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«الوطني»: االقتصاد العاملي يتجه لتسجيل انتعاش قوي خالل ٢٠٢٢
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه 
في أعقاب التباطؤ الذي شهده االقتصاد العاملي 
في عام ٢٠٢٠ على خلفية تفشي جائحة كورونا، 
ظهرت بعض البوادر اجليدة على مدار عام ٢٠٢١ 
والتي أشارت إلى إمكانية حتقيق النمو في ظل 

تطوير برامج اللقاحات على نطاق واسع.
وعلــى الرغم من إحــراز تقدم ملحوظ على 
هــذا الصعيد، إال أن االنتعــاش العاملي يواجه 
حتديات عديدة من بينها ارتفاع أسعار الطاقة 
واضطرابات سلسلة التوريد، ما أدى إلى تزايد 
معــدالت التضخــم ووصولها إلى مســتويات 
قياسية. من جهة أخرى، فشل العرض في مواكبة 
سرعة تزايد الطلب على السلع بعد إعادة فتح 

أنشطة االقتصاد. 
وساهمت عوامل مثل عمليات اإلغالق التي مت 
فرضها من وقت آلخر ونقص العمالة وارتفاع 
أسعار السلع األساسية وانخفاض املواد الرئيسية 
في الضغط على األسعار وتباطؤ وتيرة النمو. 
وإلى جانب ارتفاع التكاليف بسبب االختناقات، 
أدت االختالالت التي عاصرتها أســواق الطاقة 
أيضا إلى زيادة معدالت التضخم إلى حد كبير 

في كل االقتصادات.
أما في أوروبا، فإن املخاطر تتزايد مع اقتراب 
فصل الشتاء في ظل تراجع مستويات مخزون 
الغاز بنسبة ٢٨٪ مقارنة مبستوياتها االعتيادية 
في هذا الوقت من العام، وفي الواليات املتحدة، 
تعتبر معدالت التوظيف ضعيفة نسبيا، بينما 
تعافــت منطقة اليــورو بالفعــل ووصلت إلى 
مستويات أعلى من تلك املسجلة قبل اجلائحة.
وفــي ذات الوقــت، تعافــى النــاجت احمللي 
اإلجمالــي للواليات املتحدة بوتيرة أســرع من 
نظيره األوروبي. وكان تعافي سوق العمل غير 
متــوازن إلى حد كبير، حيث يكافح الكثير من 
الناس للعثور على وظائف وتواجه الشركات 

صعوبة في توظيف العمال.
أما في الصني، فقد يؤدي التباطؤ االقتصادي 
احملتمل أيضا في عرقلة التعافي العاملي إذا تراجع 
نشاط الســوق العقاري بشــكل مفاجئ وسط 

مخاوف بشــأن شــرعية بعض أكبر املطورين 
العقاريني. وتتمثــل املخاطر التي يتعرض لها 
االقتصاد العاملي في تنامي حالة من عدم اليقني 
في األسواق املالية مع زيادة اختناقات العرض 

في الوقت احلالي.
وفي الوقت الذي يواصل فيه االقتصاد العاملي 
التعافي، تراجع الزخم بســبب استمرار ظهور 
ســالالت متحورة جديدة لڤيروس كوفيد-١٩. 
ووفقا ملنظمة التعــاون االقتصادي والتنمية، 
جتــاوز اإلنتاج في معظــم الدول األعضاء اآلن 
املستويات املسجلة في أواخر عام ٢٠١٩ ويقترب 

من مساره السابق للجائحة.
ومــع ذلــك، فــإن االقتصــادات ذات الدخل 
املنخفض، وخاصة التي تسجل معدالت تطعيم 
منخفضة تواجه مخاطر التخلف عن املسار. وبعد 
ظهور «أوميكرون»، أحدث السالالت املتحورة، 
يبدو أن املخاطر الصحية ال تزال قائمة وستستمر 

في تعريض االنتعاش االقتصادي للخطر.
علما بأن تنســيق اجلهود العاملية لتسريع 
وتيرة نشر اللقاحات وتوزيعها على كل الدول 
لن ينجح فقط في منع ظهور متغيرات جديدة 
فحســب، بل سيســاعد أيضا مبعاجلة مشاكل 

االختناقات ونقص العمالة وغيرها من املعوقات 
التي تقــوض قــوة االنتعاش العاملــي، ووفقا 
لصنــدوق النقــد الدولي، فإنه مــن املتوقع أن 
ينمو االقتصاد العاملي ٦٪ في ٢٠٢١، وبنســبة 

٤٫٩٪ في ٢٠٢٢.
الناجت احمللي األميركي

منا االقتصاد األميركي في الربع الثالث بوتيرة 
أسرع قليال مما كان متوقعا في السابق، وذلك 
وفقا للبيانــات احلكومية الصادرة األســبوع 
املاضي. إذ ارتفع الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي 

مبعدل ٢٫٣٪ على أساس سنوي في الربع الثالث 
من العام، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة 

اإلنفاق االستهالكي.
هــذا إلى جانب الشــركات التــي تعيد بناء 
مخزونها مبعدالت أعلى مما كشفت عنه التقديرات 
األوليــة. وعلــى الرغم من أن ذلــك الرقم ميثل 
حتسنا هامشيا عن التقدير السابق البالغ ٢٫١٪، 
إال أنه ال يزال ميثل أبطأ وتيرة يسجلها النمو 
منــذ الربــع الثاني من عــام ٢٠٢٠ عندما عانى 

االقتصاد من انكماش تاريخي.
وعلى أســاس سنوي، منا االقتصاد بنسبة 
٦٫٣٪ في الربع األول من العام وبنسبة ٦٫٧٪ في 
الربع الثاني. إال أن انتشار ساللة دلتا املتحورة 

أدى إلى تباطؤ النمو في الربع التالي.
وفــي الفتــرة القادمــة، فإن ظهور ســاللة 
أوميكرون املتحورة، إلى جانب ارتفاع معدالت 
التضخم واســتمرار مشــاكل التوريــد العالقة 
ســيعمل علــى تقويض النمو مــع اقتراب عام 
٢٠٢٢. وال تــزال آفاق منــو االقتصاد األميركي 
تســودها حالة من عدم اليقني في ظل املخاوف 
املتعلقة بأوميكرون والتي دفعت وول ستريت 
إلى مسار شديد التقلب في األسابيع األخيرة.

وساهمت تصريحات السناتور الدميوقراطي 
جو مانشني في تفاقم حالة عدم اليقني بعد إعالنه 
عن عدم مســاندته ملشــروع قانون االستثمار 
احمللي الذي طرحــه الرئيس جو بايدن بقيمة 
١٫٧٥ تريليــون دوالر واملعروف باســم «إعادة 

البناء بشكل أفضل».
وعلى صعيــد طلبات الســلع املعمرة، فقد 
ارتفعت الطلبات املقدمة إلى املصانع األميركية 
للسلع املعمرة في نوفمبر مبستويات جتاوزت 
التوقعات، ما يشير إلى أن الطلب املطرد سيسهم 

في تعزيز النمو في أوائل عام ٢٠٢٢.
وزادت الطلبات على كل السلع املعمرة بنسبة 
٢٫٥٪ عن الشهر السابق فيما يعزى جزئيا إلى 
االرتفاع احلاد في طلبيات الطائرات التجارية. 
وفي ذات الوقت، ارتفعت الطلبات التي تستثني 

معدات النقل بنسبة ٠٫٨٪.

