التقرير الشهري للفريق االقتصادي لمعالي وزير المالية
أكتوبر 7102
ملخص تنفيذي
ّ
ٌلخص هذا التقرٌر ،فً القسم األول ،التطورات االقتصادٌة المحلٌة .حٌث ٌتناول أهم تطورات سعر
صرف أهم العمبلت الدولٌة :الدوالر األمرٌكً ،والٌورو ،واالسترلٌنً ،مقابل الدٌنار الكوٌتً خبلل
شهر أكتوبر  .2017حٌث شهد سعر صرف الدوالر تجاه الدٌنار ارتفاعا ً من ( )301.85فلس
بداٌة الشهر إلى ( )302.55فلس نهاٌة الشهر ،مع تقلبات فً السعر .وتعود أسباب هذه التقلبات
إلى عدد من العوامل ،منها :نمو األجور أكثر من المتوقع مما ّ
عزز ارتفاع أسعار الفائدة ،والتوقعات
الخاصة بمٌل الرئٌس األمرٌكً لترشٌح رئٌس لمجلس االحتٌاطً الفٌدرالًٌ ،كون أكثر مٌبلً لرفع
أسعار الفائدة ،وتضمٌن المٌزانٌة الفٌدرالٌة لعام  2018خفضا ً للضرائب ،وكذلك انتشار أنباء عن
أن المدٌر السابق لحملة الرئٌس األمرٌكً متهم بالتآمر ضد الوالٌات المتحدة ،ونشر بٌانات تشٌر
إلى نمو االقتصاد األمرٌكً ،فً الربع الثالث من عام  2017بواقع ( )%3رغم إعصار "هارفً"
و"إٌرما".
فً حٌن شهد سعر صرف الٌورو ،انخفاضا ً تجاه الدٌنار لٌصل ( )351.94فلس مع نهاٌة الشهر
مقارنة مع ( )356.6فلس بداٌة الشهر .وتعود تقلبات هذا السعر خبلل شهر أكتوبر إلى العدٌد من
األسباب ،منها :التداعٌات األمنٌة فً إسبانٌا بسبب حملة االستفتاء على استقبلل كاتالونٌا ،وظهور
نتائج تحلٌل البنك المركزي األوروبً الذي أشار لحصانة البنوك بمنطقة الٌورو ضد ارتفاعات
أسعار الفائدة ،مع انخفاض معدل البطالة فً المنطقة ألدنى ح ّد له منذ فبراٌر  .2009ومن
األسباب ،أٌضاً ،تراجع عائدات الخزانة األمرٌكٌة ،وتراجع الدوالر األمرٌكً بعد انتشار أنباء عن
ترشٌح رئٌس جدٌد لبلحتٌاطً الفٌدرالً األمرٌكً ،وإطالة مشترٌات البنك المركزي األوروبً من
السندات لغاٌة .2018
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أما فٌما ٌخص سعر صرف االسترلٌنً تجاه الدٌنار الكوٌتً خبلل شهر أكتوبر الماضً فقد شهد
انخفاضا ً من ( )404.434فلس بداٌة الشهر إلى ( )399.472فلس نهاٌة الشهر .وتعود أسباب
تقلبات سعر الصرف ،خبلل الشهر ،إلى عدة عوامل ،منها :تراجع االنتاج الصناعً البرٌطانً فً
النصف الثانً من عام  ،2017وارتفاع قٌم المنازل خبلل شهر سبتمبر ،حسب تقرٌر هٌئة
"هالٌفاكس" للقروض العقارٌة ،والتصرٌحات بفشل جولة مباحثات خروج برٌطانٌا من االتحاد
األوروبً ،ونمو قطاع الخدمات البرٌطانً خبلل شهري ٌولٌو وسبتمبر الماضٌٌن ،وارتفاع معدل
التضخم.

