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سازمانهای بینالمللی پیشبینی میزان رشد اقتصاد جهان را نسبت به گزارشهای قبل کااهش دادناد باه نرار
میرسد رشد باالیی که در اقتصاد جهان به واسطه کاهش مالیاتها در آمریکا و افزایش تقاضاا بارای واردات باه
وجود آمده بود ،در حال ضعیف شدن است این کاهش پیشبینی رشد اقتصادی دالیل مختلفی دارد که برخای
از آنها شامل وضع عوارض بر واردات آمریکا و چین ،عملکرد ضعیف کشورهای منطقه یاورو و خاروس سارمایه
برخی بازارهای نوظهور هستند شاخصهاای پایش روی فعالیاتهاای اقتصاادی کاه معیارهاایی بارای تعیاین
پیشرفتهای اقتصادی در دورههای زمانی در آینده هستند ،نیز نشان مایدهناد کاه رشاد اقتصاادی جهاان در
فصول آینده تعدیل میشود بازارهای مالی جهان در ماه اکتبر  2018میالدی با دور جدیدی از نوسانات شادید
مواجه شدند که این امر به فروش گسترده سهام در چندین اقتصااد عماده من ار شاد کشاورهای توساعهیافتاه،
بهخصوص کشورهای حوزه یورو و برخی اقتصادهای پیشرفته همچون آلمان ،فرانسه و اسپانیا نیز نسبت باه  3مااه
گذشته با کاهش پیشبینی رشد اقتصادی مواجه شدند در آمریکا هر روز شواهد بیشتری از محادودیت ظرفیات
بنگاههای اقتصادی بروز میکند که این امر باعث میشود بهرغم حمایتهایی کاه از رریام مشاو هاای ماالی
صورت گرفته ،رشد اقتصادی این کشور در فصول آتی کاهش یابد این در حالی است که در سه فصال نخسات
سال  2018میالدی ،تولید نفت در آمریکا نسبت به سال قبل بیش از  16درصد رشد داشت و تولید گاز ربیعی نیز
 11درصد افزایش یافت این در حالی است که کانادا به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی دنیاا و
صادرکننده خالص نفت خام ،گاز ربیعی و انرژی بر -آبی عمدتاً به آمریکا (پس از عربساتان ساعودی و ونازولال
به عنوان سومین دارنده ذخایر ثابتشده نفت جهان) ،به دلیال رشاد قیمات نفات در نیماه نخسات ساال 2018
میالدی سرمایهگذاری در صنایع معدن و استخراس نفت خود را بهشدت افزایش داد و رشد اقتصادی این کشاور
تا پایان سه ماهه سوم  2018میالدی به میزان  0.5واحد درصد افزایش داشات اقتصاادهای نوظهاور و در حاال
توسعه ،بهخصوص کشورهای روسیه و ترکیه نیز با کاهش پیشبینی رشد مواجه شدند ترکیه برای تاممین انارژی
خود وابستگی بسیار زیادی به واردات دارد توسعه اقتصادی این کشور در سال  2017میالدی رشاد تقاضاا بارای
انرژی را سرعت بخشید که این امر به نوبه خود شرایط تراز پرداختها را سختتر کرد و موجب کااهش ارزش
پول داخلی و رشد سریع تورم قیمت مصرفکننده شد در ماه اکتبر  2018میالدی نرخ تاورم ترکیاه نسابت باه
سال قبل به  25.4درصد رسید و قیمت انرژی  37.4درصد افزایش پیدا کرد این در حاالی باود کاه ارزش لیار
ترکیه در برابر دالر آمریکا  35.7درصد کاهش یافت از مهمترین وقایع اثرگذار بر اقتصااد جهاانی در ساه ماهاه
سوم سال  2018میالدی میتوان به ادامه جنگ ت اری آمریکا با کشورهای اروپایی و چین ،افزایش تولید نفات
آمریکا و کانادا ،برگزاری بیست و هفتمین اجالس م مع جهانی اقتصاد با موضوع اتحادیهی جناو

شار آسایا
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(آسهآن) ،برگزاری سومین اجالس بینالم الس کشورهای اوراسیا و سیزدهمین اجالس سران گروه  20با تمکید
بر ادامه نرم کنونی اقتصاد جهان بر اساس قوانین اشاره کرد
واژگان کلیدی :رشد اقتصادی ،اقتصاد جهانی ،کشورهای توسعهیافته ،کشورهای در حال توسعه ،انرژی
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 1شاخصهای اقتصادی
 1-1اقتصاد جهانی؛ ت دیدنرر در چشمانداز اقتصاد جهانی

میالدی) ،کاهش داد اند؛ به طوری که رشد اقتصاد جهان در سال  2018میالدی که قبالً  3.9درصاد
پیشبینی شد بود با  0.2واحد درصد کاهش  3.7درصد تخمین زد میشود.

بر اساس این ذزارشها رشد با یی که در اقتصاد جهان به خاطر کاهش مالیاتهاا در ممریااا و
افزایش تقاضا برای واردات به وجود ممد بود ،در حال ضعیف شدن اسات ایان کااهش پایشبینای
رشد اقتصادی د یل مختلفی دارد که برخی از منها شامل وضع عوارض بار واردات باین ممریااا و
چین ،عملارد ضعیف کشورهای منطقه یورو ،ژاپن و برزیل و خروج سرمایه باه دلیال افازایش نار
سود در برخی بازارهای نوظهور مثال مرژانتاین ،برزیال ،ترکیاه و مفریقاای جناوبی هساتند .در میاان
بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ،چشمانداز رشد بسایاری از صاادرکنندذان انارژی باا
افزایش قیمتهای نفت افزایش یافته ولی در خصاو

رشاد کشاورهای مرژانتاین ،برزیال ،ایاران و

ترکیه تجدید نظر شد است
بر اساس ذزارش سازمان ملال متداد2وناوامبر  2018مایالدی) شااخ

