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مقدمة
يتناول التقرير في القسم األول حول التطورات االقتصادية المحلية ،آخر تطورات أسعار صرف
الدينار الكويتي ،لشهر يونيو من العام الجاري ،مقابل أهم ثالث عمالت :الدوالر األمريكي،
واليورو ،واالسترليني .وكذلك تطورات سوق األوراق المالية خالل الشهر المذكور من حيث سلوك
مؤشرات السوق ،والمكاسب الرأسمالية ،وحجم التداول ،وقيمته ،والتوزيع القطاعي .ثم يشير إلى
يعرج إلى أهم
وضع معدل التضخم بدولة الكويت خالل شهر مايو ،آخر إحصاءات متاحة .ثم ّ
المؤشرات النقدية ومعدل نموها الشهري ،والسنوي ،شاملة العرض النقدي ،والتسهيالت االئتمانية،
والودائع ،واالحتياطي الرسمي ،وأسعار الفائدة حسب األجل.
ثم ينتقل االهتمام في القسم الثاني بآخر التطورات النفطية من حيث آفاق أسعار النفط ،واإلنتاج،
وأهم محددات السوق النفطي :معدل النمو ،والطلب والعرض العالمي من النفط ،والتجارة النفطية،
والمخزون النفطي ،وتطور عدد حفّارات النفط.
وأخيرا ً يعرض أهم التطورات االقتصادية العالمية بدءا ً بآخر تحديث لتقرير صندوق النقد الدولي
حول آفاق االقتصاد العالمي ،ثم آخر تطورات االقتصاد األمريكي ،واالتحاد األوروبي.
أوالً :التطورات االقتصادية المحلية
 1.1تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
وصل أعلى سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي ،خالل شهر يونيو  ،2020إلى
( )308.15فلس .وانخفض هذا السعر من ( )308.15فلس ،أول الشهر ،إلى ( )307.8فلس،
آخر الشهر ،أي بنسبة انخفاض (.)%0.99
وبعد انخفاض آثار انتشار فيروس كورونا على سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل أهم العمالت
الدولية ،عاد االهتمام بالعجز المزدوج في الواليات المتحدة كعامل رئيسي في تقلبات سعر هذا
الصرف .وذلك في ظل تراخي دعم أسعار الفائدة التي شهدت انخفاضا ً بعد قرارات االحتياطي
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الفيدرالي بإحداث تخفيضات جوهرية بأسعار الفائدة .وفي ظل االنتعاش التدريجي فيعتقد بأن سعر
صرف الدوالر سيتعرض لالنخفاض كأداة رئيسية لدعم الصادرات األمريكية .ويوضح الشكل ()1
تطور سعر صرف الدينار مقابل الدوالر األمريكي خالل يونيو .2020
شكل ( :)1تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي (فلس)
يونيو 2020

أما في حالة سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو ،فقد وصل أعلى سعر ،خالل يونيو ،إلى
( )348.78فلس .مع ارتفاع السعر من ( )342.83فلس بداية الشهر إلى ( )346.07فلس نهاية
الشهر ،أي بنسبة ارتفاع ( )%1.0تقريباً.
ويعتبر إعالن الحزمة المالية الجديدة بمبلغ ( )750مليار يورو عامالً مهما ً للوحدة النقدية ،وما
يرتبط بها من عملة موحدة ،اليورو .كما تعزز سعر صرف اليورو ،مقابل العمالت األخرى ،من
خالل االرتفاع في مشتريات البنك المركزي األوروبي من األصول بقيمة ( )600مليار يورو .كما
تدعم موقف اليورو من خالل ،أيضاً ،التخفيف التدريجي إلجراءات الحظر التي كانت سائدة في
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العديد من الدول األوروبية .ويوضح الشكل ( )2تطور سعر صرف الدينار مقابل اليورو خالل
شهر يونيو .2020
شكل ( :)2تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو (فلس)
يونيو 2020

أما في حالة سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اإلسترليني ،خالل يونيو  ،2020فقد وصل
أعلى سعر إلى ( )391.71فلس .وانخفض السعر من ( )387.57فلس أول الشهر إلى
( )378.76فلس آخر الشهر .أي بنسبة انخفاض ( )%0.97تقريباً.
تعرض ،سعر صرف اإلسترليني ،مقابل أهم العمالت ،إلى أقل انخفاض منذ عام ،1984
وقد ّ
ليعكس آثار انتشار فيروس كورونا ،من ناحية ،وتعثّر مفاوضات الخروج من االتحاد األوروبي.
األمر الذي ساهم بخلق جو غير ص ّحي ومش ّجع عن االقتصاد البريطاني :حيث انخفض الناتج
المحلي اإلجمالي للمملكة المتحدة بحوالي ( )%20.4في إبريل  .2020األمر الذي أضاف ضغوط
أخرى على بنك إنجلترا (المركزي) لعرض المزيد من المحفّزات المالية ،باإلضافة إلى شراء
أصول بقيمة ( )150مليار جنيه إسترليني.

ويوضح الشكل ( )3تطور سعر الدينار مقابل

اإلسترليني خالل يونيو .2020
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شكل ( :)3تطور سعر صرف الجنيه االسترليني مقابل الدينار الكويتي (فلس)
يونيو 2020

 2.1سوق األوراق المالية
حقق سوق األوراق المالية ،خالل شهر يونيو  ،2020ارتفاعا ً في جميع المؤشرات األربعة .وما
ترتب على ذلك من تحقيق مكاسب رأسمالية بلغت حوالي ( )750مليون دينار .وقد ساهم في هذا
التطور عدد من العوامل من أهمها :الرفع التدريجي للحظر وما ترتب على ذلك من تنشيط السوق،
واستمرار التوجهات لترقية السوق إلى مؤشر "ميس  "MSCIوما تبع ذلك من نشاط للصناديق
االستثمارية.
وقد شهد مؤشر السوق األول ،نهاية شهر يونيو  ،2020نموا ً بلغ حوالي ( ،)%3.3بالمقارنة مع
إغالق نهاية شهر مايو السابق .أما المؤشر العام فقد وصل معدل نمو ،لنفس الفترة ،إلى حوالي
( ،)%2.7مع معدل نمو بلغ حوالي ( )%3.7في حالة المؤشر الرئيسي .ويوضح الشكل ()4
تطور قيم المؤشرات الثالث خالل شهر يونيو .2020
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شكل ( :)4تطور المؤشرات الثالث لسوق األوراق المالية ،يونيو 2020

المصدر :موقع سوق األوراق المالية.

