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 نکات کلیدی
  ه رود که این مناقشدر حال حاضر انتظار می ،ایاالت متحدهبا توجه به مناقشه تجاری بین چین و

از اینرو  .و پیامدهای منفی بر اقتصاد جهانی داشته باشد یدهبه یک جنگ تجاری دوجانبه منجر گرد
درصد کاهش  8/2به درصدی(  9/2)نسبت به پیش بینی قبلی  2019در سال رشد اقتصاد جهانی 

 خواهد یافت.
 2/6و به  یافتهکاهش  2019شود رشد اقتصادی چین به دلیل جنگ تجاری در سال پیش بینی می 

رود چین در واکنش به این وضعیت، تسهیل نسبی سیاست پولی و درصد برسد. اگر چه انتظار می
های چین، امکان جبران کامل پیامدهای منفی را با محدودیت مواجه اما بدهیرا اتخاذ نماید،  مالی

  .خواهد ساخت

 تاثیر خواهد  2019و  2018رشد اقتصادی ایاالت متحده در سال  تشدید مناقشه تجاری با چین بر
، به 2019در سال درصد بود(  5/2)که قبال این کشور  اقتصادی د رود رشگذاشت و انتظار می

 درصد کاهش یابد. 2/2

 هنده نشان د ها درخصوص سیاست پولی ایاالت متحده مورد بازنگری قرار گرفته وپیش بینی
رود دالر ایاالت متحده در باقیمانده باشد. انتظار میمی این کشورجدید رشد اقتصادی  شرایط

 . نمایدتر خود را حفظ قوی اًجایگاه نسبت 2018ماههای سال 

 3ترین حد برسد )به پایین 2020المللی قبل از این که در سال شود رشد تجارت بینبرآورد می 
 .درصد کاهش یابد 7/3 به 2019درصد افزایش و در سال  4 به 2018درصد( در سال 

 

 مقدمه

 EIU سهموسالمللی از نظر سیاست تجاری، باالترین ریسک برای رشد اقتصاد بین، 2018سال  آغازز ا
رود این ریسک به صورت یک جنگ تجاری دوجانبه بین چین و بوده است. در حال حاضر انتظار می

اری بین اگرچه مناقشه تج جای بگذارد. رالمللی بشود و تاثیرات منفی بر رشد بین ایاالت متحده محقق
بین دو ابرقدرت بزرگ  در حال حاضر، اختالفاتاما  ؛ایاالت متحده و اتحادیه اروپا متوقف شده است

یزان ه مها برسد دولت دونالد ترامپ، روند افزایش تعرفهاقتصادی دنیا در حال افزایش است. به نظر می
  بدهد.میلیارد دالر بر واردات کاالهای چینی را ادامه  200

در مناقشه بین چین و ایاالت متحده، بر سر حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری چین اختالف نظر 

اگرچه تیم تجاری ایاالت متحده با نظر ترامپ مبنی بر کسری تراز تجاری با چین هم  ؛وجود دارد

 

 چشم انداز اقتصاد جهانی 
 EIU موسسه 2018 سپتامبربه نقل از گزارش ماه    

 

 

 

 مدیریت ریسک
 

 

 

 گزارش اقتصادی



 

 

 

 
2 

 صندوق ضمانت صادرات ايران   

www.egfi.ir  97 ماهمهر 
 

وجود، تاکنون بحث و گفتگوها بین دو کشور به منظور حل و فصل مناقشه به  عقیده نیستند. با این

 . رسدسرانجام نرسیده است و حصول توافق در کوتاه مدت، امری بعید به نظر می
 

 پاسیفیک-آسیا
یابد و  گسترشدرصد در سال  2/4سال آتی با نرخ متوسط  5پاسیفیک طی -رود اقتصاد آسیاانتظار می

االی تحت تاثیر ثبات نسبی سیاسی، نرخ ب اًر مناطق پیشرفت نماید. رشد مذکور عمدتسریعتر از سای
سپرده و سرمایه گذاری و نرخ پرشتاب شهرنشینی و تغییر شیوه زندگی اقتصادهای نوظهور منطقه از 

 تولید و خدمات خواهد بود. مت سبک زندگی کشاورزی به س
به پیش خواهد برد. اما اقتصاد چین در حال  2018-22ی نیمی از رشد منطقه را طی سالها اًچین تقریب

ها طی دهه گذشته، افزایش بدهی از جملهحاضر در یک روند نزولی قرار دارد و با برخی از چالشها 
. از طرف دیگر، رشد باشدمواجه می های تجاری با ایاالت متحدهو افزایش کشمکش سالمندجمعیت 

با سرعت رو به رغم ناچیز بودن فعلی آن، ، علیجنوب شرقیمکاری با جنوب و آسیای ناشی از ه
به دلیل برخورداری از نیروی  2018-22سالهای  منطقه طی ترین اقتصادافزایش است. هند، پرشتاب

 را در رشدسهمی در حدود یک پنجم  اخیر، دهه پایان تا خواهد بود. این کشور کار جوان و شهرنشین
ویتنام، کامبوج و  داشت.اهمیت قابل توجهی خواهد نیز همچنان  سه آنآ اتحادیه . خواهد داشت آسیا

