اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

ثباتی موقت یا بهبودی کند؟
 با وجود کاهش رشد اقتصادی جهان ،عالئم و شواهدی از ثبات هم ظاهر شده است.
 صندوق بینالمللی پول نرخهای رشد جهان برای سالهای  2019الی  2021را در محدوده  0.1تا  0.2درصد کاهش
داده که دلیل اصلی آن تنزل رشد اقتصادی هند بوده است.
 با این وجود ،صندوق اعالم کرده که بهبود نسبی در انتظار اقتصاد جهان است .بر اساس گزارش جدید  20ژانویه
 2020صندوق بینالمللی پول؛ ،IMFپیشبینی میشود رشد اقتصادی جهان در سال  2020به  3.3درصد و در سال
 2021به  3.4درصد برسد.
 برخی ریسکها از جمله عدم نیل به توافق برای برگزیت و یا تنش تجاری میان آمریکا و چین در حال کاهش و در
مقابل برخی ریسکها مانند تنشها در خاورمیانه و شورشهای اجتماعی ،در حال افزایش هستند.
 تولیدات صنعتی و تجارت در سال  2019افت کرد که در سال  2020با بهبود همراه خواهد شد زیرا بهتدریج آثار
ناشی از استانداردهای جدید آلودگی محو شده و انتظار میرود در صورت ماندگاری فاز اول توافق تجاری امریکا و
چین ،اثرات تجمعی منفی تنشهای تجاری بر رشد اقتصاد جهان از  0.8درصد به  0.5درصد کاهش یابد.
 بخش خدمات همچنان رونق خود را حفظ کرده و رشد پایدار دستمزدها به افزایش مخارج مصرفکنندگان ،کمک
خواهد کرد .تسهیل پولی در اکثر اقتصادها باعث تقویت تقاضا شده و براورد میشود  0.5واحد درصد از رشد اقتصادی
 2019و  2020ناشی از همین موضوع باشد.
 پیشبینی میشود از رشد اقتصادی  2.3درصدی امریکا در سال  2019کاسته ،و به  2.0درصد در سال  2020و 1.7
درصد در سال  2021برسد.
 رشد اقتصادی هند در سال  2019حدود  2واحددرصد کاهش یافت و به  4.8درصد رسید .انتظار میرود رشد اقتصادی
این کشور در سال  2020حدود یک واحد درصد بهبود یافته و به  5.8درصد و در سال  2021به  6.5درصد ارتقاء
یابد.
 در سال  2019حدود  0.5واحد درصد از رشد اقتصادی چین کاسته شد و پیشبینی میشود روند کاهشی مزبور البته
با سرعتی کمتر ادامه یافته و در سال  2020به  6.0درصد و در سال  2021به  5.8درصد برسد.
 انتظار میرود وضعیت اقتصاد منطقه یورو بعد از تحقق رشد اقتصادی  1.2درصدی که با افت  0.7واحد درصدی
نسبت به سال  2018همراه بود ،با کمی بهبود به رشد اقتصادی  1.3درصدی در سال  2020و  1.4درصدی در سال
 2021برسد.
 پیشبینی میشود رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور از  3.7درصد در سال  2019به 4.4
درصد در سال  2020و  4.6درصد در سال  2021ارتقاء یابد .در سه سال مزبور ارقام براورد و پیشبینی برای رشد
اقتصادی این گروه از کشورها حدود  0.2واحددرصد کاهش یافت که علت آن استرس در بخش مالی غیربانکی و
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تضعیف رشد درامد روستائیان در هند بود .به علت توافق تجاری میان امریکا و چین ،پیشبینی رشد اقتصادی چین
برای سال  2020نیز حدود  0.2واحددرصد ،افزایش داده شد.
 رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال  2018برابر با  1.9درصد بود که در سال  2019به 0.8
درصد کاهش یافت .در گزارش جدید IMFاز رقم پیشبینی شده در ماه اکتبر  2019برای سال  2020این منطقه
معادل  0.1واحددرصد کاسته و برابر با  2.8درصد و برای سال  2021معادل  3.2درصد ،اعالم شده است.
 میانگین ساده بهای نفت خام (برنت انگلیس ،دوبی فاتح و وستتگزاس اینترمدیت) در سال  2019برابر با 60.62
دالر در هر بشکه بوده که نسبت به سال  2018با  11.3درصد افت همراه شد .بر اساس قیمتهای آتی برآورد شده
در  12نوامبر  ،2019پیشبینی میشود میانگین مزبور در سال  2020مجدداً  4.3درصد کاهش یابد و به  58.03دالر
در هر بشکه و در سال  2021با  4.7درصد افت ،به  55.31دالر در هر بشکه برسد.
 در گزارش ژانویه  2020چشمانداز اقتصادی جهان  ،IMFرشد حجم تجارت کاالها و خدمات در سال  2019فقط
برابر با  0.1درصد برآورد شده ولی پیشبینی شده است که رشد مزبور در سال  2020بهبود یافته و به  2.9درصد
برسد.
 میانگین نرخ تورم اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور در سال  2019افزایش یافت و به  5.1درصد رسید.
پیشبینی میشود نرخ تورم این منطقه اقتصادی در سال  2020به  4.6درصد و در سال  2021به  4.5درصد کاهش
یابد.
 افزایش رشد اقتصادی جهان در سال  2020همچنان از عدم قطعیت باالیی برخوردار است که علت آن عدم اطمینان
از بهبود رشد اقتصادی در اقتصادهای دارای تنش مانند آرژانتین ،ایران و ترکیه و اقتصادهای با عملکرد ضعیف مانند
برزیل ،هند و مکزیک است.
 اگرچه برخی از تهدیدها در برابر اقتصاد جهان رو به کاهش است ولی از سوی دیگر فضای سیاستگذاری برای
پاسخدهی به این ریسکها هم محدودتر شده است .در نتیجه ضرورت دارد که ضمن پرهیز ار هراقدام متزلزلکننده،
در جهت کاهش عدم قطعیتها هم در سطح داخلی و هم بینالمللی تالش کنند .این امر به احیای سرمایهگذاری
که در شرایط فعلی ضعیف است ،کمک خواهد کرد.


