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مقدمة
يتناول تقرير شهر فبراير من العام الجاري في قسمه األول إشارة ألهم النتائج االقتصادية النتشار
"فيروس كورونا" ،والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء في  10مارس .ثم يتطرق ،بعد ذلك،
إلى تطورات سعر صرف الدينار مقابل أهم ثالث عمالت رئيسية ،وعرضا ً للتطورات النقدية
الصادرة من بنك الكويت المركزي ،وأهم القرارات الصادرة من البنك إلنعاش االقتصاد ،ثم سلوك
مؤشرات سوق األوراق المالية ،ووضع معدل التضخم على أساس شهري وسنوي .ويعرض القسم
الثاني أهم التطورات النفطية إنتاجاً ،وسعراً ،ونمواً ،وطلباً ،وعرضاً ،وتجارة ،وتغير في المخزون،
وتطور عدد الحفّارات .أما القسم الثالث فيهتم بالتطورات االقتصادية العالمية ،مع إشارة هنا بآثار
انتشار "وباء كورونا" على االقتصاد العالمي ،ثم تعقب سلوك أهم المؤشرات االقتصادية الكلية
للواليات المتحدة ،واالتحاد األوروبي.
أوالً :التطورات االقتصادية المحلية
 1.1بعض النتائج االقتصادية لفيروس كورونا
خدمة العتبارات األمن الصحي للدولة ،اتخذت الدولة العديد من اإلجراءات بدءا ً من األربعاء 11
مارس  ،2020بتوقف العمل بالجهات العامة والخاصة لمدة أسبوعين تنتهي في  20من مارس
وذلك بعد إعالن منظمة الصحة العالمية باعتبار تفشي فيروس كورونا وبا ًء عالمياً .ويؤكد هذا
التدخل الدور االقتصادي القوي ،الالزم ،للسيطرة على انتشار الوباء ،والح ّد من آثاره االقتصادية،
واآلثار األخرى .والبد من التأكيد بأن االلتزام بتعليمات الدولة ،ممثلة بقرارات مجلس الوزراء،
الرامية للح ّد والسيطرة على الوباء ،هو أمر ضروري ،وفعّال ،وواجب ،وذلك لجعل دورة الوباء
أقصر ما يمكن ،منذ بدء أول حالة ،لغاية القضاء على آخر حالة .وعادة ً ما يعبّر عن ذلك بمنحنى
الوباء (الشكل  .)1وكما يتضح بأنه كلما ق ّل التدخل أو تدخل غير فعّال ،كلما ارتفع انتشار الوباء
(القمة  1بالشكل) .وكلما كان هذا التدخل فعّال ،كلما كان االنتشار أقل (القمة  .)2وبالتالي يساعد
في تقليل عدد الحاالت المسجلة يوميا ً ويجعل من المنحنى ( )3أمرا ً واقعياً .وعليه فإن اإلجراءات
التي اتخذها مجلس الوزراء ،والزال ،هي لجعل الفيروس يعمل ضمن حالة التدخل الفعّال (المنحنى
.)3
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شكل ( :)1منحنى انتشار وباء كورونا بدون ،مع التدخل

انتشار الوباء
بدون تدخل

الحاالت
المسجلة
يوميا ً

انتشار الوباء
بتدخل

األيام منذ تسجيل أول حالة

وال يخفى بأن االقتصاد الكويتي يعتمد على اإليرادات النفطية بالكامل تقريبا ً سواء في الحساب
التجاري بميزان المدفوعات (أكثر من  %90من الصادرات النفطية) ،أو اإليرادات ضمن الميزانية
العامة للدولة تمثل حوالي ( )%87.3من إجمالي اإليرادات حسب ،مقترح الميزانية لعام
 .2021/2020كما أن القطاع النفطي يساهم بحوالي ( )%50من الناتج اإلجمالي المحلي للدولة،
حسب آخر إحصاءات منشورة .وقد تزامن انخفاض الطلب العالمي على النفط الكويتي ،بسبب
انتشار "فيروس كورونا" وبشكل محدد من أهم مستوردي النفط الكويتي (كوريا الجنوبية ،والصين،
األكثر تعرضا ً للفيروس في آسيا) ،مع عدم اتفاق الدول األعضاء في أوبك مع الجانب الروسي
لخفض اإلنتاج ،األمر الذي أدى إلى انهيار أسعار النفط لتصل إلى مستويات دنيا قاربت ()29
دوالر /برميل.
لذا فإنه من الطبيعي أن يتأثر االقتصاد الكويتي بهذين العاملين ،انتشار الفيروس وانهيار أسعار
النفط .األمر الذي من شأنه أن يفاقم العجز بالميزانية ،ويقلل من معدل نمو الناتج المحلي بين عامي
 2019و  2020ومكونات هذا الناتج :الصادرات والواردات واالستهالك واالستثمار .وذلك في
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حالة استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية .إال أن الباب الزال مفتوحا ً للتفاوض مع الجانب
الروسي لالتفاق على صيغة مشتركة لإلنتاج قبل حلول شهر إبريل  .2020أما البديل اآلخر،
والذي تبنّته المملكة العربية السعودية ،كأكبر منتج ضمن أوبك ،فهو رفع اإلنتاج ،على أمل إخراج
منتجي النفط الصخري من السوق ،والح ّد أو إيقاف عمل جهود االستخراج النفطي الحالية.
إن مثل هذه التطورات تستدعي التفكير الجدّي ،مستقبالً ،وبتعاون كافة األطراف ،في االتفاق على
برنامج إصالح اقتصادي فعّال ،وبما يتطلبه من إصالح مؤسسي ،بهدف االنتقال التدريجي إلى
اقتصاد متنوع ومستدام يتكيّف مع الصدمات الخارجية بشكل أفضل .وال يضطر التخاذ قرارات
تضّر بمستقبل األجيال القادمة.
 2.1تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
وصل أعلى سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي ،خالل شهر فبراير  ،2020إلى
( )305.6فلس ،في حين وصل السعر بداية الشهر إلى ( )303.8فلس ،وفي نهاية الشهر إلى
( )305.6فلس .أي بارتفاع بلغ ( .)%0.58ويوضح الشكل ( )2تطور هذا السعر في الشهر
المذكور.
شكل ( :)2تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي – فبراير 2020
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ومن المهم اإلشارة بأنه خالل شهر فبراير من العام الجاري تمتع الدوالر األمريكي بارتفاع .وذلك
ألداء االقتصاد األمريكي المتقدم عن أداء بقية البلدان المتقدمة األخرى .وذلك من خالل االتجاه
المشجع لقيم معدالت البطالة ،والرقم القياسي لمشتريات المدراء ) .(PMIوقد اتجه الرقم القياسي
للدوالر ،منذ بداية العام الحالي ،باالرتفاع البالغ (.)%2.45
أما في حالة سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو ،خالل فبراير ،فقد وصل أعلى سعر إلى
( )336.72فلس .مع وصول السعر أول الشهر إلى نفس السعر المذكور ،تواً ،ونهاية الشهر إلى
( )330.71فلس .أي بمعدل انخفاض بلغ ( .)%1.78-ويوضح الشكل ( )3تطور هذا السعر
خالل الشهر المذكور.
شكل ( :)3تطور سعر صرف الدينار الكويتي مقابل اليورو – فبراير 2020