في ظل جهود تسريع وتيرة نشر اللقاحات بكل الدول.. وتوقعات «صندوق النقد» لتسجيل منو عاملي بنسبة ٤٫٩٪ بالعام املقبل

شعبية العملة املشفرة تتزايد حول العالم.. وأصبحت العديد من الشركات تقبل الدفع بها

ما الذي ميكن شراؤه اليوم بعملة «بيتكوين»؟ما الذي ميكن شراؤه اليوم بعملة «بيتكوين»؟
منــذ إطالق عملــة البيتكوين عــام ٢٠٠٩، واآلراء 
تختلف حولها، فهناك من سارع لالستثمار بها، على 
أمــل ارتفاع قيمتها، وهــو ما حدث فعال، وأصبح من 
استثمروا بها في البداية أثرياء اآلن، لكن على اجلانب 
اآلخر هناك عدد كبير من األشخاص يرون أن البيتكوين 
وغيرها من العمالت املشفرة مجرد فقاعة اقتصادية.
وبغض النظــر عن اجلدل املثار حول البيتكوين، 
فقد تزايدت شــعبية هذه العملة على مر الســنوات، 
وأصبحت املزيد من الشركات تقبلها كوسيلة للدفع، 
وأصبــح من املمكن اآلن شــراء مجموعة متنوعة من 
املنتجات من مواقع التجارة اإللكترونية باســتخدام 
البيتكوين، ونستعرض في هذا التقرير أبرز املنتجات 

التي ميكن شراؤها باستخدام هذه العملة.
١ ـ السيارات

يقبل بعض جتار السيارات بالفعل اآلن البيتكوين 
كوســيلة للدفع، ويشــمل ذلك التجار الذين يبيعون 
الســيارات الفخمــة مثل «المبورجينــي»، وهي نوع 
الســيارة املفضل لدى املتعاملــني بعملة البيتكوين، 
ويشــمل ذلك أيضــا التجار الذين يبيعون ســيارات 

عملية مثل «سوبارو».
كما أصبحت شركة السيارات الكهربائية «تسال» 
أكبــر وآخر األســماء التي تنضم إلى قائمة شــركات 

السيارات التي تقبل الدفع بالبيتكوين.
٢ ـ التجارة اإللكترونية

بــدأت العديد من الشــركات التي تبيــع املنتجات 
التكنولوجية في قبول عملة البيتكوين عبر مواقعها 
اإللكترونية، من بينها «إيه تي آند تي» و«مايكروسوفت»، 
وتقبــل «مايكروســوفت» عملــة البيتكوين فقط في 
متجرها عبر اإلنترنت، وال تســمح بعرض اإلعالنات 
التي تروج للعمالت املشفرة أو املنتجات ذات الصلة 

بالعمالت املشفرة على موقعها.
لكــن على اجلانب اآلخر ال يتيح موقع «أمازون»، 
الــذي يعد أكبر موقع لتجارة التجزئة عبر اإلنترنت 
في العالم، الدفع بعملة البيتكوين، وقالت الشركة في 

عام ٢٠١٤ إنها ال تخطط للتعامل بالبيتكوين.
٣ ـ املجوهرات والساعات الثمينة

صار العديد من جتار السلع الفاخرة يقبلون عملة 
البيتكوين كوسيلة للدفع، مثل شركة «BitDials» لتجارة 
التجزئة الفاخرة عبر اإلنترنت، والتي تبيع ساعات 
«رولكــس» و«باتيــك فيليب» وغيرها من الســاعات 

الفخمة باستخدام عملة البيتكوين.
كما قامت شــركة الســاعات السويسرية الفاخرة 
«فرانك مولر» بإطالق ســاعة فخمة مرصعة بالذهب 

واملاس، وتعمل مبنزلة محفظة لتخزين البيتكوين، 
ودخلت بعض متاجــر املجوهرات الفاخرة أيضا في 
شراكة مع مقدمي خدمات الدفع اإللكتروني، لتسهيل 

عمليات الشراء املعتمدة على العمالت املشفرة.
٤ ـ وسائل اإلعالم

هنــاك العديد مــن املنصات اإلعالميــة التي تقبل 
عملة البيتكوين كطريقة لالشتراك أو احلصول على 
خدمات أخرى، وكانت صحيفة «شيكاغو صن تاميز» 
أول صحيفة تقبل عملة البيتكوين عبر منصتها عام 
٢٠١٤، وفــي نفس العام بــدأت مجلة «تامي» في قبول 
عملة البيتكوين كطريقة لدفع االشــتراكات الرقمية، 

