرانية  /الروسية.
▪ توقع المدير التنفيذي لوكالة " موجان ستانلي  "Morgan Stanleyأن تدخل منطقة
اليورو في مرحلة كساء معتدل ،في الربع األخير من العام الجاري .كما توقعت الوكالة
نجاح سياسة االحتياطي الفيدرالي في كبح التضخم في الواليات المتحدة ،اال ّ ان هناك
احتمال ( )%50بدخول الواليات المتحدة مرحلة الكساد ،اال ّ انه ليس كسادا عميقا ،وال
يستمر لفترة طويلة.
▪ رغم تحقيق االقتصاد الصيني (أكبر إقتصاد مستورد للنفط) توسعا ،في الربع األول من
 ،2022وبمعدل نمو بلغ ( )%4.8بفعل نمو اإلستثمار الثابت وتجارة التجزئة ،اال ّ أن
اإلقتصاد الصيني شهد بعد ذلك ،وبسبب الحظر ،بعض التباطؤ .لذا فأن هناك توقع أن
ينخفض معدل النمو السنوي المتوقع لعام  ،2022ليكون في حدود ( ،)%4بدال من
( )%5.5كما كان متوقعا بالسابق.
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▪ وتركز أكبرارتفاع تضاخمي سانوي ،فاي

أوال :التطورات االقتصادية المحلية:

شااااااهر مااااااايو ،بمجموعااااااات :التعلاااااايم

▪ معدل النمو:

( ،)%18.98ثاام األغذيااة والمشااروبات

الزالت إحصااءات الحساابات القومياة

( ،)%8.23الكسااااء وملبوساااات القااادم

(وماااا تتضااامنه مااان تقاااديرات النااااتج

( .)%6.37وشاااهريا فاااي مجموعاااات:

المحلاااي باألساااعار الجارياااة والثابتاااة،

األغذيااااااااة والمشااااااااروبات (،)%0.99

حساااب القطاعاااات ،وحساااب اإلنفااااق)

والكسااااء وملبوساااات القااادم ،والترفياااه
والثقافة ( ،)%0.16لكل منهما.

غائباااة ،علاااى أسااااس سااانوي ،ورباااع

▪ وبالمقارنااااااة مااااااع بقيااااااة دول مجلااااااس

ساااااانوي ،لعااااااام  ،2021وللااااااربعين

التعاااون ،فااأن المعاادل الساانوي للتضااخم

األولااين ماان عااام  .2022وهااو أماار

بدولااة الكوياات يعتباار ماان ضاامن اعلااى

بااادأ يثيااار تسااااؤل عااادد مااان الجهاااات

معاااادالت التضااااخم ،خااااالل شااااهر مااااايو

المعنية.

 .2022حيااث بلااغ فااي حالااة السااعودية
( ،)%2.2والبحااارين ( ،)%4.7ودباااي

▪ معدل التضخم:

(( )%4ال يتاااوفر معااادل عااان اإلماااارات

▪ وصاال المعاادل ،فااي مااايو  ،2022علااى

لشهر مايو  ،)2022وعمان (.)%1.9

أساس سنوي ،الاى ( ،)%4.52مقارناة

فااااي حااااين فاااااق معاااادل تضااااخم قطاااار

ماع ( ،)%4.71أي بإنخفااض ،ساانوي،

( ،)%5.1نظيره الكويتي (.)%4.52

بلغ (.)%0.19
▪ وأرتفااع المعاادل ،علااى أساااس شااهري،

▪ تقرير وكالة ستاندرز آند بورز:

لشااااااهر مااااااايو ،بحااااااوالي (،)%0.16
مقارنة بالشهر السابق.
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أشااار التقرياار ،الصااادر فااي  15يوليااو

إمكانياااااة وصاااااول الحكوماااااة لصاااااندوق

 ،2022الااااى اسااااتعادة دولااااة الكوياااات

األجيااااال القادمااااة ،لتموياااال احتياجااااات

لتصاانيف اافاااق االقتصااادية "المسااتقرة

الموازنااااة ،أو تسااااديد القااااروض ،عنااااد

 ،"Stableبعااااااد أن كااااااان التصاااااانيف

الحاجة لذلك.

السابق ضمن فئة "سالب" .األمار الاذي

تقياايم أولااي :وقااد أورد التقرياار ،جاادول

يعكس النظرة المستقبلية لتحسن أساعار

( )1صاافحة  ،6تقديراتااه وتنبؤاتااه لعاادد

الاااانفط ،وماااان ثاااام اإلياااارادات النفطيااااة،

من المتغيرات االقتصادية لدولة الكويت.