ويالحظ أن ضعف النمو في منطقة اليورو قد ساهم في استمرار الضغط على اليورو .والزال
المستثمرون قلقون من احتمال استمرار التوتر التجاري بين المنطقة ،وبريطانيا ،والواليات المتحدة،
والتأثير المحتمل على النشاط الصناعي التحويلي .كما أضاف انتشار "فيروس كورونا" في الصين
المصاعب االقتصادية األوروبية بفعل ارتباط المنطقة مع الصين من جانب الصادرات ،وسالسل
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المج ّهزين  .Supplying Chainsاألمر الذي قد يدعو لتدخل البنك المركزي األوروبي الحقاً،
في مجال الحزم المالية.
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه االسترليني ،خالل فبراير  ،2020إلى أعلى سعر
وهو ( )399.91فلس .في حين وصل السعر بداية الشهر إلى السعر المذكور ،وآخر الشهر إلى
( )395.28فلس .وبمعدل انخفاض بلغ ( .)%1.17-ويوضح الشكل ( )4تطور السعر خالل
الشهر المذكور.
شكل ( :)4تطور سعر صرف الجنيه االسترليني مقابل الدينار الكويتي – فبراير 2020

ورغم أن البيانات االقتصادية لبريطانيا ،خالل فبراير ،كانت بنّاءة إال أن اهتمام السوق توجه
للمفاوضات التجارية المستقبلية بين بريطانيا واالتحاد األوروبي .وتشير المؤشرات إلى أن هذه
المفاوضات ستكون بنبرة قاسية .األمر الذي قد يفقد الش ّهية لإلسترليني ،وبالتالي قد يساهم في
خفض سعره تجاه الدوالر األمريكي.
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 3.1التطورات النقدية
المؤشرات النقدية
أصدر بنك الكويت المركزي في  10مارس  2020تحديثا ً للمؤشرات النقدية لتشمل شهر يناير من
نفس العام .وقد أشار العرض النقدي إلى نمو سالب ،خالل الفترة يناير  – 2019يناير ،2020
بلغ ( ،)%1.4وكذلك الحال مع معدل نمو الودائع الخاصة بالدينار ( ،)%1.7-إالّ أن الودائع
الحكومية بالدينار شهدت نموا ً كبيرا ً بلغ ( .)%14.2أما االدخار الخاص بالعملة األجنبية فقد اتجه
نحو االنخفاض بنسبة ( .)%2.2-والزالت الودائع بالدينار تمثل المستودع األكبر للودائع بسبب
الهامش بين أسعار الفائدة على الدوالر والدينار لمختلف األجيال .حيث انخفض سعر الفائدة على
الودائع بالدينار لسنة خالل الفترة المذكورة ،أعاله ،بمعدل ( ،)%7.5-في حين انخفض السعر
المناظر على الودائع الدوالرية لسنة بمعدل (.)%27
أما المؤشرات الخاصة باالئتمان المحلي ،فقد شهدت هبوطا ً واضحا ً خالل العام الماضي المنتهي في
يناير  .2020حيث انخفض إجمالي االئتمان بمعدل ( ،)%53.7-أما أكبر انخفاض ضمن مكونات
هذا االئتمان القطاعية ،فكان من نصيب الزراعة ،ثم الخدمات العامة ،ثم التجارة ،ثم العقار ،ثم
القروض الشخصية ،والتشييد ،والمؤسسات المالية غير المصرفية .وشهد قطاعين فقط ارتفاعا ً في
االئتمان هما الصناعة ،والنفط والغاز .ولعل من أهم األدوات لتحفيز االئتمان هو االتجاه نحو
خفض تكلفة التمويل المعبّر عنها باتجاه سعر الفائدة .ويوضح الجدول ( )1سلوك عدد من
المؤشرات النقدية بين شهري يناير  2019و  2020ومعدل التغير السنوي لهذه المؤشرات.
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جدول ( :)1معدل التغير السنوي لعدد من المؤشرات النقدية :يناير  2019و 2020
يناير 2019

يناير 2020

التغير السنوي ()%

البند
العرض النقدي)(M2

38,597.00

38,056.90

-1.40

ودائع القطاع الخاص

36,854.70

36,210.20

-1.75

الودائع الحكومية

6,507.20

7,431.90

14.21

االدخار الخاص بالعملة األجنبية

2,690.10

2,630.60

-2.21

إجمالي التسهيالت االئتمانية:

2,499.10

1,155.90

-53.75

التجارية

394.9

142.7

-63.86

الصناعية

81.6

82.5

1.10

التشييد

163

92.6

-43.19

الزراعية

3.7

0.1

-97.30

المؤسسات المالية غير المصرفية

87.8

53

-39.64

الشخصية

741.2

313.8

-57.66

العقارية

825.4

303.2

-63.27

القطاع النفطي والغاز

43.4

51.6

18.89

الخدمات العامة

24.3

5.2

-78.60

التسهيالت األخرى

133.6

111.3

-16.69

2,988.00

2,958.00

-1.00

11,407.80

12,272.70

7.58

الذهب النقدي

31.7

31.7

0.00

وضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

128.2

165.7

29.25

حقوق السحب الخاصة

580.6

563.9

-2.88

10,667.30

11,511.40

7.91

إجمالي رصيد السندات والتورق
إجمالي األصول االحتياطية الرسمية:

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

2.75

2.5

-9.09

ثالثة أشهر

2.883

2.633

-8.67

ستة أشهر

3.008

2.758

-8.31

سنة

3.133

2.897

-7.53

المصدر :محتسبة من بيانات المؤشرات النقدية ،موقع بنك الكويت المركزي.
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آخر قرارات بنك الكويت المركزي
أصدر البنك ،في  4مارس  ،2020قرارا ً بخفض سعر الخصم بربع نقطة ليصبح السعر ()%2.5
بدالً من ( .)%2.75كما أعلن البنك ،أثناء إعداد هذا التقرير ،بخفض آخر بالسعر ليصل إلى
( )%1.5وذلك للمساهمة في انتعاش السوق المحلي وخفض تكلفة التمويل في ظل الظروف
االقتصادية الحالية .علما ً بأن االحتياطي الفيدرالي األمريكي كان قد أعلن في وقت سابق 3 ،مارس
 ،2020بخفض قهري لسعر الخصم بنصف نقطة .وذلك لمواجهة أي آثار اقتصادية النتشار
"فيروس كورونا" ،بعد أن تم اعتباره وبا ًء من قبل منظمة الصحة العالمية.
كما أعلن بنك الكويت المركزي ،في  8مارس  ،2020توفير حزمة مالية بقيمة ( )10مليون دينار
لدعم جهود كبح انتشار "فيروس كورونا" .باإلضافة إلى إعالن البنك ،في  12مارس  ،2020عن
استمرار نفاذ المستهلكين للخدمات المصرفية بدون انقطاع.
 4.1سوق األوراق المالية
ساهم انتشار "فيروس كورونا" في التأثير سلبا ً على أداء السوق خالل شهر فبراير  .2020وذلك
من خالل التأثير على مختلف القطاعات االقتصادية السيما المرتبطة بالقطاع النفطي ،والنقل،
وسلسلة المج ّهزين  .Supplying Chainsوعليه يقدّر أن يكون سوق األوراق المالية بالدولة قد
تكبّد خسائر رأسمالية ،خالل الشهر المذكور ،يقدر بحوالي ( )1.5مليار دينار .مع وصول القيمة
السوقية نهاية فبراير إلى حوالي ( )34مليار دينار ،والتي تقل عن القيمة المناظرة في شهر يناير
السابق والبالغة حوالي ( )35.8مليار دينار ،أي بانخفاض بلغ حوالي ( .)%3.3وتراجعت كمية
األسهم المتداولة خالل فبراير  2020بحوالي ( )%12لتبلغ حوالي ( )3.7مليار سهم.
وعليه شهد مؤشر السوق األول خسارة كبيرة وبتراجع بلغ نهاية شهر فبراير ،حوالي (.)%4.3
أما مؤشر السوق الرئيس فقد خسر ( .)%3.1وكذلك خسر المؤشر العام حوالي ( )%4مقارنة
بالشهر السابق ،يناير  .2020وفيما يتعلق بالمؤشر الجديد "مؤشر رئيسي  "50فقد تراجع بنحو
( .)%2.2علما ً بأن هذا المؤشر الجديد قد تم إطالقه الشهر الماضي ،يناير ،وهو عبارة عن مؤشر
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وزني يقيس أداء أفضل ( )50شركة في السوق الرئيس ،في مجال السيولة المتداولة .ويوضح
الشكل ( )5أداء المؤشرات الثالث خالل شهر فبراير .2020
شكل ( :)5تطور المؤشرات الثالث لسوق األوراق المالية ،فبراير 2020

المصدر :موقع سوق األوراق المالية.

