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أسعار النفط واإلنفاق الحكومي
يدعمان اقتصادات دول الخليج
ت�ستمر االقت�صادات الإقليمية يف
اال�ستفادة من بيئة تتميز بارتفاع
�أ�سعار النفط وارت��ف��اع الإنفاق
احلكومي ،حيث �سجلت م�ؤ�رشات
مديري امل�شرتيات يف اململكة
العربية ال�سعودية والإم���ارات
العربية املتحدة ارت��ف��اع��ا يف
�أكتوبر ،عند  53.8و 55.0على
ال���ت���وايل .ك��م��ا اكت�سب النمو
االئتماين يف كال البلدين زخم ًا
يف �سبتمرب ،بلغ ن�سبة  %3.7على
�أ�سا�س �سنوي يف الإم��ارات ،وهو
الأ��سرع خالل عام ،بينما ارتفع
ائتمان القطاع اخلا�ص بن�سبة
 %1.5يف ال�سعودية ،وهو الأ�رسع
منذ دي�سمرب .2016
و�أ�شار تقرير بنك الكويت الوطني

�إلى �أن م�ؤ�رشات املالية العامة
ا�ستمرت بالتح�سن ،مع ت�سجيل
اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
ً
ريا يف عجزها بن�سبة
انخفا�ضا كب ً
 %2.3من �إجمايل الناجت املحلي
يف الأ�شهر الت�سعة الأول���ى من
عام  ،2018مقارنة مع  %6.4من
الناجت املحلي الإجمايل لنف�س
الفرتة يف عام .2017
كما حت�سنت التوقعات املالية
يف البحرين يف �أكتوبر ،بعد �أن
وافقت اململكة العربية ال�سعودية
والكويت والإم��ارات على تزويد
اململكة بحزمة م�ساعدات مالية
بقيمة  10مليارات دوالر.
ويبدو �أن احلزمة مرهونة بتنفيذ
�إ�صالحات مالية ،حيث �أعلنت

ال�سلطات البحرينية بعد فرتة
وجيزة برناجم ًا خلف�ض الإنفاق
ورف��ع الإي����رادات ،بِ هدف �إلغاء
العجز يف امليزانية بحلول عام
 ،2022كما وافق الربملان على
م�شاريع �رضيبة القيمة امل�ضافة
وقوانني التقاعد.
وعلى �صعيد �آخ��ر ،وبعد فرتة
وج��ي��زة م��ن االرت��ف��اع يف يوليو
و�أغ�سط�س ،انخف�ض م�ؤ�رش مديري
امل�شرتيات يف م�رص من  48.7يف
�سبتمرب �إل��ى  48.6يف �أكتوبر،
وهو �أدن��ى م�ستوى لعام .2018
وهذا ي�شري �إلى �أنه ال يزال هناك
بع�ض ال�ضعف يف االنتعا�ش
االقت�صادي مع ا�ستمرار تطبيق
برنامج الإ�صالح.