وقد وصلت القيمة السوقية للسوق إلى حوالي ( )28.0مليار دينار في نهاية شهر يونيو ،بالمقارنة
مع حوالي ( )27.3مليار دينار في مايو .أي بمعدل نمو بلغ حوالي ( .)%2.7وس ّجلت إجمالي
قيمة التداول حوالي ( )649.4مليون دينار في نهاية يونيو .وبمعدل نمو مشهري بلغ حوالي
(.)%43.7
أما فيما يخص التطورات القطاعية ،خالل شهر يونيو  ،2020وعلى مستوى "كمية التداول" ،فقد
تصدّر "قطاع البنوك" المرتبة األولى بحوالي ( )1.273مليار سهم ،وتش ّكل هذه الكمية حوالي
( )%35.7من إجمالي "كمية التداول" البالغة حوالي ( )3.567مليار سهم .ويأتي "قطاع الخدمات
المالية" في المرتبة الثانية وبكمية بلغت حوالي ( )877.2مليون سهم (حوالي  %24.6من إجمالي
الكمية المتداولة) .وفي المرتبة الثالثة يأتي "قطاع العقار" وبكمية بلغت حوالي ( )605.1مليون
سهم (وتمثل  %17من إجمالي الكمية المتداولة).
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أما على مستوى "قيمة التداول" فقد جاء "قطاع البنوك" ،أيضاً ،في المرتبة األولى ،وبقيمة بلغت
حوالي ( )406.15مليون دينار ،ويمثل حوالي ( )%62.5من إجمالي "قيمة التداول" .ثم جاء
"قطاع الصناعة" في المرتبة الثانية وبقيمة بلغت حوالي ( )99.62مليون دينار (حوالي %15.3
من إجمالي قيمة التداول) .وجاء "قطاع الخدمات المالية" في المرتبة الثالثة وبقيمة بلغت حوالي
( )51.3مليون دينار (حوالي  %7.9من إجمالي قيمة التداول).
 3.1معدل التضخم
وفقا ً إلحصاءات الرقم القياسي ألسعار المستهلكين اإلجمالي ) (Headlineالصادرة من اإلدارة
المركزية لإلحصاء لشهر مايو  ،2020وصل معدل التضخم ،على أساس سنوي ،للشهر المذكور
إلى ( ،)%1.94وعلى أساس شهري إلى (.)%0.26
وإذا ما استثنينا معدل تضخم "خدمات السكن" ،على أساس سنوي ،فإن كافة المجموعات قد شهدت
ارتفاعاً .وتجسد أكبر ارتفاع في مجموعة "السلع والخدمات المتنوعة" ( ،)%5.41ثم "االتصاالت"
( ،)%4.07ثم "الكساء وملبوسات القدم" ( ،)%3.39ثم "السجائر والتبغ" ،و"الترفيه والثقافة"
( ،%3.29لكل منهما) .وكان أقل معدل تضخم ،سنوي ،في حالة "الفنادق والمطاعم" (.)%1.32
أما على األساس الشهري فشهدت كافة المجموعات ارتفاعاً ،ما عدا "خدمات السكن" ،و"النقل"
و"االتصاالت" و"التعليم" و"المطاعم والفنادق" ،التي شهدت استقرارا ً لمعدل التضخم ( .)%0فيما
تجسد أكبر معدالت التضخم الشهرية في حالة" :األغذية والمشروبات" ( ،)%1.29ثم "السلع
والخدمات المتنوعة" ( ،)%0.71ثم "الكساء وملبوسات القدم" (.)%0.27
أما معدل التضخم "األساس  ،"Coreأي باستبعاد األغذية والسكن ،فقد وصل ،على أساس سنوي
إلى ( ،)%3.42وعلى أساس شهري إلى ( .)%01.7ويعود االرتفاع على أساس سنوي لمعدل
التضخم األساسي إلى أن ارتفاع المعدل في حالتي "السلع والخدمات المتنوعة" ،و"االتصاالت" كان
أكبر من أن يتم تعويضه بانخفاضات المعدل في حالة المجموعات األخرى .ويوضح الجدول ()1
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تطور معدل التضخم ،حسب المجموعات اإلجمالي ،واألساسي لشهر مايو  ،2020على األساس
السنوي ،والشهري.
جدول ( :)1تطور األرقام القياسية ومعدل التضخم
مايو )%( 2020
المجموعات الرئيسية

