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مقدمة
اهتم التقرير ،في القسم االول ،بعرض عدد من التطورات االقتصادية المحلية ،والتي شملت آخر
تقرير لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الحالية ،وتقرير صندوق النقد الدولي حول مستقبل صافي الثروة
بدولة الكويت والبلدان الخليجية األخرى ،وتطور أسعار صرف الدينار الكويتي ،والتطورات النقدية
اعتمادا على عدد من المؤشرات النقدية ،وتطورات سوق األوراق المالية من خالل مؤشرات السوق
الثالث ،ومعلومات أخرى .كما تضمن القسم االول عرضا لمعدل التضخم لشهر ديسمبر الماضي.
أما القسم الثاني فأهتم كليا بالتطورات النفطية انتاجا وأسعارا ،إضافة إلى عرض آخر تطورات
معدل النمو العالمي ،والطلب والعرض العالمي من النفط ،والتجارة النفطية والمخزون النفطي،
وتطور االنتاج النفطي األمريكي ،وكذلك تطور عدد الحفارات .في حين اهتم القسم الثالث
بالتطورات االقتصادية العالمية اعتمادا على آخر تحديث لتقرير آفاق االقتصاد الدولي الصادر من
صندوق النقد الدولي في يناير من العام الحالي .وتطورات االقتصاد األمريكي ،واألوروبي.
أوالً :التطورات االقتصادية المحلية
 1.1أحدث تقرير متابعة تنفيذ خطة 2019/2018
أصدرت األمانة العامة للتخطيط تقرير النصف األول للمتابعة في يناير  .2020وفي ظل تبني
مفهوم ركائز الخطة البالغة سبعة ،بلغ عدد المشروعات ،البالغة ( )135مشروع ،التي لم تبدأ ()5
مشروعات ،وفي مرحلة التحضير ( )51مشروع ،وفي مرحلة التنفيذ ( )75مشروع ،والمسلمة
( ،)1والمنجزة ( )3مشروعات .ويعتمد تقرير المتابعة على معيار نسبة اإلنفاق /المخطط كأساس
لمتابعة مشروعات الخطة .وعليه ،بلغ إجمالي االعتمادات المخططة ( )3.3مليار دينار ،ثم إنفاق
( )620مليون دينار لغاية نهاية النصف األول من عام  ،2019أي بنسبة إنفاق /مخطط تبلغ
( )%18.7مقارنة مع الفترة المناظرة في خطة  2019/2018والبالغة ( ،)%28.6وخطة
 .)%17.6( 2018/2017ووفقا لنسب التنفيذ ،حسب كل محور من المحاور السبعة التي تتبناها
الخطة ،بلغت أعلى نسبة إنفاق /مخطط في حالة محور "رأس مال بشري وإبداعي" (،)%31.74
يليه محور "اقتصاد متنوع مستدام" ( ،)%22.37ثم محور "بنية تحتية متطورة" ( ،)%17.3ثم
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محور "إدارة حكومية فعالة" ( ،)%14.87ثم محور "مكانة دولية متميزة" ( ،)%9.64ثم محور
"بيئة معيشية مستدامة" ( ،)%8.77ثم محور "رعاية صحية عالية الجودة" (.)%8.49
وأخيرا أشار التقرير إلى األهمية النسبية لخمسة تحديات أمام تنفيذ المشروعات .وتتصدر المصاعب
"اإلدارية" أهم المصاعب أو التحديات (حوالي  ،)%36.4يليها "الفنية" ( ،)%27.8ثم "المالية"
( ،)%17.8ثم "الرقابية" ( ،)%14.8وأخيرا التحديات "التشريعية" ( .)%3.3وفي ظل صياغة
الخطة اعتمادا على المشروعات أساسا ،فإن آلية متابعة تنفيذ الخطة تعتمد أساسا على االهتمام
بمدى تنفيذ هذه المشروعات .علما بأن التخطيط ،والخطة ،هي أوسع بكثير من المشروعات ،والتي
تعتبر ترجمة للتخطيط الكلي ،والقطاعي.
 2.1تقرير صندوق النقد الدولي حول االستدامة المالية
صدر عن صندوق النقد الدولي ورقة عمل رقم  ،20/01تقيم أوضاع االستدامة المالية في بلدان
مجلس التعاون .ونشير هنا إلى ما ورد بشأن دولة الكويت .وتبدأ الورقة بتقييم الطلب المستقبلي
على النفط ،وآفاق الطلب العالمي ،على هذه السلعة .وتشير بأن الطلب المستقبلي على النفط بدأ
يتجه لالنخفاض لعدة أسباب منها :ارتفاع المتاح من العرض النفطي ،وظهور بدائل للنفط .أما فيما
يخص الطلب العالمي على النفط فإنه يتحدد بعاملين رئيسيين هما :متوسط دخل الفرد ،وعدد
السكان .وفي الوقت الذي ساهم به ،تاريخيا ،وبشكل خطي ،النمو السكاني في الطلب العالمي على
النفط ،يشير التقرير بأن هذه العالقة غير خطية في حالة تأثير متوسط دخل الفرد على الطلب وأن
هذه العالقة قوية في حالة البلدان األقل دخال حيث يكون النمو ميال للطلب المكثف للطاقة .والعكس
في حالة البلدان الغنية ذات متوسط الدخل المرتفع حيث ترتفع مساهمة قطاع الخدمات ،واالهتمام
األكبر بكفاءة استخدام الطاقة.
وضمن التحديات المقبلة يشير التقرير إلى االتجاه المستقبلي المنظور للناتج المحلي اإلجمالي النفطي
نحو االنخفاض آخذا نفس اتجاه الطلب العالمي على النفط مستقبال .إال أن هذا االتجاه سيكون
تدريجيا ليعكس المكاسب المتوقعة لدول المجلس بسبب ارتفاع تكلفة استخراج النفط .كما أن ارتفاع
عمان في وضع مريح نسبيا حيث تمثل إيرادات
الطلب على الغاز الطبيعي سيجعل كل من قطر و ُ
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عمان من اإليرادات الهيدروكاربونية .كما أن
الغاز حوالي ( )%75في قطر ،و ( )%25في حالة ُ
السعودية ستستفيد أيضا بسبب احتياطياتها الضخمة من الغاز الطبيعي.
وعند إشارة التقرير لدولة الكويت يالحظ أنه ،وبسبب صافي الثروة المالية المرتفع (األعلى ضمن
بلدان مجلس التعاون) فإن هذا الصافي سيظل موجبا لغاية عام  .2052وعند تناول التقرير لكيفية
تأثير الفرضيات الخاصة بتغير أسعار النفط على صافي الثروة المالية ،يجب التقرير بأنها سوف لن
تؤثر .وذلك ألن الخسائر السعرية لكل برميل نفط ستكون محدودة في دول المجلس بسبب ارتفاع
تكلفة استخراج النفط في دول أخرى .كما أن المكاسب المتوقعة من ارتفاع سعر برميل النفط
ستكون قليلة بسبب انخفاض الطلب العالمي .وعليه ،فإن التأثير الصافي لهذين العاملين سوف يبقي
التأثير على صافي الثروة بدون تغيير كبير .ويوضح الشكل ( )1وضع صافي الثروة ،كنسبة من
الناتج المحلي اإلجمالي ،لدولة الكويت ،مقارنة مع بقية بلدان مجلس التعاون .حيث يظهر بأن صافي
الثروة يستمر موجبا لغاية عام  2052حيث يتجه للصفر ،ثم بعد ذلك للسالب.
شكل ( :)1صافي الثروة بدولة الكويت مقارنة مع بقية بلدان مجلس التعاون
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ()%
2056 – 2006
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والبد من اإلشارة هنا بأن نتائج هذه الطريقة للتنبؤ بصافي الثروة تعتمد على منهجية يطلق عليها
"فرضية الدخل الدائم  ."(PIH) Permanent Income Hypothesisوتخضع إلى العديد
من االفتراضات الخاصة بعمر النفط ،والعائد على األصول المالية ،وحالة المديونية ،وسعر الخصم
المستخدم ،وغيرها.
 3.1تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي ،خالل شهر يناير  ،2020إلى أعلى
مستوى له ليبلغ ( )303.8فلس .وصل السعر أول الشهر إلى ( )303.05فلس ،مقابل
( )303.8فلس آخر الشهر ،أي بارتفاع بلغ ( .)%0.24ويوضح الشكل ( )2تطور هذا السعر
خالل الشهر المذكور.
شكل ( :)2سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي – يناير 2020

