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ــرق األوســط عــدة  ويعــزز مســار التحســن االقتصــادي بال
ــية،  ــلع األساس ــعار الس ــاع أس ــا ارتف ــأيت يف صدارته ــل ي عوام
ــة،  ــودة الرحــات الدولي واســتئناف النشــاط االقتصــادي، وع
والتــي ســتنعكس باإليجــاب عــى قطــاع الســياحة يف اإلقليــم. 

وعــى الرغــم مــن ذلــك، التــزال هنــاك عــدة عوامــل قــد 
ــاالت  ــور س ــا ظه ــايب، منه ــادي اإليج ــار االقتص ــدد املس ته
متحــورة جديــدة مــن كورونــا، وتصاعــد التوتــرات السياســية 
ــة إىل  ــودان، باإلضاف ــان والس ــرار لبن ــى غ ــدان ع ــدة بل يف ع
ــة.   ــة النقدي ــي للسياس ــدرايل األمري تشــديد االحتياطــي الفي

تعاٍف اقتصادي
ــرق  ــة ال ــادات منطق ــو اقتص ــاق من ــن آف ــح أن تتحس يرج
األوســط يف العــام املقبــل، بعــد أن عانــت خســائر كبــرة 
ــايل:   ــو الت ــى النح ــك ع ــح ذل ــا، ويتض ــة كورون ــة جائح نتيج

1- تداعيــات ســلبية للجائحــة: تكبــدت منطقــة الــرق 
ــي  ــج املح ــرة يف النات ــائر كب ــا خس ــال أفريقي ــط وش األوس
بســبب جائحــة كورونــا تقــدر بحــوايل 200 مليــار دوالر، وفقــاً 

ــات  ــت بالقطاع ــي لحق ــمل األرضار الت ــدويل. وتش ــك ال للبن
الطاقــة والطــران والســياحة والســفر  الرئيســية، خاصــة 

ــا.  وغره

وانكمشــت اقتصــادات املنطقــة بحــوايل 3.8% يف عــام 
ــك  ــع ذل ــب م ــدويل، وتواك ــك ال ــرات البن ــاً لتقدي 2020، وفق
تراجــع نصيــب الفــرد مــن إجــايل الناتــج املحــي يف املنطقــة 

ــايض. ــام امل بحــوايل 5.4% يف الع

2- تحســن آفــاق النمــو: مــن املتوقــع أن يبلــغ متوســط 
معــدل منــو اقتصــادات منطقــة الــرق األوســط وشــال 
أفريقيــا حــوايل 4.15% خــال العــام املُقبــل، وفقــاً لتوقعــات 
عــدد مــن املؤسســات. فقــد توقــع صنــدوق النقــد الــدويل أن 
تشــهد اقتصــادات املنطقــة منــواً بحــوايل 4.1% خــال عامــي 
2021 و2022، بينــا تشــر توقعــات البنــك الــدويل إىل أن 
اقتصــادات املنطقــة ســتنمو بنســبة 2.8% خــال عــام 2021، 

ثــم بـــــ 4.2% عــام 2022. 

ــادي  ــو االقتص ــن أداء النم ــم تحس ــة: يدع ــل إيجابي 3- عوام
يف العــام املُقبــل بشــكل أســايس عــدد مــن العوامــل، يــأيت يف 
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مــن المرجــح أن يتعافــى أداء اقتصــادات منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي عــام 2022، 
وذلــك بعــد أن شــهدت خســائر كبيــرة نتيجــة جائحــة كورونــا فــي العــام الماضــي، إلــى جانــب تأثيــر األوضــاع 

ــر المســتقرة فــي عــدد مــن أنحــاء المنطقــة.  الجيوسياســية غي

تبايــن األداء: آفــاق نمــو اقتصــادات الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي عــام 2022، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1380، 28 أكتوبــر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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صدارتهــا ارتفــاع أســعار الســلع األساســية، مبــا يف ذلــك النفــط 
ــياحة  ــات الس ــايف قطاع ــة إىل تع ــي، باإلضاف ــاز الطبيع والغ

والســفر مــع اســتئناف الرحــات الجويــة الدوليــة. 

