
 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت پژوهشی

 

 5102بررسی تحوالت اقتصادی جهان در فصل سوم سال 

 

 4931اسفند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   1 
 

 موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 

 

 

 

 5142بررسی تحوالت اقتصادی جهان در فصل سوم سال 

 

 

 المللگروه مطالعات بین

 معاونت پژوهشی

 

 

 

 31اسفند

 

 

 همکاری گزارش این تدوین در که آقای دکتر محمد علی کاشفیو عاطفه سادات سید مومنی  خانم سرکار از بدینوسیله
 .نمایممی قدردانی و تشکر اند،داشته

 انیبرکچ یمهد دیس

 یپژوهش معاونت سرپرست

زیی رموسسه عالی آموزش و ژپوهش مدرییت و ربانهم

 وابسته هب نهاد ریاست جمهوری 



 

2 
 

 معاونت پژوهشی

 

 

 

 فهرست

 

 

 3 ....................................................................................................................... یتیریمد یدهیچک

 6 ........................................................................ جهان اقتصاد یهاتیفعال روند یاجمال یبررس: اول بخش

 6 ..................................................................................................................... جهان اقتصاد -0-0

 8 .............................................................................................................................. تورم -0-5

 8 ................................................................................................................... یجهان تجارت -0-3

 9 .............................................................................................................. هیپا یکاالها بازار -0-4

 9 ............................................................................................................... یپول یهااستیس -0-2

 11 ............................................................................. جهان مهم یاقتصادها در تحوالت یبررس: دوم بخش

 11 ..................................................................................................................... نیچ اقتصاد -5-0

 12 .................................................................................................................. کایآمر اقتصاد-5-5

 11 .......................................................................................................... اروپا هیاتحاد اقتصاد-5-3

 16 ...................................................................................................................... دهن اقتصاد-5-4

 16 ................................................................................................................... هیروس اقتصاد-5-2

 11 ................................................................................................................... لیبرز اقتصاد-5-6

 19 ...................................................................................................................اندازچشم:سوم بخش

 21 ...................................................................رانیا اقتصاد یبرا جهان اقتصاد تحوالت تیاهم: چهارم بخش

 

 

 

 



 

 
 

   3 
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 ی مدیریتیچکیده

در های اقتصادی که روند فعالیت، رشدی آرام و متعادل داشت درحالی5102ی سوم سال ماههاقتصاد جهان در سه

ها در بازار لطف سطح پایین قیمتبهیافته مناطق مختلف جهان ناهمگون بود. رشد اقتصادی درکشورهای توسعه

است. در اکثر این اقتصادها، شرایط خوب بازار مالی و بازار نیروی کار کاالهای پایه بخصوص بازار انرژی، مطلوب بوده

 دلیل موانعاست. در مقابل، رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، همچنان بههای اقتصادی شدهموجب بهبود فعالیت

های کالن روند کندی دارد. در کنار این موارد، تنگناهای مالی و تعادل جود در اقتصاد این کشورها و عدمساختاری مو

 است. درواقع بخشیتر کردهها در بازار کاالهای پایه نیز شرایط را برای برخی از اقتصادهای نوظهور سختکاهش قیمت

 های کاال از کاهش قیمتورهای صادرکننده و واردکنندهاز تفاوت عملکرد اقتصادی، به دلیل اثرپذیری متفاوت کش

، شوک خارجی مثبت تلقی ی واردکنندهها در بازار کاال بخصوص بازار انرژی، برای کشورهاباشد. کاهش قیمتمی

شود که موجب افزایش رشد اقتصادی این کشورها شده است. در حالیکه برای کشورهای صادرکننده به دلیل کاهش می

 است.ناخالص داخلی شده گذاری و کاهش تولیدموجب کاهش سرمایه ها از محل صادراتدرآمد

درصد 5.0. رشد اقتصادی آمریکا در فصل سوم در فصل سوم کمتر از فصل دوم بود ی اروپارشد اقتصادی آمریکا و حوزه

های اقتصادی این کشور همچنان در مسیر بود اما فعالیت درصدی فصل دوم9.3ی غافلگیرکنندهبود که کمتر از رشد 

است که تفاوت چندانی با فصل بوده درصد1.9، 5102ی اروپا در فصل سوم سال بازیابی قرار دارد. رشد اقتصادی حوزه

 دترین نیروی محرک رشاصلی ،تصرفاست. افزایش مخارج مصرفی خانوارها به دلیل افزایش درآمد قابلقبل نداشته

 ها درترین عامل افزایش درآمد قابل تصرف در هر دو اقتصاد، کاهش قیمتباشد. مهماقتصادی در این دو اقتصاد می

 ی رشد اقتصادیباشد. در مقابل صادرات از عوامل کاهندهمی خام بازار کاالهای پایه، بخصوص کاهش قیمت جهانی نفت

ات در آمریکا به دلیل تقویت دالر در برابر سایر ارزهای خارجی و در است. کاهش صادری اروپا بودهدر آمریکا و حوزه

 باشد. دلیل کاهش تقاضای شرکای تجاری این منطقه میی اروپا بهحوزه

است. در حالیکه رشد توسعه تا حدودی متفاوت بودهدر مقابل، عملکرد اقتصادی در میان اقتصادهای نوظهور و درحال

متر از ساله گذشته کاست، رشد اقتصادی چین در فصل سوم، برای اولین بار در ششاقتصادی هند روند فزاینده داشته

محور از یک اقتصاد صادرات تغییر ماهیت اقتصاد این کشوردرصد بود. دلیل اصلی کاهش آهنگ رشد اقتصادی چین، 7

باشد. با وجود آنکه تداوم روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، موجب به اقتصاد مبتنی بر مصرف داخلی می

 اگذاری را جبران کند و رشد اقتصادی رافزایش مصرف داخلی در چین گردید، اما این افزایش نتوانست کاهش سرمایه

متعددی را در جهت تحریک های سیاست برای حفظ رشد اقتصادی بانک مرکزی چین ،در طی فصل سوم افزایش دهد.

های دولت چین موجب تغییر روند رشد گران معتقدند که سیاستاعمال کرد. با این وجود، بسیاری از تحلیل تقاضا

 کمتر خواهد بود. 5102ل چهارم سال است، بنابراین رشد اقتصادی چین در فصاقتصادی این کشور نشده
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های پولی انبساطی را دنبال کردند که آثاری یافته همچنان سیاست، اقتصادهای توسعه5102ی سوم سال ماههدر سه

است. های پولی در اقتصادهای نوظهور متفاوت بودهاست اما سیاستاین کشورها داشته در گذاریمثبت بر روی سرمایه

های انقباضی را در اند، اقتصاد برزیل همچنان سیاستهای انبساط پولی اعمال کردههند سیاست در حالیکه چین و

ی بازار مالی در اوایل ماه اوت، برای ششمین بار در یک سال است. بانک مرکزی چین بعد از سقوط یکبارهپیش گرفته

بازار مالی بود. بانک مرکزی هند نیز  اخیر نرخ بهره خود را کاهش داد که سیاستی حمایتی جهت ایجاد ثبات در

 است.های جدید، نرخ بهره را کاهش دادهگذاریمنظور بهبود فضا برای سرمایهبه

 وصبخص کاالهای پایه، بازار در هاقیمت کاهش. است رسیده ثبات به پایین سطوح در جهانی تورم نرخ اخیر هایماه در

 امسال تاو ماه از یافتهتوسعه کشورهای یساالنه تورم نرخ. داشت تورم نرخ روی بر را اثر بیشترین نفت، قیمت کاهش

 متفاوت نوظهور اقتصادهای میان در تورم نرخ روند در مقابل، .است رسیده ثبات به درصد0 نرخ در و مانده تغییر بدون

است. این درحالی شدههای اقتصادی در چین موجب کاهش نرخ تورم در این کشور است. تداوم روند کند فعالیتبوده

که  دهدمی نشان نفت آتی بازار ها درهمچنین بررسی قیمت .است یافته افزایش تورم نرخ برزیل و روسیه است که در

های آینده که نرخ تورم جهان نیز در ماه رودها در این بازار همچنان پایین خواهد بود بنابراین انتظار میسطح قیمت

 باقی بماند.همچنان درسطوح پایین 

ی اول سال کاهش عملکرد ضعیفی داشت و حجم تجارت جهانی در نیمه 5102ی نخست سال تجارت جهانی در نیمه

ی دهند که روند تجارت جهانی رو به بهبود است و در نقطههای تجارت جهانی در فصل سوم نشان مییافت. اما داده

، PMIگیری شاخص باشد. از طرفی، در اندازهمی زایش تجارت کاالترین عامل آن، افکه مهم استهعطف خود قرار گرفت

 اندازاست که حاکی از روشن بودن چشمی سوم روند افزایشی داشتهماههمیزان سفارشات جدید برای صادرات در سه

 تجارت جهانی در آینده است. 

