الموجز االقتصادي
 5فبراير 2017
< دانا الفقير

االقتصاد الكلي

اقتصادية

البحرين :مرونة القطاع غير النفطي تدعم
االقتصاد
اآلفاق والتوقعات
 توقعات بارتفاع نمو الناتج المحلي اإلجمالي في العام  2017حتى العام
 2018على خلفية متانة االقتصاد غير النفطي.
 توقعات بقوة النمو غير النفطي إثر ارتفاع مستويات االستثمار وباألخص في
قطاع البناء والتشييد.
 التضخم سيشهد ثباتا ً في العام  2017ويرتفع الحقا ً في .2018
 توقعات بتقلص العجز في الميزانية وبقاءه رغم ذلك مرتفعا ً عند ٪15
و ٪13من الناتج المحلي اإلجمالي في العامين  2017و 2018على التوالي
وذلك إثر قوة مستويات اإلنفاق الحكومي.
 توقعات بتراجع ضغوطات السيولة المصرفية تدريجيا ً تماشيا ً مع تعافي نمو
الودائع.
توقعات بتسارع تدريجي في االقتصاد الحقيقي تماشيا ً مع استقرار زخم القطاع غير
النفطي
من المتوقع أن يرتفع نمو االقتصاد البحريني بصورة تدريجية في العامين 2017
و 2018على خلفية قوة مستويات نشاط القطاع غير النفطي .إذ يتوقع أن يرتفع نمو
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى  ٪3.4و ٪4.2في العامين  2017و 2018على
التوالي من نسبة تقدر عند  ٪2.9في العام  .2016ومن المتوقع أن يحافظ نمو الناتج
المحلي اإلجمالي النفطي على ركود نشاطه في  2017إثر ثبات مستويات االنتاج ال
سيما بعد قرار اتفاقية منظمة أوبك لخفض االنتاج .ونتوقع أن يتسارع النمو في هذا
القطاع قليالً في العام  2018تماشيا ً مع تسارع االنتاج .ومن المتوقع أن يرتفع النمو
غير النفطي تدريجيا ً من  ٪3.6في العام  2016إلى  ٪4.2في  2017وإلى ٪4.5
في  2018نتيجة ارتفاع مستويات االستثمار السيما في قطاع البناء والتشييد.
وشهد نمو الناتج المحلي اإلجمالي تعافيا ً في الربع األول من العام  2016مقارنة
بأدائه في الربع الرابع من العام  2015متسارعا ً إلى  ٪4.5على أساس سنوي .إال
أن هذا التسارع قد جاء غالبا ً نتيجة القفزة غير االعتيادية التي شهدها نمو الناتج
المحلي اإلجمالي النفطي الحقيقي .إذ تباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
مجدداً إلى  ٪2.5على أساس سنوي بعد تراجع نشاط االقتصاد النفطي الحقيقي
بواقع  ٪1.7على أساس سنوي.
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الرسم البياني  :1الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
( ٪النمو السنوي* ،توقعات)

المصدر :الجهاز المركزي للمعلومات وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني  :2الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي الربع سنوي
( ٪النمو السنوي* ،توقعات)

المصدر :مجلس التنمية االقتصادية

الرسم البياني  :3التضخم في أسعار المستهلك حسب القطاع
( ٪النمو السنوي)

وفي المقابل ،ارتفع نمو االقتصاد غير النفطي الحقيقي من  ٪2.8على أساس سنوي
التوقعات اإلقتصادية

الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
 القطاع النفطي القطاع غير النفطيالتضخم
الميزانية

مليار دوالر
النمو سنوي
النمو سنوي
النمو سنوي
النمو سنوي
كنسبة من الناتج المحلي

2015

*2016

*2017

*2018

32
2.8
0.13.6
1.8
16.1-

32
2.9
0.0
3.6
2.5
18.0-

35
3.4
0.0
4.2
2.5
15.0-

38
4.2
2.9
4.5
3.0
12.6-

المصدر :الجهاز المركزي للمعلومات

المصدر :مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني
*تقديرات وتوقعات
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إلى  ٪3.6على أساس سنوي في الربع الثاني من العام  ،2016مما ساهم في دعم
التراجع في نشاط القطاع النفطي  .كما سجل الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
أعلى معدل نمو سنوي في الربع الثاني من العام  ،2016وذلك بفضل سرعة لجوء
السلطات إلى المنح الخليجية ما ساهم بدوره في دعم االستثمار .حيث تعهدت دول
مجلس الخليجي باستثمار  10مليار دوالر في البحرين خالل عشر سنوات ،كما
تعهدت البحرين بدورها أن تخصص تلك االستثمارات نحو تنمية البنية التحتية
واإلسكان.

