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 نکات کلیدی:

  2022و  2021های سال برای یرشد اقتصاد جهان، 1المللی پولصندوق بینبر اساس گزارش ،

و در حال  انداز رشد بازارهای نوظهورچشم. شده استبینی پیش درصد 9/4 و 6 به ترتیب

اقتصادهای رشد بینی پیش اما کاهش یافته است، 2021آسیا برای سال  در منطقه بویژه توسعه

عمدتاً  2022درصدی رشد سال  5/0ارتقاء  صوص،خدر این . باشدمییشتر از قبل ب ،پیشرفته

ایاالت متحده است. این امر  بینی شده برای اقتصادهای پیشرفته به ویژهناشی از بهبود پیش

و بهبود  2021بینی شده برای افزایش حمایت مالی در نیمه دوم سال کننده قوانین پیشمنعکس

 .از کشورهاست معیارهای سالمت در میان این گروهتر گسترده

 گیری کننده تحوالت غیرمعمول مرتبط با همهها در بیشتر موارد منعکسفشارهای اخیر قیمت

شود در اکثر کشورها نرخ تورم در سال بینی میباشد. پیشتطابق عرضه و تقاضا میو عدم 

هرچند کماکان  ؛گیری بازگرددو با رفع مشکالت ناشی از کرونا به محدوده قبل از همه 2022

دارد. افزایش تورم در برخی از بازارهای نوظهور ندر این خصوص وجود  مکان اظهارنظر دقیقا

که تا حدی ناشی از افزایش قیمت مواد  وردانتظار استمیز و اقتصادهای در حال توسعه ن

و وده های مرکزی باید فشارهای موقت تورمی را بررسی نمبانک به طور کلیباشد. غذایی می

 نمایند.  ها خودداریقیمتسطح تثبیت از  ،اندپی نبرده قیمتینوسان دالیل  به تا زمانی که

 اقتصاد جهانی نامطلوب هستند. سرعت اندک واکسیناسیون موجب  های پایه در رابطه باریسک

-به دلیل ارزیابی مجدد چشممالی شرایط  شدن دشوارترامکان شود. جهش بیشتر ویروس می

جود وموردانتظار  یزانمانتظارات تورمی از افزایش ست پولی در اقتصادهای پیشرفته و انداز سیا

به بازارهای  یضربه مضاعفتر شدن شرایط مالی خارجی گیری و سختهمه تشدید. دارد

کاهش بهبود اقتصادی  منجر به وارد نموده که این امر ظهور و اقتصادهای در حال توسعهنو

 دهد.این کشورها شده و رشد جهانی را کاهش می

  اقتصاد کشورها در حال  ،اجرای واکسیناسیون ه بها توجب 2موسسه آترادیوسبر اساس گزارش

منجر  2022و  2021ر سال د بهبود تولید ناخالص داخلی جهانیمر به ین ااهستند و  بودبه

                                           
 2021ماه جوالی گزارش  1

 2021ماه اوت گزارش  2

 

 چشم انداز اقتصاد جهانی 
 سسه آتراديوسموصندوق بین المللی پول و  منظرز ا   
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کماکان بهبود  19یروس کووید تر وهای جدیدتر و پیشرفتهریسک سویه البته .3خواهد شد

 اقتصادی را متأثر خواهد ساخت. 

  مصرف مبتنی بر اً ، عمدت2021رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال به عقیده آترادیوس-

. دیشتر خواهند شبخصوص در بخش خدمات هکرد بزیرا فرصتهای هزینه ،کننده خواهد بود

د و سیاست پولی تا حدود زیادی انبساطی خواهد بو 2021در سال علیرغم فشارهای تورمی، 

ص رشد تولید ناخال در عین حالتا حدودی گسترش خواهند یافت. های حمایتی مالی هبست

 تر ویروس، تهدید شود. چنینهای جدید و مسریداخلی جهانی ممکن است با شیوع سویه

 ل نماید.دچار اختال 2022و  2021تواند رشد را در سال سناریوی نامطلوبی تا حدود زیادی می

 

جهانیتجارت   

با وجود اختالل در عرضه کوتاه مدت، حجم تجارت جهانی بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول 

بهبود تجارت کاال روند البته . 4یابددرصد افزایش می 7، 2022درصد و در سال  7/9، 2021در سال 

یابد. هیزات پزشکی گسترش میگیری، اقالم مصرفی و تجهمه اتمرکز اولیه در خریدهای مرتبط ب پس از

کندی  درونتا زمانی که انتقال ویروس در تمام جهان کاهش یابد،  شود تجارت خدماتبینی میپیش

 داشته باشد. 

