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আইএমএক্ের ররক্ োর্ ট 

ববকোরত্ব, আরথ টক মন্দোয় আরব বেশগুক্ োক্ে বোড়ক্ে সোমোরিক উক্েিনো 

 

ববকোরত্ব আর অথ টনীরেক্ে মন্দো। এই দুক্য় রমক্  সোমোরিক উক্েিনো বৃরি  োক্ে ববশ রকছু আরব বেক্শ। হক্ে সরকোররবক্রোধী রবক্ষোভও। এমন 

কথো বসোমবোর বক্ ক্ে আন্তিটোরেক অথ ট েহরব  আইএমএে। এসব অসক্ন্তোক্ের েক্  মধ্যপ্রোচ্য ও উের আরিকোর অঞ্চ গুক্ োক্ে অথ টননরেক 

প্রবৃরিক্ক কক্র রেক্ে ধীরগরের। এর সক্ে যুক্ত হক্ে ববরিক বোরিক্িয উক্েিনো, বেক্ র মূক্ে অরিরেশী েো ও বেরির্ প্ররিয়োয় রবশৃঙ্খ ো। 

আঞ্চর ক অথ টনীরের  র্ টক্বষিমূ ক এক ররক্ োক্র্ ট আইএমএে এসব কথো বক্ ক্ে। এ খবর রেক্য়ক্ে ব্লুমবোগ ট।  

এ মোক্সর শুরুর রেক্ক আরব িোরেগুক্ ো এবং ইরোক্নর ঘর্নোক্ক মোথোয় বরক্খ আইএমএে এ অঞ্চক্ র িন্য পূব টোভোস রেক্য়ক্ে বর্, গে বেক্রর 

তু নোয় অথ টনীরে শেকরো ১.১ ভোক্গর বচ্ক্য় কক্ম র্োক্ব ০.১ ভোগ। ওই অঞ্চক্ র সবক্চ্ক্য় বড় অথ টনীরের রেনটি বেশ বসৌরে আরব, ইরোন ও 

সংযুক্ত আরব আরমরোক্ের রেক্ক দৃরি োে কক্র এসব কথো বক্ ক্ে আইএমএে। এক্ে এ মোক্সর শুরুক্ে বর্ পূব টোভোস বেয়ো হক্য়রে  েো রনম্নমুখী 

হক্য়ক্ে। ওই এ োকো ববরিক রবেয়োব ীর ও র খুব ববরশ রনভ টরশী  হক্য়  ক্ড়ক্ে।  

মধ্যপ্রোচ্য ও মধ্য এরশয়ো রবেয়ক আইএমএক্ের  ররচ্ো ক রিহোে আজুর বক্ ক্েন, ববকোরক্ত্বর সমোধোন করক্ে বর্  ররমোি প্রবৃরি প্রক্য়োিন, এ 

অঞ্চক্  েো অক্নক রনক্চ্ রক্য়ক্ে। রেরন আক্রো বক্ ন, আমরো এমন একটি অঞ্চক্ র কথো ব রে, বর্খোক্ন েরুি ববকোরক্ত্বর বেটমোন শেকরো হোর 

২৫ বথক্ক ৩০ ভোক্গর ববরশ। এ সংকর্ কোর্োক্ে প্রবৃরি বোড়োক্ে হক্ব শেকরো ১ বথক্ক ২ ভোগ। আইএমএক্ের এই ররক্ োক্র্ ট ব ো হক্য়ক্ে, আরব 

বেশগুক্ োক্ে উচ্চ হোক্র ববকোরত্ব ববক্ড় র্োওয়োর কোরক্ি সোমোরিক উক্েিনোকর অবিো সৃরি হক্ে।  রররিরের অবনরে ঘর্ক্ে। বেটমোক্ন ওই 

অঞ্চক্  ববকোরক্ত্বর গড় হোর শেকরো ১১ ভোগ। রকন্তু উেীয়মোন বোিোর ও উন্নয়নশী  অথ টনীরেক্ে এই হোর শেকরো মোত্র ৭ ভোগ। এখোক্ন নোরী ও 

