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چکیده
با توجه به گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول ،اقتصاد نیجریه با حمایت سیاستی دولت ،افزایش قیمت
نفت و کمکهای مالی بینالمللی ،در حال خروج از یک رکود تاریخی است و در مسیر بهبود قرار گرفته
است.
اگرچه آثار منفی ناشی از همهگیری در این کشور به خوبی مدیریت شده ،اما تاثیر آن بر بخشهای
آسیبپذیر همچنان باقی مانده است .صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند روند بهبود اقتصادی این
کشور به کندی پیش رود ،نرخ تورم همچنان دو رقمی باقی بماند و درآمد سرانه با کاهش همراه شود.
به منظور تسریع در روند بهبود اقتصادی این کشور ،صندوق بینالمللی پول بر تجهیز منابع درآمدی و حذف
کامل یارانه سوخت و برق و حرکت به سمت مکانیسم قیمتگذاری مبتنی بر بازار در اوایل سال 2022
تاکید میکند .در میانمدت نیز اصالحات تجاری ،پولی و ارزی به ویژه نظام نرخ ارز یکسان مبتنی بر بازار،
افزایش اعتماد عمومی ،از طریق اصالحات حکمرانی و ارتقاء شفافیت مالی و بهبود رفاه ،از طریق ایجاد
اشتغال به ویژه در بخش کشاورزی که بیش از نیمی از اشتغال این کشور را تشکیل میدهد ،به عنوان
اولویتهای اصلی توصیه میشود .در ادامه به جزئیات بیشتری در خصوص توصیههای سیاستی صندوق به
این کشور اشاره میشود.

 .1اقتصاد در حال بهبود از یک رکود تاریخی است

نیجریه با حمایت سیاستی دولت ،جهش قیمت نفت و کمکهای مالی بینالمللی ،زودتر از
حد انتظار در سه ماهه چهارم سال  2020از رکود خارج شد .تولید در سه ماهه دوم 5.4
درصد افزایش یافت که عمدتاً منعکس کننده تغییرات اساسی در بخشهای حمل و نقل و
تجارت و ادامه رشد قوی در بخش فناوری اطالعات است .با این حال ،بخشهای صنعت
ساخت و نفت همچنان ضعیف هستند که نشاندهنده تداوم کمبود ارز و چالشهای امنیتی و
فنی است .تورم اصلی در طول همهگیری به شدت افزایش یافت و در مارس  2021به
 18.2درصد رسید ،که بعد از آن با آغاز فصل برداشت و باز شدن مرزهای زمینی کاهش
یافت .نرخهای بیکاری گزارششده هنوز کاهش نیافته ،اگرچه بررسیهای ماهانه نشان
میدهد که سطح اشتغال به سطح قبل از همهگیری بازگشته است.

 .2همهگیری کووید 19-به خوبی مدیریت شده است ،اما تأثیرات ماندگاری بر
اقشارآسیبپذیر دارد

همانند سایر کشورهای جنوب صحرای آفریقا ،نیجریه در آگوست  2021موج سوم
همهگیری را تجربه کرد .اقدامات پیشگیرانه مقامات ،از جمله سیستم ردیابی افراد مبتال و
استراتژی ملی برای تهیه و عرضه واکسن ،به این کشور کمک کرد تا نرخ ابتال و مرگ و میر
را نسبت به بسیاری از کشورها پایینتر نگه دارد .تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ناخوشایند
این بیماری همهگیر با افزایش ناامنی غذایی و افزایش سطح فقر در این کشور تشدید شده
بود که اگرچه پیشرفت قابل توجه در تدارک واکسن تا حدودی از شدت آن کاست ؛ با این
حال ،فقط کمتر از  3درصد از جمعیت واجد شرایط این کشور به طور کامل واکسینه شدهاند
که نشاندهنده محدودیت عرضه واکسن ،تنگناهای تحویل و تردید زیاد در واکسیناسیون
است.

