16/11/2021

دراسة "لماذا اآلسيان؟" لغرفة دبي تسلط الضوء على المشهد االقتصادي لمنطقة جنوب شرق آسيا

دول اآلسيان تستحوذ على نسبة  %7من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر عالميا ً و %34في قارة آسيا
●
●
●
●
●

بوعميم :تنظيم المنتدى العالمي لألعمال لدول اآلسيان تأكيد على الدور الحيوي البارز لدبي
واإلمارات كحاضنة لمجتمع األعمال العالمي
بلغ حجم التعداد السكاني في دول اآلسيان  %8.6من مجمل التعداد السكاني في العالم األمر الذي
يشكل عامل جذب لالستثمارات األجنبية المباشرة ويعد بتوفير الموارد البشرية المطلوبة
إطالق دراسة "لماذا اآلسيان؟" امتداد للمبادرة التي أطلقتها غرفة دبي مؤخراً بعنوان "لماذا
أفريقيا" بهدف استكشاف الفرص التجارية المتاحة في مختلف قارات العالم
يتزامن إطالق دراسة "لماذا آسيان؟" مع تنظيم النسخة األولى من المنتدى العالمي لدول
اآلسيان ،وتهدف تحليل مؤشرات األداء االقتصادي لدول المنطقة
بالرغم من تداعيات الجائحة ،نجحت اقتصاديات منطقة جنوب آسيا بتحقيق نسبة  %9.13من
الناتج المحلي اإلجمالي لقارة آسيا في العام  2020ما يؤكد الدور المحوري االقتصادي لهذه
المنطقة آسيويا ً وعالميا ً

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة :أظهرت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي تحت عنوان "لماذا
اآلسيان؟" عن فرص استثمارية غنية تزخر بها دول جنوب شرق آسيا ،حيث كشفت الدراسة عن معدالت
نمو مستقرة لمعظم المؤشرات االقتصادية مع نظرة مستقبلية إيجابية تبشر بانتعاش اقتصادي.

ويأتي الكشف عن نتائج هذه الدراسة استعداداً للدورة األولى للمنتدى العالمي لألعمال لدول اآلسيان الذي
تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو  2020دبي في  9-8ديسمبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا" في مركز دبي
للمعارض في إكسبو  ،2020وذلك تحت شعار "شراكات اقتصادية عابرة للحدود".
وتهدف دراسة "لماذا اآلسيان؟" إلى تسليط الضوء على اإلمكانيات االستثمارية الهائلة التي تمتلكها دول
جنوب شرق آسيا ،كما تعتبر الدراسة جز ًء من مبادرات غرفة دبي الهادفة إلى تقديم الدعم المعلوماتي للتجار

والمستثمرين وأصحاب القرار االقتصادي بما يصب في زيادة حجم النشاط التجاري واالستثماري بين دبي
ودول اآلسيان.
وفي هذا السياق ،قال سعادة حمد مبارك بوعميم ،مدير عام غرفة دبي" :إن إقامة الدورة األولى للمنتدى
العالمي لألعمال لدول اآلسيان تشكل بداية جديدة لتحديد استراتيجية اقتصادية شاملة ترسم مالمح تعاون
اقتصادي وثيق بين أقطاب االقتصاد العالمي .وتعزز استضافة المنتدى المكانة العالمية لدبي العبا ً رئيسيا ً في
ربط األسواق االقتصادية العالمية وقيادة مرحلة التعافي االقتصادي التي ستنعكس بشكل إيجابي على األسواق
الناشئة في جنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق األوسط .إن تزامن انعقاد المنتدى مع معرض إكسبو  2020دبي
يُكسب المنتدى عالما ً من الفرص الستعراض اإلمكانات االقتصادية والتعريف بمجاالت التعاون االستراتيجي
على الصعيد االستثماري والتجاري،ـ ونود بهذه المناسبة ،تأكيد التزامنا التام في غرفة دبي بصفتنا شريك
تكامل األعمال الرسمي إلكسبو  2020دبي بتقديم كافة أشكال الدعم مساعدة المعرض على تقديم نسخة
استثنائية للمشاركين فيه من مختلف دول العالم".
وأضاف سعادته" :تماشيا ً مع الرؤية االستراتيجية للقيادة الرشيدة في فتح آفاق اقتصادية من التعاون
االستراتيجي العالمي ،تسعى غرفة دبي بكل إمكانياتها لتنظيم سلسلة من المنتديات العالمية التي تشكل منصة
متكاملة تجمع أصحاب القرار االقتصادي والمستثمرين والالعبين الرئيسيين في المشهد االقتصادي العالمي
من مختلف القطاعات .وتوفير بيانات اقتصادية محدثة تساعد المستثمرين على االستفادة من الفرص في
نشاطاتهم التجارية واالستثمارية".
دول اآلسيان ،قوة اقتصادية صاعدة
وتشير الدراسة ،التي تستند إلى تقارير من صندوق النقد الدولي و مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
(األونكتاد) ،إلى أن دول اآلسيان تمتلك اقتصاديات قوية متينة نجحت في التغلب على تداعيات كوفيد،19-
حيث بلغ الناتج المحلي اإلجمالي  3.1ترليون دوالر أمريكي في العام  2020ما يمثل  %9.13من الناتج
المحلي اإلجمالي للقارة األسيوية .وتشير المؤشرات االقتصادية إلى زيادة متوقعة بواقع  %4.64بحلول عام
 2025ما يؤكد غنى اقتصاديات دول اآلسيان وقدرتها على لعب دور محوري في الخارطة االقتصادية
العالمية.
وبالنظر عن كثب ،فإن جميع دول اآلسيان العشر التي تمتد على مساحة  4.5مليون كيلومتر مربع نجحت في
تحقيق نسب نمو إيجابية في الناتج المحلي اإلجمالي بين العام  2015و 2020ما يبرهن قدرة اقتصاديات دول
جنوب شرق آسيا على إحراز معدالت نمو مستقرة ويبشر بنمو اقتصادي متسارع خالل األعوام المقبلة .وقد