مايو
2019

إبريل
2020

مايو
2020

التغير الشهري
()%

التغير السنوي
()%

الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

113.3

115.4

115.7

0.26

▲

1.94

▲

األغذية والمشروبات

108.1

108.8

110.2

1.29

▲

1.94

▲

السجائر والتبغ

130.7

134.8

135.0

0.15

▲

3.29

▲

الكساء وملبوسات القدم

106.1

109.4

*109.7

0.27

▲

3.29

▲

خدمات المسكن

115.3

115.0

*115.0

0.00

-

0.26-

▼

المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة

119.3

122.8

*123.0

0.16

▲

3.10

▲

الصحة

107.6

110.0

*110.1

0.09

▲

2.32

▲

النقل

120.9

125.4

*125.4

0.00

-

3.72

▲

االتصاالت

108.0

112.4

*112.4

0.00

-

4.07

▲

الترفيهية والثقافية

106.5

109.9

*110.0

0.09

▲

3.29

▲

التعليم

120.8

124.2

124.2

0.00

-

2.81

▲

المطاعم والفنادق

120.9

122.5

122.5

0.00

-

1.32

▲

السلع والخدمات المتنوعة

107.2

112.2

*113.0

0.71

▲

5.41

▲

باستثناء األغذية والمشروبات

114.6

116.7

116.8

0.09

▲

1.92

▲

باستثناء خدمات السكن

112.6

115.5

116.0

0.43

▲

3.02

▲

* احتساب األسعار المفقودة باستخدام تقنية االحتساب المتوسطة.
المصدر :األرقام القياسية ألسعار المستهلك ،اإلدارة المركزية لإلحصاء ،مايو.2020 ،
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 4.1التطورات النقدية
اعتمادا ً على اإلحصاءات النقدية لشهر مايو ،والصادرة من بنك الكويت المركزي ،في  7يونيو
 ،2020ارتفع العرض النقدي ) ،(M2شهريا ً (إبريل /مايو  )2020بمعدل ( ،)%1.9وسنويا ً
(مايو  /2019مايو  )2020بمعدل ( .)%3.3وبالعودة للعوامل المؤثرة على العرض النقدي
يتضح أن العامل الرئيسي يعود الرتفاع "الودائع الحكومية" لتصل إلى ( )345.8مليون دينار في
شهر مايو ،مقارنة مع ( )194.8مليون دينار في شهر إبريل السابق ،و( )837.2مليون دينار في
مايو  .2019ثم عامل "االئتمان الممنوح للقطاع الخاص" والبالغ ( )36.3مليون دينار في مايو
 ،2020مقارنة مع االنخفاض في االئتمان الحكومي بقيمة ( )101.2-مليون دينار لنفس الشهر.
مع قيمة لهذين النوعين من االئتمان بلغت ( )487.6و ( )219-مليون دينار ،تباعا ً في مايو
.2019
أما في حالة مؤشر ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لدى القطاع المصرفي المحلي فقد شهد
نموا ً شهريا ً بلغ ( ،)%1.9وسنويا ً ( .)%2.6وهو معدل نمو يتسق مع المعدالت السابقة لفترة
انتشار الفيروس ،ويمثل تطور إيجابي .أما الودائع الحكومية بنفس العملة ،فقد شهدت انخفاضاً،
على المستوى الشهري ،طفيف ،بلغ ( ،)%0.6-ونموا ً سنويا ً بلغ ( .)%3.4علما ً بأن هذه الودائع
تش ّكل جزء بسيط ،مقارنة بودائع القطاع الخاص ،وبحدود ( )7.6مليار دينار .في حين تعادل قيمة
الودائع الخاصة ما بين ( )37 – 35مليار دينار .أما ودائع القطاع الخاص بالعملة األجنبية
بالقطاع المصرفي المحلي ،فهي متواضعة وفي حدود ( )2.5مليار دينار .ويوضح الشكل ()5
تطور معدل النمو الشهري ،والسنوي للمؤشرات النقدية المشار إليها أعاله.
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شكل ( :)5معدل النمو الشهري ،والسنوي ،لعدد من المؤشرات النقدية
مايو )%( 2020

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

أما فيما يتعلق بسلوك معدالت نمو التسهيالت االئتمانية شهرياً ،وسنوياً ،فقد شهد المعدلين انخفاضا ً
ملحوظاً .وذلك يعود بطبيعة الحال إلى آثار فترة الحظر .واتسمت جميع معدالت النمو لمختلف
أنواع التسهيالت ،بالسالب على أساس سنوي .أما في حالة النمو الشهري فقد اتسم بالنمو السالب ما
عدا في حالة التشييد ،وبمعدل نمو موجب ( ،)%46.1+والمؤسسات المالية غير المصرفية
( .)%122.4+مع عدم نشر معلومات عن التسهيالت الزراعية لشهر مايو  .2020ويوضح
الشكل ( )6معدل النمو الشهري ،والسنوي ،ألشكال التسهيالت االئتمانية.
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شكل ( :)6معدل النمو الشهري ،والسنوي ،للتسهيالت االئتمانية
مايو )%( 2020

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

وارتفعت قيمة األصول االحتياطية الرسمية ،خال شهر مايو  ،2020لتصل إلى حوالي ()13.674
مليار دينار ،وبمعدل نمو شهري بلغ ( ،)%7.4وسنوي ( .)%14.4ويعود االرتفاع في قيمة هذه
األصول إلى نمو العملة والودائع األجنبية أساساً ،والتي ارتفع نموها الشهري ليصل إلى ()%7.9
والسنوي إلى ( .)%14.8مع استقرار شهري لمعدالت نمو بقية مكونات االحتياطي ،ونمو كبير،
مكون "وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" ( ،)%43.6ويوضح الشكل ()7
سنوي ،في ّ
معدالت النمو الشهرية ،والسنوية لمكونات هذا االحتياطي.
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شكل ( :)7معدل النمو الشهري ،والسنوي ،لمكونات األصول االحتياطية الرسمية
مايو )%( 2020

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

والتورق ،وظلّت عند ( )2.958مليار دينار ،وذلك ،كما يبدو،
ولم تتغير قيمة رصيد السندات
ّ
لتجميد وضع االقتراض الداخلي لعدم تجديد قانون الدين العام لغاية اآلن .وفيما يتعلق بالتغيرات
الحاصلة بأسعار الفائدة على الودائع بالدينار بأجل ،فقد اتجهت نحو االنخفاض ولمختلف اآلجال.
األمر الذي يعكس السياسة النقدية الهادفة إلى تخفيض تكلفة التمويل من خالل خفض أسعار الخصم،
وانعكاس ذلك على أسعار الفائدة .ويالحظ أيضاً ،هنا بأن االنخفاض في أسعار الفائدة على الودائع
بأجل بالدوالر ،يفوق بفارق كبير االنخفاض في أسعار الفائدة على الودائع بأجل بالدينار .األمر
الذي يعكس أحد أهداف السياسة النقدية لعدم دولرة الودائع ،وتشجيع الودائع بالدينار.
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ثانيا ً :التطورات النفطية
 1.2تك ّهنات أسعار النفط
يرى موقع  OilPrice.comبأن سعر برميل النفط قد يصل إلى ( )100أو ربما ()150
دوالر/برميل خالل السنوات الخمس المقبلة ،حسب ما ورد في الموقع في  10يوليو  ،2020ويبرر
الموقع هذا االستنتاج بفعل االنخفاض الكبير في االستثمارات النفطية في الحقول الجديدة .وحسب
"وكالة الطاقة الدولية" ) (IEAفإن قطاع النفط والغاز سيشهد انخفاضا ً جوهريا ً في االستثمارات
عام  2020مقارنة بعام  .2019ويقدّر هذا االنخفاض بنحو ( )244مليار دوالر .أو ما يعادل
االنخفاض بمقدار الثلث عن استثمارات عام  .2019وهو األمر الذي تؤيده  .JP Morganفي
حين تعتقد مجموعة  Citigroupبأن سعر البرميل لن يعود إلى ثالثة أرقام .وذلك اعتمادا ً على
االعتقاد بعدم عودة الطلب على النفط لمستواه السابق ألزمة انتشار فيروس كورونا.
ويبدو أن هناك نوع من االتفاق على أن جانب الطلب على النفط هو المحدد الرئيسي لألسعار
الحالية والمستقبلية ،وليس العرض النفطي .كما أن ما يكبح أن يمارس نمو الطلب دوره ،بعد
العودة التدريجية للنشاط االقتصادي عالمياً ،هو المخزون النفطي المتراكم .وحسب تقديرات "وكالة
الطاقة الدولية" فإن بلدان "منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" قد أضافت خالل الربع الثاني من
عام  ،2020حوالي ( )500مليون برميل لمخزونها النفطي .وأن تراكم هذا المخزون ،عالمياً،
سواء على شكل نفط خام ،أو منتجات مكررة ،سيلعب البديل عن العرض النفطي لفترة .وأن تحييد
دوره سيعتمد أساسا ً على مدى شدّة االنتعاش االقتصادي القادم خالل النصف الثاني من العام
الجاري ،واألعوام القادمة.

