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چکیده
• انتظار میرود شاهد شتاب رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و افریقای شمالی (منا) در آینده نزدیک باشیم .پیشبینی میشود رش د اقتص ادی واقی ی
این منطقه در سال  ،2022حدود  5.2درصد و در سال  ،2023حدود  4.6درصد باشد .پیش بین ی مزب ور ب ر اس او ف روی اص یی یین ی اس تمرار
واکسیناسیون کووید 19-در سرتاسر منطقه (البته با سرعتهای متفاوت) ،افزایش قیمت انرژی و رشد تولید نف ت در راس تای س همیهه ای اوپ ک
پالو است.
• همزمان با رونق اقتصادی منطقه ،اختالالت زنجیرههای تامین در جهان به همراه پافشاری افزایش قیمتهای انرژی احتمال سرریز شدن فشارهای
رو به باال بر قیمتهای مصرفکننده به ویژه در اقتصادهای واردکننده انرژی منطقه ،را تقویت میکند .پیشبینی میشود میانگین ت ور منطق ه در
سال  2022میادل  5.8درصد و در سال  2023برابر با  4.0درصد باشد.
• بسته به امکان مهار تور و افزایش نرخ بهره سیاستی در امریکا تا قبل از اواخر  ،2022انتظاری برای تغییر سیاستهای پ ولی در منطق ه در آین ده
نزدیک ( به خصوص در اقتصادهای خییج فارو با سابقه طوالنی اجرای نرخ ارز میخکوب شده با دالر) متص ور نیس ت .موقیی ت خ ارجی و م الی
کشورهای منطقه با استمرار تقویت ممنتو اقتصادی (البته با تفاوت کشوری) بهبود خواهد یافت و به سطوح قبل از همهگیری خواهد رسید.

• با این حال سناریوی حصول رشد پایدار همچنان با عد قطییتهایی همراه است .ریسکهای نزولی بیشتر از ریسکهای ص یودی در س ال آین ده
ظهور خواهند یافت که یکی از آنها نوسان قیمت هیدروکربورهاست که منجر به میکوو شدن روند افزایشی قیمت نفت و گاز خواه د ش د .م ورد
دیگر طوالنیتر شدن اختالالت زنجیره تامین است که فشارهای قیمتی رو به ب اال را تش دید خواه د ک رد .در ای ن می ان ت نشه ای سیاس ی و
چالشهای جدید مرتبط با ظهور سویههای جدید کووید 19-هم وجود دارند.
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رشد اقتصادی

• محرکهای اصیی تقویت رشد اقتصادی منطقه در سال  2022-23افزایش درامدهای انرژی و واکسیناسیون کووید 19-خواهد بود.
• در سال  2022رشد اقتصادی منطقه منا شتاب خواهد گرفت که محرکهای آن بهبود مصرف و مخارج سرمایهگذاری هم راه ب ا تقوی ت تقا ای
خارجی است .فروی اصیی در انتظار مزبور ،قیمتهای باالی نفت و افزایش تولید آن در راستای سهمیههای اوپک  +طی دوس ال  2022و 2023
است.
• افزایش قیمتهای نفت نقش تیغه دو لبه را برای اقتصادهای منطقه منا دارد .از یک سمت ،اقتصادهای صادرکننده نفت با رشد قابل توج ه قیم ت
نفت ،درامدهای خزانهاشان افزایش یافته و ظرفیت کسب ارز خارجی آنها تقویت میشود .این مو وع موجب ایجاد منابع بیش تر ب رای مص رف در
زمینه توسیه اقتصادی و خیق اشتغال در این گروه اقتصادها خواهد شد .در سمت دیگر ،اقتصادهای واردکننده نفت ،با افزایش قیم ته ای ان رژی،
ناترازی مالی و خارجیاشان تشدید شده و فشارهای رو به باالیی را بر تور قیمت مصرفکننده ایجاد خواهد کرد.
• در مجموع انتظار میرود با درامدهای نفتی باالتر ،رشد واقیی اقتصادی منطقه منا از  4.1درصد در سال  2021به  5.2درصد در سال  2022و 4.6
درصد در سال  2023افزایش یابد .متوسط رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه من ا بی د از رش د  3.8درص دی در س ال  2021در
محدوده  5تا  7درصد در بین کشورها متغیر خواهد بود .متوسط رشد کشورهای واردکننده نفت منطقه هم بید از رشد  5.7درصدی در س ال 2020
توانستند به رشد  5.0درصدی در سال  2021برسند ولی برای دو سال آینده متوسط رشد  3درصدی برای این گروه کشورها پیشبینی میشود.
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رشد اقتصادی
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واکسیناسیون کووید