الرسم البياني  :4الميزان المالي

توقعات باستقرار معدل التضخم في العام  2017وارتفاعه في 2018
ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خالل معظم النصف األول من العام
 2016بعد خفض الدعوم في مكون المواد الغذائية ومكون خدمات المسكن  ،بما دفع
معدالت التضخم في هذين المكونين إلى االرتفاع .إال انه يبدو أن اآلثار األولية
لخفض الدعم قد بدأت في التالشي نتيجة تباطؤ التضخم في مكونات اإلسكان
وتراجع أسعار المواد الغذائية ،حيث ارتفع معدل التضخم الى أعلى مستوى عند
 ٪3.8على أساس سنوي في أبريل ،في حين استقر في أكتوبر عند .٪1.5

المصدر :وزارة المالية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني  :5ميزان الحساب الجاري

وعلى الرغم من هذا التباطؤ في التضخم مؤخراً  ،إال اننا نتوقع ان يسجل متوسط
التضخم ارتفاعا ً بسيطا ً ا ليصل إلى  ٪2.5في العام  ،2016نظراً الرتفاعه خالل
النصف األول من السنة .ونتوقع أن يظل متوسط التضخم السنوي عند مستوى
 ٪2.5في العام  2017بدعم من استقرار التضخم في اإلسكان والمواد الغذائية .بينما
نتوقع أن يواجه التضخم العام بعض الضغوطات في العام  2018ال سيما مع
ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم سلطات دول مجلس التعاون الخليجي فرضها.
توقعات بتراجع العجز المالي وبقاءه مرتفعا ً
من المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي .ومع توقعات بلوغ سعر التعادل عند ما يقارب  120دوالراً للبرميل
وحفاظ مستويات اإلنفاق على قوتها ،من المتوقع أن يتراجع العجز المالي للناتج
المحلي اإلجمالي قليالً من  ٪18في العام  ،2016إلى ما يقارب  ٪15و ٪13في
 2017و 2018على التوالي.
ال تزال البحرين تعتزم فرض اإلصالحات المالية تماشيا ً مع مقترحات صندوق النقد
الدولي للعمل على دعم العجز المالي .وقد تركزت جهود خفض االنفاق على
الدعو م ،في حين ظلت مستويات االنفاق الحكومي على البنية التحتية والمشروعات
التنموية نتيجة دورها التحفيزي مستقرة اجماالً .وقد ألغت الحكومة الدعوم على
اللحوم ومشتقاتها في أغسطس من العام  .2015ووافق مجلس الوزراء في ديسمبر
من العام ذاته على نظام تسعير جديد للديزل والكيروسين ووقود الطائرات ،االمر
الذي من شأنه أن يخفض من تكلفة الدعوم ويعكس زيادة األسعار في باقي دول
مجلس التعاون الخليجي بشكل أفضل .وفي النصف األول من من العام  2016أقرت
السلطات إلغاء الدعوم على الخدمات.
وقد يتم تطبيق المزيد من الخفض للدعوم مستقبالً للحد من ارتفاع مستوى الدين إال
أن خفض اإلنفاق ال يزال تحديا ً قائما ً أمام السلطات ال سيما أن أكثر المناطق
الحساسة سياسيا ً في االنفاق تتمثل في الدعوم والرواتب الحكومية والتي تمثل ثلثي
إجمالي اإلنفاق الحكومي.
ونظراً لتوقع استمرار ارتفاع عجز الموازنة على الرغم من تقليص الدعوم ،قد
تواصل البحرين توجهها نحو اسواق السندات المحلية والدولية للمساعدة في تمويل
العجز .وفي العام  ،2015قامت البحرين بإصدار سندات بقيمة إجمالية بلغت 6
مليار دوالر ،من ضمنها  1.5مليار دوالر في هيئة سندات دين دولية .و في العام
 ،2016طرحت البحرين سندات بقيمة  3.4مليار دوالر ،من ضمنها سندات دولية
بقيمة  2مليار دوالر أمريكي .لذا فمن المتوقع ان تظل نسبة الدين في حدود ٪60
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المصدر :وزارة المالية وتقديرات بنك الكويت الوطني

الرسم البياني  :6مطالب البنوك من القطاع الخاص
( ٪النمو السنوي)

المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

الرسم البياني  :7الودائع
( ٪النمو السنوي لمتوسط متحرك لثالثة أشهر)

