التقرير االقتصادي الشهري ،مكتب معالي وزير المالية
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مقدمة
يستعرض تقرير شهر فبراير  2019عددا ً من التطورات االقتصادية المحلية متضمنة تقرير متابعة
تنفيذ خطة التنمية  2019/2018للربع الثالث من عام  ،2018وأسعار صرف الدينار أمام أهم
العمالت ،وعدد من التطورات النقدية ومؤشرات سوق األوراق المالية ،وكذلك معدل التضخم لشهر
يناير  .2019ثم التطورات النفطية مع إشارة آلخر التطورات النفطية األمريكية (بدءا ً من تقرير
شهر فبراير  .)2019بعد ذلك يتطرق التقرير إلى أداء االقتصادات الخليجية اعتمادا ً على أحدث
تقرير لمعهد التمويل الدولي .وأخيرا ً يعرض عدد من التطورات االقتصادية في الواليات المتحدة،
واالتحاد األوروبي.

أوالً :التطورات االقتصادية المحلية
 1.1تقرير متابعة تنفيذ الخطة 2019/2018
صدر عن األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية تقرير المتابعة حتى نهاية الربع الثالث
للخطة المذ كورة.

وتضمن التقرير أربعة أجزاء :متابعة تنفيذ الخطة الحالية ،والمشروعات

االستراتيجية ،والمتطلبات التشريعية ،وتحديات تنفيذ المشروعات ،باإلضافة إلى الملخص التنفيذي،
وأهم النتائج ،والتوصيات ،والمالحق.
ومن المهم التذكير بأن محاور الخطة هي سبعة محاور :إدارة حكومية فعّالة (يتبعها  16مشروع)،
واقتصاد متنوع مستدام ( )12وبنية تحتية متطورة ( ،)8وبيئة معيشية مستدامة ( ،)7ورعاية
صحية عالية الجودة ( ،)4ورأس مال بشري إبداعي ( ،)11ومكانة دولية متميزة ( ،)6أي بمجموع
( )133مشروع .وتتوزع األهمية النسبية ،تنازلياً ،للمشروعات حسب محاور الخطة كالتالي:
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جدول ( :)1األهمية النسبية ،تنازلياً ،للمشروعات حسب محاور الخطة
المحور

رأس مال
بشري
إبداعي

اقتصاد
متنوع
مستدام

بنية تحتية
متطورة

رعاية
صحية
عالية

إدارة
حكومية
ف ّعالة

بيئة
معيشية
مستدامة

مكانة
دولية
متميزة

األهمية النسبية
%

20.3

18.8

16.5

14.3

12.0

11.3

6.8

وأن اإلنفاق المستهدف بالخطة على مشروعات المحاور السبعة هو حوالي ( )3.805مليار دينار،
والمنفق فعليا ً هو حوالي ( )1.728مليار دينار .أي أن نسبة اإلنفاق الفعلي /المخطط هي
( .)%45.4كما أن ( )%61من إجمالي مشروعات الخطة في مرحلة "التنفيذ" و ( )%34في
مرحلة "التحضير" ،و(" )%5لم يبدأ" )%0( ،في مرحلة "المنجز" ،و( )%0في مرحلة "التسليم".
ويشير التقرير ،ضمن التحديات ،إلى أن عددها ارتفع ،عن نهاية الربع الثاني ،بنحو ( )50تحدي
لتصبح ( )588بدالً من ( )538تحدي .وأن األهمية النسبية للتحديات ،تنازلياً ،هي)%33.8( :
إدارية ،ثم ( )%31.0فنية ،ثم ( )%18.0مالية ،ثم ( )%14.7رقابية ،وأخيرا ً ()%2.5
تشريعية.
وعند تطرق التقرير للمشروعات االستراتيجية بالخطة  ،2019/2018والبالغ عددها ()20
مشروع (تم رفع مشروع سكك الحديد من الشراكة النتقاله إلى عهدة الهيئة العامة للطرق ضمن
خطة  )2020/2019منها ( )15حكومي ،و ( )4شراكة بين القطاع العام والخاص ،و( )1شركة
مساهمة ،وبإجمالي تكاليف تبلغ حوالي ( )22.934مليار دينار ،بلغت االعتمادات المخصصة لهذه
المشروعات في خطة  2019/2018حوالي ( )3.120مليار دينار ،ونسبة اإلنفاق في الخطة
حوالي ( ،)%48.9جميعها في المشروعات الحكومية.
ويوصي التقرير بأهمية استعجال إصدار عدد من القوانين المتأخرة ،ومعالجة تعثر اإلنفاق على عدد
من المشروعات ،وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ومعالجة أسباب تواضع هذا
الدور ،وإيجاد آلية مناسبة لالتصال بين جهات متابعة التنفيذ باألمانة ،والجهات ذات العالقة ،وأخيرا ً
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معالجة تحديات عدم تنفيذ بعض المشروعات التي لم تشر إلى أي نوع من أنواع التحديات التي
يتضمنها تقرير المتابعة.
 2.1تطورات أسعار صرف الدينار أمام أهم العمالت
وصل أعلى سعر صرف للدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي إلى ( )303.80فلس ،خالل شهر
فبراير  ،2019مقابل أدنى سعر بلغ ( )303.15فلس .مع سعر وصل إلى ( )303.00فلس بداية
الشهر ،وإلى ( )303.30فلس نهاية الشهر ،أي بنسبة ارتفاع ( .)%0.09ويوضح الشكل ()1
حركة سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي خالل الفترة  28-1فبراير .2019
شكل ( :)1سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار الكويتي – فبراير 2019

في حين بلغ أعلى سعر صرف للدينار الكويتي مقابل اليورو ،خالل نفس الشهر)347.132( ،
فلس (والذي يمثّل السعر في بداية الشهر أيضاً) ،مقابل أدنى سعر والبالغ ( )342.478فلس ،مع
انخفاض بنسبة ( .)%0.62ويوضح الشكل ( )2حركة سعر صرف اليورو مقابل الدينار الكويتي
خالل الفترة  28-1فبراير .2019

