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 أبرز النقاط

  المخاوف حول حدوث "ركود مزدوج"،  منتزيد حاالت اإلصابة بالفيروس في الواليات المتحدة وأوروبا خالل شهر أكتوبر الماضي ارتفاع

 .إال أن المعنويات ارتفعت بقوة بداية شهر نوفمبر بفضل االنباء اإليجابية حول اللقاح ونتائج االنتخابات األمريكية

  مة تزايد إمكانية تقديم حزيساهم في  (ا)الذي ما يزال متنازعاً عليهفوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة األمريكية

  .مالي، إال أن التفاؤل االقتصادي الناجم عن اللقاح قد يؤدي إلى إقرار حزمة دعم مالي أصغر حجماً التحفيز للجديدة 

  إلى دفع المنطقة للتوجه نحو الركود مرة أخرى في الربع الرابع من العام الحالي بعدتؤدي قد عمليات اإلغالق في كافة أنحاء أوروبا 

ي ف من االنفصال في الربع الثالث، مع قرب توصل المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي إلى المرحلة النهائية %12.7انتعاش النمو بنسبة 

 .محاولة أخيرة إلبرام اتفاقية تجارية قبل نهاية العام

  

 ،من المخاوف االقتصاديةعودة تفشي كورونا تزيد 

 وأنباء التوصل إلى لقاح فّعال تنعش األسواق  

 االقتصادي الموجز
2020 نوفمبر I  16  إدارة البحوث االقتصادية  

تراجعت مؤشرات األسهم القياسية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر 

نتيجة لتزايد حاالت اإلصابة بالفيروس مرة أخرى في كافة أنحاء 

أثارت الواليات المتحدة وأوروبا، إذ أقرت اوروبا إجراءات إغالق جديدة 

مخاوف بحدوث "ركود مزدوج"، مما أثر على أداء األسواق المالية 

خالل الشهر، بينما  %7.4بنسبة  50فانخفض مؤشر يورو ستوكس 

. وتحسنت المعنويات %2.8بنسبة  500تراجع مؤشر ستاندرد أند بوزر 

بشكل ملحوظ في مستهل شهر نوفمبر، إال أنه وبانتهاء االنتخابات 

الرغم من انها ما زالت محل  نزاع قضائي( تحسنت األمريكية )على 

المعنويات نظراً لتزايد إمكانية إقرار حزمة التحفيز المالي، هذا إلى جانب 

، مما ساهم في تعزيز آمال 19-النتائج اإليجابية للقاح فَعال ضد كوفيد

. إال أن حدوث 2021العودة إلى األوضاع االقتصادية االعتيادية في عام 

في إنتاج وتوزيع اللقاح قد يعني استمرار المخاوف المتعلقة  أي تأخير

بالجائحة كأحد أبرز العوامل المحورية المؤثرة في المناخ االقتصادي 

لبعض الوقت. كما ارتفعت ايضاً أسعار النفط في بداية شهر نوفمبر، اذ 

دوالراً للبرميل في ظل تحسن آفاق  43قفز سعر مزيج خام برنت إلى 

 النفط. الطلب على

 فوز بايدن يثير حدة التوترات ويدعم إقرار حزمة التحفيز المالي

أسفرت االنتخابات الرئاسية عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ضد 

بالتصويت الشعبي وتوقع  48-51الرئيس الحالي دونالد ترامب بهامش 

في نظام المجمع االنتخابي على الرغم من عزم ترامب  232-306تحقيقه 

لطعن في شرعية التصويت في بعض الواليات التي كانت نتائجها ا

متقاربة إلى حد كبير. وعلى الرغم من أن إمكانية نجاح ترامب في الطعن 

على نتائج االنتخابات المتنازع عليها قد يكون مصدر قلق للمستثمرين 

من حيث المبدأ، إال أن فرص نجاح ترامب في هذه المرحلة تبدو بعيدة 

ي لتجنب انعكاس المضاعفات الخطيرة على التوقعات االقتصادية. بما يكف

وفي واقع األمر، تبدو األسواق راضية عن الفشل المحتمل للديمقراطيين 

في السيطرة على مجلس الشيوخ )هناك مقعدين في جورجيا يمكن الفوز 

بهما( األمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة وضع السياسات، إال أنه يقلل 