وتوقاااع الوكالاااة بوجاااود آلياااات تمويااال

حيااث توقااع ،باالتفاااق م اع كافااة الجهااات

إضااااافية (باإلضااااافة الااااى السااااحب ماااان

المعنيااة ،بنمااو االقتصاااد الكااويتي للعااام

صااندوق اإلحتياااطي العااام) ،متمثلااة فااي

الحااالي بحاادود ( ،)%8وحااوالي ()%6

رفع القيود القائمة حاليا على اإلقتاراض

لعااام  .2023اال ّ ان هااذا النمااو ،وبفعاال

العام.

توقاااااع تراخاااااي الطلاااااب علاااااى الااااانفط،

وأبقااااات الوكالاااااة التصااااانيف اإلئتمااااااني

سااينخفض الااى حااوالي ( )%2.5عااامي

الساااااايادي للدولااااااة عنااااااد (ِ،)A+/A-1

 2024و .2025

السائد سابقا.

كما تنبأ بمعدل استثمار لعام  2023عند

وأشاااارت الوكالاااة بتقريرهاااا بأناااه مااان

( ،)%19.8ولعاااام ،)%26.1( 2024

الممكااان تخفااايض التصااانيف اإلئتمااااني

ولعااااااااااام  .)%26.6( 2025مقاباااااااااال

السايادي اذا( :أ) لام ياتم التوصال ،خاالل

معدالت ادخار مناظرة لهذه األعوام تبلغ

فترة  3-2سنة القادماة ،لبرناامج شاامل

( ،)%46.5و( ،)%33.5و(،)%32

ومسااااااتدام للتموياااااال( .ب) واسااااااتمرار

على التوالي.

التاااااوترات باااااين الحكوماااااة والمجلاااااس

اال ّ أن التقرير يتنبأ بمعدل دين (منساوب

بالشااكل الااذي يااؤدي الااى عرقلااة تنفيااذ

للناتج) متسارع بعد عاام  ،2023وعناد

اإلصالحات االقتصادية ،أو تمرير قانون

( )%15.4لعاااااام  ،2024و()%25.2

الادين العاام ،او التصاريح بالياات تمويال

لعام  .2025وهو أمر (قد) ال يبرر (أي

الموازنة الضارورية األخار( ..ج) عادم
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الحاجة لهذه النسبة من الدين) ،فاي ظال

الناااتج المحلاااي اإلجماااالي ،ولااانفس

معااادالت إدخاااار ،محلياااة ،مرتفعاااة ،كماااا

الفتاارة ،فسااوف يشااكل ضااغطا علااى

أشرنا أعاله.

معدل التضخم ،أو /و الواردات.

كما أنه من المفضل أن يتم تقسيم التنبؤ

▪ كمااااا ارتفااااع معاااادل نمااااو اجمااااالي

بمعاااادالت اإلدخااااار ،واإلسااااتثمار ،الااااى

التسااهيالت اإلئتمانيااة ،خااالل مااايو،

معاااادالت خاصااااة ،وعامااااة فااااي تقرياااار
الوكالة .رغم أن مثل هذا التقسايم ،رغام

علاااااى أسااااااس شاااااهري بحاااااوالي

أهميتاااااه الملحاااااة لمتطلباااااات اإلصاااااالح

( ،)%1.6وسااااااااانوي (.)%11.1

االقتصااادي ،اال ّ انااه غياار متااوفر ضاامن

وهااو أماار يااوحي ،خاصااة ساانويا،

إحصاءات اإلدارة المركزية لإلحصاء.

بانتعاش طلب القطاع الخااص علاى
التمويااال ،ومااان ثااام المسااااهمة فاااي
إنعاش الطلب المحلي.

التطورات النقدية:
▪ وفقااا اخاار إحصاااءات بنااك الكوياات

▪ وشاااااااهدت االدخاااااااارات الخاصاااااااة

المركاااازي ،فااااي  6يوليااااو ،2022

بالاادينار ،لااد .الجهاااز المصاارفي،

وصاال العاارض النقاادي ( ،)M2فااي

نماااوا شاااهريا ،فاااي ماااايو ،2022

ماااااااايو  ،2022الاااااااى ()41.569

بمعاااادل ( )%0.6تقريبااااا ،ونمااااوا

مليااار دينااار ،وبمعاادل نمااو شااهري

سنويا بمعدل ( .)%8.7األمر الذي

( ،)%0.09وسنوي ( .)%8األمر

يعكااس تنااامي الماادخرات المحليااة،

الاااااذي يعكاااااس التناااااامي السااااانوي

وبالتالي معدل اإلدخار المحلي .وما

لعاااارض العملااااة ،والودائااااع تحاااات

يمثلااه ذلااك ماان تطااور إيجااابي فااي

الطلااب ،وشاابه النقااود .وهااو األماار

مجاااااالين( :أ) تاااااوفر المزياااااد مااااان

الااذي ،اذا لاام يكاان متسااقا مااع نمااو

األماااوال القابلاااة لتمويااال اإلئتماااان
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سوق األوراق المالية:

