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اقتصاد

الغارد حتذر من «عاصفة» اقتصادية عاملية

اإلمارات :لن ننحاز لطرف في توترات التجارة األميركية الصينية
ح���ذرت امل��دي��رة العامة لصندوق النقد
ال��دول��ي كرستني الغ���ارد م��ن أن االقتصاد
العاملي ينمو «بشكل أبطأ» من املتوقع ،محذرة
من «عاصفة» اقتصادية محتملة.
وقالت الغارد في القمة العاملية للحكومات
في دبي «نرى اقتصادا (عامليا) ينمو بوتيرة
أبطأ مما توقعنا».
وأشارت الغارد في مقابلة مع العربية على
هامش القمة إلى أن الصندوق خفض توقعات
النمو في الدول املصدرة للنفط بنسبة ،1%
بسبب التذبذبات االخيرة ألسعار النفط،
وتراجعها منذ أكتوبر املاضي.
وأضافت «رأينا تذبذبا في أسعار النفط
من العام  ،2014حني كانت األسعار مرتفعة
للغاية ثم انخفضت ثم ارتفعت مجددا ً ،ثم
في األشهر القليلة املاضية انخفضت .30%
هذا التذبذب بحد ذاته مصدر لعدم االستقرار،
وعندما تضع احلكومات ميزانياتها جتد
صعوبة في توقع ما إذا كانت أسعار النفط
ستظل ق��رب الستني دوالرا ،أو أق��رب إلى
السبعني دوالرا .م��ا ن��ح��اول أن ن��اخ��ذه في
اإلعتبار هو األس��ع��ار املستقبلية ،لنتمكن
من تقييم ما تتوقعه األس��واق لألسعار .هل
نحن على ح��ق؟؟ هل األس��واق على حق؟؟.
املستقبل وحده ينبئ بذلك ،واألمر يعتمد على
التطورات اجليوسياسية .فنزويال حتضر في

سلطان بن سعيد املنصوري

كريستني الغارد

الذهن هنا ،وكذلك الصعوبات_اجليوسياسية
في هذه املنطقة ،والطلب الصيني على النفط
يصنع الفرق أيضا».
وت��اب��ع��ت» ف��ي ه��ذه املنطقة ،هناك دول
مصدرة للنفط وأخ��رى مستوردة .ولذلك،
عندما ننظر إل��ى املنطقة ككل ،هناك تأثير
م��ت��وازن لتقلب األس��ع��ار ،فما يفيد بعض

الدول يضر بأخرى .نحن من جهتنا خفضنا
التوقعات للنمو في ال��دول املصدرة للنفط
بنسبة  1%بسبب ال��ت��ذب��ذب��ات األخ��ي��رة
وانخفاض أسعار النفط من أكتوبر املاضي.
أما بالنسبة للدول املستوردة للنفط ،فأبقينا
توقعات النمو على حالها تقريبا للعام
احلالي واألعوام املقبلة».

وأضافت الغارد أن نسب النمو غير كافية
لتوليد م��ا حتتاجه املنطقة م��ن وظ��ائ��ف.
وتابعت «لم أر أي قائد دولة أو وزير مالية
سعيدا ً بنسبة منو يعتبرها كافية .اجلميع
يريد أن نسب منو أق��وى .ومن الواضح أنه
بالنسبة للمنطقة ،وألعداد الشباب الداخلني
إلى السوق ،ويريدون ويتوقعون إيجاد عمل،

باكستان :محادثات اإلنقاذ مع صندوق النقد مستمرة

تسعى ب��اك��س��ت��ان ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ح��زم��ة إن��ق��اذ
ستكون الثالثة عشرة لها من صندوق النقد منذ أواخر
الثمانينيات ،لكن االتفاق تعرقل بسبب خالفات حول
مطالب تخشى حكومة خان أن تضر بالنمو.
وج���ددت م��دي��رة ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي كريستني
الجارد دعوة باكستان إلى إجراء إصالحات القتصادها
املتعثر خالل اجتماع مع رئيس ال��وزراء الباكستاني
عمران خان  ،لكن ال توجد أي عالمات على االتفاق على