 2.2اإلنتاج واألسعار
باإلشارة إلى تقرير شهر يوليو  ،2020النفطي لمنظمة أوبك ،وصل مجموع إنتاج أوبك ،خالل
يونيو  ،2020إلى ( )22.271مليون برميل /يوم ،وبانخفاض بلغ ( )1.893مليون برميل /يوم
عن شهر مايو السابق .وتر ّكز أكبر خفض في حالة السعودية ( )923-ألف برميل /يوم ،ثم العراق
( )449-ألف برميل /يوم ،وفنزويال ( )199-ألف برميل /يوم .أما في حالة دولة الكويت فقد
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وصل إنتاج شهر يونيو إلى ( )2.103مليون برميل /يوم ،وبانخفاض قدره ( )94-ألف برميل/يوم،
عن شهر مايو السابق .ويوضح الشكل ( )8تطور هذا اإلنتاج خالل العام السابق المنتهي في يونيو
.2020
شكل ( :)8تطور اإلنتاج النفطي بدولة الكويت
يوليو  – 2019يونيو 2020
(مليون برميل /يوم)
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أما فيما يخص تطور األسعار النفطية فقد وصل سعر برميل سلّة أوبك المرجعية ،خالل شهر يونيو
 ،2020إلى ( )37.05دوالر /برميل ،وبارتفاع ( )11.88دوالر عن الشهر السابق ،مايو.
سن السوق
سن في السعر إلى االنخفاض في الفائض النفطي العالمي ،وبوادر تح ّ
ويعزى هذا التح ّ
النفطي في النصف الثاني من العام الجاري ،2020 ،من جانب الطلب .وبقدر تعلّق األمر بحالة
دولة الكويت ،فقد وصل سعر برميل النفط المصدّر ،في يونيو  ،2020إلى ()35.58
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دوالر/برميل ،مقارنة مع ( )24.54دوالر /يوم ،أي بنسبة ارتفاع ( )%44.9تقريباً .ويوضح
الشكل ( )9تطور سعر برميل النفط الكويتي المصدّر خالل العام السابق المنتهي في يونيو .2020
شكل ( :)9تطور سعر برميل النفط الكويتي المصدّر
يوليو  – 2019يونيو 2020
(دوالر /برميل)

 3.2النمو االقتصادي
الزالت توقعات النمو في النصف األول من عام  2020الجاري غير مش ّجعة بسبب نتائج الحظر
واالنغالق لفترة ثالث أشهر تقريباً ،مع استمرار ظاهرة اإلغالق جزئيا ً في عدد من الدول .األمر
الذي أثّر على معدالت النمو في النصف األول من العام المذكور .لذا فإن تقديرات أوبك للنمو في
هذا النصف األول لم تتغير ،خالل شهر يونيو ،بالمقارنة مع تقديرات الشهر السابق ،مايو .وذلك
ألغلب البلدان واألقاليم .وقد انعكس أداء النمو في النصف األول على خفض معدل النمو العالمي،
والمتوقع لعام  ،2020من ( )%3.4-في شهر مايو إلى ( )%3.7-في شهر يونيو.
16

إالّ أنه يتوقع ،من ناحية أخرى ،أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نموا ً ملحوظاً ،رغم أنه لن
يعوض االنخفاض الحاصل في النصف األول .وأن هذا النمو الملحوظ سيستمر لعام ،2021
ّ
ليصل معدل النمو المتوقع لعام  2021إلى ( .)%4.7وتعتمد هذه التوقعات المتفائلة للنمو على
فرضية احتواء فيروس كورونا في الربع الرابع من عام .2020
وعليه ،فإن توقعات ،شهر يونيو للنمو ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) ،(OECDخالل عام
وتحولها إلى
 ،2020لن تتغير عن تلك لشهر مايو السابق ،وستظل عند ( )%6.1-لعام ،2020
ّ
نمو موجب عام  2021عند ( .)%4.7+أما معدل نمو الهند لعام  2020فقد تم تخفيضه ليصل
إلى ( ،)%2.5-على أساس سنوي ،بالمقارنة مع تقدير شهر مايو السابق والبالغ (.)%0.8-
وتوقّع نمو االقتصاد الهندي عام  2020ليصل إلى ( .)%6.8+كما تم تخفيض معدل نمو البرازيل
لعام  2020ليصل إلى ( )%6.7-حسب تقديرات يونيو ،بالمقارنة مع معدل نمو ( )%6-في شهر
مايو السابق .ووصل معدل النمو البرازيلي إلى ( )%2.4+عام  .2021مع بقاء معدل نمو
االقتصاد الصيني بدون تغيير حسب تقديرات شهر يونيو لعام  ،)%1.3+( 2020و()%6.9+
لعام  .2021ويوضح الجدول ( )2توقعات شهر يونيو لمعدل النمو لعامي  2020و ،2021
حسب تقديرات أوبك.
جدول ( :)2معدل النمو المتوقع عامي  2020و  2021لعدد من األقاليم والدول
حسب تقديرات شهر يونيو )%( 2020
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-

2.5-

6.7-

4.5-

0.3-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7-

0.7-

0.0

4.7+

4.0-

4.0+

4.3+

4.1+

3.2+

6.9+

6.8+

2.4+

2.9+

العالم
2020
التغير عن
شهر مايو
2021

3.7-
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 4.2الطلب العالمي على النفط
يتوقع ،وفقا ً لتقديرات شهر يونيو ،أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بحوالي ( )8.9مليون
برميل /يوم ،عام  .2020ويزيد هذا التقدير عن نظيره لشهر مايو السابق بحوالي ( )0.1مليون
سن في طلب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (وبشكل خاص طلب
برميل /يوم .ليعكس ذلك التح ّ
أوروبا وآسيا الباسيفيكية) في الربع الثاني من العام المذكور.
سن طلب المنظمة االنخفاض المتوقع في طلب البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون
ويفوق تح ّ
االقتصادي (وبشكل خاص طلب إقليم بقية بلدان آسيا شامالً الهند وإندونيسيا وتايلند وسنغافورة)،
لنفس الربع من السنة.
ويقدّر إجمالي الطلب العالمي على النفط لعام  ،2020حسب تقديرات شهر يونيو ،بحوالي ()90.7
مليون برميل /يوم ،وفي ظل ارتفاع طلب في النصف الثاني من هذا العام يفوق طلب النصف
األول .والبد من التأكيد بأن هذه التوقعات تعمل تحت عدد من عناصر عدم التأكد المستمدة من
سلوك معدل النمو ،ومعدل البطالة ،ومدى فعّالية الحزم المالية ،وانتعاش قطاع الصناعات التحويلية،
والنقل ،والخدمات ،وبقية القطاعات .باإلضافة إلى التطورات المرتبطة بفيروس كورونا ،وما يرتبط
بذلك من قيود وتأثيرات على االستهالك النفطي .ويوضح الجدول ( )3توقّع الطلب النفطي العالمي
لعام  ،2020والتغير النسبي عن عام .2019
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جدول ( :)3توقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2020
حسب تقديرات شهر يونيو نفس العام،
وبالمقارنة مع التغيرات النسبية عن توقعات عام 2019
(مليون برميل /يوم)
الطلب العالمي على النفط
التغير عن عام 2019
التوقع لعام
()%
2020
-9.04
23.30