من فرص تنفيذ بايدن لبعض  المحاور المثيرة للجدل ضمن سياساته  أيضا

بما في ذلك فرض الزيادات الضريبية على الشركات والمستثمرين. كما 

قد تؤدي األخبار اإليجابية عن اللقاح الفَعال ضد الفيروس إلى تقليل أهمية 

 حزمة التحفيز المالي نظراً ألن الجمهوريين والديمقراطيين قد يتوصال

تريليون  2إلى اتفاق على حزمة تحفيز مالي موجهة بقيمة أقل بكثير من 

شريعات ت ةدوالر إذا تحسنت آفاق النمو االقتصادي. وقد يتطلب تمرير أي

قانونية جديدة االنتظار حتى يؤدي الكونجرس الجديد اليمين الدستورية 

 في يناير المقبل.

  جمالي للواليات المتحدةمكونات الناتج المحلي اإل :1الرسم البياني 

(، على أساس ربعي)%  

 

  Refinitivالمصدر: 
 

وقبل االنتخابات مباشرة، تم الكشف عن انتعاش الناتج المحلي اإلجمالي 

في الربع الثالث من  %33.1مجدداً بمعدل سنوي قياسي بلغت نسبته 

في الربع الثاني من العام  %31.4بعد تسجيل انكماش بنسبة  2020عام 

 الحالي في الوقت الذي تم خالله فرض القيود وبلوغ عملية إغالق األنشطة 

(. وكان االنتعاش مدفوعاً بزيادة 1االقتصادية ذروته )الرسم البياني 
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، إضافة إلى األداء القوي لالستثمار %40.7االستهالك الخاص بنسبة 

 )خاصة السكني(.

إال أن  االرتفاع الكبير في حاالت اإلصابة بالفيروس وتخطيها أكثر من 

قة جدد المخاوف المتعلألف حالة يومياً ببداية شهر نوفمبر أدى إلى ت 140

بفرض القيود على الحركة وإغالق األنشطة  االقتصادية، إذ وعد بايدن 

باتباع نهج أكثر صرامة فيما يتعلق بالتدابير االحترازية بالمقارنة مع ما 

أعلنه ترامب خالل حملته االنتخابية. وظلت البيانات االقتصادية متباينة، 

بما في ذلك استمرار االتجاه الهبوطي  إال أنها كانت إيجابية في الغالب،

في أكتوبر(. وكانت نتائج مسح مؤشر مديري  %6.9لمعدالت البطالة )

( عن شهر أكتوبر ISMالمشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات )

( وذلك على 59.3( والتصنيع )56.6قوية لكل من قطاع الخدمات )

-ستهالكي يبدو )ما يزال الرغم من أن تالشي االنتعاش في اإلنفاق اال

(. ومن جهة 2على أساس سنوي في سبتمبر( )الرسم البياني  0.6%

أخرى، أبقى االحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية دون تغيير في 

للنطاق المستهدف لمعدل الفائدة على األموال  %0.25-0.0نوفمبر )

ليار دوالر م 120الفيدرالية وأكد مواصلة برنامج شراء األصول بقيمة 

شهرياً(. وأقر رئيس االحتياطي الفيدرالي جاي باول بأن االنتعاش كان 

"متواضعاً"، إال انه على الرغم من بقاء معدل تضخم مؤشر نفقات 

االستهالك الشخصي األساسي أقل بكثير من المستوى المستهدف المحدد 

اج تفي سبتمبر وارتفاع حاالت اإلصابة بالفيروس، فقد يح %1.5بنسبة 

البنك لرؤية دليل أوضح على التدهور االقتصادي قبل ادخال المزيد من 

 التدابير التيسيرية على السياسة النقدية التي تتسم فعلياً بالمرونة في الوقت

 الراهن.