ین در ااست.  بینی نمودها پیشر 2021در سال تر تجارت جهانی بهبود بیشتر و جدی نیز آتردیوس

اههای عملکرد چشمگیری داشته و سایر مناطق، در م 2021ال اقتصاد چین در اوایل سحالی است که 

 . اندفزودهاتالشهای خود بر میزان اخیر، 
 

 ریسکهای پیش رو

های پیشرفته و انداز بازارعمدتاً در رابطه با چشمدر سطح باالیی  اقتصاد جهانی ابهام موجود پیرامون

یسکهای نوظهور وجود دارد. گرچه رشد اقتصادی ممکن است بیشتر از سطح پیش بینی شده باشد اما ر

 نامطلوب در کوتاه مدت وجود دارند.

های جدید کرونا تواند مانع موجهمکاری جهانی در زمینه واکسیناسیون می، در زمینه ریسک مطلوب

های جدید جلوگیری نماید. همچنین این احتمال وجود دارد که بحران بهداشت ده و از بروز سویهش

پایان  همچنین پایان یافته و فعالیتها سریعتر به حالت عادی بازگردند. جهانی زودتر از زمان فرض شده

افزایش اعتماد و  انداز خانوارها،بحران بهداشتی ممکن است منجر به آزادی مازاد پس زودتر از انتظار

                                           
 درصد خواهد بود.  7/4، 2022دصد و در سال  2/6، 2021دید موسسه آترادیوس، رشد اقتصاد جهانی در سال از  3
 درصد خواهد بود.  6، 2022و  2021رشد تجارت جهانی در سالهای دید موسسه آترادیوس، از  4
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 های سرمایه گذاری توسط شرکتها گردد.تخصیص هزینه

وند ردر بخش ریسکهای نامطلوب، چنانچه موانع لجستیکی در تهیه و توزیع واکسن موجب کند شدن 

ود. چنین بالمللی پول خواهد واکسیناسیون شود، رشد اقتصادی کمتر از سطح مورد انتظار صندوق بین

کسینه های جدید و افزایش تعداد مبتالیان در میان جمعیت وات گسترش سویهتاخیرهایی ممکن اس

و امنیت درآمد  انداز اشتغالعالوه بر این، چنانچه خانوارها در مورد چشم شده را بهمراه داشته باشد.

ه کلی انداز ممکن است به صورت تدریجی آزاد گردد که این امر بر هزیننگران باشند، مازاد پس

 ذار خواهد بود.تاثیرگ

به عنوان مثال ) ط مالی بطور ناگهانی انقباضی شودچنانچه شرای اقتصاد جهانیانداز همچنین چشم

، (رددگیابی مجدد چشم انداز سیاست پولی فشارهای تورمی بیشتر از انتظار ادامه یابد و منجر به ارز

صورت  5ریپتوکهای داراییبخشهایی مانند ها در اصالحات قیمتافزایش یابد یا ورشکستگی شرکتها 

 ممکن است امیدوارکننده نباشد.، (رددگ روش گسترده سهامفکه منجر به )گیرد 

ی از بطور خاص نیز بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ممکن است با ضربه مضاعف ناش

روند تر بر بحران بهداشت مواجه شوند. همچنین رشد ضعیف شدیدتمالی خارجی سخت و  شرایط

 گردد.  می بدهی تاثیر معکوس گذاشته و سبب پیچیده شدن ریسکهای مالی

و یا سوانح  های ژئوپلیتیکی، حمالت سایبری بر زیرساختهاهای اجتماعی، تنشسرانجام اینکه ناآرامی