طوریکه در ماه ژوییه کاهشی بود. به ها در بازار کاالهای پایه همچنان، روند قیمت5102ی سوم سال در سه ماهه

سال اخیر رسید. از ابتدای ماه ژوییه تا انتهای ماه سپتامبر شاخص 6ها در بازار کاالی پایه به کمترین سطح در قیمت

است. بخش زیادی از این کاهش، مربوط به بخش انرژی و فلزات بوده درصدی را تجربه کرده01کاالی بلومبرگ افت 

  ه روند قیمت در بازار محصوالت کشاورزی نیز در هر سه ماه نزولی بود.است، هر چند ک

ی پایه اثر بسزایی بر اقتصاد ها در بازار کاالها، تحوالت اقتصاد جهانی ، بخصوص کاهش قیمت5102از ابتدای سال 

صد نسبت به در1، با رشدی معادل منفی 0931ی اول سال در شش ماهه غیرنفتی است. ارزش صادراتداشته ایران

–ها در بازار کاالهای پایه است. دلیل اصلی کاهش ارزش صادرات کاهش قیمتشدهی مشابه سال قبل مواجهدوره

ها در بازار کاالهای پایه ش قیمتکاهاصلی  دالیلها یکی از ؛ بر طبق تحلیلباشدمی -بخصوص کاهش قیمت نفت

در  ،استترین شریک تجاری ایران باشد. کشور چین مهمکاهش تقاضای خارجی اقتصادهای مهمی چون چین می

 کاهش ،بنابراین بود.را به خود اختصاص داده کشور غیرنفتی درصد از کل صادرات59 نچی ی نخست سال،شش ماهه

ی منفی بر روی میزان صادرات ایران ای اثررشد اقتصادی چین و کاهش تقاضای این کشور برای کاالهای واسطه

نسبت به مدت مشابه  31ی نخست سال کشور در شش ماهه غیرنفتی . اما در مقابل سهم هند از صادراتاستداشته

کشور را  غیرنفتی است. افزایش سهم هند از صادراتدرصد رسیده8است و به درصد افزایش یافتهدر سال گذشته یک

تصادی این کشور نسبت داد. در حال حاضر با توجه به روند نزولی رشد اقتصادی در توان به افزایش رشد اقمی
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باشد، ی آسیا میکشور به قارهغیرنفتی  درصد صادرات32توسعه، این موضوع که در حدود حالاقتصادهای نوظهور و در

دهد. بنابراین قرار می -ورهاستکه ناشی از تغییر روند اقتصاد این کش–پذیری بیشتری اقتصاد کشور را در معرض آسیب

ها علیه اقتصاد کشور، ترکیب سهم صادرات کشورهای مختلف از صادرات رود که با توجه به روند رفع تحریمانتظار می

 51.1 منفی رشد قبل سال مشابه مدت به نسبت 0931 سال اول ماهه شش در واردات نیز ایران تغییر کند. ارزش

 قیمت کاهش به دلیل 0931 سال اول ماهه شش در واردات کاهش از بخش مهمی اگرچه،. استکرده تجربه را درصد

 است وارداتی کاالهای برای داخلی تقاضای افت از ناشی این کاهش از دیگری بخش اما است، داده رخ کاالها جهانی

 است.  اقتصاد تقاضای طرف در رکود بروز از اینشانه که

ترین عامل افزایش یابد. اصلی 5106دهد که رشد اقتصادی جهان در سال نشان میها در حال حاضر آخرین بررسی

توسعه و اقتصادهای ، کاهش رشد اقتصادی کشورهای درحال5102های اقتصادی جهان در سال کند شدن فعالیت

 ین به واسطهرشد اقتصادی جها 5106رود که در سال و کاهش قیمت کاالهای پایه بوده است. اما انتظار می نوظهور

های یافته، به ثبات رسیدن بازار کاالهای پایه و در نهایت تداوم سیاستتوسعه کشورهای در اقتصادی روند افزایشی رشد

 باشد. داشته 5101درصد برسد و روندی مانند سال 9.1پولی انبساطی در اقتصادهای مهم دنیا افزایش یابد و به 

را با نااطمینانی همراه  5106ارند که افزایش رشد اقتصادی جهان در سال با این وجود، همچنان عواملی وجود د

توسعه و ، روند اقتصادی کشورهای درحال5106ی رشد اقتصادی جهان در سال سازند. یکی از عوامل کاهندهمی

اند دهینی کربالمللی پول در آخرین گزارش خود پیشباشد. درواقع، بانک جهانی و صندوق بیناقتصادهای نوظهور می

، رشد اقتصادی جهان در مناطق مختلف دنیا ناهمگون است. اقتصادهای بزرگی  5102همانند سال  5106که در سال 

مانند چین و برزیل، در مسیر تغییر ساختار اقتصاد قرار دارند که قرار گرفتن در این مسیر گذار، مقدار رشد اقتصادی 

 های دالری اقتصادهایاست که افزایش بدهیبینی شدهت. از طرف دیگر پیشاسبلندمدت این اقتصادها را کاهش داده

ی آمریکا، بزرگترین چالش در بسیاری از دلیل افزایش مداوم ارزش دالر آمریکا و افزایش نرخ بهرهدر حال توسعه، به

 این اقتصادها باشد.

های سیاسی در خاورمیانه، نفت و تنشاست که با وجود کاهش قیمت جهانی بینی کردههمچنین بانک جهانی پیش

مثبت بر رشد اقتصادی این  یهای اقتصادی ، اثرافزایش رشد اقتصادی جمهوری اسالمی ایران به دلیل رفع تحریم

در صادی رشد اقت ترانداز روشنو چشم کشورهای اقتصادی بنابراین در آینده با توجه به رفع تحریم .باشدداشتهمنطقه 

قاضای جدید ی توسیلهکاهش احتمالی تقاضای چین را بهتواند میتغییر ترکیب شرکای تجاری یافته، کشورهای توسعه

 5106ل ساها همگی حاکی از رشد بهتر این اقتصادها در بینیچراکه پیش کند یافته جبراناقتصادهای توسعهاز سمت 

 باشد.می
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 جهانهای اقتصاد بخش اول: بررسی اجمالی روند فعالیت

 اقتصاد جهان -0-0

در های اقتصادی که روند فعالیت، رشدی آرام و متعادل داشت درحالی5102ی سوم سال ماههاقتصاد جهان در سه

ها لطف سطح پایین قیمتیافته بهکشورهای توسعهتعدادی از  مناطق مختلف جهان ناهمگون بود. رشد اقتصادی در

در اکثر این اقتصادها ، شرایط بازار مالی خوب و بازار است. در بازار کاالهای پایه بخصوص بازار انرژی، مطلوب بوده

باشد عالوه بر این، بخش خصوصی نیز در این اقتصادها به دلیل افزایش اطمینان در نیروی کار در حال تقویت می

  و ثبات مالی، از رشد مناسبی برخوردار است. بهتر یضای اقتصادف

و موجود در اقتصاد این کشورها  موانع ساختاری دلیلبهدر مقابل، رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، همچنان 

نیز  پایه هایها در بازار کاال. در کنار این موارد، تنگناهای مالی و کاهش قیمتاستکند شده های کالندلتعاعدم

های اقتصادی در اغلب است. درواقع با وجود آنکه فعالیتتر کردهشرایط را برای برخی از اقتصادهای نوظهور سخت

اند و تاکنون در این مسیر جهش مثبتی را آغاز کرده 5102از ابتدای سال -مانند آمریکا و اروپا –اقتصادهای مهم دنیا 

دلیل  به ،است. بخشی از این تفاوتنامطلوب بودهچنان هماقتصادهای نوظهور  اند، رشد اقتصادی درمثبت حرکت کرده

ها در بازار کاال باشد. کاهش قیمتمی های کاال از کاهش قیمتاثرپذیری متفاوت کشورهای صادرکننده و واردکننده

وجب افزایش رشد شود که م، شوک خارجی مثبت تلقی میی کاالی، برای کشورها واردکنندهبخصوص بازار انرژ

اقتصادی این کشورها شده است. در حالیکه برای کشورهای صادرکننده به دلیل کاهش درآمدها از محل صادرات 

 است.تولیدناخالص داخلی شده رشد کاهش لذا گذاری وموجب کاهش سرمایه

 درصد5.0 سوم فصل در آمریکا اقتصادی رشد .بود دوم فصل از کمتر سوم فصل در 0اروپا یحوزه و آمریکا اقتصادی رشد

خارج یش مترین عامل افزااصلی .بود آمریکا در اقتصادی رشد محرک نیروی تریناصلی همچنان خانوار مصرفی مخارج و

باشد که آن هم به دلیل افزایش دستمزدهای اسمی و روند تصرف می، افزایش درآمد قابلمصرفی خانوار در آمریکا

ش کاههای نفتی آمریکا از آثار سوءِ یلگذاری در شاما در مقابل، کاهش سرمایه .انرژی استبخش  کاهشی قیمت ها در

ر ارزهای خارجی نیز از عواملی است که موجب تضعیف ه بر آن تقویت دالر در مقابل سایباشد. عالوقیمت نفت می

 است و اثر نامطلوب بر روی رشد اقتصادی این کشور دارد. صادرات آمریکا شده

این شاخص درحالیکه است درصد بوده1.9نسبت به فصل قبل  5102سال ی اروپا در فصل سوم رشد اقتصادی حوزه

بنابراین رشد اقتصادی در فصل سوم همچنان تداوم روند مثبت رشد اقتصادی فصل دوم  .بوددرصد 1.1در فصل دوم 

مصرف داخلی  باشد.ی اروپا میصادی در حوزهترین عامل رشد مناسب اقتتقاضای داخلی همچنان مهماست. را داشته

 در این فصل، عملکردگذاری است درحالیکه صادرات و سرمایهرشد اقتصاد در فصل سوم بودهمؤثر بر از عوامل 

ولی بانک های انبساط پعامل دیگر افزایش تقاضای داخلی، اثر مثبت سیاست نسبت به فصل قبل داشتند.تری ضعیف

ها، روند بهبود اقتصاد این حوزه را در کنار این موضوع، تثبیت مالی و اصالحات ساختاری دولتمرکزی اروپا است. 