وقد كان النتشار "فيروس كورونا" األثر الكبير في أسواق الصرف خالل شهر يناير .وقد ساهم
ذلك في تقوية سعر صرف الدوالر ،الذي اكتسب أفضل أداء خالل الشهر المذكور .ونظرا للتحسن
في االقتصاد األمريكي على مستوى البطالة ،والرقم القياسي لمشتريات المدراء الصناعيين ،فإن هذا
6

األداء قد فاق التأثير المحتمل السلبي النتشار "فيروس كورونا" .ومنذ بداية العام الحالي شهد الرقم
القياسي للدوالر ارتفاعا بلغ ( .)%2.45وبالتزامن مع تطورات إيجابية أخرى ،يمكن القول بأن
أداء الدوالر سيكون مشجع في األجل القصير.
أما فيما يتعلق بسعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو ،فقد وصل إلى أعلى سعر ،خالل شهر
يناير  2020وهو ( )339.32فلس .أما سعر الصرف في بداية الشهر فقد بلغ ( )338.2فلس،
مقابل آخر الشهر ( )334.65فلس ،أي بانخفاض بنسبة ( .)%1.06ويوضح الشكل ( )3تطور
هذا السعر خالل الشهر المذكور.
شكل ( :)3سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو – يناير 2020

وقد كان لضعف النمو بمنطقة اليورو األثر في استمرار ضعف عملة هذه المنطقة ،اليورو،
ووضعها تحت الضغوط .والزال المستثمرون قلقون تجاه ارتفاع مخاطر التوتر التجاري مع
الواليات المتحدة ،والمملكة المتحدة ،والتأثير السلبي لهذا التوتر على القطاع الصناعي التحويلي
للمنطقة .كما أضاف انتشار "فيروس كورونا" عامل مخاطرة إضافي ،خاصة في حالة ألمانيا التي
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لها روابط تجارية قوية مع الصين .علما بأن سعر صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي قد
انخفض خالل العام الماضي بحوالي (.)%3.72
أما بخصوص سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه االسترليني ،فقد وصل إلى أعلى سعر،
خالل شهر يناير  2020عند ( )399.12فلس .في حين وصل بداية الشهر إلى ( )396.62فلس،
مقابل نهاية الشهر عند ( )395.41فلس ،أي بنسبة انخفاض بلغت ( .)%0.3ويوضح الشكل ()4
تطور هذا السعر خالل الشهر المذكور.
شكل ( :)4سعر صرف الجنيه االسترليني مقابل الدينار الكويتي – يناير 2020

ورغم أن بيانات المملكة المتحدة بدأت متماسكة وبناءة ،إال أن اهتمام الصرف توجه اآلن نحو
المباحثات المقبلة بين المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي .وفي ظل المؤشرات التي تشير إلى أن
هذه المباحثات ستكون بنبرة الذعة ،فقد ساهم ذلك بضعف الشهية لإلسترليني واحتمال ترنح سعر
صرف اإلسترليني مقابل الدوالر.
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 4.1التطورات النقدية
أوضحت اإلحصاءات النقدية لشهر ديسمبر  ،2019بالمقارنة مع اإلحصاءات المناظرة لشهر
ديسمبر  ،2018أن هناك استقرارا بالعرض النقدي ) ،(M2والذي لم يتغير إال بحدود ()%1.2
انخفاضا .وفي الوقت الذي انخفضت به ودائع القطاع الخاص ،بالدينار ،في المصارف المحلية،
بحوالي ( )%1.6سلبا ،ارتفعت الودائع الحكومية بنحو ( .)%11.3مع النمو اإليجابي إجماال
بنسبة ( .)%0.3أما االدخار بالعملة األجنبية فقد انخفض بنحو (.)%1.6
وشهد نمو االئتمان المحلي خالل السنة الماضية انخفاضا بنحو ( .)%42واعتمادا على االئتمانات
بالمبالغ الكبيرة ،تجسد أكبر انخفاض في االئتمانات العقارية ،بنحو ( ،)%67والشخصية
( ،)%54.3والصناعية ( ،)%73.3والتشييد ( ،)%33.6والتجارية ( .)%29.9ويبدو أن هناك
اتجاها ،على أساس سنوي ،النخفاض االئتمان المحلي ،رغم أن الوعاء اإلدخاري بالقطاع
المصرفي ،كما هو واضح أعاله ،في وضع مريح .األمر الذي يمكن أن يفسر بالطلب على االئتمان
وليس بالمتاح من التمويل المصرفي.
كما ارتفع االحتياطي الرسمي من األصول ،على أساس سنوي ،بنسبة ( )%7.2بفعل مكونين هما:
العملة والودائع والتي ارتفعت بنحو ( ،)%7.5ووضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي الذي
ارتفع بنحو ( .)%29.2علما بأن هذه األصول ،االحتياطية ،عادة ما تكون ذات مكونات رئيسية
بالعملة األجنبية ،وتحت سيطرة البنك المركزي ،بهدف مقابلة احتياجات ميزان المدفوعات
التمويلية ،والتدخل في سوق النقد األجنبي للتأثير على سعر الصرف.
والزال رصيد إجمالي السندات والتورق بين ديسمبر  2018و  2019مستقرا تقريبا وبانخفاض
طفيف ( .)%1في حين شهدت أسعار الفائدة على الودائع باآلجال المختلفة بالدينار انخفاضا تراوح
بين ( )%3لودائع شهر إلى ( )%2.3لمدة سنة .ويوضح الجدول ( )1سلوك عدد من المؤشرات
النقدية بين شهري ديسمبر  2018و  2019ومعدل نمو هذه المؤشرات.
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جدول ( :)1معدل النمو السنوي لعدد من المؤشرات النقدية :ديسمبر  2018و2019
ديسمبر 2018

