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تبنت في الواليات المتحدة وأوروبا مواقف أقل تشددًا

«الوطني» :البنوك المركزية تلمح لتحويل مسارها في ظل ضعف مؤشرات النمو
ق��ال تقرير البنك الوطني ان
البداية القوية التي ا�ستهلت
بها الأ���س��واق املالية ت��داوالت
العام اجلديد ا�ستمرت �إلى �شهر
فرباير مع ت�سجيل �أ�سواق الأ�سهم
العاملية ملزيد من االرتفاعات،
على الرغم من �إ���ش��ارات تباط�ؤ
وترية منو االقت�صادات الكربى
مبا يف ذلك الواليات املتحدة
و�أوروبا وال�صني.
ويعك�س ه��ذا االرت��ف��اع جزئيا
تعايف الأ���س��واق بعد العمليات
البيعية املكثفة التي �شهدتها يف
�شهر دي�سمرب ،كما تعك�س �أي�ض ًا
م��دى ال��ت��ف��ا�ؤل ب��اق�تراب نهاية
النزاع التجاري بني الواليات
املتحدة وال�صني بعد موافقة
الواليات املتحدة على ت�أجيل
رفع الر�سوم اجلمركية املقررة
يف م���ار����س ،مب��ا ي�����ش�ير �إل��ى
اقرتاب التو�صل �إلى اتفاق بني
الطرفني.
كما كان هناك �أي�ض ًا ثقة متزايدة
ب�أن �صانعي القرارات �سيدعمن
النمو ،مع تبنى البنوك املركزية
يف الواليات املتحدة و�أوروب��ا
مواقف �أقل ت�شد ًدا وكذلك �إعالن
ال�صني عن �إج���راءات حتفيزية
ج��دي��دة .وعلى �صعيد الأنباء
االي��ج��اب��ي��ة اخل��ا���ص��ة مبنطقة
اخلليج ،ارتفعت �أ�سعار النفط
�إلى �أعلى م�ستوياتها يف ثالثة
�أ�شهر ،مدعومة بعالمات تدل
على التزام منظمة الأوبك بخف�ض
ح�ص�ص الإنتاج املتفق عليها يف
دي�سمرب املا�ضي.
و�أ����ض���اف ال��ت��ق��ري��ر�« :أظ��ه��رت
التقديرات الأولية للناجت املحلي
الإجمايل للربع الرابع من العام

الحكومة الصينية تخفض معدل
النمو المستهدف للعام 2019
قال «الوطني» :يف �إطار حماولة ال�صني لدعم
اقت�صادها املتباطئ نتيجة ل�ضعف الطلب
اخل��ارج��ي وال��ن��زاع ال��ت��ج��اري امل�ستمر مع
ال��والي��ات املتحدة ،قامت بالتعهد بخف�ض
ال�رضائب والر�سوم وزيادة ا�ستثمارات البنية
التحتية وتعزيز جهودها لإقرا�ض ال�رشكات
ال�صغرية .فخالل اجتماعات «م��ؤمت��ر نواب
ال�شعب» ال�صيني ال�سنوية� ،أعلنت احلكومة عن
توقعها لنطاق منو �أبط�أ يرتاوح ما بني -6.0
 %6.5مقابل منو بن�سبة  %6.6يف العام .2018
ويف واق��ع الأم���ر ،توا�صل �أن�شطة امل�صانع

النفط يواصل ارتفاعه على خلفية خفض
األوبك وحلفائها حصص اإلنتاج
« 2018الذي ت�أجل �إعالنه ملدة
�شهر ب�سبب الإغ�لاق احلكومي»
ت�سجيل معدل منو بن�سبة %2.6
على �أ�سا�س �سنوي � -أعلى بقليل
من متو�سط التوقعات البالغ
� ،%2.2إال�أانه كان �أبط�أ من الن�سبة
امل�سجلة يف الربع الثالث من
العام والبالغة  .%3.4وارتفع
�إنفاق امل�ستهلكني  -الذي ميثل
نحو  %70من االقت�صاد  -بن�سبة
 %2.8و�إن ك��ان �أب��ط��أ مما كان

عليه يف الربع الثالث ،يف حني
ا�ستمرت ال�صادرات ال�صافية يف
ال�ضغط على النمو ب�سبب �ضعف
معدالت الت�صدير» .وتعني تلك
الأرقام �أن �إجمايل النمو يف العام
 2018قد بلغ  ،%2.9مرتفع ًا من
 %2.2يف العام  2017و�إن كان
�أقل هام�شي ًا عن ن�سبة  %3التي
ا�ستهدفها الرئي�س ترامب على
الرغم من جهود التحفيز املايل
الهائلة يف وقت �سابق من العام.

