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نکاتی از گزارش چشمانداز اقتصادی منطقه مناپ
در رابطه با ایران

در پی انتشار گزارش مربوط به چشم انداز اقتصاد جهان در سال  8102توسط صندوق بینالمللی پول ،این صنندوق در
ماه مه گزارشی را در رابطه با وضعیت اقتصاد منطقه مناپ (خاورمیانه و شمال افریقا ،افغانستان و پاکستان) ارائنه کنرده
که برخی از نکات آن در رابطه با اقتصاد ایران در این مطلب ارائه شده است.
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 منتفع شدن منطقه مناپ از رشد قوی اقتصادی جهان در سال  8102نیازمنند متننوت تنر شندن اقتصنادلا ،خلن
مشاغل و افزایش مقاومت پذیری آنها خوالد بود .در این گزارش بنر نیاز به شتاب دهی به اصالحات اقتصادی و

حرکت به سمت مدل جدید رشد مبتنی بر افزایش تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه بخش خصوصی تاکید شده
است.
 انتظار شتاب بخشی به رشد اقتصادی در کشورلای صادرکننده نفت طی ساللای  8102و  8102که بخش عمده
آن ناشی از استمرار بهبود فعالیت بخش غیر نفتی خوالد بود  .تغییر شرایط مالی جهانی ،رشد تنشلای تجاری و
اختالفات منطقهای لم از مسائلی است که اقتصاد منطقه را تحت تاثیر قرار خوالد داد .بنا وجنود تیبینت منالی و
بهبود اقتصادلای منطقه ،لمچنان بازار نفت چشم انداز مطمئنی ندارد.
 بعد از تحق رشد  3.4درصدی اقتصناد اینران در سنال  ،0421انتظنار منی رود رشند اقتصنادی کشنور در سنال
0421معادل  3درصد باشد که علی رغم کالش جزئی ،از میانگین رشد  4.3درصدی منطقه مناپ و  8.2درصدی
برای کشورلای صادرکننده این منطقه ،باالتر خوالد بود.
 تولید ناخالص داخلی ایران که در سال  0421به  348میلیارد دالر رسیده بود در سال  0421بدلیل تغییر ارزش پول
ملی ،به  302میلیارد دالر خوالد رسید و سهم ایران در اقتصاد منطقه مناپ از  04.1درصد در سال  8101به 08.4
درصد در سال  8102تنزل خوالد کرد.
 انتظار می رود که رشد لر دو بخش نفتی و غیر نفتی ایران در سال  0421میبت باشد ولنی از سنرعت رشند آنهنا
کاسته خوالد شد .به نحوی که رشد بخش غیر نفتی ایران از  1درصد در سال  0421به  4.2درصد در سال 0421
کالش خوالد یافت و رشد بخش نفت لم از  1.8درصد در سال  0421به  3.1درصد در سال  0421تنزل خوالند
کرد .کالش  1.4واحد درصدی رشد اقتصادی ایران در سال  0421از کالش توام رشد بخش نفتی و بخنش غینر
نفتی است.
 میزان تولید نفت خام ایران در سال  8102در سطح تولید سال  8101و معنادل  4.2میلینون بشنکه در روز حفن
خوالد شد ولی بر میزان تولید گاز طبیعی افزوده شنده و از  1.14میلینون بشنکه در روز در سنال  8101بنه 1.48
میلیون بشکه در روز در سال  8102خوالد رسید.
 صادرات نفت خام ایران از  8.31میلیون بشکه در روز در سال  8101به  8.11میلیون بشکه در روز در سال 8102
افزایش خوالد یافت که در این صورت سهم ایران از صادرات نفت خام منطقه مناپ از  08درصند بنه  04درصند
رشد خوالد کرد.
 صادرات گاز طبیعی از  1.01میلیون بشکه در روز در سال  8101به  1.88میلیون بشنکه در سنال  8102افنزایش
خوالد داشت .با وجود افزایش سطح تولید و صادرات گاز طبیعی ،ایران رتبه پنجم را در صنادرات گناز طبیعنی در
منطقه مناپ بعد از کشورلای قطر ،الجزیره ،امارات متحده عربی و عمان داراست.
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 میانگین تورم در منطقه مناپ در سال  8101حدود  1.4درصد بوده که انتظار می رود در سال  8102به  2.8درصد
برسد .تورم ایران در سال  8101معادل  2.2درصد بوده که انتظار می رود در سال  8102مجدداً دو رقمی شود و به
 08.0درصد افزایش یابد.
 متوسط رشد نقدینگی در اقتصاد منطقه مناپ در سال  8101حدود  00.2درصد بنوده و انتظنار منی رود در سنال
 8102به  08.8درصد برسد این در حالی است که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران  5.32درصد برای سال 5102
و  5.32درصد برای سال  5102اعالم شده که بیش از دو برابر رقم متوسط منققطه و حطدود  9برابطر رشطد
نقدینگی در عربستان سعودی است.

 سهم ایران از صادرات کاال و خدمات منطقه مناپ در سال  8101حدود  2.0درصد و از واردات کاال و خدمات این
منطقه حدود  1.1درصد است .پیش بینی می شود کل صادرات اینران از  001میلینارد دالر سنال  8101بنه 041
میلیارد دالر در سال  8102و کل واردات لم از حدود  28میلیارد دالر به  014میلیارد دالر افزایش یابد ولی سنهم
ایران در صادرات یا واردات منطقه تغییر چندانی نخوالد داشت.
 تراز حساب جاری ایران در سال  8101میبت  02.3میلیارد دالر بوده که پیش بینی می شود به  82.8میلینارد دالر
در سال  8102افزایش یابد.
 ناخالص ذخایر بین المللی ایران در پایان سال  8101معادل  21.0میلیارد دالر اعالم شده که تکافوی واردات برای
 00.0ماه را می دلد .جالب توجه است ذخایر ناخالص عربستان  323میلیارد دالر ( 1.8برابر ایران) است که معادل
تکافوی  82ماه واردات این کشور است.
 در گزارش صندوق بین المللی پول به موضوت رشد اعتبارات بانکی به بخش خصوصی ایران لم اشاره شده کنه از
رشد حدود  81درصدی این اعتبارات در سال  8101کاسته شده و به حدود  80درصد در سنال  8101رسنیده کنه
دلیل آن افزایش مطالبات غیر جاری بانکی اعالم شده است .در این گزارش به موضوت چالش لا و مسائل بنانکی
دو کشور ایران و عراق لم پرداخته شده و ضرورت پیگیری برای اجرای برنامه اصالح نظام بانکی در سنال 8102
در این دو کشور را یادآوری کرده است.
 یکی دیگر از نکات مهم این گزارش مربوط بنه باال بودن سهم تعداد کارکنان بخش عمومی در اقتصاد ایران در
مقایسه با متوسط جهانی است .طی بازه  8111الی  8101به طور میانگین بیش از  01درصد از کل شاغالن ایران
در بخش عمومی مشغول بکار بودهاند که باالتر از میانگین  2درصد جهانی اسنت .لمچننین در اینن گنزارش بنه
پایین بودن کارایی دولتها در کشورلای صادرکننده نفت منطقنه در مقایسنه بنا سنایر رقبنا و محطی نامسطاعد

مقرراتی و کسب و کار که موجب خنیی کردن فعالیتلای بخش خصوصی شده ،اشاره شده است .درگیریلنای
منطقهای ،قیمت کم کااللای اساسی ،بهره وری ضعیف ،حکمرانی ناتوان و فساد باال از عوامل مهم عندم دسنت
یابی به رشد پایدار و فراگیر در منطقه عنوان شده است.
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