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 مقدمه

باشد؛ البته درصد می 7/3به مانند سال قبل، برابر با  2018-19های شده برای سالبینیرشد جهانی پیش

بینی شده در ماه آوریل کمتر بوده و از تعادل کمتری نیز برخوردار است. طی سرعت رشد از میزان پیش

 . های مطلوب کاهش یافته استهای نامطلوب رشد جهانی افزایش و احتمال اتفاقشش ماه گذشته، ریسک

بینی رشد جهانی، نشأت گرفته از چندین عامل مانند اتفاقات ناگهانی اوائل ظر نزولی در پیشاین تجدید ن

برخی اقتصادهای پیشرفته اصلی اخالل ایجاد نمود، تاثیر منفی اقدامات تجاری  که در فعالیت 2018سال 

وظهور ف بازارهای نانداز ضعیکه از ماه آوریل تا اواسط سپتامبر اعمال یا تصویب گردید، و همچنین چشم

و اقتصادهای در حال توسعه مهم به دلیل عوامل خاص یک کشور، سخت تر شدن شرایط مالی، تنشهای 

-رفتن شکاف رود با از بینباشد. برای چند سال آینده انتظار میژئوپلیتیکی و افزایش بهای واردات نفت می

قوه، ر اغلب اقتصادهای پیشرفته به نرخ بالهای پولی، رشد دشدن شرایط تنظیم سیاستهای تولید و عادی

-تر از متوسط رشد پیش از بحران مالی جهان در دهه گذشته برسد. چشم انداز میانیعنی رقمی بسیار پایین

مدت در اکثر کشورهای آسیای نوظهور همچنان قوی است؛ اما در برخی بازارهای نوظهور و کشورهای 

ان تر است؛ از جمله برای صادرکنندگبینی ضعیفانه، این پیشدر حال توسعه خصوصا در زمینه رشد سر

 باشند.کاالیی که همچنان نیاز مبرم به تلفیق مالی داشته یا درگیر جنگ و نزاع می

. از بینی رشد اقتصاد جهانی نیز با ریسک بیشتری مواجه گردیده استپیش باگسترش نااطمینانی سیاسی،

تأکید قرار گرفته یا تا حدی به وقوع پیوسته، افزایش موانع تجاری و  های نامطلوبی که موردجمله ریسک

اسی های سیتر و ریسکهای ضعیفهای سرمایه به بازارهای در حال توسعه با بنیانمعکوس شدن جریان

ای هتر شدن شرایط مالی در برخی نقاط جهان، افزایش هزینهباشد. در عین حال، با توجه به سختباالتر می

ی، روند کند اجرای اصالحات توصیه شده در گذشته و کاهش رشد اقتصادی، امکان بروز رویدادهای تجار

رغم ثبات شرایط بازارهای مالی در اقتصادهای پیشرفته، در صورت مطلوب کمرنگ گردیده است. علی

ده که موجب حهای تجاری و تشدید نااطمینانی سیاسی، یا افزایش غیر منتظره تورم در ایاالت متبروز تنش

تر از حد انتظار شود، این شرایط ممکن است به سرعت تغییر یافته و به اجرای یک سیاست پولی سخت

وجب تعدیل تواند متر شدن شرایط مالی در اقتصادهای پیشرفته میتر تبدیل گردد. سختشرایطی سخت

به کشورهای  ایهای سرمایهیانکننده پرتفوی، تغییرات ناگهانی نرخ ارز و محدودیت بیشتر ورود جرمختل

 پذیری بیشتر گردد.نوظهور به ویژه با آسیب
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ها را تقویت نموده و فرصااتی را برای بهبود اقتصااادی ضاامن کمک به افزایش اشااتغال و درآمد، ترازنامه 

های نامطلوب، ضاارورت بیشااتری ها فراهم نموده اساات. هرچند با افزایش ریسااکگیرایجاد دوباره ضااربه

رایانه گهای حمایتانداز رشد قوی و کلی وجود دارد. پرهیز از واکنشیاستهای الزم در بهبود چشمبرای س

های همکاری که موجب تداوم رشد در تجارت کاال و خدمات حلبه منظور تغییرات ساختاری و یافتن راه

ی بالقوه در بسیار شود، برای حفظ و توسعه رشد جهانی همچنان ضروری است. در زمان رشد باالتر از       می

گذاران باید اصالحاتی را به کار گیرند که درآمد میان مدت را به نفع همگان افزایش  از کشورها، سیاست   

های نامطلوب، بسااایاری از کشاااورها نیاز به ایجاد دوباره دهد. با کاهش مازاد ظرفیت و افزایش ریساااک

ند که ممکن است شرایط مالی آن ناگهان   پذیری خود در محیطی دارگیرهای مالی و تقویت انعطافضربه 

 تر شود.و به شدت سخت

 اندازهای اخیر تحوالت و چشم

 ترآهنگ رشدی کندتر و نامتعادل

سال            شد جهانی در نیمه اول  شته،  ر سال گذ شده در نیمه دوم  سریع ثبت  کندتر و  2018علیرغم آهنگ 

های الیتیافته، فعقتصااادهای بزرت توسااعهتر گردیده اساات. در برخی اتوسااعه در بین کشااورها نامتعادل

شتر از حد انتظار کاهش یافته اما در بازارهای نوظهور و         سال قبل، بی سرعت قابل توجه  سبت به  صادی ن اقت

 اند. اقتصادهای در حال توسعه با همان سرعت سال قبل پیش رفته

ست.       شد در منطقه یورو و انگلیس کمتر ا سعه یافته، ر شورهای تو صادرات منط    در بین ک شد  قه کاهش ر

،  نقش پررنگی در کسااادی این منطقه داشااته 2017یورو در پی افزایش قابل توجه در سااه ماهه آخر سااال 

 که برخیهای باالتر انرژی موجب کاهش تقاضااای واردکنندگان انرژی گردیده، ضاامن آناساات. قیمت

شورها نیز متأثر از نااطمینانی  صنعتی می     ک سی یا اقدامات  شند. بخشی از کاهش بیش از انتظار   سیا شد   با ر

باشااد. در مقابل این اقتصااادی انگلیس، ناشاای از اختالالت شاارایط آب و هوایی در فصاال اول سااال می  

های مالی قابل توجه موجب گردید تا رشااد های بخش خصااوصاای به دلیل مشااوقتحوالت، رونق فعالیت