حزمة إنقاذ.
وبينما استمرت هذه احملادثات ،جمعت باكستان
أكثر من عشرة مليارات دوالر عبر قروض وترتيبات
ائتمانية من السعودية واإلم���ارات العربية املتحدة
والصني لتخفيف الضغط على احتياطياتها من النقد
األجنبي اآلخذة في االنكماش.
وذك��رت الج��ارد أن اجتماعها مع خ��ان على هامش
القمة العاملية للحكومات في دبي كان ”جيدا وبناء“،

مؤكدة استعداد صندوق النقد لتقدمي املساعدة.
وقالت في بيان ”أكدت أيضا على أن تبني سياسات
حاسمة وحزمة قوية من اإلصالحات االقتصادية من
شأنه أن ميكن باكستان من استعادة مرونة اقتصاده
وإرساء األسس الالزمة لنمو قوي وشامل“.
ومن املتوقع أن يتباطأ منو اقتصاد باكستان من 5.2
باملئة في العام املاضي إلى نحو أربعة باملئة في ،2019
مع عجز في امل��وازن��ة يقارب سبعة باملئة من الناجت
احمللي اإلجمالي وأزمة في ميزان املدفوعات تلوح في
األفق.
وفي كلمة ألقاها خالل القمة  ،قال خان إن احلكومة
واجهت عجزا ضخما في املوازنة حني تولت السلطة
العام املاضي ،وتبذل اجلهود الالزمة خلفضه ،وإن كان
املستثمرون الدوليون يبدون ثقتهم بالفعل.
وأض��اف ”نرى ت��ف��اؤال ،واملستثمرون يفدون إلى
البالد ،نشعر بأن باكستان على وشك االنطالق“.
وق��ال��ت وزارة املالية الباكستانية إن احلكومة
وصندوق النقد سيعمالن معا على حتديد األولويات
في السياسات وبلورة اإلصالحات الرامية إلى احلد من
االختالالت ودعم الوظائف.
وأضافت في بيان ”في هذا الصدد ،ستستمر املداوالت
بني السلطات الباكستانية وفريق صندوق النقد الدولي
الستكمال اتفاق على معالم برنامج“.
ويدعو صندوق النقد إلى إجراء إصالحات هيكلية
لالقتصاد الباكستاني ،ال��ذي يكافح لتعزيز قطاع
صناعاته التحويلية ودع��م ال��ص��ادرات ،رغم الهبوط
احلاد للعملة احمللية على مدى السنة األخيرة.

لتعزيز االبتكار واألمن الوطني

«بي دبليو سي» :دول اخلليج «البنية التحتية» تدعم استمرار منو
ب� �ح ��اج ��ة ل �ت �ب �ن��ي احل ��وس �ب ��ة االقتصاد غير النفطي في البحرين
الكمية بصورة عاجلة

أصدرت شركة بي دبليو سي تقريرا ً جديدا ً بعنوان «مستقبل احلوسبة
الكمية في منطقة الشرق األوس��ط» بالتزامن مع تنظيم القمة العاملية
للحكومات في دب��ي .ويتناول التقرير تقييم األث��ر احملتمل للحوسبة
الكمية .حيث يوضح التقرير الفرص املتوقعة وايضاُ يحدد املخاطر.
وتستثمر دول اخلليج مبالغ هائلة في الذكاء االصطناعي كأحد
القطاعات التنافسية مما سيدعم تطور احلوسبة الكمية هذا االجتاه
الطموح بصورة كبيرة .وذلك في ظل الفرص الهائلة املتاحة في قطاع
الذكاء االصطناعي في املنطقة مبست ٍو غير مسبوق.
ووفقاً ألبحاث بي دبليو سي ،يجب إدراج االستثمار في احلوسبة
الكمية ضمن جميع األجندات االستراتيجية الوطنية .وينطبق ذلك على
وجه التحديد على منطقة الشرق األوسط حيث تعتبر ميزانيات األبحاث
فيها قليلة إلى ح ٍد ما علي الرغم من أن فوائد االستثمار املبكر قد تكون
هائلة .وتتوافق الفوائد احملتملة لذلك االستثمار مع اخلطط االقتصادية
طويلة األج��ل ل��دول املنطقة ،وكذلك مع احلاجة إل��ى استباق املخاطر
اجلديدة التي قد تواجه األمن الوطني .وفي تعليقه على الدراسة ،أشار
سيمون فيرناخيا ،الشريك في مجال األمن اإللكتروني والرقمنة واملرونة
والبنية التحتية في بي دبليو سي الشرق األوسط «أنه من املتوقع أن يبدأ
االستخدام التجاري للحوسبة الكمية خالل السنوات القليلة القادمة مما
ميثل قفزة جديدة في مجال التكنولوجيا .وسيؤثر هذا التحول الهائل على
كيفية وسرعة حل احلواسيب للمسائل متزايدة التعقيد بحيث تصبح
لدى احلواسيب الكمية القدرة على إجراء العمليات احلسابية املعقدة
بشكل أسرع مبقدار  100مليون مرة من احلواسيب احلالية.