ديسمبر 2019

معدل النمو ()%

البند
العرض النقدي)(M2

38606.4

38129.2

-1.2

ودائع القطاع الخاص

36851.2

36239.5

-1.6

الودائع الحكومية

6633.1

7388

11.3

االدخار الخاص بالعملة األجنبية

36851.2

36239.5

-1.6

إجمالي التسهيالت االئتمانية:

3320.6

1924.9

-42.0

التجارية

369.8

258.9

-29.9

الصناعية

202.0

58.8

-73.3

التشييد

240.7

159.6

-33.6

الزراعية

2.6

0.8

-69.2

90.4

111.9

23.7

الشخصية

888.1

405.3

-54.3

العقارية

1251

412.7

-67.0

القطاع النفطي والغاز

51.5

93.8

82.1

الخدمات العامة

2.4

28.4

1083.3

التسهيالت األخرى

222.3

399.6

79.7

إجمالي رصيد السندات والتورق

2988

2958

-1.0

11283.3

12098.7

7.2

الذهب النقدي

31.7

31.7

0

وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

128.2

165.7

29.2

حقوق السحب الخاصة

580.6

563.9

-2.8

10542.8

11337.4

7.5

المؤسسات المالية غير المصرفية:

إجمالي األصول االحتياطية الرسمية:

العملة والودائع
أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ،بأجل (:)%
شهر

2.579

2.5

-3.0

ثالثة أشهر

2.712

2.633

-2.9

ستة أشهر

2.837

2.758

-2.7

سنة

2.962

2.891

-2.3

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.
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 5.1سوق األوراق المالية
استمر ارتفاع قيم مؤشرات السوق الثالثة خالل شهر يناير  .2020ويعزى هذا االستمرار في
االنتعاش إلى الحالة المعنوية لترقية السوق ضمن األسواق الناشئة ،والتي توجت بالترقية من قبل
مورجان ستانلي .وقد انعكس ذلك على إقفال السوق األول نهاية الشهر المذكور بنحو بلغ
( )%0.82مقارنة مع ديسمبر  ،2019ونمو مؤشر السوق الرئيسي بنحو ( ،)%0.24والمؤشر
العام بنحو ( .)%0.68مع وصول المتوسط اليومي لقيمة التداول إلى ( )48.3مليون دينار
بالمقارنة مع ( )37.1مليون دينار لشهر ديسمبر  .2019وقد حقق السوق مكاسب رأسمالية
شهرية خالل شهر يناير  2020تقدر بحوالي ( )283مليون دينار .وبذلك تصل القيمة الرأسمالية
للسوق إلى حوالي ( )36مليار دينار في الشهر المذكور .ويوضح الشكل ( )5تطور قيم المؤشرات
الثالث للسوق خالل شهر يناير .2020
شكل ( :)5تطور المؤشرات الثالث لسوق األوراق المالية ،يناير 2020

المصدر :موقع سوق األوراق المالية.
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أما على الصعيد القطاعي ،من حيث "حجم التداول" فقد تصدر قطاع الخدمات المالية المرتبة
األولى ليصل حجم تداول أسهم القطاع إلى حوالي ( )1.8مليار سهم ،ويمثل هذا الحجم حوالي
( )%435من إجمالي حجم التداول .يلي ذلك قطاع البنوك وبحجم يقدر ( )972مليون سهم
( %23من إجمالي التداول) ،وبالمرتبة الثالثة قطاع العقار بحجم ( )668مليون سهم تقريبا
( %15.8من إجمالي التداول).
وفيما يخص "قيمة التداول" فقد تصدر قطاع البنوك المرتبة األولى وبقيمة بحوالي ( )520مليون
دينار (حوالي  %60من إجمالي قيمة التداول) ،ثم قطاع الخدمات المالية بالمرتبة الثانية ،وبقيمة
حوالي ( )129مليون دينار (حوالي  %15من إجمالي قيمة التداول) ،وبالمرتبة الثالثة وبقيمة تقدر
حوالي ( )91مليون دينار ( 10.5من إجمالي قيمة التداول).
 6.1معدل التضخم
أعلنت اإلدارة المركزية لإلحصاء تقديراتها لمعدل التضخم خالل شهر ديسمبر  .2019وأشار
الرقم اإلجمالي ،على أساس شهري (نوفمبر – ديسمبر  )2019إلى أن معدل التضخم هو
( .)%0.17أما على أساس سنوي (ديسمبر  – 2018ديسمبر  )2019فهو ( .)%1.5وتركز
ارتفاع معدل التضخم حسب المكونات ،على أساس شهري في :المفروشات المنزلية ومعدات
الصيانة ( ،)%0.41ثم االتصاالت ( ،)%0.36والصحة ( ،)%0.27ثم الكساء وملبوسات القدم
( .)%0.19مع انخفاض معدلي التضخم للخدمات الترفيهية ( ،)%-0.09والمطاعم والفنادق
( .)%-0.08أما على أساس سنوي مما عدا انخفاض معدل التضخم لخدمات السكن (،)%-0.86
شهدت جميع المجموعات األخرى ارتفاعا بالمعدل .وتجسد أكبر معدل في االتصاالت (،)%4.51
ثم النقل ( ،)%3.38ثم الترفيه ( ،)%3.21ثم المفروشات المنزلية ( .)%3.04ويوضح الجدول
( )2معدالت التضخم الشهرية والسنوية ،خالل شهر ديسمبر .2019