 .3چشم انداز بهبودی ،ضعیف است

برآورد میشود تولید ناخالص داخلی واقعی نیجریه در سال  2021حدود  2.6درصد رشد
کند و رشد در میان مدت هم بین  2.6تا  2.7درصد در سال ادامه یابد .ارقام رشد مزبور
خیلی نزدیک به نرخ رشد جمعیت این کشور ( 2.5درصد) هستند که به معنی افت درآمد
سرانه در میانمدت است .عالوه بر این ،علیرغم کاهش قیمت مواد غذایی ،پیشبینی
میشود که تورم دو رقمی باقی بماند و اصالحات در سیاست پولی وجود نداشته باشد.
ریسکهای رو به پایین قابل توجهی برای چشمانداز کوتاهمدت وجود دارد که ناشی از سیر
نامشخص همهگیری و وضعیت امنیت داخلی است .در میانمدت ،ریسک رو به باال رسیدن
سریعتر از حد انتظار تولید پاالیشگاه دانگوته به سطح ظرفیت اسمی همزمان با اجرای
موثر قانون جدید صنعت نفت  2021بوده که فرصتی را برای تولید و سرمایهگذاری بیشتر
در بخش نفت این کشور فراهم کرده است.

 .4اصالحات عمده در بخش مالی ،نرخ ارز ،تجارت و حکمرانی برای تغییر مسیر
رشد ضعیف در بلندمدت مورد نیاز است.

رفع عدم توازن مالی و خارجی مستلزم حذف یارانههای سوخت و برق ،اعمال اصالحات
1
مالیاتی و اجرای نظام نرخ ارز یکسان مبتنی بر تسویه بازار(برابری قیمت عرضه و تقاضا)
است .در میانمدت ،دور شدن از سیاستهای دروننگر از طریق اعمال اصالحات تجاری،
پولی و ارزی ،تقویت اعتماد عمومی از طریق اصالح حکمرانی و شفافیت مالی و بهبود
رفاه از طریق ایجاد اشتغال و اصالحات کشاورزی از اولویتها هستند.

1-Market-clearing Exchange Rate

 .5پیشبینی میشود که کسری بودجه در کوتاهمدت بدتر شود و در میانمدت در
سطوح باال باقی بماند.
علیرغم قیمتهای بسیار باالتر نفت ،پیشبینی میشود کسری مالی دولت در سال 2021
به  6.3درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و در سال  2022همچنان در این سطح
باقی بماند که به دلیل وجود یارانههای ضمنی سوخت و هزینههای امنیتی باالتر است .در
کوتاهمدت ریسکهای قابل توجهی وجود دارد که شامل وضعیت ضعیف امنیتی و
فشارهای هزینهای مرتبط با دوران انتخابات است .پیشبینی میشود در میانمدت ،بدون
تالشهای جسورانه برای تجهیز منابع درآمدی ،کسری مالی همچنان باالتر از سطح قبل
از همهگیری باشد ،بدهی عمومی به  43درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2026
افزایش یابد و سهم پرداختهای بهره دولت از درامدها همچنان باال بماند که این
موضوع باعث تشدید آسیبپذیری موقعیت مالی دولت در برابر شوکهای نرخ بهره
واقعی و وابستگی به تامین مالی از طریق بانک مرکزی میشود.

 .6حذف کامل یارانههای سوخت و برق ،همراه با اقدامات جبرانی کافی برای فقرا،
اولویتی کوتاه مدت است.

نیاز به حذف کامل یارانه سوخت و حرکت به سوی مکانیسم قیمتگذاری مبتنی بر بازار
در اوایل سال  2022همانطور که در قانون صنعت نفت  2021تصریح شده ،مورد تأکید
است .عالوه بر این ،بناست که از ژانویه  ،2022اجرای تعرفههای برق مبتنی بر هزینه
باشد که این اقدام نباید به تعویق بیفتد .کمکهای اجتماعی هدفمند برای کاهش هر
گونه تأثیرات منفی بر فقرا به ویژه با توجه به تورم نسبتا باال مورد نیاز است .تجارب
گذشته نیجریه با حذف یارانه سوخت ،که همگی کوتاهمدت و معکوس بودهاند ،بر اهمیت
ایجاد اجماع و بهبود اعتماد عمومی در مورد حمایت از افراد ضعیف و استفاده کارآمد و
شفاف از منابع ذخیره شده تاکید میکند.

 .7تجهیز قابل توجه درآمد مازاد داخلی برای قرار دادن بدهی عمومی و ظرفیت
پرداخت بدهی در مسیری پایدار ضروری است.
اولویتهای کوتاهمدت ،اجرای اصالحات گمرکات الکترونیکی شامل رویهها و کنترلهای
کارآمد ،توسعه برنامه بهبود انطباق مالیات بر ارزش افزوده ،بهبود انطباق بین
مالیاتدهندگان بزرگ ،متوسط و خرد و منطقیسازی مشوقهای مالیاتی و معافیتهای
عوارض گمرکی هستند .با افزایش قدرت بازیابی و بهبود انطباق ،نیجریه باید نرخهای
مالیاتی قابل مقایسه با همتایان خود در گروه کشورهای آفریقای غربی اتخاذ کند تا
درآمدها را به سطوح هدفگذاری شده در برنامه توسعه ملی  2021-25افزایش دهد.
پسانداز خالص انباشته از محل اقدامات توصیه شده ،پس از ایجاد فضا برای کمکهای
مازاد اجتماعی به منظور کاهش اثرات اصالحات ،میتواند به  5.1درصد از تولید ناخالص
داخلی طی سال های  2022تا  2026برسد .چنین ادغامی ،بدهی عمومی را در سطحی
پایینتر از  40درصد تولید ناخالص داخلی قرار میدهد و وابستگی کسری بودجه را به
بانک مرکزی کاهش میدهد.

 .8استقبال از تصویب اخیر قانون جدید صنعت نفت و تاکید بر اجرای به موقع آن

هدف صنعت نفت بهبود مدیریت و حکمرانی در بخش نفت ،معرفی نظام قیمتگذاری
سوخت مبتنی بر بازار و جذب سرمایهگذاری بیشتر است .ارزیابیهای اولیه صندوق
بینالمللی پول و بانک جهانی نشان میدهد که شرایط مالی مصوب ،انگیزههای بیشتری
برای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایجاد میکند ،اگرچه ممکن است برداشت مالی
از میادین جدید و در حال تبدیل را کاهشدهد.

 .9استقبال از اقدامات انجام شده در جهت یکسان سازی نرخ ارز و تاکید بر لزوم
اقدامات بیشتر

توقف نظام تعیین نرخ اداری و رسمی ارز ،برداشتن گامی در مسیر درست است ،اما
توسل مستمر به اعمال اقدامات اداری برای رفع کسری منابع ارزی ،عدم قطعیتها را
حفظ کرده و خطرات جهش ناگهانی و بزرگ نرخ ارز را مجدداً افزایش میدهد .با
بهرهگیری از شرایط مساعد جهانی ،بهبود حساب جاری و قیمتهای نفت ،توصیه
میشود که نیجریه بدون تاخیر بیشتر ،به سمت نرخ ارز بازار حرکت کند .برای حفظ
رقابتپذیری ،هرگونه تعدیل نرخ ارز باید با ارتباطات شفاف و سازگار در مورد
سیاستهای نرخ ارز در آینده ،سیاستهای کالن اقتصادی به منظور مهار تورم و
سیاستهای ساختاری برای تسهیل سرمایهگذاری جدید همراه باشد.

 .10حرکت بیشتر به سمت نرخ ارز بازار نیز به ایجاد سپر (بافر) ارزی از طریق ورود
سرمایه باالتر کمک خواهد کرد.

علیرغم تخصیص اخیر حق برداشت ویژه و انتشار موفقیت آمیز اوراق قرضه یورو ،ذخایر
ناخالص به میزان قابل توجهی کمتر از سطح کفایت توصیه شده صندوق بینالمللی پول
باقی مانده است .اصالحات آهسته نرخ ارز و عدم اطمینان در مورد توانایی بازگرداندن
سرمایه خارجی ،مانع از ورود سرمایه جدید شده است .موقعیت خارجی کشور به دلیل
صادرات محدود و جریانهای محدود ورودی سرمایه ،همچنان ضعیفتر از حد انتظار
ارزیابی میشود ،حفظ ذخایر ارزی خارجی از طریق سیاستهای پایدار توصیه میشود.

 .11برای آزادسازی پتانسیل رشد ناشی از موافقتنامه تجارت آزاد قاره آفریقا به
یک رژیم تجاری بازتر نیاز است.

