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چشمانداز تعمیق رکود در اقتصاد ایران

بانک جهانی در گزارش آوریل  2019خود ،ارقام مربوط به رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا(منا) را که
قبالً در اکتبر سال  2018اعالم کرده بود ،بازنگری کرده است .در این گزارش پیشبینی شده است که میانگین رشد
اقتصادی منطقه منا طی سالهای  2019الی  2021در محدوده  1.5الی  3.5درصد باشد .مطلب پیشرو ضمن ارائه
تصویری از چشمانداز رشد اقتصادی کشورهای منطقه از جمله ایران ،به بررسی قیمت آتی نفت ،تراز حساب جاری و تراز
مالی و اصالحات مورد نیاز در این منطقه میپردازد.
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چشمانداز رشد اقتصادی

بانک جهانی در گزارش آوریل  2019خود ،ارقام مربوط به رشد اقتصادی در  18کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا(منا)
را در اکتبر سال  2018اعالم کرده بود ،بازنگری کرده است .در این گزارش پیشبینی شده است که میانگین رشد اقتصادی
منطقه منا طی سالهای  2019الی  2021در محدوده  1.5الی  3.5درصد باشد .ستارههای این منطقه از حیث باالترین
نرخ رشد اقتصادی عبارت از کشورهای مصر ،جیبوتی و عراق خواهند بود .همچنین در این بازه ضعیفترین رشد اقتصادی
هم متعلق به کشور ایران و در محدوده منفی  3.8تا مثبت  1درصد است.
مهمترین ریسک برای تحقق رشد اقتصادی این منطقه ناشی از کند شدن سرعت رشد بازارهای صادراتی بزرگ این
منطقه شامل اتحادیه اروپا و امریکا و چین خواهد بود .با وجود رشد اقتصادی منطقه ،تغییری در تصویر بلندمدت سرانه
تولیدناخالصداخلی(  )GDPایجاد نخواهد شد و همچنان کسری حساب جاری و کسری تراز مالی در برخی از اقتصادهای
این منطقه استمرار خواهد داشت.
نمودار -1روند رشد اقتصادی جهان و منطقه منا ،اقتصادهای با درامد باال و متوسط منطقه در بازه زمانی
 -2021-2010درصد

همان طور که در نمودار  1نشان داده شده ،متوسط رشد اقتصادی منطقه منا از میانگین رشد اقتصادی جهان که تا پیش
از سال  ،2017همواره بیشتر و یا مساوی بود در سال  2017به  1.4درصد کاهش یافت که تقریباً نصف رشد اقتصادی
جهان بود .در سال  2018هم با وجود افزایش جزئی این رشد به  1.6درصد ،باز هم شکاف بین رشد اقتصادی جهان و
این منطقه ،پایدار ماند .پیشبینی میشود رشد اقتصادی منطقه منا در سال  2019به  1.5درصد و در سال  2020به 3.4
درصد (بیشتر از رشد اقتصادی جهان) و در سال  2021به  2.7درصد برسد.
در میان اقتصادهای این منطقه ،رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای خلیج فارس (شامل بحرین ،کویت ،عمان ،قطر،
عربستان سعودی و امارات متحدهعربی) ،به علت کاهش تولید و تنزل قیمت نفت ،در سال  2017معادل منفی  0.2درصد
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شد ولی در سال  2018بدلیل اعمال سیاستهایی در زمینه کاهش وابستگی اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی،
بهبود یافت و به  2درصد رسید .طرحهای سرمایهگذاری بزرگی در این منطقه در جریان اقدام است از جمله سرمایهگذاری
امارات متحده عربی در زمینه زیرساخت با هدف آماده شدن برای نمایشگاه  ،Expo 2020فعالیتهای گسترده بخش
ساختمان کشور قطر برای برگزاری جام جهانی فوتبال  2022و افزایش بودجه  2019عربستانسعودی در راستای تحقق
چشمانداز  2030و تقویت فعالیت بخش غیرنفتی و تنوع بخشی به اقتصاد از طریق افزایش مخارج سرمایهای.
انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت منطقه منا (شامل الجزایر ،ایران ،عراق،
لیبی و یمن) که در سال  2018به منفی  0.3درصد تنزل کرده بود ،در سال  2019مجدداً کاهش یافته و به منفی 0.9
درصد برسد .احتمال دارد متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال  2020به  3درصد و در سال  2021به  1.6تغییر
یابد .علت اصلی افزایش  3.1واحد درصدی رشد اقتصادی این گروه کشورها در سال  ،2020جهش رشد اقتصادی یمن
به  10درصد ،عراق به  8.1درصد و لیبی به  6درصد است .پایان جنگ و آغاز کار دولت جدید در عراق به همراه
سرمایهگذاری باال در زمینه ساختوساز علت عمده جهش رشد اقتصادی عراق در سالهای پیشرو ،خواهد بود.
بانک جهانی در گزارش آوریل  2019خود رشد اقتصادی ایران در سال  2018را برابر با منفی  1.6برآورد کرده
(نمودار)2که در مقایسه با گزارش اکتبر  ،2018معادل  0.1واحد درصد ،کاهش یافته است .همچنین رشد اقتصادی
ایران برای سال  2019در گزارش اکتبر برابر با منفی  3.6درصد اعالم شده بود که در گزارش اوریل  2019به منفی
 3.8درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا است .طبق گزارش اخیر،
ایران بعد از تجربه رکود در سال  ،2018مجدداً در سال  ،2019دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری ،خواهد

