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مقدمة
يستعرض تقرير شهر يوليو  ،2020في قسمه األول الخاص بالتطورات االقتصادية المحلية،
تطورات الناتج المحلي اإلجمالي للربع األول من عام  ،2020وتطور المشروعات التي تم ترسيتها
بالدولة خالل النصف األول من عام  .2020ثم تناول تطور أسعار صرف الدينار مقابل أهم
العمالت ،والتطورات النقدية ،والتضخم ،وسوق األوراق المالية .في حين يتطرق القسم الثاني،
التطورات النفطية ،إلى أهم تطورات اإلنتاج واألسعار ،ومعدل النمو العالمي ولعدد من األقاليم
والبلدان ،وكذلك تطور تقديرات العرض والطلب العالمي على النفط حسب تقديرات شهر يوليو .ثم
أحدث المعلومات عن التجارة النفطية والمخزون النفطي ،وعدد الحفّارات ،ووضع اإلنتاج النفطي
األمريكي .أما القسم الثالث فيهتم أساسا ً بأحدث تطورات قيم المتغيرات االقتصادية الكلية ،الناتج
المحلي اإلجمالي والتضخم والبطالة ،في الواليات المتحدة األمريكية ،واالتحاد األوروبي.
أوالً :التطورات االقتصادية المحلية
 1.1الناتج المحلي اإلجمالي للربع األول 2020
أصدرت اإلدارة المركزية لإلحصاء نهاية شهر يونيو  ،2020التقديرات األولية للناتج المحلي
اإلجمالي للربع األول من العام المذكور ،وذلك باألسعار الجارية والثابتة ( .)2010 = 100وقد
تعرض له ناتج القطاع النفطي من انخفاض شديد بالنمو
أوضحت النتائج الخاصة بمعدالت النمو ما ّ
بين الربع األول من عام  2019والربع األول من عام  2020حيث انخفض معدل النمو باألسعار
الجارية بنحو ( ،)%16.9-وبنحو ( )%1.2+باألسعار الثابتة .أما نمو القطاع غير النفطي فقد
تعرض النخفاض بمعدل النمو ،خالل نفس الفترة ،باألسعار الجارية بنحو ( ،)%2.4-وباألسعار
ّ
الثابتة بنحو ( .)%3.5-وفي مجال الناتج المحلي اإلجمالي انخفض معدل النمو بنحو (،)%8.8-
تعرض لها القطاع
وباألسعار الثابتة بنحو ( .)%1-وتعكس هذه المعدالت الصدمة الخارجية التي ّ
النفطي في الربع األول من عام  ،2020وانعكاس هذه الصدمة ،بشكل واضح على نمو الناتج
المحلي اإلجمالي ،مع تواضع االنعكاس ،رغم سلبيته ،على القطاع غير النفطي .ويوضح الشكل
( )1ملخص لهذه المعدالت خالل الفترة المذكورة.
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شكل ( :)1معدل النمو ( :)%الربع األول  / 2019الربع األول 2020
باألسعار الجارية والثابتة

أما على مستوى معدالت النمو القطاعية خالل الفترة بين الربع األول من عامي  2019و ،2020
فقد كان أكبر انخفاض في معدل النمو بقطاع التعليم ،باألسعار الجارية والثابتة (%19.8-
و ،%17.2-تباعاً) ،حيث تأثّر هذا القطاع بشكل مباشر بإجراءات الحظر الجزئي والكلي بالربع
األول من عام  .2020ثم القطاع النفطي باألسعار الجارية ( ،)%16.9-مع نمو موجب باألسعار
الثابتة ( .)%1.2+أما القطاعات التي شهدت أكبر معدل نمو موجب فهي قطاع تجارة الجملة
والمفرد باألسعار الجارية والثابتة ( %12.1+و  ،%10.2+تباعاً) ،والزراعة وصيد البحر
( %5.7+و %4.3+ن تباعاً) ،والوساطة المالية باألسعار الجارية ( ،)%3.7+مع نمو سالب
منخفض جدا ً باألسعار الثابتة ( .)%0.5-ويوضح الشكل ( )2المعدالت القطاعية للفترة المشار
إليها أعاله.
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شكل ( :)2معدل النمو القطاعي ( :)%الربع األول  / 2019الربع األول 2020
باألسعار الجارية والثابتة

أما من حيث األهمية النسبية لكل قطاع في توليد الناتج المحلي اإلجمالي ،باألسعار الجارية والثابتة،
خالل السنة الماضية ،الربع األول  2019و  ،2020فالزال القطاع النفطي يستحوذ على أهمية
تصل إلى ( )%40.3باألسعار الجارية ،و( )%54.2باألسعار الثابتة .بعد ذلك تأتي أهمية قطاع
اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي ( )%11.0باألسعار الجارية ،و( )%10.5باألسعار
الثابتة .وفي المرتبة الثالثة الصناعة التحويلية ( )%7.1باألسعار الجارية ،و( )%6.3باألسعار
الثابتة.
وعموما ً تشير هذه التقديرات إلى دور الصدمة النفطية ،بسبب انتشار فيروس كورونا ،المباشرة
على القطاع النفطي ،مع تواضع األثر على القطاع غير النفطي .وتبرز التقديرات األهمية النسبية
لإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي ،بعد القطاع النفطي ،من حيث األهمية النسبية
القطاعية .وذلك يعكس تضخم األجور في هذا القطاع الخدمي حيث يحتسب الناتج في مثل هذه
األنشطة من خالل التكاليف ،وعلى رأسها األجور العامة أساساً .وهو األمر الذي يحفّز الجهود
اإلصالحية المتصاص العمالة المتضخمة ،تدريجياً ،وتوجيهها لصالح القطاع الخاص ،سواء من
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خالل جهود خطة التنمية ،أو جهود المشروع الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،أو القنوات األخرى.
 2.1ترسية المشروعات في الربع الثاني 2020
أشار تقرير بنك الكويت الوطني 9 ،أغسطس  ،2020والمعتمد على بيانات مجلة  ،MEEDإلى
انخفاض ملحوظ في عدد المشروعات التي تمت ترسيتها خالل النصف األول من عام ( 2020مع
سن عدد هذه المشروعات في النصف الثاني من العام المذكور) .وذلك بسبب األوضاع
توقّع تح ّ
الصحية والحظر .حيث وصلت قيمة المشروعات التي تم ترسيتها خالل الربع الثاني من عام
 2020إلى مستوى منخفض جداً ،تاريخياً ،وهو ( )110مليون دينار .وذلك بالمقارنة مع ()588
مليون دينار قيمة المشروعات التي تم ترسيتها في الربع األول من نفس العام .وتو ّجه حوالي
نصف مبلغ الترسية على مشروعات الربع الثاني لعام  2020إلى مشروع "طريق الغوص" بقيمة
( )59مليون دينار.
علما ً بأن تكلفة المشروعات في نهاية النصف األول من العام الجاري ،المزمع ترسيتها ،هي
( )693مليون دينار .وتحتل هذه القيمة حوالي ضعف قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في
النصف األول من عام  .2019علما ً بأن قيمة ما يتوقّع ترسيته من مشاريع لعام  2020هو حوالي
( )3مليار دينارّ ،
موزعة كالتالي.
 التشييد 959 :مليون دينار (.)%34
 النقل 853 :مليون دينار (.)%30
 الطاقة والمياه 798 :مليون دينار (.)%28
 الصناعة 126 :مليون دينار (.)%5
 النفط والغاز 93 :مليون دينار (.)%3
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 3.1تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
وصل أعلى سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي ،خالل شهر يوليو  ،2020إلى
( )307.6فلس .ووصل بداية الشهر إلى ( )307.6فلس ،وآخر الشهر إلى ( )305.85فلس.
وبانخفاض بلغت نسبته حوالي ( .)%0.99ويوضح الشكل ( )3تطور السعر خالل الشهر
المذكور.
شكل ( :)3تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي (فلس)
يوليو 2020