 ل حفظ گردد.اقتصادی ایاالت متحده به ویژه در سه ماهه دوم سا

تثبیت گردید. آساایای  2018رشااد کلی بازارهای نوظهور و اقتصااادهای در حال توسااعه در نیمه اول سااال 

ضای داخلی هند و تاثیر آن بر رشد           شد تقا شی از ر شد قابل توجهی روبروست که نا نوظهور کماکان با ر

ساله در         شد کند چهار شور در پی ر صادی این ک ست، حتی با   2017اقت شور  بوده ا وجود اینکه فعالیت ک

گری مالی غیر بانکی تعدیل چین در سااه ماهه دوم در پاساا  به تشاادید مقررات بخش مالکیت و واسااطه  

صحرای              سوخت در  جنوب  صادرکننده  شورهای  صادی ک شد اقت ست. افزایش قیمت نفت، ر گردیده ا

ماکان ادامه دارد، اما به دلیل    آفریقا و خاورمیانه را افزایش داده اسااات. بهبود رشاااد در آمریکای التین ک      
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صابات              شد در آرژانتین و اختالل در تولید به دلیل اعت سالی بر ر شک شرایط مالی، تاثیر خ شدن  سخت تر 

 داران در برزیل، سرعت آن مالیم است.ملی کامیون
 

 های تجاریتنش

د، های شستشو، فوالینهای خورشیدی، ماشای ایاالت متحده در خصوص پانلاز ماه ژانویه، اقدامات تعرفه

جویانه توسااط شاارکای تجاری، روابط  آلومینیوم و طیف وساایعی از محصااوالت چینی و اقدامات تالفی 

که توافق اولیه بین ایاالت متحده و مکزیک در خصوص تر ساخته است. در حالیتجارت جهانی را پیچیده

توافقنامه سااه جانبه تجارت آزاد  گردد، آیندهبرخی مسااائل تجارت دوجانبه، گامی به جلو محسااوب می 

( کماکان نامشاااخو بوده و ایاالت متحده و کانادا در پی راه حل برای           NAFTAآمریکای شااامالی    

 های تجاری نیز وجود دارد.مسائل باقی مانده هستند. به عالوه احتمال افزایش تنش

شدید اختالفات تجاری، تمایل کلی  به برقراری روابط تجار  ست و علیر اما با وجود ت غم ی همچنان قوی ا

ر تتر به تجارت، از ابتدای سال کمرنگ های حساس های حاکی از تداوم این اختالفات، برخی از دادهنشانه 

شده از مدیران خرید در چین، منطقه یورو، ژاپن و ایاالت متحده حاکی از کاهش اند. نظرسنجی انجامشده

ساس بخشی برای خودروسازان در آلمان و ژاپن بیانگر    های حباشد. شاخو  رشد سفارشات صادراتی می    

شم   ترنامطلوب سال می   شدن چ سبت به ابتدای  شاخو   انداز ن شند. زیر صنعتی در ایاالت با  های تولیدات 

شان می  سرمایه متحده، ژاپن و آلمان ن سایر تولیدات کارخانه  دهد بخش تولیدات کاالهای  سبت به  ای ای ن

ای نیز محدودتر گردیده اند. در ماه ژوئن سفارشات مربوط به تولیدات   رمایههای س کوچکتر شده و هزینه 

شواهد           4ای آلمان کارخانه ساس  ست. بر ا شته ا صد کاهش دا صد و در ماه جوالی نزدیک به یک در در

سیار قابل توجه در اواخر    المللی کاالها از ابتدای ، تجارت بین2017موجود در بخش تولید و در پی رشد ب

شرفته عمده  ایاالت متحده،           2018سال   صادهای پی شد حجم واردات در برخی از اقت ست. ر شته ا افت دا

کننده ترکیبی از عوامل مانند      منطقه یورو و ژاپن( کاهش یافته اسااات. کساااادی بخش تجارت منعکس       

ای در شاارایط های ساارمایهو تضااعیف هزینه 2017ها از رشااد بساایار قوی تجارت در اواخر  بازپرداخت

 نامطمئن جهانی است.
 

  های باالتر انرژیافزایش شاخص کاال بر اساس قیمت

ست   سی        2018بین ماههای فوریه تا آگو سا در پی افزایش قیمت انرژی،  IMFشاخو بهای کاالهای ا

شان داده، قیمت غذا     1/11درصد افزایش یافت. در حالی که زیرشاخو انرژی     3/3  4/6درصد افزایش ن

 اند. درصد کاهش یافته 7/11درصد و زیر شاخو فلزات 
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 دالر به ازای هر بشاااکه افزایش یافت که باالترین قیمت از نوامبر          76در ماه ژوئن قیمت نفت به بیش از     

های غیرمنتظره تولید در کانادا و لیبی و     بوده و ناشااای از کاهش شااادید تولید نفت ونزوئال، وقفه         2014

صادرات کمتر ایران در پی تحریم پیش شد. در ماه آگوست و در پی تصمی    های ایاالت متحده میبینی  م با

سیه( مبنی بر افزایش تولید،     صادرکنندگان نفت غیر اوپک  از جمله رو دالر به  71ه قیمت نفت باوپک و 

متوساااط  –، شااااخو بهای لغال سااانگ 2018ازای هر بشاااکه کاهش پیدا کرد. از فوریه تا آگوسااات 

سترالیا و آفریقای جنوبی قیمت سخت عرضه می       8/9 -های ا شرایط  ش درصد افزایش یافت که بیانگر  د. با

سوی چین و هند توأم با قیمت    ضای باالی گاز طبیعی مایع از  ی گاز طبیعی االتر نفت، بهای نقطههای باتقا

 سازد.مایع را به باالترین سطح قیمت در سه سال اخیر نزدیک می

ای هدر دوره زمانی مورد بررسی کاهش یافته که تا حد زیادی بیانگر تنش IMF شاخو بهای کشاورزی  

 شرایط جوی باشد. عالوه بر این، کاهش عرضه ناشی از    ها در خصوص رشد جهانی می  تجاری و نگرانی

تأثر از باشاااد. در بین کاالهای مبینی شاااده کمتر میمحصاااوالتی چون کاکائو، پنبه و گندم  از میزان پیش

های تالفی جویانه خود بر    های تجاری، بهای دانه ساااویا در ماه ژوئن کاهش یافته، زیرا چین تعرفه            تنش

 واردات سویا از ایاالت متحده را اعالم نموده است.

