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أوالً :التطورات االقتصادية المحلية
سن األداء االقتصادي عام 2021
 1.1مؤشرات بتح ّ
سن أسعار النفط ليصل نفط "برنت" لتتجاوز الستين دوالر /برميل وذلك بعد
بدأ عام  2021بتح ّ
وصول أدنى سعر لبرميل النفط الكويتي المصدّر إلى ( )16.95دوالر /برميل ،كمتوسط ،خالل
شهر إبريل  .2020كما أن افتتاحية عام  2021بدأت تشهد أخذ اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-
 ،"19األمر الذي يعتبر عامالً مهماً ،باإلضافة لبدء تعافي األسعار النفطية والطلب العالمي على
النفط والنمو العالمي ،لعودة الحياة االقتصادية الطبيعية تدريجياً.
كما أن اإلنفاق االستهالكي الخاص بعد أن كان يعادل حوالي ( )13.4مليار دينار عام ،2019
انخفض ،تقديرياً ،إلى حوالي ( )12.4مليار دينار عام  ،2020إالّ أن عام  2021تؤمل أن تشهد
نموا ً بهذا اإلنفاق ليصل إلى ( )13.0مليار دينار ،أي بمعدل نمو ( )%6.6عن عام  .2020وهو
آخر واتجاه مش ّجع .وذلك باعتبار أن االستهالك الخاص يمثل أحد مصادر النمو المهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي (يمثل حوالي ثلث الناتج ،وتأتي أهميته النسبية بعد الصادرات النفطية).
أضف إلى ذلك ،وفقا ً لتصريحات وزارة الصحة الكويتية ،فإنه هناك أكثر من ( )20ألف شخص
تلقّوا الجرعة األولى من اللقاح ضد فيروس "كوفيد "19-حتى منتصف شهر يناير 2021
( %0.41من إجمالي عدد السكان) .ومن شأن تنامي هذه النسبة أن يساهم في تأسيس حالة
"المناعة المجتمعية  ."Herd Immunityوهو عامل مهم أيضا ً لتسريع الحياة االقتصادية
الطبيعية.
كما أن إجمالي التسهيالت االئتمانية ،كأحد المحفّزات للطلب المحلي ،قد شهدت اتجاها ً الستعادة
النمو ،حسب آخر نشرة للمؤشرات النقدية ،ديسمبر  ،2020ليصل معدل النمو على أساس شهري،
إلى حوالي (.)%23.3
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وتتوج هذه التطورات االقتصادية اإليجابية بانتعاش سوق األوراق المالية ،والتي شهدت نموا ً في
آخر ربع من عام ( 2020حوالي  .)%2كما حققت ،نهاية شهر يناير  ،2021سيولة بنحو
( )53.4مليون دينار ،وتداوالت بلغت ( )455.4مليون سهم .مع نمو مؤشر السوق الرئيسي
تجاوز ( ،)1%وبدعم أساسي من أسهم شركات التأمين.
كما تدعم االتجاه نحو انتعاش االقتصاد من خالل تنامي إسناد المشروعات ،Project Award
وبشكل خاص في قطاعي الطاقة والتشييد .حيث بلغت قيمة المشروعات المزمع ترسيتها عام
 ،2021حوالي ( )3.5مليار دينار .وتشمل القطاعات األخرى مح ّل ترسية المشروعات :القطاع
الصناعي ،والنفط والغاز ،والنقل والمواصالت .وذلك حسب ما ورد في مجلة "ميد للمشروعات
 ،"MEED Projectيناير .2021
ومن المؤشرات المش ّجعة ،في مجال االنتعاش االقتصادي للدولة ،ما تشهده قيم اإلنفاق من خالل
"نقاط البيع  ،"Points & POS Saleوقيم معامالت البنوك اآللية Automated Taller
 ."Machine, ATMحيث أشارت آخر إحصاءات منشورة للفترة أكتوبر – ديسمبر  2020إلى
معدل نمو قوي لقيم هذه المعامالت ،ومجموعها ،بالمقارنة مع فترة إبريل – يونيو  .2020وهو
األمر الذي يدعم اإلنفاق الخاص ويساهم في انتعاش معدل النمو .وقد تمت اإلشارة إلى معدالت نمو
قيم هذه المعامالت في القسم الخاص بالمؤشرات النقدية.
إالّ أنه ،من ناحية أخرى ،ورغم هذه المؤشرات اإليجابية والمشجعة لمزيد من االنتعاش ،إالّ أنه من
المهم االهتمام الجاد ،ومن خالل إدارة اقتصادية كلية فعّالة ،باإلصالح االقتصادي (ومن ضمنه
اإلصالح المالي والذي يعتمد أساسا ً على األداء الحقيقي لالقتصاد).
 2.1تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
حقّق سعر صرف للدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي ،خالل شهر يناير  ،2021أعلى سعر
ليبلغ ( )303.35فلس مع وصول السعر أول الشهر إلى ( )303.25فلس ،وآخر الشهر إلى
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( )302.75فلس ،وبمعدل نمو بلغ ( .)%0.16-ويوضح الشكل ( )1تطور هذا السعر خالل
الشهر المذكور.
شكل ( :)1تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي (فلس)
يناير 2021

المصدر :موقع بنك الكويت المركزي.

أما سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو ،فقد حقّق أعلى سعر بلغ ( )371.347فلس .مع
وصول السعر أول الشهر لنفس السعر السابق ،وآخر الشهر إلى ( )367.433فلس ،وبمعدل نمو
( .)%1.0-ويوضح الشكل ( )2تطور هذا السعر خالل يناير .2021
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شكل ( :)2تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو (فلس)
يناير 2021

المصدر :موقع بنك الكويت المركزي.

وأخيرا ً وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اإلسترليني إلى أعلى مستوى ،خالل يناير
 ،2021إلى ( )415.564فلس .مع وصوله أول الشهر إلى ( )415.028فلس ،وآخر الشهر إلى
( )415.146فلس ،وبمعدل نمو ( .)%0.02+ويوضح الشكل ( )3تطور هذا السعر خالل الشهر
المذكور.
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شكل ( :)3تطور سعر صرف الجنيه االسترليني مقابل الدينار الكويتي (فلس)
يناير 2021

المصدر :موقع بنك الكويت المركزي.

 3.1سوق األوراق المالية
شهدت البورصة ،نهاية شهر يناير  ،2021تطورا ً في جميع مؤشرات السوق .ويعود ذلك إلى نتائج
ترقية السوق والتي كان آخرها عضوية البورصة في مؤشر "ميسي  "MSCIالخاص باألسواق
الناشئة .األمر الذي ساهم في المزيد من استثمارات المحفظة (االستثمار األجنبي غير المباشر) في
األسهم الكويتية .كما ساهم تعافي أسعار النفط في المزيد من موجه الشراء.
سن أداء البورصة تحقيق مكاسب رأسمالية نهاية شهر يناير  2021بلغت
وكان من ضمن نتائج تح ّ
حوالي ( )1.3مليار دينار .األمر الذي دفع بالقيمة السوقية لتصل إلى حوالي ( )35.4مليار دينار،
مقارنة مع حوالي ( )32مليار نهاية شهر ديسمبر .2020
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أما على مستوى مؤشرات السوق فقد حقق مؤشر السوق األول نموا ً في يناير  2021بالمقارنة مع
ديسمبر  ،2020بلغ حوالي ( ،)%4.1ومؤشر السوق العام حوالي ( ،)%4.2والرئيسي 50
حوالي ( .)%5.2وارتفع (عدد) األسهم المتداولة ،في يناير عن شهر ديسمبر السابق ،لتصل إلى
( )6مليار سهم تقريباً ،وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي ( .)%24أما (قيمة) األسهم المتداولة فقد
وصلت إلى حوالي ( )845مليون دينار وبنمو بلغ حوالي ( .)%8.3ويوضح الشكل ( )4تطور
سلوك مؤشرات السوق خالل شهر يناير .2021
شكل ( :)4تطور المؤشرات الثالث لسوق األوراق المالية ،يناير 2021

المصدر :موقع سوق األوراق المالية.