أما على المستوى القطاعي فشهدت جميع القطاعات تراجعا ً (ما عدا قطاع النفط الذي شهد مكسبا ً
بنسبة  %1تقريباً ،وقطاع التأمين الذي بلغ مكسبه حوالي  .)%0.9وكان على رأس القطاعات
التي حققت مكاسب سلبية هو قطاع التكنولوجيا ( ،)%9.47-والمواد األساسية ( ،)%8-والبنوك
(.)%4.3-
وعلى أساس "كمية التداول" تصدر قطاع "الخدمات المالية :بعدد أسهم بلغ حوالي ( )1.221مليار
سهم أو ما نسبته حوالي ( )%32.9من إجمالي كمية التداول .وجاء قطاع "العقار" في المرتبة
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الثانية وبكمية ( )1مليار سهم تقريباً ،وبنسبة ( .)%27.2أما القطاع الثالث فهو "البنوك" بكمية
تقدر بنحو حوالي ( )555مليون سهم أو ما نسبته حوالي (.)%15
وفي حالة "قيمة التداول" تركز في المقام األول في قطاع "البنوك" بقيمة تعادل تقريبا ً ()302
مليون دينار وبنسبة تقترب من ( )%58من إجمالي قيمة التداول ،ثم قطاع "الخدمات المالية" ،في
المرتبة الثانية ،وبقيمة تعادل حوالي ( )69.5مليون دينار وبنسبة ( ،)%13.3وفي المرتبة الثالثة
قطاع "العقار" وبقيمة ( )42مليون دينار ،وبنسبة (.)%8.1
 5.1معدل التضخم
أشارت البيانات المنشورة من اإلدارة المركزية لإلحصاء إلى وصول معدل التضخم خالل شهر
يناير  2020إلى ( ،)%0.09على أساس شهري .مع أكبر ارتفاع في حالة الخدمات والسلع
األخرى ( ،)%0.55ثم األغذية والمشروبات ( ،)%0.27ثم االتصاالت ( ،)%0.09وكذلك
الترفيه والثقافة .واستقرار جميع المجموعات األخرى ،وانخفاض المالبس واألحذية بنحو
(.)%0.18
أما على أساس سنوي (يناير  /2019يناير  ،)2020فقد وصل معدل التضخم اإلجمالي إلى
( .)%1.68مع أكبر ارتفاع في حالة االتصاالت ( ،)%4.4ثم النقل ( ،)%3.88والخدمات
والسلع المتفرقة ( ،)%3.27والترفيه والثقافة ( ،)%3.21وأقل ارتفاع في حالة التبغ والسجائر
( ،)%1وانخفاض الخدمات المنزلية ( .)%0.86وتوضح األشكال ( )6و ( )7معدالت التضخم
الشهرية ،والسنوية ،لشهر يناير .2020
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شكل ( :)6معدل التضخم الشهري ،يناير )%( 2020

شكل ( :)7معدل التضخم السنوي ،يناير )%( 2020
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ثانيا ً :التطورات النفطية
 1.2اإلنتاج واألسعار
اتجه إنتاج أوبك خالل شهر فبراير  2020إلى االنخفاض بنحو ( )546ألف برميل /يوم بالمقارنة
مع الشهر السابق ،يناير .وتركز أكبر انخفاض في حالة ليبيا ( )641ألف برميل /يوم ،ثم السعودية
( )56ألف برميل /يوم ،مع انخفاضات قليلة جدا ً تراوحت بين ( )5 – 1ألف برميل /يوم في حالة
الجزائر ،وإيران ،والغابون.

أما ارتفاعات اإلنتاج فتجسدت أساسا ً في العراق ( )86ألف

برميل/يوم ،ثم نيجيريا ( )29ألف برميل /يوم ،وأنغوال ( )15ألف برميل /يوم .وتراوحت
االرتفاعات األخرى بين ( )14 – 4ألف برميل /يوم .وقد وصل إنتاج أوبك ،في فبراير ،إلى
( )27.772مليون برميل /يوم ،أي بنسبة انخفاض بلغت ( .)%1.9وفي حالة دولة الكويت ارتفع
اإلنتاج بين شهري يناير وفبراير  2020بحوالي ( )5ألف برميل /يوم ليصل في فبراير إلى
( )2.665مليون برميل /يوم .ويوضح الشكل ( )8تطور إنتاج الدولة خالل العام الماضي المنتهي
في فبراير .2020
شكل ( :)8تطور االنتاج النفطي لدولة الكويت
مارس  - 2019فبراير ( 2020مليون برميل  /يوم)
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أما في مجال األسعار النفطية فقد شهد سعر سلة أوبك هبوطا ً بلغ ( ،)%14.7من ()65.09
دوالر /برميل في شهر يناير إلى ( )55.49دوالر /برميل في شهر فبراير  .2020ويعتبر هذا
االنخفاض األقل منذ سبتمبر ( 2019وانخفض هذا السعر أكثر في  9مارس  2020ليصل إلى
 34.71دوالر /برميل) .ويعود االنخفاض األخير لفشل إجماع أوبك مع بقية المنتجين المستقلين،
وعلى رأسهم روسيا ،في االتفاق على خفض آخر لإلنتاج ،حيث رفضت روسيا الخفض على قناعة
منها بأنها تستطيع التكيف مع سعر ،في حدود ( )40دوالر /برميل .وكان الرد السعودي هو قرار
رفع اإلنتاج إلخراج النفط الصخري من السوق أو تحييده ،ورفع تكلفة إنتاج مشروعات االستخراج
النفطي الجديدة .علما ً بأن خيارات االتفاق الزالت مفتوحة مع الجانب الروسي .ومن المهم اإلشارة
بأن عدم االتفاق قد جاء في مرحلة يشهد بها االقتصاد العالمي اآلثار االقتصادية الحادة النتشار
"فيروس كورونا" ،وتأثيره القوي على ضرب "سلسلة المج ّهزين  ،"Supplying Chainsوالتي
تتركز أساسا ً في الصين .وأما في حالة دولة الكويت فقد انخفض سعر برميل النفط المصدّر من
( )65.37دوالر /برميل في يناير ،إلى ( )55.90دوالر /برميل في فبراير  ،2020أي بنسبة
انخفاض بلغت ( .)%14.4إالّ أن هناك انخفاضا ً الحقا ً حصل في  9مارس  ،2020بعد انهيار
اتفاق أوبك ،دفع بالسعر إلى حوالي ( )28.0دوالر /برميل .وهو األمر الذي يترتب عليه آثار
اقتصادية على الناتج المحلي النفطي ،ومن ثم الناتج المحلي اإلجمالي ،ونموه ،وكذلك العجز المق ّدر
لميزانية  .2020/2019إالّ أن األثر النهائي يعتمد على عدة عوامل منها ،مدى تعافي الطلب
الصيني من النفط ،ومدى االستمرار بمستوى اإلنتاج النفطي بالدولة عند ( )2.7مليون برميل /يوم،
وعدم رفعه اتساقا ً مع توجهات أوبك ،ومدى قدرة توسيع اإلنتاج على تعويض الخسارة السعرية.
ويوضح الشكل ( )9تطور سعر النفط المصدر للدولة خالل السنة المنتهية في فبراير .2020
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شكل ( :)9تطور سعر برميل النفط الكويتي المصدّر
مارس  - 2019فبراير ( 2020دوالر  /برميل)