ثم ٌتطرق التقرٌر ،فً قسمه األول ،إلى تطورات سوق الكوٌت لؤلوراق المالٌة ،والتطورات النقدٌة
والمصرفٌة ،ومعدل التضخم .وقد شهدت مإشرات السوق الثبلث :المإشر السعري ،والوزنً،
وكوٌت ( )15انخفاضا ً خبلل شهر أكتوبر .وشهدت البورصة بداٌة شهر أكتوبر مكاسب إٌجابٌة
بلغت نحو ( )400ملٌون دٌنار رغم تبادل أداء مإشراتها نهاٌة األسبوع األول .وشهدت فً
األسبوع الثانً مكاسب بفعل موجة شراء على األسهم القٌادٌة والتشغٌلٌة مع تراجع البورصة فً
األسبوع الثالث ،وكذلك الحال فً األسبوع الرابع ،وفً ظل هبوط معدالت السٌولة النقدٌة إلى
مستوٌات متدنٌة.

أما على مستوى األداء المصرفً ،فقد أشار القسم األول ،إلى أرباح البنوك .حٌث أعلن بنك بوبٌان
تحقٌقه ألرباح فً نهاٌة الربع الثالث بلغت ( )34ملٌون دٌنار (وبمعدل نمو  %15مع الفترة نفسها
فً العام الماضً) .وأعلن بنك الكوٌت الوطنً أرباحاً ،فً نهاٌة نفس الربع ،بلغت ()238.4
ملٌون دٌنار (بنمو  %8.7عن الفترة نفسها من العام الماضً) .وحقق بٌت التموٌل أرباحا ً صافٌة
( )137.8ملٌون (بنمو  ،)%12وبنك الخلٌج ( )36.1ملٌون (بنمو  ،)%10فً حٌن حقق بنك
وربة أرباحا ً صافٌة بلغت ( )4.7ملٌون دٌنار (وبمعدل نمو  .)%442وكذلك الحال مع البنك
األهلً المتحد الذي حقق أرباحا ً بلغت ( )40ملٌون دٌنار (وبنمو  ،)%2.3وبنك برقان)53.9( ،
ملٌون دٌنار ،وبنمو بلغ ( ،)%11واألهلً الكوٌتً ،)%22.1( ،وبنمو بلغ ( ،)%11.6وبنك
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الكوٌت الدولً )13.5( ،ملٌون دٌنار ،وبمعدل نمو ( ،)%0.07وأخٌراً البنك التجاري)14.5( ،
ملٌون ،وبنمو (.)%47.5

ومن جهته قام بنك الكوٌت المركزي بإصدار أذونات بقٌمة ( )240ملٌون دٌنار لمدة ( )6أشهر،
نٌابة عن وزارة المالٌة ،وبعائد ( .)%1.87وبلغت نسبة التغطٌة ( .)%967وأصدر البنك
إصداراً جدٌداً بقٌمة ( )240ملٌون دٌنار لمدة ( )6أشهر بعائد ( ،)%1.75وبنسبة تغطٌة
( .)%872ومن ناحٌة أخرى ،ارتفع العرض النقدي ) (M2بنسبة ( )%0.9فً شهر أغسطس
مقارنة بشهر ٌولٌو  ،2017ووصل إلى ( )36.31ملٌار دٌنار .وشهدت ودائع البنوك المحلٌة
ارتفاعا ً بنسبة ( )%0.1لتصل إلى ( )32.1ملٌار دٌنار .وكذلك األمر مع ودائع العمبلت األجنبٌة
بنسبة ( )%8.7لتصل إلى ( )2.49ملٌار دٌنار خبلل شهر أغسطس .وارتفعت ،أٌضاً ،فً شهر
أغسطس ،التسهٌبلت االئتمانٌة للمقٌمٌن بنسبة ( ،)%0.5والقروض الشخصٌة بنسبة (،)%0.9
وانخفض االئتمان الممنوح للمإسسات المالٌة غٌر المصرفٌة بنسبة (.)%0.7

وتعرّ ضت مطالبات البنوك المحلٌة على البنك المركزي (سندات الخزٌنة) إلى انخفاض ،خبلل شهر
أغسطس ،بنسبة ( )%6.3لتصل إلى ( )2.98ملٌون دٌنار .وكذلك الحال بالنسبة لودائع األجل
لدى البنك المركزي ،بنسبة ( ،)%18.3وانخفاض موجودات البنك المركزي بنسبة ()%1.4
خبلل نفس الشهر مقارنة بشهر ٌولٌو  .2017أما أسعار الفائدة على الودائع بؤجل ،بالدٌنار
الكوٌتً ،فقد استقرت فً شهر أغسطس عند ( )%1.51ألجل شهر واحد ،و( )%1.66ألجل
ثبلثة أشهر ،و( )%1.82ألجل ستة أشهر ،و( )%2.01ألجل سنة.