ومــن املرجــح أن ينعكــس ذلــك باإليجــاب عــى أداء 
الحســاب الجــاري ليصــل فائضــه إىل 2.5% كنســبة مــن الناتج 
ــك  ــدويل، وذل ــك ال ــرات البن ــاً لتقدي ــايل، وفق ــي اإلج املح
ــة،  ــة النفطي ــادرات خاص ــة الص ــاع حصيل ــة ارتف ــى خلفي ع
فضــاً عــن التحُســن املتوقــع يف اإليــرادات الســياحية؛ نتيجــة 
ارتفــاع وتــرة التطعيــم يف العديــد مــن الــدول املُصــدرة 

ــاً. ــياحة عاملي ــة الس لحرك

4- تبايــن معــدالت النمــو: رغــم التعــايف االقتصــادي القــوي 
للمنطقــة ككل، لكــن تظــل هنــاك تباينــات عــى صعيــد األداء 
االقتصــادي بــن الــدول، ففــي حــن تتخطــى معــدالت النمــو 
ــزال أقــل  ــا ال ت االقتصــادي 5% يف بعــض دول املنطقــة، فإنه
مــن 2% يف دول أخــرى، ويعكــس ذلــك تفــاوت وتــرة تعــايف 

األنشــطة االقتصاديــة بــن بلــدان املنطقــة.

تباين األداء االقتصادي
ــة  ــدول املنطق ــايف االقتصــادي ل ــع أن يشــهد التع ــن املتوق م
يف العــام املُقبــل تفاوتــاً واضحــاً، وذلــك بالنظــر إىل الجوانــب 

التاليــة:

ــق دول  ــع أن تحق ــن املتوق ــو: م ــدالت النم ــاوت مع 1- تف
مجلــس التعــاون الخليجــي منــواً قويــاً بفضــل ارتفــاع أســعار 
ــم بنســبة  ــام 2021، ث الســلع األساســية وبنســبة 2.6% يف ع
ــة  ــدول النفطي ــل أداء ال ــة، يظ ــام 2022. باملقارن 4.7% يف ع
األخــرى باملنطقــة، مثــل إيــران والجزائــر أضعــف نســبياً 
بســبب العوامــل الجيوسياســية غــر املســتقرة، بينــا تواجــه 
ــر  ــة تؤث ــات داخلي ــان اضطراب ــس ولبن ــل تون دول أخــرى مث

ســلباً عــى معــدالت النمــو. 

ــم: تلقــى أكــر مــن 60% مــن  ــن مســتويات التطعي 2- تباي
ســكان بعــض دول املنطقــة جرعــة واحــدة عــى األقــل مــن 
لقــاح فــروس كورونــا، يف حــن تراجعــت معــدالت التطعيــم 
يف بعــض الــدول األخــرى إىل أقــل مــن 10% مــن الســكان، إذ 
متكنــت دول املنطقــة املصــدرة للنفــط، باإلضافــة إىل بعــض 
الــدول متوســطة الدخــل مــن توفــر اللقاحــات مــن مصــادر 
متنوعــة، مقارنــة بــدول املنطقــة منخفضــة الدخــل، والتــي ال 

تــزال تعــاين تباطــؤاً يف تطعيــم ســكانها.