تعي طالل الكامل
«كولينز أيروسبايس» نّ
لقيادة عملياتها في الشرق األوسط
عيّنت «كولينز أيروسبايس» ،ال��رائ��دة عاملياً في احللول الذكية
واملتطورة في قطاع الطيران والدفاع ،طالل الكامل مبنصب نائب رئيس
إدارة العمالء واحلسابات في الشرق األوس��ط وإفريقيا ،وذل��ك من
أجل زيادة تعزيز تواجد الشركة ومعامالتها في املنطقة وتقدمي قيمة
أعلى للعمالء .سيعمل طالل الكامل من خالل قيادته التنفيذية ورؤيته
اإلقليمية ،على إنشاء استراتيجية شركة «كولينز أيروسبايس» في
منطقة الشرق األوسط وإفريقيا مع التركيز على حتقيق منو جديد .وقد
كان في السابق يشغل منصب املدير العام ملنطقة الشرق األوسط وتركيا
وإفريقيا لدى شركة روكويل كولينز .وقال هنري بروكس ،رئيس قسم
العمالء واحلسابات في شركة كولينز أيروسبايس« :إن خبرة الكامل
الواسعة في إدارة األعمال في قطاع الطيران والدفاع في الشرق األوسط
وإفريقيا ،ستكون ميزة أساسية لتطوير شركة «كولينز أيروسبايس»،
ولتحقيق منو متواصل .إن عالقاته القوية وجناحه في حتقيق الشراكات
اإلقليمية هي جوانب هامة في خطتنا االستراتيجية لدعم وتطوير فرص
أعمال جديدة وناشئة في املنطقة».

النمو ليس كافيا مع دخول  25مليون شاب
سوق العمل في املنطقة خالل  5سنوات».
وكان صندوق النقد الدولي خفض الشهر
املاضي توقعاته ،للمرة الثانية خالل أشهر،
لوتيرة النمو العاملية التي باتت مقدّرة
بنسبة  3,5%لهذا ال��ع��ام ،بعد أن سجلت
 3,7%في ع��ام  .2018وخفّض الصندوق

تقديره أي��ض�اً للنمو لعام  2020ليصبح
 3,6%أي بانخفاض  ،% 0،1وفقا لوكالة
«فرانس برس».
وذك���رت الغ���ارد م��ا وصفته ب��ـ «الغيوم
األربع» التي تؤثر سلبا على االقتصاد العاملي
محذرة من إمكانية مواجهة عاصفة محتملة.
ومن بني العوامل بحسب الغارد التوترات
التجارية والرسوم اجلمركية والتشدد املالي
باإلضافة إلى حالة عدم اليقني حول نتيجة
بريكست وتباطؤ االقتصاد الصيني.
وأك��دت الغ��ارد أن املواجهات التجارية
بني الواليات املتحدة والصني بدأت بالتأثير
على العالم .وقالت «ال منلك أي فكرة كيف
سيتطور األمر .ما نعرفه هو أنه بدأ بالفعل
التأثير على التجارة والثقة واألسواق».
وفيما يتعلق بالتشدد امل��ال��ي ،أش��ارت
املديرة العامة للصندوق أنه يأتي في وقت
تراكمت فيه «ديون ثقيلة للغاية» على الدول
والشركات واألسر.
وحذرت الغارد من أنه «عندما تتلبد السماء
تكفي شرارة برق واحدة لبدء العاصفة».
من جهته ق��ال وزي��ر االقتصاد اإلماراتي
سلطان بن سعيد املنصوري إن التوترات
التجارية ب�ين ال��والي��ات املتحدة والصني
مضرة ”لنا جميعا“ مضيفا أن من املهم أال
تنحاز اإلمارات ألحد الطرفني.

