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أوالً :التطورات االقتصادية المحلية
 1.1ميزان المدفوعات ،الربع الثاني 2020
نشر بنك الكويت المركزي ،في  9ديسمبر  ،2020األرقام األولية لميزان المدفوعات للربع الثاني،
والمعدّلة للربع األول من نفس عام  .2020وأوضحت أوضاع هذا الميزان انخفاض معدل نمو
رصيد الحساب التجاري (السلع والخدمات) بحوالي (( )%110-من  1352.2إلى  36.3-مليون
دينار) .وبطبيعة الحال يعزى ذلك أساسا ً إلى انخفاض الصادرات السلعية من ( )4026.3بالربع
األول إلى ( )1985مليون دينار بالربع الثاني ،منها انخفاض الصادرات النفطية من ()3611.3
إلى ( )1763.6مليون دينار ،تباعاً .مع انخفاض الواردات السلعية من ( )2025.9بالربع األول
إلى ( )1666.4مليون دينار بالربع الثاني وبنمو سالب بلغ ( .)%17.7-وكذلك الواردات الخدمية
من ( )1648.2إلى ( )354.9مليون دينار بين نفس الفترتين ،ونمو سالب للواردات الخدمية
بحوالي (.)%78-
أما الحساب األولي ) (Primaryفقد حقق معدل نمو سالب بحوالي ( ،)%5-ويعود ذلك أساسا ً إلى
انخفاض دخول االستثمار األجنبي بالخارج من ( )1278.2مليون بالربع األول ،إلى ()1208.8
مليون دينار الربع الثاني.
وفيييييي حالييييية الحسييييياب الثيييييانوي ) (Secondaryواليييييذي تسييييييطر علييييييي تحيييييوي ت العييييياملين
للخيييييارج ،فقيييييد حقيييييق معيييييدل نميييييو سيييييالب بيييييين اليييييربعين بحيييييوالي ( )%25-بسيييييبب انخفييييياض
تحيييييوي ت العييييياملين مييييين ( )1354ملييييييون إليييييى ( )1056.6ملييييييون دينيييييار بسيييييبب االنكميييييا
الذي رافق انتشار فيروس "كوفيد."19-
ورغم انخفاض رصيد الحساب الرأسمالي بحوالي ( ،)%80-بين الربعين األول والثاني ،إالّ أن
قيمة هذه التحوي ت متواضعة (حوالي  57-مليون للربع األول ،و 11-مليون للربع الثاني) (تشير
اإلشارة السالبة لقيم التدفقات الرأسمالية إلى صافي سالب للتدفقات الخارجية لرأس المال).
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أما رصيد الحساب المالي (والذي يتكون من صافي االستثمارات األجنبية المباشرة ،وصافي
االستثمارات األجنبية غير المباشرة ،واستثمارات المحفظة ،وصافي المشتقات المالية ،وصافي
تحول من رصيد دائن في الربع األول بقيمة
االستثمارات األخرى ،واألصول االحتياطية) فقد
ّ
تحول الوضع في
( )679.4مليون دينار إلى رصيد مدين بقيمة ( )748.0مليون دينار .أي ّ
الحساب المالي من رصيد تدفقات رأسمالية للداخل ،لصالح المقيمين في الربع األول ،إلى رصيد
تدفقات خارجية لصالح غير المقيمين .ويوضح الشكل ( )1تطور أرصدة مكونات ميزان المدفوعات
بين الربعين األول والثاني من عام  ،2020والتي كانت محصلتها على المستوى اإلجمالي تحقيق
ميزان المدفوعات رصيد دائن في الربع الثاني بقيمة ( )1734.6مليون دينار بعد رصيد ()91.3
مليون دينار في الربع األول وبمعدل نمو ( ،)%1800والذي يمثل ،بإشارة عكسية ،األصول
االحتياطية لدى بنك الكويت المركزي (والتي ال تشمل األصول االحتياطية للهيئة العامة ل ستثمار).
شكل ( :)1تطور مكونات ميزان المدفوعات
بين الربع األول والثاني لعامي ( 2020مليون دينار)

أما فيما يخص اتجاهات مكونات الحساب المالي (أرصدة االستثمارات بين المقيمين وغير المقيمين
بأشكالها الخمسة ،فيوضحها الشكل (.)2
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شكل ( :)2تطور بنود الحساب المالي بميزان المدفوعات
بين الربع االول والثاني ( 2020مليون دينار)

 2.1تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
حقّق سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي ،خ ل شهر نوفمبر  ،2020انخفاضا ً
من ( )306.15فلس في بداية الشهر إلى ( )305.05فلس نهاية الشهر ،أي بمعدل انخفاض قدره
( .)%0.36-ووصل أعلى سعر صرف خ ل الشهر إلى ( )306.15فلس .ويوضح الشكل ()3
تطور السعر خ ل الشهر المذكور.
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شكل ( :)3تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي (فلس)
نوفمبر 2020

المصدر :موقع بنك الكويت المركزي.

أما سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو ،خ ل نوفمبر  ،2020فقد وصل أول الشهر إلى
( )356.221فلس ،وآخر الشهر إلى ( )365.053فلس ،وبمعدل نمو ارتفاع بلغ ()%2.419
وبلغ أعلى سعر صرف نفس السعر السائد آخر الشهر ( )365.053فلس .ويوضح الشكل ()4
تطور هذا السعر خ ل الشهر المذكور.
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شكل ( :)4تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو (فلس)
نوفمبر 2020

المصدر :موقع بنك الكويت المركزي.

في حين اتجي سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيي اإلسترليني ،خ ل نوفمبر  ،2020إلى
االرتفاع حيث وصل أول الشهر إلى ( )395.255فلس ،وآخر الشهر إلى ( )406.86فلس،
وبمعدل نمو ( .)%2.85مع وصول أعلى سعر إلى ( )408.602فلس .ويوضح الشكل ()5
تطور هذا السعر خ ل الشهر المذكور.
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شكل ( :)5تطور سعر صرف الجنيي االسترليني مقابل الدينار الكويتي (فلس)
نوفمبر 2020

المصدر :موقع بنك الكويت المركزي.

 3.1سوق األوراق المالية
كان الكتشاف لقاح ضد فيروس "كوفيد –  "19واعتماد عدد من الدول لي رسميا ً األثر الواضح
على انتعا

العديد من األسواق إقليميا ً وعالمياً .وساهم ،باإلضافة لهذا العامل ،انتعا

عمليات

الشراء ،خاصة المرتبطة بأسهم السوق الرئيسي واألول ،في سوق األوراق المالية محلياً .كما لعب
قرب ترقية البورصة لمؤشر "مورجان ستانلي" لألسواق الناشئة ،دورا ً في انتعا