علما ً بأن سعر صرف الدوالر قد شهد هبوطاً ،على المستوى الدولي ،خالل شهر يوليو ،ويعزى
والتخوف أن ينعكس ذلك على أوضاع
ذلك إلى تسارع انتشار فيروس كورونا في الواليات المتحدة،
ّ
السوق .باإلضافة إلى تسارع التوتر بين الصين والواليات المتحدة ،حول هونج كونج ،وبحر
الجنوب الصيني.
وفي حالة سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو ،فقد وصل أعلى سعر ،خالل يوليو ،2020
إلى ( )358.87فلس .ووصل بداية الشهر إلى ( )346.47فلس ،وآخر الشهر إلى ()358.87
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فلس ،أي بنسبة ارتفاع بلغت ( .)%1.0ويوضح الشكل ( )4تطور هذا السعر خالل الشهر
المذكور.
شكل ( :)4تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو (فلس)
يوليو 2020

ويبدو أن ضعف سعر صرف الدوالر األمريكي قد ساهم في تقوية سعر صرف اليورو خالل شهر
المتطور نسبياً ،بالمقارنة مع الوضع الصحي األمريكي
يوليو .كما ساهم الوضع الصحي األوروبي
ّ
غير المش ّجع ،في تقوية سعر صرف اليورو .وقد تم االتفاق في يوليو على الحزمة المالية األوروبية
البالغة ( )750مليار يورو ،بعد تردد بعض الدول األعضاء في الموافقة عليها سابقا ً .وتوقّع أن
سن االقتصادي مقارنة بالواليات المتحدة.
سن سعر صرف اليورو بسبب التح ّ
يستمر تح ّ
وشهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اإلسترليني ،خالل يوليو  ،2020أقصى ارتفاع
ليصل إلى ( )395.22فلس .مع وصول السعر بداية الشهر إلى ( )384.25فلس ،وآخر الشهر
إلى ( .)395.22أي بنسبة ارتفاع بلغت ( )%1.02تقريباً .ويوضح الشكل ( )5تطور السعر
خالل الشهر المذكور.
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شكل ( :)5تطور سعر صرف الجنيه االسترليني مقابل الدينار الكويتي (فلس)
يوليو 2020

علما ً بأن سعر صرف اإلسترليني حقّق مكاسب خالل شهر يوليو مقارنة بشر يونيو  .2020وذلك
يعود إلى عدة عوامل منها أن وضع معدل التضخم ،واإلنتاج الصناعي التحويلي أصبحت في وضع
أفضل .كما انخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي من ( )%5.5إلى ( ،)%1.8على أساس
شهري .مع محافظة بنك إنجلترا (البنك المركزي) على أسعار الخصم عند ( .)%0.1باإلضافة
إلى إجراءات التحفيز المالي التي تعادل حوالي ( )745مليار إسترليني .إالّ أن المفاوضات مع
االتحاد األوروبي بشأن خروج بريطانيا من االتحاد مازالت غير مش ّجعة.
 4.1سوق األوراق المالية
رغم العودة التدريجية للحياة االقتصادية الطبيعية ،إالّ أن موجة البيع الواسعة التي سيطرت على
نشاط سوق األوراق المالية ،لشهر يوليو ،قد ساهمت في الخسائر لكافة المؤشرات .وقد س ّجلت
السوق خسائر رأسمالية تجاوزت المليار دينار .حيث انخفضت القيمة السوقية للسوق من حوالي
( )28مليار دينار ،في شهر يونيو ،إلى حوالي ( )27مليار دينار في شهر يوليو .2020
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وقد أقفل المؤشر األول بتراجع ،نهاية شهر يوليو ،بلغ حوالي ( )%3.4مقارنة مع إغالق نهاية
شهر يونيو السابق .2020 ،أما المؤشر العام فقد تراجع بمعدل حوالي ( .)%3.1وبلغ االنخفاض
في حالة المؤشر الرئيسي حوالي ( .)%3.2وفي مجال عدد األسهم المتداولة انخفض متوسط
العدد ،شهر يوليو ،بنسبة ( )%28.8مقارنة مع شهر يونيو السابق .ونفس االتجاه يسري على قيمة
التداول التي انخفضت بنسبة حوالي ( )%20.2خالل نفس الفترة .ويوضح الشكل ( )6تطور
مؤشرات السوق خالل شهر يوليو .2020
شكل ( :)6تطور المؤشرات الثالث لسوق األوراق المالية ،يوليو 2020

المصدر :موقع سوق األوراق المالية.