از   عمدتا به دلیل کاهش تقاضا از سوی چین بوده است. 2018لزات بین فوریه و آگوست کاهش بهای ف

ی، اسوی دیگر بازار فلزات نوسانات زیادی را تجربه نموده که تا حدی ناشی از اجرای اقدامات تعرفه

وده ری بهای تجاسیاست ثباتی غول آلومینیوم( و افزایش بی 1های ایاالت متحده بر شرکت روسالتحریم

درصد کاهش یافته  4/12است. قیمت سنگ آهن، به عنوان نهاده اولیه صنعت فوالد، در دوره مورد بررسی 

سال گذشته رسیده،  7است. قیمت آلومینیوم در ماه می و پس از تحریم روسال به باالترین میزان خود ظرف 

 درصد کاهش یافته است. 10 ها  بیش ازدر حالیکه در ماههای ژوئن و جوالی پس از اعمال تعرفه
 

 افزایش تورم کل با وجود کنترل تورم پایه

شته             شش ماه گذ شرفته و نوظهور ظرف  شورهای پی سال را در ک سال به  افزایش قیمت انرژی، نرخ تورم 

 همچنان  -به جز بهای غذا و انرژی    –افزایش داده اسااات. در اغلب اقتصاااادهای توساااعه یافته، تورم پایه         

گذاری شااده بانک مرکزی اساات. در بین بازارهای نوظهور و اقتصااادهای در حال   رخ هدفتر از نپایین

ی مانده، اما های اخیر باقتوسااعه، به جز ونزوئال با نرخ تورم بساایار شاادید، تورم پایه کمتر از میانگین سااال

 ظرف چند ماه گذشته به تدریج افزایش یافته است.

ساالنه ت     شرفته، نرخ  سبتاً پایی  در بین کشورهای پی ن در ورم پایه در ایاالت متحده، کشوری با نرخ بیکاری ن

های مصاارف درصااد افزایش یافته اساات. شاااخو بهای ترجیحی هزینه 2چند دهه گذشااته، از ماه مارس 

                                           
Rusal 1 
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ست. در      2شخصی فدرال رزرو  بانک مرکزی آمریکا( نیز افزایش یافته و به هدف    شده ا درصد نزدیک 

ستان تورم پایه به ط  سط اندکی بیش از  انگل صد در نیمه اول   2ور متو سال قبل     2018در سبت به  بوده که ن

های بر قیمت 2016-17های کمتر اساات، زیرا اثرات ناشاای از کاهش شاادید ارزش اسااترلینگ طی سااال  

داخلی، به تدریج برطرف شااده اساات. در منطقه یورو و ژاپن، تورم پایه در سااطح اند  باقی مانده و به   

 باشد.درصد می 3/0و  1با  ترتیب برابر

درصد باقی مانده،  2در گروه بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه،  تورم پایه در چین در حد 

زیرا تقاضای داخلی در پاس  به دشوارتر شدن مقررات مالی کاهش یافته است. در هند، تورم پایه  به جز 

 های باالتر انرژی و کاهش ارزشقال اثرات ناشی از قیمتغذا و انرژی( در نتیجه کاهش شکاف تولید و انت

 5/3و  5/2درصد افزایش یافته است. تورم پایه در برزیل و مکزیک کاهش یافته است  به ترتیب  6پول، 

درصد(، که این امر منعکس کننده تعدیل در فعالیت و بهبود مهار انتظارات است. در روسیه، به دلیل اعمال 

نسبتاً انقباضی، کاهش انتظارات تورمی و انتقال اثرکاهش نرخ ارز، تورم پایه طی سال های پولی سیاست

 جاری کاهش یافته است.
 

 گیری فشارهای داخلیشرایط مالی نسبتاً دشوارتر، شکل

ست             6شرایط مالی جهان طی   سیا ست. با وجود اینکه این  شده ا شوارتر  سبتًا د شته ن یگر ها با یکدماه گذ

هور ای بین اقتصادهای نوظهای عمدهباشند، اما تفاوتبه طور کلی حامی رشد اقتصادی می  سازگار بوده و 

های و پیشاارفته شااکل گرفته اساات. در کشااورهای پیشاارفته، پس از رشااد ناگهانی و قابل مالحظه در ماه  

وت اابتدایی سااال جاری، نوسااانات بازار فروکش کرد و ریسااک پذیری نساابتاً باال باقی ماند. گسااترش تف

پولی و  هایرشااد بین ایاالت متحده و سااایر اقتصااادهای پیشاارفته، همراه با اختالفات مربوط به ساایاساات  

نه، در             بازدهی  یل کمک نموده اساااات. در این زمی ماه آور به افزایش ارزش دالر از   مدت،  ند  های بل

ساخت    ضعیف   کشورهایی با زیر صادی   سی، در    های کالن اقت سیا شتر  شارهای   جاتیتر و نااطمینانی بی از ف

ه های خاصااای از جمل   های تجاری بر بازارهای مالی تا کنون به بخش        گیرد. تاثیر تنش داخلی شاااکل می 

 اتومبیل، آلومینیوم و برخی ارزهای حساس به تجارت محدود شده است.

درصاااد تقویت   5/6از فوریه تا اواساااط ماه ساااپتامبر، ارزش دالر بر حساااب نرخ ارز موثر واقعی حدود       

د شااده، مطابقت دارد. گرچه یورو، ین و پونبینیهای رشااد پیشیده، که با افزایش نرخ بهره و تفاوتگرد

استرلینگ در مقابل دالر آمریکا تضعیف شدند، اما بر اساس نرخ موثر واقعی تغییری نیافته و این امر نشان       

 از کاهش ارزش پول ملی بازارهای نوظهور دارد.
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آرژانتین و ترکیه طی هفته های اخیر تحت فشار شدید بازار قرار گرفتند. در  در بین اقتصادهای نوظهور،

ترشدن شرایط مالی جهان توأم با رسوایی فساد مالی و اداری در داخل و تداوم نااطمینانی آرژانتین، سخت

بازار  تاز موفقیت طرح تثبیت به عنوان زیربنای برنامه دریافت وام از صندوق بین المللی پول، در نوسانا

های کوتاه مدت و چندین بار افزایش درصدی نرخ 20اند. با وجود افزایش مالی این کشور نقش داشته

 40مربوط به الزامات لخیره، ارزش پزو آرژانتین بر اساس نرخ موثر واقعی بین فوریه تا اواسط سپتامبر 