যুবসমোি কোক্ির বোইক্র থোকোর ঝুঁরক রক্য়ক্ে। ২০১৮ সোক্  শেকরো ১৮ ভোক্গরও ববরশ নোরী কোক্ির বোইক্র রেক্ ন।  

উক্েখ্য, ২০১০ সোক্ র শুরুর রেক বথক্ক আরক্বর ববশ রকছু বেক্শ সরহংস রবক্ষোভ শুরু হয়। এর নোম বেয়ো হক্য়ক্ে আরব বসন্ত। এর েক্  রসররয়ো, 

ইক্য়ক্মন এবং র রবয়োক্ক  ররিে কক্রক্ে রক্তোক্ত গৃহযুক্ির বেশ রহক্সক্ব। গে বের নতুন কক্র এক রবক্ষোভ বেখো রেক্য়ক্ে আ ক্িররয়ো, সুেোন, 

ইরোক ও ব বোনক্ন। এসব বেক্শ অথ টননরেক সংস্কোর ও দুনীরের রবরুক্ি ব্যবিো বনয়োর েোরবক্ে এমন রবক্ষোভ বেখো রেক্য়ক্ে। রিহোে আজুর 

বক্ ক্েন, বেক্শর পুক্রো রোিননরেক ব্যবিোক্ক সংস্কোর করোর েোরবক্ে ব বোনক্ন রবক্ষোভ হক্ে। এক্ে বেক্শ এক অচ্ োবিোর সৃরি হক্য়ক্ে। এ 

বেশটিক্ে গে কক্য়ক বের অথ টনীরের বৃরি ঘর্ক্ে খুবই ধীরগরেক্ে। এসব অসেরে সমোধোক্ন দ্রুে ব্যবিো বনয়োর কথো বক্ ক্ে ব বোনন সরকোর।  

ওরেক্ক আরক্বর অক্নক বেক্শ সরকোরর ঋক্ির মোত্রো অক্নক ববরশ। অক্নক বেক্শ েো গক্ড় িোেীয় প্রবৃরির শেকরো ৮৫ ভোক্গরও ববরশ। অন্যরেক্ক 

ব বোনন ও সুেোক্ন িোেীয় প্রবৃরির শেকরো ১৫০ ভোক্গরও ববরশ এই ঋক্ির  ররমোি। আএমএে বক্ ক্ে, অক্নক বের ধক্র িমক্ে িমক্ে 

সরকোরর  র্ টোক্য় এই ঋক্ির ববোঝো অক্নক বড় হক্য়ক্ে। েক্  ওই অঞ্চক্  েীঘ ট বময়োক্ে আরথ টক রবরনক্য়োক্গ প্ররেবন্ধকেো সৃরি হক্য়ক্ে। আইএমএে 

ব ক্ে, যুক্তরোক্ের অথ টননরেক অবক্রোক্ধর েক্  কুঁকক্ড় র্োক্ে ইরোন। বসখোক্ন মুদ্রোস্ফীরে আকোশচুম্বী হক্ে। েোর রবরুক্ি ইরোনক্ক  ড়োই করক্ে 

হক্ে। এখোক্ন এ বের অথ টনীরে শেকরো ৯.৫ ভোগ অরিটে হক্ব বক্  ধরো হক্য়ক্ে। ২০১৮ সোক্  এই অথ টনীরে শেকরো বনক্গটিভ ৪.৮ ভোগ অরিটে 

হক্য়রে । অবক্রোধ থোকোর েক্  ধোরিো করো হয়, প্ররেরেন ইরোন মোত্র ৫  োখ ব্যোক্র  অক্শোরধে বে  রপ্তোরন করক্ে  োক্র। অবক্রোক্ধর আক্গ এই 

 ররমোি রে  ২০  োখ ব্যোক্র  প্ররেরেন। আইএমএে ব ক্ে, বসৌরে আরব বনতৃত্বোধীন বে সমৃি গো ে বকো-অ োক্রশন কোউরি ভুক্ত (রিরসরস) 

বেশগুক্ ো এ বের শেকরো মোত্র ০.৭ ভোগ অথ টনীরে বৃরি করক্ে  োরক্ব। ২০১৮ সোক্  েো রে  শেকরো ২ ভোগ।  

 