السوق .علما ً

بأن آخر جلسة للسوق كانت هي أول جلسة من جلسات الترقية لمؤشر "مورجان ستانلي" .األمر
الذي انعكس بشكل مباشر على السيولة والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق ،منذ ث ثة عشر سنة
تقريباً ،يقدّر بحوالي ( )961مليون دينار .مع تحقيق مكاسب مالية خ ل شهر نوفمبر قدّرت
بحوالي ( )21.7مليون دينار .ووصلت قيمة المكاسب الرأسمالية نهاية الشهر المذكور إلى حوالي
( )31.6مليار دينار .كما س ّجل التداول ،خ ل نوفمبر  ،2020نموا ً بلغ حوالي ( )%90محققا ً
حوالي ( )2.1مليار دينار .وبنفس الوقت تراجع عدد األسهم المتداولة ،خ ل نفس الشهر ،بنسبة
حوالي ( )%11ولتصل قيمة األسهم المتداولة إلى حوالي ( )5.5مليار دينار.
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أما على مستوى أداء مؤشرات السوق فقد أقفل مؤشر السوق األول نهاية شهر نوفمبر 2020
بمعدل نمو بلغ حوالي ( )%0.08بالمقارنة مع نهاية شهر أكتوبر من نفس العام .في حين حقق
مؤشر السوق الرئيسي نموا ً بلغ حوالي ( ،)%0.9مقابل نمو بلغ ( )%0.3في حالة المؤشر العام.
أما مؤشر رئيسي  50فقد حقق نموا ً قدره ( .)%1.4ويوضح الشكل ( )6تطور قيم مؤشرات
السوق خ ل أكتوبر .2020
شكل ( :)6تطور المؤشرات الث ث لسوق األوراق المالية ،نوفمبر 2020

المصدر :موقع سوق األوراق المالية.

أما على مستوى القطاعات ،وبقدر تعلّق األمر بـ (كمية) التداول ،فقد ووصل العدد ،خ ل نوفمبر
 ،2020إلى حوالي ( )5.521مليار سهم ،منها ،في المقام األول حوالي ( )2.6مليار سهم
( )%47.9من المجموع اإلجمالي ،لقطاع "البنوك" .ثم ،في المقام الثاني هناك حوالي ()1.018
مليار سهم لقطاع "الخدمات المالية" ( ،)%18.4ثم بالمقام الثالث قطاع "العقار" بعدد حوالي
( )605.5مليون سهم (.)%11.0
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وعلى أساس (قيمة) التداول البالغة إجماليا ً حوالي ( )2.173مليار دينار فقد احتل قطاع "البنوك"
المرتبة األولى ،أيضاً ،بقيمة حوالي ( )1.487مليار دينار ( %68.4من إجمالي قيمة التداول)،
ثم ،ثانياً ،قطاع "االتصاالت" بقيمة حوالي ( )253.2مليون دينار ( ،)%11.6وثالثا ً قطاع
"الصناعة" بقيمة حوالي ( )186.4مليون دينار (.)%8.6
 4.1معدل التضخم
تشير بيانات اإلدارة المركزية لإلحصاء أن معدل التضخم (اإلجمالي) لشهر أكتوبر  ،2020وصل،
على أساس شهري ،إلى ( ،)%0.51+وإلى ( ،)%2.52+على أساس سنوي .وفيما عدا
مجموعات" :السجائر والتبغ" و"خدمات السكن" ،و"التعليم" ،و"المطاعم والفنادق" التي شهدت
استقرارا ً بمعدل التضخم ،اتسمت كافة المجموعات األخرى ،على أساس شهري ،باالرتفاع .وكان
أكبر ارتفاع في مجموعة "الكساء وملبوسات القدم" ( ،)%1.34+ثم "األغذية والمشروبات"
( ،)%1.19+و"الترفيي والثقافة" (.)%0.96+
أما على األساس السنوي ،فقد اتجهت مجموعتي "التعليم" و"المطاعم والفنادق" ل نخفاض (15.2-
 )%و( ،)%0.08-تباعاً .وفيما عدا "خدمات السكن" التي شهدت استقراراً ،اتجهت بقية
سد أكبر ارتفاع في مجموعة "األغذية
المجموعات إلى االرتفاع على أساس سنوي .وتج ّ
والمشروبات" ( ،)%8.38+ثم مجموعة "الترفيي والثقافة" ( ،)%6.41+ثم مجموعة "الكساء
وملبوسات القدم" (.)%5.38
وحقق معدل التضخم (األساسي) ،باستبعاد األغذية والمشروبات ،فقد وصل معدل التضخم الشهري،
خ ل أكتوبر  2020إلى ( ،)%0.26+والسنوي إلى ( .)%1.38في حين وصل هذا المعدل
(األساسي) باستبعاد "خدمات السكن" ،إلى ( ،)%0.68+على أساس شهري ،وإلى (،)%3.83
على أساس سنوي .ويوضح الجدول ( )1تطور معدالت التضخم الشهرية والسنوية ،لشهر أكتوبر
 .2020في حين يوضح الشكل ( )7تطور معدالت التضخم الشهرية والسنوية ،أيضاً ،خ ل العام
الماضي المنتهي في أكتوبر .2020
10

جدول ( :)1تطور األرقام القياسية ومعدل التضخم
أكتوبر )%( 2020
أكتوبر
2019

سبتمبر
2020

أكتوبر
2020

115.0

117.3

117.9

التغير الشهري
()%
▲
0.51

التغير السنوي
()%
▲
2.52

األغذية والمشروبات

109.8

117.6

119.0

1.19

▲

8.38

▲

السجائر والتبغ

130.8

135.0

135.0

0.00

-

3.21

▲

الكساء وملبوسات القدم

107.8

112.1

113.6

1.34

▲

5.38

▲

خدمات المسكن

115.0

115.0

115.0

0.00

-

0.00

-

المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة

121.5

125.7

126.3

0.48

▲

3.95

▲

الصحة

109.4

110.5

110.6

0.09

▲

1.10

▲

النقل

125.3

129.4

129.4

0.00

▲

3.27

▲

االتصاالت

110.9

114.2

115.3

0.96

▲

3.97

▲

الترفيهية والثقافية

109.2

115.1

116.2

0.96

▲

6.41

▲

التعليم

123.7

105.0

105.0

0.00

-

15.12-

▼

المطاعم والفنادق

122.6

122.5

122.5

0.00

-

0.08 -

▼

السلع والخدمات المتنوعة

109.6

115.2

115.3

0.09

▲

5.20

▲

باستثناء األغذية والمشروبات

116.0

117.3

117.6

0.26

▲

1.38

▲

باستثناء خدمات السكن

114.9

118.5

119.3

0.68

▲

3.83

▲

المجموعات الرئيسية
الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

المصدر :األرقام القياسية ألسعار المستهلك ،اإلدارة المركزية لإلحصاء ،أكتوبر.2020 ،

11

شكل ( :)7معدل التضخم بدولة الكويت ،على أساس شهري وسنوي
نوفمبر  - 2019أكتوبر )%( 2020

المصدر :محتسب من التقارير الشهرية لألرقام القياسية ألسعار المستهلكين.