                                                           
1 Euro Area 
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تصرف خانوارها و همچنین عالوه بر آن، سطح پایین قیمت نفت موجب افزایش درآمد قابل است.سرعت بخشیده

 افزایش ای کسب و کاردر فض گذاریاست که به تبع آن مصرف خصوصی و سرمایهها شدهسوددهی بیشتر بنگاه

های حمایتی از دلیل آن سیاستاست که ی اروپا افزایش یافتههایی از حوزهمخارج دولت نیز در بخشاست. یافته

  .باشدجویان میپناه

های اقتصادی در شرق و مرکز فعالیت .استبوده مختلفتوسعه رحالعملکرد اقتصادی در میان اقتصادهای نوظهور و د

ین و چاقتصادهای نوظهور آسیایی، اما  بود.در فصل سوم همراه با تحرکات مثبت  ییاروپا کشورهای نند باقیاروپا هما

است، رشد اقتصادی چین در فصل در حالیکه رشد اقتصادی هند روند فزاینده داشته .هند عملکرد متفاوتی داشتند

ترین شرایط در چند سال اقتصاد روسیه نیز در بحرانی درصد بود.7ساله گذشته کمتر از سوم، برای اولین بار در شش

 با منفی شدن رشد اقتصادی برزیل در فصل است.اخیر قرار دارد که سه فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را ثبت کرده

 است.تر شدهرسد رکود اقتصادی در این کشور عمیق، به نظر می5102سال سوم 

های انبساط پولی، جهش مثبت د بهتری نسبت به فصل دوم داشت. سیاستاقتصاد هند در فصل سوم سال جاری رش

و افزایش مصرف خصوصی موجب افزایش رشد  -وکار اندازی کسببه دلیل اصالحات در فرایند راه-گذاریسرمایه

 است.اقتصادی هند شده

وم رشد اقتصادی چین در فصل س باشد.تغییر میکند و نسبتا بدون همچنانهای اقتصادی چین، فعالیتروند  ،درمقابل

تغییر ، با آهنگ کمتری نسبت به فصل دوم همراه بود. دلیل اصلی کاهش آهنگ رشد اقتصادی چین 5102سال 

وم باشد. با وجود آنکه تدامحور به اقتصاد مبتنی بر مصرف داخلی میاز یک اقتصاد صادرات ماهیت اقتصاد این کشور

روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، موجب افزایش مصرف داخلی در چین گشت، اما این افزایش نتوانست 

ی در ط فصل قبل شود. گذاری را جبران کند و موجب افزایش رشد اقتصادی در فصل سوم نسبت بهکاهش سرمایه

ه اعمال کرد ک متعددی را در جهت تحریک تقاضاهای سیاست اقتصادی برای حفظ رشد فصل سوم بانک مرکزی چین

درصدی یوان در 9داشت. در اوایل ماه اوت، تضعیف  همراهبهاثرات متفاوتی بر روی بازارهای جهانی و بازارهای داخلی 

های بسیاری پیرامون بعد از این اقدام بانک مرکزی چین، نگرانی جهان را لرزاند.شدت بازارهای مالی ، بهبرابر دالر

انستند دبه وجود آمد. برخی این سیاست را در جهت افزایش صادرات و تحریک اقتصاد می ی آنتصمیم این نهاد و انگیزه

م دیگر بانک مرکزی چین کاهش نرخ اقدا. کردندهت آزادسازی بازار ارز در چین ارزیابی میو برخی آن را گامی در ج

رود دارای اثرات مثبت بر روی افزایش انتظار میهای نقدینگی اتخاذ شد که منظور کاهش محدودیتبهره بود که به

های دولت چین موجب تغییر روند رشد اقتصادی سیاستگران معتقدند که بسیاری از تحلیلتقاضا باشد. با این وجود، 

 کمتر باشد. 5102سال رود که رشد اقتصادی چین در فصل چهارم و انتظار میاست این کشور نشده

اقتصاد روسیه از جمله اقتصادهای نوظهور  روسیه در مرکز بحران قرار دارد. شورک در میان اقتصادهای نوظهور،

منفی بسیاری  ، تأثیرآنی رونق و پایان چرخه این بازارها در است که از کاهش قیمت ی پایهی کاالصادرکننده

یش های باالی تأمین مالی، افزاهای اقتصادی اروپا علیه این کشور، هزینهدلیل تحریمبه است. تنگناهای مالیپذیرفته

 .استات کاهش رشد اقتصادی روسیه را فراهم آوردهموجب ،قطعیت در فضای کسب و کار و روند کاهشی قیمت نفتعدم
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حتی برای برخی از  ؛کندرا طی می ی التین نیز همچنان روند کاهشیی آمریکارشد اقتصادی کشورهای حوزه

شی و بخ ها در بازار کاالاهش قیمتکه بخشی از آن به دلیل ک استاقتصادهای این منطقه رشد اقتصادی منفی شده

رزیل اقتصاد ب. باشدمی (مانند برزیل)سیاسی هایهای داخل این اقتصادها و بروز نااطمینانیتعادلدیگر به دلیل عدم

 ودب های پولی انقباضیهای سیاسی و سیاستها در بازار کاال، آشفتگیتأثیر کاهش قیمتدر فصل سوم همچنان تحت

 است. که موجب بروز رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی در این کشور شده

 تورم -0-5

 کاهش بخصوص کاال بازار در هاقیمت کاهش. است رسیده ثبات به پایین سطوح در جهانی تورم نرخ اخیر هایماه رد

 بدون امسال اوت ماه از یافتهتوسعه کشورهای یساالنه تورم نرخ. داشت تورم نرخ روی بر را اثر بیشترین نفت، قیمت

 همچنان اروپا یحوزه درماهانه  تورم نرخ ،5102سال  سوم فصل در. است رسیده ثبات به درصد0 نرخ در و مانده تغییر

 . رسید درصد-1.0 به سپتامبر ماه در که استداشته کاهشی روند

های اقتصادی در چین . تداوم روند کند فعالیتاست، روندهای متفاوتی داشتهنوظهور اقتصادهای میان در تورم نرخ

. تاس یافته افزایش تورم نرخ برزیل و روسیه دراست که  حالیاین در است.موجب کاهش نرخ تورم در این کشور شده

 رها دقیمت بررسی .هاستآن در ارز برابری نرخ ارزش کاهش از ناشی برزیل و روسیه اقتصادهای در تورم نرخ شافزای

نرخ  رودکهها در این بازار همچنان در سطح پایین خواهد بود بنابراین انتظار میکه قیمت ددهمی نشان نفت آتی بازار

 5107سال  در تورم نرخ که شودمی بینیپیش اما همچنان درسطوح پایین باقی بماند.های آینده تورم جهان نیز در ماه

 قیمت فزایشا و یافتهتوسعه اقتصادهای بهبود روند یادامه با هرابط در انتظارات ناشی ازبینی پیش این که یابد، افزایش

 .استآتی  سال در نفت

 تجارت جهانی -0-3

ی اول سال کاهش عملکرد ضعیفی داشت و حجم تجارت جهانی در نیمه 5102ی نخست سال تجارت جهانی در نیمه

در برخی از اقتصادهای  اما .در اقتصادهای نوظهور است تجارتیافت. دلیل اصلی کاهش حجم تجارت جهانی، کاهش 

ی اول سال، واردات است. در نیمهول سال بودهی انوسانات زیادی در نیمه ییافته نیز روند حجم تجارت داراتوسعه

درصد کاهش یافت که در هر دو اقتصاد، کاهش تقاضای داخلی و تضعیف 3درصد و 52روسیه و برزیل،  ترتیب دربه

  نرخ برابری ارز دلیل اصلی کاهش واردات بود. واردات در چین و هند هم وضعیت مناسبی نداشت.