المحلاااي ،و (ب) مسااااهمة القطااااع
المصرفي في الدين الداخلي لتمويل

▪ اسااتمر تراجااع السااوق ،فااي يونيااو

العجز المحتمل في الموازنة العاماة

 ،2022بااااالتراجع للشااااهر الثاااااني

للدولة مستقبال.

على التوالي .وذلك بسبب اساتمرار

▪ كماااا حققااات المااادخرات الحكومياااة،

الموجااااات البيعيااااة ،لعاااادم وضااااوح

لاااااد .الجهااااااز المصااااارفي ،نماااااوا

اتجاهااات االقتصاااد الاادولي الناتجااة

شهريا ،بلاغ ( ،)%1وسانويا ،عناد

عاان التااوترات الدوليااة ،واسااتمرار

( .)%1.2األمر الذي يعكس توقف

رفاااااع البناااااوك المركزياااااة ألساااااعار

الحكوماااااااة عااااااان الساااااااحب مااااااان

الفائدة.

مدخراتها.

▪ وعليااه ،تراجااع المؤشاار األول ،فااي

▪ وماااان ناحيااااة أخاااار ،.حقااااق نمااااو

نهاية يونيو ،مقارنة بنهاياة الشاهر

األصااول اإلحتياطيااة الرساامية نمااوا

السااااااااااااابق ،بنحااااااااااااو (،)%4.9-

شااااهريا ،فااااي مااااايو  ،2022بلااااغ

والمؤشااااار الرئيساااااي بحاااااولي (-

( ،)%4.3وساانويا ( .)%8ويعااود

 )%6.4والمؤشااااااااااار العاااااااااااام (-

النمااو الشااهري ،أساسااا ،الااى ،نمااو

 ،)%5.3ومؤشااااااار رئيساااااااي 50

مكااااااون اإلحتياااااااطي علااااااى شااااااكل

بتراجع بلغ (.)%7.4-

"العملااااااااة والودائااااااااع األجنبيااااااااة

▪ ماااع انخفاااااض قيمااااة التااااداول فااااي

بالخااااارج" .ويعااااود ،أساسااااا ،فااااي

يونياااااو بحاااااوالي ( )%20.5عااااان

حالااااة النمااااو الساااانوي ،الااااى نمااااو

القيماااة المنظااارة فاااي شاااهر ماااايو

مكون "حقوق السحب الخاصة".

السابق.
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▪ مااع تحقيااق خسااائر رأساامالية فااي

▪ توقع تقرير أوبك الشاهري ،الصاادر فاي

يونياااو قااادرت بنحاااو ( )2.1ملياااار

يوليااو  ،2022أن يصاال الطلااب العااالمي
علااى الاانفط ،خااالل العااام الجاااري ،الااى

دينااار (بلغاات القيمااة السااوقية فااي

( )100.29مليون برميل  /يوم .وبنماو

نهاية شهر ماايو حاوالي  46ملياار

( )3.36مليااون برمياال  /يااوم عاان عااام

ديناااار ،ووفاااي نهاياااة شاااهر يونياااو

.2021

حوالي  44مليار دينار).

▪ كماااا توقاااع التقريااار أن يصااال العااارض

▪ كمااااااا تراجعاااااات مؤشاااااارات ()10

النفطي للادول غيار األعضااء فاي أوباك،

قطاعات (مان مجماوع  13قطااع)،

لعااااام  ،2022حااااوالي ( )65.7مليااااون

وأهمها :قطاع السالع اإلساتهالكية،

برياال  /يااوم ،وعاارض أوبااك ماان الغاااز
الطبيعي المساال ( )5.4ملياون برميال /

وقطااااع الماااواد األساساااية ،وقطااااع

يااوم .علااى أن يمثاال الفااارق بااين الطلااب

الصاااناعة .فاااي حيااات ارتفعااات قااايم

العالمي ( 100.3مليون برميال  /ياوم)،

مؤشرات الثالث قطاعاات المتبقياة،

والعاارض العااالمي ماان السااوائل النفطيااة

وهاااااااااي :قطااااااااااع التكنولوجياااااااااا،

والغااااز ( 71.1ملياااون برميااال  /ياااوم)،

والتأمين ،والطاقة.