مقامات متعهد به اجرای توافقنامه تجارت آزاد قاره آفریقا بوده و در تالش برای افزایش
تسهیل تجارت از طریق افزایش استفاده از فناوری هستند .با این حال ،رژیم کلی تجارت
با محصوالت متعددی که از دسترسی به ارزهای خارجی برای واردات منع شدهاند ،از
جمله نیازهای اساسی و اقالم غذایی ،موانع تعرفهای و غیرتعرفهای باال و لجستیک
تجاری دشوار ،همچنان محدودکننده است .با تکیه بر تالشهای فعلی برای بهبود
زیرساختهای بندری و کاهش بار اداری گمرک ،توصیه به اقدامات قاطع برای کاهش
موانع تجارت و کاستن از اتکا به جایگزینی واردات ،میشود.

 .12سیاست پولی باید از بهبودی نوپا حمایت کند ،اما نظارت دقیق ،الزمه آن است

با توجه به اینکه بهبودی به صورت گسترده اتفاق نیفتاده ،پیشبینی میشود تورم کاهش
یابد و از آنجایی که فضای سیاست مالی محدود است ،سیاست پولی باید حمایتی باشد
مگر اینکه فشارهای نرخ ارز تشدید شود یا فشارهای تورمی دوباره ظاهر شوند .در
صورتی که سیاستهای پولی بیش از حد سست شود ،باید از حلقههای بازخورد نامطلوب
احتمالی بین تورم مداوم باال و تعدیلهای دورهای نرخ ارز جلوگیری شود .استفاده
اختیاری و خارج از چرخه از ذخایر نقدی همچنان ابهامات نظارتی و عملیاتی را برای
سیستم بانکی ایجاد میکند.

 .13در میانمدت ،چارچوب عملیاتی پولی باید برای ایجاد اولویت ثبات قیمت
تقویت شود.

تورم باالی بلندمدت در نیجریه ناشی از فقدان چارچوب عملیاتی سیاست پولی مطلوب
همراه با اهداف سیاستی متعدد است .توصیه میشود نوسازی قانون برای ایجاد اولویت
در ثبات قیمت در بانک مرکزی نیجریه و تقویت مکانیسم انتقال پولی با ادغام بازارهای
بین بانکی و بدهی و استفاده از صورتحسابهای بانک مرکزی یا دولت با سررسید کوتاه
در این کشور انجام شود .بانک مرکزی نیجریه همچنین باید برنامههای مداخله اعتباری
خود را به عنوان بخشی از یک اصالح ساختاری پولی گستردهتر کاهش دهد.

 .14بخش بانکی به لطف سپرهای فراوان قبل از بحران انعطافپذیر بوده است.
بهبود نسبت مطالبات غیرجاری در سراسر سیستم و قابلیت
انعطافپذیری سودآوری ،منجر به ایجاد بافرهای سرمایهای بیش
از حداقل قانونی شده است .با این حال ،آزمونهای استرس
(ابزاری مهم برای ارزیابی ریسک نظام مالی) انجامشده توسط
مقامات نشان میدهد که شوک شدیدی که نیاز به طبقهبندی مجدد
وامها دارد ،میتواند ضربهگیرهای سیستم را فرسایش دهد و این
خطر وجود دارد که بخشی از وامهای تجدید ساختار شده ،که کمتر
از یک چهارم کل پرتفوی وام را تشکیل میدهند ،در نهایت معوق
شوند .نقدینگی محدودتر بازار به دلیل بدهیهای نسبت ذخیره
نقدی (توازن میان حداقل وام و نسبت سپرده بانکها) و دسترسی
محدود به پنجره تخفیف بانک مرکزی نیجریه (ابزار سیاست پولی
که بانکها میتوانند از طریق آن ،ذخایر مورد نیاز خود را از بانک
مرکزی استقراض کنند ).ممکن است هزینههای تأمین مالی توسط
بانک را در آینده افزایش دهد و احتماالً رشد اعتبار را در هر بانک
محدود کند.

 .15فراگیری مالی علیرغم همهگیری کووید 19-به بهبود ادامه داد ،اما به طور
قابل توجهی کمتر از اهداف جاهطلبانه نیجریه است.