أما على المستوى القطاعي ،فقد حقق قطاع "الخدمات المالية" ،على أساس (كمية أو عدد) األسهم
المتداولة ،خالل يناير  ،2021وبعدد يبلغ حوالي ( )2.6مليار سهم ( )%43.0من إجمالي عدد
األسهم المتداولة والبالغة حوالي ( )6مليار سهم .ثم قطاع "البنوك" بحوالي ( )950مليون سهم
( ،)%15.7وقطاع "العقار" بحوالي ( )1.2مليار سهم (.)%20.5
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وعلى أساس (قيمة) األسهم ،تصدّر قطاع "البنوك" حوالي ( )359مليون دينار ( )%42.5من
إجمالي القيمة البالغة حوالي ( )844.9مليون دينار ،ثم قطاع "الخدمات المالية" بحوالي ()179.8
مليون دينار ( ،)%21.3وقطاع "الصناعة" بحوالي ( )112.6مليون دينار (.)%13.3
 4.1معدل التضخم
وصل معدل التضخم (اإلجمالي) بدولة الكويت ،خالل شهر ديسمبر  ،2020على أساس شهري،
إلى ( ،)%0.34وعلى أساس سنوي ( .)%2.95وتركزت معدالت التضخم ،شهرياً ،في
المجموعات التالية ،حسب األهمية" :االتصاالت" ( ،)%1.38+ثم "الصحة" ( ،)%0.9+ثم
"الكساء وملبوسات القدم" (.)%0.69+
أما على أساس سنوي ،فقد تركزت معدالت التضخم في" :األغذية والمشروبات" ( ،)%9.81+ثم
"الترفيه والثقافة" ( ،)%7.23+ثم "الكساء وملبوسات القدم" ( ،)%6.19+مع انخفاض معدل
التضخم الخاص بـ "التعليم" بنحو ( )%15.46-سنوياً.
وشهد معدل التضخم (األساسي) ،بدون "األغذية والمشروبات" معدالً شهرياً ،بلغ (،)%0.34+
وسنويا ً ( .)%1.64+أما المعدل األساسي ،باستثناء خدمات السكن فقد وصل إلى (،)%0.5+
و( ،)%4.42+تباعاً .ويوضح الجدول ( )1تطور التغيير في األرقام القياسية ألسعار المستهلك
(معدل التضخم) شهريا ً وسنوياً ،لشهر ديسمبر .2020
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جدول ( :)1تطور األرقام القياسية ومعدل التضخم
ديسمبر )%( 2020
ديسمبر
2019

نوفمبر
2020

ديسمبر
2020

115.2

118.2

118.6

األغذية والمشروبات

110.1

120.7

120.9

0.17

السجائر والتبغ

131.8

135.0

135.0

0.00

-

الكساء وملبوسات القدم

108.2

114.1

114.9

0.70

▲

6.19

خدمات المسكن

115.0

115.0

115.0

0.00

-

0.00

-

المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة

122.0

126.3

127.1

0.63

▲

4.18

▲

الصحة

109.7

110.6

111.6

0.90

▲

1.73

▲

النقل

125.7

129.4

129.9

0.39

▲

3.34

▲

االتصاالت

111.3

115.6

117.2

1.38

▲

5.30

▲

الترفيهية والثقافية

109.2

116.3

117.1

0.69

▲

7.23

▲

التعليم

124.2

105.0

105.0

0.00

-

15.46-

▼

المطاعم والفنادق

122.5

122.5

122.5

0.00

-

0.00

-

السلع والخدمات المتنوعة

109.9

115.4

116.2

0.69

▲

5.73

▲

باستثناء األغذية والمشروبات

116.2

117.7

118.1

0.34

▲

1.64

▲

باستثناء خدمات السكن

115.3

119.8

120.4

0.50

▲

4.42

▲

المجموعات الرئيسية
الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

التغير الشهري
()%
▲
0.34

التغير السنوي
()%
▲
2.95

▲

9.81

▲

2.43

▲
▲

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

في حين يوضح الشكل ( )5تطور معدل التضخم ،بالدولة ،على أساس شهري ،وسنوي ،خالل العام
الماضي المنتهي في ديسمبر .2020
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شكل ( :)5معدل التضخم الشهري والسنوي
يناير  -ديسمبر )%( 2020

المصدر :االدارة المركزية لإلحصاء ،محتسب من التقارير الشهرية لألرقام القياسية ألسعار المستهلكين.

وعند مقارنة معدل التضخم ،لشهر ديسمبر  ،2020مع المعدالت السائدة بدول مجلس التعاون
األخرى ،لنفس الشهر ،يالحظ ،كما في الشكل ( ،)6أن دولة الكويت تحتل المرتبة الثانية ،بعد
مملكة البحرين ،على األساس الشهري ،في معدل التضخم .أما على األساس السنوي ،فتحتل دولة
الكويت المرتبة الثانية ،أيضاً ،ولكن بعد المملكة العربية السعودية .مع تحقيق أقل معدل تضخم
شهري ،خليجياً ،في حالة السعودية ( ،)%0.2-وسنويا ً في حالة دولة قطر (.)%3.37-
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شكل ( :)6معدل التضخم الشهري والسنوي
لبلدان مجلس التعاون لشهر ديسمبر )%( 2020

المصدر :االدارات المركزية لإلحصاء بدول مجلس التعاون.