متحده  تنشهای سیاسی با ایاالتها در خصوص اصول اساسی و درصد کاهش  یافته است. در ترکیه، نگرانی

از فوریه تا اواسط سپتامبر بر اساس نرخ موثر واقعی(،  %27باعث کاهش ارزش شدید پول این کشور   

ها و افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی شده است.  مقامات کشور در واکنش به این کاهش قیمت دارایی

ها برای مشارکت در معامالت مودن ظرفیت بانکای و محدود نموضوع، از طریق کاهش الزامات لخیره

 های ارزی کمک نمودند. ، به آزاد شدن مقداری از نقدینگی2سوآپ و سلف ارزی

چندین  بانک مرکزی دیگر  هند، اندونزی،مکزیک و فیلیپین( نیز به دلیل افزایش تورم و در برخی موارد 

های اخیر افزایش دادند. در چین، بانک مرکزی های بهره خود را طی ماهتحت فشار بودن پول ملی، نرخ

دهی بیشتر، نسبت لخیره قانونی بانکها را  طی دو نرخ بهره خود را حفظ نمود، اما به منظور حمایت از وام

مرحله کاهش داد. به طور کلی بازدهی بلندمدت و بازدهی اوراق قرضه دولتی افزایش یافته که این امر 

های اخیر است. هرچند از آنجا که بازدهی قرضه به بازارهای نوظهور در ماهبیانگر کاهش جریان اوراق 

سد راوراق قرضه در کشورهای شدیداً نیازمند به تأمین مالی خارجی، تا حد زیادی باالتر است،  به نظر می

 ربازار مالی کشورها  با یکدیگر تفاوت دارند. عموما شاخو سهام در بازارهای نوظهور و اقتصادهای د

مالی  تر شدن شرایطهای تجاری و سختحال توسعه کاهش یافته است، که منعکس کننده افزایش تنش

تر شدن قوانین داخلی موجب کاهش قیمت سهام شده باشد. در برخی موارد  مثالً چین(، سختخارجی می

 است.

تر شدن های داخلی و دشوارهای فوریه تا اواسط سپتامبر، ارزش واقعی پول برزیل با کاهش فعالیتبین ماه

صاد های اقتدرصد کاهش یافت، در حالی که ارزش پول چین در پی تغییر سیاست 14شرایط مالی خارجی 

 5/3های اخیر و نیز افزایش تنشهای تجاری با ایاالت متحده، تر در ماهکالن این کشور به مواضع مناسب

مه اول سال ها در نیش بیش از حد انتظار فعالیتدرصد تضعیف گردید. راند آفریقای جنوبی به دلیل کاه

درصد تنزل یافته و تأثیر برخی دستاوردهای پیشین ناشی از تغییر حاکمیت را  14و کندی روند اصالحات 

ها در خصوص تغییرات از بین برد. در مقابل، ارزش پزو مکزیک از ماه فوریه و در پی کاهش نگرانی

                                           
Forward  2 
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درصد افزایش یافت و موجب شد برخی احساسات منفی ناشی از  5/3سیاسی پس از انتخابات بالغ بر 

 ای ایاالت متحده و نااطمینانی از آینده نفتا پیش از توافقنامه آگوست از بین برود.اقدامات تعرفه

ای های سرمایهدهد پس از آغازی پررونق در ابتدای سال،  ورود جریانهای اولیه نشان میها و دادهشاخو

ای طی سه ماهه دوم و پس از آن کاهش یافته است. به ویژه جریان ای نوظهور به طور قابل مالحظهبه بازاره

ها بیانگر آن است که جریان قوی وجوه مالی مربوط به افراد غیر ساکن گذاری و دیگر دادهوجوه سرمایه

های های نوظهور، در ماه، به دلیل فشارهای وارد بر بازار ارز در برخی اقتصاد2018و اوائل  2017طی سال 

های مالی توأم با رسد طی ماه جوالی جریانمنفی شده است. در حالی که به نظر می 2018می تا ژوئن 

ارزش پول ملی تثبیت گردیده، لیکن پس از کاهش ارزش لیر ترکیه و پزوی آرژانتین، تضعیف اعتماد 

 ست.گذاران موجب از سرگیری خروج سرمایه از کشور شده اسرمایه
 

 اندازعوامل موثر بر چشم

 های ادواریتفاوت موقعیت

ادامه یابد، اما از توازن  2019و  2018های شود توسعه اقتصادی جهان طی سالبینی میدر حالی که پیش

ا ه، که شاهد بیشترین توزیع نرخ رشد ساالنه بین کشور2017کمتری برخوردار خواهد بود. در مقایسه با سال 

یافته، شود تعداد کمتری از کشورها به ویژه از بین اقتصادهای توسعهبینی میایم، پیشبوده 2010از سال 

و بعد از آن تجربه کنند. علت این امر تا حدی از تفاوت موقعیت  2018های افزایش رشد اقتصادی را در سال

کنند، برخی تجربه می گیرد؛ یعنی در حالی که بعضی کشورها اوج توسعه راادواری بین کشورها نشأت می

دیگر در حال خروج از رکود شدید هستند. همچنین افزایش قیمت اخیر سوخت نیز تاثیرات متفاوتی بر 

 مدت کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت گذاشته است.انداز کوتاهچشم

کشورها مرتفع  ، شکاف تولید در بسیاری از2015-17های در پی افزایش رشد اقتصادهای پیشرفته طی سال

رود  برداری باال از ظرفیت، انتظار میگردیده یا در اغلب موارد رو به کاهش است. با کاهش کسادی و بهره

نرخ رشد تولید به ویژه در بین برخی کشورهای منطقه یورو و ژاپن، شروع به کاهش به سمت ظرفیت بالقوه 

صادی این شود رشد اقتبینی میین الگو است. پیشخود نماید. اقتصاد ایاالت متحده یک استثناء مهم در ا

به میزان باالتر از ظرفیت بالقوه خود ادامه داده  2020های مالی قابل مالحظه، تا سال کشور به کمک مشوق

ود تر از سطح بالقوه خود محدهای پولی انقباضی، به پایینها و تداوم سیاستو پس از آن با حذف مشوق

 شود. 
 

