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بإمكان االندماج في االقتصاد العالمي أن يرفع من توقعات النمو في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا (مينا)
االستثمار ،وتضعف النمو في المدى القصير،
وتؤخر عمليات اإلصالح التي تحتاجها هذه البلدان
بشدة .إال أن بعض التحسن التدريجي في المآالت
السياسية لبعض هذه الدول ،عالوة على النتائج
اإليجابية المتوقعة من اإلصالحات االقتصادية ،يبقي
بعض اآلمال في تحقق نمو أعلى على المديين
القصير والطويل على نطاق المنطقة.

وفقاً لتحليالت مجموعة  ،QNBفإن بإمكان منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا (باستثناء دول مجلس
التعاون) أن ترفع من توقعات النمو اإلقليمي في
المدى الطويل بمزيد من االندماج في االقتصاد
العالمي عن طريق المزيد من االنفتاح التجاري
وتعزيز القدرات التنافسية .إن قصة النمو في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا (منطقة مينا) هي
قصة منطقتين :منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
بدون دول مجلس التعاون ،ومنطقة دول مجلس
التعاون الخليجي التي تعمل كقاطرة للنمو بالنسبة
للدول األخرى .لقد أدى ارتفاع إنتاج وأسعار النفط
والغاز إلى زيادة عائدات الصادرات واإليرادات
المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،وهو
األمر الذي مكّن دول هذه المنطقة من المضيّ قدمًا
بخطط ومشاريع ضخمة لإلنفاق على البنى التحتية.
وفي الواقع ،فإن دول مجلس التعاون الخليجي تقود
المنطقة من حيث االندماج في االقتصاد العالمي عن
طريق االنفتاح التجاري والقدرة التنافسية .ومع ذلك،
فإن من المرجح أن تعود اإلصالحات الهيكلية التي
تستهدف تحرير التجارة واالستثمار في المدى
الطويل بقدر من النمو االقتصادي في كامل منطقة
مينا ،وفقاً لتحليالت مجموعة .QNB

يمكن قياس مستوى االندماج في االقتصاد العالمي
بدرجة االنفتاح التجاري التي يتم تحديدها بناتج
مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات
مقسوماً على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار
الجارية .ووفقاً لهذا المقياس ،فإن هناك عالقة إيجابية
قوية بين ارتفاع درجة االندماج في االقتصاد العالمي
وارتفاع معدل النمو في المدى الطويل .وتواصل
دول مجلس التعاون الخليجي احتاللها صدارة منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ويعود ذلك جزئياً
لضخامة قطاعات النفط والغاز بهذه البلدان .ولكن ال
زالت هناك مساحة لمزيد من العمل باتجاه االنفتاح
واالندماج في االقتصاد العالمي في كل من دول
مجلس التعاون وبقية منطقة بالمقارنة مع رواد العالم
في االنفتاح التجاري ،كسنغافورة على سبيل المثال.
ويشير ما ذكرناه إلى أن تحقيق المزيد من االنفتاح
التجاري يتوقع معه مردود أكبر من النمو االقتصادي
في المدى الطويل لمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،وهو ما يمكن الوصول إليه عن طريق سن
التشريعات والسياسات التي تقضي بإزالة الحواجز
التجارية.

تقدّر مجموعة  QNBبأن النمو في الناتج المحلي
اإلجمالي باألسعار الثابتة في منطقة دول مجلس
التعاون الخليجي في عام  3102كان بنسبة ،%2،3
مقارناً بنسبة  %0،3في بقية منطقة مينا .وتبدو نسبة
النمو هذه ضعيفة نسبياً عند مقارنتها بالقدرات
الكامنة لمنطقة مينا ومتوسط نموها الذي كان بحدود
 %5أو أعلى .ولكن معلوم أن عدداً من دول منطقة
مينا -بخالف دول مجلس التعاون -تعيش مرحلة
تحوالت سياسية وما يصاحب ذلك من مشكالت تعيق