وم��ع ا�ستمرار تال�شي �أث��ر تلك
املحفزات وت�أخر ت�أثري ارتفاع
�أ�سعار الفائدة يف وقت �سابق،
�سي�شهد النمو تباط�ؤًا �أك�بر يف
العام .2019
وي�شري التوقع الآين «»Nowcasts
ال�صادر عن االحتياطي الفيدرايل
يف كل من اتالنتا ونيويورك �إلى
بلوغ معدل النمو �إلى م�ستويات
�أقل من  %1يف الربع الأول من
العام .2019

األنشطة الصناعية في منطقة اليورو ما زالت تحت الضغوط
او�ضح تقرير البنك الوطني:
«ت�ستمر املخاوف ب�ش�أن النمو
يف منطقة اليورو ،وخا�صة تلك
املتعلقة بالقطاع ال�صناعي
املهم بالن�سبة للمنطقة ،نتيجة
ل��ت ��أث��ره بالتباط�ؤ العاملي
والتوترات التجارية املتزايدة.
وبلغ م�ؤ�رش مديري امل�شرتيات
املركب ملنطقة اليورو يف �شهر
ف�براي��ر  51.9يف ا���ش��ارة الى
ت�سجيل من��و اقت�صادي بنحو
 %0.2على �أ�سا�س ربع �سنوي يف
الربع الأول من العام - 2019
دون تغيري عن الربع الرابع –
و�إن كان قد حترك للأعلى للمرة
الأولى منذ �ستة �أ�شهر مبا يدل
على حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي
ن��وع � ًا م���ا .وانخف�ض عن�رص
الت�صنيع �إل��ى �أق��ل من م�ستوى
 ،50يف داللة على االنكما�ش،
مع ت�سجيل الطلبيات اجلديدة
�أك�بر معدل ت��راج��ع منذ �ستة
�أع��وام ،كما �أ�شار م�ؤ�رش IFO

الأملاين لقيا�س مناخ الأعمال،
الذي يتم مراقبته عن كثب� ،إلى
انخفا�ض حاد يف اال�ستثمارات
التجارية يف الفرتة املقبلة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل���ك ،ف ��إن
القوة الن�سبية لكل من قطاع

اخلدمات و�سوق العمل  -حيث
ظلت البطالة عند �أدنى م�ستوى
لها منذ �أكرث من ع�رش �سنوات
مبعدل  %7.8يف يناير  -توفر
بع�ض الأ�س�س الداعمة للتفا�ؤل
م��ع �إم��ك��ان��ي��ة جتنب املنطقة

اإلمارات تتوقع  %3.5نمواً

في االقتصاد خالل 2019
قال م�رصف الإمارات املركزي �إنه من املتوقع �أن ينمو
اقت�صاد البالد بن�سبة  %3.5يف  ،2019لتت�سارع وترية
النمو عن عام  ،2018بدعم من الن�شاط االقت�صادي غري
النفطي.
و�أ�ضاف امل�رصف املركزي يف تقريره الف�صلي �أن
االقت�صاد منا بن�سبة  %2.8يف  ،2018بدعم من زيادة
�إنتاج النفط ومنو القطاع غري النفطي ،وذلك بعد
منو ن�سبته  %0.8يف ،2017وتوقع �أن ي�شهد الن�شاط
االقت�صادي يف القطاع غري النفطي مزيدا من التح�سن
يف  ،2019مدعوما بت�أثري حزم التحفيز املايل التي
�أعلنت عنها �أبوظبي ودبي.
وتوقعت جمموعة «�إك�سفورد �إيكونوميك�س» يف تقرير
حديث لها� ،أن يت�سارع النمو يف الإمارات خالل عام
 ،2019و�أن تتح�سن النظرة امل�ستقبلية لالقت�صاد،
مدعومة بارتفاع �إنتاج النفط ،وموقف مايل قوي
على امل�ستويني االحتادي واملحلي ،عالوة على تدفق
اال�ستثمار املتوا�صل ،ا�ستباق ًا ملعر�ض �إك�سبو دبي
 ،2020وخطط حتفيزية �أخرى متعددة.
وذكر التقرير ال�صادر يف فرباير املا�ضي� ،أنه رغم
قرارات �أوبك تقلي�ص حجم الفائ�ض النفطي ،ف�إنه من
املتوقع �أن تزيد �أبوظبي الإنتاج �إلى  3.07ماليني برميل
يومي ًا يف � ،2019أي �أعلى بـ %2.3من عام  ،2018كما
يتوقع �أن ُيبلي القطاع غري النفطي بالء ح�سن ًا بدعم
من امليزانية االحتادية التو�سعية ،وحزمة التحفيز
بقيمة  13.6مليار دوالر ،التي �أقرت يف منت�صف عام
 ،2018ومتتد لثالث �سنوات ،والهادفة �إلى حت�سني
بيئة الأعمال ،وزيادة الإنفاق على البنية التحتية،