 قیمت کاال تاثیر افزایش

بهای اکثر کاالهای غیر خوراکی افزایش یافته است. از همه مهمتر افزایش قیمت نفت  2017از نیمه سال 
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درصد افزایش یافته است. در میان مدت انتظار  70دالر یا  30بهای آن در هر بشکه  2017بوده که از ژوئن 

، بخشی از این افزایش 3ده و اوپک پالسرود به دلیل تولید بیشتر نفت از سوی شرکت شل ایاالت متحمی

ای به های آینده نفت نسبت به سال گذشته، به طور قابل مالحظهقیمت از بین برود. با این وجود، منحنی

 سمت باال انتقال یافته اند. 

انداز رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده انداز قیمت نفت، به بازنگری در چشمبهبود چشم

کمک نموده و با توجه به میزان تغییرات در درآمد قابل تصرف، تاثیر این امر بر صادرکنندگان سوخت 

حت انداز آنها به شدت تبیشتر خواهد بود. گروهی از صادرکنندگان سوخت، به جز کشورهایی که چشم

و  2018لهای اهای ژئوپولیتیک و یا فروپاشی اقتصاد کالن قرار دارد، برای ستاثیر اختالفات داخلی،تنش

انداز رشد در همان دوره برای سایر ، بازنگری رشد رو به باال بوده است. در مقابل، بازنگری چشم2019

 باشد.نقاط جهان و به ویژه واردکنندگان نفت کاهنده می
 

 گذاری، تجارت و توسعه جهانیسرمایه

گذاری در اقتصادهای سرمایه ، افزایش2017یکی از عوامل اصلی افزایش رشد و تجارت جهانی در سال 

ا گذاری برخی صادرکنندگان بزرت کاالیی است که به شدت بپیشرفته و پایان دادن به انقباضات سرمایه

درصد بوده که باالترین  5گذاری جهانی حدود مشکل روبرو هستند. در مجموع رشد واردات و سرمایه

، 2017باشد. در مقایسه با سال می 2010-11ن در سال میزان از زمان رشد دوباره اقتصاد از بحران مالی جها

گذاری کند گردیده و رشد تجاری نیز با روند توسعه سرمایه  2019و  2018رود در سالهای انتظار می

 سرعت بیشتری کاهش یابد.

گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای شود طی پنج سال آینده رشد سرمایهبینی میبا این وجود پیش

آنها در همان  GDPدرصد یعنی بیش از یک سوم نرخ رشد  5/5در حال توسعه در سطح بسیار خوب 

ر بوده تگذاری در اقتصادهای پیشرفته بسیار ضعیفانداز میان مدت برای رشد سرمایهدوره باقی بماند. چشم

در حالیست که نرخ رشد ای کاهش یابد. این ای به میزان قابل مالحظههای سرمایهرود هزینهو انتظار می

های مالی در ایاالت متحده نیز در اقتصادی نیز در حال کاهش به میزان کمتر از بالقوه بوده و لغو مشوق

 آستانه اجراست.

تصاد انداز اقهای مربوط به چشمهای سیاسی، نگرانیثباتیهای تجاری و بیدر عین حال، افزایش تنش

ای در های سرمایهامل ممکن است موجب تعویق یا اجتناب از هزینهجهانی را افزایش داده است. این عو

گذاری و تقاضا گردد. این کاهش همچنین موجب ها شده و از این رو منجر به کاهش رشد سرمایهبنگاه

ای سهم قابل توجهی از تجارت جهانی ای و واسطهتضعیف رشد تجاری خواهد شد، زیرا کاالهای سرمایه

                                           
 3 OPEC+ شود.(عضو غیراوپک  به گروه وین نیز شناخته می 10عضو اوپک +  14: شامل  
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های موجود حاکی از کاهش تجارت جهانی و تولیدات . چنانچه قبال اشاره شد، دادهدهندرا تشکیل می

تر و ای تاحدی ضعیفهای مربوط به خرید مدیران تولیدات کارخانهدهد شاخوصنعتی بوده و نشان می

ای هبه ویژه سفارشات صادراتی نیز محدودتر شده،  اما مشخو نیست این عوامل تا چه میزان بر هزینه

-ی، پیشاهای حاکی از کاهش تولید کاالهای سرمایهاند. با توجه به نشانهای و تجارت  اثر گذاشتهسرمایه

در کشورهای پیشرفته به ویژه در آسیای پیشرفته و انگلستان  2018گذاری ثابت برای سال بینی رشد سرمایه

 شده است. رشد انتظاری انداز رشد صادرات و به ویژه واردات نیز محدودترکاهش یافته و چشم

نیز تنزل نموده، به طوری که برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای  2019گذاری و تجارت در سال سرمایه

افت  2019تری برای سال و  به میزان قابل مالحظه 2018بینی رشد تجارت برای سال در حال توسعه، پیش

گذاری در اقتصادهای تحت فشار هند، کاهش سرمایه ای درهای سرمایهنموده است. با وجود افزایش هزینه

ال گذاری و واردات به ویژه برای سها برای رشد سرمایهبینیهمچون آرژانتین و ترکیه موجب کاهش پیش

 گردیده است. 2019
 

 انداز رشد جهانیچشم

سال   رشد جهانی پیش  شده برای  سبت به رق   درصد می  7/3، 2019و  2018های بینی  شد که ن شابه در  با م م

ای یافته اسااات. این در حالیسااات که در بین کشاااورها و مناطق افزایش قابل مالحظه 2012-16ساااالهای 

رود رشااد نیز انتظار می 2020انداز رشااد وجود دارد. برای سااال  مختلف، تفاوت قابل توجهی در چشاام

رفته در پی حذف درصااد باقی بماند،  زیرا کاهش رشااد اقتصااادهای پیشاا  7/3اقتصااادی جهان در سااطح 

شوق  شد در         م شرکای تجاری خود با افزایش ر شور از  ضای این ک ضعیف تقا های مالی ایاالت متحده و ت

بینی نیز پیش 2022-23بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه جبران خواهد گردید. برای سالهای    

شد به    می صد کاهش یابد تا حد زیادی بیانگر کاهش   6/3شود رقم ر شرفته و      در صادهای پی شد در اقت ر

 باشد.رسیدن آن به سطح بالقوه آنها می

 2019درصد باقی خواهد ماند، اما در سال    4/2رشد در اقتصادهای پیشرفته در حد مناسب      2018طی سال  

، موجب  2018درصاااد کاهش خواهد یافت. کاهش بیش از حد انتظار تولید در نیمه اول ساااال              1/2به  