حیای اد بر رون ،ییرات آب و هوایی تعداد و شدت آنها افزایش یافته است(طبیعی آبی )که بدلیل تغ

  د بود.نتاثیرگذار خواه اقتصادی
 

روی اقتصاد جهانیسناریوهای پیش  

ش قوع آن بیکه احتمال و سناریوی پایه را برای اقتصاد جهانی ارائه نموده استیک  ،موسسه آترادیوس

 ر داشت.توان از نظر دویسایر سناریوها را نموقوع با این وجود  .از سایر سناریوها خواهد بود

رار د نظر قمبهبود اقتصادی مبتنی بر مصرف کننده  که در حال حاضر  ،بر اساس سناریوی مطلوب

از  اخواسته ناشیناندازهای پسرونق مصرف بیانجامد. در این صورت ممکن است به  ،است تهگرف

منجر به  بیش از سناریوی پایه مورداستفاده قرار گرفته و ،هاخالل اعمال محدودیتدر  رجکاهش مخا

ات یو، اقدامشود. بر اساس این سنارگذاری و حس اعتماد می، سرمایهباالتر مصرفچرخه موثر 

 نماید.مات کنترلی تغییر میاگیری به اقدسختگیرانه دولتها در مورد همه

                                           
5 rypto AssetsC :ع دارایی شامل پرداخت و اجماع جهانی وجود دارد. این سه نو به سه نوع دارایی اصلی، ین نوع داراییهااتقسیم  ر موردد

های نقدینگی آتی( و ریانجمالکیت و تعهد  ها(، توکن اوراق بهادار )عناصر سرمایه گذاری شاملکوین و دیگر کریپتوکارنسی تبادل )مثل بیت

 .شوندمحصوالت، خدمات یا پروتکل های ویژه( می های کاربردی )دسترسی بهتوکن
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های ویروس مانند دلتا چنین ، بدلیل تاثیر ناکافی واکسن در برابر سویهبراساس سناریوی نامطلوب

اری،  ج نماید محدودیتهایی را در فصل سوم سالافتد. این موضوع دولتها را مجبور میکنترلی اتفاق نمی

نیز ادامه دهند. در این صورت شرایط  2022 سال مراتب شدیدتر از سال گذشته اعمال نموده و دره ب

گذاری و اعتماد روند نامطلوب داشته و منجر مصرف دوباره بدتر خواهد شد و چرخه مصرف، سرمایه

 گردد.به کاهش فعالیت اقتصاد جهانی می
 

 
 

انداز اقتصاد منطقه/کشورچشم  

 بازگشت اقتصادهای پیشرفته به سطوح قبل از بحران  

شتاب گرفته است و در حال حاضر انتظار  2021پیشرفته در نیمه اول سال  اقتصادهای روند بهبود

رود نسبت به سطوح فعالیت قبل از بحران پیشی بگیرد. این در حالی است که قبالً حمایت مالی می

تر گردیده و روند گسترده در بازارهای عمده سبب حفظ اقتصادهای مذکور در برابر رکودهای عمیق

اقتصادی باشد، بخصوص  نقروتواند تهدیدی برای در ادامه می 19کرده است. کووید  بهبودی را تسهیل

ثباتی های جدید و پیشرفته ویروس از جمله سویه دلتا به افزایش موارد ابتال و بیدر شرایطی که سویه

منجر شده است. از آنجا که این شرایط بدون نیاز به اعمال محدودیت شدید سراسری، ممکن است 

درصد و در سال  8/5تا  2021شود بازارهای نوظهور در سال بینی میحت کنترل قرار بگیرد، پیشت

 . درصد رشد کنند 2/4تا  2022

 

 

 