ی عطف خود رو به بهبود است و در نقطه این شاخصدهند که روند های تجارت جهانی در فصل سوم نشان میدادهاما 

 با وجود اینکه حجم تجارت در .استافزایش کرده . واردات در اقتصادهای چین، ژاپن و بریتانیا شروع بهاستهقرار گرفت

 است.اهش یافتهبرزیل همچنان در حال کاهش است اما با آهنگ کمتری ک

باشد. از می 5، افزایش تجارت کاالآن ترین عاملاست که مهمی سوم حجم تجارت افزایش یافتهماههبنابراین در سه 

است ی سوم روند افزایشی داشتهماهه، میزان سفارشات جدید برای صادرات در سهPMIگیری شاخص طرفی، در اندازه

تدریج وضعیت تجارت رود که بهارت جهانی در آینده است. بنابراین انتظار میانداز تجکه حاکی از روشن بودن چشم

                                                           
2 Goods Trade 
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در زمان  خود سطحبه  5106تا پایان سال  رسد کهنظر میجهانی همراه با بازیابی اقتصاد جهانی بهبود یابد اما بعید به

 برسد. 5118جهانی در سال  پیش از بحران مالی

 بازار کاالهای پایه -0-4

 هیژوئ ماه در کهیطوربه. بود یکاهش همچنان هیپا یهاکاال بازار در هامتیق روند ،5102 سال سوم یماهه سه در

 شاخص سپتامبر ماه یانتها تا هیژوئ ماه یابتدا از .دیرس ریاخ سال6 در سطح نیکمتر به هیپا یکاال بازار در هامتیق

 بوده فلزات و یانرژ بخش به مربوط کاهش، نیا از یادیز بخش. استکرده تجربه را یدرصد01 افت 9بلومبرگ یکاال

 در متیق کاهش از یبخش. بود ینزول ماه سه هر در زین یکشاورز محصوالت بازار در متیق روند که چند هر است،

 گرید بخش و شودیم داده نسبت ونانی و نیچ اقتصاد یندهیآ از ینگران و نیچ یتقاضا رشد شدن کند به کاال بازار

 نیهمچن و خام نفت یعرضه مازاد شیافزا تداوم لیدل به استگذاشته اثر نفت بازار خصوصا یانرژ بازار بر شتریب که آن

 .است یاهسته یهامیتحر رفع از بعد رانیا نفت صادرات شیافزا ینیب شیپ

  های پولیسیاست -0-2

پولی انبساطی را دنبال کردند که آثاری مثبت های سیاست یافته همچنان، اقتصادهای توسعه5102در فصل سوم سال 

یکه در حال است.قتصادهای نوظهور متفاوت بودههای پولی در ااست اما سیاستگذاری این کشورها داشتهبر روی سرمایه

است. های انقباضی را در پیش گرفتهاند، برزیل همچنان سیاستاعمال کرده پولی انبساطیهای چین و هند سیاست

ی بازار مالی در اوایل ماه اوت، برای ششمین بار در یک سال اخیر نرخ بهره رکزی چین بعد از سقوط یکبارهبانک م

ضا منظور بهبود فخود را کاهش داد که سیاستی حمایتی جهت ایجاد ثبات در بازار مالی بود. بانک مرکزی هند نیز به

 .استهای جدید، نرخ بهره را کاهش دادهگذاریبرای سرمایه

ود. ی آمریکا بها در رابطه با افزایش نرخ بهرهزنیبود، گمانهتأثیر قرار دادهاما آنچه در این فصل انتظارات بازار را تحت

مؤید آن انتظارت بازار های خارجی را در اقتصادهای نوظهور افزایش خواهد داد. افزایش نرخ بهره آمریکا، فشار بدهی

 از بسیاری در مالی وضعیت شدن بدتر موجب سال، یادامه در آمریکا یبهره نرخ افزایشحتی احتمال که  بود

بر نرخ برابری  شدیدی را نزولی فشارهای ،آمریکا در بهره نرخ افزایش احتمالدرواقع . استشده نوظهور اقتصادهای

های ، ارزش بدهیکشورهاارزش پول داخلی این  کاهشاست. در اقتصادهای نوظهور وارد کرده ها در برابر دالرارز

 . استهو محدودیت تأمین مالی شد 1ترازنامهآن در و موجب افزایش  داده ها را افزایشخارجی آن
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 اقتصادهای مهم جهان در : بررسی تحوالتبخش دوم

 چیناقتصاد  -5-0

رشد اقتصادی مواجه خالف روند بازیابی اقتصاد جهانی، کشور چین با کاهش برمیالدی،  5102در فصل سوم سال 

است که در دو فصل ابتدایی درصد بوده است، این درحالی6.8است. رشد اقتصادی این کشور در فصل سوم شده

تاثیر عواملی چون کاهش های اقتصادی این کشور تحتفعالیت است.درصد بوده7، رشد اقتصادی چین 5102سال

ترین آهنگ مهم است.روند کندی پیدا کردهقطعیت پیرامون بازارهای مالی و عدم 2زداییتقاضای داخلی، اهرم

های اصلی رشد است. محرکگذاری و تولید صنعتی کاهش یافتهگرهای واقعی اقتصاد مانند صادرات، سرمایهنشان

گذاری و رمایهاقتصاد چین در فصل سوم همانند فصل دوم مصرف و بخش خدمات بودند، در مقابل سهم صادرات، س

ای بسیار حساس بخش صنعت از رشد اقتصادی این کشور ، همچنان در حال کاهش است. در واقع اقتصاد چین در دوره

 .اشدبدر حال تغییر ماهیت از یک اقتصاد صادرات محور به اقتصادی مبتنی بر مصرف داخلی می و و مهم قرار گرفته

های جدید رشد اقتصادی در حال افزایش است اما سهم محرک ،ساختاری اعمال اصالحات با وجود در این مسیر گذار،

 ت. اسبه همین دلیل رشد اقتصادی چین روندی کاهشی را آغاز کردهو  باشدها چندان سریع نمیآهنگ افزایش آنهنوز 

طور البته به .استبخش صنعت رشد کمتری نسبت به بخش خدمات داشته ،یافتگی بیشتر چینبا توسعه عالوه بر این،

ن همچنین شاخص مدیرا .استرشد تولیدات بخش صنعتی با آهنگ کمتری نسبت به انتظارات افزایش داشتهکلی 

ای دارد. که نشان از رکود بخش کارخانه بوده 21ای برای هفت ماه متوالی کمتر از عدد ( بخش کارخانهPMI)6خرید

 گیرد.مورد بررسی قرار می چین های بخش حقیقی اقتصادروند برخی از شاخص ،در ادامه

درصدی 00.1ی سوم کند گردید بطوریکه نرخ رشد گذاری چین در سه ماههرشد سرمایه: گذاریسرمایه

گذاری در این میان سرمایهو رسید 5102ی نخست سال ماه3درصد در 01.3به  ،ی نخستماهه6گذاری در سرمایه

ای گذاری در بخش کارخانهسرمایه رشد. همچنین گذاری داشتسرمایهرشد اثر منفی را بر امالک و مستغالت بیشترین 

در فصل  خوبیها رشد گذاری در زیرساختدرصد کاهش یافت. در مقابل، سرمایه1.8در فصل سوم نسبت به فصل دوم،

. درصد افزایش یافت1.1 هاگذاری در زیرساخترشد سرمایه سبت به فصل قبل،ن بطوریکهداشت  5102سوم سال 

  .ودب برای حفظ رشد اقتصادی سازی دولتهای ثباتدلیل سیاستها بهگذاری در زیرساختسرمایهاز افزایش بخشی 

                                                           
5 Deleveraging: قابل مقداربه داخلی تولیدناخالص به بدهی نسبت آن در که دهدمی رخ مالی هایبحران از در شرایط بعد معموال زداییاهرم 

 که اندو نشان داده کرده بررسی جهان در مهم اقتصاد چندین برای را زداییاهرم یتاریخچه( 5101)همکاران و النگ سوزان. یابدمی کاهش ایمالحظه

 آمدن وجود به. 0: از است عبارت مسیر چهار این. استتشدید شده مختلف مسیر چهار طریق از و شده آغاز مالی بحران از بعد زدایی اهرم کشورهااین  در

 پولی هایبحران پی در نوعا که شده نکولهای حجم باالی بدهی. 5 کندزدایی را تشدید می، اهرماسمی GDP رشد افزایش طریق از که باال هایتورم

 اکثر برای و است مسیر ترینعمومی که آخر مسیر. 1. دهدمی رخ طبیعی منابع دارای کشورهای در معموال که اقتصادی سریع انبساط. 9. آیدمی پدید

 ،مانز مرور به که است اعتبار و تسهیالت اعطای برای شدید هایمحدودیت ایجاد است؛آمده وجودبه مالی بحران از بعد شرایط در بررسی مورد اقتصادهای

.یابدمی کاهش داخلی لصاناخ تولید به بدهی نسبت مسیر چهار هر در. دهدمی کاهش نیز را کشورها اقتصادی رشد

 
6 Purchasing Managers Index (PMI) 
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 نسبت به ابتدای فصل درصد1.75شد پایدار خود را ادامه داد و ، ر5102: مخارج مصرفی در فصل سوم سال مصرف

 کار ازارب وضعیت بهبود در نتیجهروند باثبات و افزایشی مخارج مصرفی به دلیل افزایش درآمد خانوارها افزایش یافت. 