 5.1التطورات النقدية
عودة توزيع األرباح في البنوك:
في بيان صادر من بنك الكويت المركزي ،في  23يناير  ،2021أشار تصريح صحفي إلى
خطوات البنك السابقة ،المرتبطة بتعامل السياسة النقدية ،مع نتائج انتشار فيروس "كوفيد – ،"19
االقتصادية ،ومنها تخفيض سعر الخصم إلى ( ،)%1.5وتوسيع القدرة االفتراضية للبنوك لدعم
األنشطة االقتصادية المحلية ،بما في ذلك استخدام المصدّات الرأسمالية التحوطية لمعيار كفاية رأس
المال .وما نتج عن ذلك من وضع قيود على توزيع األرباح.
إالّ أنه نظرا ً لما أظهرته القوائم المالية للبنوك الكويتية من مالءة ومتانة ،وعدم استخدام البنوك
للمصدّة المالية خالل  ،2020فقد سمح بنك الكويت المركزي ،وفقا ً للتصريح المشار إليه أعاله في
 23يناير ،بتوزيع األرباح على المساهمين وبالشكل الذي ال يؤثر على الكفاية الرأسمالية المطلوبة.
وتعتبر هذه الخطوة من المؤشرات المهمة لصالبة المالءة المالية ،والنقدية للجهاز المصرفي
بالدولة .األمر الذي يدعّم من االستقرار المالي.
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المؤشرات النقدية:
أصدر بنك الكويت المركزي ،في  8فبراير  ،2021إحصاءات المؤشرات النقدية لشهر ديسمبر
 .2020وحققت الودائع الخاصة ،والحكومية ،ارتفاعا ً في معدل النمو ،على أساس سنوي ،بلغ
( )%3.0+و( ،)%7.5+تباعاً .مع انخفاض في االدخار الخاص بالعمالت األجنبية .وتعكس
اتجاهات هذه المعدالت تطورا ً إيجابيا ً داعما ً للتمويل المتاح في القطاع المصرفي ،من ناحية،
ومؤشرا ً قويا ً للثقة بالقطاع المصرفي ،وسالمة السياسة النقدية المتبعة .مع نمو عرض نقدي
) (M2سنوي بلغ ( .)%3.8+وتأثر هذا العرض بالتغيرات في األصول المحلية (مطالبات على
القطاع الخاص ،وعلى الحكومة ،وحسابات وودائع الحكومة ،وأخرى صافية) ،والتي انخفضت من
( )695-مليون دينار في ديسمبر  2019إلى ( )%186.9-مليون دينار في ديسمبر  .2020كما
تأثر العرض النقدي بعامل ثاني وهو التغيرات في صافي األصول األجنبية ،والتي انخفضت من
( )20.5-مليون دينار إلى ( )%314.5-مليون دينار ،خالل نفس الفترة .ويوضح الشكل ()7
معدل النمو الشهري ،والسنوي ،لعدد من المؤشرات النقدية.
شكل ( :)7معدل النمو الشهري والسنوي ،لعدد من المؤشرات النقدية
ديسمبر )%( 2020

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.
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وفي حالة المؤشرات الخاصة بالتسهيالت االئتمانية فقد شهدت أغلب ( )9قطاعات ،على المستوى
الشهري ،نمواً ،من مجموع ( 11قطاع) .في حين شهدت ( )8قطاعات نموا ً سنوياً .وكان أكبر نمو
للتسهيالت االئتمانية ،شهرياً ،هو المقدّم للقطاع العقاري ( ،)%157.2+يليه القطاع الصناعي
( .)%63.2+أما على المستوى السنوي فتركز النمو في قطاع الصناعة ( ،)%129+ثم الزراعة
( .)%62.5+وحقق إجمالي التسهيالت االئتمانية نموا ً شهريا ً بلغ ( ،)%23.3+وسنويا ً
( .)%3.4+ويوضح الشكل ( )8هذه المعدالت.
شكل ( :)8معدل النمو الشهري والسنوي ،للتسهيالت االئتمانية
ديسمبر )%( 2020

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

ومن جانب وضع األصول االحتياطية الرسمية ،ومكوناتها ،فقد حقق إجمالي األصول نموا ً بلغ
( )%21.1+سنوياً ،و( )%1.0+شهرياً .وفي الوقت الذي استقر معدل نمو مكونات األصول،
على شكل الذهب النقدي ،وحقوق السحب الخاصة ،حققت مكونات "وضع االحتياطي لدى صندوق
النقد الدولي" نموا ً سنويا ً ( ،)%32.3+و"العملة والودائع" ( .)%22.0+وهو أمر يعكس استمرار
صالبة االحتياطي المهم ألغراض استقرار ميزان المدفوعات واالعتبارات الخاصة بالواردات.
ويوضح الشكل ( )9معدالت نمو مكون األصول االحتياطية.
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شكل ( :)9معدل النمو الشهري ،والسنوي ،لمكونات األصول االحتياطية الرسمية
ديسمبر )%( 2020

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

والزال اتجاااااااه أسااااااعار الفائاااااادة ،ل جااااااال المختلفااااااة ،علااااااى الودائااااااع بالاااااادينار ،متجهااااااا ً نحااااااو
االنخفااااض ،شاااهرياً ،وسااانوياً .حياااث وصااال نماااو االنخفااااض إلاااى أعلاااى معااادل سااانوي فاااي حالاااة
األجاااال الشااااهري ( ،)%64.1-وأقاااال معاااادل فااااي أجاااال ساااانة ( .)%53.8-مااااع معاااادالت نمااااو
باتجاااااه االنخفاااااض شااااهريا ً ،بلغاااات بااااين ( %0.3-و  .)%0.4-وياااادعم اتجاااااه خفااااض أسااااعار
الفائااادة حاااافز التوجاااه لالساااتثمار للحصاااول علاااى عائاااد أ‘لاااى مااان عوائاااد االدخاااار .وهاااو األمااار
المطلوب لضخ المزيد من االستثمارات وانعاش االقتصاد.
وأخيرا ً أوضحت إحصاءات الفترة أكتوبر – ديسمبر  ،2020المعلنة من بنك الكويت المركزي في
يناير  ،2021عن قيم معامالت نقاط البيع ) ،(POSومعامالت البنوك اآللية ( )ATMنموا ً مرتفعا ً
لهذه القيم .وذلك بالمقارنة مع فترة إبريل – يونيو  .2020ويوضح الشكل ( )10هذه المعدالت.
وهو اتجاه يدعم من اإلنفاق الخاص ،والذي يمثل بدوره حوالي ثلث مصادر الناتج المحلي
اإلجمالي ،بطريقة اإلنفاق.
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شكل ( :)10معدل نمو قيم معامالت نقاط البيع  ،POSومعامالت البنوك اآللية ،ATM
والمجموع ،خالل الفترة إبريل  -يونيو  /أكتوبر  -ديسمبر )%( 2020

