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مقدمة
عرض تقرير هذا الشهر ،مايو  ،2020في القسم األول الخاص بالتطورات االقتصادية المحلية،
آخر اتجاهات أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي ،واليورو ،واالسترليني خالل
الشهر المذكور ،وتطورات األسواق المالية من خالل المؤشرات األربعة للسوق ،والتطورات
القطاعية .كما عرض آخر تطورات المؤشرات النقدية الصادرة حديثا ً لشهر إبريل .وكذلك تم
عرض تطور معدل التضخم ،على أساس شهري ،وسنوي ،حسب آخر اإلحصاءات المتاحة لشهر
إبريل من العام الجاري.
واهتم القسم الثاني ،التطورات النفطية ،بآخر مستجدات السوق النفطي ،من حيث جهود خفض
اإلنتاج النفطي من قبل أوبك ،والدول النفطية المستقلة ،ومدى االلتزام بالحصص المقررة ،والدول
غير الملتزمة .مع عرض منفصل لجدولة خفض اإلنتاج حسب الدول .واهتم القسم الثاني كذلك
بتطورات اإلنتاج ،واألسعار مع إشارة خاصة لدولة الكويت ،والنمو العالمي ،وتطورات الطلب
والعرض العالمي من النفط ،والتجارة النفطية ،والمخزون التجاري ،وتطور عدد الحفّارات،
واإلنتاج األمريكي.
ثم اهتم القسم الثالث ،أخيراً ،والخاص بالتطورات االقتصادية العالمية ،بآخر تطورات االقتصاد
الصيني ،باعتباره أكبر مستورد للنفط عالمياً ،وثاني أكبر مستورد للنفط الكويتي .مع إشارة خاصة
لتطور القطاع الصناعي التحويلي ،وتطور العجز التجاري األمريكي /الصيني التجاري .كما
عرض القسم الثالث آخر تقديرات نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي من خالل "مؤشر تعقّب
سن في معدل النمو .مع إشارة آلخر تطورات
الناتج" ،الصادر من مؤسسة "بلومبرغ" وبدء التح ّ
الحزم المالية األوروبية ،اليابانية ،للتعامل مع اآلثار االقتصادية النتشار فيروس كورونا.
ثم اختتم القسم الثالث عرضه بآخر مستجدات االقتصاد األمريكي ،واالتحاد األوروبي ،من حيث
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،ومعدل التضخم ،ومعدل البطالة .ورغم استمرار معدل النمو
باالنخفاض ،إالّ أن هناك تحسنا ً نسبيا ً بمعدل البطالة ،في حالة الواليات المتحدة ،بسبب رفع الحظر،
والعودة التدريجية للنشاط االقتصادي.
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أوالً :التطورات االقتصادية المحلية
 1.1تقرير معهد التمويل الدولي
أصدر معهد التمويل الدولي ) ،(IIFفي  29مايو  ،2020تقريرا ً عن بلدان مجلس التعاون ،حول
آثار أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها هذه البلدان حالياً .ويعتقد التقرير بأن بلدان المجلس ،كمجموعة،
ستشهد انكماش بالناتج في عام  2020بنحو ( .)%4.4مع تحول فائض الحساب المقدّر ()88
مليار دوالر عام  ،2019إلى عجز يقدّر بنحو ( )33مليار دوالر عام  .2020مع ارتفاع عجز
الموازنة لدول المجلس من ( )%2.5من الناتج اإلجمالي المحلي عام  2019إلى ( )%10.3من
الناتج عام  .2020مع بقاء السعودية والكويت واإلمارات في وضع أفضل للتكيف مع العجز بسبب
االحتياطيات .وأن هذه التطورات ،على شكل انهيار بأسعار النفط ،تستلزم إصالحات جوهرية من
ضمنها استئناف الجهود بإصالح الموازنات العامة .ويؤكد التقرير بأن أغلب بنوك مجلس التعاون
في وضع جيد ويمكنها امتصاص الصدمة الخارجية.
وبقدر تعلّق األمر بدولة الكويت يتوقع التقرير اتفاق الحكومة ومجلس األمة على ميزانية عامة أقل
إنفاقا ً للعام  ،2021/2020مع تمرير لقانون الديّن العام .ويلخص الجدول التالي تقديرات عدد من
التغيرات االقتصادية لدولة الكويت ،حسب رأي تقرير معهد التمويل الدولي ،لألعوام 2020
و( 2021توقّع) بالمقارنة مع عام ( 2019تقدير).
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جدول ( :)1تقديرات قيم عدد من المتغيرات االقتصادية لدولة الكويت لعام ،2019
والتوقعات لعامي  2020و 2021
2019
تقديرات رسمية
131

2020
توقعات المعهد
107

2021
توقعات المعهد
115

معدل النمو الحقيقي

0.4-

5.1-

2.6

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي

2.2-

7.0-

2.3

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

2.9

3.3-

3.0

متوسط معدل التضخم ()%

1.1

1.6

1.7

رصيد الميزانية العامة ( %من الناتج المحلي اإلجمالي

4.9

9.8-

5.3-

رصيد الحساب الجاري ( %من الناتج المحلي اإلجمالي)

7.1

8.5-

4.5

األصول الرسمية العامة (مليار دوالر)

639

577

592

الدين العام ( %من الناتج المحلي اإلجمالي)

12.7

18.5

19.2

اإلنتاج النفطي (مليون برميل /يوم)

2.68

2.47

2.53

المتغيرات
الناتج المحلي اإلجمالي الرسمي (مليار دوالر)

المصدر:
Institute of Internal Finance (IIF), GCC: Grappling with its Worst
Economic Crisis, May 29, 2020.