  بیشتر از انتظارات بود. 5102ی نخست سال ماهه3است چراکه میزان ایجاد اشتغال در 

درصد 1.7که نسبت به فصل دوم  7بود درصد-0.1، رشد صادرات چین در طول فصل سوم سال :صادرات و واردات

ز رشد واردات نی. استکند گردیده ی جنوبی و تایوانرشد صادرات به کشورهای آمریکا، اروپا، کره است.کاهش یافته

که دلیل اصلی  استهدرصد کاهش یافت0.5نسبت به فصل دوم  این فصلدر که  درصد بوده-5.9در طول فصل سوم، 

ی عربی در سهم صادرات چین به آمریکا و امارات متحدهدهد که ها نشان میاما داده. تقاضای داخلی است ضعفآن 

 است. درصد افزایش یافته1فصل سوم نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 

درصد 1.0که نسبت به فصل قبل  درصد بوده0.8،  5102سال  چین در فصل سوم یساالنه نرخ تورم :تورم نرخ

کاالهای  است اما قیمتای داشتهمالحظهابلدر سبد مصرفی خانوار، قیمت کاالهای خوراکی افزایش قاست. افزایش یافته

درصد 1.9نسبت به فصل قبل درصد بود که -2.3، 5102در فصل سوم  8نرخ تورم پیشنگراست. با ثبات بوده دیگر

نرخ تورم ای سهم بسیاری در روند کاهش گیر قیمت کاالهای سرمایهکاهش چشم طی این فصل است.هفتکاهش یا

 است.داشته پیشنگر

: با توجه به روند کاهشی رشد اقتصادی چین، رهبران اقتصادی این کشور در یک سال اخیر گذاریسیاست

اند. بانک مرکزی چین در یک سال اخیر برای اعمال نموده مختلفی را برای حفظ سطح رشد اقتصادیهای سیاست

قانونی  یدرصد و نرخ اندوخته1دهی را به امی وبار متوالی نرخ بهره را کاهش داد و تا پایان فصل سوم، نرخ بهره6

های ه سیاستآنکاز  است هاییدرصد رساند. افزایش رشد اعطای وام و بهبود وضعیت بازار مسکن نشانه51ها را به بانک

رود که با توجه به روند کاهشی رشد اقتصاد و آثار بنابراین انتظار میبانک مرکزی چین در حال اثر گذاشتن است. 

 ها همچنان ادامه یابد.های انبساطی بانک مرکزی چین، اعمال اینگونه سیاستمثبت سیاست

بار دیگر ارزش یوان در برابر دالر را کاهش  گذاران چینی،سیاست5102سال ام ماه اوت 00در  های ارزی:سیاست

گذاران چین، سیاست تضعیف یوان در برابر دالر را اعمال ، این دومین بار بود که سیاست0331بعد از سال . 3دادند

جود به و ی آنتصمیم این نهاد و انگیزه های بسیاری پیرامون. بعد از این اقدام بانک مرکزی چین، نگرانیکردندمی

های ارز به وجود آورد. در ابتدا بسیاری ها نوسانات زیادی را در بازارهای مالی جهان و همچنین نرخآمد. این نگرانی

ی دولتمردان چین از تضعیف نرخ ارز، معتقد بودند که چون نرخ رشد اقتصادی چین در حال کاهش است، انگیزه

 ، بسیاری دیگردرصد بود9ن کاهش ارزش یوان تنها ما از آنجا که میزاتحریک اقتصاد از طریق افزایش صادرات است. ا

تواند تأثیر زیادی بر میزان درصدی یوان نمی9ای را زیر سوال بردند. زیرا به اعتقاد این گروه کاهش چنین انگیزه وجود

ن، این گروه از تحلیلگرا . بنابراین به اعتقاددهدباشد و روند رشد اقتصادی این کشور را تغییر صادرات چین داشته

کاهش ارزش یوان، قدمی در راستای اصالحات ساختاری اقتصاد چین و تغییر نظام ارزی این کشور از ثابت به شناور 

                                                           
 دهد.می، درصد تغییرات صادرات را از ابتدای فصل سوم تا انتهای فصل نشان صادرات در اینجا نرخ رشد  1
 .آیدمی دستبه( Produce Price Index)تولیدکننده قیمت شاخص از که است تورمی نرخ پیشنگر، تورم نرخ از منظور 8

3 Devaluation  
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یافته مجبور به ایجاد تغییر در ساختار نظام نرخ ارز خود برای تبدیل شدن به یک اقتصاد توسعه چراکه چینباشد می

 .است

صندوق  SDR01 سبد ارزی عضویت در از تضعیف ارزش یوان، گذاران اقتصادی چین راسیاستی انگیزه ،گروهی دیگر

،داشتن نرخ ارزی است که بر SDR چرا که اولین اقدام چین برای گرفتن عضویت کردندالمللی پول عنوان میبین

ویت برای عض باالی چین یانگیزه در رابطه بادالیل متعددی  .باشددست آمدهبهارز اساس عرضه و تقاضای واقعی بازار 

برای کشور چین هم نفوذ  ،SDRوارد شدن یوان به سبد ارزی  این است که ترین دلیلدارد. مهموجود  SDRدر 

به یوان  ،گذاری در خارج از مرزهای چینآورد چراکه حجم بیشتری از تجارت و سرمایهاقتصادی و هم نفوذ سیاسی می

ی داری سبد ارزالمللی پول کشورهای عضو این نهاد را ملزم به نگهچون صندوق بیناین عالوه بر . خواهدگرفتصورت 

SDR کند، بنابراین با عضویت چین در سبد ارزی در ذخایر ارزی خود میSDR  نفوذ یوان بر بازارهای جهانی افزایش

 یابد.می

 اقتصاد آمریکا-5-5

ی آمریکا با کاهش رشد اقتصادی مواجه شد. رشد اقتصادی در فصل سوم به ، ایاالت متحده5102سال در فصل سوم 

بود. با  درصد را ثبت کرده9.3ی ی دوم رشد غافلگیرکنندهماههدرصد رسید این در حالیست که این کشور در سه5

ین کشور همچنان در مسیر دهد که اقتصاد اهای اقتصادی آمریکا در فصل سوم نشان میاین وجود بررسی شاخص

 مطلوب قرار دارد. 

های رشد اقتصادی ترین محرک، مخارج مصرفی خانوار در فصل سوم نیز از اصلی5102سال مانند دو فصل نخست ه

بازار نیروی کار آمریکا، دلیل دیگری برای اطمینان یافتن از مسیر درست پایدار باشد. همچنین وضعیت آمریکا می

درصد رسید که کمترین نرخ 2ی سوم روندی کاهشی داشته و در ماه سپتامبر به بیکاری در سه ماهه اقتصاد است. نرخ

نرخ  یاحتمال ترین دالیل فدرال رزرو برای افزایشنرخ بیکاری یکی از اصلی نزولی باشد. روندمی 5118بیکاری از سال 

 . استهای پولی بهره و تغییر سیاست

اره ای اشهای تولیدی در بخش کارخانهتوان به کند شدن فعالیتدر مقابل، از نکات منفی روند اقتصادی آمریکا می

را تری بخش خدمات رشد سریع 5101است. از فصل چهارم سال بخش صنعت نیز شده کاهش رشدکرد که موجب 

عملکرد بخش  ،در واقع .( ادامه داشته است5102و این روند تا کنون)فصل سوم سال  نسبت به بخش صنعت ثبت کرده

ای آمریکا در فصل سوم . تولید کارخانهاستبودهروند کندی دارای  -ای به دلیل کاهش رشد بخش کارخانه -صنعت 

کمتر از فصل دوم بود و در دو فصل پیاپی تولید این بخش همراه با کاهش بوده است. کند شدن رشد صادرات آمریکا 

است. در طی به دلیل تقویت دالر و تضعیف تقاضای جهانی، بیشترین تأثیر را بر روی کاهش تولید بخش صنعت داشته

دلیل کاهش سفارشات ای افزایش یافته است. افزایش موجودی انبار بهودی انبار بخش کارخانهاین سه فصل، موج

                                                           
01 Special Drawing Right )سبد ارزی است که ارزش آن ترکیبی از ارزش دالر آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس )حق برداشت مخصوص :

ه خود توانند نسبت به سهمیکنند و میالمللی پول باز مینزد صندوق بین ،یک نوع حساب اعتباری بانکی است که کشورهای عضو SDRباشد. درواقع می

 از هر نوع ارز مورد نیاز برداشت کنند. 
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توان بهبود وضعیت این بخش را در آینده انتظار داشت. در نهایت باید گفت با وجود اینکه حاکی از آن است که نمی

دهد ولی بدتر شدن وضعیت تولید یل میدرصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشک05ای تنها تولید بخش کارخانه

 تواند تهدیدی برای روند رو به بهبود اقتصاد این کشور باشد. ی آمریکا میای ایاالت متحدهکارخانه

اما همانطور که گفته شد وجه روشن اقتصاد آمریکا تقاضای خانوارها و رونق بازار مسکن است. افزایش مخارج مصرفی 

در کننده جاری مخارج مصرفسال ی سوم ماههباشد. در سهاقتصادی آمریکا می ای رشدهخانوار همچنان از محرک

 است.گیری داشتهخدمات به خصوص خدمات بهداشتی و درمانی افزایش چشم یحوزه

 بازار مسکن نیز در وضعیت مطلوبی است. توانایی خرید مسکن در مقایسه با مقدار بلندمدت افزایش یافته است، نرخ

 های موجود درهای تازه ساخته شده و خانهگیری کاهش یافته و قیمت مسکن افزایش یافته است. تعداد خانهوام بهره

در بخش گذاری ، سرمایه5102سال  فصل سومنوسازتا پایان های است. افزایش خانهفصل سوم سال جاری افزایش یافته

از هم ها ببا وجود این پیشرفتاگرچه، دت خود قرار داده را در حدود یک میلیون دستگاه بیشتر از مقدار بلندم مسکن

اما به ثبات رسیدن بازار مسکن از این جهت مهم  .گذاری مسکونی سهم ناچیزی از تولید ناخالص داخلی را داردسرمایه

 این ثبات .گرددمی 00کنندهمصرف اطمینان شاخص و افزایش خانوارها هایدارایی خالص ارزش ثبات است که موجب

باشد. ای از سالمت اقتصاد آمریکا میرا در پی دارد که نشانه تقاضا افزایش آن تبع به و خانوار مخارج افزایش شاخص، دو

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های اقتصادی آمریکا میاز دیگر تحوالت روند شاخص

 گذاری مسکونی و سرمایه05و کارکسب گسترش  منظوربهگذاری هایی چون مخارج دولت ، سرمایهروند شاخص

 اند.موجب افزایش تولید ناخالص داخلی آمریکا شده

 است. و در طی فصل سوم روند افزایشی داشته رسید 015.6در ماه سپتامبر به  کنندهمصرف اطمینان شاخص

ت اسفروشی کاالها داشته خرده تمایالت مثبت مصرفی خانوارها بیشترین اثر مثبت را در میزان افزایش

درصد بوده است. این نرخ 5.1فروشی نسبت به سپتامبر سال گذشته طوریکه در ماه سپتامبر رشد خردهبه

 باشد.سال گذشته می 01فروشی در خرده متوسط نرخ رشدبیشتر از 

 درصد 9.2 نسبت به فصل سوم سال قبل، 5102سال  در فصل سوم 09کنندهتصرف حقیقی مصرفدرآمد قابل

نسبت به فصل مشابه سال  5102سال  در فصل دوم این شاخص ن درحالیست که افزایشافزایش یافت ای

 است.درصد بوده5 ،5101

 شاخص مدیران خرید(PMI) است که کمترین مقدار از ماه بوده 20.0ای در ماه سپتامبر در بخش کارخانه

ترین دالیل است. از مهمبوده 25.3باشد. این در حالیست که این شاخص در ماه اوت می 5109اوت سال 

باشد. ای، کاهش سفارشات جدید)داخلی و خارجی( میروند کاهشی شاخص مدیران خرید در بخش کارخانه

 26.3است و در ماه سپتامبر به ( در بخش خدمات روند افزایشی داشتهPMIقابل شاخص مدیران خرید)در م

 است.رسیده

                                                           
11 Consumer Confidence Index  

12 Business Investment :ظرفیت گسترش به منظور بنگاه طرف ازجدید  گذاریسرمایه به دارد اشاره کار و کسب در گسترش گذاریسرمایه 

 .بنگاه غیرفعال ظرفیت اندازیراه به آغاز برای یا و فعال
13 Real Disposable Personal Income  
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نرخ تورم آمریکا در فصل  است، مانده باقی پایین سطوح در همچنان خام نفت و انرژی قیمت حالیکه در: نرخ تورم

نرخ تورم  - 01افزایش یافت. همچنین نرخ تورم هستهدرصد 1.5،  5101نسبت به فصل مشابه سال  5102سال سوم 

درواقع نرخ تورم درصد بود. 0.8، 5101در این فصل نسبت به فصل سوم سال  -بدون احتساب مواد غذایی و انرژی

 یعنی آمریکا بلندمدت تورم نرخ کمتر از و آمریکا مرکزی بانک شده گذاریهدف تورم نرخ کمتر از همچنان هسته

  .است درصد1

درصد 2ماه سپتامبر به  تا پایان و نرخ بیکاری آمریکا روند کاهشی داشت 5102ی سوم سال ماههدرسه: نرخ بیکاری

توان اذعان کرد که بازار باشد، بنابراین میدرصد، نرخ اشتغال کامل فدرال رزرو می2نرخ بیکاری  از آن جایی که رسید.

رخ تر از متوسط ننیروی کار آمریکا در وضعیت اشتغال کامل قرار دارد. از طرفی نرخ بیکاری حال حاضر آمریکا پایین

اندازی کسب و کارهای جدید به طرز راه باشد. در این مدتدرصد است می 6.0بیکاری بلندمدت این کشور که 

 .استای افزایش یافته است که اثر مثبتی بر روی روند افزایش نرخ اشتغال داشتهمالحظهقابل

میلیون نفر  8.7بازار نیروی کار آمریکا صدمات زیادی دید، حدود  5113-5118در بحران مالی سال : گذاریسیاست

میلیون نفر در سال کاهش یافت. فدرال  5درصد رسید و ایجاد شغل به 01اری به شغل خود را از دست دادند، نرخ بیک

درصد( 1.52دیک به صفر)رزرو بمنظور خروج از بحران، نرخ بهره را در چند مرحله کاهش داد تا جائیکه نرخ بهره نز

اینکه نرخ  ه دارد و دیگرنرخ بیکاری را پایین نگدارد: یکی اینکه  02فدرال رزرو آمریکا یک هدف دوگانهقرار گرفت. 

د، این دادنهای نرخ بیکاری اقتصاد آمریکا به طور مداوم روند کاهشی را نشان تورم را ثابت نگه دارد. بعد از اینکه داده

های احتمال به وجود آمد که فدرال رزرو آمریکا با توجه به بهبود بازار نیروی کار و ثبات نسبی نرخ تورم به سیاست

که در نشست  و نرخ بهره را افزایش خواهد داد. بنابراین این انتظار وجود داشت هداد ( خود پایانQE) 06تسهیل کمی

( اولین افزایش نرخ بهره را اعالم کنند. اما فدرال رزرو FOMC) 07ی بازار باز فدرال رزروماه سپتامبر، اعضای کمیته

جهان، تصمیم خود مبنی بر افزایش نرخ بهره در ماه به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان و نوسانات بازارهای مالی 

ال رزرو، ی بازار باز فدرمیان اعضای کمیته نظرسپتامبر را به تعویق انداخت. بعد از نشست ماه سپتامبر و بروز اختالف

ن نهاد در ، رئیس ای08افزایش یابد بسیار پایین آمد. با این وجود جنت یلن 5102سال  ناحتمال اینکه نرخ بهره تا پایا

 .51افزایش پیدا خواهد کرد 03ی خود اعالم کرده است که به احتمال زیاد تا پایان سال نرخ بهره یک بارآخرین مصاحبه

ی ههای انتشار یافتدر نهایت باید در نظر گرفت که زمان و سرعت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بستگی زیادی به داده

 ارد.رو دهای پیشاقتصاد آمریکا در ماه

                                                           
14 Core Inflation 
15 Dual Aim  
16 Quantitative Easing  
17 Federal Open Market Committee 
18Janet Yellen  

 ها، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تدریجی خواهد بود و در چند مرحله صورت خواهد گرفت.بر طبق تحلیل 19
 پرداخته آن به باشد،می 5102 سال سوم فصل که گزارش این زمانی یبازه به توجه با که داد افزایش را بهره نرخ دسامبر ماه در آمریکا مرکزی بانک 51

 .استنشده
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 اقتصاد اتحادیه اروپا-5-3

ی اروپا ادامه یافت. رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در این ، روند بازیابی اقتصاد در حوزه5102سال در فصل سوم 

 دوم، فصل درصدی1.1 رشد به توجه با که -دوم فصل به سوم نسبت فصل رشد-درصد بود 1.9حوزه، در فصل سوم 

دلیل افزایش مصرف داخلی موجب رشد مناسب تقاضای داخلی به. باشدمی اقتصادی رشد آهنگ در کاهش اندکیمؤید 

و خالص صادرات دو  بخصوص در بخش ساخت و ساز-گذاریاست. در مقابل، سرمایهتداوم روند بازیابی اقتصاد شده

 ی اروپا بودند. ی افزایش رشد اقتصادی حوزهعامل بازدارنده

در فصل سوم سال  اتحادیه اروپا در اقتصادهای نوظهور موجب کاهش رشد صادرات: کاهش رشد اقتصادی صادرات

ت اسی سوم، صادرات به برزیل و روسیه و چین کاهش یافتهماههدهند که در سههای تجارت نشان میگردید. داده5102

شی ا توجه به آغاز روند افزایاست. اما بیافته نسبت به فصل دوم تغییر چندانی نکردهاما صادرات به اقتصادهای توسعه

، این انتظار بویژه دالر آمریکا ارزهای خارجیبرخی تجارت کاال در فصل سوم و همچنین کاهش ارزش یورو در برابر 

 افزایش یابد. 5102رود که صادرات در فصل آخر سال می

 این شاخص در فصل .خصوصی محرک اصلی رشد اقتصادی اروپا برای سه فصل متوالی است: مصرفمصرف خصوصی

باشد. بخشی از بهبود درآمد تصرف خانوارها میاست که عامل اصلی آن افزایش درآمد قابلسوم نیز افزایش یافته

ی اروپا و بهبود خانوارها به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت و بخشی دیگر به دلیل بهبود بازار نیروی کار در حوزه

 کننده در فصل سوم نیز افزایشخص اطمینان مصرفاباشد. عالوه بر این شدر بیشتر کشورهای منطقه می دستمزدها

 کند.ل آتی را تضمین میواست که روند افزایشی و با ثبات مصرف خصوصی در فصیافته

گذاری نوسانات زیادی داشته است ابتدا در فصل اول سال جاری ، رشد سرمایه5102: از ابتدای سال گذاریسرمایه

 ای داشت اما بعد از آن، در فصل دوم شروع به کاهش کرد اما در فصل سوم بار دیگر روند افزایشیحظهمالافزایش قابل

داوم با توجه به تنیز در فصل سوم شروع به افزایش کرد. کسب و کار  منظور گسترشبه گذاری. سرمایهبخود گرفت