های نسبتاً پایین دستمزد و موقعیت جغرافیایی این کشورها در زنجیره بطور خاص میانمار، بدلیل هزینه
 . همچنین ژاپن به عنواننموددرصد را تجربه خواهند  6عرضه تولیدات منطقه، نرخ رشد بیش از 

باط از ارتعرضه جهانی، زنجیره قطب صنعتی منطقه و با توجه به نقش این کشور در گذار و سرمایه
 خواهد بود.برخوردار ای با اقتصاد منطقه گسترده

 

 اروپا 
را در سراسر منطقه تجربه نموده است. به عنوان  یاقتصاد اروپا رشد گسترده و پایدار 2013از سال 

 2007درصد بود که سریعترین نرخ رشد از سال  6/2، 2017مثال، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 
شود. بدلیل اینکه بخشی از بهبود اقتصادی ریشه در عواملی دارد که تقاضای پایدار را محسوب می

های یهنوز کاست)مانند اشتغال فزاینده(، روند بهبود بیشتر خواهد بود. در عین حال  نمایدتقویت می
، رشد EIUد. بر اساس پیش بینی موسسه نجود دارد که بایستی رفع گردای در اقتصاد وقابل مالحظه

 7/1از میانگین ساالنه  و نیز،رسد درصد می 1/2به  وروند کندی داشته  2018منطقه یورو در سال 
 برخوردار خواهد بود. 2019-2022درصد در سالهای 

خارجی از جمله سیاست انقباض انداز اقتصادی منطقه ناشی از عوامل ریسکهای دیگر در قبال چشم
 باشد. در اول ماه ژوئن، دولتگرایانه اقتصاد جهانی میپولی ایاالت متحده و از بین رفتن حس حمایت

ایاالت متحده، اتحادیه اروپا را از معافیت تعرفه فوالد و آلومینیوم خارج نمود و اتحادیه اروپا نیز در 
ژوئن  22یورو برای واردات ایاالت متحده اعمال نمود که در میلیارد  8/2هایی به ارزش مقابل، تعرفه
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اجرایی گردید. این منازعه ریسک افزایش تنش بین ایاالت متحده و اتحادیه اروپا را زمانیکه ایاالت 
 متحده تصمیم به وضع تعرفه بر واردات اتومبیل اتحادیه اروپا نمود، افزایش داد.  

 

 خاورمیانه و شمال آفریقا
قدرتهای  ای وهای ژئوپولیتیکی قدرتهای منطقهنه در بردارنده تنشهایی است که توسط رقابتخاورمیا

جهانی خصوصا ایاالت متحده و روسیه به وجود آمده است. در حال حاضر هفت کشور منطقه )بحرین، 
( هنددعراق، لبنان، لیبی، فلسطین، سوریه و یمن که مجموعا یک چهارم جمعیت منطقه را تشکیل می

ایر کشورها اند. سهای بین شیعه و سنی درگیر شدهثباتی ناشی از رقابتیا توسط جنگ داخلی و یا بی
 های اجتماعیکماکان ناآرامی -باشندکه بیشتر در شمال آفریقا متمرکز می–مانند الجزایر و سودان 

 2011و  2010های سالبهار عربی نسبت به  در مقیاسی کوچکتر البته را تجربه خواهند نمود کهداخلی 
 خواهد بود. 

ریسک ژئوپولیتیک در کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، که برای مدتها به عنوان یک سنگر باثبات 
در منطقه شناخته شده بود، نیز به شدت در حال افزایش است. در حال حاضر شورای همکاری خلیج 

، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، 2017ها قرار دارد. در اواسط سال فارس در مرکز این درگیری
های ارتباطی خود با قطر را متوقف نمودند که دلیل آن بحرین و مصر روابط دیپلماتیک و اغلب راه

گرا های اسالمتقویت روابط دفاعی این کشور با ایران و حمایت طوالنی مدت این کشور از گروه
 باشد.می

خی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تا آخر دوره شود تحریم قطر توسط بربینی میپیش
رد ها وازیرا شرایط همچنان در حال گسترش بوده و این درگیری ؛بینی ادامه داشته باشدمورد پیش

 هایهمکاری  در بلند مدت ضربه جدی برای خواهد گردید که احتماالًسابقهسازی بیمرحله قطبی
 .وارد خواهد نمودسیاسی در منطقه 

مصر، پنجمین اقتصاد این منطقه توجه  در فراسوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس،
گذاری جهانی جلب خواهد نمود. زیربنای اقتصادی مصر طی سال گذشته بهبود در سرمایهرا بیشتری 

سریعترین رشد را در  ،درصد رشد 4/5شود این کشور طی سال جاری با بینی مییافته است و پیش
 طقه داشته باشد.من

-22 هایشود رشد تولید ناخالص داخلی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سالبینی میدر نهایت، پیش
 های دولتی باالترگذاری باالتر در مصر و هزینهدرصد باشد که دلیل اصلی آن سرمایه 1/3تنها  2018