 5.1التطورات النقدية
أعلن بنك الكويت المركزي عن اإلحصاءات النقدية لشهر أكتوبر  .2020وأشار سلوك العرض
النقدي ) (M2إلى انخفاض شهري (سبتمبر /أكتوبر  )2020بنحو ( ،)%0.1-مع نمو بحدود
(( )%5.2+أكتوبر  .)2020 /2019وبالعودة إلى محددات العرض النقدي ،الصادرة من البنك،
ي حظ أن مساهمة "التغير في صافي األصول المحلية" في تغير العرض النقدي ،خ ل أكتوبر
 ،2020كانت باتجاه االنخفاض ( 90.1-مليون دينار) .في حين أن مساهمة "التغير في صافي
األصول األجنبية" ،خ ل نفس الشهر ،كانت باتجاه االرتفاع ( 69.2+مليون دينار) .وضمن
مكونات "التغير في صافي األصول المحلية" شهدت "المطالبات على القطاع الخاص" انخفاض
بمبلغ ( 89-مليون دينار) ،في حين شهدت "المطالبات على القطاع الحكومي" انخفاضا ً بمبلغ
( 23.6-مليون دينار) .مع أكبر تغير تحقق ،ضمن "صافي التغير في األصول المحلية" في حالة
زيادة "الودائع والحسابات الحكومية" بمبلغ ( ،145.9-اإلشارة السالبة تعني ارتفاع).
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مكون "التغير في صافي األصول
أما في حالة "صافي تغير األصول األجنبية" فقد تركز التغير في ّ
األجنبية للبنك المركزي" بمبلغ ( 88.4+مليون دينار) في شهر أكتوبر  ،2020مع انخفاض في
الصافي المناظر للبنوك المحلية يقدّر بحوالي ( 69.2مليون دينار).
أما المؤشر النقدي الخاص بودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك المحلية فقد شهد نموا ً سنويا ً
بلغ (( )%4.3+ويفوق هذا النمو معدل النمو السالب إلجمالي التسهي ت االئتمانية ،الذي سيشار
إليي الحقاً) ،مع معدل نمو ( ،)%0.1-على أساس شهري .مع ارتفاع الودائع الحكومية ،على
أساس سنوي بحوالي ( ،)%8.3+وانخفاضها ( )%2.4-على أساس شهري .واتجي االدخار
الشهري الخاص بالعملة األجنبية للنمو الشهري ( ،)%3.2+والنمو السالب سنويا ً (.)%19.7-
ويوضح الشكل ( )8تطور معدالت النمو السنوية والشهرية لعدد من المؤشرات النقدية لشهر أكتوبر
.2020
شكل ( :)8معدل النمو الشهري والسنوي ،لعدد من المؤشرات النقدية
أكتوبر )%( 2020

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.
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أما اتجاهات معدل نمو التسهي ت االئتمانية ومكوناتها ،فقد حقق إجمالي التسهي ت نموا ً سنويا ً بلغ
( ،)%4.1+وشهريا ً ( .)%0.3-في حين حقق أكبر معدل نمو لمكونات التسهي ت في حالة
القروض الشخصية ( )%16.3+على أساس سنوي ،و ( )%0.2+شهرياً ،يليي الخدمات العامة
( )%11.9+سنوياً ،و ( )%0.4-شهرياً ،ثم التسهي ت األخرى ( )%7.5+سنوياً ،و()%0.8+
شهرياً.
أما التسهي ت التجارية فقد شهدت معدل نمو سنوي بلغ ( ،)%6.3+ومعدل نمو سالب ()%0.6-
شهرياً .مع نمو سنوي ،وشهري للتسهي ت العقارية ( )%5.1+و( ،)%0.3+تباعاً .مع معدالت
نمو سالبة للتسهي ت الممنوحة للقطاعات الصناعية ،والتشييد ،سنويا ً وشهرياً.
وي حظ من هذه المعدالت للنمو أن جميع مكونات التسهي ت الشخصية قد اتسمت بمعدل نمو
سر بتأثيره اإليجابي
موجب (ما عدا مكون تسهي ت شراء األوراق المالية) ،وهو األمر الذي أن يف ّ
على إنعا

الطلب الخاص االسته كي .ويوضح الشكل ( )9تطور معدالت نمو التسهي ت

االئتمانية ومكوناتها ،لشهر أكتوبر .2020
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شكل ( :)9معدل النمو الشهري والسنوي ،للتسهي ت االئتمانية
أكتوبر )%( 2020

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.

أما المؤشرات الخاصة باألصول االحتياطية الرسمية ومكوناتها فقد حقق مكون "وضع االحتياطي
لدى صندوق النقد الدولي" أفضل معدل نمو سنوي ( ،)%37.4+يليي مكون "العملة األجنبية
والودائع" ( .)%26.1+مع استقرار معدالت نمو بقية المكونات .األمر الذي انعكس على معدل
نمو سنوي إلجمالي هذه األصول بلغ ( )%7.5+سنوياً .مع استقرار نسبي بقيمة األصول على
المستوى الشهري .علما ً بأن قيمة األصول في أكتوبر  2020هي )14.741( :مليار دينار كويتي.
ويغطي هذا االحتياطي الواردات السلعية (حسب آخر إحصاء للربع األول من  2020والبالغة
حوالي  2.250مليار دينار) بحوالي ( )6.5مرة .ويوضح الشكل ( )10تطور معدل نمو األصول
االحتياطية الرسمية ومكوناتها لشهر أكتوبر .2020
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شكل ( :)10معدل النمو الشهري ،والسنوي ،لمكونات األصول االحتياطية الرسمية
أكتوبر )%( 2020

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.

والتورق فقد حقق معدل نمو شهري بلغ ()%13.9+
وعند التطرق لرصيد السندات الداخلية
ّ
ألغراض إدارة السيولة (وليس تمويل عجز ميزانية) .مع استقرار معدل النمو سنويا ً عند (.)%0
والزالت معدالت نمو أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ولمختلف اآلجال تشهد معدالت نمو سالبة،
سنويا ً وشهرياً .بلغ أقصاها سنويا ً ألجل شهري ( )%62.9-وأقلّها ألجل سنوي (.)%53.5-
ويوضح الشكل ( )11تطور معدالت نمو هذه األسعار على الدينار لآلجال المختلفة.
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شكل ( :)11معدل نمو أسعار الفائدة ( )%الشهري والسنوي
على الودائع بالدينار الكويتي آلجال مختلفة ،أكتوبر 2020

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.

أما معدالت نمو أسعار الفائدة على الودائع الدوالرية وآلجال مختلفة فقد شهدت نفس االتجاه السائد
مع أسعار الفائدة على الودائع المحلية مع فارق هو ارتفاع معدالت النمو السالبة سنويا ً ،وشهريا ً.
وذلك للمحافظة على هام

الفارق بين الودائع بالدينار ،والدوالر كسياسة نقدية لتشجيع الودائع

بالعملة المحلية .ويوضح الشكل ( )12تطور معدالت النمو ألسعار الفائدة على الودائع الدوالرية
آلجال مختلفة.
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شكل ( :)12معدل نمو أسعار الفائدة ( )%الشهري والسنوي
على الودائع بالدوالر األمريكي آلجال مختلفة ،أكتوبر 2020

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.

ثانيا ً :التطورات النفطية
 1.2اتفاق أوبك +الجديد
صلت الدول األعضاء في أوبك زائدا ً الدول النفطية المستقلة وعلى رأسها روسيا ،إلى اتفاق
تو ّ
يوقف مقترح ضخ انتاج إضافي بنحو ( )2مليون برميل /يوم ،واالتفاق على رفع اإلنتاج ،منذ
األول من يناير  ،2021بنحو ( )500ألف برميل /يوم (للفترة يناير – مارس  .)2020ورغم
التخوف من ارتفاع اإلنتاج الليبي واإليراني ،إالّ أن التزام دول أوبك في االتفاقيات السابقة ،وآخرها
ّ
اتفاق مايو  ،2020كان التزاما ً مقبوالً ،على وجي العموم ،وساهم في استقرار سعر برميل النفط
إلى ح ّد كبير.
وقد اتفق اجتماع الثالث من ديسمبر  ،2020وفي ظل الشروط األساسية المتوقعة للسوق النفطي
عام  ،2021على تأكيد ما تم االتفاق عليي ضمن "إع ن التعاون

Declaration of

 ،"Cooperationبين أوبك والدول النفطية المستقلة ،منذ  12إبريل ،والمعدّل في يونيو،
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وسبتمبر  ،2020من حيث رفع اإلنتاج ،تدريجياً ،بمقدار ( )2مليون برميل /يوم آخذين بنظر
االعتبار ظروف وشروط السوق النفطي ،وذلك كما ورد في إع ن منظمة أوبك ،على موقعها
الرسمي.
ومنذ األول من يناير  2021سيرتفع اإلنتاج بمقدار ( )500ألف برميل /يوم .وبذلك يكون خفض
اإلنتاج المتفق عليي سابقا ً ( 7.7مليون برميل /يوم) يعادل ( )7.2مليون برميل /يوم .كما اتفق
اجتماع الثالث من ديسمبر على عقد اجتماعات شهرية وزارية بين ممثلي أوبك ،والدول غير
األعضاء في أوبك ،بدءا ً من يناير  .2021وذلك بهدف التقييم الشهري ألداء وشروط السوق
النفطي .على أن ال يتجاوز أي تخفيض إضافي الحق ( )500ألف برميل /يوم ،في حالة الحاجة
لذلك.
 2.2اإلنتاج واألسعار
وصل إنتاج أوبك ،خ ل نوفمبر  ،2020إلى حوالي ( )25.109مليون برميل /يوم ،وبارتفاع
( )707ألف برميل /يوم عن الشهر السابق ،أكتوبر ،ومعدل نمو ( .)%2.9وتر ّكز أكبر ارتفاع
باإلنتاج ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر في حاالت ليبيا ( )656+ألف برميل /يوم ،ثم اإلمارات
( )75+ألف برميل /يوم ،وإيران ( )39+ألف برميل /يوم .مع انخفاض انتاج ،خ ل نفس الفترة،
كل من العراق ( )76-ألف برميل /يوم ،والكابون ( )10-ألف برميل /يوم .أما في حالة دولة
الكويت فقد وصل إنتاج نوفمبر  2020إلى ( )2.291مليون برميل /يوم ،مقارنة مع ()2.288
مليون برميل /يوم في شهر أكتوبر  ،2020وبمعدل ارتفاع بلغ ( .)%0.13+ويوضح الشكل
( )13تطور اإلنتاج بدولة الكويت خ ل السنة الماضية المنتهية في نوفمبر .2020
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شكل ( :)13تطور اإلنتاج النفطي بدولة الكويت
ديسمبر  - 2019نوفمبر 2020
(مليون برميل /يوم)
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أما أسعار النفط فقد وصل سعر برميل أوبك المرجعي ،خ ل نوفمبر  ،2020إلى ()42.61
دوالر /برميل ،بعد أن تراجع في أكتوبر إلى ( )40.08دوالر /برميل بسبب انتشار الموجة الثانية
من "كوفيد –  ."19ووصل السعر في نوفمبر إلى أعلى مستوى منذ مارس  2020بسبب األخبار
المتفائلة بقرب استخدام التطعيم ضد فيروس "كوفيد –  ."19كما أن اتفاق دول أوبك( +الذي أعلن
سن األسعار .أما في حالة دولة الكويت
في ديسمبر) قد ساهم في خلق موجة تفاؤل بخصوص تح ّ
فقد وصل متوسط سعر برميل النفط المصدر ،خ ل نوفمبر  ،2020إلى حوالي ()42.99
دوالر/برميل وبارتفاع ( )2.61دوالر /برميل عن أكتوبر السابق ،وبمعدل نمو بلغ (.)%6.4
ويوضح الشكل ( )14تطور هذا السعر خ ل العام الماضي المنتهي في نوفمبر .2020
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شكل ( :)14تطور سعر برميل النفط الكويتي المصدّر
ديسمبر  – 2019نوفمبر 2020
(دوالر /برميل)

المصدر.OPEC, Oil Monthly Report, December, 2020 :

 3.2النمو االقتصادي
ساهمت العديد من العوامل في تجديد األمل بانتعا

معدل النمو العالمي في النصف الثاني من العام

الجاري .2020 ،ولعل من أهم ما نتج عن ال ُحزم المالية الضخمة في العديد من البلدان (حصة
دولة الكويت كانت حوالي  %1.5من الناتج المحلي اإلجمالي .باإلضافة إلى تنامي المدخرات خ ل
فترة الحظر ،وبداية اإلنفاق االسته كي بعد العودة التدريجية للحياة االقتصادية الطبيعية .وأدت هذه
التطورات ،وغيرها ،إلى خفض معدل النمو السالب المتوقع لعام  2020ليصل إلى (،)%4.2-
وبارتفاع ( )%0.1+عن توقعات شهر أكتوبر .2020
كما بقيت توقعات النمو ،لشهر نوفمبر ،في حالة الواليات المتحدة ،هي نفسها لشهر أكتوبر السابق،
سن بنحو ()%0.1+
أي ( .)%3.6-أما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDفقد تح ّ
سن غير المتوقع في أداء النمو للربع الثالث من  2020في
ليصبح ( .)%5.3-ويعود ذلك إلى التح ّ
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سن بحوالي  %0.5+في نوفمبر عن أكتوبر) .مع بقاء
عدد من بلدان المنظمة ،خاصة اليابان (تح ّ
معدل نمو الهند عند ( )%9.2-في نوفمبر ،وكذلك بقاء معدل نمو الصين عند ( )%2+في نوفمبر.
مع رفع معدل نمو روسيا بنحو ( )%0.4+ليصبح في نوفمبر ( .)%4.5-ونظرا ً لتأثر منطقة
اليورو بفيروس "كوفيد –  "19بشكل واضح فقد تم خفض معدل نموها المتوقع لعام  ،2020حسب
تقديرات شهر نوفمبر ،ليصبح ( )%7.3-وبانخفاض ( )%0.1-عن الشهر السابق .ويوضح
الجدول ( )2توقعات معدالت النمو لعام  2020لعدد من األقاليم االقتصادية ،والدول ،حسب
تقديرات شهر نوفمبر ،بالمقارنة مع تقديرات شهر أكتوبر السابق.
جدول ( :)2تقديرات معدل النمو لعام  2020حسب تقديرات شهر نوفمبر ()%
العالم
عام 2020