وخلق فر�ص العمل ،واجتذاب اال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش ،وعلى وجه العموم ،ف�إن تقديرات النمو يف
�أبوظبي كانت بني .%2 -1.5
ويف يناير املا�ضي� ،أكد م�سح مو�سع �شمل توقعات
 130م�ستثمر ًا مقيما يف الإمارات �أن االقت�صاد الإماراتي
أداء قوي ًا خالل عام  2019بدعم من �سيا�سات
�سيحقق � ً
التنويع وحزمة احلوافز االقت�صادية،وكانت حكومة
�أبوظبي �أعلنت عن حزمة حتفيز اقت�صادي بقيمة 13.6
مليار دوالر بجانب عدد من املبادرات االقت�صادية
لتقلي�ص تكلفة مزاولة الأن�شطة.

األسهم األوروبية ترتفع مع ترقب
مستجدات البريكست
ارتفعت م�ؤ�رشات الأ�سهم الأوروبية
يف م�ستهل تعامالت �أم�س ،مع ترقب
امل�ستثمرين لنتائج ت�صويت حا�سم
ب�ش�أن م�س�ألة الربيك�ست،وينظر
امل�����س��ت��ث��م��رون ب��اه��ت��م��ام �إل���ى
التطورات املتعلقة بالربيك�ست؛
حيث من املقرر �أن يقوم جمل�س
العموم الربيطاين بالت�صويت
على �صفقة تريزا ماي التي تنظم
العالقة بني اجلانبني بعد مغادرة
اململكة املتحدة لع�ضوية االحتاد
الأوروبي.

مواجهتها للم�صاعب لتحقيق مكا�سبها .ووف ًقا
مل��ؤ��شر م��دي��ري امل�شرتيات الر�سمي ،بلغ
ن�شاط امل�صانع �أ�ضعف م�ستوياته منذ ثالثة
�أعوام يف فرباير ،وانخف�ض لل�شهر الثالث على
التوايل .من جهة اخرى ،ا�ستمر ت�ضخم �أ�سعار
امل�ستهلكني يف التباط�ؤ ،حيث تراجع من %1.9
على �أ�سا�س �سنوي يف دي�سمرب �إل��ى  %1.7يف
يناير ،بينما تباط�أ ت�ضخم �أ�سعار املنتجني
�إلى �أدنى م�ستوياته يف عدة �أعوام ببلوغه ن�سبة
 %0.1فقط ،مبا ميهد الطريق �أمام املزيد من
�سيا�سات التحفيز احلكومية.

ويف حالة رف�ض مقرتح ال�صفقة،
ف�إنه �سيكون هناك ت�صويت �آخر عما
�إذا كانت بريطانيا �ستغادر االحتاد
الأوروب��ي ب��دون �صفقة ،ويف تلك
احلالة ف�إنه �سيكون �أمام �أع�ضاء
الربملان اختيار الت�صويت على
ت�أجيل موعد الربيك�ست واملقرر
له يوم  29مار�س.
وارت��ف��ع م��ؤ��شر «�ستوك�س »600
بن�سبة تزيد على  %0.4لي�صل
�إلى  372.1نقطة كما �صعد م�ؤ�رش
«فوت�سي» الربيطاين بنحو %0.7

لي�سجل  7153.8نقطة.و�شهد م�ؤ�رش
داك�س الأمل��اين زي��ادة ب�أكرث من
 %0.4م�سج ً
ال  11507.6نقاط كما
ارتفع م�ؤ�رش كاك الفرن�سي بنحو
 %0.4لي�صعد �إلى  5252.7نقطة.
ويف بيانات اقت�صادية ،تراجع
الإنتاج ال�صناعي يف �أملانيا ب�شكل
غري متوقع كما انخف�ض فائ�ض
امل��ي��زان ال��ت��ج��اري يف البالد،
و�صعد اليورو �أمام الدوالر بن�سبة
هام�شية  %0.07لي�صل �إل��ى
 1.1243دوالر.