وعلى المستوى القطاعي فقد تصدّر "قطاع البنوك" "حجم التداول" ليبلغ حوالي ( )1.0مليار سهم
وبنسبة ( )%39.1من مجموع حوالي ( )2.57مليار سهم .يليه "قطاع الخدمات المالية" بمجموع
( )762.19مليون سهم ( ،)%29.6والمرتبة الثانية "قطاع العقار" بمجموع ( )294.8مليون
سهم ( .)%11.5وعلى مستوى "قيمة التداول" فتصدّرت "البنوك" أيضا ً هذه القيمة ،ولتبلغ حوالي
( )302.3مليون دينار ،وبنسبة ( )%57.2من مجموع قيمة األسهم البالغة ( )528.69مليون
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دينار .يليها "قطاع الصناعة" بقيمة ( )95.4مليون دينار ،وبنسبة ( .)%18.0وفي المرتبة الثالثة
"قطاع االتصاالت" بقيمة ( )46.5مليون دينار ،وبنسبة (.)%8.8
 5.1معدل التضخم
أشارت تقديرات األرقام القياسية ألسعار المستهلك ،لشهر يونيو  ،2020الصادرة من اإلدارة
المركزية لإلحصاء ،إلى ارتفاع معدل التضخم ،على أساس شهري (مايو /يونيو  )2020ليصل
إلى ( ،)%0.35وعلى أساس سنوي (يونيو  /2019يونيو  )2020ليصل إلى ( ،)%1.75ولم
تشهد المكونات السلعية والخدمية لمعدل التضخم الشهري انخفاضا ً إالّ في حالة "الترفيه والثقافة"
( .)%0.09-أما بقية المجموعات فقد شهدت جميعا ً ارتفاعا ً بلغ أعاله في حالة مجموعة "األغذية
والمشروبات" ( ،)%1.27+ثم في مجموعة "السلع والخدمات المتنوعة" ( ،)%0.62+ثم "الكساء
والملبوسات" (.)%0.46+
أما في حالة معدل التضخم (اإلجمالي) ،على أساس سنوي ،فقد ارتفع معدل تضخم كافة
المجموعات .وبلغ أكبر ارتفاع في حالة "السلع والخدمات المتنوعة" ( ،)%5.28+ثم "المفروشات
المنزلية ومعدات الصيانة" ( ،)%3.35+و"االتصاالت" ( ،)%3.30+و"السجائر والتبغ"
( .)%3.29+مع استقرار معدل "خدمات السكن".
ومن ناحية أخرى ،وصل معدل التضخم "األساسي" ،باستبعاد "األغذية والمسكن" ،على أساس
شهري ،إلى ( ،)%0.25+وعلى أساس سنوي إلى ( .)%2.42+ويوضح الجدول ( )1معدالت
التضخم الشهرية والسنوية ،لشهر يونيو .2020
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جدول ( :)1تطور األرقام القياسية ومعدل التضخم
يونيو )%( 2020
يونيو
2019

مايو
2020

يونيو
2020

التغير الشهري
()%

التغير السنوي
()%

الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك

114.1

115.7

116.1

0.35

▲

1.75

▲

األغذية والمشروبات

108.2

110.2

111.6

1.27

▲

3.14

▲

السجائر والتبغ

130.7

135.0

135.0

0.00

-

3.29

▲

الكساء وملبوسات القدم

106.8

109.7

110.2

0.46

▲

3.18

▲

خدمات المسكن

115.0

115.0

115.0

0.00

-

0.00

-

المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة

119.4

123.0

123.4

0.33

▲

3.35

▲

الصحة

108.7

110.1

110.3

0.18

▲

1.47

▲

النقل

125.3

125.4

125.6

0.16

▲

0.24

▲

االتصاالت

109.2

112.4

112.8

0.36

▲

3.30

▲

الترفيهية والثقافية

109.5

110.0

109.9

0.09-

▼

0.37

▲

التعليم

122.1

124.2

124.2

0.00

-

1.72

▲

المطاعم والفنادق

121.9

122.5

122.5

0.00

-

0.49

▲

السلع والخدمات المتنوعة

108.0

113.0

113.7

0.62

▲

5.28

▲

باستثناء األغذية والمشروبات

115.3

116.8

117.0

0.17

▲

1.47

▲

باستثناء خدمات السكن

113.7

116.0

116.6

0.52

▲

2.55

▲

المجموعات الرئيسية

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

 6.1التطورات النقدية
أصدر بنك الكويت المركزي ،في  10أغسطس  ،2020إحصاءات المؤشرات النقدية لشهر يونيو
من نفس العام .وقد حقّق العرض النقدي ) (M2نمواً ،على أساس شهري (مايو /يونيو )2020
بنحو ( ،)%1.7وعلى أساس سنوي (يونيو  /2019يونيو  )2020حوالي ( .)%3.0وبالعودة
إلى العوامل المؤثرة على العرض النقدي يالحظ أنها تتلخص ،على المستوى الشهري ،في انخفاض
المطالبات على القطاع الخاص (االئتمان الممنوح للقطاع) بنحو ( )218.3مليون دينار .وكذلك
انخفاض المطالبات على الحكومة من ( )101.2-مليون دينار ،في مايو ،إلى ( )5.6-مليون دينار
في يونيو .باإلضافة إلى انخفاض الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي من ( )345.4-مليون دينار
12