موديز تبقي على نظرة إيجابية للقطاع املصرفي املصري

القاهرة ترفع سعر صرف الدوالر
في ميزانية 2019-2018

تبقي على نظرتها اإليجابية جت��اه النظام
امل��ص��رف��ي امل��ص��ري م��دف��وع��ة بتحسن البيئة
التشغيلية.
البنوك ستظل قادرة على تدبير متويل مستقر
ويستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة
احلجم السيما بالعملة احمللية.
انتعاش االقتصاد وال��رواب��ط املشتركة مع
تصنيف ائتماني سيادي يشهد حتسنا يقودان
نظرة موديز اإليجابية للنظام املصرفي املصري.
موديز تقول إن من املتوقع أن يبلغ منو الناجت
احمللي اإلجمالي احلقيقي في مصر  5.5باملئة في
 2019و 5.8باملئة في  ،2020وإن معدل انتشار
اخلدمات املصرفية سيزيد مما يدعم منو الودائع
والقروض.
كونستانتينوس كيبريوس النائب األول
لرئيس موديز يقول ”تسارع النمو في مصر ينبع
من زيادة االستثمار في القطاعني العام واخلاص،
وارتفاع الصادرات وتعافي السياحة...نتوقع
من��و امليزانية نحو  15باملئة ف��ي  2019وأن
حتافظ البنوك على متويل وفير بالعملة احمللية
وسيولة مرتفعة وربحية قوية ومستقرة“.

موديز تتوقع أن تظل مستويات القروض
املتعثرة مستقرة بوجه عام في ضوء قوة النمو
االقتصادي مضيفة أن ال��ق��روض املتعثرة في
البنوك املصرية انخفضت إل��ى  4.4باملئة من
إجمالي القروض في سبتمبر .2018
ورف��ع��ت وزارة املالية املصرية تقديراتها
املبدئية لسعر صرف ال��دوالر مقابل اجلنيه في
ميزانية السنة املالية احلالية ،2019-2018
وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين
احلكومي.
وق���درت ال����وزارة ف��ي تقرير نصف سنوي
متوسط سعر ص��رف العملة احمللية عند 18
جنيها للدوالر في السنة املالية التي تنتهي في
 30يونيو  ،بدال من  17.25جنيه في التقدير
السابق.
وزادت تقديراتها ملتوسط سعر الفائدة على
األذون والسندات احلكومية إلى  18.6باملئة ،من
 14.7باملئة.
تعززت العملة املصرية أمام الدوالر منذ أواخر
يناير املاضي ،وسجلت  17.605للدوالر ،مقارنة
مع  17.960جنيه في  23ديسمبر.

املرزوعي :سوق النفط
في الربع األول ..متوازن
واصلت مملكة البحرين جني ثمار اقتصادها
املتنوع ،حيث شهد الربع الثالث من  2018حتقيق
منو اقتصادي متوازن مدفوع بالقطاع االقتصادي
غير النفطي ف��ي ال��رب��ع الثالث م��ن ع��ام .2018
وأش���ار التقرير االق��ت��ص��ادي الفصلي ال��ذي نُشر
مؤخرا ً إلى أن إعادة التوازن املالي في دول مجلس
التعاون اخلليجي تعزز الثقة وتسهم في االستدامة
االقتصادية على نطاق أوسع في املنطقة.
وتنعكس ه��ذه الثقة في النمو املتسارع الذي
تشهده دول اخلليج ،إال أن التقرير االقتصادي
الفصلي ،أش��ار إلى أن متوسط معدالت النمو في
دول املنطقة سيكون أق��ل بشكل ملحوظ مقارنة
بفترة م��ا قبل ع��ام  ،2008وال��ت��ي متيزت آن��ذاك
بازدهار غير مسبوق في مشاريع البنية التحتية.
ومع ذلك ،ال تزال البنية التحتية محركاً رئيسياً
للنمو ،وتساند جهود إج��راءات تعزيز اإلنتاجية
التي تشهدها منطقة الشرق األوسط.
وم��ع استمرار االقتصاد البحريني في تنويع
مصادره بعيدا ً عن قطاع امل��واد الهيدروكربونية،
أش��ار التقرير االقتصادي الفصلي إل��ى أن معدل
منو الناجت احمللي اإلجمالي السنوي في البحرين،
وال���ذي بلغ نسبة  1.6٪ف��ي ال��رب��ع الثالث ،كان
مدعوماً بالتوسع في قطاعي األعمال اإلنشائية
ال عن زي��ادة اإلنفاق على البنية
والتصنيع ،فض ً
التحتية .وشهدت املشروعات املمولة من برنامج
التنمية اخلليجي حتقيق قفزة نوعية من خالل
ارتفاع اإلجمالي التراكمي للمشروعات القائمة
بنسبة  16.3٪على أس��اس سنوي .وبعيدا ً عن
ال��زخ��م املستمر لقطاع البنية التحتية ،تشهد

