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دول مجلس التعاون تواصل دور المحرك الرئيسي للنمو في
منطقة الشر ق األوسط وشمال أفر يقيا
تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في لعب

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في

دور المحرك الرئيسي للنمو في منطقة الشر ق

منطقة الشر ق األوسط وشمال أفر يقيا
( )%

األوسط وشمال أفر يقيا ،مع قيادة دولة قطر
لمسيرة النمو .فقد سجل الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي لمنطقة مجلس التعاون
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نمواً
يقدر بنسبة  %1,4في عام  -3142بأعلى
ّ
نسبة نمو في دولة قطر ( -)%6,,بالمقارنة مع
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نسبة  %3,2لبقية منطقة الشر ق األوسط
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المقدر أن
ومستقبال ،من
وشمال أفر يقيا.
ً
ّ
يترتب
يتحسن الطلب العالمي على الطاقة وأن ّ
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عليه ارتفاع اإلنفاق االستثمار ي وتسار ع النمو
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في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،فيما
يتوقع لبقية منطقة الشر ق األوسط وشمال
أفر يقيا أن تظل في موقعها في المؤخرة .ولكي
يحدث بعض التقارب في معدالت النمو بين
دول منطقة الشر ق األوسط وشمال أفر يقيا
في المستقبل ،البد من تحقق االستقرار
السياسي و إدخال إصالحات هيلكية في هذه
الدول.
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المصادر :صندوق النقد الدولي ،وتحليالت وتوقعات مجموعة QNB

قطاع النفط والغاز سلبياً في دول مجلس
التعاون بسبب بطء التعافي في الطلب العالمي
على الطاقة والتوقفات المؤقتة في إنتاج النفط
والغاز في الكويت والمملكة العر بية السعودية
بسبب الصيانة،

واصل القطاع غير النفطي

يمثل هذا التفوق في أداء دول مجلس التعاون

توسعه على خلفية اإلنفاق االستثمار ي الضخم.

الخليجي مقابل بقية دول منطقة الشر ق

وقد قادت دولة قطر منطقة مجلس التعاون

األوسط وشمال أفر يقيا استمراراً التجاه تأسس

بنمو من رقمين عشر يين في لك من القطاع غير

خالل السنوات األخيرة .وبينما اكن النمو في

النفطي والصعيد الساكني مع تدفق موجة
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ضخمة من العمالة األجنبية بفعل اإلنفاق الكبير

وشمال أفر يقيا مرشح لالستمرار .فمع التعافي

في المشار يع االستثمار ية .وفي المملكة

التدر يجي للطلب العالمي على الطاقة باإلضافة

العر بية السعودية ،توسع القطاع غير النفطي
بقوة ( )%1,4على ضوء االستثمارات التي
تواصلت في لك من القطاعين العام والخاص
باإلضافة إلى الز يادة في االستهالك .وفي

إلى بعض التطويرات القليلة في مجال النفط
المقدر أن يشهد القطاع النفطي في
والغاز  ،من
ّ
منطقة مجلس التعاون الخليجي نمواً
معتدال.
ً
وفي نفس الوقت ،يتوقع لمز يد من اإلنفاق

المقدر أن تكون
اإلمارات العر بية المتحدة ،من
ّ
االستثمارات الضخمة في قطاع النفط والتعافي

االستثمار ي في القطاع غير النفطي أن يقود

القوي في قطاع البناء والعقار قد أدت إلى نمو

إلسراع النمو في دولة قطر ( ،)%6,4والمملكة

يقدر أن لكاً من البحر ين
مرتفع ( .)%1,4كما
ّ
( )%1,4وعمان ( )%,,1قد حققتا نمواً سر يعاً

العر بية السعودية ( ،)%1,,واإلمارات العر بية

بفعل الدفع المستمر

من

عامل

التنويع

االقتصادي ،بينما جاءت الكويت في المؤخرة
(.)%1,4
وجاء النمو أضعف في بقية دول منطقة الشر ق

وإجماال ،من المتوقع أن يبلغ
المتحدة (.)%,,1
ً
نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة مجلس
التعاون الخليجي نسبة  %1,2هذا العام.
وفي الجانب اآلخر  ،تظل آفاق المستقبل لبقية

األوسط وشمال أفر يقيا خالل عام  .3142فقد

منطقة الشر ق األوسط وشمال أفر يقيا سلبية.

عرقلت األزمة السور ية النمو في األردن ()%3,4

فمع استمرار األزمة السياسية في سور يا ،من

ولبنان ( ،)%4,1وبدرجة أقل ،في العراق

المرجح أن يبقى النمو في دول المشر ق

( .)%1,3كما أثر عدم االستقرار السياسي أيضاً
سلبياً على النمو في مصر ( )%3,4وتونس
( )%3,2وليبيا ( ،)%4,1-فيما واصلت إيران (-
 )%4,2معاناتها من العقوبات الدولية .وفي
تطور إيجابي ،ارتفع النمو بسرعة في لك من

العر بي أقل من قدراتها الاكمنة بكثير .كما يتوقع
للعجوزات المالية الضخمة أن تعيق تعافي النمو
في لك من مصر وتونس .فيما من المحتمل أن
يؤدي تخفيف العقوبات الدولية إلى تحسن

مور يتانيا ( )%6,2والمغرب ( )%1,,على خلفية

معتدل في إيران ،ولكن الزال من المتوقع

موسم ز راعي قوي.

لالقتصاد الليبي أن ينكمش مع استمرار

تشير توقعات عام  3141إلى أن هذا االزدواج
في سرعة النمو ضمن منطقة الشر ق األوسط

وإجماال ،من المتوقع
االضطرابات السياسية.
ً
لبقية دول منطقة الشر ق األوسط وشمال
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أفر يقيا أن تحقق نمواً بنسبة  %3,,فقط في

التجار ية الستقطاب المز يد من االستثمارات

عام .3141

األجنبية المباشرة لبقية دول منطقة الشر ق

بصفة عامة ،ينطوي التفاوت المستمر في
معدالت النمو بين دول مجلس التعاون
الخليجي وبقية دول منطقة الشر ق األوسط

األوسط وشمال أفر يقيا من أجل تقر يب الشقة
بين مستويات النمو في هذه البلدان ودول
منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وشمال أفر يقيا على مؤشرات هامة .فهو يشير
إلى مدى الحاجة إلى االستقرار السياسي ،و إلى
ضر ورة إدخال إصالحات في نظام الدعم
الحكومي للحد من العجوزات المالية المفرطة،
إلى جانب الحاجة إلى خلق بيئة مواتية لألعمال
لالتصال
يوانس مونغارديني

ر ور ي فايف
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"إخالء مسؤولية و إقرار حقوق الملكية الفكر ية :ال تتحمل مجموعة  QNBأية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا
صر ح بخالف ذلك .يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثمار ي اعتماداً على
التقر ير .إن اآلراء الواردة في التقر ير تعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط ،ما لم ُي َ
الظر وف الخاصة بالمستثمر ،وأن يكون مبنياً على أساس مشورة استثمار ية يتم الحصول عليها من مصادرها المختصة .إن هذا التقر ير يتم توز يعه مجاناً ،
وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جزئياً دون إذن من مجموعة ".QNB