12

جدول ( :)2األرقام القياسية ألسعار المستهلك حسب المجموعات الرئيسية
(سنة األساس )2013
المجموعات الرئيسية
الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك
األغذية والمشروبات
السجائر والتبغ
الكساء وملبوسات القدم
خدمات المسكن
المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة
الصحة
النقل
االتصاالت
الترفيهية والثقافية
التعليم
المطاعم والفنادق
السلع والخدمات المتنوعة
باستثناء األغذية والمشروبات
باستثناء خدمات السكن
باستثناء األغذية والسكن

ديسمبر
2018

نوفمبر
2019

ديسمبر
2019

التغير الشهري
()%

43452
113.5
108.2
129.5
105.8
116
118.4
106.7
121
106.5
105.8
120.7
120.9
107.1
114.6
112.3
113.6

43785
115
109.9
131.7
108
115
121.5
109.4
125.2
110.9
109.3
123.7
122.6
109.7
116
115
116.7

43815
115.2
110.1
131.8
108.2
115
122
109.7
125.7
111.3
109.2
124.2
122.5
109.9
116.2
115.3
117

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▲
▼
▲
▲
▲
▲

0.17
0.18
0.08
0.19
0
0.41
0.27
0.4
0.36
-0.09
0.4
-0.08
0.18
0.17
0.26
0.26

التغير السنوي
()%
1.5
1.76
1.78
2.27
-0.86
3.04
2.81
3.88
4.51
3.21
2.9
1.32
2.61
1.4
2.67
2.99

▲
▲
▲
▲
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

المصدر :محتسبة من بيانات اإلدارة المركزية لإلحصاء.

ثانيا ً :التطورات النفطية
 1.2اإلنتاج واألسعار
وصل إنتاج أوبك ،خالل شهر يناير  ،2020إلى ( )28.859مليون برميل /يوم ،مقارنة مع
( )29.368مليون برميل /يوم خالل الشهر السابق ،ديسمبر  .2019أي بانخفاض قدره ()509
ألف برميل /يوم .وقد تجسد أكبر انخفاض في حالة ليبيا ( )344ألف برميل /يوم ،ثم العراق ()68
ألف برميل /يوم ،ثم الكونغو ( )35ألف برميل /يوم ،وأنغوال ( )34ألف برميل /يوم ،واإلمارات
( )29ألف برميل /يوم .أما أهم االرتفاعات في اإلنتاج ،خالل ديسمبر  2019ويناير ،2020
فكانت في حالة السعودية ( )57ألف برميل /يوم ،ثم نيجيريا ( )25ألف برميل /يوم ،ثم غينيا
االستوائية ( )3ألف برميل /يوم ،وأخيرا فنزويال ( )1ألف برميل /يوم .وفي حالة الكويت شهد
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اإلنتاج بين هذين الشهرين انخفاضا بنحو ( )44ألف برميل /يوم .ويوضح الشكل ( )6تطور إنتاج
الكويت خالل العام الماضي المنتهي في يناير .2020
شكل ( :)6تطور االنتاج النفطي لدولة الكويت
فبراير  - 2019يناير 2020
(مليون برميل  /يوم)

وفي مجال األسعار النفطية فقد هبط سعر سلة أوبك بنحو ( )1.38دوالر في شهر يناير ،2020
ليستقر عند ( )65.10دوالر .ويعود هذا االنخفاض كرد فعل للتطورات الصحية في الصين،
واحتمال انتشار "فيروس كورونا" في بلدان أخرى .باإلضافة إلى األسباب المتعلقة بمخاطر
انخفاض الطلب العالمي على النفط ،والضعف في هوامش التكرير ،خاصة في آسيا والباسفيك.
باإلضافة إلى عوامل عدم االستقرار في الشرق األوسط .وهبطت أسعار النفط الخام أكثر في نهاية
شهر يناير ،لتصل إلى أقل مستوى منذ ثالث أشهر .وفي حالة دولة الكويت وصل سعر برميل
النفط المصدر إلى ( )65.37دوالر /برميل خالل شهر يناير  ،2020مقارنة مع ()66.26
دوالر/برميل في الشهر السابق ،ديسمبر  ،2019أي بانخفاض ( )0.89دوالر /برميل .ويوضح
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الشكل ( )7تطور سعر برميل النفط الكويتي المصدر خالل العام الماضي المنتهي في يناير
.2020
شكل ( :)7تطور سعر برميل النفط الكويتي المصدر
فبراير  - 2019يناير 2020
(دوالر  /برميل)

 2.2توقعات النمو
لعل في األحداث التي برزت خالل شهر يناير  2020وتأثيراتها على النمو هو حدث "فيروس
كورونا" في الصين واحتماالت تأثيراته السلبية على األداء االقتصادي للصين ،وانتشار هذه اآلثار
على بقية البلدان ،خاصة تلك التي ترتبط بـ "سلسلة عرض  "Supply Chainمع الصين .أما
العامل الثاني المؤثر على النمو فهو أن تباطؤ نمو االقتصاد الهندي خالل عام  2019كان أكبر مما
كان متوقع .كما أن أداء منطقة اليورو ،هو اآلخر ،شهد تباطؤ في الربع الرابع من عام .2019
وبناء على ذلك ،فإن هذه التطورات قد أدت إلى خفض تقديرات شهر يناير  2020للنمو العالمي
لتصل إلى ( )%2.9بدال من التقدير السابق (شهر ديسمبر  )2019البالغة ( .)%3أما معدل النمو
المتوقع لعام  2020فقد انخفض إلى ( )%3بدال من ( )%3.1في الشهر السابق .علما بأن انتعاش
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أنشطة الخدمات في الواليات المتحدة ،وفي بلدان مهمة ضمن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
يعتبر عامل لدعم معدل النمو العالمي.
وعليه يتوقع بقاء معدل النمو األمريكي عند ( )%1.9لعام  2020وفقا لتقديرات شهر يناير من
نفس العام .وفي ظل تحسن التجارة الدولية وتكيف السياسة النقدية في منظمة التعاون االقتصادي
يتوقع أن يصل معدل النمو حسب تقديرات يناير  ،2020عند ( )%1.5المقدرة الشهر السابق .أما
معدل نمو منطقة اليورو فيتوقع انخفاضه بنحو ( )%0.1بسبب احتمال التأثر بـ "فيروس كورونا"
وتباطؤ النمو في الربع من الرابع من عام .2019
أما معدل نمو المملكة المتحدة فيتوقع أن يصل إلى ( )%1.2عام  2020بارتفاع ( )%0.1عن
المتوقع في شهر ديسمبر  .2019وذلك لآلثار اإليجابية المرتبطة باالتفاق مع االتحاد األوروبي
للخروج من االتحاد .مع انخفاض معدل النمو الياباني المتوقع لشهر يناير  ،2020بنحو ()%0.1
ليصل إلى ( ،)%0.6مع األخذ بنظر االعتبار التطورات السلبية خالل بداية العام الحالي بسبب
التطورات في الصين.
أما في حالة البلدان النامية الناشئة فقد تم تخفيض معدل النمو للصين لعام  2020ليصل إلى
( )%5.4وبانخفاض ( )%0.5عن تقديرات شهر ديسمبر  2019السابق .وذلك بسبب اآلثار
السلبية لـ "فيروس كورونا" على االقتصاد الصيني .أما االقتصاد الهندي فقد تم تخفيض توقع معدل
نموه لعام  2020بنحو ( )%0.3ليصل إلى ( .)%6.1مع بقاء توقعات معدل النمو لعام 2020
لكل من روسيا ،والبرازيل بدون تغيير ،أي ( )%2للبرازيل ،أو ( )%1.5لروسيا.
 3.2الطلب العالمي على النفط
حسب تقديرات شهر يناير  ،2020يقدر الطلب العالمي على النفط لعام  2020بحوالي
( )100.98مليون برميل /يوم وبانخفاض ( )0.25مليون برميل /يوم مقارنة بتقدير الشهر
الماضي ،ديسمبر  .2019ويعكس هذا االنخفاض توجه الطلب المخفض في منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية بنحو ( )0.08مليون برميل /يوم ومصدرها الرئيسي من األعضاء اآلسيويين
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بالمنظمة .أما الطلب في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي فقد تم خفضه أيضا،
آخذين بنظر االعتبار آثار انتشار "فيروس كورونا" في الصين والدول اآلسيوية المجاورة ،وتأثير
ذلك على الطلب خاصة في قطاع النقل .وعليه تم خفض تقديرات هذه البلدان بنحو ( )0.15مليون
برميل /يوم .ويوضح الجدول ( )3توقعات الطلب العالمي لعام  2020مع التغير النسبي عن
توقعات عام  ،2019كما هي مقدرة في شهر يناير .2020
جدول ( :)3توقعات الطلب العالمي على النفط لعام ،2020
وبالمقارنة مع التغيرات عن توقعات عام 2019
(مليون برميل /يوم)
2019
(تقدير)
25.66

الطلب العالمي على النفط
2020
(تنبؤ)
25.84

التغير النسبي
()%
0.72

20.91

21.07

0.74

أوروبا

14.34

14.29

- 0.33

آسيا الباسيفيكية

7.97

7.85

- 1.59

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

47.97

47.98

0.02

دول آسيا األخرى:

13.89

14.21

2.31

منها :الهند

4.85

4.99

2.82

أمريكا الالتينية

6.58

6.70

1.75

الشرق األوسط

8.20

8.30

1.28

أفريقيا

4.43

4.52

2.00

مجموع البلدان النامية

33.10

33.73

1.90

بلدان االتحاد السوفيتي السابق

4.84

4.95

2.19

دول أوروبية أخرى

0.76

0.77

1.54

الصين

13.06

13.29

1.74

مجموع األقاليم األخرى

18.67

19.02

1.85

مجموع العالم

99.74

100.73

0.99

األقاليم
أمريكا الشمالية:
منها :الواليات المتحدة

المصدر.OPEC Report, Feb., 2020 :
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 4.2العرض العالمي من النفط
أما تقديرات شهر يناير  2020الخاصة بالعرض العالمي من النفط فقد حددت هذه التقديرات بنحو
( )66.60مليون برميل /يوم .وترتفع عن تقديرات  2019بحوالي ( )2.25مليون برميل /يوم،
وذلك بالنسبة للدول غير األعضاء في أوبك شامال عوائد التكرير .أما تقديرات منظمة التعاون
االقتصادي فقد تحددت عند ( )31.62مليون برميل /يوم والتي ترتفع عن تقديرات عام 2019
بنحو ( )1.71مليون برميل /يوم .أما في حالة عرض البلدان النامية فقد تحدد عند ()13.98
مليون برميل /يوم لعام  2020وبتغير قدره ( )0.42مليون برميل /يوم عن عام  .2019ويوضح
الجدول ( )4التقديرات الخاصة بالعرض لعام  2021بالمقارنة مع .2019
جدول ( :)4تقديرات العرض العالمي من النفط لعام 2021
بالمقارنة مع عام  ،2019حسب تقديرات شهر يناير ( 2020مليون برميل /يوم)
2019
(تقدير)

2021
(تنبؤ)