در اقتصادهایی که تورم مهار شده ،استفاده از سیاست پولی برای پشتیبانی رشد ،مناسب است .در حالی که انتظار
میرود نرخهای بهره در بلندمدت همچنان کم باشد ،استفاده پیشگیرانه از ابزارهای احتیاطی کالن به منظور پرهیز
از ایجاد ریسکهای مالی ،توصیه میشود.

 در شرایطی که نرخهای بهره کم و رشد بهرهوری ضعیف است ،کشورهای میباید با استفاده از فضای مالی در زمینه
سرمایه انسانی و زیرساخت دوستدار اقلیم ،سرمایهگذاری کنند تا از این طریق پتاسیل رشد را افزایش دهند.
اقتصادهایی که با سطوح بدهی ناپایدار مواجه هستند نیاز به انقباض از طریق تحرکبخشی به درامد موثر خود دارند.
با توجه به زمانبری اقدامات مالی ،در زمانی که نرخ های رشد سریع افت میکند ،کشورها باید پیشاپیش از ابزارهای
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مشروط و احتیاطی برای تقویت ثباتدهندههای خودکار استفاده کنند .ارتقاء سطح اثربخشی هریک از ابزارهای
بکارگرفته شده نیازمند وجود هماهنگی بین واکنشهای مالی است .برای همه اقتصادهای جهان ،اقدام کلیدی و
مهم انجام اصالحات ساختاری ،تقویت فراگیری و کسب اطمینان از محافظت گروههای آسیبپذیر از طریق
شبکههای اجتماعی است.
 کشورهای جهان باید برای افزایش رشد و گسترش کامیابی و رفاه در جبهههای گوناگون با هم همکاری کنند .الزم
است فعالیتهای انجام شده برای حمایتگرایی و ایجاد موانع تجاری ،معکوس شده و اختالفات از طریق دادگاه
استیناف سازمان تجارت جهانی حلوفصل شود .همچنین میباید با استراتژیهایی که افزایش دمای زمین را محدود
کرده و پیامدهای مرتبط با بالیا و حوادث طبیعی را مورد توجه قرار میدهد ،منطبق شده و آنها را بکار بگیرند.
اقتصاد جهان به یک رژیم مالیاتی بینالمللی که با اقتصاد دیجیتال انطباق داشته باشد و از فرار مالیاتی جلوگیری
کند ،و در عین حال همه کشورها سهم عادالنهای از درآمدهای مالیاتی داشته باشند ،نیاز دارد.
 در حالی که نشانهها و عالئمی از ثبات در اقتصاد جهان ظاهر شده ولی چشمانداز آن رشد کند است و هیچ نشانه
روشنی از نقطه عطف وجود ندارد و شاید به زبان سادهتر ،فضایی برای ایجاد رضایت به چشم نمیخورد .در نتیجه
جهان نیاز به تقویت همکاریهای فراملی و سیاستها در سطح ملی دارد تا از این طریق از بهبود پایدار که باعث
انتفاع همه شود ،پشتیبانی کند.
 در نهایت ،صندوق بینالمللی پول توصیه میکند که اقتصادهای جهان میباید در تعامل و همکاری نزدیک با یکدیگر
در رابطه با مسائل اساسی جهان از جمله تجارت و تغییرات اقلیمی ،مشارکت و در زمینه ارتقاء نیروی انسانی و
زیرساخت ،سرمایهگذاری کنند .در عین حال باید از بودجههای خود به منظور اطمینانیابی از ثبات بلندمدت آن،
محافظت کنند.
نقشه رشد اقتصادی جهان در سالهای  2019الی 2021
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