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 نکات کلیدی

وارد سال  انتظارات قبلیتر از اقتصاد جهانی ضعیف، 1پولالمللی گزارش صندوق بینبر اساس    ●

های کشورها مجدداً محدودیت -اومیکرون -19شود. با گسترش سویه جدید کوویدمی 2022

افزایش قیمت انرژی و اختالالت عرضه، به ویژه این در حالی است که  اند.جابجایی را اعمال کرده

نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه منجر به تورم بیشتر در ایاالت متحده و بسیاری از بازارهای 

 نیزدار بخش امالک و مستغالت در چین و رکود ادامههمچنین و باالتر از حد انتظار شده است. 

انداز رشد اقتصادی را با محدودیت خصوصی، چشمبخش تر از حد انتظار مصرف بهبود آهسته

 روبرو ساخته است.

کاهش یابد  2022درصد در سال  4/4به  2021درصد در سال  9/5رود رشد جهانی از انتظار می  ●

ایاالت متحده  دو اقتصاد بزرگ کاهش فعالیتها دربینیپیشکننده که این رقم تا حد زیادی منعکس

نشینی زودهنگام از سیاستهای پولی تطبیقی است. در ایاالت متحده مواردی مانند عقب آمریکا و چین

مالی طوالنی مدت  فشار و 19وم کاهش عرضه و در چین اختالالت ناشی از بیماری کووید و تدا

رود انتظار میهمچنین  بینی موثر بوده است.امالک و مستغالت، در این پیش توسعه دهندگاندر میان 

بینی قبلی است. درصد بیشتر از پیش 2/0درصد کاهش یابد که  8/3به  2023رشد جهانی در سال 

در اکثر کشورها تا  19شیوع بیماری کووید به کاهش پیامدهای نامطلوب  منوطبینی این پیشته الب

صورت  نرخ واکسیناسیون در سراسر جهان و روند درمان بهبودفرض  بوده و با 2022پایان سال 

 .پذیرفته است

، 2022در سال  رشد تولید ناخالص داخلی جهان 2موسسه آترادیوس نظربر اساس  شایان ذکر است

  خواهد بود. درصد 6/3، 2023درصد و در سال  2/4

های ، ریسکهای نامطلوب هستند. ظهور سویهالمللی پولصندوق بینریسکهای پایه از دیدگاه  ●

مدت نموده و سبب شروع مجدد اختالالت گیری را طوالنیممکن است همه 19کووید  جدید

زنجیره عرضه، نوسانات قیمت انرژی و فشارهای مربوط به این، اختالالت  اقتصادی شود. عالوه بر

-با توجه به افزایش نرخ گردد.ها میگذاریثباتی تورم و سیاستحقوق و دستمزد سبب افزایش بی

های سرمایه در بازارهای های ثبات مالی و جریانریسکبروز  های بهره در اقتصادهای پیشرفته، 
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به ویژه با افزایش قابل توجه سطح  -های ارزی و مالی، ریسکنوظهور و اقتصادهای در حال توسعه

های ژئوپلیتیکی، سایر ریسکها نیز ممکن با افزایش تنشباشد. محتمل می –بدهی در دو سال گذشته 

شکل گرفته و تداوم شرایط اضطراری آب و هوایی به این معناست که احتمال وقوع بالیای است 

 باالست. کماکانطبیعی بزرگ 

گیری، تاکید بر راهبرد موثر بهداشت جهانی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت  با تداوم کنترل همه  ●

های داشته و دسترسی جهانی به واکسن، انجام آزمایشات و معالجات برای کاهش ابتال به سویه

های و همچنین بهبود سیستم عرضه. این امر مستلزم افزایش باشدمیضروری  19کووید خطرناک 

تر است. در بسیاری از کشورها برای مهار المللی عادالنهتحویل در داخل کشورها و توزیع بین

های مالی تر دنبال شود، در حالی که سیاستفشارهای تورمی، سیاست پولی بایستی با روند انقباضی

ای بهداشتی و اجتماعی را در اولویت قرار داده و در عین حال بر حمایت از هباید هزینه

المللی برای دسترسی به نقدینگی و تجدید دیدگان متمرکز گردد. در این زمینه، همکاری بینآسیب

های گذاری در سیاستسریع ساختار بدهی در صورت نیاز ضروری خواهد بود. همچنین سرمایه

 باشد.می الزامیبار آب و هوایی برای کاهش ریسک تغییرات آب و هوایی فاجعه

نرخ تورم در سراسر جهان روندی فزاینده داشته که بواسطه افزایش آترادیوس،  موسسهبه عقیده   ●

های زنجیره عرضه تشدید شده است. های حمل و نقل و دشواریقیمت کاال و انرژی، افزایش هزینه

-مشوقلغو تا  مجبور شوندبانکهای مرکزی رسد به نظر می ،این روند احتمال موقتی بودنبا وجود 

زمینه و تقاضای قوی  فشرده بازار کاراگرچه مورد انتظار آغاز نمایند.  زمانهای پولی را سریعتر از 

اما این امر اقدام متوازن کننده پرچالشی در یک روند احیای  ،آورنداتخاذ این سیاست را فراهم می

  گردد. سابقه محسوب میشکننده و بی
 

 تجارت جهانی

مطابق با  2023و  2022های رود تجارت جهانی در سالانتظار می ،المللی پولصندوق بینبه گزارش 

، انتظار 2022گیری در سال با فرض کاهش همههمچنین . تعدیل شود ،شتاب کلی توسعه اقتصادی

رود مشکالت زنجیره عرضه در اواخر سال کاهش یابد. این در حالی است که تعدیل تقاضای جهانی می

 -به ویژه گردشگری  -رود تجارت خدمات مرزی ترازی کمک خواهد کرد. انتظار میکاال به کاهش نا

 داشته باشد.  نزولیکماکان روند 

بهبود تجارت کاال اما  ،رهایی یافته 2020به گزارش آترادیوس، تجارت جهانی تاکنون از زیان سال 

-و نقل و بسته شدن کارخانهسریعتر از خدمات بوده است. اخیراً اختالالت متعدد شامل مشکالت حمل 

رود رشد تجارت همراستا با رشد تولید ناخالص ها در آسیا، مانع بهبود تجارت کاال بوده است. انتظار می
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درصد  6تا  5بین  2022برای سال  بر این اساس، رشد تجارت داخلی جهانی به شرایط عادی بازگردد.

 شود.  بینی میدرصد پیش 4تا  3، بین 2023و برای سال 
 

مدتبلندتعدیل رشد اقتصاد جهانی و تداوم تورم برای   

درصد  9/5، 2021شود رشد اقتصاد جهانی در سال برآورد می ،المللی پولصندوق بینبر اساس گزارش 

 2021درصد برسد که نیم درصد کمتر از پیش بینی ماه اکتبر  4/4به  2022رود در سال بوده و انتظار می

های جابجایی، بستن مرزها بینی، بر اساس تاثیرات مورد انتظارمحدودیت. این پیشباشدصندوق فوق می

و تاثیرات ناشی از سویه اومیکرون صورت گرفته که بسته به آسیب پذیری جمعیت، شدت محدودیتهای 

اری، های دارای تماس فیزیکی همانند هتلداهمیت بخشمیزان جابجایی، تاثیر موارد ابتال بر عرضه کار و 

رود این موانع بر رشد سه ماهه اول در بین کشورها متقاوت است. انتظار میرستوران و گردشگری 

عدم ایجاد جهش جهانی اومیکرون و  کاهشجاری میالدی تاثیرگذار باشند. در عین حال با فرض  سال

با شروع سه رود ، انتظار میبیشتری استمحدودیتهای  اعمال این ویروس که مستلزمهای جدید سویه

 ماهه دوم تاثیر منفی موانع یادشده کاهش یابد. 

در اقتصادهای  2022تورم در کوتاه مدت روند افزایشی داشته و در سال  شودبینی میهمچنین پیش

درصد باشد. این در  9/5درصد و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه  9/3پیشرفته بطور متوسط 

این روند کاهش خواهد یافت. با فرض آنکه انتظارات تورمی در میان  2023حالی است که در سال 

، با توجه به کاهش اختالالت زنجیره عرضه، گرددگیری کنترل و موارد همهمدت بخوبی مهار شده 

انقباضی شدن سیاست پولی و تراز مجدد تقاضا از مصرف کاال به سمت خدمات، روند افزایش تورم 

 کاهش خواهد یافت. 

تعدیل شود که این امر  2022-23رود افزایش سریع قیمت سوخت در خالل دوره همچنین انتظار می

درصد و  12دهند قیمت نفت حدود نشان می بازارهای فیوچرزه مهار تورم کلی کمک خواهد کرد. ب

هر دو به نحو قابل مالحظهافزایش خواهد یافت که  2022در سال  درصد 58قیمت گاز طبیعی حدود 

ازی با توجه به اینکه ناتر 2023در سال شایان ذکر آنکه هستند.  2021ای کمتر از افزایش های سال 

همچنین های عرضه و تقاضا کاهش بیشتری دارند، قیمت نفت و گاز طبیعی عقب نشینی خواهد کرد. 

افزایش یافته و سپس  2022درصدی در سال  5/4تر رود  قیمت مواد غذایی با یک روند مالیمانتظار می

 کاهش یابد.  2023در سال 

 

پیش روریسکهای   

ها در های واکسیناسیون در اکثر اقتصادهای پیشرفته، این برنامهعلیرغم دسترسی سریع و موثر به برنامه
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بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بسیار کند است. این در حالی است که 

اند. در پیشرفت کند واکسیناسیون، یکی از عوامل موثر بر بهبود کشورهایی است که کمتر واکسینه شده

درصورت کمتر بودن شدت خطر برای سالمتی، تاثیر سویه اومیکرون است. حتی  ترینحال حاضر، مهم

 اعمال فشار مضاعف، تشدید کمبود نیروی کارتواند می کماکان یروسافزایش انتقال و عالئم این سویه،

در جاری را  های جابجایی فراتر از سه ماهه اول سالمحدودیتتشدید ها و بر کادر درمانی بیمارستان

 . اشته باشدپی د

 از جمله بینی رشد جهانی، پیامدهای نامطلوب بهداشتی درمانی این، براساس فرضیه پیش عالوه بر

به سطح  2022تشدید بیماری، بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر، در اکثر کشورها تا پایان سال 

های جدید ها، ریسک سویهرسد. در عین حال، نرخ پایین واکسیناسیون در بسیاری از کشورپایینی می

 را افزایش داده است. 

های شد که شبکه  گرایش به سمت مصرف کاال، به ویژه در اقتصادهای پیشرفته، منجر به آنهمچنین 

گیری متحمل شوند. این در حالی است که محدویتهای زنجیره عرضه جهانی فشار زیادی را در طول همه

کاالها،  به موقع و موجودی پشتیبانی آسیب پذیرمرتبط با حمل و نقل، کارکنان و همچنین ماهیت ذاتاً 

. در مجموع اختالل در تجارت جهانی منجر به کمبود و افزایش ه استسبب تشدید این مشکل گردید

 ود.شقیمت کاالهای مصرفی وارداتی می

کاهش یابد و انتظارات تورمی نیز دچار تغییر جدی نشود. با این  پیش رورود تورم در سال انتظار می

رخواست دستمزد های زندگی و رکود بازارهای کار، کارگران را مجبور به دحال افزایش مداوم هزینه

های . افزایش هزینهنمودخواهد ها را وادار به پذیرش این نوع درخواستها شرکتهمچنین و باالتر کرده 

نماید. به نظر تورمی را ایجاد می یک چرخهها شده و نیروی کار به نوبه خود سبب افزایش بیشتر قیمت

 خواهد بود.  جسورانه های رسد رفع این مشکل مستلزم اجرای سیاستمی

بر صادرکنندگان  تر فعالیت اقتصادی در چین، عمدتاً از طریق تاثیرگذاریکاهش گستردهاز سوی دیگر، 

-شود رشد سرمایهدهد. پیش بینی میانداز جهانی را تحت تأثیر قرار میکاال و بازارهای نوظهور، چشم

دهنده قابل توجهی را تجربه نماید که این امر نشان کاهش، 2022گذاری در امالک و مستغالت در سال 

چنانچه کاهش  است. امالک دهندگان توسهبه های مربوط های انقباضی برای مهار ریسکادامه سیاست

این توسعه حد افراد دخیل در ای فراتر از و فشارهای ترازنامهفعالیت امالک و مستغالت تشدید شده 

های مالی در معرض ریسک، ممکن است مجبور شوند ها و سایر واسطهبانک گسترش یابد، بخش

 دهند. اقتصاد تخصیص  تری ازجهت بخش گستردهاعتبارات کمتری را 
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جدی را برای اقتصاد جهانی ایجاد خواهد کرد. احتمال  یریسک ،نیز وضعیت اضطراری آب و هوایی

( همچنان 2021ها در سال سوزی در تمامی قارهوقوع بالیای طبیعی بزرگ )مانند سیل، خشکسالی، آتش

کند. تکرار چنین وقایعی، بیشترین آسیب را به کشورهای باالست و همه اقتصادها را تهدید می

های عرضه جهانی را تحت پذیر )اغلب با واکسیناسیون پایین( وارد نموده و در عین حال زنجیرهآسیب

 دهد. تاثیر قرار می

المللی و آسیای شرقی، عرضه انرژی، تجارت بین و  های ژئوپلیتیکی، شامل اروپای شرقیتنش

گیری فروکش اجتماعی که قبالً در دوره همههای اندازد. همچنین ناامنیا به مخاطره میها رهمکاری

کرده بود، در برخی کشورها دوباره رو به افزایش است که بخشی از آن به افزایش قیمت مواد غذایی 

ده اعالم ش 2018-19هایی که درخالل ، بخش عمده افزایش تعرفهباشد. به عالوهو انرژی مربوط می

 باشد.می مرزی رو به افزایشفرا آوریهای فنتنشبود، همچنان وجود داشته و 
 

کشور انداز اقتصاد منطقه/چشم  

های پیشرفتهاقتصاد  

های فزاینده آن، بخصوص در قالب گیری کرونا و چالشتداوم وجود ابهامات در رابطه با روند همه

، روند بهبود اقتصادهای پیشرفته، شتاب خود 2023و  2022شود در سالهای ها، سبب میافزایش قیمت

شود اکثر اقتصادهای بینی می، پیش2021درصدی در سال  1/5را از دست بدهد. در پی رشد اقتصادی 

کننده های مصرفگیری دست یابند. هزینهبه سطح تولید پیش از بحران همه 2022پیشرفته در سال 

تصادهای پیشرفته محسوب شده و افزایش حقوق همراه با ترین عوامل رشد اقهمچنان یکی از اصلی

دهد. از سوی دیگر، تاثیر اختالالت زنجیره انداز، ظرفیت رو به رشد خانوارها را نشان میرشد مازاد پس

را تحت فشار قرار داده  احیای اقتصادیهای دولتی بر فعالیتهای اقتصادی، روند عرضه و محدودیت

تر خواهد شد، های مالی در سال جاری نسبت به سال گذشته ضعیفحمایتاست. همچنین در حالیکه 

هایی حمایتی حفظ شده و تداوم یابند. بر پایه های مالی باید در اکثر کشورها در قالب سیاستسیاست

در  2023درصد خواهد بود و در سال  8/3 اقتصادهای پیشرفته، جاری سال ها، نرخ رشد کلیبینیپیش

 .درصد خواهد رسید 6/2کمترین سطح به 
 

 آمریکا یاالت متحدها

این کشور باید بین ادامه حمایت از تقاضای داخلی و در عین حال مهار تورم و تنگناهای عرضه، موازنه 

 تواندمیسب و کار برقرار نماید. این در حالی است که افزایش احتیاط مصرف کنندگان و صاحبان ک

مانع از عدم تحقق بهبود اقتصادی  های قوی اقتصادپایهاما ، را متأثر سازداقتصادی ایاالت متحده  احیای
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تورم باال، اختالالت زنجیره عرضه، آمار باالی موارد  تاثیر. همچنین بهبود بازار کار، تحت خواهند شد

شود رشد اقتصادی، در بینی میاست. در مجموع پیشهای سیاسی قرار گرفته ابتال به کرونا و بن بست

 درصد برسد.  5/2به  2023درصد و در سال  4به  2022سال 
 

 ژاپن

در توکیو و ژاپن دولت  و بدنبال آنمواجه شد  19ژاپن با افزایش موارد ابتال به کووید 2021در اوت 

 80نی واکسیناسیون که حدود اضطراری برقرار نمود. با توجه به نرخ کنو یتهفت استان دیگر وضع

. دهدهای اخیر موارد ابتال را کاهش در ماه موفق گردیدواکسیناسیون  میزان درصد است، ژاپن با افزایش

، 2021سویه اومیکرون را یک تهدید جدید دانسته و از پایان ماه نوامبر  این کشور با این حال، دولت

های اخیر هفته طیمرزهای خود را به روی همه مسافران خارجی بسته است. با وجود این اقدامات، 

 رشد تولید ناخالص داخلی 2021در سال  رودانتظار میایم. در مجموع شاهد افزایش موارد ابتال بوده

 خواهد رسید. 2/3 حدودبه  2022که در سال  باشدرصد د 8/1 ژاپن

 
 

                           

 بهبود اقتصادی نسبی منطقه یورو

در تعدادی از کشورهای منطقه یورو به سرعت در حال افزایش بوده  19بیماری کووید  موارد ابتال به

 طیها رود با غلبه گونه جدید و دارای قابلیت سرایت باالی اومیکرون، برخی از دولتو انتظار می

لص در پی رشد تولید ناخا رودانتظار میهای آینده ناچار به وضع مقررات محدود کننده جدید شوند. ماه

 درصد برسد. 9/3به  2022در سال  این منطقه ، نرخ رشد2021درصدی در سال  1/5داخلی 

 

 

 

  پیشرفته اقتصادهای –واقعی  GDPجدول درصد رشد                                    

 بینی(پیش) 2023 بینی(پیش) 2022 2021 2020 
 7/2 9/3 1/5 -5/6 منطقه یورو

 5/2 4 6/5 -4/3 ایاالت متحده

 7/2 5/4 2/7 -4/9 انگلیس

 7/1 2/3 8/1 -7/4 ژاپن

 6/2 8/3 1/5 -6/4 اقتصادهای پیشرفته 
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 اقتصادهای نوظهور

به واکسن  2022بازارهای نوظهور نرخ واکسیناسیون نسبتاً پایینی دارند و بسیاری از آنها در سال 

خواهند داشت. سال گذشته، اجرای سریع واکسیناسیون در تعدادی از بازارهای بزرگ گسترده دسترسی 

متوسط، همچنان کمتر از اما بسیاری از کشورهای با درآمد  ،برزیل انجام شد نوظهور مانند چین، ترکیه و

تعداد بهداشتی، اقدامات دسترسی به واکسن و  با توجه به بهبوددارند.  پایینی واکسیناسیون بسیارنرخ 

. خواهد یافتکاهش  2022در سال  19موارد بستری در بیمارستان و مرگ و میر ناشی از کووید 

بسیار کمتری برخوردار شوند. این  رود بازارهای نوظهور از حمایت پولی و مالیانتظار میهمچنین 

این  2022و در سال  نظر کردندصرف صورت گروهی، از حمایت مالیکشورها در سال گذشته به 

 بانک مرکزی تعدادی از بازارهای بزرگ )برزیل، مکزیک 2021ر سال سیاست، تشدید خواهد شد. د

شود تولید ناخالص بینی میند. پیشروسیه( در واکنش به باال رفتن تورم، نرخ بهره را افزایش داد و

%(  7/6) 2021درصد رشد کند که نسبت به رشد سال  6/4، تا 2022داخلی بازارهای نوظهور در سال 

 2022درصدی( همچنان باالترین نرخ رشد را در سال  2/5تر خواهد بود. آسیای نوظهور )با رشد پایین

 خواهد داشت. 

 

                         

 منطقه یورو  –واقعی  GDPجدول درصد رشد            

 بینی()پیش 2023 بینی()پیش 2022 2021 2020 
 3/3 2/3 6/4 -8/6 اتریش 

 4/1 9/2 2/6 -7/5 بلژیک

 2/2 7/3 7/6 -8 فرانسه

 9/2 9/3 5/2 -9/4 آلمان

 4/4 8/3 6/8 -8/8 یونان

 2 8/3 1/15 8/5 ایرلند

 5/2 4/4 3/6 -9 ایتالیا

 1/2 5/3 6/4 -8/3 هلند

 4/2 6/4 4/4 -4/8 پرتغال

 3/4 5/5 9/4 -8/10 اسپانیا

 7/2 9/3 1/5 -5/6 منطقه یورو
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 آسیا: چین و هند

گشت و تولید ناخالص داخلی ازب 19به سطح قبل از کووید چینسال گذشته، تولید ناخالص داخلی در 

درصد کاهش  5، به 2022رود رشد اقتصادی در سال درصد افزایش یافت. انتظار می 8به  2021در سال 

اعمال کرده انتشار ویروس یابد. چین برای مقابله با ویروس کرونا، محدودیتهای شدیدی را در نقاط 

 88و در حال حاضر  شتاب گرفت 2021واکسیناسیون در نیمه دوم سال این در حالی است که است. 

ین نرخ واکسیناسیون . این رقم، باالتراندن دریافت کردهواکس یک دوزدرصد از جمعیت کشور، حداقل 

 باشد. در بین تمام اقتصادهای بزرگ نوظهور می

گیری، آمار به سرعت گسترش یافت و در نقطه اوج همه 2021، موارد ابتال به کووید در بهار هنددر 

هزار مورد در روز رسید. اما با اجرای مجدد محدودیتها، موارد ابتال کاهش  400موارد جدید ابتال به رقم 

 نیک دوز واکساز جمعیت حداقل  ٪66 بوده ودر حال انجام روند مناسبی یافت. واکسیناسیون با 

رهای پیشرفته، به طور قابل توجهی با این حال، میزان واکسیناسیون نسبت به سایر کشو. انددریافت کرده

گرایش سرمایه ، بر 19های جدید کوویدمدت شیوع سویهبلندریسک وجود دارد که عالئمی کمتر است. 

رود پس از سه ماهه اول . انتظار مینموده استکند  2021روند بهبود را در سال گذار تاثیرگذار بوده و 

رشد مصرف افزایش  ،اندطور کامل واکسینه شدهجمعیت به  ٪70، یعنی در شرایطی که حدود 2022

به طور  برسد.درصد  2/10به نسبت به سال قبل  2022رشد مصرف در سال  شودامر سبب مییابد. این 

نیز  2022، در سال 2021درصدی در سال  3/8رود تولید ناخالص داخلی پس از رشد کلی، انتظار می

 .درصد( 9/7) رشد قوی را تجربه نماید

 

 آمریکای التین: برزیل و مکزیک

را تحت تاثیر  برزیل 2022-23انداز اقتصادی سال ریسکهای سیاسی و تامین مالی ضعیف دولت، چشم

 اقتصادهای نوظهور  –واقعی  GDPجدول درصد رشد           
 ) پیش بینی(2023 )پیش بینی( 2022 2021 2020 

 5/5 2/5 1/7 -1/0 آسیای نوظهور

 2/2 6/1 6/6 -7/6 آمریکای التین

 5/3 6/3 9/5 -2/2 اروپای شرقی

 5/3 2/4 6/4 -2/4 خاورمیانه و شمال آفریقا

 6/3 6/3 8/3 -2 آفریقای جنوب صحرا

 8/4 6/4 7/6 -6/1 بازارهای نوظهور
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بدلیل انقباض مالی شدید، دچار رکود شده  2022رود رشد اقتصادی در سال قرار داده است. انتظار می

 درصد متوقف گردد.  9/1، در رقم 2023و در سال 

 الس، بهبود اقتصادی این کشور در 2021در سال  مکزیکدرصدی  2/5ن پس از رشد اقتصادی همچنی

 . یابددرصد کاهش می 7/2درصد و در سال بعد به  2/2جاری میالدی به 
 

: روسیه و ترکیهاروپای شرقی  

از ا پس درصدی تولید ناخالص داخلی ر 6/3جاری میالدی رشد  منطقه اروپای شرقی احتماالً در سال

 ، تجربه خواهد کرد.2021درصدی در سال  9/5رشد 

عداد فوت شدگان تجربه نمود و ت 2021را در ماههای منتهی به سال 19، آمار باالی ابتال به کووید روسیه

ند اقتصادی های مرگ و میر در جهان(. رورسید )یکی از باالترین نرخدر روز  به بیش از یکهزار نفر

  مناسب بود و این کشور به پشتوانه مصرف خصوصی قوی و صادراتکامالً 2021روسیه در سال 

کننده صرفدرصدی تولید ناخالص داخلی را ثبت نمود. همچنین تقاضای م 1/4غیرنفتی نسبتاً قوی رشد 

 این کمکها در عین حال تاثیرات .داز کمکهای مالی قبل از انتخابات سپتامبر مجلس دوما منتفع گردی

 درصد برسد. 1/3جاری به  رود رشد اقتصادی در سالمی انتظارضعیف شده و 

 خیراماههای  طیبا سرعت انجام شد اما نرخ واکسیناسیون  ترکیه ، توزیع واکسن در2021در سال 

 2021می  درصد حداقل یک دوز(. تعداد مرگ و میر نیز پس از نقطه اوج در ماه 67ثابت مانده است )

ی این حمایت نمود. رشد تولید ناخالص داخل 2021خلی در سال کاهش یافت و این امر از بهبود دا

حیای تقاضای انیز گیری و کشور، به پشتوانه سیاستهای پولی، اعتباری و مالی انبساطی در پاسخ به همه

های زینهافزایش هتورم باال و اینکه درصد بود. همچنین با توجه به  3/10 صادرات، در سطحی قوی و

رود در سال می گردد، انتظارگیری سبب افزایش بودجه خانوار میهمهمرتبط با  ایانهیارهای وام تمدید

 رشد مصرف کاهش یابد. 2022
 

 آفریقای جنوب صحرا: آفریقای جنوبی

بدلیل سویه جدید اومیکرون  2021ماههای منتهی به پایان سال  طی آفریقای جنوبیموارد ابتال در 

اخیر با اعمال محدودیتهای سختگیرانه موارد ابتال کاهش یافته است. های ، اما در هفتهافزایش یافت

صادرات  ( که این رشد به پشتوانه%7/4قوی بود ) 2021رشد تولید ناخالص داخلی بطور کلی در سال 

ای بدلیل در عین حال این رشد در سه ماهه سوم سال بطور قابل مالحظه و مصرف خانوار بدست آمد،
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 2022اقتصاد این کشور سال  تعدیل گردید. 4و گوآتنگ 3ناتال-در ایالتهای کوازولواعتراضات اجتماعی 

لغو گردشگری خارجی به صنعت گردشگری آسیب وارد  چرا که ،رشد آغاز نموده استکاهش  را با

جاری میالدی  رود این کشور در سالنموده و قیمت کاال نیز تا حدی کاهش یافته است. انتظار می

 را تجربه نماید.  رشد درصد 8/1 ،قبلنسبت به سال 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                           
3-  KwaZulu-Natal 
4-  Gauteng 

 بازارهای نوظهور عمده  –واقعی  GDPجدول درصد رشد           
 بینی(پیش) 2023 بینی()پیش 2022 2021 2020 نام کشور 

 5/5 5 8 3/2 چین

 7/6 9/7 3/8 -7 هند

 9/1 0 6/4 -2/4 برزیل

 7/2 2/2 2/5 -4/8 مکزیک

 6/2 1/3 1/4 -3 روسیه

 8/2 5/2 3/10 8/1 ترکیه

 2 8/1 7/4 -4/6 آفریقای جنوبی
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 منبع: صندوق بین المللی پول()جهان و منطقه  یچشم انداز اقتصادبینی پیش جدول                 

 
 
 
 

 