ی فزایشا روند و کارکسب  منظور گسترشبهگذاری رود که سرمایههای انبساطی بانک مرکزی اروپا انتظار میسیاست

گذاری کل ، عاملی بازدارنده در سرمایه5118گذاری ساخت و ساز که از بحران مالی سال . سرمایهخود را ادامه دهد

ه تقاضای دهد کهای اروپایی نشان میارزیابی بانک همچنیناست. ع به افزایش کردهبود به دلیل بهبود بازار مسکن شرو

رود که در گذاری در حال افزایش است. با توجه به این موضوع انتظار میمالی سرمایهها برای اخذ وام و تأمینبنگاه

 د.ها بهبود یاباشیه سود بنگاهافزایش ح دلیل بهترشدن شرایط تأمین مالی و گذاری بهفصل چهارم، روند سرمایه

دهد. سطح اشتغال در فصل دوم وضعیت بازار نیروی کار همچنان به روند بهبود تدریجی ادامه می بازار نیروی کار:

درصد باالتر از سطح اشتغال در 1.3درصد افزایش یافت. همچنین سطح اشتغال در حال حاضر 1.9نسبت به فصل اول 

سال شروع به کاهش کرده است، در فصل دوم  5109ی سال ی اروپا که از نیمهی حوزهسال گذشته است. نرخ بیکار

 . درصد به ثبات رسید01.3ر نرخ طی فصل سوم ددر بیشترین کاهش را یافت و  5102
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سه ماه متوالی در فصل سوم ادامه پیدا در . کاهش نرخ تورم م در فصل سوم نیز روند کاهشی داشتنرخ تور نرخ تورم:

در ماه  ماهانه درصد رسید این در حالیست که نرخ تورم-1.0در ماه سپتامبر منفی شد و به  نرخ تورم ماهانه وکرد 

ی سوم باشد. در سه ماههالعملی به کاهش قیمت انرژی در فصل سوم میدرصد بود. کاهش نرخ تورم عکس1.0اوت 

 غذایی در دو ماه متوالی را جبران کرد.  موادای بود که افزایش ناچیز تورم سال کاهش تورم انرژی به اندازه

 اقتصاد هند-5-4

 یساالنه. رشد بیشتری نسبت به انتظارت رشد کردهای اقتصادی هند با آهنگ ، فعالیت5102در فصل سوم سال 

 عواملترین است. یکی از مهمدرصد افزایش یافته1.1درصد بود که نسبت به فصل دوم 7.1هند در فصل سوم  اقتصاد

 باشد. رشد اقتصادی باالی کشور هند کاهش قیمت جهانی نفت می

ست انفت است، شوک مثبت طرف عرضه بوده واردکنندهکاهش قیمت نفت برای اقتصاد هند که از کشورهای اصلی 

است. های تولید موجب کاهش نرخ تورم، افزایش مصرف داخلی و افزایش رشد اقتصادی هند گردیدهکه با کاهش هزینه

ها، ها مانند جادهگذاری برای بهبود زیرساختهای دولت در افزایش مخارج سرمایهگذاری نیز به دلیل تالششد سرمایهر

 است.آهن و حمل و نقل شهری روند افزایشی داشتهراه

اما  ، با توجه به روند کاهشی قیمت نفت، نرخ تورم هم به روند کاهشی خود ادامه داد.5102ی سوم سال در سه ماهه

ه به است. با توجها در بخش کشاورزی را در پی داشتهتداوم خشکسالی برای دومین سال پیاپی، روند افزایشی قیمت

های انبساطی و کاهش نرخ بهره گرفت. کاهش نرخ روند کاهشی نرخ تورم، بانک مرکزی هند تصمیم به اعمال سیاست

 ای گردید.انهها در بخش صنعت و کارخبهره منجر به افزایش فعالیت

است. مقدار کسری حساب جاری هند در فصل سوم کسری حساب جاری هند نیز طی فصل سوم همراه با کاهش بوده

است، این در حالیست که نسبت کسری حساب جاری به تولید درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده0به 

های تثبیت مالی، ی سیاستوسیلهطرفی دولت بهاست. از درصد بوده2، 5109ناخالص داخلی این کشور در سال 

درصد رسیده است. 1است، بطوریکه نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به ی خود را کاهش دادهکسری بودجه

های اقتصاد، در برخی از بخش (FDI) گذاری مستقیم خارجیهمچنین در این فصل دولت هند، با آزاد کردن سرمایه

منظور کاهش ریسک پورتفولیو همزمان بانک مرکزی هند، چارچوبی را به است.را آغاز کرده اصالحات جدیدی

 گذاران خارجی در بلندمدت باشد.است تا گامی در جهت جذب سرمایهوجود آوردهگذاران خارجی بهسرمایه

 اقتصاد روسیه-5-2

است. بنابراین این درصد بوده-1.0نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 5102سال رشد اقتصادی روسیه در فصل سوم 

شد یبینی ماست. پیشرا همچون دو فصل گذشته، با رشد اقتصادی منفی به پایان رسانده 5102سال کشور فصل سوم 

ها بهتر بینیتری قرار گیرد اما عملکرد اقتصاد این کشور نسبت به پیشاقتصاد روسیه در این فصل در رکود عمیق

های مهمی است که در برابر رهبران اقتصادی است با این وجود، شرایط اقتصادی روسیه همچنان حاکی از چالشبوده

است ترکیبی از کاهش مداوم قیمت نفت و تاثیر قرار دادهشدت تحتاین کشور قرار دارد. آنچه که اقتصاد روسیه را به

است. از یک طرف، کاهش شدید تحمیل کرده مسکوشرایط سختی را به  المللی علیه روسیه است کههای بینتحریم
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این کشور و  تبع آن مازاد تراز تجاریاست که بهگیری درآمدهای ارزی روسیه را کاهش دادهطرز چشمقیمت نفت به

ده کننفاست. این موضوع موجب افزایش نرخ تورم و کاهش شاخص اطمینان مصرطور مداوم کاهش یافتهارزش روبل به

 است. شدت کاهش دادهو مصرف خصوصی را به شده

ار ، بخش خارجی اقتصاد روسیه را دچیل مناقشات بر سر اوکراینالمللی علیه روسیه به دلهای بیناز طرف دیگر تحریم

 ها، میزان ذخایر ارزی و ارزشهای اقتصادی مانند ترازپرداختاست. روند شاخصمحدودیت نقدینگی شدیدی کرده

 دهد. میزان ذخایرخوبی نشان میروبل در برابر سایر ارزهای خارجی وضعیت بحرانی بخش خارجی اقتصاد روسیه را به

میلیارد دالر رسید، این در حالیست که میزان ذخایر ارزی در مدت مشابه 955 به 5102سال ارزی در پایان فصل سوم 

است، ل جاری، ارزش روبل نیز همچنان روند کاهشی داشتهاست. طی فصل سوم سامیلیارد دالر بوده113، 5101سال

فصل دوم هر یک دالر  روبل رسید در حالیکه در66.18به  5102ارزش هر یک دالر آمریکا در پایان فصل سوم سال 

 است.روبل بوده 22.25آمریکا، 

اهش در پی دولت، کل مداخالت پیدلیگذاری بهاست. سرمایهگذاری نیز در فصل سوم کاهش یافتهعالوه بر این، سرمایه

 است. ها کاهش یافتهی تأمین مالی بنگاهاطمینان در فضای کسب و کار و افزایش هزینه

دهد که هم تقاضای داخلی و هم تقاضای خارجی اقتصاد روسیه در وضعیت نامطلوبی مجموع موارد ذکر شده نشان می

بانک  چراکه لت فضای زیادی برای اعمال سیاست جدید ندارد.گذاری نیز دوقرار دارد. از طرفی، از لحاظ سیاست

بعد  که درصد رساند00درصد به 07اد و از درصد کاهش د6بهره را  ، نرخ 5101ه، در اواخر ماه دسامبر مرکزی روسی

 یشدت افزایش یافت. به همین دلیل بسیاری معتقدند که کاهش بیشتر نرخ بهره در شرایط کنون نرخ تورم به از آن

 باشد.محتمل نمی

در  کش مخارج خود به منظور ایجاد تحرشود که در فصول آتی، دولت روسیه برای افزایبینی میپیش عالوه بر این،

حل صادرات نفت و گاز باشد؛ چراکه از یک سو درآمدهای ارزی از مرو هایی روبههای اقتصادی، با محدودیتفعالیت

م بانک ی مستقیاست و از سوی دیگر به دلیل مداخلهیافته مازاد تجاری روسیه به کسری تجاری تغییر و کاهش یافته

است. بنابراین ی ارزی به شدت کاهش یافتهمرکزی روسیه به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز، منابع صندوق ذخیره

در  را انبساطیمالی  یهاو اعمال سیاست افزایش مخارج خود امکانتوان گفت که دولت روسیه همانند گذشته می

 اختیار ندارد.