هاای پایش روی فعالیات

اقتصادی که معیارهایی برای تعیین پیشرفتهای اقتصادی در دور های زمانی در میند هساتند ،نشاان
میدهند که رشد اقتصادی جهان در فصاول میناد تعادیل مایشاود همنناین ،شااخ

پایش روی

ترکیبی سازمان همااری اقتصادی و توسعه و3)OECDبرای  36کشور عضو ایان ساازمان و  6کشاور
بزرگ غیر عضو شامل کشورهای برزیل ،روسیه ،چین ،هناد ،انادونزی و مفریقاای جناوبی ،از پایاان
سال  2017میالدی تااکنون باه تادریا کااهش یافتاه اسات ایان شااخ
اطالعات مرجع ،مخت

بار اسااس مجموعاهای از

هر کشور که برای فعالیتهای اقتصادی تا  6ما میند انتخاب شاد اناد ،بناا

نهاد شد است به عنوان نمونه ایان شااخ

هاا عبارتناد از معیارهاای مختلاف اطمیناان اقتصاادی و

معیارهای مرتبط با فعالیتهای ساختوساز نظیر تعداد مجوزهای صادرشد برای خانههای مساونی؛
شاخ

های تولید مدصو ت کارخانهای نظیر سفارشهای جدید یا موجودی انبارها؛ شااخ

هاای

1
. IMF, World Economic Outlook, October 2018
2
. United Nations, “World Economic Situation and Prospects, Monthly Briefing”, November 2018,
3
. Organisation for Economic Co-operation and Development
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بازار مالی نظیر قیمت سهام ،بازد اوراق قرضه یا اختالف نر های بهر ؛ شاخ

های مصرف خانوار

نظیر ثبت مالایت خودرو و یا خرد فروشیها و معیارهای بازار کار نظیر فرصتهای شغلی و ساعات
با این حال ،طبق ذزارش نوامبر سازمان ملل متدد ،برموردهای فصلی تولید ناخال

جهان نشان

میدهند که اقتصاد جهان در فصل دوم سال  2018مایالدی باا نار ساالیانه  3.4درصاد رشاد کارد
است شاخ

های همزمانی تولید اقتصادی جهان که معیاری است که در دور زماانی جااری رابطاه

نزدیای با فعالیت اقتصادی دارد ،حاکی از رشد اقتصادی باثبات و کمای بایش از متوساط جهاان در
نیمه دوم سال  2018میالدی بودند
 1-2ریسک و بازارهای مالی
در ما اکتبر  2018میالدی ،بازارهای مالی جهان با دور جدیدی از نوسانات شدید مواجه شادند کاه
این امر به فروش یاجا و ارزان1و ذسترد سهام در چندین اقتصاد عمد منجار شاد تداو ت اخیار،
انتظارت مبنی بر ایناه اطمینان سارمایه ذاشاران در چناد ماا میناد شاانند خواهاد باود را تقویات
میکند یک دور طو نی عدم اطمینان با  ،اطمینان خانوار و کسبوکار را در خصو

تصمیمات

سرمایهذشاری و مخارج مصرف کنند با تردید مواجه خواهد نمود این در حالی است کاه برخای از
کشورهای توسعهیافته با مددودیتهای ظرفیت روبرو هستند که ممان است رشد اقتصادی منهاا را
در کوتا مدت مددود نماید
بر اساس ذزارش «بررسی اقتصادی جهان» که توسط مؤسسه IFO2و توساط  1200متخصا

در

 120کشور جهان ارائه میشود ،شرایط کنونی اقتصاد جهان در فصل ساوم ساال بادتر ارزیاابی شاد
است اما همننان در سطح با یی قارار دارد ایان در حاالی اسات کاه ذازارش مؤسساه IPSOS3کاه
بیش از  17400مصرفکنناد در  24اقتصااد بازرگ را بررسای کارد اسات ،شااخ

هاای جهاانی

اطمینان مصرفکنند و سرمایهذشاری در ما اکتبر سال  2018میالدی را همننان در سطح به نسابت
با یی ثابت ارزیابی نمود است
1
. Sell-Offs
2
. Ifo Institute for Economic Research
3
. Ipsos Group is a global market research and a consulting firm with worldwide headquarters in
Paris, France
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همننین ،بررسی تدلیلی هفتگی مؤسسه ماودیز1از اطمیناان کسابوکارهاا در جهاان و 22اکتبار
 2018میالدی) ،نشان میدهد که اطمینان کسبوکار جهانی در شرایط خوبی قارار دارد و همساو باا
جدول  1تغییرات پیش بینی رشد اقتصاد جهان ،اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه در
سال  2018میالدی (درصد)
جو ی 2018

پیشبینی

اکتبر
2018

تغییر

اقتصاد جهان

 

 

 -0.2

اقتصادهای پیشرفته

 

 



اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه

 

 

 -0.2

Source: IMF, World Economic,July & Oct 2018

با این حال ،به نظر میرسد که در کوتا مدت ،ریسک کاهش بازدهی وجاود دارد؛ باا توجاه باه
ایناه ممریاا افزایش نر های تعرفه را پیشبینی و اعالم نمود است ،در اثار اقادامات تالفایجویاناه
توسط شرکای تجاری ،احتمال افزایش و اقدامات تجاری شدید وجود دارد هماه ایانهاا مایتوانناد
اصالحات ایجادشد را تدت تأثیر قرار دهند و چشمانداز رشاد متوساط میاانمادت را هام از طریاق
تأثیر مساتقیم منهاا بار تخصای

مناابع و بهار وری و هام باه واساطه افازایش نااطمیناانی و کااهش

هزینههای سرمایهذشاری کاهش دهند
 1-3اقتصادهای توسعهیافته؛ عدم تغییر رشد اقتصادی نسبت به سه ماه گذشته

پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته برای سال  2018میالدی نسبت به  3ما ذششته تغییری
نداشته و  2.4درصد پیشبینی شد است که همانند رشد این کشورها در ساال ذششاته خواهاد باود
ولی پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته بارای ساال  2019مایالدی باا کااهش  0.1واحاد
درصدی به  2.1درصد تغییر کرد است این در حاالی اسات کاه رشاد اقتصاادی کشاورهای حاوز
یورو ،برای سال  2018میالدی با  0.2واحد درصد کاهش مواجه شد و پیشبینی مایشاود کاه ایان
کشورها رشد  2.0درصدی داشته باشند کاه نسابت باه ساال ذششاته  0.4واحاد درصاد و نسابت باه