إلى ( )502.7+مليون دينار (اإلشارة السالبة تعني ارتفاع ،العكس) .كما ارتفعت بقية األصول
المحلية (الصافية) من ( )121.8-مليون دينار ،في مايو ،إلى ( )179.6-مليون دينار في يونيو.
أما على مستوى التغيّر في األصول األجنبية (صافي) فقد انخفضت تلك األصول الخاصة ببنك
الكويت المركزي بنحو ( )702.7مليون دينار (من  947.4إلى  244.7مليون دينار) .كما
انخفض صافي هذه األصول "في حالة البنوك المحلية" ،من ( )328.6مليون دينار إلى ()151.0-
مليون دينار .أما على المستوى السنوي ،فقد انخفض (مجموع) التغيّر في األصول المحلية من
( )793.7مليون دينار في يونيو  2019إلى ( )572.1مليون دينار .في حين ارتفع صافي التغيّر
في األصول األجنبية من ( )36.4-مليون دينار ،إلى ( )93.7مليون دينار ،لنفس الفترة.
أما مؤشر ودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك المحلية فقد حقّق نموا ً شهريا ً بلغ (،)%1.7
وهو نفس معدل النمو السنوي .من حوالي ( )37.1مليار دينار في مايو إلى حوالي ( )37.7مليار
دينار في يونيو  .2020في حين شهدت الودائع الحكومية بالبنوك المحلية انخفاضاً ،على أساس
شهري ،بنسبة ( ،)%4.5-ونموا ً موجباً ،على أساس سنوي ،بنسبة ( .)%5.3مع اتجاه الودائع
بالعملة األجنبية لدى البنوك المحلية للنمو السالب ،شهرياً ،وسنويا ً ( 3.8-و ،5.2-تباعاً) .ويوضح
الشكل ( )7تطور معدل النمو الشهري ،والسنوي لعدد من المؤشرات النقدية لشهر يونيو .2020
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شكل ( :)7معدل النمو الشهري ،والسنوي ،لعدد من المؤشرات النقدية
يونيو )%( 2020

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

وبدأت التسهيالت االئتمانية تشهد تحسنا ً ملحوظا ً حيث حققت نمو ،لشهر يونيو بالمقارنة مع مايو
 ،2020بلغ (( )%183.8من  418.1مليون دينار إلى  1186.6مليون دينار) .وإذا ما استبعدنا
التسهيالت الممنوحة لـ "الخدمات العامة" ،النخفاض قيمتها ،فإن أكبر معدل نمو تحقّق ضمن
مكونات التسهيالت االئتمانية كان ،على المستوى الشهري في حالة التسهيالت العقارية
( ،)%940.5ثم للتسهيالت الشخصية ( ،)%523.7ومن ضمنها قروض المستهلكين
( ،)%1220والتسهيالت الشخصية األخرى (شراء أوراق مالية ،وسكن خاص) ( .)%443.1ثم
المؤسسات المالية غير المصرفية (مثل الصرافة ،وصناديق االستثمار) ( .)%419.7ويعكس هذا
التطور اإليجابي في نمو التسهيالت االئتمانية العودة التدريجية لممارسة األنشطة االقتصادية
المختلفة.
أما على مستوى النمو السنوي للتسهيالت االئتمانية ،ومكوناتها المختلفة ،فإن جميعها الزالت في
حالة نمو سالب .وهذا أمر طبيعي ،حيث لم تصل التسهيالت حاليا ً إلى المستوى الطبيعي الذي كان
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سائدا ً قبل عام .ويوضح الشكل ( )8معدالت نمو التسهيالت االئتمانية ،الشهرية والسنوية ،لشهر
يونيو .2020
شكل ( :)8معدل النمو الشهري ،والسنوي ،للتسهيالت االئتمانية
يونيو )%( 2020

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

سن نمو
أما في حالة مؤشرات مكونات األصول االحتياطية الرسمية لشهر يونيو  ،2020فقد تح ّ
هذه األصول ،سنوياً ،ليصل معدل النمو إلى ( ،)%21وكذلك نسبيا ً على المستوى الشهري ليصل
مكون وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي
إلى ( .)%1.8ويعود هذا النمو أساسا ً إلى نمو ّ
الذي حقّق معدل نمو سنوي فاق ( ،)%50وكذلك يعود إلى معدل نمو العملة والودائع التي نمت
بحوالي ( )%21.7سنوياً ،و( )%1.9شهرياً .مع استقرار مساهمة كل حقوق السحب الخاصة،
والذهب النقدي .ويوضح الشكل ( )9تطور نمو مكونات االحتياطي الرسمي شهريا ً وسنوياً ،في
يونيو .2020
15

شكل ( :)9معدل النمو الشهري والسنوي ،لمكونات األصول االحتياطية الرسمية
يونيو )%( 2020

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

وفي مجال تطور أسعار الفائدة فالزالت هذه األسعار لصالح اإليداع بالدينار الكويتي ولكافة اآلجال،
على حساب اإليداع بالدوالر األمريكي .ورغم انخفاض أسعار الخصم ،وانعكاس ذلك على أسعار
الفائدة ،إالّ أن ذلك الزال يحافظ على الفجوة بين سعري الفائدة على الدينار والدوالر .ففي الوقت
الذي انخفض به معدل نمو سعر الفائدة ،على أساس سنوي ،ألجل ثالث أشهر بنحو ()%59.2-
انخفض السعر المناظر في حالة الدوالر بنحو ( .)%83.7-ونفس اتجاه فجوة االنخفاض تسري
على آجال ستة أشهر ،وسنة.

16

ثانيا ً :التطورات النفطية
 1.2اإلنتاج واألسعار
اعتمادا ً على ما ورد في التقرير النفطي الشهري ألوابك ،أغسطس  ،2020أوضحت تطورات
اإلنتاج النفطي الخام بأن إجمالي إنتاج أوبك وصل إلى ( )23.172مليون برميل /يوم ،في يوليو
 ،2020وبارتفاع ( )979ألف برميل /يوم عن شهر يونيو السابق ،البالغ ( )22.193مليون
برميل /يوم .وتر ّكز أكبر ارتفاع في اإلنتاج في المملكة العربية السعودية والتي ارتفع إنتاجها،
خالل يوليو ،بنحو ( )866+ألف برميل /يوم ،ثم اإلمارات ( )98ألف برميل /يوم ،والعراق ()39
ألف برميل /يوم .في حين تر ّكز أكبر انخفاض ،خالل يوليو ،في حالة أنغوال ( )51-ألف
برميل/يوم ،ثم الغابون ( )15-ألف برميل /يوم .أما في حالة دولة الكويت فقد وصل إنتاجها ،خالل
شهر يوليو ،إلى ( )2.158مليون برميل /يوم ،وبارتفاع ( )73ألف برميل /يوم عن شهر يونيو
السابق .ويوضح الشكل ( )10تطور إنتاج دولة الكويت خالل الفترة أغسطس  – 2019يوليو
.2020
شكل ( :)10تطور اإلنتاج النفطي بدولة الكويت
أغسطس  - 2019يوليو 2020
(مليون برميل /يوم)
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أما في حالة األسعار فقد وصل سعر سلّة أوبك المرجعي إلى متوسط وقدره ()43.42
دوالر/برميل ،في يوليو  .2020وبمكسب بلغ ( )6.37دوالر بالمقارنة مع شهر يونيو السابق.
وبذلك يبلغ سعر البرميل أعلى سعر منذ فبراير  .2020ويعكس هذا التطور في األسعار بوادر
سن النشاط االقتصادي الدولي ،من حيث الطلب العالمي أساساً .أما في حالة دولة الكويت فقد بلغ
تح ّ
سعر برميل النفط المصدّر ،كمتوسط ،خالل شهر يوليو  ،2020حوالي ( )43.31دوالر /برميل،
وبارتفاع بلغ ( )7.05دوالر عن الشهر السابق ،يونيو .ويوضح الشكل ( )11تطور هذا السعر
خالل العام الماضي المنتهي في يوليو .2020
شكل ( :)11تطور سعر برميل النفط الكويتي المصدّر
أغسطس  – 2019يوليو 2020
(دوالر /برميل)