 2.2النمو االقتصادي
احتل تأثير "فيروس كورونا" على النمو عالمياً ،وإقليمياً ،وعلى مستوى الدول ،االهتمام الرئيسي،
خالل شهر فبراير ،ولغاية إعداد هذا التقرير .والزالت عوامل عدم التأكد والترقب مرتفعة .ورغم
البدء في تعافي االقتصاد الصيني ،نسبياً ،إالّ أن بقية االقتصادات الزالت في مرحلة التأثر بالنتائج
االقتصادية النتشار الفيروس ،وآخرها الواليات المتحدة ،التي أعلنت أخيراً ،بعد فترة من انكسار
التأثير ،عدد من اإلجراءات ،مثل إيقاف الرحالت التجارية مع االتحاد األوروبي ما عدا بريطانيا،
واستمرار رحالت الشحن .والزال االعتقاد بأن الربع األول من عام  ،2020وربما الربع الثاني،
على األقل ،سيكون هو جوهر االهتمام في مجال التأثير السلبي على النمو.
إالّ أن التطورات الحالية قد فاقمت تباطؤ أداء األسواق المالية ،عالمياً .وأضافت هذه التطورات
عامالً آخرا ً لتباطؤ العديد من األداء االقتصادي في عدد من األقاليم والدول التي شهدها النصف
الثاني من عام  .2019سواء في اليابان ،أو منطقة اليورو ،أو الهند .كما كان لآلثار السلبية
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لـ "فيروس كورونا" األثر ي إعادة تقييم معدل النمو االقتصادي عالميا ً ليصل إلى ( )%2.4حسب
تقديرات شهر فبراير  ،2020بدالً من ( )%3.0حسب تقديرات شهر يناير السابق .وفي ظل
االعتقاد بأن االقتصاد الدولي لم يشهد كامل اآلثار االقتصادية للفيروس ،فإن إمكانية خفض معدل
النمو الزالت خيارا ً قائماً.
ويتوقع أن تتكيّف السياسة النقدية ،والمالية ،مع التطورات االقتصادية لمواجهة اآلثار السلبية على
النمو .وبالفعل أصدر االحتياطي الفيدرالي قرارا ً بخفض قهري لسعر الخصم بنصف نقطة ،كما
فعل بنك إنجلترا نفس االتجاه ،ووافق الرئيس األمريكي والكونجرس على ضخ مالي لدعم األنشطة
الصغيرة والمتوسطة ،ونفس الشيء في كوريا ،والصين .وفي ظل التطورات الحالية تم تخفيض
معدل نمو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،لعام  ،2020من ( )%1.5المقرر في يناير إلى
( )%1.2حسب تقديرات شهر فبراير  .2020ونفس االتجاه بالنسبة للواليات المتحدة ،من
( )%1.9إلى ( .)%1.6أما منطقة اليورو ،وبسبب انتشار "فيروس كورونا" ،تم التخفيض من
( ،)%0.9إلى ( .)%0.6ويتضمن هذا التخفيض ،افتراض أن االقتصاد اإليطالي يواجهه حالة
كساد عام  .2020أما فيما يخص نمو االقتصاد البريطاني فقد تم تخفيض معدل النمو ،حسب
تقديرات شهر فبراير مقارنة مع يناير  ،2020ليكون عند ( )%1بدالً من ( .)%1.2أما في حالة
االقتصاد الياباني فقد تم تخفيض المعدل لعام  2020من ( )%0.6إلى ( .)%0.2-أما في حالة
روسيا فقد تم تخفيض النمو بنحو ( )%0.7وليصل إلى ( )%0.8عام  2020حسب تقدير شهر
فبراير.
أما فيما يخص توقعات معدل النمو عام  ،2020لشهر فبراير ،الخاصة بالبلدان الناشئة ،فالزالت
توقعات النمو ،بالنسبة للصين ،للنصف األول من العام المذكور ،متأثرة بتطورات انتشار "فيروس
كورونا" .وعليه تم خفض معدل النمو الصيني إلى ( )%5بدالً من ( )%5.4كما كانت خالل شهر
يناير  .2020أما في حالة االقتصاد الهندي فقد تم تخفيض معدل النمو للعام الحالي ليصل إلى
( )%5.2حسب تقديرات شهر فبراير ،بدالً من ( )%6.0حسب تقديرات الشهر السابق .أما
البرازيل فقد تم تخفيض معدل نموها ليصل إلى ( )%1.6وبتخفيض (.)%0.4-
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 3.2الطلب العالمي على النفط
تم تخفيض نمو الطلب على النفط عالمياً ،لعام  ،2020وفقا ً لتقديرات شهر فبراير ،ليكون ()0.06
بدالً من ( )0.99مليون برميل /يوم ،وبخفض ( )0.92مليون برميل /يوم .ويعود ذلك أساسا ً
لتطورات انتشار الفيروس ،واآلثار على قطاع النقل ،والقطاع الصناعي التحويلي ،بفعل تدهور
المحرك في الصين .كما أن انتشار الفيروس قد أثّر على طلب بلدان أخرى مثل اليابان،
النشاط
ّ
وكوريا الجنوبية ،والدول األوروبية األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي ،وبعض بلدان الشرق
األوسط ،وكذلك الواليات المتحدة .وعليه تم تقدير الطلب العالمي على النفط لعام  2020ليعادل
( )99.73مليون برميل ،مع توقع ارتفاع الطلب في النصف الثاني من العام المذكور مقارنة مع
النصف األول.
وتم تخفيض طلب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بنحو ( )0.32ألف مليون برميل /يوم بسبب
تطورات الفيروس بعدد من الدول ضمن المنظمة ،أساسا ً خالل النصف األول من عام  .2020أما
في حالة الدول غير األعضاء بالمنظمة فقد تم تخفيض الطلب ،بنفس العام ،بشكل حاد ،خاصة في
الصين ،وبقية آسيا ،بسبب الفيروس وتأثيره على طلب قطاع النقل .وليصل الخفض في هذه الدول
إلى ( )0.6مليون برميل /يوم ،خاصة خالل النصف األول من عام  .2020ويوضح الجدول ()2
توقعات الطلب العالمي على النفط لعام  ،2020وفقا ً لتوقعات شهر فبراير من نفس العام.
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جدول ( :)2توقعات الطلب العالمي على النفط لعام ،2020
وبالمقارنة مع التغيرات عن توقعات عام 2019
(مليون برميل /يوم)
الطلب العالمي على النفط
التغير عن عام
التوقع لعام
2019
2020
()%
0.39
25.72

األقاليم
القارة األمريكية
منها :الواليات المتحدة

20.94

0.43

القارة األوروبية

14.18

-1.06

آسيا الباسيفيكية

7.70

-3.28

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

47.59

-0.65

دول آسيا األخرى:

14.04

1.23

منها :الهند

4.93

1.80

أمريكا الالتينية

6.67

1.33

الشرق األوسط

8.25

0.70

أفريقيا

4.51

1.77

مجموع الدول النامية

33.47

1.19

دول االتحاد السوفيتي السابق

4.95

2.11

دول أوروبية أخرى

0.77

1.54

الصين

12.94

-1.01

مجموع بقية األقاليم

18.66

-0.10

العالم

99.73

0.06

تقدير الشهر السابق

100.73

0.99

-1.00

-0.92

التعديل

المصدر.OPEC, Petroleum Report, March, 2020 :