األقاليم
القارة األمريكية
منها :الواليات المتحدة

18.99

-8.76

القارة األوروبية

12.59

-12.13

آسيا الباسيفيكية

7.06

-10.92

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

42.96

-10.28

دول آسيا األخرى:

12.76

-8.01

منها :الهند

4.31

-11.10

أمريكا الالتينية

6.10

-7.47

الشرق األوسط

7.60

-7.36

أفريقيا

4.20

-5.49

مجموع الدول النامية

30.66

-7.40

دول االتحاد السوفيتي السابق

4.41

-8.94

دول أوروبية أخرى

0.57

-25.18

الصين

12.12

-7.29

مجموع بقية األقاليم

17.10

-8.45

العالم

90.72

-8.98

تقدير الشهر السابق

90.59

-9.10

التعديل
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 5.2العرض العالمي من النفط
وفقا ً لتقديرات شهر يونيو فإن طلب البلدان غير األعضاء في أوبك من نمو اإلنتاج السائل لعام
( 2020شامالً عوائد التكرير) قد تم خفضه قليالً بنحو ( )30الف برميل /يوم مقارنة بتقدير شهر
مايو السابق ،وذلك رغم االرتفاع في حالة الواليات المتحدة ،والصين ،وعليه يتوقع أن يصل
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عرض البلدان غير األعضاء بأوبك إلى ( )61.76مليون برميل /يوم عام  ،2020وبانخفاض
( )3.26-مليون برميل /يوم عن تقديرات العام الماضي .2019
باإلضافة إلى ذلك فإن العرض العالمي للنفط قد تأثّر بالتعديالت المنخفضة للدول غير األعضاء
بأوبك ،والمشاركة في اتفاق خفض اإلنتاج ،والبالغة ( )1.89مليون برميل /يوم في الربع الثاني من
عام  .2020كما أن خفض اإلنتاج النفطي بأقل من الطاقة اإلنتاجية )(Production Shut-in
في بعض البلدان ،غير المشمولة في اتفاق خفض اإلنتاج ،كان في حدود ( )3.55مليون برميل/يوم
خالل نفس الربع ،أي الثاني ،لسنة  .2020كما أن تلك البلدان غير األعضاء في أوبك وشاركت
في اتفاق خفض اإلنتاج ولم تستطع أن تخفض من اإلنتاج في شهر مايو  ،2020قد التزمت بتنفيذ
حصة الخفض خالل الربع الثالث من .2020
أضف إلى ذلك أن انخفاض أسعار النفط ،وانتشار فيروس كورونا ،قد ساهم في كبح االستثمارات
النفطية .حيث يقدّر موقع  OilPric.comهذا الخفض بحوالي ( )244مليار دوالر عام 2020
مقارنة مع عام  .2019األمر الذي ساهم أيضا ً بخفض المعروض من النفط العالمي .ويتوقع،
حسب أوبك ،أن يتركز خفض العرض النفطي في الواليات المتحدة ،وروسيا ،وكندا ،وكازاخستان.
مع اتجاه النمو في النرويج ،والبرازيل ،وأستراليا ،وغوانا .ويوضح الجدول ( )4توقعات اإلنتاج
السائل في الدول غير األعضاء في أوبك لعام  ،2020والتغير عن عام .2019
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جدول ( :)4تقديرات اإلنتاج السائل ،يونيو 2020
بالمقارنة مع عام ( 2019مليون برميل /يوم)
توقع عام
2020