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

ثانيا ً :التطورات النفطية
وفقا ً لمجموعة "كولدن – ساكس  ،"Golden Sachsالمنشور بتاريخ  21يناير  ،2021فإن
الخطوات المتخذة من قبل الرئيس المنتخب الجديد للواليات المتحدة" بايدن ،قد يساعد في دعم
أسعار النفط ألعلى (والتي بدأت بالفعل تتحسن بعد انتشار التطعيم ضد فيروس "كوفيد – .)"19
ومن ضمن هذه القرارات الحزمة المالية الجديدة بقيمة حوالي ( )2تريليون دوالر ،والقيود على
صناعة الطاقة األمريكية ،خاصة رفع الضرائب على أنشطة النفط الصخري.
وعموما ً فإن العرض النفطي العالمي بدأ يتجه إلى التقليص النسبي بعدما بدأ منتجوا النفط الصخري
بتقييم أوضاعهم المالية ،وتعهد المملكة العربية السعودية في خفض إضافي طوعي بنحو ( )1مليون
برميل /يوم خالل شهري فبراير ومارس  ،2021مع عدم التوقع السريع لعودة إيران للسوق
النفطي.
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ويتوقع أن تساهم الحزمة المالية األمريكية ،المشار إليها أعاله ،برفع طلب الواليات المتحدة من
النفط الخام بحوالي ( )200ألف برميل /يوم .كما أن ضعف الدوالر سيساهم في المزيد من الطلب
على السلع المسعّرة بالدوالر.
كما أن قرار الرئيس األمريكي ،بايدن ،بتعليق  Suspendingبيع عقود إيجارات النفط والغاز
العتبارات مرتبطة بالمناخ ،في األراضي الفيدرالية (والتي تمثّل حوالي  %10من العرض النفطي
األمريكي) سوف يساهم بدفع أسعار النفط الخام ألعلى .وسوف يترتب على هذا القرار حظر بيع
حقوق المناجم وحقوق الحفر في مساحة تعادل حوالي ( )700مليون أيكر (حوالي  2.8مليون
هكتار) من األراضي الفيدرالية .علما ً بأن منتجي الغاز والنفط األمريكيين هم األسوأ أدا ًء وفقا ً
لمؤشر "ستاندرد وبورز  ."500 S&Pوذلك كما ورد في موقع  ،Mining.comفي  22يناير
 .2021وعليه تتوقع مجموعة "كولدن – ساكس" وصول سعر برميل النفط ،خالل الصيف القادم،
إلى حوالي ( )65دوالر /برميل.
 1.2اإلنتاج واألسعار
وصااال إنتااااج أوباااك ،خاااالل شاااهر ينااااير  ،2021إلاااى حاااوالي ( )25.496ملياااون برميااال /ياااوم،
مقارناااااة ماااااع ( )25.315ملياااااون برميااااال /ياااااوم خاااااالل الشاااااهر الساااااابق ،ديسااااامبر  .2020أي
بارتفااااااع ( )181+ألاااااف برميااااال /ياااااوم .وتركاااااز أكبااااار تغيااااار فاااااي اإلنتااااااج ،باااااين الشاااااهرين
الماااااذكورين ،فاااااي حالاااااة المملكاااااة العربياااااة الساااااعودية ( )89+ألاااااف برميااااال /ياااااوم ،وفنااااازويال
( )72+ألاااف برميااال /ياااوم ،وإياااران ( )62+ألاااف برميااال /ياااوم ،ودولاااة اإلماااارات ( )36+ألاااف
برميااال /ياااوم .ماااع تركاااز أكبااار انخفااااض فاااي حالاااة ليبياااا ( )51-ألاااف برميااال /ياااوم ،ثااام نيجيرياااا
( )31-ألااف برمياال /يااوم .أمااا فااي حالااة دولااة الكوياات فقااد وصاال اإلنتاااج النفطااي ،خااالل يناااير
 ،2021إلااااى ( )2.319مليااااون برمياااال /يااااوم ،وبارتفاااااع ( )22ألااااف برمياااال /يااااوم عاااان الشااااهر
الساااابق .ويوضاااح الشاااكل ( )11تطاااور إنتااااج الدولاااة خاااالل العاااام الماضاااي المنتهاااي فاااي ينااااير
.2021
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شكل ( :)11تطور اإلنتاج النفطي بدولة الكويت
فبراير  – 2020يناير 2021
(مليون برميل /يوم)

المصدر.OPEC, Oil Monthly Report, February, 2021 :

أما عن تطور سعر برميل النفط ،خالل الشهر األول من العام الجاري فقد وصل سعر برميل أوبك
المرجعي إلى ( )54.38دوالر /برميل ،مقارنة مع ( )49.17دوالر /برميل في شهر ديسمبر
 .2020أي بمعدل نمو ،على أساس شهري ،بلغ ( .)%10.6وقد يدعم السعر برميل النفط ليقلص
العرض النفطي ،واتجاه المخزون العالمي لالنخفاض .األمر الذي انعكس على المكاسب السعرية
لنفط "برنت" ،الذي ارتفاع في يناير ،على أساس شهري ،بنحو ( ،)%10.2ليصل إلى حوالي
( )55.32دوالر /برميل.

وكذلك انعكس ذلك على سعر نفط "عرب تكساس" ،بتحسن بلغ

( )5.03دوالر أو ( ،)%10.7وليصل سعر البرميل إلى ( )52.10دوالر /برميل ،كمتوسط .أما
في حالة دولة الكويت فقط وصل سعر برميل النفط المصدّر ،في يناير  ،2021كمتوسط ،إلى
( )54.83دوالر /برميل .ويوضح الشكل ( )12تطور هذا السعر خالل العام الماضي المنتهي في
يناير  .2021علما ً بأن سعر برميل النفط الكويتي المصدّر ،وصل ،عند إعداد هذا التقرير ،في
 11فبراير  ،2021إلى ( )61.10دوالر /برميل.
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شكل ( :)12تطور سعر برميل النفط الكويتي المصدّر
فبراير  – 2020فبراير 2021
(دوالر /برميل)

المصدر.OPEC, Oil Monthly Report, February, 2021 :

 2.2نمو االقتصاد العالمي
كانت توقعات االنكماش لعام  2020المتحققة أقل مما كان متوقعاً .وذلك يعود ،أساساً ،إلى
االنتعاش في االقتصاد العالمي في النصف الثاني من نفس العام .وعليه تم إعادة تقييم معدل النمو
لعام  2020ليكون ( ،)%3.9-بدالً من ( .)%4.1-كما أن برامج الحوافز المالية Fiscal
 Stimulusفي الواليات المتحدة ،واالنتعاش في البلدان الناشئة في آسيا ،خاصة الصين ،قد ساهم
في دفع معدل النمو المتوقع لعام  2021ليكون عند ( ،)%4.8+حسب تقديرات شهر يناير من
نفس العام ،مقارنة مع تقدير شهر ديسمبر السابق ،والبالغ (.)%4.2+
كما أعيد النظر ،وفقا ً لتقديرات شهر يناير  ،2021بمعدل نمو منطقة اليورو ،في اتجاه االرتفاع
بنحو ( )%0.4ليكون ( )%6.8-لعام  .2020مع رفع هذا المعدل لعام  2021ليكون
( ،)%4.1+بدالً من ( ،)%3.7+المقدر الشهر السابق.
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أما في حالة الصين فقد أعلنت ،رسمياً ،أنها حققت معدل نمو حقيقي لعام  2020بلغ (،)%2.3+
مع توقع أن يصل هذا المعدل ،لعام  ،2021إلى ( ،)%7.4+بدالً من (.)%6.9+
أما في حالة االقتصاد الهندي فقد تم إعادة تقييم معدل النمو الحقيقي لعام  2020ليكون (،)%8.2-
حسب تقديرات يناير العام الجاري ،بدالً من ( ،)%9.0-حسب تقديرات الشهر السابق .أما روسيا،
أكبر منتج نفطي خارج أوبك (وضمن أوبك )+فقد أعلنت السلطات رسميا ً تحقيقها للنمو لعام
 2020بلغ ( .)%3.1-مع إعادة تقييم معدل النمو لعام  2021ليكون ( )%3.0+بدالً من
( .)%2.9+ويوضح الجدول ( )2معدالت النمو الحقيقية لعدد من األقاليم ،والدول ،وإعادة التقييم،
حسب تقديرات شهر يناير .2021
جدول ( :)2معدالت النمو الحقيقية لالقتصاد العالمي ،وعدد من األقاليم االقتصادية والدول
 2020و )%( 2021
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 3.2الطلب العالمي على النفط
سن الطلب في أهم االقتصادات ،السيما الواليات
بدأت معالم المؤشرات اإليجابية تشير إلى تح ّ
المتحدة ،خاصة الطلب على الوقود الصناعي .ويتوقع أن تزداد جاذبية هذا الطلب في النصف
سن ،من التذكير بأن انتعاش
الثاني من العام الجاري ،بشكل خاص .إالّ أنه البد ،رغم هذا التح ّ
الطلب على النفط ،خالل النصف األول من عام  ،2020بقطاع النقل ،سيشهد ضعف بسبب
استمرار انتشار الوباء ،وضعف حملة التطعيم ،واستمرار إجراءات الحظر في عدد من الدول.
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ورغم ذلك فهناك توقع بطلب قوي لقطاع النقل على النفط خالل النصف الثاني من هذا العام ،بفعل
نتائج الحزم المالية ،وانتشار التطعيم.
وعليه يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط ،عام  ،2021بنحو ( )5.8مليون برميل /يوم،
وليصل إلى ،كمتوسط )96.1( ،مليون برميل /يوم .ويوضح الجدول ( )3تقديرات الطلب العالمي
على النفط ،والتغير عن عام .2020
جدول ( :)3توقعات الطلب العالمي على النفط لعام  ،2021حسب تقديرات شهر يناير نفس العام،
وبالمقارنة مع التغيرات النسبية عن توقعات عام 2020
(مليون برميل /يوم)
الطلب العالمي على النفط
التغير عن
التوقع لعام
عام )%( 2020
2021
7.09
24.23