4.2-

االختالف عن شهر
أكتوبر 2020

0.1

منظمة
التعاون
االقتصادي
5.30.1

الواليات
المتحدة

منطقة
اليورو

المملكة
المتحدة

اليابان

الصين

الهند

روسيا

3.6-

7.3-

9.6-

5.2-

2.0

5.8-

4.5-

0.0

0.1-

0.0

0.0

0.0

0.2

0.4
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 4.2الطلب العالمي على النفط
يتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط الخام حسب تقديرات شهر نوفمبر ،عام ،2020
بحوالي ( .)9.77ويعتبر هذا االنخفاض أقل نسبيا ً من ذلك المتوقع الشهر السابق أكتوبر .ويعود
هذا االنخفاض ،في جزء مني ،إلى انخفاض الطلب على الوقود الستخدامات قطاع النقل في الواليات
المتحدة ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية .األمر الذي ساهم في تقليل الطلب على النفط ،لعام
 ،2020بحوالي ( )0.18مليون برميل /يوم.
وعلى العكس اتجهت توقعات الطلب الخاصة بالدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي
معوضةً خفض منظمة التعاون االقتصادي .كما
إلى االرتفاع بحوالي ( )0.16مليون برميل /يومّ ،
ساهمت البيانات األحدث عن الصين والهند برفع الطلب المتوقع على النفط لعام  .2020وعليي
يتوقع انخفاض طلب منظمة التعاون االقتصادي ،عام  ،2020بحوالي ( )5.48مليون برميل /يوم،
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مع تركز هذا االنخفاض في الدول األعضاء األمريكية .أما االنخفاض في حالة الدول غير
األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي ،والبالغ ( )4.29مليون برميل /يوم ،فيتركز في بلدان آسيا
األخرى ،والهند .مع أهمية العلم بتنامي االنتعا

االقتصادي الصيني في الربع الثالث 2020

وانعكاس ذلك على ارتفاع الطلب على النفط ليصل إلى ( )89.99مليون برميل /يوم عام .2020
ويوضح الجدول ( )3الطلب العالمي المتوقع لعام  ،2020حسب تقديرات شهر نوفمبر من نفس
العام ،بالمقارنة مع عام .2019
جدول ( :)3توقعات الطلب العالمي على النفط لعام  2020حسب تقديرات شهر نوفمبر نفس العام،
وبالمقارنة مع التغيرات النسبية عن توقعات عام 2019
(مليون برميل /يوم)
الطلب العالمي على النفط
التغير عن عام 2019
التوقع لعام
()%
2020
-10.90
22.90

األقاليم
القارة األمريكية
منها :الواليات المتحدة

18.70

-10.35

القارة األوروبية

12.30

-13.70

آسيا الباسيفيكية

7.06

-9.33

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

42.27

-11.48

الصين

12.53

-5.79

الهند

4.04

-16.53

آسيا األخرى

8.26

-8.42

أمريكا الالتينية

5.99

-9.11

الشرق األوسط

7.54

-8.00

أفريقيا

4.08

-8.32

دول االتحاد السوفيتي السابق

4.94

-11.96

3.32

-10.54

1.71

-14.53

مجموع الدول غير األعضاء في منظمة التعاون

47.73

-8.25

العالم

89.99

-9.79

تقدير الشهر السابق

90.01

-9.78

التعديل

-0.02

-0.02

منها :روسيا
دول اتحاد سوفيتي سابق أخرى
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 5.2العرض العالمي من النفط
وفقا ً لتقديرات شهر نوفمبر  2020تم إعادة تقدير عرض المنتجات السائلة للبلدان غير األعضاء
في أوبك لينخفض بحوالي ( )0.8مليون برميل /يوم ،بالمقارنة مع الشهر السابق ،أكتوبر .ويعود
هذا االنخفاض إلى إعادة تقييم عرض كل من البرازيل ،والواليات المتحدة ،والمملكة المتحدة،
والنرويج ،في الربع الرابع من عام  .2020إالّ أن هذا االنخفاض تم تعويضي جزئيا ً من خ ل رفع
عرض كل من روسيا ،وكندا ،والمكسيك ،وبلدان منظمة التعاون االقتصادي األوروبية.
أما منتجات الغاز الطبيعي المسال ) (NGLsلدول أوبك ،وإنتاج السوائل غير التقليدية ،عام
 ،2020فقد تم تقديرها ،وفقا ً لتقديرات شهر نوفمبر ،فقد انخفضت بنحو ( )0.13مليون
برميل/يوم ،على أساس سنوي لتصل ،بالمتوسط ،إلى ( )5.13مليون برميل /يوم .ويوضح الجدول
( )4تقديرات اإلنتاج السائل للدول غير األعضاء في أوبك بالمقارنة مع عام  ،2019حسب
تقديرات شهر نوفمبر .2020
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جدول ( :)4تقديرات اإلنتاج السائل للدول غير األعضاء في أوبك ،نوفمبر 2020
بالمقارنة مع عام ( 2019مليون برميل /يوم)
توقع عام
2020

األقاليم

التغير عن
2019

اإلنتاج السائل في الدول غير األعضاء في أوبك:
الدول االمريكية:

24.70

-1.07

17.66

-0.77

3.89

0.18

الدول اآلسيوية الباسيفيكية

0.54

0.01

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

29.13

-0.88

الصين

4.16

0.11

الهند

0.78

-0.05

آسيا األخرى

2.53

-0.18

أمريكا الالتينية

6.09

0.03

الشرق األوسط

3.16

-0.04

أفريقيا

-0.08

1.46

دول االتحاد السوفيتي السابق:

13.29

-1.23

منها :روسيا

10.39

-1.05

2.90

-0.18

مجموع البلدان غير األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي

31.47

-1.44

مجموع إنتاج الدول غير األعضاء في أوبك

6059

-2.31

عوائد التكرير

2.07

-0.19

مجموع اإلنتاج السائل في البلدان غير األعضاء في أوبك

62.67

-2.50

منها الواليات المتحدة االمريكية
الدول األوروبية

الدول األخرى

المصدر.OPEC, Oil Report, December, 2020 :

وكخ صة يوضح الجدول ( )5إجمالي العرض والطلب العالمي على النفط لعام  2020بالمقارنة
مع .2019
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جدول ( :)5الطلب والعرض العالمي على النفط ،الخام (مليون برميل /يوم)
لعام  2020بالمقارنة مع 2019
2020