كما تقبل وكالة «بلومبرغ» أيضا عملة البيتكوين.
٥ ـ التأمني

بــدأت بعــض شــركات التأمني فــي قبــول عملة 
البيتكوين، ففي شــهر أبريل هذا العام أعلنت شركة 
التأمني السويسرية «AXA» أنها بدأت قبول البيتكوين 
كوســيلة للدفع جلميع أنظمة التأمــني اخلاصة بها، 

باستثناء التأمني على احلياة.
كما تقبل وكالة «Premier Shield Insurance»، التي تبيع 
وثائــق التأمني على املنازل والســيارات في واليات نيو 
إجنالند، عملة البيتكوين كوسيلة لدفع أقساط التأمني.

٢٤ مليار ريال صادرات السعودية غير النفطية

لهذه العوامل.. النفط قد ال يتجاوز ٨٥ دوالرًا في ٢٠٢٢
قــال الرئيس التنفيذي في CMarkits يوســف 
الشمري، إن البعض قد يكون متفائال أكثر بشأن 
أسعار النفط مستقبال، ويتوقع ارتفاع األسعار، 
لكن االرتفاع لن يكون كبيرا. وأضاف الشمري، في 
مقابلة مع «العربية» أمس، أن العديد من البنوك 
توقعت ارتفاع سعر النفط إلى ١٠٠ دوالر للبرميل 

بنهاية ٢٠٢١، وذلك لم يحدث.
واستبعد يوسف الشمري، وصول أسعار خام 
برنــت إلى أكثر من ٨٥ دوالرا للبرميل في ٢٠٢٢، 

بســبب العديد من العوامل التي تدعم حالة عدم 
اليقني منها أزمــة كورونا ومتحوراته، وقد تطرأ 
متحورات أخرى، وكذلك استمرار «أوپيك+» املتوقع 
في ضخ املزيد من النفط خالل العام القادم، وهو 
ما يشــير إلى زيــادة اإلمدادات، وكذلــك التعافي 

االقتصادي الذي يشهده العالم.
وعن ارتفاع أسعار النفط رغم انتشار متحور 
ڤيروس كورونا أوميكرون، قال الشمري، إنه توجد 
زيادة في أعداد احلاالت املصابة باملتحور اجلديد، 

لكن ال توجد إجراءات متخذة من الدول تؤثر على 
قطــاع الطلب الســيما في الرحــالت الدولية، في 
ظل عدم وجود إغالقــات كبيرة، وبينما احلديث 
عن اجلرعات املعززة ترفع مستوى التفاؤل لدى 

املستثمرين.
وأوضح أن أحد العوامل املهمة التي تدعم ارتفاع 
أسعار النفط، هو بيانات وكالة معلومات الطاقة 
األميركية األسبوع املاضي، بأن الطلب على املنتجات 

النفطية في أميركا وصل إلى ٢٣ مليون برميل.

وكاالت: أظهرت بيانات الهيئة العامة 
لإلحصاء في السعودية أمس، ارتفاع 
الصادرات الســلعية في شهر أكتوبر 
٢٠٢١ بنســبة ٩٠٪ عــن شــهر أكتوبر 
٢٠٢٠، حينما كانــت التجارة الدولية 
متأثرة باحلظر ومنع الســفر املتعلق 

بجائحة ڤيروس كورونا.
وذكــرت الهيئة في تقريــر لها أن 
الصادرات السلعية بلغت قيمتها ١٠٦٫٢ 
مليــار ريال في شــهر أكتوبــر ٢٠٢١، 
مرتفعة عن ٥٥٫٩ مليار ريال في شهر 
أكتوبــر ٢٠٢٠، وذلــك نتيجة الرتفاع 
الصادرات البترولية مبقدار ٤٥٫٥ مليار 