 4.2الصين وتطور الطلب على النفط
وفقا ً للمعلومات األولية ،ارتفع طلب الصين (أحد المستوردين األساسيين للنفط الكويتي) في يناير
 2020بنحو ( )0.16مليون برميل /يوم .علما ً بأن هذا النمو أقل من متوسط النمو الشهري لعام
 ،2019والبالغ ( )0.36مليون برميل /يوم ،على أساس سنوي .أما على أساس مطلق فيقدر
الطلب الصيني على النفط في يناير  2020بحوالي ( )12.3مليون برميل /يوم .أما الطلب على
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غاز البترول المسيّل ) ،Liquefied Petroleum Gas (LPGومنتجات التقطير الخفيف
) ،Light Distillate Products (LDPفقد تم تعويضه بخفض الطلب على الكازولين،
ومنتجات التقطير المتوسطة.
وقد لعبت تطورات انتشار "فيروس كورونا" الدور الرئيسي في خفض الطلب على وقود النقل،
خاصة وقود الطائرات والكازولين .ووصل الطلب على غاز البترول المسيّل بحوالي إلى ()1.96
مليون برميل /يوم ،مرتفعا ً بحوالي ( )0.8مليون برميل /يوم بسبب فترة أعياد السنة الجديدة
الصينية.
ويتوقع أن تشهد الفترة بعد الربع الثاني من عام  2020تحسنا ً في طلب الصين على النفط .بعد أن
شهدت الفترة قبل ذلك انخفاضا ً في الطلب بسبب انخفاض استهالك الوقود ألغراض صناعية،
وانحسار الطلب من قبل وسائل النقل الداخلية ،وكذلك طلب النقل الخارجي ،الطائرات أساسا ً.
 5.2العرض العالمي من النفط
تم إعادة النظر بنمو اإلنتاج السائل للبلدان غير األعضاء في أوبك لعام  2020والخاصة بشهر
فبراير (شامالً عوائد التكرير) باتجاه الخفض بنحو ( )0.49مليون برميل /يوم ،مقارنة مع تقديرات
عرض الشهر السابق ،يناير  .2020وبتغير عن عام  2019يبلغ ( )1.76مليون برميل /يوم.
عمان .أما إعادة تقدير
واتجه إعادة التقدير باتجاه االرتفاع في حالة روسيا ،وتايالند ،وإندونيسيا ،و ُ
العرض باتجاه الخفض فشملت الواليات المتحدة ،والمكسيك ،والنرويج ،وكولومبيا ،وأذربيجان،
والصين .وتم إعادة النظر بنمو إنتاج الواليات المتحدة من اإلنتاج السائل للعام الحالي،2020 ،
باتجاه الخفض بنحو ( )0.36مليون برميل /يوم .أما في حالة إنتاج أوبك من الغاز الطبيعي
المسال ،لعام  ،2020فيتوقع ،حسب تقديرات شهر فبراير ،أن ينمو بنحو ( )0.03مليون
برميل/يوم ،على أساس سنوي ،وبمتوسط ( )4.83مليون برميل /يوم.
والبد من اإلشارة هنا بأن إنتاج دول أوبك  13من اإلنتاج النفطي الخام قد انخفض بنحو ()546
ألف برميل /يوم ،على أساس شهري (يناير /فبراير  .)2020وليصل اإلنتاج ،كما أشرنا أعاله،
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إلى ( )27.77مليون برميل /يوم .وعليه انخفض العرض النفطي العالمي ،في فبراير ،بنحو
( )0.29مليون برميل /يوم ،على أساس شهري ،ليصل إلى مستوى ( ،)99.75وكما أشير إليه
أعاله ،أيضا ً .ويوضح الجدول ( )3توقع العرض النفطي العالمي لعام  2020بالمقارنة مع عام
 ،2019حسب تقديرات شهر فبراير .2020
جدول ( :)3تقديرات العرض العالمي من النفط لعام 2020
بالمقارنة مع عام  ،2019حسب تقديرات شهر فبراير ( 2020مليون برميل /يوم)
توقع عام
2020

التغير عن
2019

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األمريكية

26.66

0.90

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األوروبية

4.00

0.29

دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اآلسيوية الباسيفيكية

31.21

1.27

مجموع دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

3.46

-0.02

الدول اآلسيوية األخرى

6.38

0.07

أمريكا الالتينية

1.51

0.01

الشرق األوسط

14.63

0.42

أفريقيا

14.44

0.07

مجموع الدول النامية

0.12

-0.01

دول االتحاد السوفيتي السابق

4.01

-0.05

الصين

64.40

1.71

عوائد التكرير

2.33

0.05

اإلنتاج السائل للدول غير األعضاء في أوبك

66.74

1.76

األقاليم

المصدر.OPEC, Petroleum Report, March, 2020 :

 6.2التجارة النفطية ،والمخزون
أوضحت إحصاءات شهر فبراير من العام الحالي بأن واردات النفط الخام األمريكية أقل نسبياً ،على
أساس شهري ،بحوالي ( .)%1وعموما ً فإن متوسط واردات الواليات المتحدة خالل عام ،2020
لح ّد اآلن ،تمثل انخفاضا ً عن واردات عام  2019بنحو ( .)%7كما وصلت الصادرات النفطية
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األمريكية خالل شهر فبراير إلى ( )3.6مليون برميل /يوم ،وتشكل ارتفاعا ً بلغ ( )%5عن الشهر
السابق.
أما الواردات الهندية من النفط الخام فقد كانت في حدود ( )4.7مليون برميل /يوم ،خالل آخر
بيانات متوفرة عن شهر يناير  .2020وتمثل هذه الواردات ارتفاعا ً بلغ ( ،)%6أو ما يعادل ()0.3
مليون برميل /يوم ،على أساس شهري.
أما في حالة اليابان فقد بلغ االنخفاض بالواردات خالل شهر يناير  2020بحوالي ( )275ألف
برميل /يوم ،أو ( )%9مقارنة بالشهر السابق .ولم يتم نشر بيانات عن الواردات الصينية من النفط
خالل شهري ديسمبر  ،2019ويناير .2020
أما واردات األعضاء األوروبيين في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فقد بلغت ،في نوفمبر
 ،2019حوالي ( )11.4مليون برميل /يوم ،وبانخفاض ( )103ألف برميل /يوم ،على أساس
شهري .مع ارتفاع في صادرات هذه الدول من النفط الخام ،خالل نوفمبر من العام السابق ،بلغ
( )2.6مليون برميل /يوم ،وبارتفاع ( )663ألف برميل /يوم على أساس شهري.
أما فيما يخص المخزون النفطي ،فقد أشارت البيانات األولية لشهر يناير  2020إلى ارتفاع
المخزون التجاري من النفط لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بمقدار ( )37.8مليون برميل،
على أساس شهري .وليصل المخزون إلى ( )2,940مليون برميل .ويعتبر هذا المستوى أعلى
من مستوى العام السابق بمقدار ( )56.9مليون برميل .في حين أشارت البيانات األولية الخاصة
بالواليات المتحدة لشهر فبراير  2020إلى انخفاض المخزون النفطي التجاري بحوالي ()15.9
مليون برميل ،على أساس شهري ،وليصل إجمالي المخزون إلى ( )1,278مليون برميل.
 7.2تطور عدد الحفّارات
ارتفع عدد الحفّارات النفطية ،خالل شهر فبراير  ،2020بنحو ( )49حفّارة مقارنة مع شهر يناير
سد االرتفاع أساسا ً في الدول غير األعضاء في أوبك ( 45حفّارة) ،وفي دول أوبك
السابق .وتج ّ
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بنحو ( )4حفارة .وضمن الدول غير األعضاء بأوبك احتلت منظمة التعاون األوروبي والتنمية
أكبر ارتفاع ( )43حفّارة ،والدول النامية ( )2حفّارة .أما ضمن أعضاء أوبك فتركز أكبر ارتفاع
في حالة نيجريا ( )9حفّارة ،ثم السعودية ( )3حفّارة ،ثم الكويت ( )2حفّارة ،مع استقرار العدد في
كل من :أنغوال ،والكونغو ،وغينيا االستوائية ،وإيران ،وليبيا ،وفنزويال .وانخفاض العدد في
اإلكوادور ( ،)1-واإلمارات (.)1-
ثالثا ً :التطورات االقتصادية العالمية
 1.3وباء كورونا واالقتصاد العالمي
منذ بدء االهتمام بانتشار فيروس كورونا بالصين ( ثاني اكبر اقتصاد بالعالم ،حوالي  12تريليون
قيمة الناتج المحلي اإلجمالي ، 2018 ،وتستورد حوالي  %17من الصادرات النفطية الكويتية)
بمقاطعة "ووهان  ،"Wuhanوانتشاره ،أوالً في كوريا الجنوبية ،وإيران ،وإيطاليا ،ثم ثانيا ً ،في
العديد من الدول األخرى ،ومن ضمنها دول عربية ،ودول مجلس التعاون ،بدأ االهتمام يتزايد
باآلثار الصحية ،ونتائجها على األداء االقتصادي للدول ،سواء بشكل مباشر (في البلدان الموبوءة)،
أو بشكل غير مباشر في البلدان األخرى (من خالل العديد من بنود ميزان المدفوعات ،مثل:
الصادرات ،والواردات ،والسفر ،والتحويالت ،واالستثمارات األجنبية المباشرة ،وغير
المباشرة...،الخ) .وكذلك من خالل سلسلة المج ّهزين  Supply Chainsالتي تربط منتجات
نهائية في بلد معين بسلسلة طويلة من مجهزي المواد األولية ،والتمويل ،في بلدان أخرى .حيث
تزود الصين العديد من المواد األولية والوسيطة لمنتجات نهائية أمريكية ،وغير أمريكية ،ونفس
الشيء في حالة كوريا الجنوبية ،وغيرها من الدول الموبوءة ،المرتبطة بسالسل المجهزين .ونظرا ً
الرتباط القطاع التمويلي بالقطاعات المنتجة للسلع والخدمات المتأثرة بتطورات الفيروس فإن هناك
احتمال بتأثر هذا القطاع في حالة تواضع المخصصات ذات العالقة ،أو  /وتعذر التدخل الحكومي.
ونظرا ً للترابط الصناعي بين مختلف األنشطة في مختلف أنحاء العالم ،من خالل سالسل المجهزين،
فكان لضرب الصين بهذا الفيروس األثر الكبير الضرب المناظر لهذه النوعية من السالسل التي
تربط مراكز التصنيع العالمية بالصين ،والتي بدأت منذ منتصف النزاع األمريكي – الصيني حول
23