وتعرّض الرقم القٌاسً ألسعار المستهلكٌن لبلرتفاع لٌصل إلى ( )112.8فً شهر سبتمبر 2017
( .)100 = 2013وذلك بفعل ارتفاع أسعار مجموعات السلع الغذائٌة والمشروبات ،والسجائر
والتبغ ،والكساء وملبوسات القدم ،وخدمات المساكن ،والصحة ،والنقل ،واالتصاالت ،والترفٌه
والثقافة ،والتعلٌم ،والمطاعم والفنادق ،والسلع والخدمات المتنوعة .مع استقرار أسعار مجموعة
المفروشات المنزلٌة ،ومعدات الصٌانة.
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ولع ّل من أهم التطورات النفطٌة خبلل شهر أكتوبر  ،2017هو اتجاه أسعار النفط نحو االرتفاع،
وللشهر الرابع ،وما نتج عن ذلك الحقا ً من وصول مزٌج برنت إلى أعلى من ( )60دوالر /برمٌل،
وبارتفاع بلغ ( )%35عن شهر ٌونٌو  .2017ووصول متوسط سعر النفط الكوٌتً خبلل شهر
أكتوبر إلى نحو ( )54.5دوالر /برمٌل ،مقارنة مع ( )52.2دوالر /برمٌل لشهر سبتمبر .2017
وتعود هذه التطورات النفطٌة إلى عدة أسباب ،منها :تحسّن معدل النمو العالمً وانعكاسات ذلك
على طلب النفط السٌما من الصٌن ،والتغٌرات الجٌوسٌاسٌة والتوترات اإلقلٌمٌة مثل انخفاض
صادرات النفط من جنوب العراق ،وشماله .باإلضافة إلى االلتزام بخفض اإلنتاج لٌصل إلى
( )%104فً  17أكتوبر  ،2017وأثر ذلك على تراجع المخزون النفطً .واتجاه عدد الحفارات،
الخاصة بإنتاج النفط الصخري ،نحو االنخفاض.

