
الحالة والتوّقعات االقتصادية

يف العالم، 2014

تقرير لألمم املتحدة يقول، إن أزمة سوريا تبطئ األنشطة االقتصادية 
الجارية عرب الحدود والنمو اإلقليمي يف غرب آسيا

التحّديات املستمرة التي تواجهها العمالة تكبح املكاسب يف القطاعات غري النفطية لغرب آسيا، 
وإن كان متوقعاً انتعاش النمو االقتصادي يف عام 2014

بريوت، 20 كانون الثاني/يناير — ش�هد غرب آسيا يف عام 2013 نمواً اقتصادياً أبطأ قليالً من النمو الحادث 
عام 2012 ولكن من املتوقع تسارع النمو عام 2014 حتى وإن وجدت تداعيات للنزاعات العسكرية، وذلك حسبما جاء 

يف تقرير األمم املتحدة املعنون الحالة والتوّقعات االقتصادية يف العالم، 2014.

ورأى التقرير أن املنطقة ش�هدت عام 2013 نمواً أبطأ قليالً معدله 3,6 يف املائة. ويتوقع أن يتس�ارع النمو ليبلغ 
4,3 يف املائة يف عام 2014.

وش�هد األداء االقتصادي تفاوتاً ش�ديداً فيما بني بلدان غرب آس�يا يف عام 2013. فقد ظلت بلدان مصدرة للنفط 
أعضاء يف مجلس التعاون الخليجي، من قبيل البحرين، وُعمان، وقطر، والكويت، واململكة العربية السعودية، عىل مسار 
االنتعاش الثابت. وذلك يف حني شهد األردن، والجمهورية العربية السورية، والعراق، ولبنان، واليمن، انخفاضات أشد يف 

النشاط االقتصادي جرَّاء استمرار عدم االستقرار السيايس والقالقل االجتماعية.

وما زالت األزمة يف س�وريا تخلّف تداعيات س�لبية يف البلدان املجاورة، ال س�يما فيما يختص بانخفاض األنش�طة 
االقتصادية الجارية عرب الحدود — بما فيها التجارة، واالستثمار، والسياحة — فيما بني بلدان مجلس التعاون الخليجي 

وباقي غرب آسيا.

ويظل النزاع يف س�وريا يتس�بب يف أزمة الجئني هائلة للبلدان املجاورة، مما يس�فر عن زيادات سكانية يف ظروف 
سياسية واقتصادية مرهقة فعالً. وجرَّاء أزمة الالجئني السوريني، شهد لبنان زيادة يف عدد السكان نسبتها 25 يف املائة، 
بينما شهد األردن زيادة بنسبة 15 يف املائة. ومعظم الالجئني السوريني ينافسون العمال املحليني ذوي املهارات املتدنية 
ع�ىل وظائف القطاع غري الرس�مي يف البلدان املضيفة. كما يحذر التقرير من تضخم متن�ام يف األردن، والعراق، ولبنان، 
يتولد جزئياً من عدد املقيمني املتزايد بدرجة كبرية، ومنهم الالجئون السوريون. وتعيش سوريا حالة تضخم جامح جرَّاء 

نضوب االحتياطيات األجنبية وانخفاض قيمة عملتها الوطنية.

بلدان الخليج تشهد مكاسب يف القطاعات غري النفطية ولكنها تشهد انخفاضاً طفيفاً 
يف اإليرادات اآلتية من النفط

 ش�هدت بل�دان مجلس التع�اون الخليج�ي الواقعة يف املنطق�ة انخفاضاً متوس�طاً يف اإليرادات اآلتي�ة من النفط 
بينما اس�تعادت القطاعات غري النفطية، ال س�يما القطاع العقاري، قوتها بسبب النمو الشديد يف الطلب املحيل. وتماشياً 
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م�ع هذا النمو، تحّس�نت حالة العمالة يف بعض بلدان مجل�س التعاون الخليجي وإن ظلت البطال�ة املزمنة باقية كتحّد 
حاسم للسياسة العامة يف املنطقة ككل، بما فيها بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وق�د حافظ�ت الحكومات يف بلدان مجلس التعاون الخليجي والعراق، باس�تعمال اإليرادات املكتس�بة من النفط يف 
السنوات السابقة، عىل سياسات مالية نشطة، وجهت أساساً إىل البنية األساسية الكبرية التي يقودها القطاع العام. ويتوقع 

استمرار هذا االتجاه يف عام 2014.

ارتفاع البطالة وانخفاض الطلب املحيل يضعفان احتماالت النمو

تفاقم�ت البطالة املرتفعة املزمنة يف كل من األردن، ودولة فلس�طني، والع��راق، ولبن�ان، واليم�ن جرَّاء انخفاض 
النمو يف الطلب املحيل. وعىل وجه التحديد، فقد تأثر الش�ب�اب بالبطال�ة الهيكلي�ة املرتفع�ة. وحي�ث أُتيحت إحصاءات 
رس�مية، بلغ معدل البطالة 12,6 يف املائة يف األردن يف الربع الثاني من عام 2013، مقابل 12,5 يف املائة يف عام 2012. 

ويف الفرتة نفسها، كان معدل البطالة يف دولة فلسطني 20,6 يف املائة، مقابل 23 يف املائة يف عام 2012.