2020/2019

الطلب العالمي على النفط

90.0

-9.8

إنتاج الدول غير األعضاء في أوبك من السوائل

62.7

-2.5

إنتاج أوبك من الغاز الطبيعي المسال

5.1

-0.1

الفرق

22.2

-7.1

 6.2التجارة النفطية ،والمخزون النفطي
أوضحت المعلومات وصول الواردات األمريكية من النفط ،خ ل نوفمبر  ،2020إلى حوالي
( )5.3مليون برميل /يوم ،مع ارتفاع الصادرات النفطية األمريكية لنفس الشهر لتصل إلى ()3
مليون برميل /يوم بسبب عودة الصين ل ستيراد .أما صادرات الواليات المتحدة من المنتجات
النفطية المكررة فقد انخفضت إلى أقل من ( )5مليون برميل /يوم وألول مرة منذ خمسة أشهر،
سن الطلب المحلي.
وذلك بسبب انخفاض التدفقات الخارجية للديزل لتح ّ
أما الواردات النفطية اليابانية فقد تحسنت في أكتوبر  2020بعد انخفاضها في الشهر السابق،
سبتمبر ،لتصل إلى ( )2.3مليون برميل /يوم .مع وصول واردات الصين النفطية ،في أكتوبر ،إلى
( )10.0مليون برميل /يوم ،وبانخفاض ،وألول مرة منذ ستة أشهر ،بعد أن كانت حوالي ()11
مليون برميل /يوم .وذلك بسبب انتظار مصانع التكرير المستقلة لحصص جديدة .مع قفزة في
الصادرات النفطية الصينية ،في نوفمبر ،بحوالي ( ،)%40لتصل إلى ( )1.5مليون برميل /يوم.
في حين انخفضت واردات الهند لتصل إلى ( )3.4مليون برميل /يوم في أكتوبر.
أما المخزون من الرصيد النفطي فقد انخفض في منظمة التعاون االقتصادي ،خ ل أكتوبر ،2020
بنحو ( )45.3مليون برميل ،على أساس شهري ،وليصل إلى ( )3,145مليون برميل .ويعتبر هذا
الرصيد أكبر من نظيره قبل عام بنحو ( )252.5مليون برميل .ويغطي هذا المخزون حوالي
( )72.2يوم وبانخفاض ،على أساس شهري ،بلغ ( )1يوم.
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أما مخزون الرصيد التجاري النفطي األمريكي فقد انخفض ،في أكتوبر  ،2020بحوالي ()22.6
مليون برميل ،ليصل إلى ( )1,354مليون برميل .ويعتبر هذا الرصيد أكبر من نظيره ،قبل عام،
بحوالي ( )64مليون برميل.
 7.2تطور عدد الحفّارات النفطية
ارتفع عدد الحفّارات ،خ ل شهر نوفمبر  ،2020بنحو ( ،)58منها ( )4في أوبك ،و( )54في
الدول غير األعضاء في أوبك .وتر ّكز أكبر عدد حفّارات جديدة ،في أوبك ،في ليبيا ( ،)4+ثم دولة
الكويت ( ،)2+و( )5+في الجزائر ،مع ( )1+في اإلمارات ونيجيريا ومنغوليا.
أما في حالة الدول غير األعضاء في أوبك فقد تر ّكز أكبر عدد جديد للحفّارات في منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( 31في الواليات المتحدة ،و 14في كندا) .ويوضح الشكل ( )15تطور عدد
الحفّارات خ ل العام الماضي المنتهي في نوفمبر  ،2020حسب دول أوبك ،وغير أوبك ،والعالم.
شكل ( :)15تطور عدد الحفّارات في دول أوبك ،وعدا أوبك ،والعالم
ديسمبر  - 2019نوفمبر 2020

المصدر :مج ّمعة من .OPEC, Oil Monthly Reports
27

ثالثا ً :التطورات االقتصادية العالمية
 1.3معهد التمويل الدولي :مزيد من الديون مزيد من المشاكل
يشير تقرير حديث صادر من المعهد في  20نوفمبر  ،2020إلى استخدام مختلف الدول لما يقرب
من ( )12تريليون دوالر للتخفيف من آثار انتشار فيروس ) . (Covid-19وكان للسياسة النقدية،
مث ً دور غير مسبوق في التعامل مع آثار هذا االنتشار ،يفوق التعامل المرتبط باألزمة المالية
 ،2009 – 2008بما في ذلك الخفض الكبير بأسعار الفائدة ،وبرامج التسهيل الكمي
) .Quantitative Easing (QEوقد نتج عن هذه السياسة ،والسياسة المالية القائمة على ضخ
ُحزم ضخمة لإلنفاق الحكومي ،تنامي غير مسبوق للقروض ،والتي ارتفعت بحوالي ( )15تريليون
دوالر خ ل الث ث أرباع األولى من عام  ،2020ليصل إجمالي القروض ،عالمياً ،إلى حوالي
( )272تريليون دوالر.
ويعتبر موضوع الديون ،وع قتي بالنمو والتوزيع ،من الموضوعات التي كانت ،والزالت ،مح ّل
اهتمام العديد من االقتصاديين .إالّ أن هذا االهتمام تزايد بعد ارتفاع المديونات عالمياً ،بعد عام
 ،2016بحوالي ( )52تريليون دوالر ،منها ( )5تريليون تحققت كنتيجة للتعامل مع نتائج انتشار
الفيروس المذكور أع ه.
ورغم اتجاه أسعار الفائدة ل نخفاض ،إالّ أن (صافي) مدفوعات الفائدة تتجي ل رتفاع ،السيما في
الدول الناشئة .وفي ظل تنامي فقدان اإليرادات المرتبط بانتشار الفيروس ،وصلت نسبة مدفوعات
الفائدة الحكومية /اإليرادات إلى مستوى مرتفع في الدول الناشئة لتصل إلى أعلى من (،)%8
متأثرة أساسا ً بالحالة التركية ،والهندية ،والجنوب أفريقية ،والفلبينية .وعلى النقيض من ذلك أشارت
تنبؤات صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض تكلفة االقتراض من شأني أن يخفّض من عبء
مدفوعات الفائدة الحكومية في األسواق المتقدمة خ ل عام  .2025ورغم أن هذه التنبؤات تتسق
مع تلك الخاصة بمكتب الميزانية التابع للكونغرس األمريكي ،إالّ أن (صافي) اإلنفاق على الفائدة
يتوقع لي أن يرتفع بشكل كبير بعد عام  2025في الواليات المتحدة.
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وكان للموجة الحالية من انتشار الفيروس األثر في التأثير السلبي على آفاق عمل الشركات ،في ظل
تنامي المديونية .حيث وصل نسبة الدين العالمي /الناتج المحلي اإلجمالي إلى ( )%103مقارنة مع
( )%92في الربع الرابع من عام  .2019وكنسبة من إجمالي اإليرادات يظهر أن تنامي ديون
الشركات أصبح أكثر وضوحاً ،مع وضوح الفرق بين عبء المديونية في األنشطة كبيرة الحجم،
وصغيرة الحجم ،الشكل ( .)16وتظهر اإلحصاءات بأن تنامي مديونية األنشطة الصغيرة أصبح
ملحوظا ً في سويسرا ،وكندا ،وفرنسا ،والواليات المتحدة ،والمملكة المتحدة .في حين اتجهت هذه
المديونية لألنشطة الصغيرة باالنخفاض في حالة فنلندا ،والسويد ،والدانمارك.
شكل ( :)16نسبة الديون /اإليرادات قبل دفع الفوائد ،والضرائب،
واالندثار ،وتسديد الدين  ،Debt / EBITDAكما هو في أكتوبر 2020