شم    ضعیف چ سال       انداز رت ست. برای  ستان گردیده ا شود  بینی میپیش 2019شد برای منطقه یورو و انگل

شار بر فعالیت  صادی خصوصا در ایاالت متحده گشته و چشم       اقدامات تجاری اخیر موجب ف انداز های اقت

شوق       سوی دیگر  با آغاز حذف م شور را کاهش دهد. از  شد این ک های مالی در ایاالت متحده وکاهش ر

شد منط  سطح بالقوه آن در میان مدت، انتظار می ر سال      قه یورو به  صادی جهان در  شد اقت به  2020رود ر

درصاااد کاهش یابد.  در ساااالهای بعد نیز  با تداوم کاهش جمعیت آماده به کار و باقی ماندن رشاااد   8/1

 درصد کاهش یابد.  4/1شود رشد اقتصادی به بینی میوری در حد متوسط، پیشبهره
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ار آهنگ قوی رشد در آسیای نوظهور و رونق فعالیت صادرکنندگان کاال، رشد بازارهای نوظهور  با استمر 

بینی درصد ادامه یافته و رقم پیش  7/4در سطح مناسب    2018-19و اقتصادهای در حال توسعه در سالهای    

د کلی این گروه  به بعد، نرخ رش 2019درصد خواهد بود. از سال  5شده برای میان مدت، تقریباً نزدیک به 

با   کنند؛ زیرا در چین رشاااد اقتصاااادی  بیانگر تحوالتی گوناگون اسااات که اثرات یکدیگر را جبران می    

روندی پایدار کاهش یافته، در حالیکه در هند  به دلیل اصااالحات ساااختاری و ساااختار جمعیت همچنان  

صادرات کاال  البته به نرخی پایین     ست،  سب( رو به افزایش ا د، های اخیر(  روندی فزاینده داردهه تر ازمنا

کنند. به طور کلی پیش تجربه می 2018-19های و برخی کشورها نیز فشارهای کالن اقتصادی را در سال     

سال      صادی  شد اقت سعه کاهش یافته     2018-19های بینی ر شورهای در حال تو برای بازارهای نوظهور و ک

شی از ت    ست. دلیل این امر انتظارات منفی نا صادی چین و   2018أثیر اقدامات تجاری آوریل ا بر فعالیت اقت

های اقتصااادی در ایران به دلیل اعمال دوباره سااایر اقتصااادهای آساایای نوظهور، تضااعیف شاادید فعالیت 

انداز بینی کسااادی شاادید اقتصاااد ترکیه در پی آشاافتگی موجود بازار، و چشاام های آمریکا، پیشتحریم

د. طی باشاادهای بزرت در آمریکای التین  آرژانتین، برزیل و مکزیک( میتر برای اقتصااارشاادی مالیم

انداز اقتصاااد قوی هند، کننده تضااعیف چشاام اندازها عمدتا منعکس، کاهش چشاام2020-30های سااال

 بینی رشد کمتر برای پاکستان و ترکیه و تداوم رشد ضعیف در ایران است.پیش
 

 انداز رشد اقتصادهای پیشرفتهچشم

درصد رشد داشته     1/2و  4/2شود اقتصادهای پیشرفته به ترتیب    بینی میپیش 2019و  2018های سال  برای

سال         ست که رشد مورد انتظار این کشورها برای  شند. این در حالی ا ها در به دلیل افزایش مالیات 2020با

درصاااد  5/1ر به  درصاااد و در میان مدت به دلیل تداوم کاهش جمعیت آماده کا            7/1ایاالت متحده به    

 کاهش خواهد یافت.

شد پیش  - شوق    ر صاد ایاالت متحده با حمایت م شده اقت صادی    بینی  سازگار با چرخه اقت های مالی 

با حذف  2020درصد خواهد رسید و در سال     5/2و  9/2به ترتیب به  2019و  2018های  در سال 

قاضای قوی داخلی، اقتصاد   شود ت بینی میدرصد کاهش خواهد یافت. پیش  8/1ها، به رقم مشوق 

کشااور را به اشااتغال کامل رسااانده و منجر به افزایش واردات و کسااری حساااب جاری گردد. با  

 درصد تنزل خواهد یافت.  4/1مدت به کمتر از پرشدن تدریجی شکاف تولید، رشد میان

باقی درصااد  2رشااد همچنان در سااطح مناسااب  2018شااود در سااال بینی میدر منطقه یورو پیش -

سال   صد کاهش یابد. همچنین انتظار می  9/1به رقم  2019مانده و در  شت  رود هزینهدر های بهدا

شتغال  سیاست    و ا شرایط  های مالی حمایتی منجر به افزایش تقاضای کل با روندی مالیم  زایی در 
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شد میان  سید و انتظار می    4/1مدت در این منطقه به گردد. ر صد خواهد ر ش در د رود با کاهش ر

 وری و کاهش جمعیت آماده کار، با نرخ رشد محدودتری مواجه شویم.بهره

 6/1، به 2019و  2018های در فرانسه به دلیل کاهش تقاضای خارجی و تولید، نرخ رشد در سال      -

 محدود خواهد شد.

درصد تنزل  9/1در آلمان در پی کسادی صادرات و تولید صنعتی، رشد اقتصادی در این سالها به  -

 د نمود.خواه

بینی شااده ایتالیا نیز با وجود کاهش شاادید تقاضااای خارجی و داخلی و نااطمینانی از  رشااد پیش -

درصااد محدود  1و  2/1به ترتیب به  2019و  2018های برنامه ساایاساات دولت جدید، برای سااال

 خواهد شد.