3

شكل ( :)2سعر صرف اليورو مقابل الدينار الكويتي – فبراير 2019

أما فيما يخص سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اإلسترليني فقد وصل أعلى سعر خالل
الشهر المذكور إلى ( )403.283فلس (والذي يمثل السعر نهاية الشهر أيضا ً) ،مقارنة مع أقل سعر
( )390.699فلس .مع ارتفاع سعر الصرف بين آخر وأول الشهر بنسبة ( .)%1.67ويوضح
الشكل ( )3حركة سعر الجنيه االسترليني مقابل الدينار الكويتي خالل الفترة  28-1فبراير .2019
شكل ( :)3سعر صرف الجنيه االسترليني مقابل الدينار الكويتي – ديسمبر 2018
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 3.1التطورات النقدية والمصرفية
شهدت المؤشرات النقدية تطورات بين شهري نوفمبر وديسمبر ( 2018آخر األرقام المعلنة) .فقد
شهد عرض النقود ) (M2ارتفاعا ً بنسبة ( ،)%8.5أي بارتفاع ( )279.6مليون عن شهر نوفمبر.
وساهمت صافي التغيّرات في صافي األصول (المحلية) بحوالي ( )%88.2في هذا االرتفاع
( 238.9مليون) ،والمتبقي ( )%11.8بسبب التغيرات في صافي األصول (األجنبية) (31.7
مليون) .وأسهمت "المطالبات على القطاع الخاص" بأكبر تغير ضمن األصول المحلية (458.6
مليون) .في حين تجسد تغير األصول األجنبية في التغير السلبي باألصول األجنبية لدى بنك
الكويت المركزي ( -510.4مليون) ،والتغير الموجب في صافي األصول األجنبية لدى البنوك
المحلية ( +543مليون).
فييي حييين شييهدت ودائييع القطيياع الخيياص لييدى البنييوك المحلييية نمييوا ً بنحييو ( )%0.6بييين شييهري
نييييوفمبر وديسييييمبر  243.8( 2018مليييييون) .مييييع انخفيييياض نسييييبة الودائييييع األجنبييييية بييييالبنوك
المحلييييية بنسييييبة ( -25.1( )%0.9-مليييييون دينييييار) .أمييييا التسييييهيالت االئتمانييييية فقييييد ارتفعييييت
بنسييييبة ( ،)%1أو مييييا يعييييادل ( 389مليييييون دينييييار) .وتركييييزت هييييذه التسييييهيالت أساسييييا ً فييييي
القيييروض الشخصيييية التيييي ارتفعيييت بنسيييبة ( )%3.7أو ميييا يعيييادل ( 38.8ملييييون دينيييار) ،يلييييه
العقييييييار (بنسييييييبة  )%2.7أو مييييييا يعييييييادل ( 222.7مليييييييون دينييييييار) .مييييييع تواضييييييع بارتفيييييياع
التسيييهيالت االئتمانيييية الصيييناعية ( )%0.1أو ميييا يعيييادل ( 2.2ملييييون دينيييار) .وانخفييياض فيييي
التسهيالت التجارية بنسبة ( )%-1.5أو ما يعادل ( -52.9مليون دينار).
أما إجمالي موجودات بنك الكويت المركزي فقد انخفضت بنسبة ( )%-4.0أو ما يعادل (-460.4
مليون دينار) ،تعود أساسا ً النخفاض مساهمة األصول األجنبية على شكل "ودائع وأرصدة نقدية"
مع استقرار رصيد الذهب النقدي عند ( )31.7مليون دينار .أما ودائع األجل لدى بنك الكويت
المركزي فقد انخفضت بنسبة ( )%-19.6أو ما يعادل ( 380مليون دينار) .وتش ّكل هذه
الموجودات جزء من مكونات االحتياطي النقدي أو القاعدة النقدية  ،Money Baseباإلضافة إلى
المكونات األخرى :الودائع تحت الطلب ،والنقود المتداولة ،وسندات بنك الكويت المركزي وما
تورق.
يرتبط بها من ّ
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وتورق في  5فبراير  2019بقيمة ( )240مليون
وقام بنك الكويت المركزي بإصدار سندات
ّ
دينار ،وبفائدة ( ،)%3وفي  12فبراير  2019بقيمة ( )160مليون دينار وبفائدة ( ،)%3وألجل
ثالثة أشهر لكل منهما .أما أسعار الفائدة ،على الودائع بالدينار الكويتي ،فقد ارتفعت بنسب
( )%3.16ألجل شهر و( )%3.0ألجل ثالث أشهر ،و( )%2.86ألجل ستة أشهر ،و()%2.74
ألجل سنة .ويوضح الجدول ( )2تطور أهم المؤشرات النقدية بين شهري نوفمبر و ديسمبر
.2018
جدول ( :)2تطور أهم المؤشرات النقدية بين شهري نوفمبر وديسمبر 2018
نوفمبر  2018ديسمبر 2018

البند

التغير ()%

عرض النقد ( ،)M2مليون دينار

38,3521

38,622.6

8.5

ودائع القطاع الخاص بالمصارف المحلية ،مليون دينار

36,623.6

36,867.4

0.6

الودائع بالعمالت األجنبية لدى المصارف المحلية ،مليون دينار

2,640.6

2,615.5

-0.9

التسهيالت االئتمانية ،مليون دينار:

36,517.4

36.906.4

1.0

تجارة

3,336.7

3.283.8

-1.5

صناعة

1,991.3

1,993.5

0.1

تشييد

2,014.2

1,992.1

-1.0

17.6

17.1

-2.8

مؤسسات مالية غير مصرفية

1,136.7

1,066.3

-6.1

تسهيالت خاصة (ضمنها القروض االستهالكية)

1,024.5

1,063.3

3.7

العقار

8,040.2

8,262.9

2.7

النفط والغاز

1,685.3

1,689.9

0.27

خدمات عامة

114.6

114.2

-0.3

2,676.9

2,634.3

-1.5

والتورق ،مليون دينار
سندات البنك المركزي
ّ

2,988.0

2,988.0

0

إجمالي موجودات البنك المركزي ،مليون دينار

11,248.5

10,788.1

-4.0

ودائع األجل لدى بنك الكويت المركزي ،مليون دينار

1,935.3

1,555.2

-19.6

زراعة وصيد

أخرى

أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي:
شهر

2.500

2.579

3.16

ثالثة أشهر

2.633

2.712

3.0

ستة أشهر

2.758

2.837

2.86

سنة

2.883

2.962

2.74
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أما فيما يخص تطورات سوق األوراق المالية فقد شهدت مؤشرات السوق الثالث تباينا ً في األداء
خالل شهر فبراير  .2019فقد اتجه مؤشر السوق األول (ارتفع بنسبة  %0.96نهاية فبراير)،
وكذلك المؤشر العام (ارتفع بنسبة  )%0.49للصعود ،واتجه المؤشر الثالث ،الرئيسي ،للهبوط
(بنسبة  )%0.52مسجالً خسائر .ويعزى هذا السلوك المختلف للمؤشرات بسبب القوى الشرائية،
واستهداف عدد من األسهم القيادية والتشغيلية ،مع تركز في قطاع البنوك ،بعد فترة توزيعات
مشجعة سنوية لعام  .2018مما أثر إيجابا ً على المؤشر العام واألول .أما المؤشر الرئيسي فقط
تأثر سلبا ً بسبب الضغوط البيعية ،وجني األرباح التي شملت أسهم الشركات الصغيرة المدرجة.
وعلى المستوى القطاعي ،بلغت نسبة أكبر (كمية) تداول ،إلى إجمالي التداول البالغ ()2.509
مليون ،في قطاع البنوك ( ،)%36.3يليها الخدمات المالية ( ،)%26.8ثم البنوك (،)%23.1
والقطاع الصناعي ( ،)%4.6والنفط والغاز ( ،)%4.3وأقل نسبة ،صفرية ،في قطاع الرعاية
الصحية ،وقطاع التكنولوجيا .في حين بلغت نسبة أكبر (قيمة) تداول ،إلى إجمالي قيمة التداول
البالغ ( )438.70مليون دينار ،في قطاع البنوك ( ،)%67.1يليها الخدمات المالية ( ،)%9.3ثم
القطاع الصناعي ( ،)%7.8واالتصاالت ( ،)%6.4والعقار ( ،)%6.0وأقل نسبة ،صفرية ،في
قطاع التكنولوجيا ،والرعاية الصحية ,وأخيرا ً بلغت أكبر نسبة (صفقات) ،إلى إجمالي الصفقات
البالغ حوالي ( )88ألف ،في قطاع البنوك ( ،)%35.9ثم الخدمات المالية ( ،)%23.3والعقار
( ،)%16.8والقطاع الصناعي ( ،)%9.4واالتصاالت ( ،)%6.1والنفط والغاز ( ،)%2.8وأقل
نسبة ،صفرية ،في قطاع التكنولوجيا ،والرعاية الصحية ،أيضاً .ويوضح الشكل ( )4تطور أداء
مؤشرات السوق الثالث خالل شهر فبراير .2019
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شكل ( :)4سلوك المؤشرات الثالثة لسوق األوراق المالية
فبراير 2019