وبمقارنةةةة تقةةةديرات عةةةام  2020مةةةع بقيةةةة دول المجلةةةس يالحةةةظ ،مةةةن وجهةةةة نظةةةر التقريةةةر ،بةةةأن
معةةةدل النمةةةو الحقيقةةةي المتوقةةةع لهةةةذا العةةةام ،يبلةةة ( ،)%5.1-بالمقارنةةةة مةةةع ( )%5.3-فةةةي حالةةةة
عمةةةةةةةةةان ،و( )%4.8-لإلمةةةةةةةةةارات ،و( )%4.3-لقطةةةةةةةةةر ،و( )%4.0-للسةةةةةةةةةعودية ،و()%3.9-
ُ
للبحةةةرين .وذلةةةك لتواضةةةع وضةةةع التنويةةةع فةةةي حالةةةة دولةةةة الكويةةةت وسةةةيطرة النةةةاتج النفطةةةي علةةةى
حةةةوالي ( )%50مةةةن إجمةةةالي النةةةاتج .أمةةةا نمةةةو القطةةةاع غيةةةر النفطةةةي فةةةي دولةةةة الكويةةةت فيتوقةةةع
لعةةةام  ،2020كمةةةا يشةةةير الجةةةدول أعةةةاله ،أن يكةةةون ( ،)%3.3-وهةةةو أفضةةةل نمةةةو متوقةةةع بعةةةد
حالةةةة قطةةةر ( .)%2.9-أمةةةا قةةةيم هةةةذا المعةةةدل لبقيةةةة دول المجلةةةس فهةةةي )%4.0-( :فةةةي حالةةةة
السةةةةةةةةةةعودية ،و( )%6.0-لعُمةةةةةةةةةةان ،و( )%4.7-لإلمةةةةةةةةةةارات ،و( )%4.4-للبحةةةةةةةةةةرين .مةةةةةةةةةةع
اسةةةةةةتقرار معةةةةةةدل التضةةةةةةخم لجميةةةةةةع دول المجلةةةةةةس ،عةةةةةةام  ،2020ضةةةةةةمن الحةةةةةةدود اآلمنةةةةةةة
والمنخفضةةةة (بةةةين أقةةةل معةةةدل فةةةي حةةةالتي قطةةةر واإلمةةةارات عنةةةد  ،%1.6-وأعلةةةى معةةةدل عنةةةد
 %2.5في حالة البحرين).
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ومن المهم التأكيد على أن توقعات التقرير لقيم المتغيرات االقتصادية الرئيسية ،عام  ،2020هي
توقعات مش ّجعة وتشير إلى االستعادة التدريجية لألوضاع الطبيعية ،ما عدا حالة عجز الميزانية
الذي سيستمر بالسالب كنسبة من الناتج .إالّ أنه ،في كافة دول المجلس يعتبر أقل من النسبة المتوقعة
لعام  .2020مع تنامي حالة المديونية العامة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في جميع دول
المجلس ،ما عدا اإلمارات حيث ستقل النسبة عام  2021بحوالي ( )%2.3وفي حالة قطر أيضا ً
( .)%1.7وأن االرتفاع ،بين عامي  2020و  ،2021ستكون ( )%0.7في حالة الكويت،
عمان ،و( )%2.2في حالة البحرين .ومع
و( )%2.8في حالة السعودية ،و( )%3.6في حالة ُ
سن رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج ،بين عامي  2020و  ،2021في جميع دول
اتجاه تح ّ
المجلس ،وبشكل خاص في حالة دولة الكويت حيث يتوقع أن تتحول النسبة من ( )%8.5-عام
 2020إلى ( )%4.5+عام  .2021علما ً بأن كافة التوقعات المرتبطة بمستوى اإلنتاج النفطي
ذات عالقة باتفاق خفض اإلنتاج بين دول أوبك والدول النفطية المستقلة وتوقعات الطلب العالمي
التي يعتقد بتحسنها بعد رفع الحظر الكلي والجزئي في أغلب البلدان وعودة طلب األنشطة
االقتصادية للنفط.
 2.1تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي خالل شهر مايو  ،2020انخفاضا ً من
( )308.55فلس أول الشهر إلى ( )309.3فلس آخر الشهر .مع وصول أعلى سعر إلى
( )309.05فلس .وشهد شهر مايو تحسنا ً بأسعار صرف العمالت على حساب الدوالر األمريكي.
وذلك يعود إلى عودة التوتر التجاري بين الواليات المتحدة والصين ،باإلضافة إلى اشتداد
المظاهرات في الواليات المتحدة ألسباب داخلية .باإلضافة إلى ارتفاع معدل البطالة في مايو،
سن معدل البطالة نسبيا ً بين شهرين إبريل ومايو).
بالمقارنة مع األشهر السابقة (رغم اتجاه تح ّ
ويوضح الشكل ( )1تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي خالل شهر مايو
.2020
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شكل ( :)1تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي (فلس)
مايو 2020

أما سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو ،فقد ارتفع ،خالل مايو ،من ( )337.28فلس أول
الشهر إلى ( )342.18فلس آخر الشهر .ووصول أعلى سعر إلى ذلك السعر السائد نهاية الشهر،
أي ( )342.18فلس.

وشهد اليورو ،عالمياً ،ارتفاعا ً تجاه الدوالر األمريكي بما يقرب من

( )%1.85خالل األسبوع األخير من مايو ،وبذلك يكون في أعلى مستوى له منذ ثالث أشهر.
ويعود ذلك للحزمة المالية األوروبية إلنعاش االقتصاد األوروبي بفعل انتشار فيروس كورونا.
ووصلت هذه الحزمة إلى ( )750مليار يورو بعد أن كانت ( )500مليار يورو .ويوضح الشكل
( )2تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو خالل شهر مايو .2020
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شكل ( :)2تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو (فلس)
مايو 2020

أما في حالة سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اإلسترليني ،خالل مايو  ،2020فقد انخفض
من ( )383.7أول الشهر إلى ( )380.53فلس آخر الشهر .ووصل أعلى سعر إلى ()384.68
فلس .وقد تأثر سعر صرف اإلسترليني ،عالمياً ،سلبا ً بتعثر المفاوضات بين بريطانيا واالتحاد
األوروبي بشأن الخروج من االتحاد .وبقيت جولة واحدة من المفاوضات قبل تحديد رغبة بريطانيا
في استمرار المفاوضات لما بعد عام  .2020ويوضح الشكل ( )3تطور سعر الدينار الكويتي مقابل
اإلسترليني خالل مايو .2020
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شكل ( :)3تطور سعر صرف الجنيه االسترليني مقابل الدينار الكويتي (فلس)
مايو 2020

 3.1سوق األوراق المالية
في ظل التطورات المرافقة للحظر الشامل خالل شهر إبريل ،شهد المؤشر األول ،نهاية مايو
 ،2020نموا ً يعادل حوالي ( )%1.2بالمقارنة مع إقفال شهر إبريل السابق .مع انخفاض نمو
المؤشر الرئيسي بنحو ( .)%1.8ونمو المؤشر العام بنحو ( ،)%0.4وانخفاض مؤشر رئيسي
( )50بنحو ( .)%3.6ويوضح الشكل ( )4سلوك مؤشرات السوق خالل مايو .2020
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شكل ( :)4تطور المؤشرات الثالث لسوق األوراق المالية ،مايو 2020

المصدر :موقع سوق األوراق المالية.

وحققت البورصة خسائر رأسمالية ،خالل مايو ،قدّرت بقيمة ( )77.3مليون دينار ،مع وصول
القيمة السوقية إلى حوالي ( )27.3مليار دينار في نهاية مايو ،وبنمو سالب بحدود ( )%0.2مقارنة
بشهر إبريل السابق .كما انخفض عدد األسهم المتداولة ،خالل مايو ،بنحو حوالي ( )%33وليصل
إلى حوالي ( )%2.1مليار سهم .أما قيمة التداول فقد تراجعت هي األخرى بنسبة (.)%41.1
أما على المستوى القطاعي ،من جهة حجم التداول ،خالل مايو  ،2020فقد وصل حجم األسهم
المتداولة إلى حوالي ( )1.1مليار سهم في "قطاع البنوك" ممثلة حوالي ( )%55من إجمالي حجم
التداول ،يليها "الخدمات المالية" ( ،)%15.1ثم "العقار" (.)%10.8
في حين شغل "قطاع البنوك" ،أيضاً ،المرتبة األولى في مجال قيمة التداول حيث بلغت حوالي
( )322.1مليون دينار أو ما يمثل حوالي ( )%73من إجمالي قيمة التداول .ثم قطاع "الصناعة"
( ،)%9.1و"الخدمات المالية" (.)%5.7
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 4.1معدل التضخم
أوضحت األرقام القياسية ألسعار المستهلكين لشهر إبريل ،الصادرة من اإلدارة المركزية لإلحصاء،
أن معدل التضخم ،على أساس شهري (مارس /إبريل  )2020هو ( .)%0.09-وتر ّكز أكبر
انخفاض في "األغذية والمشروبات" ( ،)%1.63-وهو االنخفاض الوحيد .في حين شهدت بقية
المجموعات ،ما عدا ثالث مجموعات اتسمت باالستقرار (المسكن ،والتعليم ،والمطاعم والفنادق)
اتجاها ً تصاعدياً .وتر ّكز أكبر تصاعد في مجموعة "السجائر والتب " ( ،)%1.89+ثم مجموعة
"الكساء ،وملبوسات القدم" ( ،)%0.74+ثم "السلع والخدمات المتنوعة" (،)%0.63+
و"المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة" (.)%0.41+
أما على أساس سنوي (إبريل  /2019إبريل  )2020فقد ارتفع معدل التضخم ليصل إلى
( .)%1.85+وشهدت كافة المجموعات اتجاها ً لالرتفاع ،ما عدا خدمات السكن التي انخفضت
ليكون المعدل عند ( .)%0.17-وتر ّكز أكبر ارتفاع في مجموعة "االتصاالت" (،)%5.44+
و"السلع والخدمات المتنوعة" ( ،)%4.66+و"النقل" ( ،)%3.55+و"الكساء وملبوسات القدم"
( ،)%3.50+و"الترفيه والثقافة" ( .)%3.19+ويوضح الجدول ( )2تطور األرقام القياسية
ومعدل التضخم لشهر إبريل .2020
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جدول ( :)2تطور األرقام القياسية ومعدل التضخم
إبريل )%( 2020
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