األقاليم
القارة األمريكية
منها :الواليات المتحدة

19.77

7.01

القارة األوروبية

13.01

5.21

آسيا الباسيفيكية

7.27

3.16

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

44.51

5.88

الصين

14.14

8.45

الهند

4.99

13.45

آسيا األخرى

8.58

5.61

أمريكا الالتينية

6.31

5.08

الشرق األوسط

7.95

4.91

أفريقيا

4.24

3.74

دول االتحاد السوفيتي السابق

5.33

6.79

3.46

5.95

1.87

8.37

مجموع الدول غير األعضاء في منظمة التعاون

51.54

6.88

العالم

96.05

6.41

تقدير الشهر السابق

95.91

6.56

التعديل

0.14

00.14

منها :روسيا
دول اتحاد سوفيتي سابق أخرى

المصدر.OPEC, Oil Report, February, 2021 :
21

 4.2العرض العالمي من النفط
تشير التنبؤات الخاصة بشهر يناير من العام الجاري إلى خفض معدل نمو العرض العالمي من
النفط لعام  2021بنحو ( ،)%0.2وليصل العرض إلى ( )63.3مليون برميل /يوم في البلدان غير
األعضاء في أوبك .كما تم خفض توقع عرض النفط في الواليات المتحدة (خفض بنحو  0.2مليون
برميل /يوم بالمقارنة مع تقديرات شهر ديسمبر السابق) ،وبقية آسيا ،مع رفع عرض كندا.
وتعتبر المصادر الرئيسية الرتفاع العرض النفطي ،عام  ،2021هي كندا ،والبرازيل ،والواليات
المتحدة ،والنرويج ،واإلكوادور ،وقطر ،وغيانا .أما مصادر خفض العرض فيتوقع أن تأتي من:
روسيا ،والسودان ،وماليزيا ،والمملكة المتحدة .مع توقع نمو الغاز الطبيعي المسال بنحو ()0.1
مليون برميل /يوم ،على أساس سنوي ،عام  .2021مع ارتفاع انتاج أوبك من النفط الخام ،في
يناير  ،2021بحوالي ( )0.18مليون برميل /يوم ،ليصل إلى ( )25.5مليون برميل /يوم ،كما
أشرنا أعاله .ويوضح الجدول ( )4توقعات اإلنتاج من السوائل في البلدان غير األعضاء في أوبك،
حسب تقديرات يناير .2021
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جدول ( :)4تقديرات اإلنتاج السائل للدول غير األعضاء في أوبك،
حسب تقديرات يناير  2021بالمقارنة مع عام ( 2020مليون برميل /يوم)
توقع عام
2021

األقاليم

التغير عن
2020

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

25.14

0.43

17.77

0.16

4.01

0.12

الدول اآلسيوية الباسيفيكية

0.53

0.00

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

29.68

0.54

الصين

4.16

0.00

الهند

0.74

-0.02

آسيا األخرى

2.48

-0.04

أمريكا الالتينية

6.35

0.29

الشرق األوسط

3.24

0.06

أفريقيا

1.38

-0.08

دول االتحاد السوفيتي السابق:

13.11

-0.22

منها :روسيا

10.22

-0.21

2.89

-0.02

مجموع البلدان غير األعضاء بمنظمة التعاون االقتصادي

31.45

0.00

مجموع انتاج الدول غير األعضاء في أوبك

61.13

0.54

عوائد التكرير

2.20

0.13

مجموع اإلنتاج السائل في البلدان غير األعضاء في أوبك

63.33

0.67

منها الواليات المتحدة األمريكية
الدول األوروبية

الدول األخرى

المصدر.OPEC, Oil Report, February, 2021 :

 5.2التجارة النفطية والمخزون النفطي
توضح البيانات األولية للواردات النفطية الخام وصول واردات الواليات المتحدة ،خالل شهر يناير
 ،2021إلى متوسط يبلغ ( )5.9مليون برميل /يوم ،والذي يعتبر األعلى منذ يوليو  .2020مع
وصول الصادرات األمريكية النفطية ،خالل نفس الشهر ،إلى حوالي ( )3.1مليون برميل /يوم.
أما الواردات من المنتجات النفطية فقد وصلت خالل يناير إلى أعلى مستوى منذ ثالث أشهر
23