کاهش از این رشد به دلیل  بخشیدر اقتصادهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود، اما 
 .گردیدخواهد  تضعیف ،اقتصاد ایرانرشد 

 

 آفریقای جنوب صحرا
ق کنند. رشد کلی منطقه از طریکشورهای آفریقای جنوب صحرا بهبود اقتصادی مناسبی را تجربه می
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تر که موجب رشد قابل توجه مصرف کنندگان در اقتصادهای متوسط و یک محیط خارجی مطلوب
ز ا. هرچند، تاثیر مثبت رشد مناسب جهانی تقویت خواهد شدشود، میعمده  صادرات ارزش تقویت
)که موجب تضعیف مالیه عمومی در چند کشور شد(  2014-16کاهش قیمت کاالها طی دوره طریق 

توسعه یافته )که موجب افزایش هزینه تامین عمده و انقباض تدریجی شرایط اعتباری در کشورهای 
 از سوی دیگر سوء مدیریت در اغلب بازارهای آفریقایی خواهد شد( تعدیل خواهد گردید. مالی برای 

بود؛ زیرا دولتها تالش خواهد  کوتاه مدتانداز رشد چشمتعدادی از کشورها مانع مهمی بر سر راه 
 یابهبود استاندارده برایمدت  کوتاه یبلند مدت و فشارها یساختار اتاصالح یازهاین نیبکنند می

 شود متوسط رشد اقتصادی طیبینی میپیش، تعادل برقرار نمایند. بر این اساس شهروندان یزندگ
باالتر  2016-17درصد طی سالهای  8/1درصد باقی بماند که از متوسط  3، در حد 2018-19سالهای 

 باشد.سال قبل کمتر می 5درصد  2/4بوده اما از متوسط 

زیرا عملکرد  ؛ناهمگون خواهند ماندآفریقای جنوب صحرا مدت برای اقتصادهای انداز میانچشم
ها در اجرای اصالحات زیربنایی مورد نیاز برای ایجاد رشد پایدار، متفاوت بوده است. این در دولت

حالی است که سوء مدیریت اقتصادی بر چشم انداز برخی کشورها از جمله نیجریه و آفریقای جنوبی، 
ذار خواهد گاند )مانند موزامبیک و تانزانیا(، تاثیرقتصادهایی که در گذشته رشد قابل توجه داشتهو نیز ا
در این کشورها دستور کار سیاسی بدلیل اصطکاک سیاسی طرفداران اقتصاد لیبرال و اقتصاد بود. 

نند غنا ایی ماکشورهگرایانه سنتی و طرفدار دولت، فاقد ثبات الزم است. این در حالی است که حمایت
گذاری و تجارت  خارجی هستند، و سنگال که دارای اقتصادهای متنوع تری بوده و پذیرای سرمایه

 گذاری داخلی، از رشد مناسب برخوردار خواهند بود. بواسطه افزایش تقاضای داخلی و سرمایه
 

 آمریکای التین
-زیرا سرمایه ،درصد تضعیف شد 20تا  5ارزهای عمده آمریکای التین بین  ،2018در فصل دوم سال 

 از مشوقهای پولی، از ورود به بازارهای OECDگذاران در میان صرف نظر کردن کشورهای عضو 
رزیل ب. ارزش رئال متحمل شددر این زمینه دند. آرژانتین بیشترین آسیب را رخودداری کمنطقه نوظهور 

این امر  ه وای به چرخه تسهیل خود پایان دادنیز پس از اینکه بانک مرکزی در ماه می، بطور غیرمنتظره
ثباتی بازار ای از بیای نمونهارز منطقه کاهش ارزش ، کاهش یافت.موجب آشفتگی بازارها گردید

ن مالی صدمه خواهد زد. های تامیای است که به بازارهای نوظهور همزمان با افزایش هزینهپراکنده
ا چالشهای بزرگتری مواجه هستند. جنگ تجاری چین و ناترازی خارجی و مالی ب کشورهای دارای

 فشار بیشتری را بر کشورهای آسیب پذیر وارد می نماید.نیز ایاالت متحده 
ن فصل  زیرا این منطقه در کانو ،ریسک تغییرات سیاسی آمریکای التین و کارائیب افزایش یافته است

فصل دوم سال اقدام به برگزاری انتخابات نمودند. انتخابات قرار دارد. کاستاریکا، کلمبیا و ونزوئال در 
این در  .داشتبرزیل به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه در ماه اکتبر رئیس جمهور جدید خود را خواهد 
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حالی است که خشم عمومی نسبت به رسوایی فساد در سالهای اخیر برانگیخته شده و رئیس جمهور 
 .سال زندان به اتهام فساد محکوم گردید 12سابق لوال داسیلوا در ماه آوریل به 

ه عنوان یک مانع بر سر راه رشد آمریکای نطقه بابهام سیاسی و آشفتگی بازار م ،EIUبه عقیده موسسه 
 2/2و  5/1به ترتیب  2019و  2018منطقه را برای سال این التین محسوب می شود. این موسسه رشد 

 .درصد پیش بینی کرده است
 

 هانی در مناطق مختلف جهانرشد اقتصاد ج

 