االنفتاح التجاري في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا
(بمليار دوالر أمريكي)
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"إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية :ال تتحمل مجموعة  QNBأية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير .إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر
عن رأي المحلل أو المؤلف فقط ،ما لم يُصرَح بخالف ذلك .يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على الظروف الخاصة بالمستثمر ،وأن يكون مبنياً على أساس مشورة استثمارية يتم
الحصول عليها من مصادرها المختصة .إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً ،وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئياً دون إذن من مجموعة ".QNB
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في تعزيز االنفتاح التجاري والقدرة التنافسية.
وبالرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي قد
شرعت سلفاً في االستثمار بقوة في هذه المجاالت،
إال أن بإمكان هذه المنطقة أن تحقق أعلى المعايير
العالمية في هذا الخصوص من خالل المزيد من
التحرير االقتصادي وتقديم المزيد من الحوافز
االستثمارية.
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في المدى القصير ،ستستمر دول مجلس التعاون
الخليجي في قيادة النمو بمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،وال سيما من خالل االستثمار القوي
في البنى التحتية .وخالل العام القادم ،يتوقع لإلنفاق
الضخم في المشاريع الكبرى أن يدفع بالنمو على
نطاق منطقة مجلس التعاون الخليجي .ومن المقدر أن
يبلغ اإلنفاق على هذه المشاريع خالل عام 3102
مبلغ  21مليار دوالر أمريكي في دولة قطر ،و35
مليار دوالر أمريكي في الكويت .وفي نفس الوقت،
فإنه من المؤكد أن يؤدي فوز إمارة دبي بتنظيم
معرض اكسبو  3131باإلضافة إلى عدد من
التطويرات العقارية الجديدة إلى إنعاش اإلنفاق في
اإلمارات العربية المتحدة .كما أن الحكومة السعودية
ستنفق بمفردها من موازنة الدولة  51مليون دوالر
أمريكي على مشاريع البنية التحتية ،وال يشمل ذلك
اإلنفاق الضخم على المشاريع من قبل القطاع
الخاص والشركات الحكومية .أما منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا -بدون دول مجلس التعاون-
فإن النمو فيها سيتوقف على تغلب دولها على
مشكالتها السياسية ،وتحرير تجارتها ،وتحسين
قدراتها التنافسية ،بحسب تحليالت مجموعة .QNB
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المصدر :صندوق النقد الدولي ،وتحليالت مجموعة QNB
تقاس درجة االنفتاح التجاري بناتج مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات
مقسوماً على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية.

تعدّ القدرة التنافسية واحدة من الركائز األساسية
لالندماج في االقتصاد العالمي .ويوضح مؤشر
التنافسية العالمية لعام  3102-3102للمنتدى
االقتصادي العالمي بأن دول مجلس التعاون الخليجي
تأتي ضمن مجموعة الصدارة بينما تأتي بقية دول
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا متأخرة كثراً
في الترتيب ،وهو ما يعكس بجالء صورة النمو
االقتصادي في منطقة مينا.
وقد حدد تقرير المنتدى االقتصادي العالمي المجاالت
التي يمكن أن تعزز فيها القدرة التنافسية :المؤسسات
الحكومية ،وأسواق العمل في شمال أفريقيا ،والبنى
التحتية ،وميادين االبتكار .ويمكن لإلصالحات
الهيكلية الموجهة لتحسين القدرة التنافسية في هذه
المجاالت أن تقود لتحقيق نمو عالي ومستدام .كما أنه
من المرجح أن تؤدي زيادة الجهود في اجتذاب
االستثمارات لمشاريع البنى التحتية ،بما فيها دول
مجلس التعاون ،إلى تحقيق عائد تنموي مرتفع على
نطاق المنطقة ،حسب تحليالت مجموعة .QNB
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،سيستمر
االستثمار في برامج البني التحتية الكبرى في قيادة
االنفتاح التجاري من خالل زيادة الواردات .كما أن
المزيد من اإلصالحات الهيكلية الموجهة الجتذاب
االستثمارات األجنبية في مجاالت البنية التحتية
والتعليم واالبتكار سيكون له مكاسب طويلة األجل
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