إبريل
2019

مارس
2020

إبريل
2020

التغير الشهري
()%

التغير السنوي
()%

113.3
107.6
130.6
105.6
115.2
119.1
108.0
121.1
106.6
106.5
120.8
120.9
107.2
114.4
112.3

115.5
110.6
132.3
108.6
115.0
122.3
109.9
125.4
112.1
109.7
124.2
122.5
111.5
116.4
115.7

115.4
108.8
134.8
109.4
115.0
122.8
110.0
125.4
112.4
109.9
124.2
122.5
112.2
116.7
115.5

▼
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▼

▲
▲
▲
▲
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

0.091.631.89
0.74
0.00
0.41
0.09
0.00
0.27
0.18
0.00
0.00
0.63
0.26
0.17-

1.85
1.30
3.14
3.50
0.173.11
1.85
3.55
5.44
3.19
2.81
1.32
4.66
2.01
2.85

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

ويوضح الشكل ( )5تطور معدالت التضخم ،على أساس شهري وسنوي ،للفترة يناير – إبريل
 .2020وتتسم جميع هذه المعدالت بالتواضع ،مع اتجاه واضح لالنخفاض بين شهري مارس
وإبريل من العام المذكور .وهو ما يعكس االتجاه العالمي لظاهرة التضخم بعد انتشار "فيروس
كورونا" .والذي يعكس بدوره عامل كبح الطلب على السلع والخدمات بسبب إجراءات الحظر الكلي
والجزئي.
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شكل ( :)5معدل التضخم بدولة الكويت على أساس شهري ،وسنوي
يناير  -إبريل )%( 2020

المصدر :مج ّمعة من موقع اإلدارة المركزية لإلحصاء.

 5.1التطورات النقدية
اعتمادا ً على تحديث اإلحصاءات النقدية المنشورة من بنك الكويت المركزي في  21يونيو ،2020
والخاصة بشهر إبريل من نفس السنة ،أظهر العرض النقدي ) ،(M2على أساس شهري
(مارس/إبريل  ،)2020نموا ً بنحو ( .)%1.96في حين شهد النمو السنوي (إبريل  /2019إبريل
 )2020انخفاضا ً بمعدل النمو بل ( .)%0.12-وساهم في االرتفاع الشهري (البال 744.3
مليون دينار) أساسا ً التغير في صافي األصول األجنبية ،وبشكل خاص لدى بنك الكويت المركزي
(بتغير يقدّر بحوالي  542.4مليون دينار) ،ثم لدى البنوك المحلية (بتغير يقدّر بحوالي 188.5
مليون دينار) .وبمجموع تغير في صافي األصول األجنبية بل ( )730.9مليون دينار .ويعود
التغير المتبقي في عرض النقود الشهري ،إلى تغير صافي األصول المحلية (البال  13.4مليون
دينار).
أما ودائع القطاع الخاص ،بالدينار ،لدى البنوك المحلية ،فقد ارتفع بمعدل ( )%1.46على أساس
شهري ،وانخفض على أساس سنوي بمعدل ( .)%1.36-ويتركز مصدر نمو هذه الودائع في
13

"شبه النقود ( "Quasi Moneyمن حوالي  26.6مليار دينار في مارس إلى  26.7مليار دينار
في إبريل  .)2020علما ً بأن شبه النقود تتألف من األصول القابلة للتسييل بسهولة مثل السندات
المصدّرة من الحكومة وشهادات الودائع المصدّرة من البنوك .وأن معدل النمو السالب السنوي في
ودائع القطاع الخاص يعود أيضا ً إلى انخفاض شبه النقود (من حوالي  27.8مليار دينار في إبريل
 2019إلى حوالي  26.7مليار دينار في إبريل .)2020
أما الودائع الحكومية فقد شهدت نموا ً شهريا ً متواضعا ً (قياسا ً بالنمو السنوي) بل حوالي (.)%1.4
في حين بل معدل النمو السنوي ( .)%19.4ويعود ذلك أساسا ً إلى انكماش اإليرادات النفطية ،على
أساس شهري ،بشكل رئيسي .مع نمو ودائع القطاع الخاص بالعملة األجنبية بحوالي ()%2.67
شهرياً ،وانخفاض معدل النمو السنوي بنحو ( .)%0.48-وقد يعود ذلك ،شهرياً ،إلى التطورات
الحالية ،واتجاه سعر الفائدة على الدوالر ،سنوياً .ويوضح الشكل ( )6تطور معدل النمو الشهري،
والسنوي لعدد من المؤشرات النقدية المشار إليها أعاله.
شكل ( :)6معدل النمو الشهري ،والسنوي ،لعدد من المؤشرات النقدية
إبريل )%( 2020

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.
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وعلى مستوى التسهيالت االئتمانية أشارت إحصاءات شهر إبريل  ،2020إلى االنخفاض الشديد
في قيمة هذه التسهيالت اإلجمالية ،لتصل إلى حوالي ( )715مليون دينار ،مقارنة مع حوالي
( )2.6مليار دينار في مارس من نفس العام .وقد أثّر هذا االنخفاض في شهر إبريل على معدالت
النمو في كافة أشكال التسهيالت ،بحيث أصبحت بالسالب ،شهرياً ،وسنوياً .ويعود ذلك أساسا ً إلى
الحظر الجزئي ،والكلي ،وتأثيره على طلب التسهيالت االئتمانية في إبريل .ويوضح الشكل ()7
معدل النمو الشهري ،والسنوي ،ألشكال التسهيالت االئتمانية المختلفة.
شكل ( :)7معدل النمو الشهري ،والسنوي ،للتسهيالت االئتمانية
إبريل )%( 2020

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

أما األصول االحتياطية الرسمية فقد شهدت نموا ً شهرياً ،وسنويا ً بل ( )%4.45و(،)%6.99
تباعاً .ويعزى ذلك أساسا ً إلى نمو وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي الذي شهد نموا ً
لمكون األخر ،أي العملة والودائع،
شهريا ً بل ( ،)%21.96وسنويا ً ( .)%43.56ثم يعود إلى ا ّ
التي شهدت نموا ً شهريا ً بل ( ،)%4.43وسنويا ً ( .)%6.88ويوضح الشكل ( )8النمو الشهري،
والسنوي لمكونات هذه األصول.
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شكل ( :)8معدل النمو الشهري ،والسنوي ،ألصول االحتياطيات الرسمية
إبريل )%( 2020

