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الفرص والتحديات في منطقة الشر ق األوسط خالل عام 6102
أصدر صندوق النقد الدولي في  52أبر يل المنصرم تقر يره بشأن

يصل العجز المالي اإلجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى

التوقعات االقتصادية للشر ق األوسط .وبصفة عامة ،يتوقع

 %33.2من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،5132حيث يقود

الصندوق أن يتسار ع النمو في المنطقة إلى  %1.3في عام 5132

تدهور المواز ين المالية إلى خفض اإلنفاق ،و يؤدي هذا األخير

من  %5.2في عام  .5132ولكن هذه النسبة اإلجمالية للنمو

بدوره إلى تباطؤ النمو.

تخفي بعض التباينات األساسية بين بلدان المنطقة .ففي حين
يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة
للنفط ،فإن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران
والعراق .وباستثناء ذلك ،من المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول
المصدرة للنفط بسبب انخفاض األسعار .وفي ذات الوقت ،يتوقع
صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط
بسبب اآلثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي
على األثر اإليجابي النخفاض أسعار النفط.

لقد أدى تراجع أسعار النفط دفع الدول المصدرة إلى اتخاذ
سياسات و إجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي.
أوال ،تم خفض اإلنفاق في عدة دول .وفي بعض الدول تم
وتركزت عملية ترشيد اإلنفاق على
ّ
تحصين اإلنفاق الرأسمالي
ويتوقع إجراء مز يد
اإلنفاق الجار ي أكثر .ثانيا ،تم تقليص الدعم ُ
من التقليص في السنوات القادمة .ثالثا ،تم تنفيذ مبادرات في
بعض الدول إليجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط
والغاز .وتحديدا ،فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الشر ق األوسط

لفرض ضر يبة على القيمة المضافة خالل السنوات القادمة.

( %في العام على اساس سنوي)
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المصدر :توقعات صندوق النقد الدولي

ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشر ق
األوسط نسبة  %5.2في عام  ،5132بارتفاع  %3.2عن عام ،5132
وفقا لصندوق النقد الدولي .ويعود معظم هذا التسار ع في
النمو إلى ز يادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات)
والعراق .وضمن هذه المجموعة من البلدان ،يتوقع صندوق
النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي
من  %1.1في عام  5132إلى  %3.1في عام  5132وذلك نتيجة

تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل
بشلك اكمل إلى المستهلك حيث احتفظت الحكومات بهذه
الفوائد من خالل رفع الدعم عن الطاقة .وقد أدى هذا األمر إلى
الحد من االرتفاع المفترض في االستهالك .عالوة على ذلك ،فإن
عملية ضبط األوضاع المالية الجار ية حاليا في معظم هذه الدول
ّ
تشلك عبئا على النمو .وفعال ،فإن صندوق النقد
من شأنها أن
الدولي يتوقع أن يتراجع العجز المالي العام في الدول
المستوردة للنفط من  %3.1من الناتج المحلي اإلجمالي في
 5132إلى  %2.2في .5132

لتراجع اإليرادات الحكومية الذي ينجم عن االنخفاض الحاد في

وتواجه الدول المستوردة للنفط أيضا مجموعة من التحديات

أسعار النفط .وبناء على ذلك ،يتوقع صندوق النقد الدولي أن

في المدى المتوسط .أوال ،معدالت الدين العام مرتفعة جدا
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(تتجاوز  %21من الناتج المحلي اإلجمالي في بعض الدول)

وبشلك عام ،تواجه المنطقة بأسرها عددا من التحديات

وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة .ثانيا ،ال زال على

المشتركة ،وهناك ثمة حاجة لضبط شامل ألوضاع المالية

الدول المستوردة النفط تصحيح اختالالت خارجية كبيرة .فمن

العامة ،غير أن ذلك يجب أن يتم تدر يجيا على نحو مالئم من

المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجار ي حوالي %5.2

أجل تقليل التأثير السلبي على النمو .كما أن هناك حاجة أيضا

من الناتج المحلي اإلجمالي في المدى المتوسط ،مما يهدد

لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي

بتخفيض قيمة العملة وز يادة معدالت التضخم .ثالثا ،تعاني

من الساكن في المنطقة والذين ينتمون في األغلب لفئة

بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات اإلقليمية ،بما

الشباب .غير أن هذه التحديات توفر فرصا لخلق نموذج أكثر

في ذلك توافد أعداد كبيرة من الالجئين ،األمر الذي أنهك قطاع

استدامة للنمو في المستقبل يقوم على االبتاكر

وتحسين

الخدمات العامة في تلك الدول .أخيرا ،بالرغم من أن انخفاض

اإلنتاجية.

أسعار النفط يعد بشلك عام أمرا إيجابيا لتلك الدول ،لكن قد
تكون له أيضا جوانب سلبية ،فهو يقلل الدعم المحتمل
والتحويالت المالية من الدول المصدرة للنفط.
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