حلالة الركود.
وبعد �أن �أنهى املركزي الأوروبي
برنامج التحفيز املايل ل�رشاء
الأ�صول يف دي�سمرب و�أ�شار �إلى
احتمال رفع �أ�سعار الفائدة يف
الن�صف الثاين من العام ،يبدو
�أنه يقوم بتغيري �سيا�سته مثل
االحتياطي الفيدرايل لت�صبح
�أكرث تي�سري ًا.
وم��ن املتوقع �أن يتم خف�ض
ت��وق��ع��ات ال��ن��م��و اخل��ا���ص��ة
باملنطقة عند مراجعتها يف
اجتماع مار�س ،و�أن يتم مناق�شة
�إع��ادة برنامج اقرا�ض البنوك
طويل املدى « »TLTROsلدعم
منو االئتمان .كما يعد �ضعف
الت�ضخم من الأمور املهمة � ً
أي�ضا:
حيث انخف�ض الت�ضخم الأ�سا�سي
�إل��ى  %1.0على �أ�سا�س �سنوي
يف فرباير ،فيما يعد �أدنى من
م�ستوى  %2امل�ستهدف من قبل
البنك املركزي الأوروب��ي وان
كان قريب ًا منه.

وا�صل مزيج خام برنت ارتفاعه الذي بد�أه يف
وقت مبكر من العام خالل ال�شهر املا�ضي ،حيث
�أنهى �شهر فرباير على ارتفاع بن�سبة  %7على
�أ�سا�س �شهري عند م�ستوى  66دوالر ًا للربميل
بعد ارتفاعه بن�سبة  %15يف يناير .ويعزى
ه��ذا االرت��ف��اع يف املقام الأول ،و�إن مل يكن
ب�صفة ح�رصية ،جلهود منظمة الأوبك وحلفائها
والتفاق فيينا التي تو�صلت �إليه المت�صا�ص
فائ�ض الإم���دادات يف ال�سوق بنهاية الن�صف
الأول من العام  .2019وبلغت ن�سبة امتثال
ال��دول الإح��دى ع�رش الأع�ضاء مبنظمة الأوبك
�إلى  %85يف يناير ،بف�ضل ال�سعودية والكويت
اللتني �رسعان ما قل�صتا الإنتاج �إلى م�ستويات

احل�ص�ص املقررة .ودفع ارتفاع �أ�سعار النفط
الرئي�س الأم�يرك��ي ترامب �إل��ى التغريد عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي �إل��ى �أن الأ�سعار
كانت تتجه نحو «االرتفاع ال�شديد» ودعا الأوبك
�إلى «اال�سرتخاء و�أخذ الأمور بب�ساطة» .كما دعم
ارتفاع ا�سعار النفط عدة عوامل من �ضمنها فر�ض
العقوبات الأمريكية على فنزويال يف يناير،
واقرتاب انتهاء املهلة التي اعطتها الواليات
املتحدة لفرتة  180يوم ًا قبل فر�ض العقوبات
على �إيران يف مايو ،وتراجع انتاج النفط اخلام
يف كندا ب�سبب اختناقات خطوط الأنابيب ،هذا
بالإ�ضافة �إلى �أن �آفاق تو�صل الواليات املتحدة
وال�صني �إلى اتفاقية �آخذه يف التح�سن.