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

أما أسعار الفائدة بأجل على الدينار فقد شهدت جميع اآلجال انخفاضاً ،خاصة على أساس سنوي،
كبيراً .ويوضح الشكل ( )9معدالت نمو هذه األسعار لآلجال من شهر إلى سنة .علما ً بأن انخفاض
معدل نمو أسعار الفائدة على الدينار هي أقل من انخفاض معدل نمو الفائدة على الودائع باألجل
بالدوالر.
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شكل ( :)9معدل النمو الشهري ،والسنوي ،على الودائع بأجل بالدينار
إبريل )%( 2020

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

والتورق عند ( )2.958مليار دينار ،وبالتالي كان معدل النمو
مع ثبات قيمة أرصدة السندات
ّ
صفرياً ،سواء على المستوى الشهري ،أو السنوي.
ثانيا ً :التطورات النفطية
 1.2مسح جهود خفض اإلنتاج
نشرت وكالة "رويترز  ،"Reutersفي  29مايو  ،2020آخر مسحا ً لها عن تطور االلتزام بقرار
خفض اإلنتاج النفطي الساري المفعول من أول مايو من نفس العام .وقد أوضحت نتائج المسح أنه
رغم التزام السعودية وبلدان آخرين أعضاء في أوبك بالخفض إالّ أن آخرين مثل العراق ونيجيريا
تخلّفوا عن االلتزام بحصتهم من الخفض .وعموما ً وصل الخفض خالل مايو مقارنة بشهر إبريل
السابق إلى نحو ( )5.91مليون برميل /يوم ،ليصل مستوى اإلنتاج في مايو إلى ( )24.77مليون
برميل /يوم .وقد يعود عدم التزام بعض الدول بحصص الخفض إلى التعهدات المستبقة لهذه البلدان
17

مع مشترين من خالل العقود المستقبلية ثم توقيعها خالل الفترة السابقة لالتفاق على خفض اإلنتاج.
ويشير المسح بأن نسبة االلتزام بخفض اإلنتاج النفطي خالل مايو  2020وصلت إلى ( ،)%74أي
ما يعادل خفض ( )4.48مليون برميل /يوم بالمقارنة مع المستهدف ( )6.84مليون برميل /يوم
والخاص بالدول الثالث عشر األعضاء في أوبك (يبل الخفض  9.7مليون برميل /يوم لكافة الدول
األعضاء بأوبك +الدول المنتجة للنفط المستقلة).
ويعتبر مستوى اإلنتاج النفطي ،خالل مايو  ،2020هو األقل منذ عام  .2002وكما تمت اإلشارة
فإن السعودية واإلمارات والكويت كانت من أهم الدول األعضاء بأوبك الملتزمة بالخفض خالل
مايو  .2020إالّ أن العراق التزمت بنسبة ( ،)%38ونيجيريا بنسبة ( .)%19كما خفّضت إيران
وفنزويال اإلنتاج ،مع استقرار اإلنتاج الليبي .علما ً بأن هذه الدول الثالث ،كما أشار المسح ،مستثناة
من سياسة خفض اإلنتاج الطوعية بسبب الحظر األمريكي ،أو ألسباب داخلية تح ّد من اإلنتاج.
ويوضح الجدول ( )4جدولة خفض اإلنتاج النفطي للبلدان األعضاء في أوبك ،والبلدان المنتجة
للنفط األخرى ،المشاركة في اتفاق خفض اإلنتاج النفطي التي بدأ العمل بها منذ األول من مايو
.2020
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جدول ( :)4جدولة خفض اإلنتاج النفطي للدول األعضاء بأوبك ،والدول النفطية األخرى المستقلة
(ألف برميل /يوم)
مستوى
اإلنتاج
قبل الخفض

مستوى اإلنتاج
أثناء الخفض
للفترة مايو-يونيو
2020

مستوى اإلنتاج
أثناء الخفض
للفترة يوليو-
ديسمبر 2020

مستوى اإلنتاج
أثناء الخفض
للفترة يناير -2021
إبريل 2022

الجزائر

1,057

816

864

912

أنغوال

1,527

1,179

1,249

1,318

الكونغو

325

251

266

281

غينيا االستوائية

127

98

104

110

الغابون

181

144

153

161

العراق

4,653

3,592

3,804

4,016

الكويت

2,809

2,168

2,296

2,424

نيجيريا

1,829

)%2.4( 1,412

1,495

1,579

السعودية

11,000

)%7.7( 8,492

8,994

9,496

اإلمارات

3,168

2,446

2,590

2,735

مجموع أوبك (ما عدا إيران وفنزويال وليبيا)

26,682

20,598

21,815

23,031

أذربيجان

718

554

587

620

البحرين

205

158

167

177

1,709

1,319

1,397

1,475

بروناي

102

79

84

88

ماليزيا

595

459

486

513

1,753

1,353

1,433

1,513

عُمان

883

682

722

762

روسيا

11,000

8,492

8,994

9,495

السودان

75

58

61

65

جنوب السودان

130

100

106

112

الدول غير األعضاء في أوبك (ما عدا إيران وفنزويال وليبيا)

17,170

13,254

14,037

14,820

أوبك +الدول المستقلة المنتجة للنفط

43,652

33,852

35,852

37,851

-

10,000-

8,000-

6,001-

الدولة

كازاخستان

المكسيك (لم توافق على االتفاق)

إجمالي الخفض باإلنتاج النفطي

المصدر:
National Bank of Kuwait (NBK), Economic Update: Oil Prices Rally on
Signs of Recovering Oil Demand and OPEC+ Supply Reductions, 21
May, 2020.
وباالعتماد على إحصاءات أوبك ،وبلومبرغ.
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 2.2اإلنتاج واألسعار
حسب معلومات ثانوية أشار تقرير أوبك ،يونيو  ،2020إلى أن مستوى إنتاج المنظمة لشهر مايو
من نفس العام وصل إلى ( )24.19مليون برميل /يوم .ويعتبر هذا المستوى منخفضا ً عن نظيره
لشهر إبريل السابق بنحو ( )6.30مليون برميل /يوم (بل إنتاج إبريل حوالي  30.495مليون
برميل /يوم) .وذلك لردّة فعل التفاق أوبك بتخفيض اإلنتاج بدءا ً من األول من شهر مايو .علما ً
بأن أكبر خفض ،حسب معلومات أوبك ،هو في حالة المملكة العربية السعودية ( 3.160-مليون
برميل /يوم بين إبريل ومايو) ،تليها اإلمارات العربية المتحدة ( 1.364-مليون برميل /يوم) .أما
في حالة دولة الكويت فقد وصل إنتاجها خالل مايو  2020إلى ( )2.198مليون برميل /يوم
مقارنة بحوالي ( )3.118مليون برميل /يوم لشهر إبريل ،أي بخفض بل ( )921ألف برميل/يوم.
ويوضح الشكل ( )10تطور اإلنتاج بدولة الكويت خالل العام الماضي المنتهي في مايو .2020
شكل ( :)10تطور اإلنتاج النفطي بدولة الكويت
يونيو  – 2019مايو 2020
(مليون برميل /يوم)

المصدر.OPEC Oil Report, June 2020 :
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أما فيما يخص تطور األسعار النفطية ،فقد شهد السعر المرجعي لسلّة أوبك تحسنا ً بين إبريل ومايو
 2020بل ( )7.51دوالر /برميل ،أو ما يعادل ارتفاعا ً بنسبة ( ،)%42.5على أساس شهري،
سن
وليصل إلى ( )25.19دوالر /يوم في مايو .ويعود ذلك للح ّد من العرض العالمي من النفط وتح ّ
الطلب بفعل بروز بعض عوامل االنتعاش باالقتصاد العالمي والذي يعزى إلى الرفع التدريجي
سن سعر برنت حيث يصل في مايو إلى ( )32.41دوالر /يوم
للحظر .وانعكس ذلك على تح ّ
وبارتفاع بل ( )5.78دوالر ،أو ( ،)%21.7عن شهر إبريل  .2020أما في حالة دولة الكويت
فقد وصل سعر برميل النفط المصدّر لشهر مايو إلى ( )24.54دوالر /برميل ،مقارنة مع
( )17.22دوالر /برميل لشهر إبريل .ويوضح الشكل ( )11تطور سعر برميل النفط الكويتي
المصدّر خالل العام الماضي المنتهي في مايو .2020
شكل ( :)11تطور سعر برميل النفط الكويتي المصدّر
إبريل  – 2019مايو 2020
(دوالر /برميل)
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 3.2النمو االقتصادي
لع ّل من أهم محددات الطلب على النفط هو وضع النمو العالمي .ووفقا ً آلخر تحديث لتقديرات معدل
هذا النمو ،لشهر مايو  ،2020فإن التأثيرات السلبية النتشار فيروس كورونا قد عملت بشكل
واضح خالل الربع الثاني من عام  .2020إالّ أن التوجهات الحالية للح ّد من الحظر وفق ضوابط
سن هذا المعدل بدءا ً من
صحية في العديد من دول العالم ،ال سيما المتقدمة ،قد وفّر المبرر لتوقع تح ّ
الربع الثالث من العام المذكور ،مع استثناء عدد من الدول الناشئة مثل البرازيل ،وروسيا ،والهند،
والتي من المتوقع انتعاش نموها في وقت متأخر من الربع الثالث .2020
ويتوقع أن ينخفض معدل النمو العالمي بنحو ( ،)%3.4-وفقا ً لتقديرات شهر مايو ،والتي ال تختلف
عن تقديرات شهر إبريل السابق .ورغم التطورات السلبية ،على مستوى االقتصاد العالمي،
والمتمثلة في فيروس كورونا ،والنزاع التجاري الصيني /األمريكي ،ومشاكل خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي ،إالّ أن االنتعاش بالسوق النفطي العالمي ،والمدعّم بقرارات أوبك بهذا المجال،
يمثل أهمية إيجابية كبيرة لعودة االنتعاش للنمو العالمي تدريجياً.
وبقيت توقعات معدل النمو لعام  ،2020وفقا ً لتقديرات شهر مايو ،بدون تغيير عن تقديرات شهر
إبريل السابق ،لكل من ،باإلضافة للعالم :منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)%6.1-والواليات
المتحدة ( ،)%5.2-ومنطقة اليورو ( ،)%8.0-والمملكة المتحدة ( ،)%8.5-واليابان (،)%5.1-
والصين ( ،)%1.3+والبرازيل ( .)%6.0-مع تغير التقديرات لشهر مايو قياسا ً بتقديرات إبريل
في حالة الهند ( ،)%0.8-وبتغيّر ( .)%0.6-ويوضح الجدول ( )5تقديرات معدل النمو ،شهر
مايو  ،2020بالمقارنة مع التقديرات المناظرة لشهر إبريل السابق.
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جدول ( :)5معدل النمو االقتصادي حسب تقديرات شهر مايو 2020
بالمقارنة مع تقديرات شهر مارس السابق ()%
العالم
2020

3.4-

التغير عن
الشهر السابق

0

منظمة
التعاون
االقتصادي
6.1-

الواليات
المتحدة

منطقة
اليورو

المملكة
المتحدة

اليابان

الصين

الهند

البرازيل

روسيا

5.2-

8.0-

8.5-

5.1-

1.3

0.8-

6.0-

4.5-

0

0

0

0

0

0

0.6-

0

0
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 4.2الطلب العالمي على النفط
يتوقّع ،حسب تقديرات شهر مايو ،أن يصل مستوى الطلب العالمي لعام  2020إلى حوالي
( )90.59مليون برميل /يوم ،وبانخفاض قدره ( )9.10مليون برميل عن العام الماضي.2019 ،
ويعود هذا االنخفاض إلى آثار انتشار الفيروس في كبح الطلب ،وانخفاض طلب قطاع النقل على
البترول ،ومساهمة الحظر في خفض الطلب على الكازولين ،ووقود الطائرات ،وانخفاض النشاط
الصناعي التحويلي ،وغيرها من العوامل.
ويعتقد بانخفاض طلب بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،عام  ،2020بحوالي ()5.2
مليون برميل /يوم مقارنة مع عام  .2019أما في البلدان غير األعضاء في المنظمة فيتوقع
انخفاض الطلب ،عام  ،2020بنحو ( )3.9مليون برميل /يوم ،مع تر ّكز االنخفاض في قطاعي
الصناعات التحويلية ،والنقل أساساً .ويوضح الجدول ( )6توقعات الطلب العالمي على ،2020
حسب تقديرات شهر مايو.
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جدول ( :)6توقعات الطلب العالمي على النفط لعام حسب تقديرات شهر مايو ،2020
وبالمقارنة مع التغيرات النسبية عن توقعات عام 2019
(مليون برميل /يوم)
الطلب العالمي على النفط
التغير عن عام
التوقع لعام
2019
2020
()%
-9.13
23.23

األقاليم
القارة األمريكية
منها :الواليات المتحدة

-1.8

-8.63

القارة األوروبية

-1.94

-13.53

آسيا الباسيفيكية

-0.92

-11.51

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

-5.19

-10.84

دول آسيا األخرى:

-1.01

-7.29

منها :الهند

-0.49

-10.07

أمريكا الالتينية

-0.43

-6.54

الشرق األوسط

-6.6

-7.36

أفريقيا

-0.21

-4.67

مجموع الدول النامية

-2.25

-6.81

دول االتحاد السوفيتي السابق

-0.48

-9.97

دول أوروبية أخرى

-019

-25.22

الصين

-0.95

-7.29

مجموع بقية األقاليم

-1.63

-8.72

العالم

-9.07

-9.10

تقدير الشهر السابق

-9.07

-9.10

التعديل

0.00

0.00
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 5.2العرض العالمي من النفط
ت ّم ،وفقا ً لتقديرات شهر مايو  ،2020إعادة تقدير نمو اإلنتاج السائل من الدول غير األعضاء في
أوبك ،شامالً عوائد التكرير ،بنحو ( )0.3مليون برميل /يوم ،بالمقارنة مع تقدير شهر إبريل
السابق ،وبذلك ينخفض التقدير ليصل إلى متوسط ،يبل ( )61.80مليون برميل /يوم لعام .2020
ويعود السبب في إعادة التقييم إلى البيانات الجديدة الخاصة بتقدير اإلنتاج لشهري إبريل ومايو
للدول غير األعضاء في أوبك والمساهمين في اتفاق تخفيض اإلنتاج.
وقد انخفض اإلنتاج النفطي بحوالي ( ،)2.95في مايو ( 2020تقدير أولي) ،في حالة الدول العشر
المنتجة للنفط غير األعضاء في أوبك .أما إنتاج أوبك (عشر دول) فقد انخفض بنحو ()6.25
مليون برميل /يوم على أساس شهري ،في مايو .أما اإلنتاج النفطي ،خارج اتفاق أوبك ،فقد
انخفض بنحو ( )2.0مليون برميل /يوم في إبريل ،و( )0.8مليون برميل /يوم في مايو (تقدير
أولي) ،وذلك أساسا ً في الواليات المتحدة ،وكندا .ويتوقع أن ينخفض إنتاج هذين البلدين ،عام
 ،2020وعلى أساس سنوي ،بحوالي ( )1.8مليون برميل /يوم .علما ً بأنه يتوقّع نمو اإلنتاج
النفطي ،لعام  ،2020فقط في النرويج ،والبرازيل ،وأستراليا ،وغويانا .ويوضح الجدول ()7
توقعات اإلنتاج السائل للدول غير األعضاء في أوبك عام  ،2020والتغير عن عام .2019
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جدول ( :)7توقعات اإلنتاج السائل ،مايو 2020
بالمقارنة مع عام ( 2019مليون برميل /يوم)
توقع عام
2020

التغير عن
2019

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األمريكية

23.84

-1.90

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األوروبية

3.99

0.28

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اآلسيوية الباسيفيكية

0.57

0.04

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

28.40

-1.57

الدول اآلسيوية األخرى

3.36

-0.13

أمريكا الالتينية

6.20

0.19

الشرق األوسط

3.11

-0.10

أفريقيا

1.47

-0.06

مجموع الدول النامية

14.15

-0.09

دول االتحاد السوفيتي السابق

13.00

-1.37

بقية بلدان أوروبا

0.12

-0.01

الصين

4.04

-0.01

مجموع انتاج البلدان غير األعضاء في أوبك

55.71

-3.05

عوائد التكرير

2.10

-0.18

اإلنتاج السائل للدول غير األعضاء في أوبك

61.80

-3.23

األقاليم
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 6.2التجارة النفطية ،والمخزون النفطي
سن الواردات األمريكية من النفط ،بشكل قليل،
توضح البيانات األولية لشهر مايو  2020إلى تح ّ
لتصل إلى ( )6.0مليون برميل /يوم .مع بقاء الصادرات األمريكية مستقرة عند ( )3.2مليون
برميل /يوم ،رغم أن ك ّمية ال بأس بها تذهب للتخزين العائم ،والمخزونات عند بلدان أخرى .مع
ارتفاع الواردات النفطية الصينية ،خالل إبريل  ،2020لتصل إلى حدود ( )9.9مليون برميل /يوم،
مع إشارة البيانات الجمركية األولية إلى وصول هذه الواردات إلى ( )11.3مليون برميل /يوم في
مايو من نفس العام .مع وصول الصادرات النفطية الصينية ،خالل إبريل ،إلى ( )2.08مليون
برميل /يوم.
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أما في حالة الهند فقد انخفضت الواردات النفطية إلى مستوى منخفض ،في إبريل ،لتصل إلى
( )4.2مليون برميل /يوم .وذلك بسبب الحظر لمدة شهر .مع اتجاه الصادرات من المنتجات النفطية
إلى االرتفاع ،ولو بشكل متواضع ،خالل إبريل.
وفي مجال المخزون النفطي ،تشير البيانات إلى ارتفاع مخزون بلدان منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية بنحو ( )107.7مليون برميل ،على أساس شهري ،ولتصل إلى ( )3,069مليون برميل.
ويعتبر هذا المستوى أعلى بمقدار ( )189مليون برميل عن نظيره في العام السابق.
أما في حالة الواليات المتحدة فقد ارتفع مخزونها التجاري النفطي ،خالل مايو  ،2020بنحو
( )34.5مليون برميل ،على أساس شهري ،وليصل المخزون إلى ( )1,429مليون برميل .ويعتبر
هذا المستوى أعلى بنحو ( )124.5مليون برميل عن نظيره في العام السابق.
وأخيراً ،وصل اإلنتاج النفطي األمريكي ،خالل مايو  ،2020إلى ( )11.384مليون برميل /يوم،
مقارنة مع ( )12.113مليون برميل /يوم في مايو  ،2019أي بانخفاض ( .)%0.93في حين
ارتفع الرصيد التجاري النفطي بحوالي ( )1.405مليون برميل /يوم .ويتضمن ذلك صافي واردات
يبل ( )304ألف برميل /يوم مقارنة مع ( )1.647مليون برميل /يوم في مايو .2019
 7.2تطور عدد الحفّارات النفطية
وصل عدد الحفّارات ،على المستوى العالمي ،في شهر مايو  ،2020إلى ( )1335حفّارة،
وبانخفاض بل ( )339-عن شهر إبريل السابق .وتر ّكز عدد الحفّارات لشهر مايو في الدول غير
األعضاء في أوبك ( )862حفّارة ،والبقية ( )473حفّارة في دول أوبك .وبل أكبر انخفاض في
الدول غير األعضاء ( ،)251-و( )88-حفّارة في حالة أوبك .وبل أكبر انخفاض في عدد
الحفّارات ضمن البلدان غير األعضاء في أوبك الواليات المتحدة ( )218-حفّارة .أما ضمن بلدان
أوبك فقد بل أكبر خفض في حالة العراق ( )19-حفّارة ،ثم الجزائر ( )15-حفّارة ،ثم فنزويال
( )12-حفّارة.
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ثالثا ً :التطورات االقتصادية العالمية
 1.3تعقّب الناتج المحلي اإلجمالي العالمي
وفقا ً لمؤشر هذا التعقّب  Global GDP Trackerالصادر من "مؤسسية بلومبرغ
 ،"Bloombergفقد انخفض الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ،خالل شهر مارس بنحو (،)%0.5
مقارنة مع ( )%0.1في شهر فبراير ،و( )%4.2عند بداية عام  .2020وفي شهر إبريل أظهر
المؤشر انخفاضا ً بالناتج ،على أساس سنوي ،بل ( ،)%4.8وبانخفاض قدره ( )%0.8عن شهر
مارس السابق .ويعتبر هذا االنخفاض األكبر منذ األزمة المالية لعام  .2008أما قراءة المؤشر
سن هذا
لشهر مايو  2020فتشير انخفاض الناتج ،على أساس سنوي ،بنحو ( .)%2.3أي تح ّ
االنخفاض بالمقارنة بانخفاض شهري مارس وإبريل من نفس العام .وهو األمر الذي يعكس النتائج
اإليجابية الحتواء نتائج انتشار فيروس كورونا السلبية .وذلك بعد العودة التدريجية لألنشطة
االقتصادية خالل شهر مايو .وهو األمر الذي يب ّ
شر باستعادة االقتصاد العالمي لنشاطه تدريجياً،
والح ّد من نبرة التشاؤم المفرط التي سادت األجواء االقتصادية خالل شهري مارس ،وإبريل
 .2020ويوضح الشكل ( )12تطور معدل نمو هذا الناتج خالل الفترة .2020 – 2005
شكل ( :)12تطور معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي
حسب التغير المر ّجح بتعادل القوة الشرائية ،PPP
ومؤشر تعقّب نمو الناتج لمؤسسة بلومبرغ ()%
()2020 – 2005
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 2.3تطورات إيجابية في االقتصاد الصيني
 1.2.3عودة االنتعاش لالقتصاد الصيني
بعد تحقيق مكاسب ملموسة وواضحة في احتواء وباء كورونا ،بدأ االقتصاد الصيني بتسجيل عدد
من المؤشرات المشجعة الستعادة النشاط ،ومن هذه المؤشرات ،الصادرة من مجلس الدولة الصيني،
في  20مايو  ،2020ما يلي( :أ) ارتفاع االستهالك اليومي للطاقة الكهربائية بمعدل ( )%5.9عن
السنة الماضية( .ب) وصول االستهالك اليومي من المنتجات البترولية المكررة إلى ( )760ألف
طن متري في مارس  .2020ويمثل هذا االستهالك ( )%80من ذلك السائد في الشهر المناظر
من العام السابق .في حين وصل االستهالك اليومي للفحم إلى ( )9.8مليون طن في مارس ،أو ما
يمثل ( )%95من استالك العام الماضي في الشهر المناظر( .د) استمرار ارتفاع عدد الشحنات
بالقطار من الصين إلى أوروبا عبر الموانئ البرية .وذلك خالل األشهر األربعة من هذا العام .وقد
فحصت السلطات الجمركية حوالي ( )1,211شحنة من الصين إلى أوروبا خالل الفترة بين يناير-
إبريل  ،2020أو ما يمثل ( )%28.28من شحنات العام الماضي.
 2.2.3انتعاش القطاع الصناعي الصيني
أشارت محطة "سي .ان .بي .سي  ،"CNBCفي  31مايو  ،2020إلى أحد نتائج المسوحات
الخاصة عن االقتصاد الصيني ،والتي تشير إلى ارتفاع "مؤشر مشتريات المديرين  "PMIليصل
إلى ( )50.7في شهر مايو (كلما كانت القيمة  50وأكبر كلما د ّل ذلك على حالة انتعاش) .وذلك
رغم توقع وكالة "رويترز  "Reutersأن تصل قيمة المؤشر إلى ( )49.6للشهر المذكور.
وأشارت نتائج المسح ،أيضاً ،إلى أن معدل نمو اإلنتاج الصناعي كانت سريعة ،وهي األسرع منذ
يناير  .2011رغم عدم اتساق معدل نمو الطلب مع اإلنتاج ،ويعود ذلك إلى استمرار عدم انتعاش
الطلب الخارجي بالدرجة الكافية بفعل سياسات الحظر الكلي أو الجزئي .علما ً بأن مكتب اإلحصاء
القومي الصيني قد قدّر قيمة هذا المؤشر لشهر مايو  2020لتكون عند (.)50.6