تدهور اآلفاق االقتصادية
بمنطقة اليورو خالل الشهر الماضي
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البيانات االقتصادية القوية تضغط على
«الفيدرالي» لمواصلة رفع معدالت الفائدة
ت���راج���ع���ت وت��ي��رة ال��ن�����ش��اط
االق��ت�����ص��ادي الأم�ي�رك���ي ب�شكل
طفيف ،وح�سب ما ورد يف تقرير
بنك الكويت الوطني ف�إنه على
رغ��م تراجع وت�يرة الن�شاط �إال
�أن البيانات االقت�صادية ت�شري
�إلى �أنها ال تزال قوية ،ما يزيد
من ال�ضغط على بنك االحتياطي
ال��ف��ي��درايل ملوا�صلة �سيا�سته
النقدية يف رفع معدالت الفائدة.
وقال التقرير بعد الو�صول �إلى
ن�سبة منو قوية بلغت  %4.2يف
الربع الثاين من عام  ،2018مل
يرتاجع معدل منو �إجمايل الناجت
املحلي �إال ب�شكل طفيف �إلى %3.5
مدعوما مرة
يف الربع الثالث،
ً
�أخرى بالنمو ال�رسيع يف الإنفاق
اال�ستهالكي بن�سبة  ،%4.0الذي
عو�ض االنخفا�ض يف اال�ستثمار
ومنو ًا �أقل يف �صايف ال�صادرات.
وي��رج��ع �ضعف ال�����ص��ادرات يف
الربع الثالث �إلى ارتفاعها ب�شكل
كبري يف الربع الثاين ،حيث �أقدم
امل�����س��ت��وردون ال�صينيون على
��شراء دفعات من ف��ول ال�صويا
الأم�ي�رك���ي م�سبقًا ق��ب��ل فر�ض
ال�رضائب التجارية.
و�أ���ض��اف ج��اءت ب��ي��اﻧﺎت �ﺳوق
اﻟﻌﻣل قوية ﺟدا كذلك ،ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع
اﻟوظﺎﺋف ﻏير اﻟزراﻋي��ة مبعدل
فاق التوقعات ﺑﻣﻘدار 250.000
ﻲﻓ �أك��ت��وﺑر ،ﺑﻌد �ضعفها خالل
�ﺷه��ر �ﺳﺑﺗﻣﺑر «ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل

نتيجة اﻟﻌوا�ﺻف» ،وال تزال
اﻟﺑطﺎﻟﺔ عند �أدن��ى ﻣ�ﺳﺗوياتها
ﻣﻧذ � 49ﺳﻧﺔ ﺑﻧ�ﺳﺑﺔ .%3.7
وم��ع ذل��ك ،ال ي��زال هناك عدم
يقني حول احتمال وق��وع ركود
يف �سوق العمل وبالتايل خطر
�إ�صابة االقت�صاد بن�شاط حمموم،
نتيجة لتناق�ض وترية انخفا�ض

معدالت البطالة ونق�ص املهارات
املطلوبة «ح�سب �أحدث تقارير
الدرا�سات اال�ستق�صائية» ،تزامنا
مع ا�ستمرار قوة منو الوظائف،
وانخفا�ض معدل امل�شاركة يف
���س��وق العمل «وه���ذا يعني �أن
الكثري م��ن الأ���ش��خ��ا���ص يف �سن
العمل ال ي��زال��ون خ��ارج �سوق

العمل».
كما �شهدت الأجور منو ًا ت�صاعدي ًا
ِ
حمققَةً
ملحوظ ًا يف �أك��ت��وب��ر،
ارتفاعا مماثال ملا قبل الأزمة
ً
املالية بن�سبة  %3.1من �سنة
لأخرى ،و�سيتم مراقبتها عن كثب
يف امل�ستقبل بحثًا عن عالمات
�ضغوط ت�ضخمية.

يسجل نمواً سنوي ًا بنسبة % 2.3

 3.8تريليونات دوالر إجمالي اإلنفاق العالمي

تدهورت الآف��اق االقت�صادية وال�سيا�سية يف منطقة
اليورو خالل ال�شهر املا�ضي ،حيث �أظهرت البيانات
�أن زخم النمو هد�أت وتريته مع تراجع �أكرث يف ثقة
ال�رشكات� ،إ�ضافة �إل��ى ذل��ك� ،أدى التفلت املايل
يف �إيطاليا وا�ستقالة امل�ست�شارة الأملانية مريكل
كزعيم حلزبها والتوقعات املتزايدة لعدم التو�صل
�إلى اتفاق خلروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي
�إلى ظهور تكهنات متزايدة ب�ش�أن م�ستقبل االحتاد
الأوروبي.
وذكر تقرير �صادر عن بنك الكويت الوطني �أنه على
الرغم من ذلك� ،أعلن البنك املركزي الأوروب��ي يف
اجتماعه الأخ�ير �أنه ما زال يعتقد ،و�إن كان �أقل
حما�سة من قبل� ،أن الظروف العامة ت�سمح له ب�إنهاء
برنامج التحفيز بحلول نهاية عام  .2018ولكن هذه
التطورات قد ت�ؤثر ب�شكل كبري على الآفاق امل�ستقبلية
لالحتاد الأوروبي ،خ�صو�صا قبل التطورات الرئي�سية
املرتقبة يف عام  ،2019حيث من املقرر انتخاب
برملان جديد لالحتاد الأوروب���ي ورئي�س للبنك