 في الواليات المتحدة البطالةمعدل : 2الرسم البياني 

(%)  

 

  Refinitiv المصدر:
 

 إلى انكماش جديد في الربع الرابعاإلغالق في أوروبا يؤدي 

تراجعت األوضاع االقتصادية في أوروبا على خلفية فرض عمليات 

إغالق جديدة الحتواء االرتفاع الكبير في حاالت اإلصابة بالفيروس منذ 

أكتوبر الماضي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وتعتبر 

القيود التي تم فرضها مؤخراً أقل شدة بصفة عامة مقارنة بتلك المطبقة 

أثناء تفشي الموجة األولى من الجائحة، هذا باإلضافة إلى تحسن تكيف 

الشركات في الوقت الحاضر مما قد يؤدي إلى احداث تداعيات اقتصادية 

أقل حدة، إال أنه ما يزال من المرجح أن تدخل المنطقة في ركود اقتصادي 

بع لربعد االنتعاش القوي الذي شهدته في ا 2020في الربع الرابع من عام 

الثالث من العام الحالي. اذ ارتفع الناتج المحلي االجمالي لمنطقة اليورو 

على أساس ربع سنوي  %12.7بنسبة  2020في الربع الثالث من عام 

(. وجاء ذلك في أعقاب 3( )الرسم البياني %9.6)توقعات المحللين 

في الربعين األول والثاني على  %11.8و %3.7االنكماش بنسبة 

عن  %4، ليظل بذلك معدل الناتج المحلي اإلجمالي أقل بنسبة التوالي

 (.2019مستويات ما قبل الجائحة )الربع الرابع من عام 

في أكتوبر مما  50ووصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 

يشير إلى الركود )وانكماش قطاع الخدمات(، إال ان هذا المعدل من شأنه 

التراجع مع بدء ظهور تداعيات اإلغالق. وبصفة أن يشهد المزيد من 

 -عامة، فإن نهج "التوقف والعودة" الذي تتبعه أوروبا لحاالت اإلغالق 

إال انه يخاطر بالدخول  –على الرغم من حساسيته تجاه المخاوف الصحية 

في دورة عدم اليقين التي تحد من اإلنفاق الشخصي وتقلص إنفاق 

ه التعافي االقتصادي حتى يتم طرح لقاح الشركات مما قد يقوض بدور

فَعال. ومن جهة أخرى، استقر معدل البطالة بصورة جيدة حتى اآلن عند 

في فبراير في ظل تمكن  %7.3فقط في أكتوبر مقابل  %8.3مستوى 

 برامج التسريح المؤقت من إخفاء مواطن ضعف سوق العمل.

 بيالناتج المحلي اإلجمالي االورو: 3الرسم البياني 

()%، على أساس ربعي  

 

 ، * النمو للمملكة المتحدة حتى أغسطسIHS Markit المصدر: 
 

وكان من المتوقع أن يبقي البنك المركزي األوروبي على سياسته النقدية 

دون تغيير في أكتوبر، إال أنه تعهد "بإعادة ضبطها" وفقاً لما تقتضيه 

تأثيرات الجائحة على التضخم. الحاجة لدعم التعافي االقتصادي ومواجهة 

وتم اعتبار تلك الخطوة على أنها تلميح واضح التباع المزيد من التدابير 

التيسيرية في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده في ديسمبر والذي قد يتضمن 

تريليون يورو  1.35تمديد أو توسيع برنامج شراء األصول البالغ قيمته 

صيف المقبل على أقرب تقدير. وظل معدل والذي من المقرر أن ينتهي ال

المستهدف وبلغ  %2التضخم األساسي في أكتوبر أقل بكثير من مستوى 

على أساس  %0.2أدنى مستوياته المسجلة على اإلطالق بوصوله إلى 

سنوي، وإن كان ذلك يعود إلى حد ما إلى قيام ألمانيا بخفض ضريبة 

 ية العام الحالي.القيمة المضافة مؤقتاً والذي سينتهي بنها

وفي المملكة المتحدة، قام بنك إنجلترا بتوسيع نطاق برنامج شراء 

مليار جنيه إسترليني  895مليار جنيه إسترليني إلى  745األصول من 

قبل تباطؤ االقتصاد المتوقع حدوثه نتيجة فرض قيود  2021بنهاية عام 
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 راً من بداية شهراإلغالق الجديدة لمدة شهر في كافة أنحاء إنجلترا اعتبا