1
. Moody’s

Downloaded from ejip.ir at 20:39 +0430 on Tuesday June 25th 2019

اقتصاد جهانی -که بیشتر از پتانسیل خود در حال رشد است -میباشد

82

م له اقتصادی سال ه دهم شمارههای  11و 12

پیشبینی  3ما قبل  0.2واحد درصد کمتر خواهد بود برخی اقتصاادهای پیشارفته ،همناون ملماان،
فرانسه و اسپانیا نسبت به  3ما ذششته با کاهش پیشبینی رشد اقتصادی مواجه شد اند

تولید ناخال

داخلی ممریاا در سه فصل نخست سال  2018میالدی 2.8 ،درصد نسبت به ساال قبال

رشد کرد این در حالی است که پیشبینی سازمانهای بینالمللی در خصاو

رشاد ایان کشاور در

سال  2018میالدی  2.9درصد است که این پیشبینی نسبت به  3ما ذششته تغییری نداشته است
با این وجود ،هر روز شواهد بیشتری از مدادودیت ظرفیات بنگاا هاای اقتصاادی ممریااا باروز
میکند که این امر باعث خواهد شد علیرغم حمایتها از طریق مشاوقهاای ماالی ،رشاد اقتصاادی
این کشور در فصول متی کاهش یابد وذزارش نوامبر سازمان ملل متدد) هزینههای حمالونقال باار
داخلی در این کشور بهشدت افزایش یافته و تا پایاان ماا ساپتامبر  2018مایالدی 8.3 ،درصاد رشاد
داشته کاه ایان امار از کمباود نیاروی کاار در بخاش حمالونقال باا کاامیون و مدادودیت ظرفیات
حملونقل ریلی ناشی میشود همننین ،کارفرمایان همننان در خصو

بازار سخت نیاروی کاار و

مشاالت یافتن نیروی کاار مااهر شاامل مهندساان دارای مهاارت باا  ،متخصصاان فاروش و تاأمین
سرمایه ،کارذران ساختوساز و تولید مدصو ت کارخانهای و متخصصان فناوری اطالعاات دچاار
مشال هستند بر این اساس و با شدیدتر شدن مددودیتهای ظرفیت ،اقتصاد برای بارمورد نماودن
نیازهای خود به واردات متای خواهاد شاد باا توجاه باه تاأثیر افازایش تعرفاههاا بار افازایش قیمات
واردات ،این امر نیز بر فشارهای قیمتهای داخلی خواهد افزود افزایش قیمت نهاد هاا باهخصاو
در مصالح ساختمانی و حملونقل بار هماکنون نیز قابل مشااهد اسات تااکنون افازایش هزیناههاای
نهاد ها توسط بنگا های اقتصادی جشب شد است ،اذرچه تورم قیمت مصارفکنناد از ماا ناوامبر
سال  2017میالدی تاکنون از  2درصد فراتر رفته است با تداوم مددودیت ظرفیتها ،میتوان انتظار
داشت که سهم بیشتری از افزایش هزینهها به مصرفکنندذان منتقل شد و باعث تشادید فشاارها بار
قیمت مصرفکنند ذردد
تولید سوخت های فسیلی در ممریاای شمالی همننان در حال رشد است در سه فصال نخسات
سال  2018میالدی ،تولید نفت در ممریاا نسبت به سال قبل بایش از  16درصاد رشاد نماود و تولیاد
ذاز طبیعی نیز  11درصد افازایش یافات سارمایهذاشاری ثابات واقعای بخاش خصوصای در بخاش
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اکتشاف معادن ،شفتها و چا های نفت نیز در سه فصل نخست سال جاری مایالدی نسابت باه ساال
قبل از من بیش از  30درصد افزایش پیدا کرد و در سال منتهی به سپتامبر سال  2018مایالدی 60000
کاهش مددودیتهای حفاری ،استفاد از زغالسنگ و استانداردهای جدید م یند هاای خودروهاا
میذردد از توسعه این بخشها حمایت نمود است با این حال ،این حمایت کوتاا مادت از فعالیات
اقتصادی ،موجب کند شدن پیشرفت به سوی اقتصاد پایدار زیستمدیطی ذردید است
وضعیت برخی از شاخ

های اقتصادی ممریاا تا پایان ساه ماهاه ساوم  2018مایالدی باه شار

ذیل است:
 افزایش رشد تولیاد ناخاال

داخلای و )GDPدر ساه ماهاه ساوم ساال  2018مایالدی باه 3.5

درصد؛
 ثبات نر بیااری در ما اکتبر سال  2018میالدی در سطح  3.7درصد؛
 افزایش نر تورم در ما اکتبر  2018میالدی به  2.5درصد؛
 کاهش نر بهر در نشست ما اکتبر به  2.25درصد؛
 کاهش تراز تجاری در ما سپتامبر سال جاری به میزان  54.0میلیارد د ر
 1-3-2کانادا

کانادا که یای از بزرگترین تولیدکنندذان انرژی دنیا بود و صاادرکنند خاال

نفات خاام ،ذااز

طبیعی و انرژی برق-مبی عمدتاً به ممریاا است ،در سال  2018مایالدی ،سارمایهذاشاری در صانایع
معدن و استخراج نفت خود را بهشدت افزایش داد که دلیل من رشد قیمت نفت در نیمه نخست ساال
 2018میالدی بود
کانادا همننان به پیشرفتهای مهمی در سیاست مب و هوایی خود ازجملاه چاارچوب سیاسات
کانادایی برای رشد پاک و تغییرات مب و هوایی ادامه میدهد این کشور پس از عربساتان ساعودی
و ونزوئال به عنوان سومین دارند ذخایر ثابتشد نفت جهان مدساوب شاد و بخاشهاای معادن و
کشف و استخراج نفت و ذاز کانادا  8الی  9درصد تولید اقتصاادی من کشاور را تشاایل مایدهاد
درواقع ،فعالیتهای استخراج معدن انرژی فراوانی مصرف میکنند و مصرف سوختهای فسایلی در
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واحد تولید در کانادا نسبت به سایر اقتصادهای توسعهیافته بسیار با اسات ایان در حاالی اسات کاه
نیروی کار این بخش نسبتاً اندک است و تنها  1.5درصد از مشاغل کانادا را تشایل میدهد
است:
 افزایش رشد تولید ناخال