شد که در واقع به معنی تعمیق رکود است .در این گزارش ،ارقام نرخهای رشد برای چشمانداز اقتصاد ایران در سالهای
 2020و  2021هم به ترتیب برابر با  0.9و  1درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و حاکی
از گرفتارشدن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف و کمجان است.
نمودار  -2رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی سالهای  2017الی  -2021درصد
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انتظار میرود چشمانداز رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه واردکننده نفت (شامل جیبوتی ،مصر ،اردن ،لبنان،
مراکش ،تونس ،غزه و کرانه باختری) در سالهای پیشرو بهمراتب بهتر از کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت باشد.
میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت برای سال  2018حدود  3.8درصد برآورد شده و پیشبینی
میشود رشد در سالهای  2019الی  2021روند افزایشی داشته و به ترتیب برابر با  4.5 ،4.0و  4.7درصد باشد .بیشترین
رشدهای اقتصادی این گروه از کشورها متعلق به دو کشور جیبوتی و مصر است که به ترتیب در سال  ،2019رشدهای 7
درصد و  5.5درصد را خواهند داشت.
چشمانداز بهای نفت

میانگین بهای نفت برنت در سال  2018برابر با  71دالر در هر بشکه بود که  31درصد نسبت به سال  ،2017افزایش
داشت و بیشترین افزایش در فصل اول سال  ،2018اتفاق افتاد .رشد قوی تقاضای جهانی و تحریم مجدد ایران به همراه
مختل شدن تولید نفت در ونزوئال بر افزایش مزبور موثر بود .افزایش تولید نفت در امریکا و عربستان سعودی ،باعث شد
کاهش تولید نفت ایران ،جبران شود و در دوازده هفته انتهای سال  ،2018بهای نفت برنت  37درصد افت کرد .در ابتدای
سال  ،2019بهای نفت  53دالر در هر بشکه بود که کمتر از متوسط قیمت سال  2018بود .در ماه ژانویه  ،2019کاهش
عرضه از سوی کشورهای عضو اوپک ،باعث افزایش بهای نفت به  65دالر در هر بشکه در  5مارس  2019شد که 23
درصد بیشتر از بهای نفت در اول ژانویه همین سال بود.
پیشبینی میشود بهای نفت طی  5سال آینده بین  60تا  65دالر در هر بشکه باشد (نمودار )3که ریسکهای رو به
پایین مانند کاهش رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و افزایش تولید نفت در امریکا و ریسکهای رو به باال مانند
تحریمهای امریکا علیه ایران و ونزوئال و محدود شدن دسترسی این کشورها به بازارهای بینالمللی و پتانسیل نهفته در
ایجاد اختالل در عرضه نفت در کشورهایی مانند لیبی ،در کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت نفت ،در صورتی که
تقاضای نفت تغییری نکند ،موثر خواهند بود.
نمودار  -3روند تغییر قیمتهای آتی نفت بر اساس قیمتهای پایه متفاوت – دالر در هر بشکه
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تراز حساب جاری