وعلى مستوى التطورات النفطٌة الواردة فً تقارٌر منظمة أوبك ،ووكالة الطاقة الدولٌة ،فٌشٌران
إلى استمرار تحسّن معدل النمو العالمً ،السٌما دول منظمة التعاون االقتصادي األوروبً،
وروسٌا .مع توقع ارتفاع العرض النفطً من غٌر الدول األعضاء فً أوبك .كما تمت اإلشارة
إلى انخفاض اإلنتاج النفطً ،فً أكتوبر ،بمقدار ( )80كلٌو برمٌلٌ /وم ،بسبب انخفاض العرض
بكل من الجزائر ،والعراق ،ونٌجٌرٌا .وتشٌر هذه التقارٌر إلى أن سوق المنتجات النفطٌة قد شهد
ضعفا ً بالمقارنة مع سوق النفط .مع توقع انتعاش التكرٌر خبلل الشهرٌن األولٌن من عام .2018
ثم ٌنتقل التقرٌر إلى القسم الثانً ،حول التطورات االقتصادٌة اإلقلٌمٌة .وٌشمل هذا القسم عرضا ً
ملخصا ً ألحدث تقرٌرٌن :عن المملكة العربٌة السعودٌة ،وبلدان مجلس التعاون .وقد اهتم التقرٌر
األول ،تقرٌر الفقرة الرابعة الصادر من صندوق النقد الدولً فً أكتوبر  ،2017باستمرارٌة عمل
المملكة بـ "رإٌة  "2030بهدف تنوٌع مصادر الدخل واإلصبلح الهٌكلً .وما تضمنته هذه الرإٌة
من" :برنامج التحول الوطنً  ،"2020و"تحقٌق التوازن المالً  ."2020باإلضافة إلى عشرة
برامج أخرى ستعلن قرٌباً .باإلضافة إلى تؤسٌس "المركز الوطنً لقٌاس أداء الهٌئات العامة" .وقد
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ثمّن الص ندوق اإلجراءات المتخذة لتنفٌذ توصٌاته العشرة المقترحة فً تقرٌره لعام  ،2016وما
ترتب علٌها ،ضمن أسباب أخرى ،من خفض العجز بالموازنة بنسبة ( )%5من الناتج المحلً غٌر
النفطً ،لٌصل إلى ( )%44عام  ،2016بعد أن كان ( )%49.8عام  .2015باإلضافة إلى
خفض اإلنفاق بنسبة ( )%6.4بسبب تراجع اإلنفاق الرأسمالً ،وتسوٌة متؤخرات عام 2015
( %3.3من الناتج المحلً اإلجمالً) ،وارتفاع اإلٌرادات غٌر النفطٌة ،وانخفاض شدٌد فً
اإلٌرادات النفطٌة .وما نتج عن هذه التطورات من وصول العجز إلى ( )%17.2عام 2016
مقابل ( )%8.15من إجمالً الناتج عام  .2015ولجؤت الحكومة إلى تموٌل العجز بالسحب من
الودائع الحكومٌة ،واالقتراض .وتراجع صافً األصول المالٌة الحكومٌة إلى ( )%17.1من الناتج
المحلً اإلجمالً عام  2016بعد أن كان ( )%35.9عام  .2015كما تباطؤ معدل نمو الناتج
لٌصل إلى ( )%1.7عام  ،2016بعد أن كان ( )%4.0عام  ،2015مع ّ
تؤثر قطاعات البناء،
وتجارة الجملة والتجزئة ،بشكل خاص.
وشهد معدل نمو التشغٌل نمواً بطٌئا ً وصل إلى ( )%1.4عام  2016بعد أن كان ( )%3.8عام
 .2015فً مقابل معدل بطالة وصل إلى ( )%12.3بعد أن كان ( )%11.5خبلل العامٌن
المذكورٌن ،تباعاً .وارتفاع معدل بطالة الشباب ( 24 – 15سنة) لٌصل إلى :اإلناث (،)%34.5
والذكور ( .)%40.5وانخفاض معدل التضخم خبلل النصف األول من عام  .2017وسجّ ل هذا
المعدل قٌمة سالبة فً ٌناٌر  2017بسبب استبعاد زٌادات أسعار الطاقة والمٌاه.
وأوضح الحساب الجاري عام  2016انخفاضا ً ( )%3.9من الناتج ،بسبب تراجع الواردات والناتج
عن انخفاض اإلنفاق االستثماري خاصة الحكومً .وقد تراجعت الودائع المصرفٌة بشكل كبٌر
بسبب قٌام صنادٌق التقاعد بسحب الودائع وشراء سندات حكومٌة .وبفعل ّ
تؤخر الحكومة بدفع
مستحقات المقاولٌن قاموا ،بدورهم ،بالسحب من خطوط االئتمان المتاحة لهم لحٌن صرف
المستحقات ،األمر الذي ساهم فً رفع أسعار الفائدة بٌن البنوك .مع قٌام مإسسة النقد السعودي
برفع سعر الفائدة على عملٌات الشراء المعاكسة  ،Reverse Ripoوإبقاء السعر دون تغٌٌر على
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إعادة الشراء  ،Ripoتماشٌا ً مع سٌاسة االحتٌاطً الفٌدرالً األمرٌكً .مع ارتفاع نسبة القروض
المتعثرة ،بشكل طفٌف ( ،)%1.4وبقاء مخصصات رأس المال ،وخسائر القروض ،مرتفعة.

وأشار التقرٌر ،بعد ذلك ،لآلفاق االقتصادٌة القتصاد المملكة .حٌث استهدفت المملكة خفض العجز
لٌصل إلى ( )%7.7من الناتج المحلً اإلجمالً عام  ،2017ثم تحقٌق التوازن عام  ،2019ثم
الفائض عام  .2020وخدمة لذلك انتهجت المملكة العدٌد من الوسائل واإلجراءات ،وما ٌترتب
علٌها من نتائج :ضرائب على التبغ والمشروبات الغازٌة (لغاٌة عام  ،)2022واالستمرار فً
ترشٌد أسعار الطاقة لمعادلتها مع األسعار الدولٌة ،وتوقع ارتفاع النمو غٌر النفطً ،وزٌادة
استثمارات صندوق االستثمارات العامة.

وٌعتقد الصندوق بإمكانٌة تحقٌق فائض بالحساب الجاري ،عام  ،2022بسبب انخفاض الواردات،
وارتفاع الصادرات البتروكٌماوٌة ،وتوقع ارتفاع أسعار النفط .والحظ التقرٌر ارتفاع قوة العبلقة
بٌن اإلنفاق الحكومً ،والنمو غٌر النفطً ،لتصل قوة ارتباط هذه العبلقة إلى ( )0.99خبلل
( ،)2016 – 2011بعد أن كانت ( )0.6للفرد ( .)2016 – 1990إالّ أن العبلقة بٌن اإلنفاق
الجاري والنمو اتجهت لبلنخفاض نسبٌاً.

ثم ٌتناول التقرٌر بعض المخاطر المرتبطة بؤداء اقتصاد المملكة ،والتً ٌصفها بمٌلها للنمو ،إلى
جانب النتائج غٌر المتوقعة فً األجل القصٌر .إالّ أنه ٌستدرك بؤن هذه المخاطر ستكون أكثر
توازنا ً فً األجل المتوسط .وتشمل هذه المخاطر :التوترات اإلقلٌمٌة ،وإمكانٌة تنفٌذ إجراءات
ضبط المالٌة بسرعة مفرطة (ٌوصً الصندوق بالتدرج) .مع أهمٌة أن ال ٌكون رفع النمو على
حساب ارتفاع ال ّدٌن ،وارتفاع أسعار الفائدة ،ووضع ضغوط على سعر الصرف .ألن ذلك
سٌنعكس سلبا ً على النمو طوٌل األجل.
وأخٌراً تعرّض التقرٌر للسٌاسات ،ومن خبلل أربعة محاور :التصحٌح المالً ومكوناته وتنفٌذه،
وإصبلحات تعزٌز النمو وتفعٌل دور القطاع الخاص ،وصبلبة القطاع المالً وتطوره ،وسعر
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الصرف واالستقرار الخارجً .ونبّه التقرٌر ،أثناء عرضه لهذه السٌاسات ،إلى أهمٌة تكامل
إصبلحات المالٌة مع اإلصبلحات الداعمة للنمو والتنوٌع .وأٌّد التقرٌر سٌاسة رفع أسعار الطاقة
وتحفظه على زٌادة الرسوم على الوافدٌن لعدم استدامتها فً األجل الطوٌل ،وأهمٌة إنشاء مكاتب
لترشٌد اإلنفاق (مإمل أن ٌصل الوفر إلى  21ملٌار لاير فً نفقات التشغٌل خبلل السنوات الثبلث
األولى فً ثبلث وزارات ،كمرحلة تجرٌبٌة) .مع أهمٌة مراجعة فاتورة األجور ( %45من
اإلنفاق الحكومً عام  ،)2017ورفع كفاءة االستثمارات ،وتعزٌز شبكة األمان االجتماعً،
والشفافٌة فً المالٌة العامة.
وٌتطرق التقرٌر أٌضاً ،فً مجال السٌاسات األربعة ،إلى عدد من القٌود أمام تفعٌل القطاع الخاص
مثل مهارة العمالة السعودٌة ،وانخفاض مشاركة اإلناث ،والقواعد المنظمة لممارسة األعمال،
واالئتمان المتاح لبعض القطاعات ،وأهمٌة إعطاء دور أكبر لؤلنشطة الصغٌرة والمتوسطة فً
مجال النمو والتشغٌل ،وأهمٌة الخصخصة (فً  16قطاع) ،والشراكة بٌن العام والخاص ،وأهمٌة
خفض ضرٌبة الدخل على شركات النفط من ( )%85إلى ( )%50اتساقا ً مع المعاٌٌر الدولٌة.
وأشار التقرٌر ،أٌضاً ،إلى تعٌٌن مإسسة "تومسون روٌترز" كوكٌل إلدارة أسعار الفائدة بٌن
البنوك ،وخفض مخاطر قروض القروض العقارٌة (من  %100إلى  ،)%75ورفع الح ّد األقصى
لنسبة القروض /الودائع المسموح به للبنوك (من  %85إلى  .)%90وأخٌراً أشار التقرٌر ،فً
مجال السٌاسات ،إلى أهمٌة استمرار ربط اللاير بالدوالر األمرٌكً (رغم أهمٌة تبنً سٌاسة أسعار
فائدة أكثر استقبللٌة فً حالة مرونة سعر الصرف) .إالّ أن هذه المرونة لن تكون إٌجابٌة فً حالة
محدودٌة التنوٌع ،والتنافسٌة.
واهتم القسم الثانً ،أٌضاً ،بتقرٌر آفاق االقتصاد الدولً لمنطقة الشرق األوسط ،الصادر فً أكتوبر
 ،2017والمتضمن اإلشارة إلى األوضاع االقتصادٌة لدول مجلس التعاون ،ضمن البلدان المصدرة
للنفط .وأشار إلى تحقٌق بلدان مجلس التعاون ،كمجموعة ،لمعدل نمو ( )%0.5عام  ،2017مع
توقع تحسن النمو غٌر النفطً لٌصل إلى ( )%2.6نفس العام ،وإلى ( )%2.6عام  ،2018بفعل
تباطإ سٌاسات الضبط المالً .وأشار إلى أهمٌة ابتعاد دول المجلس عن إعادة توزٌع اإلٌرادات
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النفطٌة من خبلل اإلنفاق على القطاع العام ،وأهمٌة استمرار جهود تنوٌع مصادر الدخل ،والضبط
المالً.