ــؤدي  ــح أن ي ــن املرج ــة: م ــعار الطاق ــة ألس ــار متفاوت 3- آث
ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز الطبيعــي إىل قفــزة كبــرة 
باملنطقــة،  والغــاز  للنفــط  املصــدرة  الــدول  القتصــادات 
وســينمو النشــاط النفطــي باملنطقــة ككل بحــوايل %5.3 
وفقــاً  التــوايل  عــى  و2022   2021 عامــي  خــال  و%4.4 
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آفاق نمو اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام 2022

لصنــدوق النقــد الــدويل، مــا سيســاهم يف تعزيــز أداء 
ــاع  ــل، ســيؤثر ارتف ــا. يف املقاب ــة وميزانياته الحســابات الجاري
أســعار الطاقــة ســلباً عــى دول املنطقــة املســتوردة للنفــط، 
وســيعمل عــى رفــع عجــز أرصــدة الحســاب الجــاري واملاليــة 

العامــة بهــا. 

4- تبايــن أداء القطاعــات غــر النفطيــة: يظــل أداء القطاعات 
ــل الســياحة والســفر والطــران،  ــة، مث ــة باملنطق غــر النفطي
وكذلــك التصنيــع أقــل مــن مســتويات مــا قبــل جائحــة 
ــا. ورغــم ذلــك، تظهــر عامــات تحســن نســبي بتلــك  كورون
ــج، عــى عكــس  ــل مــر ودول الخلي القطاعــات يف دول، مث
ــا  ــي أدت أوضاعه ــان، الت ــس ولبن ــل تون ــرى، مث ــدول األخ ال
السياســية غــر املســتقرة إىل ضعــف األنشــطة غــر النفطيــة. 

ــريات  ــري املش ــؤرش مدي ــراءة م ــزال ق ــه، ال ت ــاء علي وبن
أقــل مــن 50 نقطــة )أي يف منطقــة االنكــاش( يف بعــض دول 
ــام الجــاري، يف حــن  ــة الع ــذ بداي ــان، من ــل لبن ــة، مث املنطق
يحقــق املــؤرش قــراءات أعــى مــن 50 نقطــة يف دول الخليــج، 
ــا  ــها؛ م ــرة نفس ــال الف ــر خ ــارات وقط ــعودية واإلم كالس
يشــر إىل تحُســن أداء القطــاع الخــاص غــر املنتــج للنفــط يف 

تلــك الــدول. 

مخاطر محتملة
ــرة تعــايف  ــارات ميكــن أن تهــدد رسعــة وت توجــد عــدة اعتب
اقتصــادات منطقــة الــرق األوســط، وهــي عــى النحــو 

ــايل: الت

ــتمرار  ــدد اس ــا: يه ــن كورون ــورة م ــاالت متح ــي س 1- تف
تفــي ســاالت متحــورة جديــدة مــن كورونــا رسعــة التعــايف 
االقتصــادي واســتدامة القــدرة عــى تحمــل الديــن. وقــد 
أشــارت وكالــة “ســتاندرد أنــد بــورز” إىل أنــه عــى الرغــم مــن 
ــات  ــن تداعي ــايف م ــة للتع ــا دول املنطق ــي بذلته ــود الت الجه
الجائحــة، فــإن الســاالت املتحــورة مــن الفــروس توثــر ســلباً 
ــي  ــج املح ــودة النات ــيجعل ع ــا س ــايف؛ م ــار التع ــى مس ع
لبعضهــا إىل مســتويات مــا قبــل الجائحــة، غــر وارد قبــل عــام 

.2024

ــرة التضخــم يف  2- ارتفــاع معــدالت التضخــم: تســارعت وت
االقتصــاد العاملــي يف األشــهر األخــرة، بفضــل ارتفــاع أســعار 
الســلع األوليــة، وارتفــاع أســعار الغــذاء، واختناقــات ساســل 
التوريــد. وبالنســبة للمنطقــة، فمــن املتوقــع أن يرتفــع 
التضخــم إىل 12.9% عــام 2021، قبــل أن تراجــع الوتــرة إىل 
ــتهاك  ــى االس ــلباً ع ــر س ــا يؤث ــام 2022، م ــبة 8.8% ع نس
العــام والخــاص، باإلضافــة إىل ارتفــاع تكاليــف أداء خدمــات 