التعريفة الجمركية المتبادلة .وفي ظل القيود المفروضة على أنشطة األعمال ،والنقل ،في العديد من
المدن الصينية ،بدأت الكثير من الشركات الصينية تعبّر عن عدم قدرتها في تنفيذ التزاماتها
التعاقدية .األمر الذي أضطرهم إلى إصدار "الشهادات القسرية أو القاهرة

Majeure

 "Certificatesالتي تبيح لهم الغطاء القانوني في هذه النوعية من الظروف االقتصادية ،وعدم
دفع الغرامات .وتصدر هذه الشهادات من المجلس الصيني لتشجيع التجارة الدولية ،التي وصل عدد
المصدّر منها ،لغاية نهاية يناير  ،2020حوالي  1615شهادة ،وخالل أسبوعين فقط .علما ً بأن
قيمة التجارة الخارجية للصين بلغت عام  2018حوالي ( )4.4تريليون دوالر.
وعادة ً ما يتم تناول اآلثار المحتملة لهذه النوعية من األمراض على االقتصاد من خالل موضوع أو
حقل يطلق عليه "األوبئة االقتصادية  ،"Economic Epidemiologyوالذي يهتم بالعالقة بين
األوبئة وآثارها االقتصادية .ويحاول هذا التقرير ،ضمن سلسلة التقارير التي تهتم بتحليل عدد من
موضوعات الساعة ،أو التي تمثل اهتمام خاص لالقتصاد الكويتي ،أن يسلط الضوء على هذه
النوعية من اآلثار ،مع اإلشارة إلى بعض آليات التأثير على االقتصاد الكويتي .علما ً بأن الصين
تعتبر ثاني أكبر مستورد للنفط الكويتي (حوالي  500الف برميل /يوم) .وأن منظمة أوبك قد
خفضّت نمو طلب الصين من النفط الخام من  350ألف برميل /يوم لعام ( 2019تقدير) إلى نمو
يعادل  230الف برميل /يوم لعام ( 202تنبؤ) .كما قامت المنظمة بخفض طلب الصين من النفط
الخام للربع األول من عام  2020بمقدار ( )400ألف برميل /يوم ،ولبقية نفس السنة بنجو ()200
برميل  /يوم.
والشيء المؤكد ،حاليا ً ،هو أن سلسلة المجهزين في الصين بدأت تتأثر بالفيروس .حيث تم تقييد
نشاط النقل بين العديد من المدن الصينية ،وعدم قدرة الشركات من انتاج طلبيات المنتجين النهائيين
ببقية أنحاء العالم .وأن أغلب الشهادات القسرية ،المشار إليها أعاله ،مقدمة من مصدرين
 Exportersصينيين ،وبشكل أقل من موردين .كما أن الطلب على هذه الشهادات قد انتشر إلى
( )30قطاع .األمر الذي يوحي مدى تأثير غلق المصانع ،المرتبطة هذه القطاعات ،على تجهيز
الطلب العالمي بالسلة الوسيطة .وتقدر مؤسسة "دن وبراد ستريت ،"Dun and Bradstreet
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المهتمة بأداء العمال ،بأن ( )%90من أنشطة األعمال الصينية تقع في المناطق التي أعلن انتشار
الوباء بها.
واعتمادا ً على أداء مؤشر "شراء المدراء  ،"Purchasing Managers’ Index, PMIواسع
االنتشار لقياس أداء النشاط الصناعي .وتقع قيمة هذا المؤشر بين ( )100 – 0وتعتبر القيمة لغاية
 50ضمن النشاط الجيد ،وأقل من  50ضمن النشاط السيء .وقد وصلت قيمة هذا المؤشر ،وفقا ً
لمكتب اإلحصاء الصيني ،إلى ( )35.7في المصانع التحويلية الصينية في فبراير .2020
أما على مستوى االقتصاد الكوري الجنوبي (بناتج محلي إجمالي يقدر بنحو  1.720تريليون دوالر
لعام  ،2018وأكبر مستورد للنفط الخام الكويتي بحوالي  %18من إجمالي الصادرات النفطية)،
فقد شهد أقل معدل نمو بعد االزمة المالية العالمية عام  ،2008وليصل المعدل إلى ( )%2أعلنت،
كوريا في  4مارس  ،2020حزمة انفاق بقيمة ( )13.7بليون دوالر .باإلضافة إلى تقديم ميزانية
عامة ملحقة للبرلمان لصالح قطاعات الصحة ،ورعاية األطفال ،واألسواق .وسيتم توجيه ()3.7
مليار دوالر لسد عجز اإليرادات ،في حين سيتم توجيه المتبقي من حزمة اإلنفاق وهو ( )10مليار
دوالر نحو االنفاق الحكومي إلنعاش االقتصاد .باإلضافة إلى نية الحكومة بإصدار سندات بقيمته
( )10.7مليار دوالر ،بهدف تمويل الميزانية اإلضافية .مع اهتمام خاص بالقطاعات األكثر تأثرا ً
سلبيا ً بالفيروس ،وهي :األنشطة الصغيرة ،حيث سيتم ضخ ما قيمته ( )3.5مليار دوالر لهذه
األنشطة ،وأنشطة الرعاية الصحية ورعاية األطفال ،لدفع رواتب العاملين .كما سيتم منح قروض
سرة للمصدرين .كما سيتم إعادة تدريب من فقدوا وظائفهم .علما ً بأن الدين العام سيرتفع،
بشروط مي ّ
بعد حزمة االنفاق ،ليصل إلى ( )%41من الناتج المحلي اإلجمالي ،بالمقارنة مع ( ،)%39.8محل
التنبؤ سابقا ً.
أما على مستوى االقتصاد األمريكي (أول اقتصاد بالعالم ،وبنحو  21تريليون دوالر قيمة الناتج
المحلي اإلجمالي ،2018 ،والمستورد لحوالي  %5من الصادرات النفطية الكويتية) ،فإن أول قرار
اقتصادي إلنعاش االقتصاد هو تخفيض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية ،وليصبح بين (-1
 ،)%1.25وهو أكبر تخفيض منذ أزمة عام  2008المالية .مع تمرير حزمة إنعاش مالي بقيمة
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( )8.3مليار دوالر للحد من اآلثار السلبية النتشار الفيروس .كما قام بنك كولدمان ساكس
 Goldman Sachsبتخفيض توقعاته لمعدل النمو األمريكي للربع األول من العام الحالي إلى
( .)%1ويعتقد البنك بأن حزمة االنفاق المالي ،كأحد أدوات السياسة المالية ،يمكن أن تعمل أفضل
من السياسة النقدية ،من خالل تخفيض سعر الفائدة  .وهذا ما يعتقده ،أيضا ً ،مدير المكتب األمريكي
للبحوث االقتصادية ،جون مولدن . John Mauldin
ونظرا لآلثار االنكماشية ،المرافقة النتشار الفيروس ،والتزامن مع انهيار أسعار النقط ،قامت
المملكة العربية السعودية ،بضخ حزمة مالية بقيمة ( )50مليار لاير (  13.3مليار دوالر) لدعم
القطاع الخاص ،وكذلك اإلمارات بضخ ما قيمته ( )100مليار درهم ( 27.2مليار دوالر) لعدم
المقرضين .كما قامت جمهورية مصر العربية بتخصيص ( )100مليا جنيه ( 6.4مليار دوالر)
لمحاربة انتشار الفيروس.
واعتمادا ً على أحدث تقييم مختصر لآلثار االقتصادية للفيروس من خالل تأثير سالسل المجهزين،
صادر ،في مارس  ،2020من "مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  ،"UNCTADفإن تباطؤ،
وتوقف ،العديد من األنشطة الصناعية التحويلية الصينية (التي تعتبر مركز النشاط الصناعي
الدولي) سيترتب عليه أصداء واسعة من خالل التأثير السلبي على سالسل المجهزين اإلقليمية
والدولية .حيث انخفض الرقم القياسي لمشتريات المدراء ،المشار اليه أعاله ،بالصين بنحو ()20
نقطة خالل شهر فبراير  .2020ويتمتع هذا الرقم بعالقة قوية بالصادرات ،وأن انخفاضه بالنقاط
المذكورة يتضمن خفضا ً بالصادرات بنحو ( )%2على أساس سنوي .وبعبارة أخرى ،فإن هذه
النسبة بخفض الصادرات تعني انخفاضا ً سنويا ً بتصدير السلع الوسيطة بنحو ( )%2-كما اتجهت
السفن المحملة بالكونترات من ميناء شنغهاي الصيني نحو االنخفاض بالنصف األول من شهر
فبراير ،مع ارتفاع في النصف الثاني .االّ أن الرقم القياسي لشحن الكونترات اتجه نحو االنخفاض.
األمر الذي يشير إلى تضخم بطاقة النقل ،وقلة في الطلب على الكونترات.
أما التأثير على سالسل المجهزين المرتبطين بالصين فيمكن تلمس مدى أهميته من خالل حقيقة أن
حوالي ( )20%من التجارة الدولية بمجال السلع الوسيطة الصناعية هي ذات مصادر صينية.
26