استحوذ االقتصاد اإلندونيسي على  %34من الناتج المحلي اإلجمالي لدول اآلسيان ما يؤهله للعب دور كبير
في دفع العجلة االقتصادية في المنطقة خاصة وأن إندونيسيا تعتبر األكبر من حيث المساحة وعدد السكان ،إذ
تبلغ مساحتها  1.5مليون كيلومتر مربع فيما يشكل التعداد السكاني  %41من مجمل دول اآلسيان بواقع
 273.5مليون نسمة.
الشركات اإلماراتية على موعد مع منجم من الفرص
بالرغم من تداعيات جائحة كوفيد 19-التي ألقت بظاللها على المشهد االقتصادي العالمي ،نجحت دول
اآلسيان باستقطاب  2.9ترليون دوالر أمريكي من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العام 2020
بمعدل نمو  %8.4بالمقارنة مع عام  ،2019ما يشكل  %7من الحجم اإلجمالي لتدفقات االستثمار األجنبي في
العالم و %34في آسيا .إضافةً إلى ذلك ،حققت دول اآلسيان أعلى نسبة نمو في قارة آسيا في حجم تدفقات
االستثمار األجنبي بمعدل نمو سنوي إجمالي بلغ .%9.8
ويعود االرتفاع الالفت في نسب نمو إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى التركيز على االستثمار
في قطاعات اقتصادية واعدة حيث يعتبر االستثمار في االقتصاد الرقمي ،والتجارة اإللكترونية ،وشبكات
االتصال المتقدمة من الجيل الخامس ،والحوسبة السحابية من القطاعات األكثر جذبا ً للمستثمرين لما تمتلكه
من فرص نمو عالية .وتتوقع الدراسة بأن تصبح دول اآلسيان ،خالل الخمس سنوات المقبلة ،أحد أبرز
المراكز العالمية سريعة النمو لتخزين وإدارة البيانات متجاوزة بذلك أمريكا الشمالية ودول آسيا والمحيط
الهادئ.
وبالنظر إلى المشهد االقتصادي لدول اآلسيان بشكل عام ،فقد حققت المنطقة نسب نمو إيجابية حتى في أحلك
الظروف وأكثرها تعقيداً وأظهر مرونة فائقة في التعامل مع األزمات والكوارث التي خلقتها جائحة
ً
إضافة إلى الحفاظ على معدالت نمو الفتة في إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر .وبالرغم
كوفيد19-
من تداعيات الجائحة على حركة التجارة العالمية وانخفاضها ،إال أن اقتصاديات دول اآلسيان نجحت في
تسجيل  2.7ترليون دوالر أمريكي في إجمالي تجارة السلع مستحوذ ًة بذلك على  %18.7و %7.5من
الحجم اإلجمالي التجاري في آسيا والعالم على التوالي .وفيما انخفضت واردات دول اآلسيان من السلع في
العام  2020فقد سجلت الصادرات نمواً بنسبة  %0.6بين عامي  2019و 2020حيث يتوقع أن تصل
نسبة النمو لمتوسط حجم الصادرات والواردات من السلع بين عامي  2020و 2025إلى  %4.6و%4.8
على التوالي ،ما يمثل فرصة نادرة القتصاديات دول اآلسيان للعب دور محوري في قيادة مرحلة التعافي في
الحركة التجارية العالمية.