 .درصد خواهد بود 2/2و  7/2، به ترتیب 2019و  2018در اسپانیا رشد انتظاری برای  -

درصااد  5/1به  2019درصااد و در سااال  4/1به  2018شااود رشااد انگلسااتان در سااال بینی میپیش -

(. دلیل اصلی این کاهش رشد ضعیف در سه     2017درصد در سال    7/1کاهش یابد  در مقایسه با  

شود. رشد انتظاری این   ماهه اول سال است که تا حدی به دلیل شرایط نامناسب جوی مربوط می     

شور در میا  شدید پیش نک شور در پی    مدت عمدتاً به دلیل موانع  شده برای تجارت با این ک بینی 

 درصد باقی خواهد ماند.  6/1خروج آن از اتحادیه اروپا، در سطح 

ضای داخلی در              - شد و تقا سال و افزایش ر ست  سه ماهه نخ صادی در  شد اقت در ژاپن باکاهش ر

و  1/1به ترتیب به  2019و  2018های ر سال رود رشد اقتصادی د  انتظار می 2018فصل دوم سال   

(. سااااختار جمعیتی نامطلوب و 2017درصاااد در ساااال  7/1درصاااد کاهش یابد  نسااابت به  9/0

 مدت این کشور خواهند گذاشت.انداز رشد میانمحدودیت نیروی کار، تأثیر منفی بر چشم

 1/2به   پیش خواهد رفت و در بین سایر کشورهای پیشرفته، رشد اقتصادی کانادا با روندی مالیم  -

 خواهد رسید.  2019و  2018های درصد به ترتیب در سال 2درصد و 

سترالیا ارقام    - سالهای       8/2و  3همچنین برای ا انتظار  2019و  2018درصد برای رشد اقتصادی در 

 رود.می

هش شود.کا بینی میدرصد پیش  6/2،  2019درصد و برای سال    6/2، 2018رشد کره برای سال    -

ناشاای از اثرات منفی اقدامات تجاری اساات که به  2019رشااد اقتصااادی اسااترالیا و کره در سااال 

 اند.تازگی اجرا شده

 

 انداز رشد برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعهچشم

 رشد اقتصادی   2018-19های شود در سال  بینی میدر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه پیش  
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 درصد پایدار بوده و در میان مدت اندکی افزایش یابد. 7/4در سطح مناسب 

ترشدن مقررات مالی الزم، رشد اقتصادی از     در چین با کندشدن رشد تقاضای خارجی و سخت      -

کاهش  2019و  2018های درصااد به ترتیب در سااال  2/6و  6/6، به 2017درصااد در سااال   9/6

های اقتصااادی این کشااور به رشاادی پایدارتر توأم با  کنترل  مدت با گذار خواهد یافت. در میان

 درصد محدود خواهد شد.  6/5زدایی مالی و زیست محیطی مستمر،  رشد اقتصادی به ریسک

 در سایر مناطق آسیای نوظهور و در حال توسعه نیز رشد همچنان قوی خواهد بود.  -

ترشااادن شااارایط مالی جهان، رشاااد های نفت و دشاااواردر هند با وجود افزایش اخیر در قیمت  -

سال   پیش شده در  سه با     4/7و   3/7به ترتیب  2019و  2018های بینی  صد در مقای صد   7/6در در

له های گذرا  طرح ابتکاری مبادباشد. این افزایش نشاندهنده بهبود اقتصاد از شو می 2017سال 

گذاری و رونق مصااارف بخش  ارز و اجرای مالیات بر کاال و خدمات(، توأم با تقویت سااارمایه          

شد قوی               شور با ر صاد این ک ساختاری، اقت صالحات  ست. با تداوم ا صی ا صو صد در   7/7خ در

 مدت پیش خواهد رفت.میان

شورهای    انتظار می - شد ک سال   ASEAN-5رود ر  اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام( در 

 درصد برسد. 2/5ه ب 2019درصد و سپس با اندکی کاهش در سال  3/5به  2018

 3/1نسبت به   2019و  2018های بینی شده در سال  در آمریکای التین و حوزه کارائیب رشد پیش  -

 درصد افزایش خواهد یافت. 2/2درصد کاهش و  2/1، به ترتیب به 2017درصد در سال 

 2017درصد در  2رود رشد اقتصادی مکزیک از در پی افزایش رشد در ایاالت متحده، انتظار می -

برساااد. این در حالیسااات که تداوم  2019و   2018های درصاااد به ترتیب در ساااال 5/2و  2/2به 

سرمایه   شرایط تجاری و تأثیر آن بر  ضای داخلی، بر این پیش نااطمینانی از  بینی تأثیر گذاری و تقا

 گذاشته است.

درصد  نسبت به    4/2و  4/1به ترتیب  2019و  2018های بینی شده برای سال  در برزیل رشد پیش  -

( بوده و دلیل آن بهبود تقاضااای بخش خصااوصاای و کاهش تدریجی  2017درصااد در سااال   1

باشااد. این در حالیساات که اختالالت به وجود آمده از اعتصاااب ملی رانندگان شااکاف تولید می

موثر بوده است. همچنین   2018بینی رشد  تر شرایط تأمین مالی خارجی، بر پیش کامیون و سخت 

 درصد برسد.  2/2مدت به رود رشد اقتصادی برزیل در میانار میانتظ

رود رشد این کشور در سال     ، انتظار می2017درصدی اقتصاد آرژانتین در سال      9/2در پی رشد   -

درصاااد تنزل یابد که این امر منعکس کننده اختالالت اخیر بازارهای مالی، افزایش  6/2به  2018

 6/1، 2019بینی شااده برای سااال باشااد. رشااد پیشچگی مالی مینرخ بهره واقعی و تسااریع یکپار
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درصد  2/3مدت با اجرای مستمر اصالحات و بازگشت اطمینان، این رقم به درصد بوده و در میان

 افزایش خواهد یافت.

سال     14در پی کاهش  - شد     2017درصدی  سال متوالی با کاهش ر صاد ونزوئال برای پنجمین  ، اقت

 18، 2018شاااود تولید ناخالو داخلی این کشاااور در ساااال بینی میپیشمواجه گردیده اسااات. 

درصااد دیگر کاهش یابد که دلیل آن کاهش شاادید تولید نفت و   5، 2019درصااد و در سااال  

 باشد.های سیاسی و اجتماعی میثباتیبی

 رود این منطقهتر گشته و انتظار می ( مطلوبCISانداز کشورهای مستقل مشتر  المنافع      چشم  -

سال  سه با     4/2و  3/2به ترتیب  2019و  2018های  در  صد  در مقای سال     2/ 1در صد  ( 2017در

 درصد تعدیل گردد.  2/ 1مدت به رشد یافته و در میان 

درصد در   7/1های نفت و بهبود تقاضای داخلی به  رشد مورد انتظار روسیه به دلیل افزایش قیمت   -

سبت به   2018سال   سال     5/1 ن شد این کشور در میان     (2017درصد  سید. ر مدت نیز به خواهد ر

 درصد محدود خواهد شد. 2/1دلیل فقدان اصالحات ساختاری، به 

شد         - شاهد ر شد بخش غبرنفتی و افزایش تولید نفت،  ستان به دلیل ر صد به   1/3و  7/3در قزاق در