 ی آترادیوسواقعی بر اساس دو سناریو GDPجدول درصد رشد 
 

 تاثیر محدود واکسیناسیون سناریوی پایه 
2020 2021 2022  2020 2021 2022 

 2/1 3 -7/6 6/4 5 -7/6 منطقه یورو

 4/0 7/4 -5/3 3/4 7 -5/3 ایاالت متحده

 9/2 2/5 -1/0 6 7/7 -1/0 آسیای نوظهور

 2/1 7/5 -8/6 9/2 5/6 -8/6 آمریکای التین

 6/1 3 -2/2 8/3 1/5 -2/2 اروپای شرقی

 8/1 5/4 -6/3 7/4 2/6 -6/3 جهان
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منطقه یورو   

. به باشدیم 19جدی با ویروس کووید  در کشمکش ماکانکعلیرغم تدوام واکسیناسیون، منطقه یورو 

گرفته است. بعد از کاهش شدید دلیل شیوع سویه دلتا، شمار موارد ابتال در سراسر اروپا مجددا شتاب 

درصد و  5، 2021رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال درصدی رشد سال گذشته، انتظار می 7/6

 درصد باشد. 6/4، 2022در سال 

 
 منطقه یورو –واقعی  GDPجدول درصد رشد 

 ) پیش بینی(2022 )پیش بینی( 2021 2020 
 7/4 6/3 -4/6 اتریش 

 7/3 4/5 -3/6 بلژیک

 8/4 6 -8 فرانسه

 6/4 6/3 -1/5 آلمان

 9/5 7/5 -8/7 یونان

 4/2 1/7 9/5 ایرلند

 8/4 5/5 -9/8 ایتالیا

 4/3 3 -8/3 هلند

 4/5 3/4 -6/7 پرتغال

 1/6 6/6 -8/10 اسپانیا

 6/4 5 -7/6 منطقه یورو

 ایاالت متحده 

انداز اقتصادی ایاالت متحده به طور چشمگیری آترادیوس، از ماه فوریه به بعد چشمبه عقیده موسسه 

های اقتصادی در نیمه اول سال تقویت شده است. روند اجرای واکسیناسیون، افزایش یافته و گشایش

، بهبود اقتصادی را به اوج 2020صورت پذیرفته است. این امر در کنار اثرات پایه بسیار ناچیز سال 

 پیشرفتهبازارهای  –واقعی  GDPجدول درصد رشد                       
 ) پیش بینی(2022 )پیش بینی( 2021 2020 

 6/4 5 -7/6 منطقه یورو

 3/4 7 -5/3 ایاالت متحده

 7/6 3/7 -8/9 انگلیس

 8/2 6/2 -7/4 ژاپن

 2/4 8/5 -4/6 اقتصادهای پیشرفته 
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هزار میلیارد دالری جدید مصوب کنگره، سبب افزایش  9/1های مالی ده است. همپنین بسته مشوقیانرس

 شود تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده در سالنرخ مشارکت شده است. در حال حاضر پیش بینی می

 به بعد تجربه نماید.  1984درصد رشد نموده و بیشترین رشد را از سال  7جاری 
 

 ژاپن

درصد کاهش یافت. همچنین  7/4گیری تا به دلیل همه 2020تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال 

و به کاهش صادرات منجر شد. اقتصاد  هگیری کرونا هزینه کسب و کارها و خانوارها را کاهش دادهمه

، یک کاهش موقتی را تجربه نمود. 2021بهبود یافت اما در ابتدای سال  2020ژاپن از نیمه دوم سال 

دولت ژاپن، در استانهای با نرخ ابتالی افزایشی حالت فوق العاده اعالم  2021در ماه ژانویه و آوریل 

های جدید ویروس، ناکافی است. در حالیکه . با این حال، این اقدامات برای پیشگیری از شیوع سویهردک

اند، این کشور در مقایسه با یک دوز واکسن را دریافت کرده اقلدرصد از جمعیت ژاپن حد 47تنها 

از نظر واکسیناسیون، عقبتر  (OECDاغلب کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی )

شتاب  2021شود بهبود اقتصادی در نیمه دوم سال است. علیرغم افزایش موارد ابتال، پیش بینی می

درصدی در  9/2جاری و متعاقباً به رشد  درصدی در سال 6/2ی بگیرد و به رشد تولید ناخالص داخل