واعتمادا ً على الرقم القياسي الذي يقيّم مدى ارتباط القطاعات الصناعية المختلفة بالصين من خالل
السلع الوسيطة لصادرات هذا البلد للبدان المختلفة لهذه السلع ،يتضح أن تصدير األدوات الدقيقة
الوسيطة تأتي في المقام األول بالصادرات الصينية ،ثم تليها ،تنازليا ً ،المكائن المختلفة ،ووسائل
النقل ،وأجهزة االتصاالت ،والمكائن اإللكترونية ،والمطاط والبالستيك ،واألجهزة المكتبية،
والمنتجات الجلدية ،والمعادن ومنتجاتها ،والورق والطباعة ،والبتروكيمياويات ،والغزل والنسيج،
والخشب واألثاث.
ومن المهم اإلشارة ،هنا ،بأن تحول أغلب الدول الصناعية المتطورة ،وعدد آخر من الدول ،إلى
سياسة إلغاء المخزون ،واالعتماد بدالً من ذلك على طلب المخزون عند الحاجة  Just-in-timeقد
فاقم من مشاكل الدول المعتمدة على السلع الوسيطة الصينية في ظل أزمة الفيروس الحالية .ووفقا ً
لتقديرات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،فإن االقتصادات األوروبية ستكون متأثرة بشكل
كبير من تباطؤ وارداتها من المكائن ووسائل النقل والكيمياويات من الصين ،فيما تتأثر الواليات
المتحدة في مجال واردات األجهزة الدقيقة ،والمكائن ووسائل النقل ،وتتأثر اليابان بالواردات من
المكائن ،ووسائل النقل ،وتتأثر كوريا الجنوبية في مجال واردات أجهزة االتصاالت ،والمكائن،
وتايوان في مجال الواردات من أجهزة االتصاالت ،والمكائن ،وفيتنام في مجال الواردات من أجهزة
االتصاالت.
ووفقا ً ألخر إحصاءات متاحة لشهري يناير وفبراير  ،2020انخفضت الصادرات الصينية بنسبة
( ،)%20والواردات بنسبة ( ،)4%على أساس سنوي ( .)NBD, 2020ويوضح الشكل ()10
تأثير انخفاض صادرات الصين من السلع الوسيط بنسبة ( )%2على العشرين البلد األكثر تأثرا ً،
من خالل سالسل المجهزين .مع أهمية اإلشارة بوجود بوادر أولية باتجاه استعادة االقتصاد الصيني
لشاطه االقتصادي ،بعد النجاح في السيطرة على تفشي الفيروس.
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شكل ( :)10الدول العشرين األولى األكثر تأثرا ً بانخفاض الصادرات الصينية
من السلع الوسيطة بحوالي  ،%2من خالل سالسل مج ّهزين العروض
(مليون دوالر أمريكي)

المصدر :محتسبة من تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،مارس .2020

ولإلجابة عن سؤال :هل الكساد قادم؟ فرغم صعوبة اإلجابة على هذا السؤال ،إالّ أنه من المهم
األخذ باالعتبار أن هناك تباطؤ في معدالت النمو ،ومن المبكر الحكم على وصول االقتصاد
العالمي ،والدول األكثر تأثرا ً بالفيروس إلى حالة الكساد (بالمعنى المشار إليه أعاله) .كما أنه من
المهم أيضا ً التأكيد على أن الطاقات اإلنتاجية للدول المتأثرة لم تنخفض ،بل هي مجمدّة ،مؤقتا ً،
بسبب اإلجراءات الصحية المؤثرة على التحاق قوة العمل بعملها ،وشبه توقف لوسائل النقل .وأن
الطاقة اإلنتاجية ستعاود العمل بعد رفع إجراءات الحظر الصحي ،أو التخفيف منها .كما أن ما
يسمى اقتصاديا ً بـ " منحنى الوباء  "Epidemiological Curveيتناسب ،في فترة عمله،
والوصول قمة المنحنى ،على مدى سرعة تدخل الدولة .وكلما كان التدخل سريعا كلما انخفضت قمة
المنحنى ،والعكس صحيح.
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ويؤمل ان تستمر الدول ،كافة ،في ممارسة دورها االقتصادي (القوي) لفرض هيبة األمن الصحي
وما يستلزم من احتياجات ،لضمان استعادة االستقرار الصحي ،ومن ثم االقتصادي .واعتمادا ً على
حالة الصين ،فإن قمة منحنى الوباء يمكن ان تتالشى .المهم هو فرض القانون ،حتى ولو استدعى
اجراءات رادعة ضد أي سلوك يضر بأمن الدولة .وفي مثل هذه الحاالت فإن من يحدد المتطلبات
هي وزارة الصحة.
 2.3التطورات االقتصادية األمريكية
 1.2.3الناتج المحلي اإلجمالي
وفقا ً آلخر تحديث لتقديرات الناتج للربع الرابع لعام  ،2019فإن معدل النمو (الحقيقي) المقدّر هو
( ،)%2.1وهو نفس معدل النمو للربع الثالث السابق .ويعكس هذا النمو المساهمة اإليجابية
لالستهالك الخاص ( ،)%1.7واإلنفاق الحكومي ( ،)%2.6والصادرات ( ،)%2.0واالستثمار
الثابت السكني ( .)%6.2مع مساهمة سلبية ( .)%0.98-وبطبيعة الحال الواردات.
أما الناتج المحلي اإلجمالي (اإلسمي) فقد ارتفع بمعدل ( )%3.5خالل الربع الرابع لعام ،2019
وفقا ً للتقدير الثاني ،أو ما يعادل ( )184.2مليار دوالر .ولتصل قيمة هذا الناتج إلى ()21.73
تريليون دوالر .ويوضح الشكل ( )11معدالت النمو الحقيقية للناتج ،على أساس ربع سنوي ،خالل
فترة األربع سنوات الماضية.
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شكل ( :)11تطور معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي
على أساس ربع سنوي للفترة )%( 2019 – 2016