• با افزایش سرعت واکسیناسیون ،پیشرفت قابل توجهی در زمینه برگشت اقتصادها به شرایط عادی مشاهده میشود .موتاسیونهای ویروس ی اخی ر
مانند سویه دلتا یا اومیکرون ،ممکن است اختالالتی را ایجاد کرده و موجب افزایش مجدد تیداد بیماران به خصوص در ماهای سرد فصل زمستان تا
بهار  2022شود .با این حال با تجارب موفق قبیی در رابطه با امکان مهار وی روو کووی د و ابربخش ی آن در ک اهش تی داد مبتالی ان و احتم ال
بستریها ،انتظار میرود اقتصاد جهان بهتر از امواج قبیی کووید ،19-از پاندمی اخیر عبور کند.

• واکسیناسیون در منطقه منا از سرعت یکسانی برخوردار نیست و فقط نیمی ازکشورها به و ییت ایمنی مطیوب رسیده یا ب ه آن نزدی ک ش دهان د.
کشورهایی مانند بحرین ،اسرائیل ،عربستان سیودی و امارات متحده عربی کشورهای پیشرو منطقه هستند که در واکسیناسیون موفق عمل کردهاند.
سایر کشورهای منطقه مانند کویت و ایران هم پیشرفت سرییی در این زمینه دارند .مابقی کشورها مانند الجزایر ،مصر ،عراق ،لبنان ،سوریه و یم ن
همچنان از واکسیناسیون مطیوب عقب هستند و در میری تهدید امواج جدید کووید 19-به خصوص طی ماههای فصل زمستان پیشرو قرار دارند.
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تورم

• پیشبینی رشد اقتصادی منطقه با توجه به سطح تور آن مشخص شده است .نفت و گاز همچنان بخش اصیی تولید انرژی در منطقه را دارا هستند
و قیمتهای باالی انرژی ،مترادف با فشارهای تورمی رو به باالست .ابر مزبور به صورت مستقیم بر هزینه حمل و نقل و قیمته ای واردات ت ابیر
میگذارد .در این شرایط کشورهای واردکننده نفت بیش از همه تحت تابیر تحوالت مزبور قرار خواهند گرفت .همچنین قیمتهای ب االی نف ت ب ا
قیمتهای باالی مواد غذایی و تنگنای عر ه همزمان خواهد بود که پیامدی از پاندمی است.
• همهگیری کووید 19-در سال  ،2020آسیبهایی را بر کسب و کارها وارد کرد ،فیالیت اقتص ادی تع ییش ش د و بس یاری از بنگ اهه ا نتوانس تند
نهادههای حد واسط موردنیاز تولید را خریداری کنند .به محض برگشت مجدد رونق اقتصادی ،تقا ا افزایش یافت و از عر ه بیش ی گرف ت ک ه
موجب ایجاد اختالالتی در زنجیره تامین نیز گردید .توزیع و حمل و نقل دریایی هم بی تابیر از این مو وع نبود و کسریهای کاالیی موقتی را در
برخی بخشهای جهان ایجاد کرد.
• انتظار میرود که تنگناهای تامین طی سال  2022و با احتمال باال تا نیمه دو سال آینده رفع شوند .در نتیجه پیشبین ی م یش ود ک ه فش ارهای
افزایش قیمت تا چند ماه ابتدایی سال  2022ادامه یابد ولی در ماههای بید از فشارها کاسته شده و میانگین تور کل سال افزایش مالیم ی داش ته
باشد.
• تور منطقه منا برای سال  2021حدود  11.3درصد براورد شده و پیشبینی میشود تور سال  2022به  5.8درصد و در سال  2023به  4.0درص د
برسد که روند مزبور نشاندهنده ،کاهش ساالنه سرعت افزایش شاخص قیمتها در منطقه خواهد بود.
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تورم
میانگین رشد شاخص قیمت مصرف کننده کشورهای منا (درصد)
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سیاست پولی