 منجر شود.  2022سال 
 

 اقتصادهای نوظهور

کند، اما بسیاری از بازارهای تجربه می 2021در حالی که اقتصاد جهانی، بهبود چشمگیری را در سال 

کنند. در قاره دست و پنجه نرم می 19کووید  یروسونوظهور، از این روند عقب مانده و همچنان با 

ماههای اخیر، تحت کنترل نسبی قرار  یطتا زمان گسترش شیوع سویه دلتا  19گیری کووید آسیا، همه

داشته است. آمریکای التین در بین کشورهای دنیا از بیشترین موارد ابتال برخوردار است. در اقتصادهای 

روند کندتری داشته است. همچنین، نوظهور، اجرای واکسیناسیون در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته 

حمایت کمتری برای جبران درنتیجه، محدودتر بوده و  ها ناشی از اقدامات دولتافزایش هزینهدامنه 

اقدامات پیشگیرانه انجام شده است. با توجه به رفع تدریجی محدودیتهای منفی  اقتصادی تاثیرات

 تری صورت گیرد.قوی حیایا 2021داخلی و نیز بهبود شرایط جهانی، احتماالً در نیمه دوم سال 

تا  2023درصد و در سال  9/6جاری تا  شود رشد اقتصادی بازارهای نوظهور طی سالبینی میپیش

 درصد افزایش یابد. 3/5
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 اقتصادهای نوظهور  –واقعی  GDPجدول درصد رشد                            

 ) پیش بینی(2022 )پیش بینی( 2021 2020 

 6 7/7 -1/0 آسیای نوظهور

 9/2 5/6 -8/6 التینآمریکای 

 8/3 1/5 -2/2 اروپای شرقی

 1/4 9/3 -8/4 خاورمیانه و شمال آفریقا

 8/3 8/3 -7/2 آفریقای جنوب صحرا

 3/5 9/6 -6/1 بازارهای نوظهور

 

 آسیا: چین و هند

اقتصاد چین با توجه به اقدامات پیشگیرانه جدی و سیاست قوی در جهت تقلیل تاثیرات بحران، در 

، تشدید 19گیری است. رویکرد چین در خصوص مقابله با کووید بازگشایی سریع بعد از همهحال 

های تجمع ویروس بوده است. این کشور در خصوص واکسیناسیون عقبتر اقدامات مهارسازی در مکان

 ها همچناناز بسیاری از اقتصادهای بزرگ است. این بدان معناست که چین در برابر ظهور پراکنده خوشه

شود رشد اقتصادی طی بینی می ، پیشگیریهمه یشگیری از توسعهپپذیر است. با فرض تداوم آسیب

درصدی ادامه خواهد  1/6با نرخ  2022درصد برسد. همچنین رشد اقتصادی در سال  4/8به  2021ل سا

 بازخواهد گشت.  19گیری کووید داشت واقتصاد کشور به روند رشد ماقبل همه
 

 هند

به نرخ قبلی  2021، در سال 2020درصدی در سال  7تصادی هند بعد از افت شود رشد اقپیش بینی می

 درصد برسد.   1/7، به 2022رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال درصد برگردد. انتظار می 1/9
 

 آمریکای التین

تا  2020درصدی در سال  8/6شود تولید ناخالص داخلی آمریکای التین بعد از کاهش پیش بینی می

درصد از جمعیت  5افزایش یابد. کشورهای مکزیک، برزیل و آرژانتین که  2021درصد در سال  5/6

درصد موارد  14)یا به عبارتی  19میلیون مورد ابتال به کووید  27در مجموع  ،جهان را دارا می باشند

پاناما، کلمبیا و اند. همچنین به لحاظ جمعیت، اروگوئه، آرژانتین، ابتال در سطح جهان( را گزارش کرده

برزیل کشورهایی هستند که بیشترین موارد ابتال را به خود اختصاص داده اند. به غیر از اروگوئه و 
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شیلی، اجرای واکسیناسیون در کشورهای آمریکای جنوبی نسبت به اغلب کشورهای پیشرفته روند 