 4.1معدل التضخم
يشير آخر تقرير لألرقام القياسية ألسعار المستهلك لشهر يناير  ،2019والصادر من اإلدارة
المركزية لإلحصاء ،إلى انخفاض الرقم العام بنحو ( )%0.09قياسا ً بشهر ديسمبر  2018السابق.
مع تر ّكز االنخفاضات في مجموعات :األغذية والمشروبات (بنحو  ،)%0.46-والكساء وملبوسات
القدم (بنحو  ،)%0.19-والسلع والخدمات المتنوعة (بنحو  .)%0.09-في حين اتجهت بقية
المجموعات لالرتفاع بنسب تراوحت بين ( .)%0.77 – %0.09أما على مستوى التغيرات
السنوية (يناير  – 2018يناير  )2019فقد ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف ()%0.44+عاكسا ً
ارتفاع جميع المجموعات ماعدا مجموعات :الكساء وملبوسات القدم التي شهدت انخفاضا ً بنحو (-
 ،)%0.47وخدمات السكن ( ،)%1.19-والمطاعم والفنادق ( ،)%0.17-والسلع والخدمات
المتنوعة ( .)%0.56-في حين شهد الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين ما عدا األغذية
والمشروبات استقراراً ،على المستوى الشهري ،وارتفاعا ً بنحو ( )%0.53+على المستوى
السنوي ،باستثناء خدمات المسكن انخفاضاً ،على المستوى الشهري ،بنحو ( ،)%0.09-وارتفاعا ً
بنحو ( )%1.36+على المستوى السنوي .ويوضح الجدول ( )3األرقام القياسية ألسعار المستهلك
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على المستوى الشهري ،والسنوي ،في حين يوضح الشكل ( )5التغير السنوي لألرقام ،شهرياً،
للفترة .2019 – 2015
جدول ( :)3األرقام القياسية ألسعار المستهلك ،يناير 2019
()100 = 2013
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شكل ( :)5تطور الرقم القياسي ألسعار المستهلكين على المستوى الشهري
2019 – 2015

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء.

 5.1التطورات النفطية
وصل إنتاج منظمة أوبك ،خالل شهر فبراير  ،2019إلى نحو ( )30.549مليون برميل/يوم ،مثّل
إنتاج المملكة العربية السعودية حوالي ( ،)%33.0أو ما يعادل ( )10.087مليون برميل/يوم،
يليها العراق ( )%15.1أو ما يعادل ( )4.633مليون برميل/يوم ،ثم اإلمارات ( )%10.0أو ما
يعادل ( )3.072مليون برميل /يوم ،ثم دولة الكويت ( )%8.8أو ما يعادل ( )2.709مليون
برميل/يوم .علما ً بأن إنتاج المنظمة انخفض بنسبة ( )%0.7بالمقارنة مع إنتاج شهر يناير ،2019
أو ما يعادل ( )221ألف برميل /يوم .وقد انعكس هذا االنخفاض على إنتاج دولة الكويت بنسبة
( ،)%0.5أو ما يعادل ( )12ألف برميل /يوم (حسب تقديرات منظمة أوبك من مصادر ثانوية).
أما فيما يتعلق باألسعار فقد ارتفع السعر المرجعي لسلة أوبك ،خالل شهر فبراير  ،2019بحوالي
( )5.09دوالر /برميل أو بنسبة (( )%9من  58.74في يناير إلى  63.83دوالر /برميل في
شهر فبراير  .)2019ويعكس هذا االرتفاع تطور الطلب على النفط الخام لشهر مارس .أما في
10

حالة دولة الكويت ،فقد ارتفع سعر برميل النفط المصدّر لشهر فبراير  2019ليصل إلى ()63.93
دوالر /برميل مقارنة بشهر يناير البالغ ( )58.65دوالر /برميل (أي ارتفاع بنسبة .)%9.0
ويوضح األشكال ( )6و ( )7تطور إنتاج النفط ،واألسعار بدولة الكويت خالل العام الماضي،
شهرياً.
شكل ( :)6تطور االنتاج النفطي لدولة الكويت
مارس  - 2018فبراير 2019
(مليون برميل /يوم)
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شكل ( :)7تطور سعر برميل النفط الكويتي المصدّر
مارس  - 2018فبراير 2019
(دوالر /برميل)

أما فيما يتعلق بتطور أجهزة الحفر ،فقد ارتفع العدد في شهر فبراير  2019بنحو ( )41حفّارة (من
 2421إلى  2462بين شهري يناير وفبراير  .)2019وشهد بلد عضو واحد في أوبك ،العراق،
ارتفاعا ً بعدد الحفّارات ( ،)5مع أكبر انخفاض بالعدد في حالة السعودية ( ،)7ثم انخفاضا ً في
اإلكوادور ( ،)3ثم انخفاض بعدد ( )2في الكويت ،وانخفاضا ً بحفّارة واحدة في حالة اإلمارات،
ونيجيريا .وارتفاع بحفّارة واحدة في الكونغو .مع استقرار العدد في بقية أعضاء أوبك .وبمجموع
انخفاض بلغ ( )8على مستوى أوبك خالل شهر فبراير  ،2019وارتفاع بلغ ( )49حفّارة في
الدول غير األعضاء في أوبك ،منها ( )46في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،و( )3في البلدان
النامية.
 6.1تقرير أوبك
وفقا ً لتقرير أوبك ،مارس  ،2019فإن نمو الطلب العالمي على النفط لعام  2019لم يتغيّر (1.24
مليون برميل /يوم) ،مع إجمالي طلب عند أقل من ( )100مليون برميل /يوم ،مع توقع أن يتجاوز
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هذا اإلجمالي الـ ( 100مليون برميل /يوم) في النصف الثاني من عام  .2019مع توقع أن ينمو
الطلب في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بنحو ( )0.24مليون برميل /يوم بقيادة الكتلة
األمريكية داخل المنظمة .أما في حالة البلدان غير األعضاء في هذه المنظمة فيتوقع ارتفاع الطلب
بحوالي ( )1مليون برميل /يوم ،مع انخفاض نمو الطلب بالصين ،بالمقارنة مع عام .2018
أما في حالة العرض العالمي من النفط فقد تم إعادة التقدير باتجاه االرتفاع لعام  2019بنحو
( )0.06مليون برميل /يوم .وذلك يعود إلعادة النظر بتقديرات العرض النفطي لكندا ،بعد القرار
برفع إنتاج هذا البلد بنحو ( )100ألف برميل /يوم في إبريل  .2019باإلضافة إلى ارتفاع اإلنتاج
النفطي غير المتوقع في السودان .ويتوقع أن يصل إجمالي العرض النفطي من الدول غير
األعضاء في أوبك إلى حوالي ( )64.43مليون برميل /يوم ،كمتوسط .وتعتبر الدول التالية هي
المحرك األساسي الرتفاع العرض :الواليات المتحدة ،والبرازيل ،وروسيا ،والمملكة المتحدة،
ّ
واستراليا ،وكازاخستان ،وغانا ،والسودان .مع توقع انخفاض العرض في حالة :المكسيك،
والنرويج ،وإندونيسيا ،وفيتنام .مع توقع نمو الغاز الطبيعي المسال ،والسوائل غير التقليدية بحوالي
( )0.09مليون برميل /يوم عام  ،2019وبمتوسط ( )5.07مليون برميل /يوم.
ويوضح الجدول ( )4ملخص العرض والطلب العالمي على النفط المتوقع لعام  2019بالمقارنة مع
عام .2018
جدول ( :)4العرض والطلب العالمي على النفط
(مليون برميل /يوم)
 2018و 2019

الطلب العالمي
العرض من خارج دول أوبك
عرض الغاز الطبيعي المسال من أوبك
الطلب  -العرض
المصدر :أوبك ،تقرير شهر مارس .2019
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2018

2019

98.8
62.2
5.0
31.5

100.0
64.4
5.1
30.5

 7.1التطورات النفطية األمريكية
أشار ملخص التطورات النفطية في السوق األمريكي والصادر عن معهد البترول األمريكي ،لشهر
فبراير  2019إلى أهم هذه التطورات:
 −ارتفاع العرض من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وبقية السوائل في يناير 2019
ليصل إلى ( )17.984مليون برميل /يوم وبارتفاع بلغ ( )2.476مليون برميل /يوم عن
فبراير  2018والبالغ ( )15.508مليون برميل /يوم.
 −وصل اإلنتاج النفطي الخام األمريكي ،في فبراير  ،2019إلى ( )12.059مليون
برميل/يوم (وبلغ ما يخص أالسكا  485ألف برميل /يوم) .مقارنة مع إنتاج فبراير 2018
البالغ ( )9.995مليون برميل /يوم.
 −وصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال في نفس الشهر إلى ( )4.725مليون برميل /يوم مقارنة
مع ( )4.023مليون برميل /يوم في فبراير .2018
المسوقة للسوق المحلي ،نفس الشهر ،حوالي ()20.369
 −بلغ اإلنتاج من المنتجات النفطية
ّ
مليون برميل /يوم ،مقارنة بنحو ( )19.619مليون برميل /يوم في فبراير .2018
 −انخفض رصيد الحساب التجاري النفطي األمريكي بنحو ( )1.665مليون برميل /يوم
ليصل إلى ( )1.071مليون برميل /يوم في فبراير  ،2019مقابل ( )2.736مليون
برميل/يوم في فبراير .2018
ثانياً :التطورات االقتصادية الخليجية
معهد التمويل الدولي ،والتوقعات
وفقا ً آلخر تحديث للتوقعات الخاصة باقتصادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،الصادر من
معهد التمويل الدولي ،بداية عام  ،2019فقد تم االعتماد على سعر برميل ( )65دوالر ،برميل لعام
( 2019في حالة تنفيذ اتفاق تخفيض اإلنتاج بالكامل بدءا ً من ينار  .)2019علما ً بأن وصول سعر
سع اإلنتاج قد يساهم
تعادل إنتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة إلى ( )50دوالر /برميل ،وتو ّ
في خفض أسعار النفط أكثر في األجل المتوسط .مع احتمال أن يؤثر عدم االستقرار في التجارة
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الخارجية (بين الواليات المتحدة والصين ،أساساً) إلى التأثير غير المباشر على دول المجلس (من
خالل خفض الطلب العالمي ومن ثم معدل النمو) .باإلضافة إلى أهمية السياسة المالية التوسعية في
استمرار انتعاش معدل النمو غير النفطي (إالّ أن هذه السياسة رغم أهميتها في األجل القصير ،إالّ
أن جهود الضبط المالي قد يعاد العمل بها في األجل المتوسط).
سن
سن أسعار النفط ،عام  ،2018قد م ّكن دول المجلس ،مؤقتاً ،من تحقيق تح ّ
ويرى المعهد بأن تح ّ
في مجال التوازن الداخلي (الموازنة) والخارجي (الحساب الجاري) .إالّ أن إجمالي فائض الحساب
الجاري ،من وجهة نظر توقعات المعهد ،سينخفض من ( )153مليار دوالر عام  2018إلى ()86
مليار دوالر عام  2019بفعل انخفاض كل من سعر النفط والكميّة المصدرة .باإلضافة إلى توقع
اتساع عجز الموازنة ،اإلجمالي لدول المجلس ،من ( )%1.4من الناتج المحلي اإلجمالي عام
 2018إلى حوالي ( )%4عام  2019و  .2020وكذلك ارتفاع ال ّدين العام ( )%45من الناتج
عام  2020في ظل استمرار دول المجلس باالعتماد على االقتراض محليا ً ودوليا ً لتمويل العجز.
ويتوقع المعهد أن يصل إجمالي قيمة األصول األجنبية العامة لدول المجلس إلى حوالي ()2.8
تريليون دوالر عام  %165( 2020من الناتج المحلي اإلجمالي لدول المجلس) .ويدار حوالي
نصف هذه األصول من قبل الصناديق السيادية في أسواق الدخل الثابت (السندات) واألسهم .أما
النصف الثاني ،حسب رأي المعهد ،فيكون على شكل احتياطيات رسمية ،واستثمارات في أصول
سائلة.
ورغم ما يتمتع به النظام المصرفي من رسملة قوية ،وسيولة مالئمة ،كما يؤكد المعهد ،ورغم
التنامي المتوقع لطلب القطاع الخاص على االئتمان ،إالّ أن االحتمال المتوقع الرتفاع أسعار الفائدة
قد يزيد من حدة الشروط المالية على نمو االئتمان ،والنشاط غير النفطي.
مع استمرار قوة التوازن الخارجي في المملكة العربية السعودية ،واإلمارات ،والكويت ،وقطر،
رغم انخفاض أسعار النفط .مع استمرار تفوق التدفقات الرأسمالية للمقيمين للخارج ،عن التدفقات
المناظرة لغير المقيمين للداخل .وفي حين يمكن لمملكة البحرين التكيّف مع ضغوطها المالية ،في
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عمان تبقى في حاجة لمزيد من االستقرار والتكيّف ،في ظل
ظل الدعم الخليجي ،إالّ أن حالة سلطنة ُ
ازدواجية عجز الموازنة مع عجز الحساب الجاري ،وتنامي المديونية.
ورغم أن دول المجلس تعتبر في وضع أفضل من مجموعة البلدان الناشئة ،عام  ،2018في مجال
أداء األسواق المالية ،إالّ أن نتائج األداء تتباين من بلد خليجي آلخر .حيث يعتبر األداء في حالة
دبي األسوأ بفعل ركود السوق العقاري .في حين حققت أبوظبي والمملكة العربية السعودية عائدا ً
موجبا ً عام  ،2018رغم أن مؤشر األسهم السعودي قد ال يكون حقق أقصى عائد متوقع في ظل
تأهيل السوق السعودي لمؤشر األسواق الناشئة ) ،(MSCIوالذي يشير إلى الرقم القياسي لقياس
أداء أسواق األسهم في البلدان الناشئة .ويتوقع المعهد بأنه حتى في ظل انخفاض أسعار النفط فإن
عام  2019قد يجذب المزيد من التدفقات األجنبية ألسواق المال الخليجية.
أما أسواق السندات ،في بلدان المجلس ،فبقت مرتفعة عام  2018مقارنة بعام  2017الذي شهد
بعض التراخي .وفي ظل توقع انخفاض أسعار النفط فهناك احتمال بانتعاش هذا السوق عام
 .2019ومع بدء السندات المصدّرة القديمة بإطفاء قيمتها خالل عام  ،2021فإن بعض بلدان
المجلس لديها مجال محدود في ضبط موازناتها العامة .وفي ظل موجة البيع الواسعة ،في األسواق
الناشئة ،عام  ،2018عوضت ارتفاعات أسعار النفط ،وربط العمالت بالدوالر األمريكي ،بعض
ضغوط ارتفاع العوائد في بلدان المجلس .وقد يساهم ترقية خمسة أسواق مالية خليجية ،ضمن
الرقم القياسي ألسواق السندات الناشئة ،في جذب ما يقدّره المعهد بحوالي ( )30مليار دوالر
كتدفقات ألسواق دول المجلس.
ويختتم المعهد تحديثه للتوقعات الخاصة بدول المجلس بالقول بأن على هذه الدول االستمرار بنهج
اإلصالحات الجذرية ،وتحسين بيئة األعمال ،والتنافسية ،وتعزيز دور القطاع الخاص ،لخدمة هدف
النمو المستدام ،وذلك في ظل بيئة من الشفافية والمساءلة .ويعرض الجدول ( )1عدد من المؤشرات
االقتصادية الكلية لمجموعة دول المجلس الفعلية ( ،)2017-2016والمقدّرة ( )2018والخاضعة
للتنبؤ (.)2020 – 2019
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الجدول ( :)1مؤشرات اقتصادية مختارة لدول المجلس ()2020 – 2016
المؤشرات

2016

2017

2018
تقدير

2019
تنبؤ

2020
تنبؤ

الناتج المحلي اإلسمي (مليار دوالر)

1361

1462

1655

1657

1692

معدل النمو الحقيقي (التغير المئوي)

2.4

-0.4

2.3

2.0

2.7

القطاع النفطي

2.8

-3.3

2.0

0.4

2.3

القطاع غير النفطي

2.0

1.9

2.5

3.3

3.0

متوسط معدل التضخم ()%

2.1

0.4

2.3

1.5

2.5

رصيد الموازنة ،كنسبة من الناتج ()%

-11.0

-6.0

-1.4

-3.8

-4.0

الدين العام ،كنسبة من الناتج ()%

37.3

39.7

37.6

42.4

44.7

رصيد الحساب الجاري ،مليار دوالر

-37.8

38.0

153.0

86.2

53.1

رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج ()%

-2.8

2.6

9.3

5.2

3.1

صافي تدفق رأس المال ،مليار دوالر:

-159

-81

-65

-48

-122

تدفقات غير المقيمين للداخل

109

80

106

115

104

تدفقات المقيمين للخارج*

268

160

171

163

227

األصول العامة األجنبية ،مليار دوالر:

2410

2481

2641

2699

2747

كنسبة من الناتج ()%

177.1

169.7

159.6

162.9

162.4

اإلنتاج النفطي ،مليون برميل /يوم

19.73

18.73

19.22

19.22

19.59

اإلنتاج من الغاز الطبيعي ،معادل مليون برميل /يوم

2.90

3.02

3.11

3.18

3.27

سعر برميل نفط برنت ،دوالر /برميل

44.0

54.4

71.8

65.0

60.0

* شامالً الخطأ والسهو.
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وتوضح األشكال ( )4 ،3 ،2 ،1التالية سلوك بعض المتغيرات االقتصادية الفعلية ،والمقدّرة،
والمتنبأ بها:
الشكل ( :)1تأثير السياسة المالية التوسعية على النمو،
مع تأثير سلبي لمستوى اإلنتاج النفطي المنخفض على النمو ()%

الشكل ( :)2اإلنفاق العام ،والواردات (مليار دوالر)

18

الشكل ( :)3أسعار النفط المتوازنة في ميزانيات دول المجلس ودول أخرى
(دوالر /برميل)

الشكل ( :)4تجاوز التدفقات الرأسمالية للمقيمين للخارج لتدفقات غير المقيمين للداخل
(مليار دوالر)
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ثالثاً :التطورات االقتصادية العالمية
 1.3عشرة مخاطر تهدد االقتصاد العالمي
أشييار تقرييير لمجليية اإليكونومسييت البريطانييية ،الصييادر فييي فبراييير  ،2019إلييى أن هنيياك عشييرة
مصادر ،من وجهة نظر التقرير ،تمثّل تهدييدا ً لمسيتقبل االقتصياد العيالمي ،وهيي :الخيالف التجياري
األمريكي -الصيني ،عبء مديونية الشركات األمريكية ،وإمكانية بروز أزمية فيي األسيواق الناشيئة،
سين
ومعاناة الصين من اتجاه النمو نحو االنخفاض لفترة طويلة ،وتهدييد نقيص العيرض العيالمي لتح ّ
أسييعار اليينفط ،وقييد تقييود الخالفييات حييول السيييادة فييي جنييوب وشييرق الصييين إلييى انفجييار العييدوات،
واختراقات شبكات االنترنت ،والخالفات في الجزيرة الكورية ،وعدم االتفاق عليى خيروج بريطانييا
من االتحاد األوروبيي ،وأخييرا ً إمكانيية أن ييؤدي عيدم االسيتقرار السياسيي والميالي فيي إيطالييا إليى
أزمة مصرفية .علما ً بأن عرض هيذه المصيادر لعيدم االسيتقرار العيالمي قيد تيم ترتيبهيا مين األكثير
أهمية إلى األقل.
ويمثّل مصدر القلق األول ،الخالف التجاري األمريكي – الصيني ،أهم مصدر من مصادر المخاطر
على االقتصاد الدولي .فرغم تجميد الواليات المتحدة لفرض تعريفة جمركيية جدييدة تعيادل ()200
مليار دوالر على السلع الصيينية ،م قابيل شيراء الصيين لسيلع زراعيية ومنتجيات طاقية مين الوالييات
المتحدة ،إالّ أن الخالف الزال مستمرا ً حول رفض الصين إلجراء إصالحات هيكلية داخلية ،بما في
ذلك سياسة النقل التكنولوجي وحقوق الملكية الفكرية .باإلضافة إلى تهديد اإلدارة األمريكية الحاليية
بفرض مزيد من التعر يفة الجمركية على واردات الوالييات المتحيدة مين السييارات األوروبيية .كميا
بتعيرض األمين القيومي ليدول مثيل ألمانييا ،والمملكية المتحيدة ،وكنيدا ،واسييتراليا،
أن زييادة االهتميام
ّ
بسبب احتمال الدخول في حيرب تجاريية ميع مج ّهيزي الشيبكات الصيينية مثيل "هيواوي" ،وتعقييدات
الموردي ن الفرعيين الميرتبطين بهيذه الشيبكة .كميا أن رغبية بعيض اليدول بمينح دعيم محليي
سالسل
ّ
لمنتجيها لمواجهة إجراءات الحماية الدولية ،قد يفاقم وضع التجارة الدولية.
ويتمثّيل المصييدر الثيياني فييي تعيياظم مديونييية الشييركات األمريكييية واحتمييال أن يقييود ذلييك إلييى كسيياد.
ورغم انحدار مؤشيرات االسي تهالك والنشياط الصيناعي فيي الوالييات المتحيدة بسيبب ،ضيمن أسيباب
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أخرى ،الحرب التجارية مع الصين إالّ أن الثوابت االقتصادية األساسية لالقتصياد الزاليت قويية مين
حيث وصول معدل النمو لعام  2018إلى ( ،)%2.9وانخفاض معدل التضخم إليى ( )%1.9عليى
أساس سنوي فيي ديسيمبر مين العيام الماضيي ،ورغيم ارتفياع األجيور نسيبياً .باإلضيافة إليى تحيرك
االحتياطي الفيدرالي إلى سياسة نقدية أكثر انفتاحا ً مؤخرا ً من حيث تأجيل رفع جدييد ألسيعار الفائيدة
أوائيييل عيييام  . 2019ورغيييم توقعيييات مجلييية اإليكونومسيييت لوصيييول معيييدل النميييو األمريكيييي إليييى
( )%2.3عام  2019وإلى ( )%1.5عام  ،2020إالّ أنها تعتقد بإمكانية تفادي االقتصاد األمريكي
لكساد عامي  2019و  .2020مع عدم إهمال تأثيرات الحرب التجارية مع الصين ،وتباطؤ النميو
وتعرض القطاع المالي المحلي للمخاطر ،على إمكانية خفض التوقعات اإليجابية ،خاصة
األوروبي،
ّ
فييي ظييل طييول فتييرة أسييعار الفائييدة المخفضيية ،وارتفيياع نسييبة المديونييية للشييركات للنيياتج المحلييي
اإلجمييالي لحييوالي ( ،)%47وهييي النسييبة األعلييى ميين تلييك السييائدة فييي فتييرة األزميية المالييية عييامي
 .2009/2008كما أن "جيودة" هيذه المديونيية قيد انخفضيت ،حييث تصينف أكثير مين نصيف هيذه
المديونية تحت فئة ) ،(BBBوهو التصنيف األقل ضيمن فئية التصينيف االسيتثماري .خاصية وأن
حوالي ( )%60من هذه المديونية الصادرة عام  2018لم تتضمن أي تعهدات مالية خالل كل فترة
من فترات التقارير .وكنتيجة لذلك ،كميا ييرى تقريير اإليكونومسيت ،فيإن تراجيع أداء الشيركات قيد
يييؤدي إلييى زيييادة عييدد الشييركات المخفضيية لالسييتثمارات والتشييغيل ،وبالتييالي زيييادة الضييغوط علييى
تسييديد المديونييية .وفييي ظييل هييذا التوقييع فييإن الكسيياد األمريكييي سيييفاقم ميين حاليية تراخييي االقتصيياد
العالمي.
وينبع التهديد الثالث لالقتصاد العالمي من احتمال حدوث أزمة في أسواق البلدان الناشئة ،ويعود ذلك
أساسا ً إلى السياسة النقدية األمريكية االنكماشية ،والدوالر القوي .وقد نتج ،في بعض الحياالت مثيل
حالة تركييا وا ألرجنتيين ،تيدهور فيي قيمية العميالت المحليية بسيبب سيوء اإلدارة االقتصيادية ،وعيدم
االسييتقرار السياسييي ،وعوامييل خارجييية .وقييد شييهدت أغلييب األسييواق الناشييئة ،مييؤخراً ،تراخييا ً فييي
الحسييابات الرأسييمالية  ،بعييد أن انييتهج االحتييياطي الفيييدرالي سياسيية نقدييية حييذرة .ورغييم ذلييك بقيييت
األسيواق فيي حاليية ه ّ
شية ،مييع إمكانيية عييودة الضيغوط علييى هيذه األسييواق فيي حاليية تيدهور مخيياطر
السوق أكبير مين المتوقيع حاليياً .ومين ضيمن أسيباب هيذه العيودة تليك المرتبطية بعواميل محليية ،أو
الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين .علما ً بأن هناك عدة أسواق ناشئة تحت الخطر مثل
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أسواق الب رازيل ،والمكسيك ،وجنوب أفريقيا .ويمكين أن يهيرب المسيتثمرون مين األسيواق الناشيئة
في حالة تصاعد أزمة العمالت فيي األرجنتيين وتركييا ،األمير اليذي سييزيد مين المديونيية بيالعمالت
األجنبية.
أمي ا فيمييا يتعلييق بالمصييدر الرابييع للقلييق حييول االقتصيياد العييالمي فهييو اتجيياه األداء االقتصيادي الكلييي
للصين نحو االنخفاض .فباإلضيافة لعاميل الحيرب التجاريية األمريكيية – الصيينية ،هنياك انخفياض
مبيعات المساكن ،مع بقاء رصييد االئتميان المحليي أكبير مين  %230مين النياتج ،وأن إصيالح هيذه
المشيياكل ،وغيرهييا ،تمثّييل تحييدياً ،قييد يتسييبب فييي خفييض أداء االقتصيياد .علميا ً بييأن انفجييار فقاعييات
االئتمان ،في أماكن أخرى من العالم ،عادة ما كان يرافق بانخفياض كبيير بمعيدل النميو .وفيي حالية
مرافقة ذلك بانخفاض شديد بأسعار المسياكن ،فيإن عليى الحكومية أن تبيذل جهيدا ً اسيتثنائيا ً للمحافظية
عليى االقتصياد ،خاصيية إذا كانيت البنييوك الصيغيرة والمتوسيطة الصييينية (والتيي تعتمييد عليى تمويييل
المبيعييات المصييرفية بالجمليية) مضييطربة .وفييي حاليية عييدم تم ّكيين اإلدارة االقتصييادية الصييينية ميين
السيطرة على األداء االقتصادي المتجيه نحيو االنخفياض ،فيإن ذليك سييؤدي إليى مزييد مين انخفياض
أسعار السلع عالمياً ،خاصية السيلع المعدنيية .وهيو األمير اليذي سييكون ليه تيأثير كبيية عليى أمريكيا
الالتينية ،وأفريقيا جنوب الصحراء ،التي استفادت من انتعياش األسيعار سيابقا ً وبتيأثير صييني .كميا
أن االعتميياد الحييديث للتصيينيع الغربييي علييى طلييب السييوق الصيييني ،واألسييواق الناش يئة ،سيييكون لييه
تداعيات خطيرة عالمياً ،في حالة سوء اإلدارة االقتصادية داخل الصين للتعامل مع هذه التطورات.
ويمييارس التخي ّيوف ميين نقييص العييرض النفطييي أثييرا ً فييي عييدم اسييتقرار االقتصيياد العييالمي ،كمصييدر
خييامس .وتشييير اإليكونومسييت أنييه فييي حاليية نجيياح اإلدارة األمريكييية فييي الضييغط علييى الييدول التييي
الزالييت تسييتورد اليينفط اإليرانييي ،بفعييل اسييتثناء ثمييان دول ،مسييتقبالً ،وكييبح كفيياءة أسييطول اليينفط
اإليراني ،فإن إمكانية توفير عيرض كيافي هيي محيل تسياؤل .وذليك باالعتمياد عليى حجيم الطاقيات
الفائضيية حالي يا ً (والممكيين تعبئتهييا بعييد الحظيير الكامييل علييى تصييدير اليينفط اإليرانييي ،حيييث ق يدّرت
اإليكونومست مستوى اإلنتاج النفطي اإليراني عيام  2020/2019عنيد  1.2ملييون برمييل /ييوم).
وفي ظل عدم إمكانية هذا الفائض من س ّد فجوة ارتفياع الطليب الكبييرة بعيد كيبح العيرض اإليرانيي،
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فإن هناك احتمال بارتفاع أسعار النفط لمستوى قد يفوق ( )80دوالر /برميل .وهو األمير اليذي قيد
يضغط باتجاه رفع معدل التضخم العالمي ،والتأثير سلبا ً على النمو.
ويعتبر السلوك الصيني المتوقيع لبسيط سييطرتها عليى الحيدود اإلقليميية ،وبعيض المنياطق المتنيازع
عليها ،مسيتقبالً ،محيل اهتميام المصيدر السيادس الميؤثّر عليى االقتصياد العيالمي .وتتركيز المشياكل
اإل قليميية فيي الحيدود البحرييية بيين الصيين ،وتايالنييد ،والفلبيين (بحير الصييين الجنيوبي) .وفيي حاليية
اللجوء للقوة العسكرية لح ّل مثل هذه النزاعات اإلقليمية فإن هناك آثار عميقة على االقتصاد الدولي،
نظرا ً إلمكانية عرقلة عمل الممرات المائية مح ّل النزاعات.
في حين يتجسد الته ديد الخيامس لالقتصياد اليدولي مين الهجميات والقرصينة عليى شيبكات االنترنيت.
تعرضيت  ،عليى سيبيل المثيال ،شيبكة الطاقية األمريكيية لهجيوم روسيي ،كميا أشيارت الوالييات
حيث ّ
المتحدة في مارس  .2018وحدث بنفس الوقت تقريبا ً هجوم على شبكات حكومية ألمانية .وتهدف
هييذه الهجمييات إلييى إلحيياق أضييرار فييي البنييية التحتييية ،وضييمان منافييذ للمعلومييات ،والتييأثير علييى
اإلجراءات الديمو قراطية ونتائج االنتخابات ،مع تأثيراتهيا عليى ملييارات اليدوالرات مين المعيامالت
اليومية .وفي حالة عدم النجاح في كبح مثل هذه األنواع مين الهجميات فيإن هنياك تيأثير عليى النميو
االقتصادي قد ال يكون محمودا ً وقد ال يكون محدوداً.
ويمثل النزاع في شبه الجزيرة الكورية مصدر سادس لعدم االستقرار فيي االقتصياد العيالمي .حييث
بدأت المفاوضات بين رئيسي الواليات المتحدة ،وكورييا الشيمالية ،نهايية شيهر فبرايير  ،2019بعيد
جولة سابقة في يونيو  .2018وتعتقد اإليكونومست بأن حدّة االختالف مين الشيدّة بحييث ال تتفياءل
بإمكانييية الوصييول إلييى حلييول لكافيية مييوا طن االخييتالف .وتعتقييد بإمكانييية لجييوء الواليييات المتحييدة،
الحقاً ،لسياسة "االحتواء" مع احتمال اللجوء إلى حلول عسكرية جزئية لما يتمتع به هذا الخييار مين
تأييد لعدد من مستشاري اإلدارة األمريكية .وأن أي لجوء إلى هيذا الخييار قيد يترتيب علييه أضيرار
ضخمة في كيل مين كورييا ال جنوبيية ،واليابيان ،ميع تيدمير للعدييد مين سالسيل تجهييز الميواد األوليية
المنتشرة في هذه البلدان.
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والزالييت االختالفييات ضييمن البرلمييان البريطيياني ،واالتحيياد األوروبييي والبرلمييان ،مسييتمرة لضييمان
خروج اقتصادي آمن لبريطانيا من االتحاد .وهو األمر الذي يمثّل مصدر قلق سابع ضد االسيتقرار
االقتصادي العالمي .وبعد الوصول التفاق بين االتحاد األوروبي وبريطانيا في  25نوفمبر 2018
حول آليات الخروج ،فيإن االتحياد ييرفض إعيادة المفاوضيات .وأن موعيد الخيروج المعلين هيو 29
مارس  . 2019وفي حالة عدم الوصيول التفياق فيإن رئيسيية اليوزراء البريطانيية قيد تطليب تأجييل
الخيييروج ،أو الخيييروج بيييدون اتفييياق .وفيييي حالييية الخيييروج بيييدون اتفييياق ،فيييإن ذليييك ،حسيييب رأي
األيكونومست ،سيترتب عليه تأثير حاد سلبي على قيمة الجنيه االسترليني ،وانخفاض ملميوس عليى
معدل النمو أقل من المتوقع .باإلضافة إلى معاملة االتحاد لبريطانيا ،في حالة الخروج بدون اتفياق،
كبلد ثالث تفرض عليه تعريفة جمركية ،ضمن إجراءات أخرى .وما يترتب على ذلك من اسقاطات
على االقتصاد الدولي لالرتباطات البريطانية مع بقية أنحاء العالم اقتصادياً.
وأخييراً ،تمثييل األوضيياع االقتصيادية اإليطالييية مصييدر تهدييد ثييامن لالقتصيياد اليدولي .فبعييد حييوالي
سلسلة زمنية من ( )14ربعاً ،شهد االقتصاد اإليطالي في الربيع األخييرة مين عيام  2018مجموعية
من عوامل عدم التأكيد السياسية واالقتصادية ذات تيأثير سيلبي عليى التجيارة الدوليية .وعلييه تتوقيع
اإليكونومست انخفاض معدل النمو الحقيقي اإليطالي من ( )%0.8عيام  2018إليى ( )%0.2عيام
 . 2019مييع وجييود خطيير باحتمييال موجيية كسيياد الحقيية ،فييي حاليية إذا مييا ترتييب علييى تييدهور ثقيية
المسييتثمرين ارتفيياع فييي عوائييد السييندات .وفييي ظييل وصييول نسييبة المديونييية ( )%130ميين النيياتج
المحلي اإلجميالي (أغلبهيا لبنيوك محليية) ،واحتميال انهييار االئيتالف الحكيومي ،واليدعوة النتخابيات
مبكرة ،وكذلك في ظل أن االقتصاد اإليطالي يمثّل ثالث أكبر اقتصاد ضمن االتحاد األوروبيي ،فيإن
هناك احتمال لتأثيرات سلبية على االقتصاد األوروبي والعالمي بفعل تيدهور األوضياع االقتصيادية،
والمصرفية بشكل خاص ،اإليطالية.
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 2.3التطورات االقتصادية األمريكية
 1.2.3الناتج المحلي اإلجمالي
وفقا ً للتقدير (األولي) حقق االقتصاد األمريكي ،في الربع الرابع من عام  ،2018معدل نمو حقيقي
وصل إلى ( ،)%2.6مقارنة مع ( )%3.4في الربع الثالث .علما ً بأن نتائج هذا التقدير الزالت
أولية وسيتم تعديلها الحقا ً وفقا ً للتقديرات التي ستصدر في  28مارس هذا العام .ويعكس االرتفاع
في معدل النمو الحقيقي المساهمة اإليجابية لإلنفاق االستهالكي الخاص ،واالستثمار الثابت غير
السكني ،والصادرات ،واالستثمار في المخزون الخاص ،واإلنفاق الحكومي الفيدرالي .مع مساهمة
سلبية لالستثمار الثابت السكني ،واإلنفاق الحكومي المحلي وعلى مستوى الوالية ،باإلضافة إلى
الواردات بطبيعة الحال .أما على أساس إسمي فقد حقق الناتج نموا ً وصل ( )%4.6في الربع
الرابع ،أو ما يعادل ( )233.2مليار دوالر ،ليصل الناتج إلى ( )20.89تريليون دوالر .ويوضح
الشكل ( )1معدل النمو الحقيقي ،على أساس ربعي ،للفترة .2018 – 2015
شكل ( :)1التغيّر النسبي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي مقارنة بالربع السابق ()%

 2.2.3معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم ،المعدّل موسمياً ،بالمناطق الحضرية ،خالل شهر فبراير  ،2019بنحو
( .)%0.2في حين ارتفع خالل السنة المنتهية في الشهر المذكور بحوالي ( ،)%1.5قبل التعديل
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الموسمي .وشهدت جميع القطاعات السلعية والخدمية ارتفاعاً ،بعد التعديل الموسمي خالل شهر
فبراير  .2019حيث ارتفعت مجموعة السلع الغذائية بـ ( )%0.4والتي س ّجلت أكبر ارتفاع منذ
مايو  .2014كما ارتفع الرقم القياسي الخاص بالكازولين بحوالي ( ،)%1.5بعد أن شهدت
انخفاضا ً للثالثة أشهر السابقة بشكل متتابع.
أما الرقم القياسي ألسعار المستهلكين ،باستبعاد األغذية والطاقة ،فقد ارتفع بنحو ( )%0.1في
فبراير  2019بعد ارتفاع بنحو ( )%0.2في يناير  2019من نفس العام .وكذلك ارتفعت األرقام
الخاصة بالمسكن ،والرعاية الشخصية ،والتعليم ،والمالبس .ويوضح الشكل ( )2تطور الرقم
القياسي ألسعار المستهلكين ،شهرياً ،خالل العام الماضي.
شكل ( :)2تطور الرقم القياسي ألسعار المستهلكين للمناطق الحضرية
خالل الفترة فبراير  – 2018فبراير )%( 2019