المصدر.Bloomberg, IIF :
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 2.3استمرار العجز التجاري الصيني مع الواليات المتحدة
شهدت خ ل فترة اإلدارة السياسية الحالية للواليات المتحدة ( – 2016لآلن) الحساب التجاري
األمريكي عجزا ً مع كافة الدول المنظوية في جدول "الرصيد السلعي الخدمي" ،مكتب التحليل
االقتصادي ،ما عدا في حالة البرازيل ،وكندا (في ستة أرباع) وهونج كونغ ،والسعودية،
وسنغافورة ،والمملكة المتحدة ،وأوبك (ما عدا اإلكوادور) ،وجنوب وسط أمريكا.
وبقدر تعلّق األمر بالصين فإن نسبة العجز التجاري الصيني إلى إجمالي العجز التجاري مع كافة
البلدان كانت في الربع األول  2016حوالي ( ،)%69لتصل في آخر ربع منشور (الثالث) يوم
 2020إلى ( .)%37ويوضح الشكل ( )17تطور قيمة العجز التجاري (سلع  +خدمات) مع
الواليات المتحدة خ ل الفترة ( )2020 – 2016على أساس ربع سنوي .علما ً بأن أكبر عجز
تجاري تعاني مني الواليات المتحدة هو مع الصين.
شكل ( :)17العجز التجاري الصيني مع الواليات المتحدة ،على أساس ربع سنوي
( 2020 – 2016مليون دوالر)
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 3.3التطورات االقتصادية األمريكية
 1.3.3الناتج المحلي اإلجمالي
وفقا ً لتقرير صادر من مكتب التحليل االقتصادي األمريكي 25 ،نوفمبر  ،2020بلغ معدل النمو
(الحقيقي) للربع الثالث من عام  2020حوالي ( ،)%33.1على أساس سنوي .وذلك وفقا ً للتقدير
"الثاني" ،مقارنة مع معدل ( )%31.4للربع الثاني السابق .وقد شهدت مكونات الناتج التالية
اتجاها ً ل رتفاع بمعدل النمو في الربع الثالث :االستثمار الثابت غير السكني (،)%21.8
واالستثمار الثابت السكني ( ،)%62.3والصادرات ( .)%60.5أما المكونات التي شهدت انخفاضا ً
بالنمو فهي :اإلنفاق الحكومي الفيدرالي ( ،)%6.2-واإلنفاق الحكومي على مستوى الوالية
والمحليات ( ،)%4.0-واالستثمار في المخزون الخاص .باإلضافة إلى ارتفاع الواردات.
أما على مستوى الناتج المحلي (اإلسمي) فقد ارتفع بمعدل ( ،)%38.0على أساس سنوي في الربع
الثالث ،أو بما يعادل ( )1.64تريليون دوالر في نفس الربع .ولتصل قيمة الناتج اإلسمي إلى
( )21.16تريليون دوالر .وبالمقارنة مع الربع الثاني السابق انخفض الناتج بمعدل ( ،)%32.8أو
ما يعادل ( )2.04تريليون دوالر .ويوضح الشكل ( )18معدل النمو الحقيقي ،على أساس ربع
سنة لفترة األربع سنوات المنتهية في عام .2020
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شكل ( :)18معدل النمو الحقيقي ،على أساس ربع سنة،
للفترة الربع الرابع  – 2016الربع الثالث )%( 2020

المصدر.US, BEA :

 2.3.3معدل التضخم
ارتفيييييع معيييييدل التضيييييخم (اإلجميييييالي) بالمنييييياطق الحضيييييرية ،خييييي ل نيييييوفمبر  ،2020بحيييييوالي
( )%0.2+علييييى أسيييياس موسييييمي معييييدّل .ويعتبيييير هييييذا المعييييدل مسييييتقرا ً بالمقارنيييية مييييع معييييدل
سيييد أكبييير
شيييهر أكتيييوبر السيييابق .أميييا عليييى أسييياس سييينوي فقيييد ارتفيييع بحيييوالي ( .)%1.2وتج ّ
ارتفييياع ،عليييى أسييياس شيييهري ،فيييي مجموعييية األغذيييية ( ،)%3.7+والخيييدمات ميييا عيييدا خيييدمات
الطاقييييية ( ،)%1.7+وخيييييدمات الطاقييييية ( .)%2.3+أميييييا أقيييييل معيييييدل للتضيييييخم ،عليييييى أسييييياس
سد في مجموعة الطاقة ( )%19.3-وضمنها زيت الوقود (.)%26.4-
شهري ،فقد تج ّ
سد االرتفاع في االرتفاع في كافة
أما على األساس السنوي (نوفمبر  )2020/2019فقد تج ّ
المجموعات ،ما عدا األغذية ،والطاقة بنحو ( .)%1.6+مع ارتفاع األغذية بنحو (،)%3.7+
والطاقة (.)%9.4+
وفي حالة معدل التضخم (األساس) ،ما عدا األغذية والطاقة ،فقد ارتفع بمعدل ( )%0.2في نوفمبر
 ،2020بعد عدم تغيّره في الشهر الماضي .ويوضح الشكل ( )19تطور التغير في الرقم القياسي
ألسعار المستهلكين (معدل التضخم) خ ل فترة السنتين السابقتين المنتهية في نوفمبر .2020
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شكل ( :)19تغير الرقم القياسي ألسعار المستهلكين (معدل التضخم)،
والمعدّل موسمياً ،للمناطق الحضرية
للفترة نوفمبر  – 2019نوفمبر )%( 2020

المصدر.US, BLS :

 3.3.3معدل البطالة
وفقا ً لتقرير أوضاع العمالة ،مكتب إحصاءات العمل ،الصادر في  4ديسمبر  ،2020ارتفع عدد
العاملين بالقطاع الحضري بحوالي ( )245ألف خ ل شهر نوفمبر  ،2020مع انخفاض معدل
البطالة ليصل إلى ( )%6.7في نفس الشهر ،مقارنة مع معدل ( )%6.9في شهر أكتوبر السابق.
األمر الذي يعكس أهمية عودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي والتأثير اإليجابي على الطلب على
العمالة .وتر ّكز أغلب هذا الطلب في قطاعات :النقل ،والتخزين ،والخدمات المهنية ،وخدمات
األعمال ،والرعاية الصحية .مع انخفاض أعداد العاملين في الحكومة ،وتجارة التجزئة .حيث ارتفع
عدد العاملين في النقل والتخزين بحوالي ( )145ألف خ ل نوفمبر ،بحوالي ( )46ألف .مع
انخفاض العدد بالحكومة بحوالي ( )99ألف ،وتجارة التجزئة بحوالي ( )35ألف.
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وتر ّكز أكبر معدل للبطالة ،خ ل شهر نوفمبر ،في فئة المراهقين ( ،)%12ثم السود ( ،)%5.6ثم
من األصول اإلسبانية ( ،)%4.2وفئات البالغين من الذكور ،واإلناث ،والبيض ( %3.2لكل
منهم) ،واآلسيويين (.)%2.6
ّ
التعطيييل فقيييد تركيييز أكبييير عيييدد فيييي فتيييرة أقيييل مييين ( )5أسيييبوع (حيييوالي  2ملييييون) ،ثيييم
أميييا فتيييرة
فتييييييرة ( )14 – 5أسييييييبوع (حييييييوالي  1.7مليييييييون) ،ثييييييم فتييييييرة ( )27أسييييييبوع (حييييييوالي 1.2
ملييييييون) ،وأخييييييرا ً فتيييييرة ( )26 –15أسيييييبوع (حيييييوالي  865أليييييف) .ويوضيييييح الشيييييكل ()20
معدل البطالة ،المع ّدل موسمياً ،خ ل السنتين المنتهية في نوفمبر .2020
شكل ( :)20معدل البطالة ،المعدّل موسمياً،
خ ل الفترة نوفمبر  – 2018نوفمبر )%( 2020