توقعات اقتصادية مختلطة يف تركيا وإرسائيل

نتيج�ة النخفاض تدفقات رأس املال الدويل يف تركيا، س�تؤثر ضغوط التضخم ع�ىل النمو االقتصادي الحقيقي يف 
األجل القريب، وذلك حسبما جاء يف التقرير. وسيفاقم الضغط اإلضايف املتولد عن تخفيض قيمة العملة يف تركيا معدالت 
التضخ�م. ويتوق�ع نمو الناتج املحيل اإلجمايل بنس�بة 3,2 يف املائة يف عام 2013 وبنس�بة 5 يف املائة يف عام 2014، قبل 
أن يهبط إىل 3 يف املائة يف عام 2015. ويتوقع حدوث تحس�ن مس�تقبالً فيما يختص بنمو الصادرات، حيث يبدأ انتعاش 

الطلب الخارجي من أوروبا.

وش�هد الناتج املح�يل اإلجمايل إلرسائيل نمواً بمع�دل 3,2 يف املائة يف عام 2013، مدفوعاً بصورة أساس�ية بطلب 
املستهلكني وصايف الصادرات. ويف املستقبل، يتوقع نمو الناتج املحيل اإلجمايل بنسبة 2,2 يف املائة يف عام 2014 وبنسبة 
3,3 يف عام 2015. ويف إرسائيل، انخفضت الصادرات والواردات كالهما عام 2013، ولكن االنخفاض يف عام 2013 كان 

أقل مما حدث يف عام 2012. ويتوقع أن يؤدي بدء إنتاج الغاز الطبيعي إىل زيادة الصادرات بدرجة أكرب.

املخاطر: التوترات الجيو - سياسية وتقلب أسعار النفط

يحتمل أن تظل التوترات الجيو - سياس�ية باملنطقة مركزة عىل التطورات الحاصلة يف س�وريا، التي تحمل عواقب 
اقتصادية للبلدان املجاورة. إالّ أنه بالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليجي تكمن املخاطر بدرجة أكرب يف انهيار مفاجئ 
يف أس�عار النفط، عىل غرار ما حدث يف عام 2008. ويحّذر التقرير مما قد يحدث إذا انخفضت أس�عار النفط دون 80 
دوالراً للربمي�ل، إذ أن ه�ذا من ش�أنه خفض نمو الطلب املحيل يف املنطقة. وبافرتاض عدم ح�دوث املزيد من االنفجارات 
الكربى يف التوترات الجيو - سياس�ية، يتوقع أن يدور س�عر نفط برِنت حول 108 دوالرات للربميل يف 2014 - 2015، 

مقابل متوسط مقدر ب� 108,1 دوالرات للربميل يف 2013 و 111.6  دوالرات للربميل يف 2012.

وألن أس�عار الرصف باملنطق�ة مرتبطة يف معظمها ب�دوالر الواليات املتحدة، فإن ما يخطط ل�ه نظام االحتياطي 
االتح�ادي بالوالي�ات املتحدة من خفض تدريجي ملش�رتيات الس�ندات وما يتوقع من زيادة مصاحبة يف أس�عار الفائدة 

السوقية سيرتجمان أيضاً إىل تكاليف اقرتاض متزايدة يف املنطقة، ال سيما يف بلدان مجلس التعاون الخليجي.



3

الجدول: غرب آسيا: معّدالت نمو الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي، 2010 - 2015

2015 ب2014 ب2013 أ201020112012

6,76,93,93,64,33,9غرب آسيا

2,32,62,73,23,94,4األردن

5,04,63,23,22,23,3إرسائيل

1,73,94,44,23,94,1اإلمارات العربية املتحدة

4,32,13,43,73,73,7البحرين

9,28,82,23,25,03,0تركيا

-8,9-9,0-7,4-31,4-3,42,0الجمهورية العربية السورية

5,98,68,46,16,87,9العراق

5,60,35,05,13,93,8عمان

16,713,06,25,25,25,5قطر

6,35,14,13,84,4-2,4الكويت

6,91,61,51,32,44,8لبنان

7,48,65,14,05,15,0اململكة العربية السعودية

2,04,12,62,5-5,712,8اليمن

املصدر: األمم املتحدة/إدارة الش�ؤون االقتصادية واالجتماعية، اس�تناداً إىل بيانات ش�عبة اإلحصاء يف الوالي�ات املتحدة ومصادر وطنية 
فرادى.

ملحوظة:

مقّدر جزئياً. أ 

تنبؤات سيناريو خط األساس، باالستناد جزئياً إىل مرشوع لينك )LINK(. ونموذج التنبؤ االقتصادي العاملي املعمول به يف إدارة الشؤون  ب 
االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة.

وجدير بالذكر أن تقرير الحالة والتوّقعات االقتصادية يف العالم تنتجه يف بداية كل س�نة إدارة الش�ؤون االقتصادية واالجتماعية 
باألمم املتحدة، ومؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، ولجان األمم املتحدة اإلقليمية الخمس.

 لالطالع عىل مزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع التايل:

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml

 جهة االتصال بالنسبة لوسائط اإلعالم:

Wynne Boelt, boelt@un.org، 8264-963-212 1+ — إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة

نرشة صادرة عن إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة


