صندوق ضمانت صادرات ايران
گزارش اقتصادی ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

چشم انداز اقتصاد جهانی
به نقل از گزارش ماه اکتبر  2019صندوق بین المللی پول

مدیریت ریسک

مقدمه
پس از کاهش سریع رشد اقتصاد جهانی در آخرین ماههای سال  ،2018سرعت رشد اقتصاد جهانی
کماکان ضعیف باقی خواهد ماند .بویژه شتاب فعالیتهای تولیدی بطور چشمگیری ضعیف گردیده و
به سطوحی رسیده که از زمان بحران مالی جهانی تاکنون مشاهده نشده است .افزایش تنشهای تجاری
و ژئوپلیتیکی سبب افزایش ابهام پیرامون آینده نظام تجارت جهانی و همکاریهای بینالمللی شده و
بطور کلی به اعتماد تجاری ،تصمیمات سرمایهگذاری و تجارت جهانی آسیب رسانده است .این در
حالی است که گرایش قابل توجه به سیاستهای تطبیقی پولی ،بعنوان ضربهگیر در برابر تاثیر این تنشها
بر اعتماد به بازار مالی عمل نموده و بخش خدمات منعطف از رشد اشتغال حمایت مینماید .در مجموع
چشمانداز چندان باثبات نمیباشد.
چشم انداز رشد جهانی
اقتصاد جهانی با کاهش رشد مواجه است و پیش بینی میشود در سال  2019رشد اقتصاد جهانی مجدداً
کاهش یافته و به  3درصد برسد که پایینترین سطح از زمان بحران مالی جهانی بوده و همچنین کاهشی
جدی نسبت به رشد  3/8درصدی سال  2017که در آن جهان روند رو به رشدی را سپری مینمود،
محسوب میگردد .کاهش رشد در سال جاری پیامد افزایش موانع تجاری ،ابهام فزاینده پیرامون
موضوعات تجاری و ژئوپلیتیکی ،عوامل ایجاد کننده فشار اقتصادی برای کشورهای نوظهور و نیز
عوامل ساختاری مانند رشد اندک بهرهوری و جمعیت مسن در اقتصادهای پیشرفته میباشد.
پیش بینی میشود رشد اقتصاد جهانی با بهبود اندک در سال  2020به  3/4درصد برسد که منعکس
کننده بهبود قابل انتظار در عملکرد اقتصادی تعدادی از بازارهای نوظهور و در حال توسعه در آمریکای
التین ،خاورمیانه و اروپا میباشد .در عین حال ابهام در مورد چشم انداز تعدادی از این کشورها،
پیشبینی کاهش رشد چین و ایاالت متحده ،ریسکهای موجود و روند فزاینده کاهش فعالیت جهانی
ممکن است ادامه یابد .به گزارش صندوق بینالمللی پول برای جلوگیری از این پیامدها ،سیاستها باید
در جهت کاهش تنشهای تجاری ،تقویت مجدد همکاریهای چندجانبه و حمایت از فعالیتهای اقتصادی
در صورت نیاز هدفگذاری شوند .همچنین سیاستگذاران باید با آسیب پذیریهای مالی که سبب بروز
ریسک در رشد میان مدت میشوند ،مقابله نمایند.
اقتصادهای پیشرفته
پیشبینی میشود رشد اقتصادهای پیشرفته در سال  2019و  2020به  1/7درصد برسد .اقتصاد ایاالت
متحده در نیمه اول سال شتاب رشد خود را حفظ نموده و با وجود کاهش سرمایهگذاری ،اشتغال و
مصرف بسیار مناسب بوده است .انتظار میرود که رشد در سال  2/4 ،2019درصد بوده و در سال
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 2020به  2/1درصد کاهش یابد .این کاهش بیانگر تغییر سیاست مالی دولت از سیاست انبساطی سال
 2019به سیاست خنثی در سال  2020میباشد ،زیرا محرکهای مالی تصویب شده در بودجه دو سال
اخیر ،تاثیرات قانون کاهش مالیات سال 1 2017ایاالت متحده آمریکا را جبران مینماید.

منطقه یورو
تضعیف رشد تقاضای خارجی و کاهش موجودی انبار (بیانگر تولید صنعتی ضعیف) از اواسط سال
 2018تاکنون مانع رشد بوده است .پیشبینی میشود برای مدت زمان باقی مانده سال جاری و سال
 ،2020با توجه به احتمال افزایش تقاضای خارجی و کاهش تاثیر عوامل موقت (از جمله استانداردهای
کاهش آالیندگی که در تولید خودروهای آلمانی تاثیر گذاشته است) فعالیتهای اقتصادی اندکی افزایش
یابد .از این رو رشد اقتصادی مورد انتظار این منطقه برای سال  1/2 ،2019درصد و برای سال ،2020
 1/4درصد میباشد .این در حالی است که پیشبینی صندوق از رشد فرانسه و آلمان به دلیل تقاضای
خارجی کمتر از میزان مورد انتظار در نیمه اول سال ،اندکی کاهش یافته است .همچنین پیشبینی رشد
ایتالیا برای سالهای  2019و  2020کاهش یافته که دلیل آن کاهش مصرف خصوصی ،تاثیرات کمتر
سیاست مالی دولت بر اقتصاد کالن و محیط خارجی ضعیفتر میباشد .از سوی دیگر چشمانداز رشد
اسپانیا اندکی ضعیف بوده و پیشبینی میشود رشد این کشور از  2/6درصد در سال  2018به 2/2
درصد در سال  2019و  1/8درصد در سال  2020برسد.
انتظار میرود رشد اقتصادی انگلیس در سال  ،2019به  1/2درصد و در سال  ،2020به  1/4درصد
برسد که بیانگر ترکیبی از رشد ضعیف جهانی و بیثباتی ناشی از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و
نیز تاثیر مثبت افزایش هزینههای عمومی میباشد .اقتصاد این کشور در فصل دوم سال  2019کوچکتر
شد و همچنین شاخصهای اخیر بیانگر رشد ضعیف این کشور در فصل سوم میباشند .پیشبینی
صندوق بر مبنای خروج منظم انگلیس از اتحادیه اروپا و سپس دوره گذار تدریجی به حاکمیت جدید
است .این در حالی است که نحوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا در اوائل سپتامبر سال جاری،
بسیار مبهم ارزیابی میشود.
ژاپن
پیشبینی میشود اقتصاد ژاپن در سال  0/9 ،2019درصد رشد داشته باشد .این در حالی است که تاثیر
مصرف خصوصی و هزینههای عمومی باال در نیمه اول سال  2019بیشتر از تاثیر ضعیف شدن بخش
خارجی بوده است .همچنین با توجه به برنامه مالی موقت که انتظار میرود بخشی از کاهش تقاضای
مصرف بخش خصوصی را در پی افزایش مالیات بر مصرف ماه اکتبر  2019تعدیل نماید ،رشد سال
 2020در سطح  0/5درصد پیش بینی میشود.

2017 Tax Cuts and Jobs Act- 1
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در مجموع انتظار میرود پس از سال  2020رشد اقتصادهای پیشرفته در حد  1/6درصد تثبیت شود.
همچنین رشد اندک بهرهوری ،تاثیر کاهش احتمالی رشد تولید ناشی از کاهش رشد نیروی کار را به
دلیل سالمندی جمعیت خنثی خواهد نمود.
بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه
پیشبینی میشود رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال  2019به  3/9درصد
کاهش یافته و سپس در سال  2020به  4/6درصد برسد که جزییات بیشتر در ذیل بررسی خواهد شد.
آسیای نو ظهور و در حال توسعه
کماکان موتور اصلی اقتصاد جهان محسوب میشود ،هرچند با کندی اصالحات ساختاری در چین،
رشد منطقه به تدریج در حال کاهش است .انتظار میرود تولید منطقه ظرف سال جاری  5/9درصد و
در سال  6 ،2020درصد رشد داشته باشد .در چین ،تاثیر افزایش تعرفهها و تضعیف تقاضای خارجی
موجب تشدید کاهش فعالیت مرتبط با مهار انباشت بدهیها گردیده است .با تداوم سیاستهای محرک
مالی که حامی فعالیتهای مرتبط در مواجهه با شوکهای خارجی معکوس میباشد ،انتظار میرود رشد
کشور چین برای سال  2019به  6/1درصد و در سال  2020به  5/8درصد برسد .همچنین انتظار میرود
اقتصاد هند در سال  6/1 ، 2019درصد و در سال  7 ،2020درصد رشد داشته باشد که این امر منعکس
کننده چشمانداز ضعیفتر از حد انتظار تقاضای داخلی میباشد .در عین حال این رشد از طریق تاثیر
اندک تسهیل سیاست پولی ،کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها ،اقدامات اخیر برای مقابله با بیثباتی
قوانین نظارت بر شرکتها و محیط زیست و برنامه دولت برای حمایت از مصرف روستایی ،مورد
حمایت قرار میگیرد.
اروپای نوظهور و در حال توسعه
رشد اندک اروپای نوظهور و در حال توسعه طی سال  2019تا حد بسیاری بیانگر کندی رشد روسیه
و عدم افزایش فعالیتها در ترکیه میباشد .انتظار میرود این منطقه در سال  2019با  1/8درصد و در
سال  2020با  2/5درصد رشد مواجه گردد .پیشبینی میشود رشد سال آینده روسیه بهبود یابد که این
امر موجب بهبود رشد منطقه در سال  2020خواهد شد .همچنین چند کشور اروپای مرکزی و شرقی
از جمله مجارستان و لهستان باتوجه به ثبات تقاضای محلی و افزایش دستمزدها ،رشد مناسبی را تجربه
خواهند نمود.
آمریکای التین
فعالیتهای اقتصادی در آمریکای التین به ویژه در آغاز سال در اقتصادهای بزرگتر کاهش یافته است
که عمدتاً ناشی از عوامل منحصر به فرد میباشد .رشد این منطقه برای سال جاری  0/2درصد پیشبینی
شده که بیانگر کاهش فعالیتها در برزیل (اختالل در عرضه محصوالت معدنی) و مکزیک (ضعف
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سرمایهگذاری و کاهش مصرف خصوصی که منعکس کننده بی ثباتی رویهها ،تضعیف اعتماد و افزایش
هزینه استقراض است) میباشد .پیشبینی میشود اقتصاد آرژانتین در سال  2019به دلیل کاهش اعتماد
و شرایط سختتر تامین مالی خارجی کوچکتر شود .بحران اقتصادی در ونزوئال کماکان تاثیر مخربی
بر این کشور دارد و انتظار میرود اقتصاد این کشور طی سال  2019تا حدود یک سوم کوچک شود.
انتظار میرود رشد کلی منطقه در سال  2020به  1/8درصد برسد که این امرمنعکس کننده پیشبینی
بهبود شرایط اقتصادی برزیل (به دلیل سیاست پولی مناسب) و در مکزیک (ناشی از کاهش تدریجی
ابهامات موجود) همراه با رکود کمتر در سال  2020در مقایسه با سال جاری در آرژانتین و ونزوئال
میباشد.
خاورمیانه و آسیای میانه
پیشبینی میشود رشد منطقه در سال  0/9 ،2019درصد بوده و در سال  2020به  2/9درصد افزایش
یابد .علیرغم آنکه انتظار میرود رشد غیرنفتی به دلیل افزایش هزینههای دولتی و افزایش اعتماد در
سال  2019تقویت شود ،پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی نفتی در عربستان سعودی کاهش یابد
که دلیل آن تمدید توافقنامه اوپک و ضعف بازار جهانی نفت میباشد .برآورد تاثیر حمالت اخیر بر
تاسیسات نفتی عربستان سعودی در این مقطع دشوار است ،اما موجب افزایش ابهام در چشمانداز
کوتاه مدت میگردد .پیشبینی میشود با تثبیت تولید ناخالص داخلی نفتی و تداوم تحرک در بخش
غیرنفتی ،رشد سال  2020افزایش یابد .در عین حال درگیریهای داخلی لیبی ،سوریه و یمن ،چشمانداز
منطقه را متأثر خواهند ساخت.
به گزارش صندوق بین المللی پول انتظار میرود ایران پس از رکود سال  ، 2019در سال  2020رشد
اندکی را تجربه نماید (رشد سال  2019و  2020به ترتیب  -9/5و صفر درصد پیش بینی شده است).
بر اساس این گزارش ،حدود نیمی از کاهش رشد اقتصاد جهانی از  3/8درصد در سال  2017به 3
درصد در سال  ،2019ناشی از نامساعد شدن شدید شرایط اقتصاد کالن طی دو سال مذکور در تعداد
کمی از اقتصادهای تحت فشار نظیر آرژانتین ،ایران ،مکزیک و ونزوئال بوده است .در عین حال ،بیش
از  70درصد رشد سال  2020به دلیل بهبود رشد این کشورها ،همچنین برزیل ،مکزیک و روسیه خواهد
بود.
آفریقای جنوب صحرا
در این منطقه ،انتظار میرود رشد سال  3/2 ،2019درصد و در سال  3/6 ،2020درصد باشد .افزایش
قیمت نفت ،البته با نوسان بیشتر در اوائل سال ،از چشمانداز ضعیف نیجریه و برخی دیگر از کشورهای
صادرکننده نفت منطقه حمایت نموده است ،هرچند انتظار میرود اقتصاد آنگوال به دلیل کاهش تولید
نفت در سال جاری کوچکتر شده و سال بعد نیز تنها اندکی بهبود یابد .در آفریقای جنوبی ،پس از
سپری کردن فصل اول بسیار ضعیف و با وجود بهبود اندک در فصل دوم ،پیشبینی میشود رشد
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اقتصادی کاهش یابد که این امر بیانگر تاثیر اعتصابات کارگری و مشکالت تامین انرژی معدن همراه با
تولیدات کشاورزی ضعیف میباشد .علیرغم انتظار استمرار عملکرد ضعیف سه اقتصاد بزرگ منطقه،
برخی دیگر از کشورهای منطقه خصوصاً کشورهای برخوردار از اقتصاد متنوع ،در حال تجربه رشد
مناسب میباشند .تخمین زده میشود در سال جاری ،حدود  20کشور منطقه که حدود  45درصد
جمعیت و  34درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند ،رشدی بیشتر از  5درصد داشته باشند،
این در حالی است که رشد درآمد سرانه این کشورها سریعتر از اقتصادهای توسعه یافته میباشد.
چشم انداز میان مدت
در میان مدت رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای پیشرفته با وجود اختالفات قابل توجه بین کشورها،
در حدود  4/8درصد تثبیت خواهد شد .انتظار می رود آسیای نوظهور و در حال توسعه ،رشد 6
درصدی را تجربه نماید که این میزان رشد متکی بر رشد تدریجی چین در سطح  5/5درصد تا سال2024
و نیز ثبات رشد هند در حدود  7/3درصد بر مبنای تداوم اصالحات ساختاری میباشد .همچنین انتظار
میرود رشد منطقه آمریکای التین در سال  2020از  1/8درصد فراتر رفته و با توجه به مشکالت
ساختاری ،افت تجارت و ناترازیهای مالی (بویژه در برزیل) در میان مدت به کمتر از  3درصد برسد.
رشد فعالیت اقتصادی در اروپای نوظهور و در حال توسعه از شرایط کنونی که کمترین میزان پس از
بحران مالی جهانی است ،افزایش یافته و در میان مدت به حدود  2/5درصد خواهد رسید .در آفریقای
جنوب صحرا نیز ،رشد کلی از  3/6درصد در سال  2020به  4/2درصد در سال  2024افزایش خواهد
یافت (گرچه برای نزدیک به دو سوم اقتصادهای منطقه نرخ رشد از  5درصد بیشتر خواهد بود).
چشم انداز میان مدت خاورمیانه و آسیای مرکزی ،عمدتاً تحت تاثیر قیمت سوخت ،نیاز به اصالح
ناترازیهای اقتصادی در برخی کشورها و نیز تنشهای ژئوپلیتیکی قرار دارد .پیش بینی میشود در
حدود یک چهارم این اقتصادها رشد سرانه باالی  3/3درصدی میانگین منطقه را تجربه کنند .در عین
حال چالش اقتصادهایی مانند چین ،هند و اندونزی آن است که این نرخ رشد را محقق ساخته و مزایای
رشد بطور گسترده تقسیم گردد.
ریسکهای پیش رو
علیرغم آنکه تسهیل سیاست پولی اخیر در بسیاری از کشورها میتواند سبب افزایش تقاضا بیش از
میزان پیش بینی شده گردد که این امر بویژه درصورت کاهش تنشهای تجاری فعلی بین ایاالت متحده
و چین با پایین آوردن تعرفههای مصوب در سال  2018و توقف روند برگزیت قابل انتظار خواهد بود،
ریسکهای چشمگیری کماکان چشمانداز را متاثر خواهند ساخت که برخی از این ریسکها به شرح ذیل
میباشند:
افزایش اختالالت در زنجیره تامین و تجارت
تنش در ارتباطات فناوری و تجاری ادامه داشته و در ماههای اخیر بتدریج افزایش یافته است .از فصل
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بهار ،بازارهای مالی بدلیل افزایش تعرفههای ایاالت متحده بر تمامی واردات از چین ،محدودیتهای
وضع شده توسط ایاالت متحده بر معامله با شرکتهای فناوری چینی و ریسک باالی خروج انگلستان از
اتحادیه اروپا ،دچار چالش شده اند.