تباين أنشطة األعمال في دول
مجلس التعاون الخليجي
ا�شار «الوطني» �إلى ان �أداء القطاع اخلا�ص كان
خمتلطا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف
فرباير .يف حني ا�ستمر حت�سن القطاع غري النفطي
لل�سعودية ،حيث �سجل م�ؤ�رش مديري امل�شرتيات
�شهرا وو�صوله �إلى
�أعلى م�ستوياته منذ 14
ً
م�ستوى  56.6على خلفية ارتفاع معدل الأعمال
التجارية املحلية .وت��راج��ع م��ؤ��شر مديري
امل�شرتيات يف الإمارات �إلى �أدنى م�ستوى له يف
عامني ببلوغه  53.4ب�سبب التباط�ؤ يف الطلبات
اجلديدة وتراجع االنتاج� .إال �أنه على الرغم من
ذلك ،كان منو معدالت التوظيف �ضعي ًفا ب�صورة
�شاملة .كما مل يكن منو االئتمان للقطاع اخلا�ص
ال�سعودي جيد ًا� ،إذ تراجع �إلى  %2.4على �أ�سا�س
�سنوي يف يناير مقابل  %2.9على �أ�سا�س �سنوي
يف دي�سمرب.
ويف دبي ،ا�ستمر االجتاه االنكما�شي يف �أ�سعار
العقارات ال�سكنية يف العام  ،2019وتراجعت
اال�سعار بن�سبة  %9.4على �أ�سا�س �سني يف يناير
على خلفية مزيج من العوامل من �ضمنها ت�شديد

القيود التنظيمية على القرو�ض وزيادة العر�ض
وتغري �أمن��اط الطلب� .أم��ا يف البحرين ،فقد
�أقر جمل�س ال��وزراء م�سودة املوازنة العمومية
للدولة للعامني املقبلني والتي ت�شري �إلى خف�ض
العجز املايل من  2.3مليار دوالر « %6من الناجت
املحلي االجمايل» يف العام � 2018إلى  1.6مليار
دوالر « %4من الناجت املحلي االجمايل» بحلول
العام  .2020كما تت�ضمن املوازنة خف�ض الدعوم
وا�ستحداث تدابري جديدة لتوليد االيرادات مثل
فر�ض �رضيبة القيمة امل�ضافة.
و�أ�ضاف التقرير�« :أما خارج نطاق دول جمل�س
ال��ت��ع��اون اخلليجي ،انخف�ض م ��ؤ��شر مديري
امل�شرتيات امل�رصي �إلى  48.2يف فرباير .وتعد
تلك القراءة هي الأدنى منذ �سبتمرب  ،2017بعد
تواجده يف منطقة االنكما�ش لل�شهر ال�ساد�س
على التوايل .وي�سلط �ضعف �أداء م�ؤ�رش مديري
امل�شرتيات ال�ضوء على �ضعف تعايف القطاع
اخلا�ص غري النفطي ،مع موا�صلة م�رص تطبيقها
لربنامج الإ�صالح االقت�صادي».

«المركز» :تزايد صفقات االندماج بين المصارف
يستدعي تعزيز دور األبحاث
قالت �رشكة املركز امل��ايل �إن
القطاع امل�رصيف اخلليجي ي�شهد
حاليا جمموعة كبرية من �صفقات
االن��دم��اج واال���س��ت��ح��واذ م�ؤكدة
�أهمية دور الأب��ح��اث يف تقدمي
حتليالت عميقة وا�ستعرا�ض
مف�صل ل�صفقات اندماج �سابقة
لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة ممكنة.
و�أ���ض��اف��ت «امل��رك��ز» يف بيان
ان��ه��ا نظمت يف ه���ذا ال�سياق
ندوة بعنوان «�صفقات االندماج
واال�ستحواذ يف القطاع امل�رصيف
اخلليجي» بالتعاون مع احتاد
م�صارف الكويت.
و�أو�ضحت �أن ال��ن��دوة تناولت
�أهم عمليات االندماج التي متيز
القطاع امل�رصيف ب��دول جمل�س
ال��ت��ع��اون اخلليجي يف الآون���ة
الأخ�ي�رة الفتة �إل��ى �أن الندوة
�ضمت نخبة من ممثلي م�ؤ�س�سات
م�رصفية حملية ودولية تعمل يف
الكويت.
وبينت �أن ارتفاع �أو انخفا�ض قيمة
الأ�صول امل�رصفية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي يرتبط ب�شكل