السابقة ،لتصل إلى متوسط ( )2.1مليون برميل /يوم .مع عدم تغير الصادرات من هذه المنتجات،
لتكون في حدد ( )5.2مليون برميل /يوم.
أما في حالة الصين فقد انخفضت الواردات من النفط الخام ،في ديسمبر  ،2020لتكون ،كمتوسط،
عند ( )9.1مليون برميل /يوم .ويعود ذلك لغياب واردات شركات التكرير المستقلة .مع توقع
انتعاش الواردات في بداية عام  2021إلعطاء حصص نفطية جديدة لشركات التكرير المستقلة .أما
على مستوى عام  2020فتشير األرقام إلى تحسن كبير في الواردات من النفط الخام لتصل،
كمتوسط خالل العام المذكور ،إلى ( )10.9مليون برميل /يوم ،وبارتفاع بلغ ( )0.7مليون برميل
عن عام .2019
مع استمرار تحسن واردات الهند من النفط الخام ،شهرياً ،لتصل خالل شهر ديسمبر ،2020
كمتوسط ،إلى ( )4.8مليون برميل /يوم .وهو أعلى مستوى من الواردات ،على أساس سنوي.
وكمتوسط من الواردات النفطية الخام ،خالل عام  ،2020بلغت الواردات ( )4.0مليون برميل/
يوم .وشهدت الواردات من المنتجات النفطية ارتفاعاً ،على أساس شهري ،بنحو ( ،)%23في شهر
ديسمبر .2020
أما في حالة اليابان فقد انخفضت الواردات من النفط الخام لتصل ،كمتوسط ،عند ( )2.5مليون
برميل /يوم في عام  ،2020وهو األقل منذ عام  .1980مع ارتفاع الواردات من المنتجات النفطية
بلغ ( )%3عام  2020مقارنة بعام .2019
أما المخزون النفطي التجاري فقد انخفض ،في ديسمبر  ،2020في منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية بحوالي ( )39.3مليون برميل /على أساس شهري .وليصل المخزون إلى ()3,068
مليون برميل .ويعتبر هذا المستوى أعلى من المخزون المناظر بالعام السابق بنحو ()179.1
مليون برميل .وانخفض عدد أيام تغطية المخزون في المنظمة بيون واحد ،خالل شهر ديسمبر
 ،2020ليصل إلى ( .)70.8وهذا العدد أعلى من نظيره بالعام السابق بـ ( )8.6يوم.
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أما في الواليات المتحدة ،فقد أوضحت بيانات شهر يناير  2021هبوط المخزون التجاري النفطي،
على أساس شهري ،بحوالي ( )18.9مليون برميل /وليصل المستوى إلى ( )1,325مليون برميل.
ويعتبر ذلك أعلى من المستوى المناظر بالعام السابق ،بحوالي (.)%2
 6.2تطور عدد الحفّارات النفطية
وفقا ً إلحصاءات أول شهر من العام الجاري ،ارتفع عدد الحفّارات ،عالمياً ،بنحو ( )110حفّارة،
منها ( )5في دول أوبك ،و( )105في الدول غير األعضاء في أوبك .وبلغ أكبر ارتفاع ضمن أوبك
( )3في حالة المملكة العربية السعودية ثم اإلمارات ،والعراق ( 2لكل منهما) ،و( )1لكل من دولة
الكويت وأنغوال .وانخفاض العدد ( )3-في الجزائر ،واستقرار بقية الدول في عدد الحفّارات .أما
في حالة البلدان األخرى فتركز أكبر ارتفاع في حالة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (99
حفّارة) ،خاصة في األعضاء بالمنظمة بالقارة األمريكية ( 104حفّارة) ،وبشكل محدد في الواليات
المتحدة ( )33وكندا ( .)65علما ً بأن أغلب الحفّارات ،عالمياً ،هي لالستخراج النفطي (98
حفّارة) ،و( )11مرتبطة باستخراج الغاز الطبيعي ،و( )1أخرى .ويوضح الشكل ( )13اتجاهات
تغير عدد الحفّارات خالل العام الماضي المنتهي في يناير .2021
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شكل ( :)13تطور عدد الحفّارات في دول أوبك ،وعدا أوبك ،والعالم
فبراير  - 2020يناير 2021

المصدر :مج ّمعة من تقارير النفط الشهرية ألوبك.