داخلی و )GDPدر سه ماهه سوم سال  2018میالدی باه میازان 0.5

درصد؛
 کاهش نر بیااری در ما اکتبر  2018میالدی به  5.8درصد؛
 افزایش نر تورم در ما اکتبر  2018میالدی به  2.4درصد؛
 افزایش نر بهر در ما اکتبر در  1.75درصد؛
 کاهش تراز تجاری در ما سپتامبر سال جاری به میزان  416میلیون د ر کانادا
 1-3-3حوزه یورو

طبق پیشبینی جدید صندوق بینالمللی پاول حاوز یاورو در ساال  2018مایالدی  2.0درصاد رشاد
اقتصادی خواهد داشت که نسبت به پیشبینای ساه ماا ذششاته وجاو ی  2018مایالدی)  0.2واحاد
درصد کمتر است
شاخ

فضای کسبوکار مؤسسه  IFOونوامبر  2018میالدی) که هر ما توساط ایان مؤسساه و

بر اساس پژوهشهای بهدستممد از  9000شرکت در بخاشهاای تولیاد مدصاو ت کارخاناهای،
خدمات ،تجارت و ساختوساز منتشر می ذردد ،حااکی از من اسات کاه بناا باه نظار تولیدکننادذان
اروپایی ،شرایط کنونی اقتصاد مطلوب است ولی مدادودیت ظرفیات در بخاشهاایی از ایان منطقاه
وجود دارد و شرکت ها انتظار دارند در میند نزدیاک ایان شارایط کمای تضاعیف ذاردد ایان امار
میتواند ناشی از چند عامل باشد که عبارتند از افزایش تنشهای تجاری جهاانی ،نااطمیناانی حاصال
از خروج نگرانکنند بریتانیا از اتدادیه اروپا و اختالف نظار در ماورد شارایط و سیاساتهاای ماالی
دولت ایتالیا
از منجا که تنشهای میان ممریاا و اتدادیه اروپا بر چشمانداز صنعت خودروساازی ایان منطقاه
تأثیر منفی ذشاشته است ،شاخ

های میند نگر در مورد کشورهای اروپای مرکزی با نزدیک شادن

به پایان ساال ،نمایاانگر حرکات باه ساوی یاک رکاود هساتند در ماا ساپتامبر ،رشاد بخاش تولیاد
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مدصو ت کارخانهای جمهوری چک و لهستان به کمترین میازان خاود در دو ساال ذششاته رساید
رشد تولید مدصو ت کارخانهای مجارستان و اسلواکی نیز کاهش یافت سطح سفارشهاای جدیاد
مدیران در این کشور به کمترین میزان خود از نوامبر سال  2016میالدی رسید است در لهستان نیاز،
شاخ

خرید مدیران به کمترین میزان خود در  23ما ذششته کاهش یافت ،زیرا برای اولاین باار از

ما اکتبر سال  2016میالدی از سفارشهای جدید کاسته شد
وضعیت برخی از شاخ

های اقتصادی حوز یورو تا پایان سه ماهه سوم  2018میالدی به شار

ذیل است:
 کاهش رشد تولید ناخال

داخلای و )GDPدر ساه ماهاه ساوم ساال  2018از  2.2درصاد باه 2

درصد؛
 افزایش نر بیااری در ما نوامبر سال جاری به  8.1درصد؛
 کاهش نر تورم در ما نوامبر  2018به  2.0درصد؛
 ثبات نر بهر در نشست ما اکتبر بانک مرکزی اروپا در سطح  0.4درصد؛
 کاهش تراز تجاری در ما سپتامبر  2018میالدی به میزان  17میلیارد یورو
جدول  2تغییرات پیشبینی رشد برخی اقتصادهای پیشرفته (درصد)
جوالی

اکتبر

2018

2018

آمریکا

 2.9

2.9

-

حوزه یورو

 2.2

2.0

 -0.2

انگلستان

 1.4

1.4

-

ژاپن

1.0

1.1

0.1

تغییر

Source: IMF, World Economic,July & Oct 2018

 1-3-4انگلستان

پیشبینی رشد اقتصادی انگلستان برای سال  2018میالدی نسبت به ساه ماا قبال بادون تغییار ماناد و
طبق ذزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصاادی ایان کشاور در ایان ساال در ساطح  1.4درصاد
خواهد بود این در حالی است که دفتر ممار ملی این کشاور از افازایش نار رشاد انگلساتان در ساه
ماهه سوم این سال به میزان  0.6درصد حاایت دارد
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با توجه به ایناه بریتانیا و ایرلند شمالی مماد خاروج از اتدادیاه اروپاا هساتند ،ایان دور ذاشار
نااطمینانی قابلتوجهی بهخصو

در زمینه روابط تجاری میان این کشاور و اتدادیاه اروپاا باه دنباال

میدهد
سیاستهای مالی بریتانیا همنناان باه واساطه اثارات ناشای از تصامیم ایان کشاور باه خاروج از
اتدادیه اروپا ،تدت فشار قرار دارد بریتانیا مجبور اسات مااانیزمهاای حمایات عماومی و جریاناات
مالی خود در بسیاری حوز های سیاستی را مجدداً ساماندهی کند که این اقدامات اجرایای باهتنهاایی
یک هزینه کالن خواهد بود
وضعیت برخی از شاخ