المصدر.US, BEA :

 2.2.3معدل التضخم
ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلكين لجميع المناطق الحضرية ،خالل شهر فبراير ،2020
والمعدّل موسمياً ،بنحو ( .)%0.1وهو نفس ارتفاع الشهر السابق ،يناير .في حين ارتفع على
أساس سنوي (فبراير  – 2019فبراير  )2020بنحو ( .)%2.3وتركزت أكبر االرتفاعات ،على
أساس شهري ،المساكن ( ،)%0.3واألغذية ( ،)%0.4مع انخفاض في الطاقة (.)%2.0-
ويوضح الشكل ( )12تطور الرقم القياسي ألسعار المستهلكين ،على أساس شهري ،لفترة العام
الماضي المنتهية في فبراير .2020
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شكل ( :)12تغيّر الرقم القياسي ألسعار المستهلكين في المناطق الحضرية ،على أساس شهري
للفترة فبراير  – 2019فبراير  ،2020والمعدّل موسميا ً ()%

 3.2.3معدل البطالة
أظهرت نتائج وضع البطالة لشهر فبراير  2020ارتفاع عدد العاملين بالقطاعات الحضرية بنحو
( )273ألف ،ووصول معدل البطالة إلى ( )%3.5وبعدد عاطلين بلغ حوالي ( )5.8مليون.
وتركز خلق الوظائف في قطاعات الرعاية الصحية ،والمساعدات االجتماعية ،وخدمات األغذية
ومحالت الشرب ،والتشييد الحكومي ،والخدمات المهنية والفنية ،والخدمات المالية.
أما توزيع معدل البطالة حسب مجموعات العاملين ،فقد بلغ أكبر معدل بين المراهقين ( ،)%11ثم
السود ( ،)%5.8ثم الالتينيين ( ،)%4.4ثم البالغين من الذكور ( ،)%3.3والبالغين من اإلناث
( ،)%3.1والبيض ( ،)%3.1وأخيرا ً اآلسيويين (.)%2.5
وبقدر تعلّق األمر بفترة التعطل فقد وصل أعلى عدد من العاطلين خالل فترة أقل من ( )5أسابيع
(حوالي  2.1مليون) ،تليها فترة ( 14 – 5أسبوع) حوالي ( 1.8مليون) ،ثم فترة ( )27أسبوع
وأكثر (حوالي  1.2مليون) ،وأخيرا ً فترة ( )26 – 15أسبوع ،حوالي ( 928ألف) .ويوضح
الشكل ( )13تطور معدل البطالة المعدّل موسميا ً خالل العامين الماضيين.
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شكل ( :)13تطور معدل البطالة ،المعدّل موسمياً،
خالل الفترة فبراير  – 2018فبراير )%( 2020

المصدر.US, BLS :

 3.3التطورات االقتصادية األوروبية
 1.3.3الناتج المحلي اإلجمالي
ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي ،المعدّل موسمياً ،للربع الرابع لعام  ،2019في منطقة اليورو وبنحو
( ،)%0.1وفي المجموعة األوروبية ( ،EU27بعد خروج بريطانيا) بنحو ( .)%0.2وذلك
بالمقارنة مع ( )%0.3و ( ،)%0.4تباعاً ،في الربع الثالث من نفس العام .وبالمقارنة مع نفس
الربع ،أي الرابع ،لعام  2018ارتفع المعدّل بنحو ( )%1في حالة منطقة اليورو ،و( )%1.2في
المجموعة األوروبية .أما على مستوى عام  ،2019إجماالً ،فقد حقق الناتج نموا ً قدره ()%1.2
في منطقة اليورو ،و( )%1.5في المجموعة األوروبية .ويوضح الشكل ( )14مقارنة بين معدالت
النمو في المنطقة ،والمجموعة ،والواليات المتحدة ،خالل الفترة ( ،)2019 – 2007على أساس
ربع سنة.
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تطور معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي المع ّدلة موسمياً،
شكل (ّ :)14
لمنطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية ،والواليات المتحدة
خالل الفترة ( )2019 – 2007على أساس ربع سنة ()%

المصدر.EU, Eurostat :

ويوضح الشكل ( )15معدل النمو للربع الرابع  2019حسب الدول األعضاء بالمجموعة.
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شكل ( :)15معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي المعدّل موسمياً،
في الربع الرابع )%( 2019

المصدر.EU, Eurostat :

 2.3.3معدل التضخم
يتوقع أن يصل معدل التضخم ،خالل شهر فبراير  ،2020إلى ( )%1.2وبانخفاض عن المعدل
السائد في يناير من نفس العام والبالغ ( .)%1.4ويتركز أكبر معدل في األغذية ،والمشروبات
الكحولية والتبغ ( ،)%2.2بالمقارنة مع ( )%2.0في شهر يناير السابق .ثم الخدمات (%1.6
و ،%1.5تباعاً) ،والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة ( %0.5و ،%0.3تباعاً) ،والطاقة
( %0.3-و  ،%1.9تباعاً) .ويوضح الشكل ( )16معدل التضخم بمنطقة اليورو حسب
المجموعات لشهر فبراير .2020
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شكل ( :)16معدل التضخم بمنطقة اليورو ،حسب المجموعات الرئيسية
في فبراير 2020

كافة البنود
األغذية ،والكحول ،والتبغ
الطاقة
السلع الصناعـية
غـير المرتبطة بالطاقة
الخدمات

المصدر.EU, Eurostat :

 3.3.3البطالة
ارتفع معدل البطالة ،خالل الربع الرابع من عام  ،2019في منطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية،
على ح ٍد سواء ،وبنحو ( ،)%0.3بالمقارنة مع الربع الثالث السابق .في حين ارتفع هذا المعدل في
الربع الثالث بنحو ( )%0.2و ( )%0.1تباعاً .وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام  ،2018ارتفع
معدل البطالة بنحو ( )%1.1في منطقة اليورو ،و( )%1.0في المجموعة األوروبية .ويوضح
الشكالن ( )17و ( )18تطور معدل البطالة خالل الفترة ( ،)2019 – 2007على أساس ربع
سنة ،في كل من منطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية ،والواليات المتحدة .وكذلك توزيع هذا
المعدل حسب دول المجموعة.
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شكل ( :)17معدل نمو البطالة في منطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية ،على أساس ربع سنوي
معدّل موسميا ً للفترة )%( 2019 – 2007

المصدرEU, Eurostat :

شكل ( :)18معدل البطالة للربع الرابع  2019والمعدّل موسمياً،
حسب دول المجموعة األوروبية ()%

المصدرEU, Eurostat :
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