التغير

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األمريكية

25.71

27.04

1.32

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األوروبية

3.72

4.03

0.31

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اآلسيوية الباسيفيكية

0.49

0.56

0.07

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

29.92

31.62

1.71

الدول اآلسيوية األخرى

3.43

3.38

-0.04

أمريكا الالتينية

5.42

5.81

0.39

الشرق األوسط

3.21

3.26

0.04

أفريقيا

1.50

1.53

0.03

مجموع الدول النامية

13.57

13.98

0.42

دول االتحاد السوفيتي السابق

14.37

14.42

0.06

دول أوروبية أخرى

0.12

0.12

-0.01

الصين

4.10

4.12

0.02

إنتاج الدول غير األعضاء في أوبك

62.08

64.27

2.19

عوائد التكرير

2.28

2.33

0.05

عرض الدول غير األعضاء في أوبك

64.36

66.60

2.25

األقاليم

المصدر.OPEC Oil Report, Jan., 2020 :
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 5.2التجارة النفطية ،والمخزون
تشير التقديرات األولية إلى أن الواردات األمريكية النفطية انخفضت خالل شهر يناير  ،2020على
أساس شهري ،لتصل ،كمتوسط ،حوالي ( )6.58مليون برميل /يوم .أما على أساس سنوي فقد
انخفضت الواردات بحوالي ( )0.9مليون برميل /يوم ،أو بنسبة ( )%12تقريبا ،عن نفس الفترة
عام  .2019أما الصادرات النفطية األمريكية فقد انخفضت بنسبة ( )%13عن السنة السابقة لتصل
إلى ( )6.78مليون برميل /يوم.
وفي حالة الصين فقد وصلت الواردات ،كمتوسط ،إلى ( )10.7مليون برميل /يوم ،في شهر
ديسمبر  ،2019وبانخفاض ( )0.4مليون برميل /يوم عن الشهر السابق نوفمبر .أما على أساس
سنوي فقد ارتفعت الواردات بنحو ( )0.4مليون برميل /يوم ،أو بنسبة ( )%4عن السنة الماضية،
ديسمبر .2018
أما الواردات النفطية الهندية فقد توسطت عند ( )4.4مليون برميل /يوم خالل ديسمبر ،2019
ممثلة انخفاضا قدره ( )0.3مليون برميل /يوم ،أو ما نسبته ( ،)%5على أساس شهري .أما على
أساس سنوي فقد انخفضت الواردات بنحو ( 90.2مليون برميل /يوم ،أو ما نسبته ( .)%4مع
ارتفاع الواردات النفطية اليابانية ،في ديسمبر  ،2019بنحو ( )282ألف برميل /يوم ،أو ما نسبته
( )%10على أساس شهري .أما على أساس سنيو فقد ارتفعت الواردات بنحو ( )228ألف
برميل/يوم ،أو ما نسبته (.)%8
وعلى مستوى دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فقد شهدت الواردات النفطية انخفاضا طفيفا
بنحو ( )57ألف برميل /يوم ،على أساس شهري لتصبح الواردات ،كمتوسط )11.3( ،مليون
برميل /يوم.
وعند التطرق للمخزون النفطي ،فتوضح المعلومات األولية لشهر ديسمبر  2019أن إجمالي
مخزون منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،التجاري ،ارتفع بنحو ( )6.8مليون برميل ،على
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أساس شهري ،وليصبح ( )2,918مليون برميل .ويعتبر هذا المخزون أكبر من نظيره في العام
السابق بنحو ( )45.3مليون .كما توضح معلومات شهر يناير  2020األولية بأن المخزون
التجاري األمريكي ارتفع بنحو ( )12.7مليون برميل ليصل إلى ( )1,294مليون برميل .ويعتبر
هذا المخزون أعلى من نظيره في العام السابق بنحو ( )24مليون برميل.
 6.2إنتاج النفط األمريكي
وفقا آلخر إحصاءات عن شهر ديسمبر  ،2019وصل اإلنتاج األمريكي من النفط الخام إلى
( )12.870مليون برميل /يوم بالمقارنة مع ( )12.038مليون برميل /يوم في ديسمبر .2018
أما المنتجات البترولية الموجهة للسوق المحلي فقد بلغت خالل شهر ديسمبر  2019حوالي
( )20.347مليون برميل ،بالمقارنة مع ( )20.304مليون برميل في ديسمبر  2018انخفض
الرصيد التجاري النفطي األمريكي من ( )720ألف برميل في ديسمبر  2018إلى ( )346ألف
برميل في ديسمبر .2019
 7.2مخزون النفط اإليراني
تشير شركة كبلر الدولية لمعلومات الطاقة بأن مخزونات النفط اإليراني ،في البر ،قد بلغت ()61.6
مليون برميل ،وعلى السفن العائمة ( )38مليون برميل .ويعود هذا االزدحام في تخزين النفط
اإليراني ،بعدما انخفضت صادرات النفط ،بسبب العقوبات األمريكية .واعتمادا على بيانات منظمة
أوبك فإن متوسط اإلنتاج اإليراني بلغ عام  2018حوالي ( )3.553مليون برميل /يوم ،انخفض
عام  2019إلى ( )2.357مليون برميل /يوم .األمر الذي يعني ،من وجهة نظر "شركة كبلر"،
بأن أيام اإلفراط في اإلنتاج لم تعد ممكنة ،وأن إيران لم يعد لديها مساحة كافية للتخزين .علما بأن
صادرات إيران قد انخفضت ،بعد الحصار لتصل إلى ( )277ألف برميل /يوم في يناير ،2020
وهو أقل بعشرة أضعاف بالمقارنة مع فترة ما قبل الحصار .وتتركز الصادرات نحو الصين،
وسوريا .وال يوجد مقابل لقاء الصادرات اإليرانية للصين ،لقاء تسديد الديون لشركة البتروكيماويات
الصينية (سينوبك) ،وشركة النفط الوطنية الصينية.
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 8.2تطور عدد الحفّارات
ارتفع عدد الحفارات النفطية ،خالل شهر يناير  ،2020عالميا ،بنحو ( )32حفارة ،بالمقارنة مع
شهر ديسمبر  .2019وتركز هذا االرتفاع أساسا في الدول غير األعضاء في أوبك (ارتفاع بنحو
 35حفارة) ،قابله انخفاض بنحو ( )3في دول أوبك .في حين تركز االرتفاع داخل البلدان غير
األعضاء في أوبك منظمة التعاون االقتصادي ( )48حفارة ،قابله انخفاض في الدول النامية ()13
حفارة .مع أكبر ارتفاع في كندا ( ،)77وانخفاض في الواليات المتحدة بنحو ( )12حفارة .أما
داخل دول أوبك فقد ارتفع العدد بنحو ( )3في الكويت ،وانخفض بعدد ( )4في السعودية ،وبعدد
( )3في نيجيريا .مع استقرار أو شبه استقرار في بقية الدول.
ثالثا ً :التطورات االقتصادية العالمية
 1.3تحديث التطورات االقتصادية الدولية ،يناير 2020
أصدر صندوق النقد الدولي آخر تحديث لتقريره حول "آفاق االقتصاد الدولي" في يناير .2020
واستهل التحديث إصداره بأن االقتصاد الدولي يشهد "استقرار مبدئي مع تعافي إال أنه بطئ" وترجم
ذلك بتوقع ارتفاع النمو من ( )%2.9عام  2019إلى ( )%3.3عام  ،2020وإلى ( )%3.4عام
 .2021وتمثل هذه التوقعات انخفاضا عما تم التنبؤ به لهذه المعدالت والواردة في تقرير أكتوبر
 .2019وتراوحت نسب االنخفاض بين ( .)%0.2 – 0.1ويعود هذا االتجاه للتخفيض لألوضاع
االقتصادية في البلدان النامية الناشئة ،والهند بالتحديد ،وتعود ،أيضا ،إلى عدد من االضطرابات
االجتماعية في بعض البلدان.
أما الجوانب المشجعة للنمو فتتجسد في إعادة النشاط للقطاع الصناعي التحويلي ،وكذلك التجارة
الدولية (االتفاق المبدئي الصيني – األمريكي) ،واالتجاه نحو السياسة النقدية التيسيرية
.Accommodative Monetary Policy