املركزي الأوروبي.
وا�شار التقرير الى انه يف هذا ال�سياق ،تباط�أ النمو
الأوروبي �أكرث من املتوقع يف الربع الثالث من العام
 ،2018حيث بلغ  %0.2على �أ�سا�س ربع �سنوي «%1.7
على �أ�سا�س �سنوي» مقارنة بتوقعات املحللني عند
« %0.3الر�سم البياين .»3
وكان هذا �أبط�أ منو ربع �سنوي يف املنطقة منذ عام
 ،2014ويعك�س هذا التباط�ؤ فعليا �ضعف الزخم يف
�أملانيا الناجم عن ُبطء التجارة العاملية ،وغياب
النمو يف �إيطاليا .وت�شري بيانات م�ؤ�رش مديري
امل�شرتيات ل�شهر �أكتوبر � ً
أي�ضا �إلى �أن الزخم قد
�ضعف �أكرث يف الربع الرابع من العام  ،2018مع
َي ُ
انخفا�ض امل�ؤ�رش املركب �إلى �أدنى م�ستوى له منذ
عامني ون�صف عند  52.7خالل ال�شهر.
ويف الوقت نف�سه� ،سجل الت�ضخم �أعلى م�ستوى له
يف �ستة �أعوام عند  %2.2على خلفية ارتفاع �أ�سعار
الطاقة .وعلى الرغم من زيادة الت�ضخم الأ�سا�سي �إلى
� ،%1.1إال �أن هذا االرتفاع كان �أقل من املتوقع.

« جيبكا» يناقش آفاق الروابط الصناعية الخليجية-الهندية

السعدون :السوق الهندي من أهم الوجهات
التصديرية بالنسبة إلى منتجي الخليج
ك�����ش��ف االحت�������اد اخل��ل��ي��ج��ي
للبرتوكيماويات والكيماويات
«جيبكا» عن م�شاركة وزارء بارزين
كمتحدثني رئي�سيني يف اليوم
الأول من منتدى جيبكا ال�سنوي
الثالث ع�رش الذي �سوف يقام يف
مدينة جمريا -دبي يف الفرتة ما
بني  26و 28نوفمرب  .2018ومن
املتوقع �أن ي�ستقطب املنتدى هذا
العام والذي ُ�سيعقد حتت �شعار
«حتقيق التحول واال�ستثمار يف
النمو» �أك�ثر من  2000م�شارك
م��ن  50دول��ة م��ن بينهم نخبة
من القادة واخل�براء العامليني
من قطاع ال�صناعات الكيماوية
وكبار امل�س�ؤولني من اجلهات
احلكومية الإقليمية والأو�ساط
الأك���ادمي���ي���ة ،ب��ه��دف ت��ب��ادل
الأفكار حول تعزيز ال�رشاكات

اال�سرتاتيجية ،وا�سرتاتيجيات
التنويع والنمو يف حقبة الثورة
ال�صناعية الرابعة.
كما �سي�سلط املنتدى ال�ضوء على
التطورات والتغيريات يف قطاع
الكيماويات ودوره الذي يزداد
�أهمية يف املنطقة.
وبح�سب جيبكا ،ت�أتي م�شاركة
احلكومة الهندية مبمثلها رفيع
امل�ستوى كا�ضافة ذات �أهمية
بالغة على اعتبار � ّأن الهند هي
ثاين �أكرب م�ستورد للنفط اخلام
من منطقة اخلليج العربي و�أي�ضا
ت�ستحوذ على ح�صة  %16من
�إجمايل ال�صادرات الكيماوية.
وق��ال عبد الوهاب ال�سعدون،
الأمني العام لـ جيبكا ،على هذه
العالقة املميزة« :تتمتع منطقة
اخلليج العربي بعالقة وطيدة

وطويلة االم��د مع الهند ،وهي
عالقة مبنية على �أ�س�س وروابط
ا�سرتاتيجية تهدف �إل��ى تنمية
اقت�صاد وازده���ار املجتمعات
باملنطقة ككل.
وال يخفى على �أحد الآن ان الهند
ت�شكل مركزا عامليا من حيث
ال��ط��ل��ب وا���س��ت�يراد املنتجات
والبرتوكيماوية
الكيماوية
وم��ن املتوقع �أن ي�ستمر هذا
الطلب وينمو يف امل�ستقبل ،كما
يعترب ال�سوق الهندي من اهم
الوجهات الت�صديرية بالن�سبة
�إل��ى منتجينا يف دول اخلليج
يقدم فر�ص ًا مهمة
العربي فهو
ّ
وواع����دة و�سيلعب ذل���ك دورا
مهما يف توثيق اوج��ه التعاون
وال����شراك��ات اال�سرتاتيجية يف
قطاع الكيماويات».

على تكنولوجيا المعلومات

• جون لفلوك

توقعت �أحدث الدرا�سات ال�صادرة
عن م�ؤ�س�سة الدرا�سات والأبحاث
العاملية «ج��ارت�نر» �أن ي�صل
�إج��م��ايل الإن��ف��اق العاملي على
تكنولوجيا املعلومات �إلى 3.8
تريليونات دوالر يف  ،2019لتنمو
بن�سبة 3.2 %مقارنة بالإنفاق
املتوقع على تقنية املعلومات
يقدر بـ 3.7
خالل  2018وال��ذي
ّ
تريليونات دوالر.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد ،ق���ال جون
لفلوك ،نائب رئي�س الأبحاث لدى
«جارترن»« :على الرغم من الدور
ال���ذي ميكن �أن تلعبه تقلبات
ال��ع��م��ل��ة واح��ت��م��االت احل���روب
التجارية يف توقعات الإنفاق
على تكنولوجيا املعلومات،

�إال �أن التحول من مفهوم امللكية
�إلى مفهوم اخلدمات بات يحدث
ه��زات �ضمن خمتلف فئات هذه
التوقعات.
وهذا ي�شري على �سبيل املثال �إلى
�أن املزيد من امل�ؤ�س�سات باتت
ت�ستخدم اخل��دم��ات ال�سحابية
ع��و���ض � ًا ع��ن ��شرائ��ه��ا للخوادم
اخلا�صة بها .ومع توا�صل جهود
التحول الرقمي لل�رشكات ،ف�إن
التحول �إلى مفهوم «الدفع مقابل
اال�ستخدام» �سي�ستمر ،وه��ذا ما
يحتم على ال����شرك��ات التعامل
مع التغيري امل�ستمر وال�رسيع
الناجم عن الأع��م��ال الرقمية».
و�سيقوم حمللو«جارترن» مبناق�شة
التوجهات النا�شئة التي تدفع

بيلبيم :نمو سوق الطيران في الشرق األوسط
 %5سنوي ًا حتى 2036

�أعلنت �رشكة ري��د ترافيل �إكزيب�شنز املنظمة
ملعر�ض �سوق ال�سفر العربي يف دبي ،عن �إطالق
معر�ض «كونيكت» ال�رشق الأو�سط والهند و�أفريقيا
 2019املتخ�ص�ص يف قطاع الطريان للمرة الأولى
يف املنطقة ،و�سيتم تنظيم هذا املعر�ض اجلديد يف
مركز دبي التجاري العاملي على مدى يومني من
الثالثاء � 30أبريل وحتى الأربعاء الأول من مايو
والذي ي�صادف اليوم الثالث والرابع من معر�ض
�سوق ال�سفر العربي،و�ستكون ط�يران الإم��ارات
�رشيك الطريان الر�سمي للمعر�ض ،فيما �ستكون
جمموعة �إعمار لل�ضيافة �رشيك ال�ضيافة الر�سمي
للمعر�ض ،حيث �سيح�صل امل�شاركون يف املعر�ض
على عرو�ض خا�صة من ال�رشكتني الرائدتني.
وقال نيك بيلبيم مدير �رشكة ريد ترافيل �إكزيب�شنز:

«من املتوقع �أن ينمو �سوق الطريان يف منطقة
ال�رشق الأو�سط بن�سبة � %5سنوي ًا حتى عام 2036
وفق ًا لبيانات احتاد النقل اجلوي الدويل.
ومن املتوقع �أي�ض ًا �أن ن�شهد نحو  322مليون م�سافر
�إ�ضايف �سنوي ًا على اخلطوط اجلوية من و�إلى وداخل
املنطقة ،لريتفع العدد الإجمايل �إلى  517مليون
م�سافر خالل هذه الفرتة».
و�أ�ضاف قائالً« :ت�شري التقديرات �إل��ى �أن قطاع
الطريان �سي�سهم بنحو  200مليار درهم �إماراتي يف
اقت�صاد الإمارات بحلول عام  2020ويوفر � 750ألف
فر�صة عمل ،وعالوة على ذلك ،يعد هذا القطاع من
الركائز االقت�صادية الرئي�سية يف دبي حيث ميثل
�أكرث من  %27من �إجمايل الناجت املحلي ملدينة
دب��ي بقيمة ت�صل �إل��ى  26.7مليار دوالر ،وفق ًا

لبيانات «�أك�سفورد �إيكونوميك�س» ،ومن املتوقع
�أن ترتفع هذه الن�سبة �إلى  %37.5بحلول العام
 2020مب�ساهمة �سنوية �إجمالية قدرها  53.1مليار
دوالر».
ويوفر معر�ض «كونيكت» ال�رشق الأو�سط والهند
و�أفريقيا  2019من�صة مثالية جتمع املتخ�ص�صني
يف �رشكات الطريان وهيئات الطريان احلكومية
وجمال�س ال�سياحة واملطارات وم�شغلي اجلوالت
ال�سياحية بالإ�ضافة �إلى الكثري من العاملني يف
املجاالت املعنية بقطاع الطريان.و�سي�ست�ضيف
املعر�ض �أكرث من � 400شخ�ص ويوفر لهم فر�صة
االجتماع مع �أ�صحاب القرار وامل�شاركة يف برنامج
امل�ؤمتر وحلقات النقا�ش ،بالإ�ضافة �إلى زيارة
منطقة املعر�ض املخ�ص�صة للمطارات واملوردين.

• نيك بيلبيم

عمليات التحول الرقمي والإنفاق
على تكنولوجيا املعلومات هذا
الأ�سبوع خالل منتدى جارترن/
�آي تي �إك�سبو الذي ينظم لغاية
اخلمي�س .وم��ن املتوقع خالل
العام احلايل �أن تنمو �سوق �أنظمة
م��راك��ز البيانات  %6مدعومة
ب�سوق اخلوادم القوي الذي �شهد
��وا يف الإن��ف��اق جت���اوز %10
من� ً
خالل العام املا�ضي ،ويتوقع له
منوا بن�سبة %5.7خالل
�أن يحقق
ً
العام .2018
وبحلول العام � ،2019سيعود
�سوق اخلوادم للهبوط لتنخف�ض
بن�سبة متوقعة ب�ين �%1إلى
 %3على م��دار ال�سنوات اخلم�س
املقبلة .وهذا �سي�ؤثر بدوره على

الإنفاق الإجمايل على �أنظمة مراكز
البيانات مع تباط�ؤ النمو �إلى
 %1.6يف العام .2019
كما �ستكون خدمات تكنولوجيا
املعلومات دافع ًا رئي�س ًيا لإنفاق
تكنولوجيا املعلومات يف عام
 ،2019حيث من املتوقع �أن ي�صل
حجم هذه ال�سوق �إلى  1تريليون
دوالر خالل العام  ،2019بزيادة
ق��دره��ا %4.7مقارنة بالعام
.2018
وبات التباط�ؤ العاملي املتوقع
يف النمو االق��ت�����ص��ادي املقرتن
بال�ضغوط ال��داخ��ل��ي��ة خلف�ض
الإنفاق ،يدفع امل�ؤ�س�سات للحد
من �إنفاقها اخلارجي على خدمات
الأعمال مثل اال�ست�شارات.