بررسیها حاکی از این است که کشورهای صادرکننده نفت ،به طور تاریخی از مازاد باالی حساب جاری برخوردار بودهاند،
اما این وضعیت طی سالهای اخیر تغییر کرده است .تراز حساب جاری منطقه منا در حال کاهش است که افت مزبور
برای اقتصادها ی عضو شورای خلیج فارس ،قابل توجه است .متوسط تراز حساب جاری برای این گروه از کشورها در
فاصله سالهای  2000الی  2014معادل مثبت 16.5درصد  GDPبود که در سالهای بعد یعنی طی سال  2015الی
 2017به منفی  0.7درصد  ، GDPتغییر کرد (نمودار .)4در فاصله سالهای  2015الی  2017تراز حساب جاری
اقتصادهای منطقه منا ،تضعیف شد که اثرات مزبور در مقایسه با سایر مناطق جهان ،بیشتر بود .این اتفاق توانایی بازگردش
پساندازها از اقتصادهای با درامد باالی صادرکننده نفت به سمت اقتصادهای در حال توسعه منطقه را محدود کرده و
باعث ایجاد محدودیت در تامین نیازهای مالی بخش عمومی نیز گردید.
در سالهای  2017و  2018تراز حسابجاری کشورهای عضو شورای خلیج فارس بهبود یافت و به ترتیب به  2.7و 7.1
درصد  ،GDPرسید و پیشبینی میشود طی سه سال  2019الی  2021هم بین  5.4تا  6.2درصد  ،GDPمتغیر باشد
که در هر صورت کمتر از میانگین سالهای  2000الی  2014است.
نمودار  -4تغییر تراز حساب جاری کشورهای منا در فاصله سالهای
 2000الی  2014و  2015الی  -2017درصد از GDP

تراز حساب جاری کل منطقه منا از مازاد  15درصد  GDPدر سال  2011به کسری  5درصد  GDPدر سالهای 2015
و  ،2016کاهش و این کسری در سال  2017به  0.1درصد  GDPرسید .تراز حساب جاری منطقه منا برای سال
 2018مثبت و معادل  2.4درصد برآورد شده است .همچنین پیشبینی میشود تراز حساب جاری منطقه طی سالهای
 2018الی  2021به محدوده مثبت  1.1تا  GDP 1.3نزدیک شود.
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تراز حساب جاری ایران که زمانی جزو ده اقتصاد برتر جهان از حیث باال بودن این تراز بود ،طی سالهای گذشته
بتدریج روند نزولی در پیش گرفته تا اینکه در سال  2017به  3.5درصد  GDPرسید و در سال  2018هم برآورد
شده که به  0.5درصد  GDPبرسد .انتظار میرود این متغیر در سال  2019برابر با صفر و برای سالهای  2020و
 2021هم همچنان کمتر از یک درصد  GDPیعنی به ترتیب معادل  0.5و  0.9درصد  GDPباشد.