المصدر.US, BLS :
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 4.3التطورات االقتصادية األوروبية
 1.4.3الناتج المحلي اإلجمالي
وفقا ً إلصدار مكتب اإلحصاء األوروبي في  8ديسمبر  ،2020ارتفع معدل نمو الناتج ،المعدّل
موسمياً ،في منطقة اليورو بمعدل ( .)%12.5+في الربع الثالث من عام  ،2020يقابلي ارتفاع
بمعدل ( )%11.5+في المجموعة األوروبية (مع ارتفاع معدل العمالة بنحو  %1+في منطقة
اليورو ،و %0.9+في المجموعة األوروبية) .وتعتبر هذه المعدالت من أكبر االرتفاعات حدّة منذ
بدء نشر اإلحصاءات من قبل المكتب عام .1995
وبالمقارنة مع الربع الثالث عام  ،2019المعدّل موسمياً ،انخفض معدل النمو بحوالي ()%4.3-
في منطقة اليورو ،و( )%4.2-في المجموعة األوروبية .وتمثل معدالت النمو في الربع الثالث
انتعاشا ً جزئيا ً بعد ما وصل معدل النمو ،في الربع الثاني من عام  ،2020بمنطقة اليورو إلى
( )%14.7-و ( )%13.9-في المجموعة األوروبية .ويوضح الشكل ( )21معدالت النمو في
الربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني .2020
شكل ( :)21مع ّدالت النمو خ ل الفترة  2020 – 2008على أساس ربع سنة
والمعدلة موسميا ً ()%

المصدر.EU, Eurostat :
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سد أكبر معدل نمو ،في الربع الثالث  2020في حالة فرنسا ( ،)%18.7+ثم إسبانيا
وتج ّ
( )%16.7+وإيطاليا ( .)%15.9+أما أقل معدل نمو فكان من نصيب اليونان ( ،)%2.3+ثم
استونيا ( ،)%3.3+وفنلندا (.)%3.3+
 2.4.3معدل التضخم
يتوقييييع مكتييييب اإلحصيييياء األوروبييييي أن يصييييل معييييدل التضييييخم بمنطقيييية اليييييورو ،فييييي نييييوفمبر
 ،2020إلييييى ( ،)%0.3-والييييذي يعتبيييير مسييييتقرا ً بالمقارنيييية مييييع شييييهر أكتييييوبر السييييابق .ويتوقييييع
أن تتمتييييع الفئييييات التالييييية بييييأعلى معييييدل للتضييييخم :األغذييييية والكحييييول والتبييييغ ( %1.9بالمقارنيييية
مييييع  %2فييييي أكتييييوبر  ،)2020ثييييم الخييييدمات ( ،%0.6و ،%0.4تباعيييياً) ،والسييييلع الصييييناعية
غييييييييير المرتبطيييييييية بالطاقيييييييية ( ،%0.3-و ،%0.1-تباعيييييييياً) ،والطاقيييييييية ( ،%8.4-و،%8.2-
تباعاً) .ويوضح الشكل ( )22مكونات معدل التضخم خ ل نوفمبر .2020
شكل ( :)22معدّل التضخم السنوي في منطقة اليورو،
نوفمبر )%( 2020

كافة الـبنـود
األغـذية،
والكحول،
والتبغ
الطاقة
السلع الصناعية غير
المرتبطة بالطاقة
الخــدمات

المصدر.EU, Eurostat :
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علما ً بأن أعلى معدل متوقع للتضخم ،خ ل نوفمبر ،هو ( )%1.5في حالة سلوفاكيا ،و()%0.7
في هولندا ،و( )%0.3في ليتوانيا .وأقل معدل للتضخم ( )%2.0-في اليونان ،ثم ( )%1.1-في
كل من إيرلندا ،وقبرص ،وسلوفاكيا.
 3.4.3معدل البطالة
وصل معدل البطالة المعدّل موسمياً ،في منطقة اليورو خ ل شهر أكتوبر  ،2020إلى حوالي
( ،)%8.4مقارنة مع ( )%8.5في الشهر السابق ،سبتمبر ،والمقارنة مع ( )%7.4في أكتوبر
 .2019أما معدل البطالة في المجموعة األوروبية فقد وصل إلى ( )%7.6في أكتوبر ،2020
والذي يعتبر مستقرا ً مع الشهر السابق ،إالّ أعلى من نظيره في أكتوبر  ،2019البالغ (.)%6.6
ويقييييييدّر مكتييييييب اإلحصيييييياء األوروبييييييي عييييييدد العيييييياطلين فييييييي المجموعيييييية األوروبييييييية بحييييييوالي
( )16.236مليييييييون خيييييي ل شييييييهر أكتييييييوبر  ،2020ميييييينهم ( )13.825مليييييييون فييييييي منطقيييييية
الييييييورو .وبالمقارنييييية ميييييع شيييييهر سيييييبتمبر السيييييابق ،انخفيييييض عيييييدد العييييياطلين فيييييي المجموعييييية
األوروبيييية بحيييوالي ( )91أليييف ،و( )86أليييف فيييي منطقييية الييييورو .إالّ أن عيييدد العييياطلين ارتفيييع
بالمقارنيييييية مييييييع أكتييييييوبر  2019بحييييييوالي ( )2.186مليييييييون فييييييي المجموعيييييية األوروبييييييية ،و
( )1.692ملييييون فيييي منطقييية الييييورو .ويوضيييح الشيييكل ( )23تطيييور معيييدل البطالييية ،والمعيييدّل
موسييييمياً ،فييييي منطقيييية اليييييورو ،والمجموعيييية األوروبييييية ،خيييي ل الفتييييرة ميييين ()2020 – 2005
على أساس ربع سنوي.

37

شكل ( :)23معدل البطالة في المجموعة األوروبية ،ومنطقة اليورو،
للفترة  2020 – 2005على أساس ربع سنوي ()%

المصدرEU, Eurostat :

أما على أساس بطالة الشباب (أقل من  25سنة) فقد بلغ المعدل ،ضمن هذه الفئة ،خ ل أكتوبر
 2020حوالي ( )%17.5في المجموعة األوروبية ،و( )%18.0في منطقة اليورو ،مقارنة مع
( )%17.4و( ،)%17.9تباعاً ،في الشهر السابق ،سبتمبر .علما ً بأن عدد العاطلين الشباب خ ل
أكتوبر  ،2020كان ( )3.115مليون في المجموعة األوروبية ،منهم ( )2.551مليون في منطقة
اليورو .علما ً بأن عدد العاطلين الشباب قد ارتفع بالمقارنة مع الشهر سبتمبر السابق بحوالي ()46
ألف في المجموعة األوروبية ،وبحوالي ( )29ألف في منطقة اليورو .وارتفع بحوالي ( )404ألف
في المجموعة األوروبية ،و ( )319ألف في منطقة اليورو ،بالمقارنة مع أكتوبر .2020
علما ً بأن أعلى معدل للبطالة ،خ ل أكتوبر  ،2020قد تحقق في إسبانيا ( ،)%14.5ثم ليتوانيا
( ،)%11.2ثم قبرص ( .)%10.5أما على مستوى معدل بطالة الشباب فقد تحقق أكبر معدل في
إسبانيا ( ،)%40.4ثم إيطاليا ( ،)%30.3ثم ليتوانيا (.)%27.1
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