ريال ونسبة ١٢٣٫١٪.
وبلغت قيمة الصادرات البترولية 
٨٢٫٣٩ مليــار ريال فــي أكتوبر ٢٠٢١، 
مقارنــة بنحــو ٣٦٫٩٣ مليار ريال في 
أكتوبر ٢٠٢٠، وارتفعت نسبة الصادرات 
البترولية من مجموع الصادرات الكلي 
من ٦٦٫١٪ في شــهر أكتوبر ٢٠٢٠ إلى 

الصــادرات غير البترولية مبقدار ١٫٥ 
مليار ريال، وبنسبة ٥٫٩٪ مقارنة بشهر 

سبتمبر ٢٠٢١.
أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت 
في شــهر أكتوبر ٢٠٢١ بنســبة ٧٫٦٪ 
مبقدار ٣٫٣ مليارات ريال، حيث بلغت 
قيمتها ٤٦٫٣ مليار ريال في شهر أكتوبر 
٢٠٢١، مقابل ٤٣٫٠ مليار ريال في شهر 
أكتوبــر ٢٠٢٠، وذلــك نتيجة الرتفاع 
أســعار السلع مقارنة بشــهر أكتوبر 
٢٠٢٠، كما انخفضــت قيمة الواردات 
باملقارنة مع الشــهر السابق سبتمبر 
٢٠٢١ مبقدار ١٫١ مليار ريال وبنســبة 

.٪٢٫٤
وارتفعت نســبة الصــادرات غير 
البتروليــة للــواردات إلــى ٥١٫٤٪ في 
شــهر أكتوبــر ٢٠٢١، مقابل ٤٤٫١٪ في 
أكتوبر ٢٠٢٠، نتيجة لالرتفاع الكبير 

للصادرات غير البترولية.

سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا 
بنسبة ٢٥٫٥٪ عن شهر أكتوبر ٢٠٢٠، 
حيث سجلت ٢٣٫٨ مليار ريال، مقابل 
١٩ مليــار ريال، بينما انخفضت قيمة 

قفزت ٢٥٫٥٪  خالل أكتوبر..  والصادرات البترولية منت بنسبة ١٢٣٪ إلى ٨٢٫٤ مليار ريال

٧٧٫٦٪ في شهر أكتوبر ٢٠٢١.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية 
باملقارنة مع شهر سبتمبر ٢٠٢١ مبقدار 
١١٫٥ مليار ريال وبنســبة ١٢٫٢٪، كما 

الناجت احمللي العاملي سيتجاوز 
١٠٠ تريليون دوالر في ٢٠٢٢.. 

للمرة األولى

رويتــرز: أظهر تقرير صــادر أمس أن 
الناجت االقتصادي العاملي ســيتجاوز ١٠٠ 
تريليون دوالر ألول مرة العام املقبل، وأن 
تفوق الصني على الواليات املتحدة باعتبارها 
االقتصاد األول في العالم سيستغرق وقتا 

أطول قليال عما كان يعتقد سابقا.
وتوقعت شركة االستشارات البريطانية 
(سيبر) أن تصبح الصني أكبر اقتصاد في 
العالــم من حيث القيمة الدوالرية في عام 
٢٠٣٠ أو مــا يزيد عامني عما مت توقعه في 
تقرير جدول الرابطة االقتصادية العاملية 

في العام املاضي.
وقالت سيبر إنه يبدو أن الهند على وشك 
جتاوز فرنسا العام املقبل ثم بريطانيا في 
عام ٢٠٢٣ الستعادة مكانتها كسادس أكبر 

اقتصاد في العالم.
وأظهــر التقرير أن أملانيــا في طريقها 
لتجاوز اليابان من حيث الناجت االقتصادي 
في عام ٢٠٣٣. وميكن أن تصبح روسيا من 
بني أكبر عشر اقتصادات بحلول عام ٢٠٣٦ 
كما يبدو أن إندونيسيا في طريقها الحتالل 

املركز التاسع في عام ٢٠٣٤.

«سيبر»: تفوق الصني على أميركا باعتبارها االقتصاد 
األول عاملياً.. سيستغرق وقتاً أطول قليالً