در آخرین گزارش چشمانداز اقتصادی صندوق بینالمللی پول ،باالترین تراز حساب جاری کشورهای خاورمیانه به ترتیب
متعلق به عربستانسعودی برابر با  64.7میلیارد دالر ،اماراتمتحده عربی برابر با  31میلیارد دالر ،کویت  16.4میلیارد
دالر ،عراق  15.8میلیارد دالر ،قطر  9.1میلیارد دالر و ایران  5.8میلیارد دالر برآورد شده است .در این گزارش ،پیشبینی
شده که تراز حساب جاری کشورهای مزبور برای سال  2019برای عربستانسعودی به  70میلیارد دالر ،امارات متحده
عربی به  34میلیارد دالر ،کویت به  16.8میلیارد دالر ،قطر به  13.4میلیارد دالر ،عراق به  7.8میلیارد دالر و ایران به 0.8
میلیارد دالر برسد .شایان ذکر است اقتصاد ایران در سال  2016با دارا بودن  16.3میلیارد دالر تراز حساب جاری مثبت،
پانزدهمین اقتصاد جهان از این منظر بود.
تراز مالی

میانگین تراز مالی بر حسب درصدی از  GDPبرای اقتصاد منطقه منا در سال  2017به منفی  6.2درصد رسید که اگرچه
در سال  2018بهبود یافت ولی همچنان دارای کسری و معادل  3.7درصد  GDPبود .پیشبینی میشود کسری تراز
مالی این منطقه برای سال  2019به  4.8درصد  GDPو در سال  2020به  3.7درصد  GDPبرسد.
تقریباً تمام اقتصادهای منطقه منا در سال  ،2018مشمول کسری تراز مالی شدند که بیشترین کسری تراز مالی بر حسب
درصدی از  GDPمتعلق به کشورهای بحرین ( 11.7درصد) ،لبنان ( 11.5درصد) و مصر ( 9.7درصد) بود .تنها
اقتصادهایی که تراز مالی آنها در سال  2018مثبت بود شامل کشورهای عراق ( 6.2درصد) ،لیبی( 3.9درصد) و قطر (2
درصد) هستند .انتظار میرود در سالهای  2019و  2020فقط دو کشور قطر و اماراتمتحدهعربی دارای مازاد تراز مالی
و مابقی اقتصادهای منطقه ،کسری تراز مالی داشته باشند.
از سال  2018به بعد کسری تراز مالی ایران بر حسب درصدی از  GDPتشدید شده و از  1.8درصد به  4.8درصد
رسیده و بانک جهانی پیشبینی کرده این موضوع در سالهای  2019و  2020هم تشدید شده و تراز مالی ایران به
ترتیب به منفی  5.4درصد و منفی  5.5درصد GDPبرسد.