المصدر.OPEC, Oil Report, August, 2020 :

18

 2.2النمو االقتصادي
كما هو متوقّع فإن تخفيف إجراءات الحظر في االقتصادات المهمة الزال يساهم في إنعاش االقتصاد
العالمي ،رغم تفاوت سرعة رفع الحظر من بلدد آلخدر .ورغدم أن أغلدب البلددان المتقدمدة ،باإلضدافة
سـن ،إالّ أن أغلدب البلددان الناشدئة والناميدة الزالدت متلكئدة نسدبياً .وقدد سداهم
إلى الصين ،تت ّسـم بالتح ّ
هذا التلكؤ في الدول الناشئة والنامية في إعادة النظر في معددل النمدو العدالمي ،حسدب تقدديرات شدهر
يوليو  ،2020باتجداه الخفدض ليصدل إلدى ( ،)%4.0-مقارندة مدع تقددير شدهر يونيدو السدابق ،البدالغ
( .)%3.7-مع بقاء توقّع معدل النمو العالمي لعام  )%4.7+( 2021بددون تغيّدر ،حسدب تقدديرات
شهر يوليو.
وتشير األرقام الفعلية للنصف األول من عام  2020إلى انكماش .في حين تشير توقعات النصف
الثاني ،من نفس العام ،إلى انتعاش .رغم أن هذا االنتعاش الزال عاجزا ً عن تعويض االنكماش
المتحقق في النصف األول .ووفقا ً لتقديرات شهر يوليو  ،2020فإنه يتوقّع أن ينمو االقتصاد
األمريكي بنحو ( )%5.3-لعام  2020وبانخفاض بلغ ( )%0.1-عن تقديرات شهر يونيو السابق.
كما تم خفض معدل نمو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (OECDليصل إلى (،)%6.2-
وبانخفاض ( )%0.1-عن تقديرات الشهر السابق .مع المحافظة على معدل نمو منطقة اليورو
( .)%8.0-ونفس االتجاه في حالة اليابان ( )%5.1-لعام  2020ليصل إلى ( )%1.8عام 2020
وفقا ً لتقديرات شهر يوليو ،وبارتفاع عن ( )%0.5عن تقديرات شهر يونيو .مع خفض معدالت
نمو البرازيل ،وروسيا .ويوضح الجدول ( )2تقديرات معدل النمو لعدد من األقاليم والبلدان ،لشهر
يوليو  ،2020بالمقارنة مع تقديرات شهر يونيو السابق.
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جدول ( :)2معدل نمو عدد من األقاليم والبلدان لعام  ،2020و 2021
حسب تقدير شهر يوليو )%( 2020
منظمة
التعاون
االقتصادي
6.2-

الواليات
المتحدة

منطقة
اليورو

المملكة
المتحدة

اليابان

الصين

الهند

البرازيل

روسيا

5.3-

8.0-

8.8-

5.1-

1.8

4.6-

7.0-

4.7-

0.3-

0.1-

0.1-

0.0

0.3-

0.0

0.5

2.1-

0.3-

0.2-

4.7

4.0

4.0

4.3

4.1

3.2

6.9

6.9

2.4

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

العالم
2020
التغير عن تقديرات
شهر يونيو
2021
التغير عن تقديرات
شهر يونيو

4.0-
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 3.2الطلب العالمي على النفط
يتوقّع أن ينخفض الطلب العالمي ،عام  ،2020حسب تقديرات شهر يوليو ،بحوالي ( )9.1مليون
برميل /يوم .وهذا االنخفاض أقل من االنخفاض المقدّر شهر يونيو السابق بنحو ( )0.1مليون
برميل /يوم .ويعكس هذا االنخفاض األداء الضعيف لبيانات الربع الثاني من عام  ،2020في عدد
من البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .باإلضافة إلى عامل تخفيض
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي من ( )%3.7-في يوليو إلى ( )%4.0-في أغسطس
.2020
وقد تم إعادة تقييم الطلب على النفط ،في الربع األول من عام  ،2020حسب تقديرات شهر يوليو،
بالمقارنة مع تقديرات الشهر السابق ،يونيو .وتعكس هذه التقديرات ،لشهر يوليو ،االرتفاع غير
المتوقّع في الطلب على النفط في حالة الصين ،والبلدان األوروبيين األعضاء في منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،وكذلك األعضاء في آسيا الباسيفيكية.
وعموماً ،تم إعادة تقييم نمو الطلب عام  2020في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،خالل شهر
سد مصدر هذا االرتفاع في الطلب
يوليو ،باتجاه االرتفاع ،بحوالي ( )0.1مليون برميل /يوم .ويتج ّ
سن الطلب المتوقع في كوريا
المتوقع ،ضمن دول المنظمة ،في ألمانيا ،وإيطاليا .باإلضافة إلى تح ّ
سن طلب القطاع الصناعي التحويلي ،وقطاع النقل.
الجنوبية ،وفي آسيا الباسيفيكية العائد لتح ّ
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أما آفاق الطلب في الدول غير األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عام  ،2020حسب
تقديرات شهر يوليو ،فقد تم تخفيضها ،بالمقارنة مع تقديرات شهر يونيو السابق ،بنحو ( )0.2مليون
برميل /يوم .ويقدّر أن يصل إجمالي طلب هذه البلدان ،غير األعضاء بالمنظمة ،إلى ()90.6
مليون برميل /يوم عام  .2020ويوضح الجدول ( )3توقّعات الطلب العالمي على النفط الخام عام
.2020
جدول ( :)3توقعات الطلب العالمي على النفط لعام  2020حسب تقديرات شهر يوليو نفس العام،
وبالمقارنة مع التغيرات النسبية عن توقعات عام 2019
(مليون برميل /يوم)
الطلب العالمي على النفط
التغير عن عام 2019
التوقع لعام
()%
2020
-9.15
23.29