ــون العامــة. الدي

3- ارتفــاع مســتويات الديــن: أدت أزمــة كورونــا إىل تضخــم 
ــط،  ــرق األوس ــة ال ــك منطق ــا يف ذل ــة، ومب ــون العاملي الدي
حيــث توســعت الحكومــات يف االقــراض لتمويــل خطــط 

ــايل.  ــتقرار امل ــم االس ــادي، ودع ــز االقتص التحفي

وتُشــر البيانــات إىل أن مســتوى الديــن الحكومــي لبعــض 
الــدول املســتوردة للنفــط باملنطقــة تخطــى أكــر مــن %100 
ــد  ــاري، وق ــام الج ــال الع ــايل خ ــي اإلج ــج املح ــن النات م
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تزيــد تلــك النســبة مــع اتســاع فجــوة التمويــل املحليــة حــال 
تباطــؤ التعــايف االقتصــادي، مــا يوثــر عــى قــدرة الحكومــات 

عــى تحقيــق اســتدامة الديــن.

4- تشــديد السياســة النقديــة عامليــاً: مــن املتوقــع أن يــرك 
األمريــي  الفيــدرايل  االحتياطــي  مجلــس  سياســة  تغيــر 
تداعيــات عــى أســواق املــال باملنطقــة. ففــي اجتاعــه األخر 
ــه تقليــص برنامــج رشاء األصــول يف  أعــرب املجلــس عــن نيت
وقــت الحــق مــن العــام الجــاري، باإلضافــة إىل احتاليــة رفــع 

ــدالً مــن عــام 2023.  ــدة خــال عــام 2022، ب أســعار الفائ

وعــى أثــر ذلــك، قــد تواجــه بعــض اقتصــادات املنطقــة 
خــروج تدفقــات يف رؤوس األمــوال، عــى غــرار مــا حــدث يف 
عــام 2013، مــا يؤثــر ســلباً عــى تدفقــات النقــد األجنبــي 
باملنطقــة، وتنتقــل تداعياتــه عــى الحســابات الخارجيــة، 

ــة. ــدول املنطق وأســعار رصف العمــات ب

ــية  ــة السياس ــهد البيئ ــية: تش ــرات السياس ــد التوت 5- تصاع
السياســية  االضطرابــات  مــن  مزيــداً  باملنطقــة  الراهنــة 

ــى  ــودان، وع ــن والس ــان واليم ــل لبن ــدان مث ــة يف بل واألمني
ــك  ــة بتل ــاع االقتصادي ــة لألوض ــدات قوي ــكل تهدي ــو يش نح
البلــدان، وســتبطئ مــن دون شــك مــن مســار التعــايف 

االقتصــادي للمنطقــة ككل بعــد جائحــة كورونــا. 

ويف الختــام، ميكــن القــول إن التوقعــات الدوليــة تكشــف 
عــن تحســن وتــرة أداء منــو اقتصــادات املنطقــة، وذلــك 
بفضــل ارتفــاع أســعار الطاقــة، والتوســع يف برامــج التطعيــم 
ــا، غــر أن عــدم اليقــن االقتصــادي الناجــم عــن  ضــد كورون
الجائحــة اليــزال أحــد املخاطــر الرئيســية لتهديــد مســار 
ــة، أن  ــات املنطق ــم عــى حكوم التعــايف االقتصــادي. ومــن ث
ــم  ــدالت تطعي ــع مع ــن لرف ــت الراه ــة يف الوق ــي أولي تعط
الســكان، وتعزيــز االســتثارات يف األنظمــة الصحيــة، وتبنــي 
سياســات ماليــة ونقديــة رشــيدة تســاعد يف معالجــة األرضار 
ــد  ــم، وتزاي ــرة التضخ ــاع وت ــل ارتف ــة، مث ــة للجائح الجانبي
ــادي  ــايف االقتص ــق التع ــى يتحق ــك حت ــر، وذل ــة والفق البطال

ــل.  الكام
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