ثالثا ً :التطورات االقتصادية العالمية
 1.3اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر
أصدر "مؤتمر األمم للتنمية والتجارة  ،"UNCTADفي  24يناير  ،2021تقريرا ً ملخصا ً عن
آخر تطورات االستثمار األجنبي المباشر عام  .2020حيث انخفض هذا االستثمار في 2020
ليصل إلى ( )859مليار دوالر ،بعد أن كان ( )1.5تريليون دوالر عام  .2019ويتوقع مدير
االستثمار في منظمة األمم المتحدة المذكورة أن تأثيرات فيروس "كوفيد –  "19ستساهم في تريث
المستثمرين بض ّخ استثماراتهم بالخارج عام .2021
سن معدل النمو العالمي عام  ،2021إالّ أن تقرير االستثمار العالمي لسنة 2020
ورغم توقعات تح ّ
توقع انخفاض االستثمار األجنبي المباشر بنحو ( )%10 – 5عام  .2021وأن التأثير السلبي
الرئيسي لتدفقات هذا االستثمار سيكون في الدول المتقدمة حيث انخفض بنحو ( ،)%69ليصل إلى
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( )229مليار عام  .2020مع انخفاض االستثمار في أمريكا الشمالية بنحو ( )%46ليصل إلى
( )166مليار دوالر .وحققت الواليات المتحدة انخفاضا ً بنحو ( )%49في االستثمار األجنبي
المباشر ليصل إلى ( )134مليار دوالر .أما في أوروبا فقد انخفض بحوالي الثلثين ،ليصل إلى ()4
مليار دوالر .ووصلت قيمة هذا االستثمار بالمملكة المتحدة إلى (صفر).
إالّ أن الوضع ليس كذلك في السويد التي ارتفع بها االستثمار األجنبي المباشر ،عام  ،2020إلى
( )29مليار دوالر بعد أن كان ( )12مليار دوالر العام السابق .كما ارتفع في إسبانيا بنحو
(.)%52
أماااا علاااى مساااتوى البلااادان النامياااة فااارغم انخفااااض التااادفقات االساااتثمارية األجنبياااة المباشااارة لهاااا
بنحاااااو ( )%12عاااااام  ،2020إالّ أن حصاااااتها مااااان إجماااااالي التااااادفقات الداخلياااااة بالعاااااالم كانااااات
األعلااااااى ( ،)%72ولتصاااااال قيمااااااة التاااااادفقات إلااااااى ( )616مليااااااار دوالر .وتفاوتاااااات درجااااااة
االنخفااااض فاااي التااادفقات االساااتثمارية األجنبياااة المباشااارة للااادول النامياااة .وكاااان أكبااار انخفااااض
فااااي أمريكااااا الالتينيااااة ( ،)%37-ثاااام أفريقيااااا ( ،)%18-ثاااام البلاااادان الناميااااة اآلساااايوية (،)%4-
التحول (.)%77-
والبلدان النامية في مرحلة
ّ
وعلى مستوى الدول فقد كانت حصة الصين من أكبر حصص التدفقات االستثمارية المباشرة
األجنبية ،والتي ارتفعت بحوالي ( )%4لتصل إلى ( )163مليار دوالر ،تليها الهند بارتفاع
(.)%13
وأخيرا ً ال توقّع انتعاش هذه التدفقات االستثمارية عام  2021ماعدا في قطاعي التكنولوجيا،
والرعاية الصحية .وأن االنخفاض في نسبة التدفقات عام  ،2020والبالغ ( )%35يتوقع أن يستمر
لعام  .2021ويتوقع مؤتمر األمم المتحدة أن التحسن في التدفقات االستثمارية المباشرة األجنبية،
عالمياً ،لسنة  ،2021سوف لن يتأتى م االستثمارات الجديدة في األصول المنتجة ،بل من "الدمج
والحيازة عبر الحدود  "Cross-Boarder Merges and Acquisitionsفي قطاعي
التكنولوجيا والرعاية الصحية كما أشير أعاله .مع تركز هذا الدمج والحيازات في الدول المتقدمة
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( ،)%80منها ( )%60في أوروبا .مع تصدّر تركيا ،والهند ،ضمن الدول النامية ،في مجال الدمج
والحيازة.
 2.3تحديث تقرير آفاق االقتصاد العالمي ،يناير 2021
صدر عن صندوق النقد الدولي آخر تحديث للتقرير المذكور أعال لشهر يناير  .2021حيث تم
رفع معدل النمو الحقيقي المتوقع لالقتصاد العالمي ليصل إلى ( )%5.5بدالً من ( )%5.2الواردة
سن في النمو توقعات استعادة النشاط االقتصادي خالل العام
في التقرير السابق .ويعكس هذا التح ّ
الحالي ،مدعما ً بانتشار استخدام اللقاحات ،ومدعما ً أيضا ً بموجة السياسات وال ُحزم المالية الداعمة
الستعادة النشاط افي االقتصادات المتقدمة.
وبقدر تعلّق األمر بأهم الدول التي تستورد النفط الكويتي فقد أشار التقرير إلى توقع وصول معدل
النمو الحقيقي في الصين ،عام  ،2021إلى ( ،)%8.1+وإلى ( )%5.6+عام  .2022ووصول
معدالت النمو الحقيقية ،المناظرة ،في الهند إلى ( )%11.5+و ( ،)%6.8+تباعاً.
أما في حالة اليابان فيتوقع تحقيقها لمعدالت نمو حقيقية تصل إلى ( )%3.1+و ( )%2.4+لعامي
 2021و  ،2022تباعاً .مع توقع تحقيق االقتصاد األمريكي لمعدل نمو ( )%5.1+عام 2021
و ( )%2.5+عام .2022
 3.3عودة االنتعاش لالقتصاد الصيني
حسب تقرير الوكالة "بلومبرغ لألخبار  "Bloomberg Newsفي  26يناير  .2021بدأ
االنتعاش االقتصادي واضحا ً على أداء االقتصاد الصيني منذ بداية العام الجاري .علما ً بأن هذا
االقتصاد من ضمن االقتصادات الكبيرة القليلة التي شهدت نموا ً عام .2020
ووفقا ً للرقم القياسي ،المستخدم من "وكالة بلومبرغ" والمتكون من ثمانية مؤشرات فرعية ،فقد حقق
ارتفاعا ً في يناير  2021مقارنة بشهر ديسمبر السابق ،متأثرا ً بتطور الصادرات ،واألداء الجيد
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ألسواق األوراق المالية .حيث ارتفعت الصادرات الصينية ،خالل العشرين يوم األولى من يناير
 ،2021إلى كوريا الجنوبية بنحو ( ،)%11بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق .مع ارتفاع
الشحنات إلى الصين ،خالل نفس الفترة ،بنحو (.)%19
كما أن العجز التجاري األمريكي مع الصين الزال مرتفعاً ،حيث وصل إلى أكثر من ()27230
مليون دوالر في ديسمبر  ،2020بعد أن كان حوالي ( )30676مليون دوالر في الشهر السابق،
نوفمبر .ويعكس هذا العجز ،لشهر ديسمبر ،صادرات أمريكية للصين بمبلغ ( )14646مليون
دوالر ،وواردات من الصين بمبلغ (( )41876مكتب التحليل االقتصادي األمريكي 5 ،فبراير
 .)2021وهو تطور يعكس استمرار قوة االقتصاد الصيني ،أحد أكبر مستوردي النفط من دولة
الكويت.
كما أن االقتصاد الصيني شهد ،داخلياً ،استمرارا ً لعودة االنتعاش من خالل تجاوز "الرقم القياسي
لمشتريات المدراء  "MPIلحاجز الـ ( ،)50في شهر ديسمبر ليصل إلى ( .)55.1ووصل الرقم
الخاص بالمشتريات الصناعية إلى ( ،)51.9وغير الصناعية إلى (( )55.7موقع مكتب اإلحصاء
الوطني الصيني) .وجميع هذه األرقام مؤشر إلى االتجاه نحو استعادة النشاط الصناعي ،وغير
الصناعي .وبالتالي النمو التدريجي للطلب على النفط الخام المستورد (من دولة الكويت ،ودول
أخرى).
 4.3التطورات االقتصادية األمريكية
 1.4.3الناتج المحلي اإلجمالي
أعلن مكتب التحليل االقتصادي األمريكي ،في  28يناير  ،2021عن تحقيق االقتصاد األمريكي،
في الربع الرابع من عام  ،2020معدل نمو "حقيقي" بلغ ( )%4.0+على أساس سنوي .وذلك وفقا ً
للتقدير "المتقدم  ."Advancedعلما ً بأن هذا المعدل قد وصل إلى ( )%33.4في الربع الثالث من
العام المذكور .آخذين بنظر االعتبار بأن التقدير المتقدم سيخضع لتعديلين الحقا ً فيما بعد.
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ويعكس معدل النمو الحقيقي ( )%4.0+المساهمة اإليجابية لكل من الصادرات (،)%22.0+
واالستثمار الثابت غير السكني ( ،)%13.8+واالستثمار الثابت السكني ( ،)%33.5واالستهالك
الخاص ( .)%2.5+أما البنود المسؤولة عن تخفيض معدل النمو فهي ،أساساً ،اإلنفاق العام
الفيدرالي ( ،)%0.5-وعلى مستوى الوالية والمحلي ( .)%1.7-باإلضافة ،بطبيعة الحال،
الواردات (.)%29.5-
أما الناتج المحلي اإلجمالي "اإلسمي" فقد ارتفع بنحو ( ،)%6.0+على أساس سنوي ،في الربع
الرابع من عام  ،2020أو ما يعادل ( )309.2مليار دوالر .وليصل الناتج إلى ( )21.48تريليون
دوالر .علما ً بأن معدل النمو اإلسمي في الربع الثالث كان ( .)%38.3ويوضح الشكل ()14
معدل النمو الحقيقي ،على أساس ربع سنوي ،خالل األربع سنوات الماضية المنتهية في الربع الرابع
من عام .2020
شكل ( :)14معدل النمو الحقيقي ،على أساس ربع سنوي
للفترة )%( 2020 – 2017

المصدر.US, BEA :
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 2.4.3معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم (اإلجمالي) ،بالمناطق الحضرية والمعدلّة موسمياً ،بحوالي ( )%0.3+خالل
شهر يناير  2021بالمقارنة مع الشهر السابق ،ديسمبر  .2020مع ارتفاع ،على أساس سنوي
(يناير  – 2019يناير  )2021بحوالي ( ،)%1.4+قبل التعديل موسمياً.
وتر ّكز أكبر معدل للتضخم ،على أساس شهري ،في مجموعات "الطاقة" ( ،)%3.5+ومن ضمنها
الكازولين ( .)%7.4+مع انخفاض في معدل تضخم "خدمات الطاقة" ( ،)%0.3-ومنها الكهرباء
( ،)%0.2-ومنافع الغاز (.)%0.4-
أما على مستوى معدل التضخم (األساس) ،باستبعاد األغذية والطاقة ،فقد ارتفع ،خالل يناير
 ،2021في حالة المالبس ،والرعاية الصحية ،والمساكن ،وتأمين وسائل النقل .في حين انخفض
في حالة خدمات التسلية ،والسيارات المستعملة والشاحنات ،وتذاكر السفر ،ووسائل النقل الجديدة.
ويوضح الشكل ( )15تطور معدل التضخم خالل العام الماضي المنتهي في يناير .2021
شكل ( :)15معدل التضخم ،في المناطق الحضرية ،والمعدّل موسمياً،
خالل الفترة يناير  – 2020يناير )%( 2021