األقاليم
القارة األمريكية
منها :الواليات المتحدة

18.94

-8.90

القارة األوروبية

12.60

-11.61

آسيا الباسيفيكية

6.96

-10.64

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

42.85

-10.13

دول آسيا األخرى:

12.66

-8.73

منها :الهند

4.24

-12.44

أمريكا الالتينية

6.01

-8.92

الشرق األوسط

7.56

-7.87

أفريقيا

4.18

-6.08

مجموع الدول النامية

30.40

-8.20

دول االتحاد السوفيتي السابق

4.39

-9.38

دول أوروبية أخرى

0.57

-25.17

الصين

12.43

-6.55

مجموع بقية األقاليم

17.39

-8.03

العالم

90.63

-9.09

تقدير الشهر السابق

90.72

-8.98

التعديل

-0.09

-0.11
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 4.2العرض العالمي من النفط
وفقا ً لتقديرات شهر يوليو ،تمت إعادة النظر ،باتجاه االرتفاع ،بنمو اإلنتاج السائل ،للدول غير
األعضاء في أوبك ،بنحو ( )235ألف برميل /يوم ،خاصة في دول منظمة التعاون االقتصادي
األمريكية .على أن يصل عرض اإلنتاج في هذه الدول ،عام  ،2020إلى ( )62.11مليون
برميل/يوم .ويقل هذا اإلنتاج عن إنتاج عام  2019بنحو ( )3.03-مليون برميل /يوم .ورغم
توقع انخفاض العرض في الربع الثاني من عام  ،2020خاصة في الواليات المتحدة ،إالّ أن هناك
توقّع باالرتفاع في الربع الثالث من العام المذكور.
أما إنتاج الغاز الطبيعي المسال في دول أوبك ،واإلنتاج السائل غير التقليدي ،عام  ،2020فيقدّر أن
ينخفض بنحو ( )0.10مليون برميل /يوم ليصل إلى متوسط ( )5.16مليون برميل /يوم .أما إنتاج
دول أوبك ) ،(OPEC-13فقد ارتفع ،خالل يوليو  ،2020بنحو ( )0.98مليون برميل /يوم،
على أساس شهري ،ليصل إلى ( )23.17مليون برميل /يوم .ويوضح الجدول ( )4تقديرات
العرض العالمي من اإلنتاج السائل ،حسب تقديرات شهر يوليو .2020
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جدول ( :)4تقديرات اإلنتاج السائل ،يوليو 2020
بالمقارنة مع عام ( 2019مليون برميل /يوم)
توقع عام
2020

التغير عن
2019

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األمريكية

24.13

-1.63

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

28.67

-1.32

الدول اآلسيوية األخرى

3.36

-0.16

أمريكا الالتينية

6.19

0.14

الشرق األوسط

3.11

-0.10

أفريقيا

1.46

-0.07

مجموع الدول النامية

14.13

-0.19

دول االتحاد السوفيتي السابق

13.05

-1.34

بقية بلدان أوروبا

0.12

0.00

الصين

4.08

0.02

مجموع انتاج البلدان غير األعضاء في أوبك

60.04

-2.84

عوائد التكرير

2.07

-0.19

اإلنتاج السائل للدول غير األعضاء في أوبك

62.11

-3.03

األقاليم

المصدر.OPEC, Oil Report, August, 2020 :

 5.2التجارة النفطية ،والمخزون النفطي
الزالت تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية خافتة ،بالمقارنة مع الوضع قبل سنة .وتوضح
المعلومات انخفاض الواردات األمريكية من النفط خالل شهر يوليو  .2020مع ارتفاع الصادرات
األمريكية خالل نفس الشهر مقارنة مع األشهر السابقة األربعة .أما الواردات اليابانية من النفط فقد
وصلت إلى أدنى مستوى ،في يوليو  ،2020خال العقد الماضي .حيث انخفضت بنسبة ()%39
من مستواه في مارس  .2020أما واردات الصين فقد شهدت ارتفاعاً ،خالل شهر يونيو ،2020
حيث الزالت البواخر تصل للموانئ الصينية مح ّملة بالنفط الرخيص .أما واردات الهند من النفط
23