ووفقا ً

إلحصاءات المكتب لشهر مايو فإن أفضل قيمة ،للمؤشرات الفرعية لمؤشر مشتريات المدراء
الصناعيين اإلجمالي ،كانت للمؤشر الفرعي الخاص بمؤشر اإلنتاج ( ،)53.2ثم مؤشر الطلبات
الجديدة ( ،)50.9ثم المؤشر الفرعي الخاص وقت التسليم (.)50.5
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 3.2.3الحساب التجاري األمريكي مع الصين ودول أخرى
وفقا ً آلخر إحصاءات منشورة من قبل مكتب التحليل االقتصادي األمريكي ،للربع األول من عام
 ،2020فإن الحسابات التجارية السلعية للواليات المتحدة مع أغلب الكتل والبلدان شهدت عجزاً.
ويمثل أكبر عجز تجاري سلعي أمريكي مع الصين ،خالل الربع المذكور ،وبحوالي ()61479-
مليون دوالر .ويمثل العجز مع الصين حوالي ( )%7.7من إجمالي رصيد الحساب التجاري
السلعي للواليات المتحدة مع جميع األقاليم والبلدان ( )213695-مليون دوالر ،للربع األول من
.2020

ويوضح الشكل ( )13قيم العجز /الفائض التجاري للواليات المتحدة مع الشركاء

التجاريين ،خالل الربع األول من .2020
شكل ( :)13العجز /الفائض التجاري السلعي للواليات المتحدة مع الشركاء التجاريين،
الربع األول ( 2020مليون دوالر)

 3.3مزيد من التحفيز المالي في أوروبا واليابان
وفقا ً لتقرير المتابعة اليومية لبنك دبي الوطني ،المؤرخ في  28مايو  ،2020قدّمت المفوضية
األوروبية حزمة جديدة للتحفير المالي بقيمة ( )750مليار يورو ،وبارتفاع بل ( )250مليار يورو
عن الحزمة السابقة البالغة ( )500مليار يورو المقدمة في  18مايو  ،2020من قبل فرنسا
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وألمانيا .وتتخذ الحزمة اإلضافية )250( ،مليار يورو ،شكل قروض وليس منح ،وبشروط .على
تمول من خالل عوائد السندات المصدّرة .إالّ أن هذه الحزمة يجب أن يصادق عليها من قبل
أن ّ
الـ ( )27عضو بالمجموعة األوروبية .إالّ أن السويد ترفض هذه الحزمة في صياغتها الحالية .مع
موقف مشابه ل كل من النمسا ،وهولندا .وعليه فإن عوائد الحزمة قد ال تصل إلى الدول األعضاء
المستلمة :إيطاليا ،وإسبانيا ،إالّ بداية العام القادم .وفي غضون ذلك قالت رئيسة البنك المركزي
األوروبي ،يوم  27مايو ،بأن اقتصاد منظمة اليورو يمكن أن ينكمش بحوالي ( )%12 – 8العام
الجاري.2020 ،
أما في حالة اليابان ،فقد صادق مجلس الوزراء على حزمة مالية تبل حوالي ( )1.1تريليون
دوالر ،يوم األربعاء  27مايو ،وهي الحزمة الثانية خالل شهرين .وتغطي الحزمة تمويل الشركات
المستحقة للدعم ،وتمويل إيجارات بعض أنشطة األعمال ،ودعم القطاع الصحي ،والمحليات ،وكذلك
دعم االستثمارات.
 4.3التطورات االقتصادية األمريكية
 1.4.3الناتج المحلي اإلجمالي
أصدر مكتب التحليل االقتصادي تقديراته "الثانية" لمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للربع
األول من  .2020حيث انخفض هذا المعدل بنحو ( )%5مقارنة مع التقدير "المتقدم" السابق البال
(( )%4.8أنظر تقرير مكتب وزير المالية ،إبريل  .)2020علما ً بأن هذا المعدل ارتفع بنحو
( )%2.1في الربع الرابع من عام  .2019واعتمد التقدير األخير "الثاني" على معلومات محدّثة.
وبطبيعة الحال يعكس هذا االنخفاض بمعدل النمو اآلثار السلبية النتشار فيروس كورونا ،وما ارتبط
به من حظر جزئي وكلي ترتب عليه توقف العديد من األنشطة االقتصادية.
وقد ساهم في انخفاض معدل النمو المساهمة السالبة لالستهالك الخاص ،واالستثمار في المخزون
الخاص ،واالستثمار الثابت غير السكني ،والصادرات .مع مساهمة إيجابية لكل من االستثمار
الثابت السكني ،واإلنفاق الحكومي الفيدرالي ،وعلى مستوى الوالية ،والمحليات باإلضافة إلى
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المساهمة السالبة للواردات .ويعكس االنخفاض في االستهالك الخاص انخفاض الخدمات وبشكل
خاص الرعاية الصحية ،وخدمات األغذية ،واإلقامة .أما االنخفاض في االستثمار بالمخزون
الخاص فيتركز أساسا ً في تصنيع السلع غير المع ّمرة خاصة في المنتجات البترولية ،ومنتجات
الفحم .أما االنخفاض في االستثمار الثابت غير السكني فيتركز أساسا ً في االنخفاض في المعدات
خاصة معدات النقل .مع تركز انخفاض الصادرات في انخفاض الخدمات المصدّرة.
 2.4.3معدل التضخم
وفقا ً لمكتب إحصاء العمل 10 ،يونيو  ،2020انخفض الرقم القياسي ألسعار المستهلكين للمناطق
الحضرية المعدّل موسمياً ،لشهر مايو من نفس العام ،بنحو ( ،)%0.1بعدما انخفض بحوالي
( )%0.8في إبريل الشهر السابق .في حين ارتفع بحوالي ( )%0.1خالل السنة الماضية المنتهية
في مايو  .2020وتر ّكز أكبر انخفاض ،على أساس شهري ،في أسعار الطاقة (،)%6.3-
والكازولين ( ،)%3.5-والطاقة عموما ً ( .)%1.8-أما أكبر االرتفاعات ،على أساس شهري،
فكانت في أسعار األغذية (.)%0.7+
أما على أساس سنوي فقد تر ّكز أكبر انخفاض في الرقم القياسي بأسعار الكازولين (،)%33.8-
وزيت الوقود ( ،)%37.5-والطاقة عموما ً ( .)%33.2-أما أكبر ارتفاع ،على أساس سنوي،
فكان في أسعار األغذية ( .)%4ويوضح الشكل ( )14تطور الرقم القياسي ألسعار المستهلكين
للمناطق الحضرية خالل العام الماضي.
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شكل ( :)14الرقم القياسي ألسعار المستهلكين ،المعدّل موسمياً ،للمناطق الحضرية
خالل الفترة مايو  – 2019مايو )%( 2020