 خواهیم بود. 2019و  2018های ترتیب در سال

سعه  - شد پیش  در اروپای نوظهور و در حال تو شده  از  ر سال     6بینی  صد در   2و  8/3به  2017در

 محدود خواهد شد.  2019و  2018های به ترتیب درصد در سال

شکوفایی قابل توجه می    - ستان در یک دوره  سال        له شور برای  شد این ک شد و ر به دلیل  2018با

از آن رشااد بینی شااده اساات. پس  درصااد پیش 4/4گذاری،  افزایش بیش از حد انتظار ساارمایه

سال       ساختاری تعدیل یافته و در  ساختار نامطلوب جمعیتی و تنگناهای  صادی به دلیل  به  2019اقت

 درصد خواهد رسید. 8/2درصد و در میان مدت به  5/3

سال      9/6های مالی و تقاضای قوی خارجی،  اقتصاد رومانی به دلیل مشوق   -  2017درصد رشد در 

 2019و  2018های های مالی، این رقم در سالبا کاهش مشوق  شود بینی میداشته است. البته پیش  

 درصد کاهش یابد. 4/3و  4به ترتیب به 

قوی بوده اما با کاهش ارز لیر، افزایش  2018و اوایل   2017در ترکیه رشااد اقتصااادی در سااال    -

سرمایه     هزینه شدید نااطمینانی و تأثیر آن بر  ستقراض و ت صرف   های ا ضای م ده، ننکگذاری و تقا

ست. به طوریکه انتظار می    شدت کاهش یافته ا سال    این رقم به  شور در  شد ک و  2018های رود ر

صاد این کشور کماکان به تغییرات ناگهانی      4/0و   5/3به ترتیب به  2019 درصد کاهش یابد. اقت

 پذیر است.های ژئوپلیتیک آسیبگذاری و ریسکدر جریان سرمایه
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ه از شود رشد متوسط این منطق   بینی میرو به بهبود است و پیش  در صحرای جنوب آفریقا اوضاع   -

برسااد. این روند  2019درصااد در سااال  8/3و  2018در سااال  1/3به  2017درصااد در سااال  7/2

شرایط خارجی حمایتی    شاندهنده  شد جهانی، بهای باالتر کاالها و  فزاینده، ن تر از جمله افزایش ر

ها جهت بهبود تراز مالی در نتیجه افت قیمت کاالها ز تالشدسااترساای بهتر به بازار ساارمایه و نی  

باشااد. البته عملکرد رشااد در بین کشااورها متفاوت بوده و  تقریباً نیمی از رشااد اقتصااادی بین  می

 گردد؛ به طوریکه انتظاربا بهبود وضاااعیت اقتصاااادی نیجریه توجیه می 2018و  2017های ساااال

سال    8/0نفت، رشد اقتصادی این کشور از     رود در پی بهبود تولید و قیمت می ، 2017درصد در 

 افزایش یابد. 2019و  2018های درصد به ترتیب در سال 3/2و  9/1به 

درصااد  1/0در آنگوال، دومین صااادرکننده بزرت نفت در منطقه، تولید ناخالو داخلی واقعی   -

سال   سبت به   2018در  سال     5/2 ن صد کاهش  شد. ا 2017در ست که  ( کمتر خواهد  ین در حالی

رود با بهبود کارایی سیستم تخصیو ارز و دسترسی بیشتر به منابع ارزی در پی افزایش        انتظار می

 درصد افزایش یابد. 1/3واقعی  GDPقیمت نفت، 

شرایط نااطمینانی موجود در فرصت باقیمانده تا انتخابات     در آفریقای جنوبی چشم  - انداز رشد در 

سال   ست و انتظار می ، همچنان 2019عمومی  سال     3/1رود از رقم اند  ا صد   8/0، به 2017در

درصد افزایش یابد. با این حال سرعت  8/1محدود گشته و در میان مدت به  2018درصد در سال 

 اجرای اصالحات ساختاری و سطح اعتماد سیاسی میزان بهبود اقتصادی را مشخو خواهد کرد.

 

 و پاکستانخاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان 

های درصااد به ترتیب در سااال 7/2و   4/2به  2017درصااد در سااال   2/2رشااد انتظاری این منطقه از 

تثبیت خواهد شاااد. البته این ارقام نسااابت به         %3مدت در رقم  افزایش یافته و در میان    2019و  2018

 رشد اقتصادی ایران   اندازشدن چشم  اند و دلیل عمده آن نامطلوببینی ماه آوریل محدودتر شده پیش

یاالت متحده می    در پی اعمال مجدد تحریم   ایران در پی  GDPرود باشاااد. اکنون انتظار می   های ا

درصد کاهش یافته و   -6/3درصد و   -5/1به ترتیب به  2019و  2018های کاهش تولید نفت، در سال 

 به رشد مثبت اندکی بازگردد.  2020-23در سالهای 

رود به دلیل افزایش ، انتظار می2017درصااادی ساااال  9/0پی کاهش در عربساااتان ساااعودی در  -

امه اوپک نبینی شااده در تولید نفت خام در همراهی با موافقتهای غیرنفتی و رشااد پیشفعالیت

 درصد افزایش یابد.  4/2و  2/2به ترتیب  2019و  2018های پالس، تولید ناخالو داخلی در سال

درصد  در مقایسه با    5/5و  3/5به ترتیب  2019و  2018های البینی شده در س  در مصر رشد پیش   -

( خواهد بود که ناشی از بهبود صنعت توریسم، افزایش تولید گاز طبیعی و    2017درصد سال    2/4
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سرمایه  ی پول المللگذاران  در پی اجرای برنامه اصالحات با حمایت صندوق بین  افزایش اطمینان 

 باشد. می

سرمایه  در پاکستان با بهبو  - صادی چین د عرضه انرژی،  اکستان، و  پ -گذاری مربوط به کریدور اقت

شد قوی اعتبارات، انتظار می  شور از    ر شد این ک سال     4/5رود ر صد  صد در   8/5، به 2017در در

افزایش یابد. با این حال دساااتاوردهای ثبات کالن اقتصاااادی رو به تحلیل بوده و             2018ساااال 

شم  سک    چ شور را با ری سال      مواجه میانداز ک شد مورد انتظار برای  و  2019سازد. به طوریکه ر

 درصد محدود خواهد شد.  3درصد و حدود  4مدت، به ترتیب به همچنین میان
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 جدول پیش بینی چشم انداز جهانی
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