التغير عن
2019

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األمريكية

2.903

-1.84

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األوروبية

3.98

0.27

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اآلسيوية الباسيفيكية

0.57

0.04

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

28.45

-1.53

الدول اآلسيوية األخرى

3.33

-0.16

أمريكا الالتينية

6.14

0.13

الشرق األوسط

3.11

-0.10

أفريقيا

1.46

-0.07

مجموع الدول النامية

14.04

-0.20

دول االتحاد السوفيتي السابق

13.02

-1.35

بقية بلدان أوروبا

0.12

0.00

الصين

4.07

0.01

مجموع انتاج البلدان غير األعضاء في أوبك

59.69

-3.07

عوائد التكرير

2.07

-0.19

اإلنتاج السائل للدول غير األعضاء في أوبك

61.76

-3.26

األقاليم
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 6.2المنتجات النفطية
تعرض هامش التكرير للضغط في نهاية شهر يونيو  .2020وذلك بسبب اتجاه أسعار النفط الخام
ّ
لالرتفاع ،من ناحية ،واحتمال انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا ،من ناحية أخرى .وكان لهذا
الضغط ،في نهاية الشهر ،األثر في الح ّد من المكاسب في الهامش المحققة أول شهر يونيو .وبرز
هذا الح ّد في الهامش في حالة أوروبا .في حين تم ّكن الهامش في الواليات المتحدة (ساحل الخليج)
سن الصادرات في الديزل.
من
التحرك لألعلى ،ويعود ذلك أساسا ً لتح ّ
ّ
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 7.2التجارة النفطية ،والمخزون النفطي
أوضحت ،وفقا ً ألوبك ،بيانات شهر يونيو  2020بأن واردات النفط الخام في الواليات المتحدة قد
انتعشت ،لتصل إلى ( )6.5مليون برميل /يوم .وذلك باالرتفاع عن شهر إبريل البالغ ( )5.5مليون
سنت الواردات من المنتجات النفطية ،أيضا ً بقيادة واردات الكازولين .في حين
برميل /يوم .كما تح ّ
انخفضت صادرات النفط الخام األمريكية ،خالل يونيو إلى متوسط يبلغ ( )2.8مليون برميل /يوم،
سن الصادرات من المنتجات النفطية بقيادة صادرات الديزل ،كما أشرنا أعاله.
مع تح ّ
أما في حالة الصين فقد ارتفعت الواردات من النفط الخام ،في شهر مايو  ،2020لتصل إلى
( )11.3مليون برميل /يوم .وذلك بعد بدء وصول ناقالت النفط المح ّملة سابقا ً استغالالً لألسعار
المنخفضة .كما ارتفعت الواردات من المنتجات النفطية في الصين لتصل إلى ( )1.8مليون
برميل/يوم ،مع تحقيق مكاسب في حالتي الغاز الطبيعي المسال ،والنافتا .في حين انخفضت
صادرات المنتجات النفطية الصينية بأكثر من النصف لتصل إلى أقل من ( )1مليون برميل/يوم،
وألول مرة منذ شهر إبريل  .2017وانخفضت واردات الهند من النفط الخام لتصل إلى أقل
مستوى منذ ست سنوات ( 3.4مليون برميل /يوم) .وذلك في ظل انخفاض تشغيل مصافي التكرير،
وتض ّخم المخزون النفطي.
أما فيما يخص المخزون فقد أوضحت البيانات األولية ،حسب تقديرات أوبك ،بأن رصيد منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ارتفع ،على أساس شهري ،في مايو  ،2020بمقدار ( )299مليون
برميل .وليصل رصيد المخزون إلى ( )3,167مليون برميل .ويعتبر هذا الرصيد أعلى من نظيره
قبل سنة بنحو ( )233.2مليون برميل .في حين انخفض عدد أيام تغطية المخزون التجاري في
المنظمة بحوالي ( )5.2يوم ،في شهر مايو ،وليكون ( )75.8يوم.
وتوضح البيانات األولية ،في حالة الواليات المتحدة ،أن المخزون التجاري ارتفع بنحو ()31.7
مليون برميل ،على أساس شهري ،خالل شهر يونيو  .2020ويفوق رصيد المخزون األمريكي في
يونيو نظيره قبل سنة بحوالي ( )158مليون برميل.
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 8.2تطور عدد الحفّارات النفطية
انخفض عدد الحفّارات النفطية خالل شهر يونيو  2020مقارنة مع الشهر السابق مايو بعدد
( )103-حفّارة .وتر ّكزت أغلب االنخفاضات في الدول غير األعضاء في أوبك ( ،)85-والبقية
في دول أوبك ( .)18-وبلغ االنخفاض في حالة الواليات المتحدة بنحو ( .)74-أما في حالة
البلدان األعضاء في أوبك فقط كان أكبر انخفاض في حالة العراق ( ،)10-ثم المملكة العربية
السعودية ( ،)9-ثم دولة الكويت ( ،)2-وفنزويال ( .)1-مع ارتفاع بحفّارة واحدة في حالة ليبيا،
ونيجيريا .واستقرار عدد الحفّارات في بقية الدول األعضاء بأوبك.
ثالثا ً :التطورات االقتصادية العالمية
 1.3تحديث تقرير آفاق االقتصاد العالمي ،يونيو 2020
أصدر صندوق النقد الدولي تحديث شهر يونيو  2020لتقرير آفاق االقتصاد العالمي .ويستهل
التحديث بالقول بأن اآلفاق لعام  2021/2020هي أقل تفاؤالً مما ورد في تحديث شهر إبريل
 .2020وذلك يعود إلى ضعف البيئة الخارجية ،وكذلك ضعف اإلجراءات الحتواء وباء كورونا،
المتسارع.
ويقدّر التحديث أن ينمو االقتصاد العالمي بمعدل ( )%4.9-عام  ،2020ويقل هذا المعدل بنحو
( )%1.9عن المعدل المتوقع الوارد في تقرير إبريل  2020والبالغ ( .)%3.0-في حين يتوقع
التحديث أن ينمو االقتصاد العالمي ،عام  ،2021بمعدل ( .)%5.4ويوضح الجدول ( )5آخر
توقعات تحديث تقرير يونيو حسب البلدان واألقاليم.
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جدول ( :)5معدل النمو الحقيقي المتوقع لعدد من األقاليم االقتصادية /البلدان
حسب تحديث تقرير آفاق االقتصاد العالمي ،يونيو )%( 2020
األقاليم /البلدان
العالم

معدل النمو
2021 2020 2019
متوقع
متوقع
فعلي
5.4
4.92.9

األقاليم /البلدان
االقتصادات الصاعدة والنامية

معدل النمو
2021 2020 2019
متوقع
متوقع
فعلي
5.9
3.03.8

البلدان المتقدمة

1.7

8.0-

4.8

آسيا الصاعدة والنامية

5.5

0.8-

7.4

الواليات المتحدة

1.3

10.3-

4.5

الصين

6.1

1.0

8.2

منطقة اليورو

1.3

10.2-

6.0

الهند

4.2

4.5-

6.0

ألمانيا

0.6

7.8-

5.4

آسيان – 5

4.9

2.0-

6.2

فرنسا

1.5

12.5-

7.3

أوروبا الصاعدة والنامية

2.1

5.8-

4.3

إيطاليا

0.3

12.8-

6.3

روسيا

1.3

6.6-

4.1

إسبانيا

2.0

12.8-

6.3

أمريكا الالتينية والكاريبي

0.1

9.4-

3.7

اليابان

0.7

5.8-

2.4

البرازيل

1.1

9.1-

3.6

المملكة المتحدة

1.4

10.2-

6.3

المكسيك

0.3-

10.5-

3.3

كندا

1.7

8.4-

4.9

الشرق األوسط وآسيا الوسطى

1.0

4.7-

3.3

بلدان متقدمة أخرى

1.7

4.8-

4.2

السعودية

0.3

6.8-

3.1

أفريقيا جنوب الصحراء

3.1

3.2-

3.4

نيجيريا

2.2

5.4-

2.6

جنوب أفريقيا

0.2

8.0-

3.5

البلدان النامية منخفضة الدخل

5.2

1.0-

5.2

المصدر.IMF, World Economic Outlook Update, June 2020 :

ويشير التحديث ،في نهايته ،إلى دور السياسة المالية التي يجب أن تتكيّف في كل بلد إلحداث
التوازن بين حماية الناس ،واستقرار الطلب ،وتسهيل االنتعاش االقتصادي ،على أن تتضمن
السياسة المالية إشارة خاصة لإلجراءات الصحية وما يرتبط بها من نفقات.
ومع االتجاه ،نحو تخفيف الحظر ،يجب أن تتجه السياسة المالية ،تدريجياً ،نحو التح ّول بعيدا ً عن
دعم المنشآت ،ولصالح دعم قطاعات عائلية مستهدفة ،آخذين بنظر االعتبار درجة االعتماد على
األنشطة غير النظامية ).(Informal
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التحول
على أن تتضمن إجراءات دعم التشغيل تشجيع العودة اآلمنة للعمل ،وبالشكل الذي يخدم
ّ
الهيكلي في سوق العمل بحيث يكون أكثر مرونة للتكيّف مع أوضاع اقتصاد ما بعد فترة انتشار
الفيروس.
ومن مقترحات السياسة المالية ،أيضاً ،بعد السيطرة على الوباء ،العمل على حزمة مالية لدعم
االنتعاش ،مع دور خاص لالستثمار العام ،شامالً البنية التحتية الرقمية ،والمادية ،وأنظمة الرعاية
والتحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا ً على الكاربون .وفي حالة ضيق "الحيّز المالي Fiscal
الصحية،
ّ
 "Spaceفيجب إعادة توجيه اإليرادات ،والنفقات بهدف تحفيز ورفع االستثمار المنتج .على أن
يتم تضمين كل هذه التوجهات للسياسة المالية ضمن اإلطار متوسط األجل للتوجهات االقتصادية في
مختلف البلدان.
 2.3التطورات االقتصادية األمريكية
 1.2.3الناتج المحلي اإلجمالي
بلغ معدل النمو الحقيقي ،خالل الربع األول من عام  ،2020وفقا ً للتقدير "الثالث" ( )%5.0-على
أساس سنوي .وذلك وفقا ً لمكتب التحليل االقتصادي 25 ،يونيو  .2020ويعكس االنخفاض في
معدل النمو المساهمة السالبة لإلنفاق االستهالكي الخاص ،واالستثمار الخاص بالمخزون،
والصادرات ،واالستثمار الثابت غير السكني .مع مساهمة موجبة لكل من االستثمار الثابت السكني،
واإلنفاق الحكومي الفيدرالي ،وعلى مستوى الوالية ،والمحليات .مع مساهمة سالبة ،بطبيعة الحال،
للواردات.
ويعكس االنخفاض االستهالك الخاص ،االنخفاض بالخدمات ،وعلى رأسها الخدمات الصحية،
وخدمات األغذية ،واإلقامة .أما االنخفاض في استثمارات المخزون الخاص ،فتتجسد أساسا ً في
الصناعات التحويلية ،وبقيادة المنتجات البترولية ،والفحم .أما االنخفاض في الصادرات فيعود إلى
انخفاض الصادرات الخدمية ،وخاصة السفر والسياحة .في حين يعكس االنخفاض في االستثمار
الثابت غير السكني االنخفاض في االستثمار بالمعدات بقيادة قطاع أجهزة النقل.
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أما الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي فقد انخفض بمعدل ( ،)%3.4-أو ما يعادل ( )189.4مليار
دوالر ،بالربع األول من  ،2020وليصل هذا الناتج إلى ( )21.54تريليون دوالر .ويوضح
الشكل ( )10تطور معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،على أساس ربع سنة ،لفترة األربع
سنوات الماضية المنتهية في يونيو .2020
شكل ( :)10تطور معدل النمو الحقيقي ،على أساس ربع سنة
)%( 2020 – 2016

 2.2.3معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم ،خالل شهر يونيو  ،2020في المناطق الحضرية بنحو ( ،)%0.6وفقا ً لتقرير
الرقم القياسي ألسعار المستهلكين الصادر من مكتب إحصاءات العمل في  14يوليو  ،2020وذلك
بعد انخفاضه في مايو السابق بنحو (.)%0.1
وقد ساهم ارتفاع معدل التضخم الخاص بالكازولين بأكبر مساهمة في ارتفاع معدل التضخم لشهر
يونيو ( .)%23وساهم هذا االرتفاع بسعر الكازولين بحوالي نصف ارتفاع معدل تضخم شهر
يونيو .علما ً بأن معدل تضخم الكازولين كان ( )%3.5-في شهر مايو السابق .أما معدل تضخم
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الطاقة ،لشهر يونيو ،فقد ارتفع بنحو ( ،)%5.1بعد انخفاض ( )%1.8-في شهر مايو .مع ارتفاع
معدل األغذية بحوالي ( )%0.6+مقارنة مع ( )%0.7+في مايو السابق.
أما معدل التضخم األساسي ( ،)Core Inflationأي بعد استبعاد األغذية والطاقة ،فقد ارتفع بنحو
( )%0.2+في يونيو ،وهي أول زيادة منذ فبراير  .2020وساهم في هذا االرتفاع كل من :تأمين
وسائل النقل ،والمالبس ،والمسكن ،والرعاية الصحية .مع انخفاض أسعار كل من :السيارات
المستعملة ،والشاحنات ،والتسلية ،واالتصاالت .ويوضح الشكل ( )11تطور الرقم القياسي ألسعار
المستهلكين للمناطق الحضرية خالل العام الماضي.
شكل ( :)11التغير النسبي في الرقم القياسي ألسعار المستهلكين ،شهرياً،
والمعدّل موسمياً ،خالل الفترة يونيو  – 2019يونيو )%( 2020

المصدر.US, BLS :
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 3.2.3معدل البطالة
وفقا ً لتقرير وضع العمالة الصادر من مكتب إحصاءات العمل األمريكي 2 ،يوليو  ،2020ارتفع
عدد العاملين بالقطاعات الحضرية بحوالي ( )4.8مليون ،خالل شهر يونيو ،وانخفض معدل
البطالة إلى ( .)%11.1ويعكس هذا التطور اإليجابي في سوق العمل العودة التدريجية للوضع
الطبيعي لألنشطة االقتصادية .وقد ارتفع عدد العاملين بشكل خاص بأنشطة الضيافة ،وأنشطة
قضاء وقت الفراغ .باإلضافة إلى ارتفاع ملحوظ في أنشطة تجارة التجزئة ،والخدمات الصحية،
والصناعات التحويلية ،وخدمات األعمال والخدمات المهنية .ويوضح الشكل ( )12تطور معدل
البطالة ،المعدل موسمياً ،خالل فترة السنتين الماضيتين المنتهية في يونيو .2020
شكل ( :)12تطور معدل البطالة ،المعدّل موسمياً،
يونيو  – 2018يونيو )%( 2020

المصدر.US, BLS :
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وقد انخفض معدل البطالة للعاملين من سن ( )16سنة وأكثر ليصل إلى ( )%11.1في يونيو
(مقارنة مع  %13.3في مايو السابق) ،وفئة المراهقين (( )%23.2مقارنة مع  %29.9في
مايو) ،والسود ( ،)%15.4مقارنة مع ( ،)%16.8واآلسيويين ( ،)%13.8مقارنة مع
( ،)%15.0والعمالة من أصول إسبانية ( ،)%14.5مقارنة مع ( ،)%17.6واإلناث البالغين
( ،)%11.2مقارنة مع ( ،)%13.9والذكور البالغين ( ،)%10.2مقارنة مع ( ،)11.6والبيض
( ،)%10.1مقارنة مع (.)%12.4
أما فيما يتعلق بعدد العاطلين حسب فترة التعطل ،فقد بلغ أكبر عدد للفترة ( )14 – 5أسبوع،
حوالي ( )11.4مليون ،وأقل من ( )5أسابيع ،حوالي ( )2.8مليون ،و( )26 – 15أسبوع ،حوالي
( )1.9مليون ،وأخيرا ً فترة ( )27أسبوع وأكثر ،حوالي ( )1.1مليون .وتقل هذه األعداد عن
نظيراتها خالل شهر مايو السابق.
 3.3التطورات االقتصادية األوروبية
 1.3.3الحساب الجاري األوروبي
أصدر مكتب اإلحصاء األوروبي ،في  6يوليو  ،2020تقريره الخاص لحالة الحساب الجاري
للمجموعة األوروبية في الربع األول من العام الحالي .ويستهل التقرير القول بأن هذا الربع قد
يشهد انتشار إجراءات احتواء فيروس كورونا في الدول األعضاء ،بشكل مكثّف .وقد س ّجل الحساب
الجاري المعدل موسميا ً للمجموعة األوروبية فائضا ً بلغ ( )59.9مليار يورو ( %1.8من الناتج
المحلي اإلجمالي) في الربع األول من  2020مقارنة بفائض بلغ ( )78.6مليار يورو في الربع
الرابع من  %2.2( 2019من الناتج).
أما على مستوى مكونات الحساب الجاري ،فقد شهد الحساب السلعي فائضا ً بالربع األول من
 2020بلغ ( )82.3مليار يورو ،مقارنة مع ( )88.0مليار يورو في الربع الرابع من  .2019أما
الحساب الخدمي فقد س ّجل عجزا ً في الربع األول من  2020بلغ ( )3.1-مليار يورو ،مقارنة مع
فائض بلغ ( )9.6مليار يورو في الربع الرابع .2019
29