های اقتصادی انگلستان تا پایان سه ماهه ساوم  2018مایالدی باه شار

ذیل است:
 افزایش رشد تولید ناخال

داخلی و )GDPدر سه ماهه سوم سال  2018به میزان  0.6درصد؛

 افزایش نر بیااری در ما سپتامبر سال جاری به  4.1درصد؛
 ثبات نر تورم در ما اکتبر  2018در  2.4درصد؛
 ثبات نر بهر در نشست ما اکتبر بانک مرکزی انگلیس در  0.75درصد؛
 کاهش تراز تجاری در ما سپتامبر سال جاری به میزان  2.07میلیارد پوند انگلیس
 1-3-5ژاپن

طبق ذزارش صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصادی ژاپن در ساال  2018مایالدی نسابت باه
سه ما قبل با  0.1واحد درصد افزایش به  1.1درصد تغییر نمود این در حاالی اسات کاه طباق مماار
ارائهشد توسط بانک مرکزی این کشور ،رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه سوم سال  2018میالدی باا
کاهش  0.3درصدی مواجه شد است
ذزارش «تاناان»1که یک بررسای اقتصاادی باناک ژاپان از کسابوکاار در ایان کشاور اسات،
حاکی از من است که تمایل به کسبوکار در این کشور اندکی کاهش یافته ولای همنناان باه طاور
کلی در سطح با یی قرار دارد بر این اساس ،شاخ

تمایل به کسبوکار در فصل سوم ساال 2018

1
. Tankan Survey
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میالدی به  21کاهش یافت در حالی که در فصل قبل از من  22بود در ژاپان تماایالت در خصاو
سرمایهذشاری ثابت ،بهخصو

تدقیق و توسعه خوب بود و تعداد بسیار زیادی از کسبوکارهاا از

به کمبود نیروی کار و بهکارذیری بسیار زیاد تجهیزات تولید اشار دارد اذرچه اقتصااد ایان کشاور
در سااطح نزدیااک بااه ظرفیاات فعالیاات ماایکنااد ،فشااارهای تااورمی همننااان ضااعیف هسااتند تااورم
مصرفکنند در ما سپتامبر  1.2درصد شد اما تورم مبنا که مواد غشایی و انارژی در منجاایی نادارد
همان  0.4درصد باقی ماند
وضعیت برخی از شاخ

های اقتصادی ژاپن تا پایان سه ماهه سوم  2018میالدی باه شار ذیال

است:
 کاهش رشد تولید ناخال

داخلی و )GDPدر سه ماهه سوم سال  2018به میزان  0.3درصد؛

 افزایش نر بیااری در ما اکتبر سال جاری به  2.4درصد؛
 افزایش نر تورم در ما اکتبر  2018به  1.4درصد به دلیل افزایش قیمت خوراکیها؛
 ثبات نر بهر در نشست ما اکتبر بانک مرکزی ژاپن در  -0.1درصد؛
 کاهش تراز تجاری در ما اکتبر سال جاری به میزان  449میلیارد ین
 1-4اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه؛ کاهش پیشبینی رشد اقتصادی در سال 2018
میالدی

پیشبینی رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ،در سال  2018میالدی نسبت به سه ما ذششته با
 0.2واحد درصد کاهش به  4.7درصد رسید
جدول  3تغییرات پیشبینی رشد برخی اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه در سال  2018میالدی (درصد)
جوالی

اکتبر

2018

2018

چین

 6.6

 6.6

-

هند

 7.3

 7.3

-

ترکیه

4.4

3.5

-0.9

تغییر

Source: IMF, World Economic,July & Oct 2018

Downloaded from ejip.ir at 20:39 +0430 on Tuesday June 25th 2019

افزایش قیمت نهاد های خود ،عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نفت ،خبر داد اند همننین ایان ذازارش

م له اقتصادی سال ه دهم شمارههای  11و 12

88

 1-4-1چین

پیشبینی رشد اقتصادی چین در سال  2018میالدی نسابت باه ساه ماا قبال بادون تغییار ماناد و 6.6
منتهی به سپتامبر سال  2018میالدی رشد اقتصادی چین به میزان  1.6درصد افازایش یافتاه اسات در
ما سپتامبر  2018میالدی ،تنشهای تجاری میان چین و ممریاا اوج ذرفت تصمیم ممریاا مبنای بار
اعمال تعرفههای جدید برای  200میلیارد د ر کا ی چینی با اقدام تالفیجویانه چین روبارو ذردیاد
و این کشور نیز تعرفههای معادل  60میلیاارد د ر بار کا هاای ممریااایی اعماال کارد باا توجاه باا
افزایش نااطمینانی ،یک مجادله تجاری طو نیمدت میان این دو کشور بزرگ ریسک قابالتاوجهی
برای چشم انداز رشد اقتصادی چین و منطقه شرق مسیا به همرا خواهد داشت این امر از منجا ناشای
میشود که این منطقه ریشه عمیقی در شباههای تولید جهانی دارد و چین اغلب مرکز ایان شاباههاا
است
در چند ما ذششته ،سیاستذشاران چینی طیف وسیعی از اقدامات حمایت از رشاد اقتصاادی را
اعالم کرد اند که هدف منها کاهش تأثیر افزایش تنشهای تجاری بر اقتصاد است در ما ساپتامبر،
حداقل حقوق معاف از مالیات بر درممد افزایش یافت تا رشد مصرف تقویت ذردد عاالو بار ایان،
دولت چین قصد دارد مالیات مخارج نگهداری از کودکاان ،ساالمندان و مماوزش را بیشاتر کااهش
دهد
در حوز مالی ،مددودیتهای انتشار اوراق قرضهی دولتهاای مدلای چاین کااهش یافات تاا
سرمایهذشاری در زیرساختها تقویت شود بانک مرکزی این کشور نیز پیش از این نسبت اندوختاه
قانونی بانکها را کاهش داد تا موجب تدریک رشد اعتبار ذردد
همننااین سیاسااتذااشاران چیناای اخیااراً چناادین اسااتراتژی باارای بااا بااردن رشااد اقتصااادی و
چشماندازهای توسعه پایدار میاان مادت ایان کشاور ارائاه کارد اناد ایان اساتراتژیهاا شاامل ارائاه
انگیز های مالی و تسهیل قوانین کسبوکار به منظور یک فضای مساعدتر برای کارمفرینی و ابتااار
میشوند در عاین حاال ،احتماا ً برناماههاای در حاال اجارا بارای جاشب سارمایهذاشاری بیشاتر باه
بخشهای دارای تانولوژی با به افازایش بهار وری و اشاتغال خواهاد انجامیاد و رقاباتپاشیری را
افزایش خواهد داد
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در فصل سوم سال  2018میالدی ،تولید مدصاو ت صانعتی و سارمایهذاشاری در دارایایهاای
ثابت توسعه کندتری داشت با ایناه عملارد صاادرات همنناان تغییاری ناارد اسات ،نشاانههاایی
اقتصاد چین بگشارند در ما سپتامبر ،شااخ