ارتباط تراز مالی و حسابجاری و اصالحات مورد نیاز

در هر اقتصاد تراز مالی ،مشخص کننده خالص نرخ پسانداز بخش عمومی و تراز حساب جاری ،مشخص کننده خالص
نرخ پسانداز کل اقتصاد است که هر دو بخش عمومی و خصوصی را در بر میگیرد .در برخی اقتصادهای منطقه منا،
همبستگی مثبت و باالیی بین تراز مالی و تراز حسابجاری وجود دارد که کشورهای عربستان سعودی ،الجزایر ،عمان و
کویت از این جمله هستند .در اقتصاد ایران همبستگی مزبور مثبت ولی نزدیک به صفر است .مطالعه بانک جهانی نشان
میدهد که اگرچه اصالح سیاست مالی در شکل اصالح مخارج مالی با هدف افزایش ذخایر مالی برای اقتصادهای منا،
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مورد نیاز است ولی ممکن است سیاست مالی ابزار قوی برای کاهش عدم تعادل خارجی در برخی اقتصادهای منطقه که
همبستگی کمی میان تراز حساب جاری و تراز مالی آنها برقرار است ،نباشد .سیاست کمکی و جایگزین برای این کشورها
انجام اصالحات ساختاری با هدف افزایش بهرهوری نیروی کار بویژه در بنگاههای دولتی و باالخص در اقتصادهای
واردکننده نفت منطقه است .اصالحات تجاری هم به منظور پایین آوردن هزینههای تجارت به پیوسته شدن اقتصادهای
منا به زنجیره های ارزش جهانی به خصوص در زمانی که نااطمینانی در حال افزایش است ،کمک میکند .اعمال
سیاستهای اصالحی هوشمند در حوزه بنگاههای دولتی و صنایع شبکهای مانند انرژی و مخابرات ضمن افزایش کارایی
این بنگاهها به تقویت بهرهوری در کل اقتصاد هم کمک خواهد کرد.
علیرغم پایین بودن میانگین تعرفه واردات در اکثر اقتصادهای منطقه منا ،مشارکت کشورهای این منطقه در زنجیره
ارزش جهانی ،ضعیف است .محتوی ارزش افزوده خارجی در صادرات بسیاری از کشورهای منطقه منا بسیار کمتر از سایر
کشورها در سطح مشابهی از توسعه یافتگی است .علت این امر در محیط ضعیف لجستیکی ،موانع غیر تعرفهای باال و
نبود شفافیت در بودجه است .بررسی های در رابطه با شاخص های عملکرد لجستیکی کشورهای منطقه از کارایی گمرکات
تا پایش هزینه و زمان عملیات مرزی ،حاکی از وجود پتانسیل باال برای بهبود محیط لجستیکی در اقتصادهای منطقه
مناست.
طبق گزارش ارزیابی بودجه باز  ،2017اقتصادهای منطقه منا کمترین امتیاز را از لحاظ شفافیت بودجه و پاسخگویی دارند.
کشورهای منطقه منا می توانند فرصتهایی را برای بنگاهها و نیروی کار از طریق افزایش مشارکت در تولید جهانی ،خلق
کنند .زنجیره ارزش جهانی موجب توسعه ارزش افزوده و اشتغال در جهان شده و به تغییر سازمان تولید کمک کرده و به
بنگاهها اجازه می دهد تا رشد کرده و یادگیری داشته باشند .همچنین این فرصت را برای نیروی کار فراهم میآورد تا
فرصتهای جدید را در سایر مکانها یا بخشها جستجو و شناسایی کنند .پیوستن به زنجیره جهانی باعث تغییر ترکیب و
ماهیت بنگاهها نیز میشود .در حالی که بنگاههای داخلی از عواید ناشی از صادرات از طریق فرصتهای جدید فروش و
اثرات یادگیری ،منتفع میشوند ،جریانات سرمایه و خلق بنگاهها از مسیر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به صورت
مستقیم بر توسعه این اقتصادها هم اثر میگذارد.
در سال  ،2018بانک جهانی چالشی جدید و هدفی بزرگ را برای اقتصادهای منطقه منا تحت عنوان توسعه اتصال
دیجیتالی از طریق ماهواره دیجیتالی ،معرفی کرد .تا سال  ،2021کشورها می باید اقدامات الزم را برای تقویت دسترسی
به باندهای گسترده دیجیتالی و نسل پنجم ارتباط سلولی  5Gبه منظور انتقال سریع دادهها را برای جمعیت اقتصادهایشان
فراهم کنند .زیرساختهای مزبور سنگ بنای آشکارسازی یک اقتصاد جدید برای شتاببخشی به رشد و ارائه فرصتهای
شغلی شایسته برای جمعیت جوان تحصیلکرده در حال رشد به خصوص زنان خواهد بود .از این مهمتر ،توسعه دیجیتالی
دارای پتانسیل بهبود خدمات گسترده عمومی و نحوه پشتیبانی از یک جامعه متمدن است .تحقق این اهداف نیازمند انجام
اصالحات فوری در زمینه زیرساختهای ارتباطی و اصالح مقررات در نظام پرداختهاست .اصالحات مزبور باید به نحوی
طراحی و اجرا شوند که در نهایت باعث تقویت رقابت شوند به این معنی که بنگاهها به سهولت بتوانند وارد بازار مرتبط با
ارتباطات ،دادههای سلولی و سیستمهای پرداخت شده و یا از آن خارج شوند و در یک محیط رقابتی پویا ،توان بالفعل
خود را آشکار کنند.
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