فقد شهدت انخفاضا ً عن المستوى المرتفع في الربع األول من عام  ،2019لتصل أقل مستوى،
( )3.3مليون برميل /يوم ،وهو األقل منذ تسعة سنوات.
أما فيما يتعلق بالمخزون التجاري النفطي ،فقد شهدت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،خالل
يونيو  ،2020ارتفاعا ً برصيد المخزون بنحو ( )24.3مليون برميل .وهو االرتفاع الرابع على
أساس شهري .ويصل رصيد المخزون إلى ( )3,240مليون برميل ،وبارتفاع ( )301.5مليون
برميل عن المستوى السائد قبل سنة .وانخفضت عدد أيام تغطية المخزون ،في منظمة التعاون
االقتصادية والتنمية ،في يونيو  ،2020بنحو ( )3.9يوم ،لتصل إلى ( )73.4يوم .ويزيد هذا العدد
من أيام التغطية بنحو ( )12.5يوم عن ذلك السائد في يونيو  .2019أما رصيد المخزون التجاري
للواليات المتحدة ،فقد انخفض ،على أساس شهري ،بنحو ( )9.0مليون برميل .وليصل هذا
المخزون إلى ( )1,452.6مليون برميل .ويرتفع هذا الرصيد عن نظيره السائد في العام الماضي
بنحو ( )143.6مليون برميل.
 6.2تطور عدد الحفّارات النفطية ،واإلنتاج األمريكي
انخفض عدد الحفّارات ،على المستوى العالمي ،خالل شهر يوليو  ،2020بنحو ( )42حفّارة
مقارنة مع شهر يونيو السابق .وتر ّكز هذا االنخفاض في دول أوبك ( ،)22-والدول غير األعضاء
في أوبك ( .)20-وكان أكبر انخفاض ،في حالة دول أوبك ،في العراق ( 9-حفّارة) ،ثم السعودية
( 8-حفّارة) ،ونيجيريا ( 3-حفّارة) .أما في الدول غير األعضاء فتر ّكز أكبر انخفاض (13-
حفّارة) في حالة دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .أما في الواليات المتحدة فكان انخفاض
عدد الحفّارات يساوي (.)19-
أما على مستوى اإلنتاج األمريكي من النفط الخام ،لشهر يونيو  ،2020فقد وصل هذا اإلنتاج إلى
( )10.985مليون برميل /يوم ،مقابل ( )12.060مليون برميل /يوم خالل يونيو .2019
ووصلت صادرات النفط ،خالل يونيو ،إلى ( )7.441مليون برميل /يوم ،مقارنة مع ()8.654
مليون برميل /يوم .كما حقّق الرصيد التجاري النفطي نمو بنحو ( )995ألف برميل /يوم ،متضمنا ً
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صافي واردات بنحو ( )1.299مليون برميل /يوم ،في يونيو  ،2020مقارنة مع ( )580ألف
برميل /يوم في يونيو .2019
ثالثا ً :التطورات االقتصادية العالمية
 1.3التطورات االقتصادية األمريكية
 1.1.3الناتج المحلي اإلجمالي
وفقا ً للتقدير "المتقدم" الصادر عن مكتب التحليل االقتصادي األمريكي في  30يوليو  ،2020فقد
انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالين على أساس سنوي ،للربع الثاني من العام
المذكور ،بحوالي ( .)%32.9أي انخفض بحوالي ثلث قيمة الناتج السائدة في الربع الثاني عام
.2019
ويعكس هذا االنخفاض المساهمة السلبية لإلنفاق االستهالكي الخاص ،والصادرات ،واالستثمار في
المخزون الخاص ،واالستثمار الثابت غير السكني ،وكذلك السكني ،واإلنفاق الحكومي على مستوى
الوالية والمحليات .في حين كانت المساهمة اإليجابية بالنمو مستمدة من اإلنفاق الحكومي الفيدرالي،
والواردات التي اتجهت لالنخفاض.
ويعود االنخفاض االستهالكي الخاص إلى االنخفاض في اإلنفاق على الخدمات خاصة الرعاية
الصحية ،والسلع خاصة اإلنفاق على المالبس واألحذية .أما االنخفاض في الصادرات فمتأثر أساسا ً
بانخفاض صادرات السلع الرأسمالية .في حين يعود انخفاض استثمار المخزون الخاص إلى
انخفاض هذا االستثمار في قطاع تجارة التجزئة .وساهم االنخفاض في استثمار العدد واآلالت،
خاصة أجهزة النقل ،في انخفاض مساهمة االستثمار الثابت غير السكني .أما االنخفاض في
االستثمار السكني فيعزى إلى انخفاض االستثمار في مساكن العائلة الواحدة.
أما في حالة الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي فقد انخفض بحوالي ( ،)%34.3أو ما يعادل ()2.15
تريليون دوالر ،في الربع الثاني من عام  ،2020لتصل قيمة هذا الناتج إلى ( )19.41تريليون
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دوالر .ويوضح الشكل ( )12تطور معدل النمو الحقيقي خالل السنوات األربع الماضية المنتهية في
الربع الثاني من العام الجاري.
شكل ( :)12تطور معدل النمو الحقيقي ،على أساس سنوي ،والمعدّل موسمياً،
خالل الفترة )%( 2020 – 2016

المصدر.US, BEA :

 2.1.3معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم ،للمناطق الحضرية ،بنحو ( ،)%0.6خالل شهر يوليو  ،2020وعلى
األساس المعدّل موسمياً .وهو نفس ارتفاع شهر يونيو السابق .في حين ارتفع ،بالمقارنة مع شهر
يوليو  ،2019بحوالي (.)%1.0
ويعتبر ارتفاع معدل تضخم الكازولين أكبر ارتفاع ( )%5.6+خالل شهر يوليو ،بحيث يمثّل
حوالي ربع ارتفاع معدل التضخم اإلجمالي .في حين ارتفع معدل زيت الوقود بحوالي (.)%4.3+
أما معدل التضخم الخاص باألغذية فقد انخفض ،خالل يوليو ،بحوالي (.)%0.4-
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وبعد استبعاد األغذية والطاقة من معدل التضخم اإلجمالي ،أي معدل التضخم األساسي ،فإنه ارتفع،
خالل يوليو ،بحوالي ( .)%0.6وتعتبر هذه أكبر زيادة منذ يناير  .1991مع انخفاض معدل
التأمين على وسائل النقل بشكل حادّ.
وبالمقارنة مع معدل التضخم في يوليو  ،2019فقد ارتفع ،كما أشرنا ،بنحو ( ،)%1.0وارتفع على
أساس معدل التضخم األساسي بنحو ( ،)%1.6مع ارتفاع المعدّل الخاص باألغذية بحوالي
( ،)%4.1وانخفاض معدل الطاقة بنحو ( .)%11.2ويوضح الشكل ( )13تطور معدل التضخم،
على أساس شهري ،والمعدّل موسمياً ،خالل العام الماضي المنتهي في يوليو .2020
شكل ( :)13تطور التغير في الرقم القياسي بأسعار المستهلكين (التضخم) للمناطق الحضرية،
المعدّل موسمياً ،للفترة يوليو  – 2019يوليو )%( 2020

المصدر.US, BLS :
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 3.1.3معدل البطالة
أشار تقرير العمالة الصادر من مكتب إحصاءات العمل األمريكي ،لشهر يوليو  ،2020بأن عدد
العاملين الحضريين ارتفع بحوالي ( )1.8مليون للشهر المذكور ،مع انخفاض معدل البطالة ليصل
إلى ( ،)%10.2بعد أن كان ( )%11.1في شهر يونيو ،و( )%13.3في شهر مايو .2020
سن في سوق العمل إلى استمرار دورة النشاط االقتصادي وتقليل ساعات الحظر.
ويعود هذا التح ّ
وتر ّكزت مكاسب التشغيل أساسا ً في العمل الحكومي ،وتجارة التجزئة ،والخدمات المهنية ،وأنشطة
التسلية وقضاء أوقات الفراغ.
وقد انخفض عدد العاطلين عن العمل في شهر يوليو بحوالي ( )1.4مليون ،وبنسبة ( )%0.9عن
الشهر السابق .ووصل معدل البطالة في شهر يوليو في فئة عمالة المراهقين إلى (،)%19.3
والسود ( ،)%14.6واالسبانيين ( ،)%12.9واآلسيويين ( ،)%12والبالغين من اإلناث
( ،)%10.5والبالغين من الذكور (.)%9.4
ّ
التعطل فقد تر ّكز أكبر عاطلين في الفترة أقل من ( )5أسبوع (حوالي  2.2مليون) ،ثم فترة
أما فترة
( )14 – 5أسبوع (حوالي  1.8مليون) ،ثم فترة أكبر من ( )27أسبوع (حوالي  1.7مليون)،
وأخيرا ً فترة ( )26 – 15أسبوع (حوالي  909ألف) .ويوضح الشكل ( )14معدل البطالة،
المعدل موسمياً ،لفترة السنتين الماضيتين المنتهية في يوليو .2020
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شكل ( :)14معدل البطالة ،المعدّل موسمياً،
يوليو  – 2018يوليو )%( 2020

المصدر.US, BLS :

 2.3التطورات االقتصادية األوروبية
 1.2.3الناتج المحلي اإلجمالي
هبط الناتج المحلي اإلجمالي المعدّل موسمياً ،خالل الربع الثاني من عام  ،2020في منطقة اليورو
بمعدل يبلغ ( ،)%12.1وفي المجموعة األوروبية ( ،)%11.9مقارنة مع الربع األول من نفس
العام .وذلك بسبب اآلثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا .علما ً بأن هبوط هذا النمو في الربع
األول كان ( )%3.6لمنطقة اليورو ،و( )%3.2للمجموعة األوروبية.
وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام  ،2019بعد التعديل الموسمي ،هبط المعدل ،في الربع الثاني
من عام  ،2020بحوالي ( )%15.0في منطقة اليورو ،و( )%14.4في المجموعة األوروبية.
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ويوضح الشكل ( )15معدالت النمو في منطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية ،على أساس ربع
سنة ،للفترة .2020 – 2008
شكل ( :)15معدالت النمو ،على أساس ربع سنوي،
مقارنة بالربع السابق ،والمعدّلة موسميا ً ()%
2020 – 2008

المصدر.EU, Eurostat :

وبلددغ أكبددر انخفدداض بمعدددل النمددو بددين الربددع الثدداني ،واألول ،مددن عددام  2020فددي حالددة إسباني دـا
( ،)%18.5-يليهدددا البرتغدددال ( ،)%14.1-وفرنسدددا ( ،)%13.8-وإيطاليدددا ( ،)%12.4-وبلجيكدددا
( ،)%12.2-والنمسا ( ،)%10.7-وألمانيا ( ،)%10.1-والجيدك ( ،)%8.4-والتفيدا (،)%7.5-
وليتوانيا (.)%5.1-
 2.2.3معدل التضخم
وصل معدل التضخم بمنطقة اليورو ،خالل يوليو  ،2020إلى حوالي ( ،)%0.4وبارتفاع عن
المكونة
سد أكبر ارتفاع ،ضمن المجموعات
المعدل في الشهر السابق ،يونيو ،البالغ ( .)%0.3ويتج ّ
ّ
لمعدل التضخم ،في األغذية والمشروبات والتبغ ( )%2.0مقارنة مع ( )%3.2في شهر يونيو
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السابق ،ثم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة ( %1.7و ،%0.2تباعاً) ،والخدمات (%0.9
و ،%1.2تباعاً) ،والطاقة ( %8.3-و ،%9.3-تباعاً) .ويوضح الشكل ( )16معدل التضخم في
منطقة اليورو وحسب المجموعات.
شكل ( :)16معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ،حسب أهم المجموعات
يوليو )%( 2020

كافة البنود
األغذية،
والكحول،
والتبغ
الطاقـة
السلع الصناعية
غير المرتبطة
بالطاقة
الخدمات

المصدر.EU, Eurostat :

 3.2.3البطالة
بعد البدء بالتخفيف من إجراءات الحظر المرافقة النتشار فيروس كورونا ،وصل معدل البطالة،
خالل شهر يونيو  ،2020في منطقة اليورو ،إلى ( ،)%7.8مقارنة مع ( )%7.7بالشهر السابق،
مايو .في حين وصل المعدل في المجموعة األوروبية إلى ( )%7.1في يونيو مقارنة مع ()%7.0
في مايو.
ويقدّر عدد العاطلين ،في يونيو  ،2020فدي المجموعدة األوربيدة بحدوالي ( )15.023مليدون ،مدنهم
( )12.685مليددون فددي منطقددة اليدورو .وبالمقارنددة مددع الشددهر السددابق ،مددايو ،ارتفددع عدددد العدداطلين
بحددوالي ( )281ألددف فددي المجموعددة األوروبيددة ،مددنهم ( )203ألددف فددي منطقددة اليددورو .ويوضددح
31

الشكـل ( )17تطور هذا المعددل فدي المجمدوعتين ،علدى أسداس ربدع سدنة ،والمعددّل موسدمياً ،خدالل
.2020-2005
شكل ( :)17معدل البطالة ،المعدّل موسمياً ،في المجموعة األوروبية ،ومنطقة اليورو،
على أساس ربع سنوي)%( 2020 – 2005 ،

المصدرEU, Eurostat :

32