 3.2.3معدل البطالة
ارتفع عدد العاملين ،خالل شهر فبراير  ،2019في المناطق الحضرية ،بحوالي ( )20ألف ،مع
انخفاض معدل البطالة ليصل إلى ( ،)%3.8وانخفاض عدد العاطلين بحوالي ( )300ألف ليصل
العدد اإلجمالي إلى ( )6.2مليون .ويتضمن أعداد العاطلين من فقدوا وظائفهم أو ممن انتهت فترة
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أعمالهم المؤقتة ،وقد انخفضت هذه األعداد بنحو ( )225ألف .ويعكس هذا االنخفاض عودة
العاملين الفيدراليين ألعمالهم التي توقفت في يناير  2019بسبب اإلقفال المؤقت للحكومة.
سد أكبر معدل بطالة ضمن فئة المراهقين ( ،)%13.4ثم السود ( ،)%7.0ثم العمالة من
وقد تج ّ
أصول التينية ( ،)%4.3والبالغين من الذكور ( ،)%3.5ثم البالغين من اإلناث ( ،)%3.4ثم
البيض ( ،)%3.3واآلسيويين (.)%3.1
مع تركز عدد العاطلين ،حسب الفترات ،في فترة ( )5أسابيع وأقل (حوالي  2.458مليون) ،ثم
فترة ( )5 – 4أسبوع( ،حوالي  1.9مليون) ،ثم فترة ( )27أسبوع وأكبر (حوالي  1.403مليون)،
وأخيرا ً ضمن فترة ( )26 – 15أسبوع ،حوالي ( )933ألف .ويوضح الشكل ( )3تطور معدل
البطالة ،المعدّل موسمياً ،خالل عامين.
شكل ( :)3معدل البطالة ،المعدّل موسميا ً،
فبراير  – 2017فبراير 2019
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 3.3التطورات االقتصادية األوروبية
 1.3.3الناتج المحلي اإلجمالي
ارتفع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،المعدّل موسمياً ،بحوالي ( )%0.2في منطقة اليورو،
وبنحو ( )%0.3في المجموعة األوروبية ) .(EU28وذلك خالل الربع الرابع من عام ،2018
بالمقارنة مع الربع الثالث السابق .وبالمقارنة بين الربع الرابع  ،2018والربع الرابع ،2017
ارتفع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي المعدّل موسميا ً بحوالي ( )%1.1في منطقة اليورو ،وبنحو
( )%1.4في المجموعة األوروبية في الربع الرابع من عام  .2018وبالمقارنة مع الوضع في
الواليات المتحدة ،ارتفع معدل النمو ،خالل الربع الرابع من العام المذكور ،فقد ارتفع معدل نمو
الناتج بحوالي ( )%0.6بالقياس مع الربع الثالث .في حين ارتفع بنحو ( )%3.1بالقياس مع الربع
الرابع من عام  .2017وقد ارتفع معدل نمو الناتج خالل عام  2018بحوالي ( )%1.8في منطقة
اليورو ،وبحوالي ( )%1.9في المجموعة األوروبية ،بالمقارنة مع معدل النمو المناظر عام
 ،2017والبالغ ( ،)%2.4ولكل من منطقة اليورو ،والمجموعة األوروبية .ويوضح الشكل ()4
تطور معدل النمو ،على أساس ربعي ،والمعدّل موسميا ً خالل اإلحدى عشر سنة الماضية.
تطور معدالت النمو للمجموعة األوروبية ،ومنطقة اليورو ،بالمقارنة مع
شكل (ّ :)4
الواليات المتحدة ،والمعدّلة موسميا ً ،على أساس ربعي ،للفترة 2018 – 2007
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علما ً بأن أكبر معدل نمو محقق بالربع الرابع لعام  2018هو في حالة "استونيا" ( ،)%2.2ثم
وأقل معدل نمو في حالة "اليونان"

"ليتوانيا" ( ،)%1.3ثم "السويد" و "التفيا" (.)%1.2

و"إيطاليا" ( ،)%-0.1ثم "ألمانيا" ( ،)%0.0ثم "كرواتيا" (.)0.1

 2.3.3معدل التضخم
يتوقع أن يصل معدل التضخم ،في منطقة اليورو ،خالل شهر فبراير  ،)%1.5( ،2019مرتفعا ً
عن شهر يناير البالغ ( .)%1.4علما ً بأن مجموعة الطاقة تمثل أكبر معدل للتضخم ( %3.5في
فبراير مقارنة مع  %2.7في يناير  ،)2019ثم األغذية ،والكحول والتبغ ( %2.4و ،%1.8
تباعاً) ،ثم الخدمات ( ،%1.3و  ،%1.6تباعاً) ،والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة (%0.3
لكال الشهرين) .ويوضح الشكل ( )5التضخم السنوي ،خالل شهر فبراير  ،2019بمنطقة اليورو.
شكل ( :)5معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو ،فبراير )%( 2019

كافة البنود
األغذية ،والكحول ،والتبغ
الطاقة
السلع الصناعـية غـير المرتبطة بالطاقة
الخدمات
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 3.3.3معدل البطالة
وصل معدل البطالة ،المعدّل موسمياً ،خالل شهر يناير  ،2019في منطقة اليورو ،إلى (،)%7.8
والذي يعتبر مستقرا ً بالمقارنة مع شهر ديسمبر  ،2018ويقل عن المعدل السائد في شهر يناير
 2018البالغ ( .)%8.6ويبقى معدل البطالة في شهر يناير العام الجاري هو األقل ،في منطقة
اليورو ،منذ أكتوبر  .2018أما في المجموعة األوروبية ) (EU28فقد وصل المعدل ،في يناير،
إلى ( ،)%6.5وبانخفاض عن المعدل السائد في شهر ديسمبر  2018والبالغ ( ،)%6.6وكذلك
بانخفاض عن ذلك السائد في يناير  2018والبالغ ( .)%7.2ويعتبر هذا المعدل (السائد في شهر
يناير  )2019األقل في المجموعة األوروبية.
ويقدّر مكتب اإلحصاء األوروبي عدد العاطلين في المجموعة األوروبية ،في يناير  ،2019بنحو
( ،)16.222منهم ( )12.848مليون في منطقة اليورو ،وبالمقارنة مع الوضع في شهر ديسمبر
 ،2018فقد انخفض رقم العاطلين بنحو ( )56ألف في المجموعة األوروبية ،وبنحو ( )23ألف في
منطقة اليورو .وبالمقارنة مع الوضع في يناير  2018انخفض عدد العاطلين بنحو ()1.536
مليون في المجموعة األوروبية ،وبحوالي ( )1.233مليون في منطقة اليورو.
ووصل أقل معدل بطالة ،ضمن دول المجموعة األوروبية ،في شهر يناير  ،2019في جمهورية
الجيك ( ،)%2.1ثم ألمانيا ( .)%3.2في حين وصل أعلى معدل في اليونان ( %18.5حسب
إحصاءات نوفمبر  ،)2018ثم إسبانيا ( ،)%14.1وإيطاليا ( .)%10.5ويوضح الشكل ()6
معدالت البطالة المعدلة موسميا ً في دول المجموعة األوروبية في يناير .2019
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شكل ( :)6معدالت البطالة ،يناير 2019
في دول المجموعة األوروبية ()%
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