این تحوالت ،بدنبال افزایش تعرفهها و تهدیدهای بین ایاالت متحده و چین از ابتدای سال  2018رخ
داده که به کاهش کلی اعتماد تجاری و سرمایهگذاری و کاهش چشمگیر سطح تجارت بین المللی منجر
شده است .همچنین تحوالت مذکور موجب شد تا سیاستگذاران حوزه پولی و مالی در برخی موارد،
با کاهش اعتماد تجاری و کاهش تقاضا مقابله نمایند .در صورتی که تنشها در این حوزه تشدید شود
صدمات وارده بر سرمایهگذاری ،عمیقتر خواهد شد و به اختالل در زنجیره عرضه جهانی ،آسیب
بهرهوری و تولید در میان مدت منجر خواهد شد.
افت ناگهانی در ریسک پذیری
با وجود شرایط مالی حمایتی و تسهیل سیاست پولی ،بازارهای مالی در بسیاری از اقتصادهای دنیا
نسبت به افت ناگهانی در اعتماد تجاری آسیب پذیر هستند .طی ماههای اخیر ،افزایش تنشها بین ایاالت
متحده و چین که شرکتهای فنی و تجاری را تحت تاثیر قرار داد ،سبب کاهش سریع ریسک پذیری در
مقیاس بینالمللی و گریز به سمت داراییهای امن شده است.
افزایش تدریجی آسیب پذیریهای مالی
کاهش فشارهای تورمی به بانک های مرکزی امکان داده است تا در پاسخ به افزایش ریسکهای موجود،
سیاست تسهیل را در پیش بگیرند .این اقدامات ،در کنار تغییر انتظارات بازار نسبت به سیاستهای مالی
آینده به تسهیل شرایط مالی کمک کرده است .در حالی که تسهیل شرایط مالی ،از تقاضا و اشتغال
حمایت میکند ،این امر میتواند به ارزیابی کمتر از واقع ریسک در برخی از بخشهای بازارهای مالی
بینجامد .در عین حال واکنشهای نظارتی و قانونی ناکافی به دلیل ارزیابی کمتر از واقع ریسک ،میتواند
به افزایش بیشتر آسیبهای مالی و تشدید رکود آتی منجر گردد.
فشارهای ضد تورمی
نگرانیها در خصوص سیکلهای ضدتورمی طی دوره رونق اواسط سال  2016تا اواسط سال 2018
کمتر شد .اما کند شدن رشد اقتصاد جهانی و کاهش سرعت رشد تورم مبنا در سراسر اقتصادهای
پیشرفته و نوظهور ،ریسک مذکور را مجددا احیاء و مطرح نموده است .این در حالی است که تورم
پایین و انتظارات تورمی پایینتر میتواند هزینه بازپرداخت بدهیها توسط وام گیرندگان را افزایش
داده و بر هزینه سرمایه گذاری شرکتها تاثیر بگذارد.
تنشهای ژئوپلیتیکی ،بیثباتی سیاسی داخلی
تغییرات در جهتگیری سیاسی برخی از کشورها و ابهام فزاینده در مورد اصالحات ساختاری ،بر روی
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سرمایهگذاری و رشد ،تاثیرگذار بوده اند .از اهم ریسکهای مذکور میتوان به افزایش تنشها در خلیج
فارس در پی حمالت به مراکز مهم پاالیش نفت عربستان سعودی و همچنین درگیریها در شرق آسیا
اشاره نمود .این عوامل ممکن است به تنهایی ،تأثیر جدی در رشد کشور نداشته باشد ،اما مجموعهای
از این وقایع در کنار تنشهای تجاری و شرایط دشوارتر تامین مالی بینالمللی میتواند بر شدت تاثیر
آنها افزوده و طیف گستردهتری را متأثر سازد.
همچنین تداوم درگیریهای داخلی در بسیاری از کشورها ،ریسک هزینههای انسانی ،محدودیتهای

مهاجرت به کشورهای همسایه ،همچنین تنشهای ژئوپلیتیکی ،تالطم بازارهای کاالیی را افزایش می-

دهد.
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جداول ضمیمه:
رشد تولید ناخالص اقتصاد جهانی()%
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رشد تولید ناخالص داخلی واقعی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه()%
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