المصدر :تومسون رويترز داتاستريم
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من الناتج المحلي اإلجمالي في العام .2016
وقد أدت المخاوف من العجز المالي والديون إلى موجة تخفيض للتصنيف االئتماني
السيادي طويل األجل للبحرين .إذ قامت وكالة "فيتش" للتصنيف االئتماني في شهر
يونيو تماشيا ً مع الوكالتين الكبيرتين األخرتين بتخفيض التصنيف االئتماني طويل
االجل للبحرين الى ما دون درجة االستثمار .كما خفضت وكالة ستاندرد ان بورز
تصنف البحرين االئتماني من إلى مستوى أقل من السابق  BBإلى  -BBفي
ديسمبر .ومما ال شك فيه ان هذه التخفيضات قد صعبت من مهمة الحكومة على
التفاوض للحصول على صفقات سندات أفضل.
من المتوقع ان تتحسن مستويات السيولة عند البنوك على مدى العامين القادمين
بعد عودة البنك المركزي البحريني لنشر البيانات ،تشير البيانات األخيرة إلى تباطؤ
في نمو مطالب البنوك من القطاع الخاص خالل معظم العام  2016إثر تراجع
اإليرادات النفطية ليستقر في أكتوبر عند أقل مستوى منذ عدة سنوات عند ٪2.8
على أساس سنوي .ونتوقع أن يتحسن النمو خالل العام  2017والعام  2018على
خلفية تعافي أسعار النفط مع تسارع الطلب على االقتراض ال سيما في قطاع البناء
والتشييد.
كما تأثر نمو إجمالي الودائع سلبا ً بالتراجع المستمر في االيداعات الحكومية .حيث
استمرت الودائع الحكومية في االنكماش نتيجة لتراجع االيرادات النفطية وارتفاع
مستويات االنفاق الحكومي .حيث تشير البيانات األخيرة الى تراجع الودائع الحكومية
من  ٪4.8على أساس سنوي في سبتمبر إلى  ٪3.0على اساس سنوي في أكتوبر.
كما ظل نمو ودائع القطاع الخاص متدنيا ً أيضا ً عند  ٪2.3على اساس سنوي .إال أنه
من المتوقع أن يتعافى إجمالي نمو الودائع على المدى المتوسط في ظل تعافي أسعار
النفط ونشاط إصدار السندات ما سيساهم بدوره في تحسين السيولة وتخيف
الضغوطات على القطاع المصرفي.

الرسم البياني  :8عرض النقد
( ٪النمو السنوي لمتوسط متحرك لثالثة أشهر)
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المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

الرسم البياني  :9أسعار الفائدة
()٪

المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

الرسم البياني  :9مؤشر بورصة البحرين
( ٪المؤشر الرئيسي)

وشهد نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن )2تباطؤاً في العام  2016وظل كذلك
في الربع الرابع من العام  2016ما أدى إلى ارتفاع أسعار فائدة اإلنتربنك إلى أعلى
مستوي اتها منذ عدة سنوات خالل العام .وقد بلغ نمو عرض النقد (ن )2خالل أكتوبر
أقل مستوياته منذ سبع سنوات تقريبا ً عند  ٪0.8على أساس سنوي.
وشهدت أسعار فائدة االنتربنك ألجل الشهر و الثالثة أشهر ارتفاعا ً حادأ في العام
 2016السيما بعد رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بواقع  25نقطة أساس في ديسمبر
والذي جاء على أعقابها رفع في سعر فائدة بنك البحرين المركزي بواقع  25نقطة
أساس .إذ لغاية منتصف ديسمبر كانت أسعار الفائدة قد ارتفعت بواقع  50نقطة
أساس و 45نقطة أساس على التوالي منذ بداية السنة المالية .ولكن من المتوقع أن
تتراجع أسعار فائدة اإلنتربنك عن مستوياتها المرتفعة تدريجيا ً تماشيا ً مع التوقعات
بتراجع ضغوطات السيولة خالل العامين القادمين وركود التأثير األولي الرتفاع
أسعار الفائدة الرئيسية على المدى القريب.

المصدر :تومسون رويترز داتاستريم

سوق األوراق المالية يتحسن قليالً مع تعافي أسعار النفط
سجل مؤشر سوق البحرين العام مكاسبا ً بحلول نهاية العام  2016كغيره من أسواق
المنطقة وذلك على خلفية تعافي أداء أسواق النفط العالمية وتحسن ثقة المستثمر.
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