، إال أن البنك يدرس %0.1نوفمبر. وظل سعر الفائدة عند مستوى 

التحول إلى سياسة أسعار الفائدة السلبية. كما أعلنت الحكومة عن تمديد 

برنامج دعم األجور لمن فقدوا وظائفهم حتى مارس المقبل، ويتحمل هذا 

ون الذهاب من رواتب الموظفين الذين ال يستطيع %80البرنامج حتى 

إلى العمل نتيجة لتفشي الجائحة ومن المقرر أن يحول دون حدوث زيادة 

الحالية على المدى القريب. ومن  %4.8حادة في معدل البطالة من نسبة 

جهة أخرى، يقترب مفاوضو المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي من 

ارية قبل تج التوصل إلى المرحلة النهائية في محاولة أخيرة إلبرام اتفاقية

انتهاء الفترة االنتقالية بنهاية العام الحالي. والبد من التوصل إلى صفقة 

بحلول منتصف نوفمبر لضمان توافر مهلة كافية للتصديق عليها من قبل 

البرلمانات الوطنية، وسيؤدي فشل األطراف المعنية في تحقيق ذلك إلى 

ا متاجرة فيها ممفرض رسوم جمركية وتحديد كمية السلع التي يمكن ال

يؤدي إلى اضطراب اقتصادي وربما تدهور خطير في العالقات بين 

 الجانبين.

 2020بنك اليابان يخفض آفاق النمو االقتصادي لعام 

 2020/2021خفض بنك اليابان آفاق نمو االقتصاد الياباني للسنة المالية 

في توقعاته السابقة الصادرة في يوليو  %4.7-مقابل  %5.5-إلى 

الماضي. وما يزال البنك يتوقع انتعاشاً اقتصادياً بطيئاً على خلفية ضعف 

الطلب المحلي واالستثمارات التجارية على الرغم من تعافي النشاط 

الصناعي والصادرات تماشياً مع تحسن االقتصاد العالمي. إال أن آفاق 

 ةتبدو أفضل، إذ يتوقع تسجيل نمواً بنسب 2021النمو االقتصادي لعام 

. أما على صعيد السياسات النقدية فلم يطرأ عليها ايه تغييرات 3.6%

كما احتفظ ببرنامج  %0.1-وأبقى البنك على أسعار الفائدة عند مستوى 

سنوات  10شراء السندات الحكومية للحفاظ على عائدات السندات ألجل 

. إال أن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا %0عند مستوى يقارب حوالي 

مؤخراً عن إعداد ميزانية إضافية ثالثة لدعم النمو االقتصادي. وهذه أعلن 

 30-10المرة، ستسعى حزمة التحفيز، التي قد تتراوح قيمتها ما بين 

تريليون  2.2مليار دوالر باإلضافة إلى  286-95تريليون ين ياباني )

دوالر يتم تقديمها خالل العام الحالي عن طريق إطالق حزمتين من 

المالية(، إلى تعزيز الطلب الخاص واالستثمارات وتقديم الدعم  الحوافز

لقطاع الخدمات الذي ما يزال مضطرباً وذلك عن طريق تمديد تقديم 

الدعم لشركات القطاع الخاص المتضررة من القيود المفروضة على 

 السفر والتنقل ومساعدة الشركات للحفاظ على العمالة على سبيل المثال.

األعمال تحسنها في أكتوبر، إذ ارتفعت إلى أعلى  واصلت معنويات

(. وشهدت 54.5مستوياتها المسجلة في حوالي سبع سنوات تقريباً )

تداوالت األسبوع  225األسهم أيضاً بعض النمو، إذ أنهى مؤشر نيكاي 

عاماً، وصوالً إلى مستوى  29الماضي عند أعلى مستوياته المسجلة في 

 نقطة. 24،325

 2020يني يشهد نمواً إيجابياً في عام االقتصاد الص

واصل االقتصاد الصيني تعافيه في الربع الثالث من العام الحالي وسجل 

على أساس سنوي على خلفية  %4.9الناتج المحلي اإلجمالي نمواً بنسبة 

نمو اإلنتاج الصناعي ونشاط قطاع الخدمات بصفة خاصة. وشهد نشاط 

ي أكتوبر، إذ واصل كل من مؤشر قطاع الخدمات مزيداً من التحسن ف

( 56.2أسعار المستهلك الصادر عن مكتب اإلحصاء الوطني الصيني )

الذي يركز   Caixin / Markitومؤشر مديري المشتريات الصادر عن  

( ارتفاعاتهما على مدى عدة أشهر 56.5على الشركات الصغيرة )