يُذكر أن المنتدى العالمي لألعمال لدول اآلسيان هو جزء من سلسلة منتديات األعمال العالمية الرائدة لغرفة
دبي التي أطلقتها في عام  ،2013والتي تعتبر بمثابة منصة تشاركية لألعمال تجمع التجار والمستثمرين مع
أصحاب القرار االقتصادي لرسم رؤى اقتصادية واعدة واستكشاف فرص استثمارية بين دولة اإلمارات
واألسواق األسرع نمواً في العالم مستندة إلى دراسات اقتصادية دقيقة .وتضم دول اآلسيان عشر دول ،هي
إندونيسيا وفيتنام وميانمار وكمبوديا والوس والفلبين وماليزيا وتايالند وسنغافورة ،باإلضافة إلى بروناي.
يمكن اإلطالع على الدراسة عبر الضغط هنا
انتهى-للمحررين:
تلعب غرفة دبي دوراً أساسيا ً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع األعمال في دبي من خالل دعم نمو األعمال وخلق بيئ ٍة محفزة لها
كمركز تجاري عالمي ،حيث ساهمت منذ تأسيسها في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية في عالم المال واألعمال
والترويج لدبي
ٍ
واالستثمار .وتقدم الغرفة مجموعة واسعة من الخدمات التي تعزز تنافسية األعمال وتدعم شركات القطاع في تسهيل ممارسة أعمالها
ومنها إصدار شهادات المنشأ ،وتوفير البيانات واألبحاث االقتصادية ،وتقديم خدمات الوساطة والتحكيم التجاري ،واستقبال الوفود
التجارية األجنبية وإرسال بعثات تجارية إلى الخارج ،وكذلك تنظيم الملتقيات والندوات ولقاءات األعمال والدورات تدريبية لممثلي مجتمع
األعمال ،وخدمة مجموعات ومجالس األعمال فضالً عن تقديم خدمات التصنيف االئتماني ،وعدد كبير من الخدمات الذكية المتخصصة
التي تلبي احتياجات األعضاء ،وتعزز بيئة االستثمار في دبي

تابعوا المنتدى العالمي لألعمال على الراوبط االلكترونية التالية:
https://www.facebook.com/DCGBForums/
https://twitter.com/DcgbForums
https://www.linkdin.com/showcase/dubai-chamber-global-business-forums/

ُنبذة عن إكسبو  2020دبي:
من األول من أكتوبر  2021إلى الحادي والثالثين من مارس  ،2022يرحب إكسبو  2020دبي بزوار من جميع أنحاء العالم ،ليساهموا في صنع
عالم جديد ،فيما يجمع الكوكب بأسره في مكان واحد إلعادة تشكيل المستقبل .تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" ،يمثل إكسبو 2020
ويلهم التحرك نحو إيجاد حلول واقعية لتحديات العالم الواقعية .وسيكون إكسبو
حاضنة األفكار األكثر تأثيرا في العالم ،إذ يحفز تبادل الرؤى الجديدة
ِ
 2020دبي أضخم لقاء ثقافي في العالم ،إذ سيوفر تجارب مدهشة وملهمة على الصعيد العاطفي طيلة فترة ممتدة على مدار  182يوما ،وستساهم في
هذه التجارب أكثر من  200جهة ،بما في ذلك دول ،ومنظمات متعددة األطراف ،وشركات ،ومؤسسات تعليمية ،فضال عن ماليين الزوار ،إلقامة
ُ
موضوعات إكسبو  2020الفرعية ،الفرص والتنقل واالستدامة ،من أجل
نسخة إكسبو الدولي األضخم واألكثر تنوعا على اإلطالق .وس ُتلهم
الزوار
َ

صون كوكبنا وحمايته ،واستكشاف آفاق جديدة ،وصنع مستقبل أفضل للجميع .وسيكون إكسبو  ،2020على مدار ستة أشهر ،وجهة مثالية للعائالت،
تزخر بآالف الفعاليات ،والتجارب االستكشافية الرائعة ،وسيوفر دخوال مجانيا لألطفال ما دون سن  18عاما .ويلتزم إكسبو  2020بالمساهمة في بناء
عالم أكثر مساواة وعدال وإنصافا للجميع ،فيما يحافظ على سالمة الزوار ،عبر اتباع أحدث التوجيهات الصادرة عن خبراء عالميين رواد في مجاالت
الطب ،والعلوم ،والصحة .إكسبو  2020دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ،ويمتد موقعه على مساحة 4.38
ّ
ويمثل موقع إكسبو تطبيقا عمليا لالبتكار وقد بُني مع األخذ في الحسبان أن يكون إرثا
كيلومتر مربع في "دبي الجنوب" قرب مطار آل مكتوم الدولي.
هادفا وملحوظا طويل األمد ،وسيتحول بعد اختتام فعاليات إكسبو  2020إلى دستركت  ،2020التي تشكل نموذجا لمجتمع عالمي يعيد رسم مالمح
مدن المستقبل.

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
ربى عبد الحليم
مدير ادارة العالقات العامة واالتصال المؤسسي – غرفة دبي
هاتف+ 971-4-2028450 :
بريد الكترونيruba.halim@dubaichamber.com :