وثيق بالناجت املحلي الإجمايل
لكل دولة وهو ما يرتبط بدوره
بتقلبات �أ�سعار النفط.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن��ه بعد تراجع
�أ�سعار النفط خالل عام 2014
«ا���ض��ط��رت ح��ك��وم��ات جمل�س
التعاون اخلليجي �إلى اال�ستعانة
بالودائع احلكومية لتعوي�ض
�آثار خ�سائر �إيرادات النفط وهو
م��ا ف��ر���ض �ضغوطا على بنوك
املنطقة».
ور�أت �أن منطقة دول جمل�س
التعاون اخلليجي يف مرحلة
ت�شبع م����صريف �إل���ى ح��د كبري
وبالتايل ك��ان اخليار العملي
للبنوك الطاحمة �إلى اال�ستمرار يف
حلبة املناف�سة هو الدخول طرفا
يف �صفقة اندماج �أو ا�ستحواذ.
و�أف���ادت ب���أن من �ش�أن اندماج
البنوك يف كيانات م�رصفية �أكرب
�أن مينحها احلجم التناف�سي
املطلوب يف ال�سوق العاملية
الفتة �إل��ى ا�ستفادة االقت�صاد
والقطاع امل�رصيف عموما من تلك
املتغريات الديناميكية.

التحول الرقمي وإعادة الهيكلة أولويات قادة التجزئة بالمنطقة
�أظهرت نتائج تقرير بي دبليو �سي كجزء من
بحثني عن قطاع التجزئة يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،أن التحول الرقمي
وحت�سني التكلفة و�إع��ادة الهيكلة على ر�أ�س
�أولويات الر�ؤ�ساء التنفيذيني يف قطاع التجزئة
مبنطقة ال�رشق الأو�سط .وعر�ض التقرير بي
دبليو �سي ،وجهات نظر الر�ؤ�ساء التنفيذيني
يف قطاع التجزئة من جميع �أنحاء املنطقة،
والذين �أج��رت معهم بي دبليو �سي مقابالت
�شخ�صية خالل العام املا�ضي للتعرف على
وجهات نظرهم حول واقع ال�سوق والتوقعات
املت�صورة للعام املقبل.
ووفق ًا لنتائج املقابالت ،كانت التكنولوجيا
وتغري �سلوك امل�ستهلكني وامل�شهد االقت�صادي
واجليو�سيا�سي غري امل�ستقر هي �أبرز العوامل
املوجهة وامل ��ؤث��رة على ق���رارات الر�ؤ�ساء

التنفيذيني هذا العام .وفر�ضت هذه االجتاهات
�أولوياتها اخلا�صة والتي من بينها حتقيق زخم
قوي يف جمال التحول الرقمي الذي �صنفه %88
من الر�ؤ�ساء التنفيذيني الذين جرت مقابلتهم
ك�أولوية رئي�سية ،يليه حت�سني التكلفة و�إعادة
الهيكلة  ،%50والتحديات املتعلقة بنق�ص
املواهب الرقمية والتدريب .%50
و�أكد الر�ؤ�ساء التنفيذيون �أنه يف ظل تزايد احلذر
املحيط بالآفاق امل�ستقبلية لالقت�صاد �أكرث من
�أي وقت م�ضى ،يركزون ب�شكل متزايد على
تب�سيط �أعمالهم ،و�إدارة التدفقات النقدية،
وحت�سني التكاليف .كما �أنهم يدركون جيد ًا
مدى احلاجة �إلى بناء �أعمال م�ستدامة من �أجل
امل�ستقبل بالإ�ضافة �إلى التغري يف متطلبات
امل�ستهلكني ،وكال الأمرين يتطلب �أن يتحلى
جتار التجزئة باملرونة واحلكمة .وينطبق

هذا ب�شكل خا�ص على ا�ستخدام جتار التجزئة
للتقنيات اجلديدة التي جتمع بني الت�سوق
التقليدي والت�سوق عرب الإنرتنت ال�ستحداث
جتربة ممتعة و�سل�سة ومتعددة القنوات .ومع
تنامي وترية جتارة التجزئة عرب الإنرتنت،
ُيظهر امل�����س ��ؤول��ون التنفيذيون التزام ًا
مبوا�صلة اال�ستثمار يف القنوات الرقمية،
لي�س فقط كطريقة للو�صول �إلى عمالئهم ،بل
�أي�ض ًا للرتكيز على «العائد على التجربة»،
وهو الأم��ر ال��ذي �أ�صبح الآن ��ضرورة ملحة.
وي�ؤثر ت�شارك العمالء لتجاربهم ال�شخ�صية يف
املتاجر وعرب الإنرتنت يف قرارات �رشاء جميع
العمالء املحتملني لتجار التجزئة .و�أظهرت
نتائج التقرير �أن الأولوية الق�صوى لتجار
التجزئة يف عام  2019هي بناء �أعمال م�ستدامة
يف عامل رقمي.