خریاد مادیران تولیاد مدصاو ت کارخاناهای چاین،

ضعیفتر ذردید زیرا سفارشهای جدید صادرات و اطمینان کسبوکار کااهش یافتاهاناد شااخ
اشتغال در بخاش تولیاد مدصاو ت کارخاناه ای نیاز کااهش یافتاه و ایان امار بیاانگر من اسات کاه
بنگا های اقتصادی در این بخش ،بیشتر از استخدام نیروی جدید ،تعدیل نیرو داشتهاند در عین حال،
تداوم نوساان باا ی باازار ساهام و نااطمیناانی مماان اسات تماایالت تجااری را کااهش داد و بار
سرمایهذشاری و مخارج مصرفکنند تأثیر منفی بگاشارد البتاه از منجاا کاه مشاارکت خانوارهاا در
بازارهای مالی به نسبت مددود است ،احتما ً ضررهای اخیر بازار سهام تأثیر منفی کمتری بر دارایای
منها خواهد داشت چین برنامه ملی خود را در خصاو

دساتور کاار  2030شاامل یاک بناد بارای

«حفظ رشد درممد  40درصد پایین جمعیت بیش از میانگین ملی» در دست اجرا دارد
وضعیت برخی از شاخ

های اقتصادی چین تا پایان سه ماهه سوم  2018میالدی باه شار ذیال

است:
 افزایش رشد تولید ناخال

داخلی و )GDPدر سه ماهه منتهی به سپتامبر ساال  2018باه میازان

 1.6درصد؛
 کاهش نر بیااری در سه ماهه سوم سال جاری به  3.82درصد؛
 ثبات نر تورم در ما اکتبر  2018در  2.5درصد؛
 ثبات نر بهر در نشست ما اکتبر بانک مرکزی چین در  4.35درصد؛
 افزایش تراز تجاری در ما اکتبر سال جاری به میزان  34.01میلیارد د ر
 1-4-2هند

اقتصاد هند با سرعت زیادی در حال توسعه است که مصرف بخش خصوصی ،سیاست مالی انبساطی
و مزایای حاصل از اصالحات ساختاری قبلای ،زیربناای من هساتند اقتصااد هناد باه عناوان یاای از
بزرگترین واردکنندذان نفت جهان ،اخیراً از کاهش شدید قیمت نفت ،که از بشااهای  85د ر در
اوایل ما اکتبر  2018میالدی به بشاهای  65د ر در اواسط ما نوامبر این سال رسید نیز منتفع شاد
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است انتظار میرود این کاهش قیمت ،باعث مرامش قابلتوجه مصرفکننادذان شاد و کساری رو
به وخامت حساب جاری این کشور را تثبیات کناد ایان امار عاالو بار ازسارذیری جریاناات ورود
تراز مالی فراهم میکند و هزینه یارانههای مرتبط با انرژی را کاهش میدهد این امر کمک میکناد
که کسری بودجه از هدف  3.3درصد تولید ناخال

داخلی خود عبور ناند همننین ،کاهش اخیار

قیمت نفت در حال کاستن از فشارهای تورمی است و موجب شد سیاست پولی انبساطیتر ذردد با
توجه به این شرایط ،پیشبینی می ذردد اقتصاد هند همننان در میند نزدیک با سرعتی به نسبت زیاد
رشد کند و ریسکهای نامطلوب چشمانداز اقتصادی این کشور کاهش یابد
اقتصااد هناد در فصاال دوم ساال  2018مایالدی ،نساابت باه ساال قباال  8.2درصاد رشاد نمااود-
سریعترین رشد اقتصادی از فصل اول سال  2016میالدی – در حالی که در فصل اول سال فقاط 7.7
درصد رشد کرد بود وذزارش نوامبر  2018سازمان ملل متدد) رشد اخیر شاخ

هاای پایش روی

کوتا مدت نیز این چشمانداز مثبت اقتصادی را تأیید میکنند از اواسط سال  2017میالدی تااکنون،
های اطمینان کسبوکار به طور مدام رشد داشتهاناد و در فصال دوم ساال  2018مایالدی باه

شاخ

سطو با یی رسیدند با وجود شرایط بیثباتتر ،شاخ

های خرید مدیران نیز در طول ساال 2018

میالدی رو به افزایش بود اند در چنین شرایطی ،پیشبینی میذاردد در میناد نزدیاک اقتصااد هناد
سالیانه  7.5درصد رشد کند
وضعیت برخی از شاخ

های اقتصادی هند تا پایان سه ماهه سوم  2018مایالدی باه شار ذیال

است:
 افزایش رشد تولید ناخال

داخلی و )GDPدر سه ماهاه دوم ساال  2018مایالدی باه میازان

 1.90درصد؛
 کاهش نر تورم در ما اکتبر  2018میالدی به  3.31درصد؛
 ثبات نر بهر در نشست ما اکتبر  2018میالدی بانک مرکزی هند در  6.5درصد؛
 کاهش تراز تجاری در ما اکتبر سال  2018میالدی به میزان  17.13میلیارد د ر
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 1-4-3ترکیه

اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم  2018میالدی با کااهش پایشبینای رشاد مواجاه شاد؛ باه طاوری کاه
کاهش یافت
ترکیه برای تأمین انرژی خود وابساتگی بسایار زیاادی باه واردات دارد توساعه اقتصاادی بسایار
خوب این کشور در سال  2017میالدی ،رشد تقاضا برای انرژی را سرعت بخشید که این امر به نوباه
خود شرایط تراز پرداختها را سختتر نمود و موجب کاهش ارزش پول داخلی و رشد سریع تاورم
قیمت مصرفکنند شد در ما اکتبر  2018میالدی ،نر تاورم ترکیاه نسابت باه ساال قبال باه 25.4
درصد رسید و قیمت انرژی  37.4درصد افزایش پیدا کرد این در حالی بود که ارزش لیر ترکیاه در
برابر د ر ممریاا  35.7درصد کاهش یافت بر همین اسااس ،ترکیاه باه دنباال یاک ترکیاب انارژی
است که نسبت به این فشارها کمتر مسایب پاشیر باشاد افازایش اساتفاد از ذااز طبیعای ،کاه قیمات
پایینتر و کم نوسانتری دارد ،یک اقدام تثبیت کنند اسات ساهم ذااز طبیعای از کال مناابع انارژی
اصلی ترکیه از  5.6درصد در سال  1990میالدی به  29.9درصد در سال  2017میالدی رسید است
افتتا خط لوله ذاز «جریان مبی»1در سال  2003میالدی باعاث شاد واردات ذااز از روسایه باا ثباات
بیشتری صورت ذیرد با خط لوله جدید «جریان ترک»2که بخاش دریاایی من روز  19ناوامبر 2018
میالدی تامیل شد ،ظرفیت واردات ذاز ترکیه افزایش یافته است اقدام دیگار ترکیاه در اساتفاد از
زغال قهو ای تولید داخل برای کاهش وابستگی به انرژی وارداتی است ترکیه در خصو

افازایش

ظرفیت تولید برق از زغال در سال میند برنامهریزی کرد اسات تاا از عهاد افازایش تقاضاای بارق
برمید
وضعیت برخی از شاخ

های اقتصادی ترکیه تا پایان سه ماهه سوم  2018میالدی به شر ذیال

است:
 افزایش رشد تولید ناخال

داخلی و )GDPدر سه ماهه دوم سال  2018میالدی به میزان 0.9

درصد؛
1
. Blue Stream
2
. Turk Stream
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 افزایش نر بیااری در ما مذوست سال  2018میالدی به  11.1درصد؛
 افزایش نر تورم در ما اکتبر  2018میالدی به  25.24درصد؛
 کاهش تراز تجاری در ما اکتبر سال جاری به  456میلیون د ر
 2مهمترین تحوالت مهم و اثرگذار بر اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم  2018میالدی
 2-1ادامه جنگ ت اری آمریکا با کشورهای اروپایی و چین

شدت ذرفتن مجاد ت سیاست تجاری و اعمال تعرفههای وارداتی موجب تشدید نااطمینانی و تانش
میان بزرگترین شرکای تجاری جهان شد است اعمال این تعرفهها با اقدامات تالفیجویاناه همارا
بود و مجاد ت زیادی در سازمان جهانی تجارت ایجاد کرد است این تغییرات سیاستی عاالو بار
افزایش قیمتها برای خانوارها ممان است بر تصمیمات سرمایهذشاری و زنجیر تولید جهانی تاأثیر
بگشارد و میتواند پیشرفت به سوی یک نظام تجارت جهانی چندجانبه را معاوس نماید
طبق اعالم صندوق بین المللی پول ،اذر جنگ تجاری ادامه یابد ،میتواند تأثیر منفی شدیدی بار
رشد اقتصادی جهان بگشارد طبق برموردهای صورت ذرفته ،اذر ترامپ به تهدیدهای خود ازجملاه
اعمال تعرفه بر واردات خودرو عمل کند ،رشد اقتصادی در ساال  2020مایالدی  0.8واحاد درصاد
کاهش مییابد و رشد بلندمدت هم  0.4واحد درصد پایینتر از سطح معمول ثابت خواهاد ماناد در
الگوهای تهیهشد توسط صندوق بینالمللی پول ،احتما ً در سال میند  ،در سناریوی ادامه تولیادات
چین ،رشد اقتصادی چین و ممریاا بهترتیب کاهشی در حادود  1.6و  0.9واحاد درصادی خواهناد
داشت
 2-2افزایش تولید نفت آمریکا و کانادا

در سه فصل نخست سال  2018میالدی ،تولید نفت در ممریاا نسبت به سال قبال بایش از  16درصاد
رشد نمود و تولید ذاز طبیعی نیز  11درصد افزایش یافت این در حالی است که تولید ساوختهاای
فسیلی در ممریاای شمالی همننان در حال افزایش است
کانادا نیز که یای از بزرگترین تولیدکنندذان انرژی دنیا بود و صادرکنند خال

نفت خاام،

ذاز طبیعی و انرژی برق-مبی عمدتاً باه ممریااا اسات ،در ساال  2018مایالدی ،سارمایهذاشاری در
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صنایع معدن و استخراج نفت خود را بهشادت افازایش داد کاه دلیال من رشاد قیمات نفات در نیماه
نخست سال  2018میالدی بود
مدسوب شد و بخشهای معادن و کشاف و اساتخراج نفات و ذااز کاناادا  8الای  9درصاد تولیاد
اقتصادی من کشور را تشایل میدهد درواقع ،فعالیتهای استخراج معادن انارژی فراوانای مصارف
میکنند و مصرف سوختهای فسیلی در واحد تولید در کانادا نسبت به سایر اقتصادهای توسعهیافتاه
بسیار با است
 2-3مهمترین موضوعات اجالس منطقهای م مع جهانی اقتصاد