به طور کلی سهم جمعیت محروم از خدمات مالی ،به ویژه در مناطق روستایی و در میان
زنان و جوانان همچنان زیاد است .این گزارش اولویتبندی ارائه نقاط دسترسی مالی در
مناطق دورافتاده و استفاده از فناوریهای جدید را برای کاهش سریعتر شکاف توصیه
میکند .معرفی پول دیجیتال ملی نیجریه تحت عنوان  eNairaو تعمیم امکان استفاده از
آن به کسانی که تلفن همراه دارند ،در طول زمان به طور قابل توجهی فراگیری مالی و
ارائه کمکهای اجتماعی را افزایش خواهد داد.

 .16حمایت از تدابیر انجام شده برای تسویه بدهیهای مشمول بازپرداخت طی
بازه زمانی مشخص با هدف محافظت از ثبات مالی
مقامات ،عالوه بر تصویب قانون جدید بانکداری در سال  ،2020در حال اجرای
مجموعهای از ابزارهای بازل  2و  3هستند .این گزارش اقدامات زیر را برای جلوگیری از
ریسکهای پایدار توصیه کرد:
• انقضای وامهای تجدید شده مرتبط با بیماری کووید ،19-در مارس  2022در راستای بهبود اقتصادی.
• اقدام به موقع علیه بانکهایی که به طور مزمن با سرمایه کمتری مواجه هستند و به طور گستردهتر،
اعمال مقررات جدید برای تقویت بیشتر حاکمیت شرکتی در آنها.
• اعمال مقررات اضافی برای محافظت از شیوههای صحیح و حمایت از مصرفکننده در بخش رو به رشد
پرداختهای دیجیتال و وام.
• معرفی ابزارهای احتیاطی کالن برای مدیریت بهتر ریسکهای سیستماتیک و چرخهای
• ارزیابی بانک مرکزی از تأثیر  eNairaبر انتقال سیاست پولی و ثبات مالی.

 .17با توجه به پیشبینی افزایش تعداد نیروی کارجدید و عدم تغییر استانداردهای زندگی ،رشد
اقتصادی نیاز به افزایش مشاغل و بهبود رفاه کارکنان دارد.

با توجه به اینکه کشاورزی تقریباً نیمی از اشتغال فعلی را به خود اختصاص میدهد ،هر
رشد ناشی از غنیسازی شغلی باید حداقل در کوتاه مدت به طور قابل توجهی به این
بخش متکی باشد .با این حال ،سطح رفاه شاغالن بخش کشاورزی ،که با مصرف سرانه
اندازهگیری میشود ،بسیار کمتر از سایر کارکنان بوده که نشاندهنده بهرهوری پایینتر
است .بهبود بهرهوری کشاورزی که مستلزم افزایش عرضه و استفاده از نهادهها،
ابتکارات برای ترویج ذخیرهسازی و ایجاد تعاونیهای کشاورزی برای کاهش تلفات مواد
غذایی در توزیع و دسترسی بیشتر به اعتبار است ،به ایجاد مشاغل بیشتر ،درآمد بیشتر
برای شاغالن این بخش ،امنیت غذایی و تنوع اقتصادی با توجه به پتانسیل گسترده در
کشاورزی و صنایع کشاورزی منجر خواهد شد.

 .18تالشهای مداومی برای بهبود شفافیت و حکمرانی در حال انجام است ،اما برای ایجاد اعتماد
عمومی در اجرای اصالحات دشوار ،تالشهای بیشتری مورد نیاز است.

در مورد شفافیت ،شرکت ملی نفت نیجریه  NNPCدو صورتحساب ساالنه آخر خود را
برای تطبیق بهتر درآمدهای نفتی ناخالص و خالص واریز شده به حساب فدراسیون
منتشر کرده و اداره ثبت شرکتها شروع به انتشار اطالعات افراد دارای کنترل قابل توجه
در شرکتهای تازه تاسیس کرده است .دولت در حال ارائه قوانین افشاگر به مجلس
است تا شناسایی فساد غیرقابل ردیابی را تسهیل کند .با این حال ،ادراک فساد در مورد
خدمات ملکی همچنان باالست که منجر به تمکین مالیاتی پایین و تمایل به اصالحات
میشود .اجرای اقدامات شفافسازی و پاسخگویی به کندی صورت میگیرد و دسترسی
و کیفیت اطالعات در مورد هزینههای مربوط به کووید 19-در پورتال شفافیت وزارت
اقتصاد این کشور مطلوب نیست.