لي، في حين ازداد (. ويعزى هذا األداء الجيد للطلب المح4)الرسم البياني 

انكماش طلبات التصدير الجديدة خالل الشهر نظراً لعودة ظهور حاالت 

اإلصابة بالفيروس في أوروبا والواليات المتحدة. وهنا نقاط ايجابية 

أخرى تمثلت في الزيادة الهامشية في معدالت التوظيف للشهر الثالث 

اع توسع قط على التوالي وبأسرع وتيرة يتم تسجيلها خالل سنة. كما

( إال أن امتداد عطلة األسبوع الذهبي 51.4التصنيع أيضاً في أكتوبر )

لفترة أطول من المعتاد أدى إلى تراجع وتيرة التوسع قليالً عن مستويات 

 شهر سبتمبر.

 مؤشر مديري المشتريات للصين: 4الرسم البياني 

(=ال تغيير50مؤشر، )  

 

 Refinitivالمصدر: 
 

 2020حتى اآلن في عام  %0.7االقتصاد الصيني نمواً بنسبة وسجل 

بفضل الصادرات والصناعات التحويلية في بادئ األمر وبفضل تحسن 

االستهالك مؤخراً. وتعتبر الصين في طريقها لتصبح االقتصاد الكبير 

الوحيد المتأثر بتداعيات أزمة تفشي الجائحة الذي يشهد نمواً خالل العام 

ى صندوق النقد الدولي أنه بفضل مساهمة الصين سيرتفع الحالي. وير

مقابل  2021في عام  %0.6الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 

. إال أن قيادة الصين تضع في صدارة 2019المستويات المسجلة في عام 

أولوياتها جودة النمو وليس سرعة تحقيقه، إذ تركز الخطة الخمسية 

التكنولوجية واالستهالك المحلي كمحركات النمو القادمة على التحسينات 

األساسية. من جهة أخرى، أخبر الرئيس تشي اللجنة المركزية لحزبه أن 

اقتصاد الصين يمكن أن يصل إلى فئة الدخل المرتفع خالل خمسة أعوام 

دوالر( على أن  12،375)نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي < 

 تريليون دوالر حالياً. 14.3من  2035يتضاعف حجمه بحلول عام 

تحسن النشاط االقتصادي في الهند في ظل تراجع حاالت اإلصابة 

 بالفيروس

استمر االقتصاد الهندي في التحسن بعد االنكماش الحاد الذي شهده الناتج 

على خلفية اآلثار السلبية  2020المحلي اإلجمالي في الربع الثاني من عام 

ط التجاري تدريجياً، إذ وصل مؤشر مديري للجائحة. وانتعش النشا

في سبتمبر،  56.8في أكتوبر مقابل  58.9المشتريات التصنيعي إلى 
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)مقابل  54.1بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 

( في أول توسع يشهده منذ فبراير الماضي. وتتخطى تلك القراءات 49.8

على خلفية ارتفاع الطلبات الجديدة كافة التوقعات. وجاء تحسن النشاط 

وزيادة الصادرات مما يعكس انتعاش الطلب على الرغم من استمرار 

تراجع سوق العمل نظراً الستمرار تطبيق تدابير التباعد االجتماعي. 

وعلى صعيد المالية العامة، أقرت الحكومة جولة جديدة من حزم التحفيز 

مليارات دوالر، مما قد  10تبلغ  المالي في أكتوبر بقيمة متواضعة نسبيا

يعزز المعنويات مؤقتاً، إال أنها على األرجح قد ال تنجح في تعزيز 

 االقتصاد بشكل كبير.