بیست و هفتمین اجالس مجمع جهانی اقتصاد باا موضاوا اتدادیاهی جناوب شارق مسایا ومساهمن)،
کارمفرینی و انقاالب چهاارم صانعتی در تااری  11-14ساپتامبر  2018مایالدی و 20تاا  23شاهریور
 )1397در ویتنام برذزار شد
از مهمترین موضوعات اجالس مجمع جهانی اقتصاد میتوان به موارد ذیل اشار نمود:
 کاهش هزینههای تولید و افزایش تجارت جهانی بر اساس فناوریهای جدید؛
 افزایش رشد یاک میلیاارد د ری تجاارت جهاانی از طریاق زنجیار بلاوکی تاا ساال 2028
میالدی؛
 تدول صنعت مالی از طریق هوش مصنوعی؛
 بازار کار؛ طیفی از سنتی تا فرامدرن؛
 ممادذی ژاپن برای پشیرش کارذران خارجی؛
 الزام شتاب اصالحات در جهان عرب؛
 بررسی کشورهای مسیایی از نظر برابری جنسیتی؛
 ماشینی شدن نیمی از بازار کار تا سال  2025میالدی؛
 جنگ تجاری و ابتاار کمربند و را چین؛
 هشدار چین نسبت به سیاست تجاری ممریاا و ذسترش حمایتذرایی؛
 را های بازسازی تجارت جهانی وسازمان جهانی تجارت) از طریاق شاال دادن باه مقاررات
برای اقتصادهای دولتی ،نگا به میند و خروج از تعهدات دولت کاملهالوداد ،اصاال نظاام
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حل اختالف سازمان ،تشایل جلسات مشترک سازمان جهانی تجارت و سازمان باینالمللای
کار؛
 هشدار در خصو

اماان بروز مجدد بدران مالی جهانی و لزوم مموزش و اصاالحات زم

با توجه به تشدید کنونی بدهی جهانی نسبت به مغاز بدران مالی  2008میالدی
 2-4اجالس بینالم الس اوراسیا و لزوم همکاری بیش از پیش کشورهای منطقه

سومین اجالس باینالمجاالس کشاورهای اوراسایا روزهاای  16و  17مهار  1397باا حضاور رؤساای
مجلس  20کشور و هیأتهای پارلمانی از  17کشاور مسایایی و اروپاایی در منتالیاای ترکیاه برذازار
شد
موضوا اصلی این نشست «همااری اقتصادی در اوراسیا ،مدیط زیست و توسعه پایدار» تعیین و
هدف از من نیز ارزیابی موانع توسعه پایدار در سطح جهانی و منطقه و افازایش هماااری باینالمللای
برای رفع من اعالم شد
در بیانیه پایانی این اجالس که در  17بند تنظیم شد  ،بر همااری بین مجاالس کشاورهای عضاو
در زمینه حفاظت از مدیط زیست ،توساعه پایادار و ذساترش هماااریهاای اقتصاادی تأکیاد شاد
است.

1

دور اول و دوم اجالس مجالس کشورهای عضو اتدادیه اوراسیا باه ترتیاب در کشاورهای کار
جنوبی و روسیه برذزار شد.

 2-5اجالس سران گروه  20و تمکید بر ادامه نرم کنونی اقتصاد جهان بر اساس قوانین

سیزدهمین اجالس سران کشورهای عضو «ذارو  »20و )G 20در روزهاای  30ناوامبر و اول دساامبر
 2018میالدی و 9و  10مذر  ،)1397به ریاست مرژانتین رئیس دور ای این ذرو برذزار شد

 1در این نشست کشورهای ایران ،ازباساتان ،ترکمنساتان ،ترکیاه ،تایلناد ،تاجیاساتان ،ساریالناا ،اسالواکی ،صربساتان ،عربساتان
سعودی ،روسیه ،قطر ،فیلیپین ،پاکستان ،مغولستان ،لیتوانی ،ئوس ،کویت ،قرقیزستان ،کر جنوبی ،قزاقساتان ،اردن ،ژاپان ،عاراق،
اندونزی ،مجارستان ،چین ،کامبوج ،بلغارستان ،برونئی ،بوسنی و هرزذاوین ،باالروس ،بدارین ،جمهاوری مذربایجاان ،ارمنساتان،
افغانستان و ویتنام حضور داشتند.
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یافت ،بر اداماه

نظم کنونی جهان بر اساس قوانین ،انجام اصالحات در ساازمان جهاانی تجاارت ،تاأثیرات دیجیتاالی
ذرو ویژ اقدام مالی و )FATFو همنناین اجارای دقیاق تفااهمناماه پااریس در خصاو

تغییارات

اقلیمی تأکید شد
کشورهای عضو ذرو ضمن اذعان به این ناته که سیستم تجاری مبتنی بر چندجانبهذرایی هنوز
به بسیاری از اهداف خود دست نیافته است و بهرغم اتفاقنظر در خصو

وجود مشاالت تجااری،

به سرمنشأ و یای از علتهای مهم من یعنی حمایتذرایی اشاار ای ناردناد بیسات اقتصااد بازرگ
دنیا درواقع از مداوم کردن سیاستهای حمایتی و رویارد یاجانبهذرایانه بزرگترین اقتصااد دنیاا
طفر رفته و من را نادید ذرفتند
نشست ذرو  20با حواشی متعددی همارا باود ازجملاه لغاو دیادار رؤساای جمهاور ممریااا و
روسیه که دلیل من مناقشه دریایی اخیر میان روسیه و اکراین و توقیاف ناوچاههاای اوکراینای عناوان
شد همننین ،لغو کنفرانس مطبوعاتی رئیسجمهور ممریاا به دلیل مرگ «جرج بوش پدر» از دیگار
ناات حاشیهای نشست جی  20بود از حواشی دیگر نشست سال جااری ذارو  ،20حضاور ولیعهاد
عربستان سعودی به عنوان میهمان در این اجالس بود که باه دلیال مااجرای قتال روزناماهنگاار منتقاد
حاومت عربستان در کنسولگری این کشور در ترکیه ،هنوز با واکنش تند جامعه جهانی مواجه شاد
و حتی برخی از نزدیکترین متددان ریاض در غرب را به انتقادهاای جادی و نیاز اقادامات تنبیهای
علیه این کشور واداشته است
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