وأشار التقرٌر إلى إصدار دول المجلس ،فً النصف األول من عام  ،2017سندات بقٌمة ()30
ملٌار دوالر تقرٌباً ،كؤحد آلٌات تموٌل عجز الموازنة .ورغم أهمٌة اإلصدار األجنبً للسندات من
حٌث تقلٌل التزاحم مع القطاع الخاص ،إالّ أن اإلصدار المحلً ٌساهم فً تعزٌز ودعم دور
األسواق المالٌة ،كما أنه ٌخفف من اآلثار السلبٌة لتدهور أوضاع األسواق الدولٌة .وٌوصً التقرٌر
بؤهمٌة أن آلٌة االقتراض واالستثمار جزء من آلٌة إدارة األصول والخصوم .ودعما ً لهذا التوجه تم
فتح مكاتب إلدارة ال ّدٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة ،والكوٌت ،وعُمان ،وتعزٌز المكتب فً
أبوظبً ودبً.
ونظراً ألهمٌة الح ّد من العجزٌ ،شجع التقرٌر على دور رأس المال الخاص المحلً واألجنبً .حٌث
تم بالفعل فً حالة المملكة العربٌة السعودٌة السماح لنفاذ المستثمرٌن األجانب ألسواق المال
المحلٌة ،مع ّ
تؤخر اعتماد قوانٌن رأس المال األجنبً فً حالة عُمان ،واإلمارات .وٌإكد التقرٌر
على صبلبة أوضاع البنوك بمجلس التعاون ،سواء من حٌث نسب كفاٌة رأس المال ،أو التمتع
بربحٌة جدٌدة .ورغم ذلك هناك انخفاض فً ربحٌة بعض البلدان ألسباب تعود النخفاض قٌمة
األصول (حالة اإلمارات) ،وتراجع هوامش أسعار الفائدة بسبب المنافسة على الودائع (حالة عُمان).
وٌبلحظ التقرٌر جهود دول المجلس فً مجال تقوٌة أُطر السٌاسات االحترازٌة ،مثل متطلبات
السٌولة (حالة البحرٌن) ،وتطبٌق سعر فائدة مرجعً بٌن البنوك (حالة عُمان) ،وتعمٌق أسواق رأس
المال المحلٌة (حالة المملكة العربٌة السعودٌة) ،وتعزٌز األُطر االحترازٌة (حاالت البحرٌن ،وقطر،
والسعودٌة ،ووضع أُطر للبنوك اإلسبلمٌة (حالة الكوٌت).

وٌلفت التقرٌر االنتباه إلى أن نموذج التنمٌة الحالً كان مخٌّب لآلمال فً مجال اإلنتاجٌة (العامل
الرئٌسً لتعزٌز معدل النمو) ،بسبب ،ضمن أسباب أخرى ،ارتفاع دور األجور بالقطاع العام غٌر
المرتبط باإلنتاجٌة .وأخٌراً ٌبلحظ التقرٌر بؤن مواطن عدم االستقرار والمخاطرة الزالت قوٌة،
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ومتمثلة فً التوترات اإلقلٌمٌة ،والمٌل نحو الحمائٌة ،واحتمال سرعة العودة إلى أسعار الفائدة
المرتفعة ،وارتفاع قٌمة الدوالر ،والحاجة لمزٌد من الضبط المالً .إالّ أنه فً المقابل هناك بوادر
تعافً االقتصاد الدولً وتعزٌز معدالت النمو والطلب ،األمر الذي ٌساهم إٌجابٌا ً فً تعزٌز فرص
النمو فً البلدان المصدرة للنفط.