تعرض لنمو في العجز ( )4.8-مليار يورو في الربع األول
أما الحساب األولي (الدخل) فقد ّ
 ،2020مقارنة مع عجز حساب رأس المال من ( )8.7-مليار يورو في الربع الرابع  2019إلى
( )4.3-مليار يورو في الربع األول  .2020ويوضح الشكل ( )13رصيد الحساب الجاري لمنطقة
اليورو ،والمجموعة األوروبية ،والمعدّل موسمياً ،كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وعلى أساس
ربع سنوي ،خالل الخمسة عشر سنة الماضية.
شكل ( :)13رصيد الحساب الجاري لمنطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية،
والمعدّل موسمياً ،كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ()%

المصدر.EU, Eurostat :

أما الحساب المالي ،المعدّل موسمياً ،فقد أشار إلى انخفاض (أصول) االستثمار المباشر للمجموعة
األوروبية ،في الربع األول من عام  ،2020بحوالي ( )40.2مليار يورو .في حين انخفضت
(خصوم أو مطالبات) االستثمار المباشر بمبلغ ( )32.3مليار يورو .وكنتيجة لذلك أصبحت
المجموعة األوروبية صافي مستلم لالستثمار المباشر من بقية أنحاء العالم ،في الربع األول من
 2020بمبلغ ( )7.9مليار يورو ،أما االستثمار غير المباشر (أو االستثمار في المحفظة) فقد س ّجل
صافي تدفق داخلي بلغ ( )218.4مليار يورو .أما بقية االستثمارات فقد أوضح وضعها صافي
تدفقا ً خارجيا ً بلغ ( )236.5مليار يورو في الربع األول من .2020
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 2.3.3معدل التضخم
وفقا ً لتقرير التضخم لشهر يونيو  2020الصادر من مكتب اإلحصاء األوروبي في  30من نفس
الشهر ،يتوقع أن يكون قد وصل معدل التضخم ،في منطقة اليورو ،للشهر المذكور ،حوالي
( )%0.3مرتفعا ً عن شهر مايو السابق البالغ ( .)%0.1وذلك بعد شهر من رفع العديد من قيود
الحظر المرتبط بفيروس كورونا.
سدددد أكبدددر ارتفددداع بمعددددل التضدددخم فدددي عددددد مدددن المجموعدددات ،وعلدددى رأسدددها األغذيدددة،
وقدددد تج ّ
والكحدددددول ،والمشدددددروبات ،والتدددددي بلدددددغ معددددددل تضدددددخمها ( ،)%3.1فدددددي يونيدددددو ،مقارندددددة مدددددع
( )%3.4فددددي شددددهر مددددايو السددددابق .ثددددم مجموعددددة الخدددددمات ( %1.2و ،%1.3تباعدددداً) ،وفددددي
المقدددام الثالدددث مجموعدددة السدددلع الصدددناعية غيدددر المرتبطدددة بالطاقدددة ( ،%0.2خدددالل شدددهر يونيدددو،
ومددددايو) ،والطاقددددة ( ،%9.4-و ،%11.9-تباعدددداً) .ويوضددددح الشددددكل ( )14معدددددالت التضددددخم،
علدددددى أسددددداس سدددددنوي ،فدددددي شدددددهر يونيدددددو  ،2020فدددددي منطقدددددة اليدددددورو ،علدددددى أسددددداس أهدددددم
المجموعات السلعية والخدمية.
شكل ( :)14معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ،حسب أهم المجموعات
يونيو )%( 2020

كافة البنود
األغذية،
والكحول،
والتبغ
الطاقـة
السلع الصناعـية غـير
المرتبطة بالطاقة
الخدمات
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 3.3.3البطالة
وصل معدل البطالة في منطقة اليورو ،خالل الشهر الثالث من احتواء فيروس كورونا ،مايو
 ،2020إلى ( )%7.4بعد التعديل الموسمي ،وبارتفاع عن شهر إبريل السابق البالغ (.)%7.3
أما في المجموعة األوروبية فقد وصل هذا المعدل خالل مايو إلى ( )%6.7مقارنة مع ()%6.6
في الشهر السابق ،إبريل.
ويقدّر مكتب اإلحصاء األوروبي عدد العاطلين في االتحاد األوروبي بحوالي ( )14.366مليون،
منهم ( )12.46مليون في منطقة اليورو ،خالل شهر مايو  ،2020علما ً بأن عدد العاطلين في
االتحاد ارتفع بنحو ( )253ألف ،منهم ( )159في منطقة اليورو ،بالمقارنة مع شهر إبريل السابق.
ويوضح الشكل ( )15معدالت البطالة ،المعدّلة موسميا ً ،على أساس ربع سنوي ،في كل من منطقة
اليورو ،والمجموعة األوروبية ،خالل فترة الستة عشر سنة السابقة والمنتهية في الربع الثاني من
.2020
شكل ( :)15معدالت البطالة ،المعدّلة موسمياً ،في منطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية،
على أساس ربع سنوي ،خالل الفترة )%( 2020 – 2005
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علما ً بأن عدد العاطلين الشباب (األعمار أقل من  25سنة) وصلت خالل شهر مايو  2020في
االتحاد األوروبي إلى ( )2.815مليون ،منهم ( )2.267مليون في منطقة اليورو .ووصل معدل
بطالة الشباب ،خالل نفس الشهر ،مايو ،في االتحاد إلى ( ،)%15.7وفي منطقة اليورو إلى
( ،)%16.0وبارتفاع عن شهر إبريل السابق البالغ ( )%15.4و( ،)%15.7تباعاً .وقد ارتفع
عدد العاطلين الشباب بين شهري إبريل ومايو  2020بحوالي ( )64ألف في االتحاد ،و( )42ألف
في منطقة اليورو.
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