• در شرایط رونق اقتصادی ،وجود فشارهای رو به باالی تورمی و عد قطییتهای مربوط به همهگیری ،بانکهای مرکزی منطقه بسته به اقتصاد هر
کشور ،در حال حذف یا درنظر گرفتن روشهای پشتیبانی هستند .برخی از بانکهای مرکزی نرخهای سیاستی کییدی را با هدف تقویت تسهیالت
و رشد سرمایهگذاری ،در کمترین سطح نگه داشتهاند .بسیاری از کشورهای منطقه هم از نظا نرخ ارز میخکوب شده به دالر امریکا تبییت میکنند.
این کشورها تصمیمات مرتبط با سیاست پولی فدرال رزرو امریکا را پیگیری میکنند .انتظار نمیرود تا قبل از اواخر سال  2022نرخ به ره سیاس تی
امریکا افزایش یابد (اگرچه ریسک مربوط به افزایش زودهنگا آن هم وجود دارد) در نتیجه شرایط موافق با تامین رشد اقتصادی باقی خواهد مان د.
تا زمانی که افزایش قابل توجه دستمزدها به همراه افزایش قیمتهای انرژی و کاالهای اساسی اتفاق نیفتد ،تغیی ر سیاس ت پ ولی در اقتص ادهای
پیشرفته در سال  ،2022غیرمحتمل خواهد بود.

• ممکن است سایر بانکهای مرکزی( به خصوص مصر) تصمیمات نرخ بهره در امریکا را بیش از همه پیگیری کنند زیرا این احتمال وجود دارد که با
افزایش نرخهای بهره در اقتصادهای پیشرفته ،با ریسک پرواز سرمایه از اقتصادهای نوظهور مواجه شوند .در هر حال ریسک زودتر از موعد افزایش
نرخ بهره در امریکا ،در اغیب کشورها پایین است لذا کشورهای مزبور از جمیه مصر درنظر دارند تا نرخ بهره را در کمترین سطح ،حداقل تا نیمه دو
 ،2022پایین نگه دارند.
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ریسکهای نزولی و صعودی
• ریسکهای نزولی بیشتری در مقایسه با ریسکهای صیودی برای چشمانداز اقتصادی منطقه منا متصور خواهد بود.
• چهار ریسک مهم نزولی عبارت از موارد زیر هستند:
•
•
•
•

نوسانات قیمت کاالها
عد قطییتها در خصوص اختالالت زنجیره تامین
تنشهای سیاسی -امنیتی
پاندمی کووید19-

• ریسکهای رو به باال نیز شامل موارد زیر هستند:

• واکسیناسیون با سرعت باالی بیش از حد انتظار
• مشارکت در تامین تقا ای افزایش یافته برای کاالهای تولیدشده در منطقه منا
• توافق سیاسی ایران/امریکا که باعث ایجاد پیامدهای مثبت در کل منطقه خییج فارو خواهد شد.

• با توجه به افزایش اخیر تیداد مبتالیان در برخی بخشهای جهان به خصوص در منطقه اروپا و همچنین طوالنیتر شدن م ذاکرات می ان ای ران و
جامیه بینالمییی ،ریسکهای نزولی وزن بیشتری در مقایسه با ریسکهای صیودی خواهند داشت.
• به طور خالصه ،ریسکهای تور و سویههای کووید 19-جزو مهمترین ریسکهای نزولی برای چشمانداز رشد اقتصادی جه ان و منطق ه من ا در
سال  2022محسوب میشوند .با این حال در این مقطع زمانی ،شرایط برای تامین رشد اقتصادی سالم در منطقه فراهم است.
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