باإلضافة إلى االتفاق بين بريطانيا واالتحاد

األوروبي حول آلية الخروج من االتحاد .كما أن اإلنفاق االستهالكي الزال مشجعا كمصدر للنمو،
وتحسن إنفاق رجال األعمال.
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وعند تطرق تحديث شهر يناير  2020ألوضاع النمو إقليميا ،يقدر استقرار النمو في "البلدان
المتقدمة" ،خالل الفترة " "2021 – 2020عند ( .)%1.6ففي الواليات المتحدة يتوقع التحديث
اتجاه المعدل للتباطؤ من ( )%2.3عام  2019إلى ( )%2عام  2020و ( )%1.7عام .2021
وذلك بسبب تراجع التحفيز المالي .أما في منطقة اليورو فهناك توقع بتحسن النمو من ()%1.2
عام  2019إلى ( )%1.3عام  2020و( )%1.4عام  ،2021بسبب توقع زيادة الطلب
الخارجي .أما في حالة المملكة المتحدة فهناك توقع استقرار النمو عام  2020عند ( ،)%1.4ثم
ارتفاعه إلى ( )%1.5عام  ،2021بسبب التحسن المتوقع بعد االتفاق على الخروج من االتحاد
األوروبي .في حين يتوقع التحديث تحسن معدل نمو اليابان (بالمقارنة مع تقديرات شهر أكتوبر
 .)2019حيث يقدر النمو عند ( )%0.7عام  2020بارتفاع ( )%0.2عن تقديرات أكتوبر
الماضي .مع توقع انحسار النمو ليصل إلى ( )%0.5عام  2021بسبب تباطؤ التحفيز المالي.
أما في حالة البلدان النامية الناشئة فيتوقع بلوغ معدل النمو عام  2020إلى ( )%4.4و ()%4.6
عام  .2021وتعتبر هذه المعدالت منخفضة عن تقديرات تقرير شهر أكتوبر  ،2019بنحو
( ،)%0.2بسبب توقع استمرار التباطؤ في نمو الصين.
وضمن مجموعة البلدان النامية يتوقع التحديث أن ينمو إقليم الشرق األوسط وأسيا الوسطى
( )%2.8عام ( 2020أقل من توقعات تقرير أكتوبر بنسبة  ،)%0.1ثم يتحسن النمو عام 2021
ليصل إلى ( .)%3.2ويعود خفض توقعات النمو عام  2020في آخر تحديث إلى تراجع اإلنتاج
النفطي ،وتصاعد التوترات مع إيران ،والصراعات األهلية في اليمن ،وسوريا ،وليبيا.
ويشير التحديث إلى عدد من المخاطر المحيطة باالقتصاد الدولي ،رغم أن حدة هذه المخاطر يعتبر
أقل مما ورد في تقرير أكتوبر  .2019وتتلخص هذه المخاطر في :التوترات بين الواليات المتحدة
وإيران ونتائجها على إمدادات النفط ،وإضعاف استثمارات رجال األعمال .باإلضافة إلى زيادة
الحواجز الجمركية بين الواليات المتحدة وشركائها التجاريين ،وتهديد سالسل العرض Supply
 .Chainsوكذلك تصاعد مخاطر تجديد الديون المستحقة على الشركات والكيانات السيادية مع
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بروز مشاكل المالية العامة المتراكمة أثناء فترات انخفاض أسعار الفائدة .باإلضافة إلى مخاطر
التحوالت المناخية.
وأخيرا تطرق التحديث إلى أولوية السياسات ،والتي حصرها في أهمية التعاون متعدد األطراف،
بشكل عام .أما األولويات في حالة البلدان المتقدمة فتمت اإلشارة إلى أهمية رفع اإلنفاق من خالل
االستفادة من "الحيز المالي" .علما بأن هناك دور محدود للسياسة النقدية ،لتحفيز النمو ،في هذه
البلدان بسبب انخفاض أسعار الفائدة .أما أولويات السياسة في البلدان النامية والناشئة ،فهناك
أولويات متباينة حسب تباين ظروف البلدان ضمن هذا اإلقليم .إال أن األولويات تشمل :دعم شبكات
األمان االجتماعي ،وتحسين استهداف الدعم وتوسيع قاعدة اإليرادات ،في البلدان ذات المديونية
المرتفعة.

 2.3التطورات االقتصادية األمريكية
 1.2.3الناتج المحلي اإلجمالي
يشير أول تقدير للناتج المحلي اإلجمالي للربع الرابع لعام  2019أن معدل النمو الحقيقي قد وصل
إلى ( ،)%2.1وهو نفس معدل النمو للربع الثالث من نفس العام .ويعكس هذا المعدل المساهمة
اإليجابية لإلنفاق االستهالكي الخاص ،واإلنفاق الحكومي الفيدرالي ،وعلى مستوى الوالية،
والمحليات ،واالستثمار الثابت السكني ،والصادرات .في حين تجسدت المساهمة السلبية في اإلنفاق
االستثماري الخاص في المخزون ،واالستثمار الثابت غير السكني .باإلضافة إلى الواردات.
أما الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي فقد ارتفع بمعدل نمو ( ،)%3.6في الربع الرابع من عام
 ،2019أو ما يعادل ( )191.7مليار دوالر ،وليصل الناتج إلى ( )21.73بليون دوالر ،في الربع
المذكور .مقارنة مع معدل نمو إسمي في الربع الثالث بلغ ( ،)%3.8وبمبلغ ( )202.3مليار
دوالر .ويوضح الشكل ( )8تطور معدل النمو الحقيقي ،على أساس ربع سنة ،للفترة (– 2016
.)2019
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شكل ( :)8تطور معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي
على أساس ربع سنة للفترة )%( 2019 – 2016

المصدر.US, BEA :

 2.2.3معدل التضخم
يوضح الرقم القياسي ألسعار المستهلكين لشهر يناير  2020أنه ارتفع بنحو ( ،)%0.1على أساس
موسمي معدل ،مقارنة مع ارتفاع قدره ( )%0.2في الشهر السابق ،ديسمبر  .2019وقد تركز
االرتفاع في مكون السكن ( ،)%0.4وكذلك األغذية ( ،)%0.4والرعاية الصحية ( .)%0.3أما
في حالة الرقم القياسي ،ما عدا األغذية والطاقة فقد ارتفع بنحو ( ،)%0.2مقارنة مع ( )%0.1في
الشهر السابق ،ديسمبر  .2019أما على أساس سنوي فقد ارتفع الرقم بنحو ( ،)%2.5وهو أكبر
ارتفاع منذ أكتوبر  .2018ويوضح الشكل ( )9تطور الرقم القياسي ألسعار المستهلكين خالل
العام السابق المنتهي في يناير .2020
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شكل ( :)9التطور الشهري للرقم القياسي ألسعار المستهلكين ،المعدل موسميا،
للفترة يناير  – 2019يناير)%( 2020

 3.2.3معدل البطالة
ارتفع عدد العاملين في المناطق الحضرية بنحو ( )225ألف في يناير  ،2020مع وصول معدل
البطالة إلى ( .)%3.6وتركز معدل البطالة في فئة المراهقين ( ،)%12.2ثم السود األفارقة
( ،)%6.0ثم الالتينيين ( ،)%4.3والبالغين الذكور ( ،)%3.3ثم البالغين اإلناث ( ،)%3.2ثم
البيض ( ،)%3.1وأخيرا اآلسيويين ( .)%3أما عن فترة التعطل فقد تركز أكبر عدد من العاملين
خالل فترة أقل من ( )5أسبوع (حوالي  2مليون) ،ثم فترة ( )14 – 5أسبوع حوالي (1.7
مليون) ،ثم فترة ( )27أسبوع حوالي ( 1.1مليون) ،وأخيرا فترة ( )26 – 15أسبوع حوالي
( )887ألف .ويوضح الشكل ( )10تطور معدل البطالة الحضري خالل السنتين الماضيتين
المنتهية في يناير .2020
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شكل ( :)10تطور معدل البطالة ،المعدل موسميا،
خالل الفترة يناير  – 2018يناير)%( 2020

المصدر.US, BLS :

 3.3التطورات االقتصادية األوروبية
 1.3.3الناتج المحلي اإلجمالي
وفقا لتقديرات مكتب اإلحصاء األوروبي ،ارتفع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،في منطقة
اليورو ،والمجموعة األوروبية ،والمعدل موسميا ،بنحو ( ،)%0.1في الربع الرابع من عام
 ،2019مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام .علما بأن معدل النمو في الربع الثالث قد ارتفع
بمعدل ( .)%0.3أما على المستوى السنوي فقد ارتفع معدل النمو في منطقة اليورو ،مقارنة مع
الربع الرابع من عام  ،2018بنحو ( ،)%1وفي حالة المجموعة األوروبية بنحو (.)%1.1
ويوضح الشكل ( )11تطور معدل النمو خالل الفترة ( ،)2019 – 2007على أساس ربع سنة.
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شكل ( :)11معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي والمعدلة موسميا،
بمنطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية ،خالل الفترة
( )2019 – 2007على أساس ربع سنة ()%

المصدر.EU, Eurostat :

 2.3.3معدل التضخم
يتوقع مكتب اإلحصاء األوروبي أن يصل معدل التضخم في يناير  ،)%1.4( 2020بعد أن كان
( )%1.3في الشهر السابق ،ديسمبر  ،2019على أساس سنوي .ويتجسد أكبر معدل تضخم،
ضمن المكونات ،في األغذية والمشروبات والتبغ ( ،%2.2مقارنة مع  %2.0في ديسمبر)،
والطاقة ( ،%1.8و  ،%0.2تباعا) ،والخدمات ( ،%1.5و  ،%1.8تباعا) ،والسلع الصناعية
غير المرتبطة بالطاقة ( ،%0.3و  ،%0.5تباعا) .أما على أساس شهري فقد وصل معدل
التضخم ،في يناير  ،2020إلى ( .)%0.8وتركز أكبر معدل بالمكونات في األغذية غير المعالجة
( ،)%1.3ثم األغذية والمشروبات والتبغ ( ،)%0.8ثم الطاقة ( .)%0.7ويوضح الشكل ()12
معدل التضخم بمنطقة اليورو ،خالل شهر يناير  2020حسب المكونات.
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شكل ( :)12معدل التضخم بمنطقة اليورو ،يناير 2020
حسب المكونات ()%

كافة البنود
األغذية ،والكحول ،والتبغ

الطاقة
السلع الصناعـية
غـير المرتبطة بالطاقة
الخدمات

المصدر.EU, Eurostat :

 3.3.3البطالة
وصل معدل البطالة ،المعدل موسميا ،بمنطقة اليورو ،خالل شهر ديسمبر  ،2019إلى (،)%7.4
وبانخفاض عن المعدل بالشهر السابق ،نوفمبر ،والبالغ ( ،)%7.5وبانخفاض عن المعدل السائد في
ديسمبر  ،2018والبالغ ( .)%7.8ويعتبر هذا المعدل األقل منذ مايو  .2008أما في المجموعة
األوروبية ) (EU28فقد بلغ المعدل ،خالل شهر ديسمبر  ،)%6.2( ،2019وبانخفاض عن
المعدل السائد بالشهر السابق ،نوفمبر ،والبالغ ( ،)%6.3وبانخفاض عن نفس المعدل السائد في
ديسمبر  ،2018والبالغ ( .)%6.6ويعتبر هذا المعدل في شهر ديسمبر ،األقل منذ يناير .2000
ويقدر عدد العاطلين ،بشهر ديسمبر  ،2019في المجموعة األوروبية ) (EU28بنحو ()15.475
مليون ،منهم ( )12.251مليون في منطقة اليورو .وبالمقارنة مع نوفمبر  ،2019فقد انخفض رقم
العاطلين بحوالي ( )80ألف في المجموعة األوروبية ،منهم ( )34ألف في منطقة اليورو.
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أما على مستوى دول المجموعة فقد بلغ أقل معدل بطالة في جمهورية الجيك ( ،)%2.0ثم ألمانيا
( ،)%3.2ثم هولندا ( .)%3.2أما أعلى معدل فقد تجسد في حالة اليونان (وفقا إلحصاءات
أكتوبر  ،)%16.6 ،2019وإسبانيا ( ،)%13.7وإيطاليا ( .)%9.8ويوضح الشكل ()13
معدالت البطالة في دول المجموعة خالل شهر ديسمبر .2019
شكل ( :)13معدالت البطالة حسب الدول بالمجموعة ،والمعدلة موسميا،
ديسمبر )%( 2019

المصدرEU, Eurostat :
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