وقد يساهم التراجع الشديد في حاالت اإلصابة اليومية المؤكدة )أقل من 

نوفمبر( منذ بلوغها مستويات  10ألف حالة كما في  38النصف إلى 

في تحسن األوضاع االقتصادية على خلفية امكانية الذروة في سبتمبر 

تخفيف القيود. إال أن المخاطر السلبية المرتبطة بتفشي الموجة الثانية 

على مستوى العالم وإمكانية تأخر الحصول على الموافقات الالزمة 

العتماد اللقاح أو طرحه في األسواق قد تثقل كاهل الطلب الخارجي 

النتعاش االقتصادي. كما أنه مع استمرار ارتفاع وتؤدي إلى تباطؤ وتيرة ا

في أغسطس(  %6.7في سبتمبر مقابل  %7.3معدالت التضخم )

واستمرار الضغوط المالية في التصاعد، فقد يتقلص مجال الدعم المالي 

و/أو النقدي بشكل متزايد. ووفقاً إلجماع آراء المحللين، من المتوقع أن 

في السنة المالية  %9.1بنسبة  ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي

في السنة المالية  %9.3، على أن يرتفع بنسبة 2020/2021

2021/2022. 

 لقاحى لإنباء التوصل أأسعار النفط تحت الضغوط قبل تحسنها بفضل 

دفعت مخاوف الطلب على النفط أسعار العقود اآلجلة لمزيج خام برنت 

لتصل بذلك إلى أدنى  على أساس شهري في أكتوبر %8.5للهبوط بنسبة 

دوالراً للبرميل  37.5مستوياتها المسجلة في خمسة أشهر عند مستوى 

نظراً لالرتفاع القياسي في حاالت اإلصابة بالفيروس وإعادة تطبيق تدابير 

اإلغالق في االقتصادات األوروبية الكبرى. كما أصيبت األسواق أيضاً 

يرة النفط األمريكي بوت بخيبة أمل على خلفية عدم استمرار سحب مخزون

ثابتة، ويرتبط ذلك جزئياً بسوء األحوال الجوية على ساحل خليج المكسيك 

منذ سبتمبر الماضي وبسبب عدم تمكن الكونجرس األمريكي من إقرار 

حزمة التحفيز المالي الجديدة قبل انتخابات نوفمبر. ومنذ ذلك الحين، 

ة فشل الديمقراطيين في ارتفعت أسعار النفط هامشياً بدعم من إمكاني

تحقيق فوز كاسح لالنتخابات التشريعية األمريكية مما قد يصب في 

مصلحة عدم اتخاذ خطوات تقيد الوقود األحفوري. وظهرت بعد ذلك 

انباء إيجابية بخصوص اللقاحات في أوائل نوفمبر مما عزز من ارتفاع 

( %7.5+ أسعار النفط التي شهدت اقصى ارتفاعاتها خالل يوم واحد )

منذ يونيو الماضي. إال أن المقومات األساسية للنفط ما زالت واقعة تحت 

 الضغوط.

 

 

 

 

 سعر خام برنت: 5الرسم البياني 

 )دوالر/برميل، نهاية الشهر(

 

 نوفمبر 11، * اخر بيانات Refinitivالمصدر: 
 

طاقة الأما على صعيد الطلب على النفط، أبقت عدد من الجهات مثل وكالة 

الدولية واألوبك على توقعاتها السابقة دون تغير يذكر منذ سبتمبر )وكالة 

مليون  5.5، +2020مليون برميل يومياً في عام  8.4 -الطاقة الدولية 

(، إال انها أشارت إلى ميل ميزان المخاطر 2021برميل يومياً في عام 

وس بالفيرنحو التطورات السلبية في ضوء عودة ظهور حاالت االصابة 

في فصل الخريف. وال يتوقع عودة الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة 

على أقرب تقدير. كما تتزايد الضغوط على جانب  2022حتى عام 

العرض بسبب عودة تدفقات النفط الليبي بعد وقف إطالق النار بين 

بل مليون برميل يومياً مقا 1الفصائل المتحاربة، إذ قفز اإلنتاج إلى حوالي 

ألف برميل يومياً فقط في سبتمبر. وقد يتطلب ذلك قيام منتجي  156

األوبك وحلفائها بتعميق التخفيضات مرة اخرى لكبح جماح زيادة 

االمدادات. ونجحت األوبك وحلفائها من االلتزام بخفض حصص اإلنتاج 

مرة أخرى خالل شهر سبتمبر، وتخطى معدل امتثالها المستويات المقررة 

نوفمبر لتحديد مسار العمل  30ومن المقرر ان تجتمع في (، 102%)

المستقبلي. وقد يؤدي اتخاذ أي قرار بخالف تأجيل تخفيف التخفيضات 

 إلى تراجع حاد في أسعار النفط.
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