 .کندتری دارد
 

 اروپای شرقی

نماید. روسیه میتجربه  2021درصدی را در سال  1/5اروپای شرقی احتماال رشد تولید ناخالص داخلی 

رکود نسبتا مالیمی را پشت سرگذاشت. این در حالی است  ،درصدی در سال گذشته 2/2بعد از افت 

انتظار های اعمال شده بر ضد این کشور در مقایسه با سایر کشورها کمتر و ضعیفتر شدند. که تحریم

 Vداخلی  حیایاجاری به پشتوانه بازگشت قوی تقاضای جهانی و  رود اقتصاد روسیه طی سالمی

 5/2 احیای قوی و سریع خواهد بود(،افت اقتصادی شدید، شاهد )که اقتصاد پس از یک دوره  شکل

های ژئوپولیتیکی وافزایش قیمت کاال، شرایط این کشور را درصد رشد نماید. همچنین، کاهش تنش

 بهبود بخشیده است.

 

 ترکیه

درصدی از بروز رکود 8/1ناخالص داخلی ترکیه یکی از معدود کشورهایی است که با رشد تولید 

درصد  7، 2021جلوگیری کرد. تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال  2020در سال خود اقتصادی 

بار دیگر  2021ها در اواخر مارس ، محدودیت19گیری کوویدافزایش یافته است. به دنبال موج سوم همه

. اجرای ردیدگگر محدودیت کامل اعالم و تا ماه می تمدید یک بار دی 2021تشدید شد و اواخر آوریل 

ها از اواسط ماه واکسیناسیون از فوریه ادامه داشته و به تازگی سرعت بیشتری گرفته است. لغو محدودیت

 های اقتصادی شده است. می منجر به بازگشت قوی فعالیت

 

 آفریقای جنوب صحرا

منطقه آفریقای جنوب صحرا بهمراه دارد. بعد از بزرگترین  خسارت زیادی را در ماکانکگیری کرونا همه

رود رشد اقتصادی در (، انتظار می2020درصدی در سال  7/2رکود اقتصادی منطقه تاکنون )کاهش 

گیری درصد بازگردد که به طور قابل توجهی کمتر از میزان پیش بینی شده قبل از همه 8/3به  2021سال 

 باشد. می

تمدید اعمال  ،شد و از اواخر ژوئن 19وارد موج سوم کووید  2021در نیمه اول سال آفریقای جنوبی 

درصد از  12رود و حدود محدودیت را در دستور کار قرار داد. اجرای واکسیناسیون به آرامی پیش می

رود نرخ رشد اند. با این حال، انتظار میها را دریافت کردهکل جمعیت حداقل یک دوز از واکسن

درصد افزایش یابد. در حالیکه  3/2تا  2022درصد برسد و در سال  3/4به  2021ادی در سال اقتص
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حمایت از تقاضای داخلی و خارجی ادامه داشته و این کشور از بهبود اقتصاد جهانی و افزایش قیمت 

انداز ک چشمگیری، همراه با کندی انجام واکسیناسیون، به عنوان ریسشود، اما شیوع همهکاالها منتفع می

اقتصادی همچنان پابرجاست. عالوه بر این، زندانی کردن رئیس جمهور سابق جاکوب زوما منجر به 

بروز اعتراضات در برخی مناطق شده است که ریسک نامطلوب دیگری برای آفریقای جنوبی به شمار 

 رود.می

 
  نوظهور عمدهبازارهای  –واقعی  GDPجدول درصد رشد                            

 ) پیش بینی(2022 )پیش بینی( 2021 2020 

 2/3 2/6 -5/8 مکزیک

 1/2 7/5 -4/4 برزیل

 1/6 4/8 3/2 چین

 1/7 1/9 -7 هند

 5/2 4/3 -3 روسیه

 3/2 3/4 -7 آفریقای جنوبی

 3/2 7 8/1 ترکیه
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 منبع: صندوق بین المللی پول() "پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهان و منطقه دولج"

 
 
 
 

 