حصااة أوبااك (أي حااوالي  29.2مليااون
برميل  /يوم) من اإلنتاج النفطي.
▪ بقيت واردات الواليات المتحدة النفطياة،

ثانيا :التطورات النفطية:

خالل يونيو  ،2022عند ( )6.4ملياون

▪ وفقا إلجتماع أوبك  +الوزاري ،المنعقاد

برميااال  /ياااوم .فاااي حاااين وصااالت هاااذ

في  30يونيو العام الجاري ،تا ّم االتفااق

الواردات في حالاة الصاين ،خاالل ماايو،

على تأكيد رفع اإلنتااج ،المصاادق علياه

الى حوالي ( )10.8مليون برميل  /يوم

فااااااي االجتماعااااااات الوزاريااااااة ( )19و

 ،والمسااااااتمرة فااااااي التحساااااان . .مااااااع

( ،)29ب ( )648ألاااف برميااال  /ياااوم،

انخفااااض الااااواردات النفطيااااة الهنديااااة،

ليستمر خالل شهر أغسطس .2022

لتصاال الااى ( )4.6مليااون برمياال  /يااوم
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فاااي ماااايو .ونفاااس اإلتجااااه فاااي حالاااة

( ،)54+والوالياااات المتحااادة األمريكياااة

اليابان ،لتصل الواردات ،بعد انخفاضها،

( .)21+أماااا فاااي الااادول األعضااااء فاااي

الاى حااوالي ( )2.6مليااون برمياال  /يااوم

أوبااك ،فتركااز أكباار ارتفاااع فااي العااراق

في مايو .مع تنامي ،حالي ،في واردات

(.)7+

منظماااة التعااااون االقتصاااادي والتنميااااة

▪

ووفقااااا لهااااذا االتفاااااق بلغاااات الحصااااة

مقارناااة بالمساااتو .الساااائد فاااي ماااارس

المسااااااتهدفة لدولااااااة الكوياااااات حااااااوالي

.2022

( )2.811مليااون برمياال  /يااوم ،خااالل

▪ ارتفاااااع المخااااازون التجااااااري النفطاااااي

شااااهر أغسااااطس  .2022وتمثاااال هااااذه

لمنظمة التعاون االقتصادي ،خاالل ماايو

الحصاااة نحااااو ( )%10.5مااان اإلنتاااااج

 ،2022وعلى أسااس شاهري ،بحاوالي

المساااااتهدف ألوباااااك (الباااااالغ 26.689

( )10.5مليااون برمياال ،وليصاال رصاايد

ملياااون  /برميااال ياااوم) ،وتمثااال حاااوالي

المخزون الاى ( )2,680ملياون برميال.

( )%6.4من انتاج أوباك  +المساتهدف

وكاااذلك الحاااال ماااع المخااازون التجااااري

(البالغ  43.854مليون برميل  /يوم).

األمريكاااي ،الاااذي ارتفاااع علاااى أساااااس

▪ وصااااال انتااااااج الدولاااااة ،خاااااالل يونياااااو

شاااهري ،فاااي يونياااو ،بحاااوالي ()31.1

 ،2022الاى ( )2.718ملياون برمياال /

ملياااون برميااال ،وليصااال الرصااايد الاااى

يوم ،وبارتفاع ( )29ألاف برميال  /ياوم

( )1,185مليون برميل.

عااان شاااهر ماااايو الساااابق .وشاااهد هاااذا

▪ كمااا شااهدت التطااورات النفطيااة ،دوليااا،

الشهر أكبر ارتفاع بمستو .االنتااج فاي

فاااي يونياااو  ،2022ارتفاعاااا فاااي عااادد

حالاااة الساااعودية ( )159ألاااف برميااال /

الحفّاااارات النفطياااة والغازياااة ،بحاااوالي

يااوم ،وأكباار انخفاااض فااي حالااة ليبااا (-

( )78+حفّااااااارة ،منهااااااا ( )88+فااااااي

 )78ألف برميل  /يوم.

البلااادان غيااار األعضااااء فاااي أوباااك ،و(-

▪ وصاااال سااااعر برمياااال الاااانفط الكااااويتي

 )10فاااي البلااادان األعضااااء فاااي أوباااك.

المصدّر ،كمتوسط خاالل يونياو ،2022

وتركااز اكباار ارتفاااع ،فااي حالااة البلاادان

الاااى نحاااو ( )117.26دوالر  /برميااال،

غياااار األعضاااااء فااااي أوبااااك ،فااااي كناااادا
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وبارتفاع ( )0.44دوالر عن شهر مايو
السابق.
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