المصدر.US, BLS :

 3.4.3معدل البطالة
أظهرت بيانات وضع العمالة لشهر مايو  ،2020والصادرة من مكتب إحصاءات العمل ،بأن عدد
العاملين ارتفع خالل هذا الشهر بنحو ( )2.5مليون ،مع انخفاض معدل البطالة ليصل إلى
( ،)%13.3بالمقارنة مع معدل ( )%14.7خالل شهر إبريل  .2020ويعكس االنخفاض النسبي
في هذا المعدل االتجاه الستعادة النشاط االقتصادي الذي تدهور بشكل كبير خالل شهري مارس
وإبريل الماضيين ،بسبب انتشار فيروس كورونا .وقد تركز ارتفاع عدد العاملين أساسا ً في أنشطة
التعليم ،والرعاية الصحية ،والتشييد ،والضيافة وقضاء أوقات الفراغ ،وتجارة التجزئة .مع انكماش
التشغيل في األنشطة الحكومية .ويوضح الشكل ( )15تطور معدل البطالة في المناطق الحضرية
المعدل موسمياً ،خالل العامين الماضيين المنتهيين في مايو .2020
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شكل ( :)15تطور معدل البطالة في المناطق الحضرية ،المعدّل موسمياً،
للفترة مايو  – 2018مايو )%( 2020

المصدر.US, BLS :

وقد تركز معدل البطالة أساسا ً في فئة المراهقين ( ،)%29.9ثم من أصول إسبانية ( ،)%17.6ثم
السود ( ،)%16.8ثم اآلسيويين ( ،)%15والبالغين من اإلناث ( ،)%13.9يليهم البيض
( ،)%12.4بعد ذلك البالغين من الذكور (.)%11.6
ّ
التعطل فقد تر ّكز أكبر عدد ضمن فترة أقل من ( )5أسبوع (حوالي 2.1
أما فيما يخص فترة
مليون) ،ثم فترة ( )14 – 5أسبوع (حوالي  1.5مليون) ،وفترة ( )27أسبوع وأكثر (حوالي 1.2
مليون) ،وأخيرا ً فترة ( )26 – 15أسبوع (حوالي  822ألف).
 5.3التطورات االقتصادية األوروبية
 1.5.3الناتج المحلي اإلجمالي
أعلن مكتب اإلحصاء األوروبي ،في  9يونيو  ،2020عن انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة
اليورو وبنحو ( )%3.6في الربع األول من عام  2020مقارنة مع انخفاض بل ( )%3.2في حالة
المجموعة األوروبية لنفس الفترة .ويعتبر هذا االنخفاض أكبر انخفاض منذ عام  .1995علما ً بأن
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معدل نمو الناتج كان بالموجب )%0.1( ،في الربع الرابع من عام  2019لمنطقة اليورو،
والمجموعة األوروبية على حد سواء.
وبالمقارنة مع الربع األول من عام  2019انخفض معدل نمو الناتج في منطقة اليورو ،والمعدّل
موسمياً ،بنحو ( )%3.1في منطقة اليورو ،و( )%2.6في المجموعة األوروبية .وتعتبر هذه
انخفاضات حادّة منذ الربع الثالث من عام ( 2019والتي كانت  %4.5-لمنطقة اليورو ،و%4.4-
للمجموعة األوروبية).
وبالمقارنة مع الوضع في الواليات المتحدة فإن معدل نمو الناتج انخفض بنحو ( )%1.3في الربع
األول من عام  2020بالمقارنة مع الربع الرابع من عام  .2019في حين انخفض بنحو ()%0.3
مقارنة مع الربع األول من عام  .2019ويوضح الشكل ( )16مقارنة معدل النمو ،المع ّدل
موسمياً ،لمنطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية خالل الفترة  2020 – 2008على أساس ربع
سنوي.
شكل ( :)16معدالت النمو المعدّلة موسميا ً :على شكل مستطيالت بالمقارنة مع الربع السابق،
وعلى شكل خطوط بالمقارنة مع الربع المناظر بالعام السابق ()%

المصدر.EU, Eurostat :
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في حين يوضح الشكل ( )17معدالت النمو للربع األول من  2020على مستوى دول المجموعة.
حيث يظهر أن كافة دول المجموعة قد حققت معدالت سالبة ما عدا :السويد ،وبلجيكا ،ورومانيا،
وإيرلندا.
شكل ( :)17معدالت النمو لدول المجموعة األوروبية
المعدّلة موسمياً ،للربع األول )%( 2020

المصدر.EU, Eurostat :

 2.5.3معدل التضخم
أعلن مكتب اإلحصاء األوروبي ،في  29مايو  ،2020عن تقديراته لمعدل التضخم ،في منطقة
اليورو لشهر مايو من نفس العام ،والبال انخفاضه ( )%0.1عن شهر إبريل السابق والبال
( .)%0.3وقد تصدّر أعلى معدل في حالة األغذية والمشروبات الكحولية ( %3.3في مايو،
مقارنة مع  %3.6في إبريل) ،ثم الخدمات ( %1.3و  ،%1.2تباعاً) ،والسلع الصناعية غير
المرتبطة بالطاقة ( %0.2و  ،%0.3تباعاً) ،والطاقة ( %12-و  ،%9.7-تباعاً) .ويوضح الشكل
( )18معدل التضخم السنوي ،في مايو  ،2020ألهم المجموعات.
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شكل ( :)18معدل التضخم في منطقة اليورو ،حسب أهم المجموعات
مايو )%( 2020

كافة البنود
األغذية،
والكحول ،والتبغ
الطاقة

السلع الصناعـية غـير المرتبطة بالطاقة
الخدمات

المصدر.EU, Eurostat :

 3.5.3البطالة
أظهر مكتب اإلحصاء األوروبي حسب نشرته الصادرة في  3يونيو  2020بأن معدل البطالة
المعدل موسميا ً لشهر إبريل لنفس العام ،قد بل ( )%7.3لمنطقة اليورو ،بالمقارنة مع ()%7.1
خالل الشهر السابق ،مارس .في حين وصل هذا المعدل في المجموعة األوروبية خالل إبريل إلى
( )%6.6بالمقارنة مع ( )%6.4خالل مارس السابق.
وقد بل عدد العاطلين في المجموعة األوروبية ،خالل إبريل  ،2020حوالي ( )14.079مليون،
منهم ( )11.919في منطقة اليورو .وبالمقارنة مع شهر مارس السابق فإن عدد العاطلين ارتفع في
المجموعة األوروبية بحوالي ( )397ألف ،و( )211ألف في منطقة اليورو .ويوضح الشكل ()19
تطور هذا المعدل في منطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية ،خالل الفترة  ،2020 – 2005على
أساس ربع سنوي.
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شكل ( :)19تطور معدل البطالة في منطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية
والمعدّل موسمياً ،خالل الفترة  2020 – 2005على أساس ربع سنوي ()%

المصدرEU, Eurostat :
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