المصدر.US, BLS :
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 3.4.3معدل البطالة
انخفض معدل البطالة بنحو ( )%0.4ليصل إلى ( )%6.3خالل شهر يناير  .2021مع ارتفاع
عدد العاملين ،بالمناطق الحضرية ،بحوالي ( )49ألف .مع انخفاض عدد العاطلين إلى ()10.1
مليون .إالّ أن هذا العدد الزال أكبر من عدد العاطلين قبل انتشار فيروس "كوفيد "19-في فبراير
 2020والبالغ ( )5.7مليون وبمعدل بطالة ( .)%13.5وتركز أكبر تعافي في التشغيل بقطاعات
الخدمات المهنية واألعمال ،والتعليم الخاص والعام .مع انخفاض عدد العاملين في أنشطة قضاء
الوقت والضيافة ،وتجارة التجزئة ،والرعاية الصحية ،والنقل ،والتخزين.
وقد تركز معدل البطالة ،في يناير  ،2021في فئة المراهقين ( ،)%14.8ثم السود ( ،)%(.2ومن
أصول إسبانية ( ،)%8.6واآلسيويين ( ،)%6.6والبالغين من اإلناث والذكور ( %6.0لكل
منهما) ،والبيض (.)%5.7
أما فيما يخص فترة التعطل فقد بلغ أكبر معدل للبطالة لفترة ( )27أسبوع وأكثر (حوالي 4.0
مليون) ،ثم فترة ( )14 – 5أسبوع (حوالي  2.5مليون) ،ثم فترة أقل من ( )5أسبوع (2.2
مليون) ،وأخيرا ً فترة ( )26 – 15أسبوع (حوالي  1.3مليون) .ويوضح الشكل ( )16معدل
البطالة في المناطق الحضرية ،والمعدّل موسمياً ،خالل السنتين األخيرتين المنتهية في يناير
.2021
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شكل ( :)16تطور معدل البطالة في المناطق الحضرية ،والمعدّل موسميا ً
للفترة يناير  – 2019يناير )%( 2021

المصدر.US, BLS :

 5.3التطورات االقتصادية األوروبية
 1.5.3الناتج المحلي اإلجمالي
انخفض ،خالل الربع الرابع من عام  ،2020معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنحو ()%0.7-
في منطقة اليورو ،وحوالي ( )%0.5-في المجموعة األوروبية ،وذلك بالمقارنة مع الربع الثالث
من نفس العام .ويعود هذا االنخفاض لتصاعد تفشي فيروس "كوفيد  ."19 / 20علما ً بأن معدل
النمو قد ارتفع خالل الربع الثالث بنحو ( )%12.4+في منطقة اليورو ،و( )%11.5+في
المجموعة األوروبية .وهذه االتجاهات بمعدل النمو تعتبر األكثر حدّة منذ بداية نشر اإلحصاءات،
على مستوى االتحاد ،عام .1995
واعتمادا ً على التقديرات السنوية لمعدل النمو لعام  ،2020فقد انخفض ،على األساس الموسمي
المعدّل ،بنحو ( )%6.8-في منطقة اليورو ،و( )%6.4-في المجموعة األوروبية .ويوضح الشكل
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( )17تطور معدل النمو ،على أساس ربع سنوي ،والمعدّل موسمياً ،في منطقة اليورو ،والمجموعة
األوروبية ،خالل الفترة (.)2020 – 2008
شكل ( :)17معدالت النمو المعدّلة موسمياً ،على أساس ربع سنوي
للفترة )%( 2020 – 2008

المصدر.EU, Eurostat :

وتر ّكز أكبر انخفاض في معدل النمو ،في الربع الرابع  ،2020في حالة إسبانيا ( ،)%9.1-ثم
أستراليا ( ،)%7.8-وإيطاليا ( .)%6.6-مع أقل انخفاض في حاالت ليثوانيا ( ،)%1.3-والتفيا
( ،)%1.7-والسويد (.)%2.6-
 2.5.3معدل التضخم
يتوقع مكتب اإلحصاء األوروبي وصول معدل التضخم في منطقة اليورو ،في يناير  ،2021إلى
( ،)%0.9+وبارتفاع عن المستوى السائد في الشهر السابق ديسمبر  ،2020والبالغ (.)%0.3-
ويتركز هذا المعدل الشهري ،في شهر يناير ،في "الطاقة" ( ،)%3.8+ثم "األغذية غير المعالجة"
( ،)%1.1+و"األغذية والتبغ والكحول" ( .)%0.8+أما على المستوى السنوي فيتركز المعدل في
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"األغذية غير المعالجة" ( ،)%1.9+و"األغذية ،والتبغ ،والمشروبات" ،و"الطاقة" ( 1.5+لكل
منهما) ،و"الخدمات" و"السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة" (.)%1.4+
أما على مستوى دول منطقة اليورو ،فإن أعلى معدل شهري ،يناير  ،2021هو في حالة "ألمانيا"
( ،)%1.4+ثم "لوكسمبورغ" ( ،)%0.9+و"ليثوانيا" ،و"التفيا" ،و"استونيا" ( .)%0.4+وأقل
معدل في "سلوفاكيا" ( ،)%0و"اليونان" ( ،)%1.2-و"إيطاليا" ( ،)%1.1-و"مالطا" (.)%1.0-
ويوضح الشكل ( )18معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خالل شهر يناير .2021
شكل ( :)18معدّل التضخم السنوي في منطقة اليورو،
يناير )%( 2021

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

المصدر.EU, Eurostat :
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 3.5.3معدل البطالة
وصل معدل البطالة ،المعدّل موسمياً ،في منطقة اليورو ،خالل شهر ديسمبر  2020إلى
( ،%8.3+والذي يعتبر مستقرا ً بالمقارنة مع شهر نوفمبر السابق .إالّ أن هذا المعدل يعتبر مرتفعا ً
عن معدل شهر ديسمبر  2019والبالغ ( .)%7.4+أما في المجموعة األوروبية فقد وصل  ،في
ديسمبر  ،2020إلى ( ،)%7.5+والذي يعتبر مستقراً ،أيضاً ،بالمقارنة مع شهر نوفمبر ،السابق،
إالّ أنه مرتفعا ً عن ديسمبر  2019والبالغ (.)%6.5+
علما ً بأن عدد العاطلين ،خالل ديسمبر  ،2020في المجموعة األوروبية وصل إلى ( )16مليون،
منهم ( )13.671مليون في منطقة اليورو .وذلك بالمقارنة مع ( )67ألف ،و( )55ألف ،على
التوالي في ديسمبر .2019
أما على مستوى "بطالة الشباب" (أقل من  25سنة) ،فقد وصل العدد ،في ديسمبر  ،2020إلى
( )3.138مليون في المجموعة األوروبية ،منهم ( )2.950مليون في منطقة اليورو .ومع وصول
معدل بطالة الشباب ،لنفس الشهر ،إلى ( )%17.8في المجموعة األوروبية ،و( )%18.5في
منطقة اليورو ،وبارتفاع من ( ،)%17.5و( ،)%18.1تباعاً ،عن شهر نوفمبر  .2020وتوضح
األشكال ( )19و ( )20تطور هذين النوعين من البطالة خالل الفترة  ،2020 – 2005على
أساس ربع سنوي.
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شكل ( :)19معدل البطالة المعدل موسميا ً في المجموعة األوروبية ،ومنطقة اليورو،
على أساس ربع سنوي للفترة )%( 2020 – 2005

المصدرEU, Eurostat :
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شكل ( :)20معدل بطالة الشباب المعدل موسميا ً في المجموعة األوروبية ،ومنطقة اليورو،
على أساس ربع سنوي للفترة )%( 2020 – 2005

المصدرEU, Eurostat :
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