البحرين استثمارا ً متزايدا ً في مجاالت التحديث
التكنولوجي واالبتكار .وتقود هذه العوامل التغيير
ضمن قطاع التكنولوجيا املالية سريع النمو في
اململكة ،كما تع ّد عامالً أساسيا ً وراء التوسع املستمر
في قطاع التصنيع.
وفي سياق حديثه عن االقتصاد البحريني ،قال
د .يارمو كوتيالين ،كبير االقتصاديني في مجلس
التنمية االقتصادية البحرين« :رغم تنامي حالة
ع��دم اليقني االقتصادي ح��ول العالم ،وانخفاض
معدالت النمو في منطقة الشرق األوسط بشكل عام،
فإنه ميكن للبحرين أن تتوقع حتقيق معدالت منو
ثابتة بفضل التزامها مبباديء االستدامة والتنويع
االقتصادي .وباعتبارها بوابة إلى منطقة اخلليج،
فمن الطبيعي أن يتدفق االستثمار إل��ى قطاعات
مثل األعمال اإلنشائية والتصنيع ،وتكنولوجيا
معلومات االتصال ،والتكنولوجيا املالية بفضل
موقع البحرين االستراتيجي املهم وسهولة إجناز
األعمال فيها» .وتوسع قطاع األعمال اإلنشائية في
البحرين بنسبة  5.4%على أساس سنوي في الربع
الثالث .وبشكل عام ،منا القطاع بنسبة  6.2٪في
األرب��اع الثالثة األولى من عام  .2018وال يقتصر
أثر أداء قطاع األعمال اإلنشائية القوي على القطاع
نفسه فحسب ،بل يتمتع بتأثير مضاعف السيما في
جوانب القطاعات االقتصادية غير النفطية األخرى،
مثل العقارات والتمويل والتصنيع والتجارة .وقد
أصبح النمو في قطاع األعمال اإلنشائية مبثابة
محرك إضافي للنمو في القطاعات املرتبطة به ،ومن
ذلك األنشطة العقارية والتجارية التي منت بنسبة
 3.2٪في األشهر التسعة األولى من العام

سهيل املزروعي

قال سهيل املزروعي وزير الطاقة اإلماراتي
لتلفزيون العربية أمس االثنني إن سوق النفط
ستصل إل��ى ال��ت��وازن بني العرض والطلب في
الربع األول من العام اجلاري.
وق���ال إن���ه راض ع��ن تنفيذ ات��ف��اق خفض
امل��ع��روض املبرم بني منظمة البلدان املصدرة
للبترول وحلفاء من بينهم روسيا.
واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير

أعضاء في املنظمة ،في إطار التحالف املعروف
باسم أوبك ،في ديسمبر على خفض اإلنتاج 1.2
مليون برميل يوميا من أول يناير.
وق��ال املزروعي إن من السابق ألوان��ه بحث
تعويض فاقد إن��ت��اج النفط ف��ي بعض ال��دول
امل��ص��درة .وش��ه��دت إي���ران وليبيا وفنزويال
انخفاضا ف��ي اإلن��ت��اج نتيجة االض��ط��راب��ات
والعقوبات التجارية.

