
 
 

 
 

 

 

 

 

 

حيث تعود النمو العالمي  أسباب تراجعالصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  2019يناقش تقرير توقعات االقتصاد العالمي لعام 

شهد  .الدعم المالي واإلصالحات الهيكلية أهمية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إلى  دعت كما السياسات.ب صعوبة التيقن األسباب أساساً الى 

قتصادية وتوترات جيوسياسية. شهدت العديد من االقتصادات اال ضعف التكتالتسياسات حمائية وحروب تجارية و  2020-2016لعالم بين ا

للنظر جدياً حان الوقت لالقتصادات، وخاصة النامية، و .ض االستهالك في جميع أنحاء العالمالمتقدمة تباطًؤا في قطاع التجزئة وصافي التجارة، كما انخف

 التركيز على القطاعات المستدامة اقتصادًيا.العمل نحو و ،القائمة على االقتصاد المفتوح وباألخص منها مراجعة استراتيجياتها طويلة األجلفي 

 دبي

تجارة الجملة والتجزئة  كالً من إلى حد كبير على  2018مركز دبي لإلحصاء، اعتمد إجمالي الناتج المحلي لإلمارة في عام لبيانات الصادرة من وفًقا ل

مالي ، وسط النمو في الناتج المحلي اإلج .ن( عوامل النجاح / الخطر وراء كل مكو  1والنقل والتخزين واألنشطة المالية والتأمين. يوضح الجدول )

ك والتي تشكل الجزء األكبر من االقتصاد؛ ترتبط المخاطرة ارتباًطا مباشرًا مع عوامل النجاح، حيث تؤدي أي زيادة في واألنشطة القائمة على االستهال

لي.أحد العوامل إلى تأثير كبير على الناتج المحلي اإلجما

وسط االرتفاع المستمر في عدد السكان على وجود فجوة ركود في دورة األعمال. 2018و  2016يؤكد االنكماش بين عامي 

 

 مكافحةالسياسات 

 تتماشى خطوات دبي مع جهود السياسة المالية الالزمة في هذه األوقات لدعم الموردين واإلنتاج، حيث كان لدى دبي عدد من سياسات التخفيف

، وخفض الرسوم من قبل وزارة االقتصاد في يوليو 2018سنوات من قبل المجلس التنفيذي لدبي في عام  3الحكومية مثل إعالن تثبيت الرسوم لمدة 

أكثر من  2019  .  2020إدارية من المجلس التنفيذي إلمارة دبي في فبراير  2300ومراجعة 

 العوامل المستدامة

 إضافة فعالة على المدى الطويل هو تشجيع قطاعات من العوامل المستدامة. على سبيل المثال: استندت استراتيجية النمو األولية للصين إلى 

ها ستدام األبرز لها ، "تكلفة العمالة" ، والذي كان أيًضا العنصر الرئيسي في عوامل النجاح. توفر دبي بنية تحتية عالمية المستوى يمك نعامل اإلنتاج الم

ن يمكمن جذب أبرز الالعبين من القطاعات وذلك من خالل الحزمات الترويجية المناسبة. تعتبر اإلمارة كذلك مركزاً يجمع مواهب المنطقة والتي 

ألجيال استغاللها في اإلبداع واالبتكار. لذلك يجب أن يكون التركيز األساسي على عوامل النجاح عند اختيار القطاعات لتحقيق قطاعات مستدامة ل
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