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(اكتوبر)  2019نشرة يومية إلكترونية تصدر عن اتحاد الغرف العربية

اإلمارات األولى عربّيا في ّ
مؤشر التنافسية العالمي 2019
حّلت دولة اإلمارات العربية المتحدة في المركز األول عربياً و25
عالمياً ،في تقرير التنافسية العالمية  2019الصادر عن المنتدى
يقيم تنافسية 141
ونوه التقرير الذي ّ
االقتصادي العالمي (دافوس)ّ .
دولة ،بتقدم دولة اإلمارات بمرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة.
وحققت اإلمارات تقدماً الفتاً على مستوى المؤشرات حيث تقدمت في
 52مؤش اًر تنافسياً عن العام الماضي ،وحافظت على أدائها في 27
مؤش اًر وذلك من مجمل  103مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير .كما
جاءت دولة اإلمارات ضمن أفضل خمس دول في  19مؤش اًر عالمياً،
وضمن أول  20دولة على الصعيد العالمي في  57مؤش اًر ،أي أكثر
من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.
وعلى مستوى المحاور الرئيسية والفرعية ،جاءت اإلمارات في
المركز األول عالميا في محور "استقرار االقتصاد الوطني" والمركز
الثاني عالمياً في "محور تبني تقنية المعلومات واالتصاالت" والرابع
عالمياً في "محور أسواق السلع" .كما تقدمت في ثمانية من أصل
 12محو اًر رئيسياً وهي كل من محور "المؤسسات" ومحور "البنية

المغرب يتو ّقع نم ّوا  2.6%نهاية 2019
توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يشهد االقتصاد
المغربي ارتفاعاً طفيفاً ،خالل الربع األخير من  ،2019إلى 2.6
في المئة ،بعد أن انخفض إلى  2.4في المئة خالل الفصل الثالث
من هذا العام بسبب انعكاسات انكماش التجارة العالمية ،وضعف نمو
االقتصاد العالمي على الطلب الخارجي الموجه للمغرب ،وتباطؤ نمو
األنشطة غير الزراعية.
تتحسن صادرات المغرب ،رغم
وتوقعت مندوبية التخطيط ،أن
ّ
استمرار الظروف الصعبة الناتجة عن انكماش التجارة العالمية،
وذلك نتيجة أداء قطاع صناعة الطيران والصناعات الغذائية والنسيج
واأللبسة .وبحسب المندوبية فستواصل صادرات السيارات تراجعها،
خصوصاً السيارات منتهية التجميع بسبب تراجع الطلب العالمي على
السيارات ،خصوصاً في أسواق أوروبا والصين.
في المقابل ستشهد صادرات األسمدة الفوسفاتية المغربية نمواً
أن ديناميكية
متواضعاً ،خالل الربع األخير من السنة ،في حين ّ
الصادرات المغربية من األسمدة ،ستتأثر جراء انخفاض الواردات
األميركية والهندية ،غير أنها ستستفيد من تحسن طلب أميركا

التحتية" ومحور "تبني تقنية المعلومات واالتصاالت" ومحور "التعليم
والمهارات" ومحور "كفاءة أسواق السلع" ومحور "كفاءة سوق العمل"

ومحور "ديناميكية األعمال" ومحور "سعة االبتكار".
بتصرف)
المصدر (صحيفة الخليج اإلماراتية،
ّ

الجنوبية .وتوقعت أن يعرف قطاع التعدين والصناعة التحويلية نمواً
بنسبة  3في المائة ،وأن ينمو القطاع السياحي بنسبة  2.3في المائة،
أما قطاع البناء واألشغال ،فتتوقع المندوبية السامية للتخطيط استمرار
حالة الركود التي يعرفها في سياق انخفاض الطلب على السكن.
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق األوسط،
ّ

صندوق النقد الدولي يتو ّقع تباطؤ نمو  90%من بلدان العالم

أشارت المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى
أن "الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس األميركي دونالد ترمب
ّ
ستكلف النمو العالمي نحو  700مليار دوالر بحلول العام ،2020
أي ما يعادل حجم االقتصاد السويسري".
وأعربت عن أسفها إزاء التباطؤ المتزامن في نسبة النمو االقتصادي
في العالم ،موضحة أن صندوق النقد الدولي سيصدر في  15أكتوبر
(تشرين األول) الجاري توقعاته المنقحة للنمو لكل من عامي 2019
و ،2020متوقعة تباطؤ النمو للعام  2019في نحو  90في المائة
من العالم.

أن "النمو سينخفض هذا العام إلى أدنى مستوى
وأوضحت غورغييفاّ ،
أن "نمو التجارة العالمية في حالة
منذ بداية العقد الحالي" ،معتبرة ّ
أن "التوتر التجاري المتعدد لم يعد
توقف تام تقريبا" ،مشددة على ّ
يشكل مخاطر لكنه يترك تأثيرا" ،مشيرة إلى ّأنه "من الممكن أن
ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنحو  0.8في المائة بحلول
عام  ،2020مقابل  0.5في المائة في يوليو (تموز) الماضي ،وهذا
ما يعادل حجم اقتصاد سويسرا".
بتصرف)
المصدر (صحيفة الشرق األوسط،
ّ