وتناول التقرٌر الشهري ،أكتوبر  ،2017فً قسمه الثالث ،التطورات االقتصادٌة العالمٌة ممثلة فً
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،والمجموعة األوروبٌة .وبقدر تعلّق األمر بالوالٌات المتحدة ،فقد شهد
معدل النمو ،وفقا ً للتقدٌرات "المتقدمة" للربع الثالث من عام  ،2017نمواً ،على أساس سنويٌ ،ق ّدر
بـ ( )%3.0بفعل المساهمة اإلٌجابٌة لئلنفاق الحكومً الخاص ،واالستثمار فً المخزون الخاص،
واالستثمار الثابت غٌر السكنً ،والصادرات ،واإلنفاق الحكومً الفٌدرالً وعلى مستوى الوالٌة،
والمحلٌات ،مع انخفاض الواردات .وعند تناول معدل التضخم فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،
الرقم القٌاسً ألسعار المستهلك ،لشهر أكتوبر من العام الجاري ،أوضحت النتائج ارتفاع هذا
المعدل ،عن الشهر الماضً أي سبتمبر ،بنحو ( ،)%0.1على األساس الموسمً المعدل ،مع
ارتفاع للرقم القٌاسً الخاص بالطاقة ،وانخفاض الرقم الخاص بالمواد الغذائٌة .فً حٌن ارتفع عدد
العاملٌن فً الحضر فً شهر أكتوبر بـ ( )261ألف ،وانخفض معدل البطالة لنفس الشهر لٌصل
إلى ( .)%4.1وشهد قطاع األغذٌة والمشروبات ارتفاعا ً حاداً ،لٌعوّ ض االنخفاض الذي شهده فً
شهر سبتمبر  ،2017بسبب إعصاري "إٌرما" و"هارفً" .وتر ّكز عدد العاطلٌن لشهر أكتوبر
والبالغ ( )6.5ملٌون فً فئة المراهقٌن ،ثم السود ،ثم البلتٌنٌٌن ،ثم الرجال البالغٌن ،ثم اآلسٌوٌٌن.

أما فً حالة المجموعة األوروبٌة ،فتوضح البٌانات المنشورة بارتفاع معدل نمو الناتج المحلً
اإلجمالً ،المع ّدل موسمٌاً ،خبلل الربع الثالث عام  ،2017بنحو ( )%0.6مقارنة مع الربح الثانً
البالغ ( .)%0.7فً حٌن وصل معدل التضخم لشهر اكتوبر إلى ( )%1.4وبانخفاض عن المعدل
السائد فً شهر سبتمبر ( .)%1.5وقد ساهمت أسعار الطاقة بؤكبر معدل ،على أساس سنوي فً
أكتوبر ( %3.0مقارنة مع  %3.9فً سبتمبر) ،ثم أسعار األغذٌة والمشروبات الكحولٌة والتبغ
( %2.4و  %1.9تباعاً).
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أما عن تطورات التشغٌل والبطالة ،فقد وصل معدل البطالة لشهر سبتمبر  2017إلى ()%8.9
وبانخفاض عن شهر أغسطس (.)%9.0

ووصل عدد العاطلٌن فً المجموعة األوروبٌة

) (EU28إلى ( )18.4ملٌون ،منها ( )14.5ملٌون فً منطقة الٌورو ،فً شهر سبتمبر ،2017
وبانخفاض عن شهر أغسطس ٌق ّدر بـ ( )116ألف فً المجموعة األوروبٌة ،و( )96ألف فً
منطقة الٌورو .وشهدت جمهورٌة الجٌك ،وألمانٌا ،ومالطا ،أقل معدالت بطالة ،والٌونان ،وإسبانٌا،
وكرواتٌا ،أعلى معدالت.
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