 برزیلاقتصاد -5-6

درصد کوچکتر گردید که از تداوم رکود 1.2، اقتصاد برزیل نسبت به فصل سوم سال قبل، 5102سال در فصل سوم 

ی قرار بسیار حساساعتقاد بسیاری از تحلیلگران،اقتصاد برزیل در شرایط . بهکندحکایت میاقتصادی در این کشور 

ی پایه و کاهش هاها در بازار کاالدر فضای سیاسی و از طرف دیگر کاهش قیمت ثباتیاست، از یک طرف بیگرفته

 است.قرار داده تأثیرشدت اقتصاد این کشور را تحتتقاضای خارجی به
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طرح "جم ی منسی برنامهوسیلهته بهو توانس از آنجا که اقتصاد برزیل پیش از این نیز در چنین شرایطی قرار داشته 

و ایجاد اصالحات ساختاری، اقتصاد خود را نجات دهد، بسیاری معتقدند که در حال حاضر  0331در سال  " 50واقعی

سمت به توانند از این شرایط برای ایجاد اصالحات استفاده کنند و اقتصاد رانیز رهبران اقتصادی برزیل می

های بیشتر سوق دهند. در غیر اینصورت این احتمال وجود دارد که با اعمال سیاست "پذیریرقابت"و  "یافتگیتوسعه"

 های اخیر حرکت کنند.سمت سقوط اقتصاد و نابودی بسیاری از دستاوردهای اقتصادی در دههغلط، به

 0331واقعی در سال ی طرح گذرد. زمانیکه برنامهی اصالح ساختاری در برزیل بیش از دو دهه میاز آخرین برنامه

سازی شد، کشور برزیل هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی در شرایط کامال بحرانی قرار داشت. اما اجرای پیاده

که بخش زیادی از آن مربوط به اعمال اصالحات ساختاری بود موجب قرار گرفتن اقتصاد برزیل در مسیر  این برنامه

ی رونق قرار گرفت و همچنین رشدهای دورقمی که بازار کاال در چرخه 0333ز سال درست و با ثبات رشد شد. اما ا

یکباره رشد اقتصادی برزیل افزایش یافت و موجب آغاز شد به -ترین شرکای تجاری برزیلیکی از اصلی–اقتصاد چین 

ای به های کارخانهز بخشبسیاری ا رقابتی کردنطوریکه روند هایی از اقتصاد از مسیر درست گردید بهانحراف بخش

ا توجه دانند. با این وجود بانحراف از مسیر اصالحات می را پایان نرسید. بسیاری دلیل اصلی رکود کنونی اقتصاد برزیل

ال اصالحات جدید ی رونق در بازار کاال و کاهش ارزش نرخ برابری ارز بسیاری فرصت را برای اعمبه پایان چرخه

، 5102سال ترین موانع ثبات اقتصادی در برزیل است. در های سیاسی از مهمل حاضر آشفتگیدر حادانند. مناسب می

ورد جمهور برزیل مجمهور برزیل مورد استیضاح قرار گرفت. با توجه به اینکه تنها باری که پیش از این رئیسرئیس

ی مشابه زمان پیش از اجرای برنامه باشد بسیاری شرایط کنونی رامی 0335است مربوط به سال استیضاح قرار گرفته

ی های اقتصادباشند. در ادامه به بررسی روند شاخصمی جدید اصالحاتی دانند و معتقد به اعمال برنامهطرح واقعی می

 شود.برزیل در فصل سوم پرداخته می

 5.1درصد و 9.0ی سوم سال نسبت به فصل قبل به ترتیب ماههتولیدات صنعتی و تولیدات کشاورزی در سه 

هایی از اقتصاد درصد کاهش یافتند. در واقع در این فصل، بخش بهداشت و درمان و بخش آموزش تنها بخش

 بودند که رشد مثبت را ثبت کردند. 

  ی همانند شمار زیادی از کشورهای صادرکننده 5102سال صادرات کاال و خدمات برزیل در فصل سوم

است درواقع باید درصد رشد منفی را ثبت کرده0.8سبت به فصل دوم کاالهای پایه روند کاهشی داشت و ن

است. واردات گفت کاهش ارزش رئال در برابر سایر ارزهای خارجی اثر مثبتی بر روی روند صادرات نداشته

است اما کاهش بیشتر واردات نسبت به صادرات درصد کاهش یافته6.3کاال و خدمات نیز در طی فصل سوم، 

جلوگیری کرد. مخارج مصرف برزیل جاری گشت و از سقوط بیشتر اقتصاد  شدن حسابموجب مثبت 

درصد کاهش یافتند. تنها جزء تولید ناخالص 1.1درصد و 0.2 ترتیبگذاری ثابت نیز بهخصوصی و سرمایه

ایش است. افزدرصد افزایش یافته 1.9است مخارج دولت بوده که داخلی که در این فصل روند افزایشی داشته

های به روند شاخص ی خفیف دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد است که با توجهمخارج دولت حاکی از مداخله

  شود. های دولت بر روی اقتصاد مشخص میتأثیر بودن سیاستذکر شده، بی

                                                           
ی کاهش کسری بودجه -0شد که بر سه اصل استوار بود؛ ی برزیل داده( به کنگرهReal Planسازی طرح واقعی)ی ثبات، برنامه0331سال  در 21

 های خارجیگذاریآزادسازی تجارت و جذب سرمایه -9کاهش نرخ تورم  -5دولت.
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 اندازبخش سوم:چشم

است که این  درصد بوده9.0،  5102دهد که رشد اقتصادی جهان در سال ها نشان میدر حال حاضر آخرین بررسی

افزایش  5106در سال  رشد اقتصادی جهان که رودانتظار میاما  .باشدهای پیشین میبینیشمیزان رشد، کمتر از پی

، کاهش رشد اقتصادی کشورهای 5102های اقتصادی جهان در سال ترین عامل کند شدن فعالیتیابد. اصلی

رشد  5106رود که در سال ش قیمت کاالهای پایه بوده است. اما انتظار میو کاه توسعه و اقتصادهای نوظهوردرحال

یافته، به ثبات رسیدن بازار کاالهای پایه توسعه کشورهای در اقتصادی روند افزایشی رشد یواسطه اقتصادی جهان به

درصد برسد و روندی مانند 9.1 های پولی انبساطی در اقتصادهای مهم دنیا افزایش یابد و بهو در نهایت تداوم سیاست

 باشد. داشته 5101سال 

د. یکی نسازرا با نااطمینانی همراه می 5106د که افزایش رشد اقتصادی جهان در سال نبا این وجود، عواملی وجود دار

 توسعه و اقتصادهای نوظهور، روند اقتصادی کشورهای درحال5106ی رشد اقتصادی جهان در سال از عوامل کاهنده

باشد. در میان اقتصادهای نوظهور اقتصادهای بزرگی مانند چین و برزیل، در حال حاضر در مسیر تغییر ساختار می

این  است. در کنارطور کلی این روند، مقدار رشد اقتصادی بلندمدت این اقتصادها را کاهش دادهاقتصاد قرار دارند که به

. استوری، روند تغییر ساختار را در این اقتصادها کند کردهد بهرهموارد، کاهش حجم تجارت جهانی و کندی آهنگ رش

های بدهی مواجه با مشکل افزایش هزینه 5106توسعه در سال شود که اقتصادهای درحالبینی میاز طرف دیگر پیش

ی ش نرخ بهره، با توجه به افزایش مداوم ارزش دالر آمریکا و افزای5106در سال  رود کهشوند. در واقع انتظار می

توسعه افزایش ارزش بدهی دالری در بسیاری از این اقتصادها آمریکا، بزرگترین چالش در بسیاری از اقتصادهای درحال

 باشد.

، رشد اقتصادی جهان  5102همانند سال  5106اند که در سال بینی کردهالمللی پول پیشبانک جهانی و صندوق بین

همچنان  5106ی اروپا در سال است که اقتصاد حوزهها آمدهبینیست. در این پیشدر مناطق مختلف دنیا ناهمگون ا

های سیاسی خواهد بود. باتوجه به تاثیر تنشمسیر بازیابی را ادامه خواهد داد در حالیکه اقتصاد شرق اروپا تحت

د رو به رون شود کهبینی میشماندن اختالفات روسیه با کشورهای غرب اروپا بر سر مسائل اوکراین و کریمه، پیباقی

ال . رکود اقتصادی روسیه در سقرار خواهد داشترکود اقتصاد روسیه  تأثیر تداومتحتهای اقتصادی اروپا بهبود فعالیت

 های اروپا علیه این کشور باقی خواهد ماند.تاثیر روند کاهشی قیمت نفت و تحریمتحت نیز،آینده 

ه ها در بازار کاالهای پایی آمریکای التین به دلیل پایین بودن قیمتشورهای حوزهرود که رشد اقتصادی کانتظار می

پایین باشد. با توجه به وجود عدم قطعیت در فضای  5102همانند سال  ثباتی در فضای سیاسی داخل این کشورهاو بی

ن کشور به دلیل کاهش اطمینا رود که در سال آینده تقاضای داخلی در اینسیاسی کشورهایی مانند برزیل انتظار می

ی آمریکا ضعیف باشد. در مقابل رشد اقتصادی ایاالت متحده باز همگذاری و هم در مصرف خانوارها، هم در سرمایه

 خواهد بود. با توجه به مطلوب بودن وضعیت بازار نیروی کار آمریکا، نرخ تورم پایین و افزایش شاخص پایدار و باثبات

در فصول آتی از رشد  های اقتصادی آمریکارود که روند فعالیتهای اخیر، انتظار میدر ماه هکننداطمینان مصرف

 مناسبی برخوردار باشد
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 تا اقتصاد خود را به مسیر افزایشی رشد اقتصادی بازگردانند. خواهند بوددر تالش  اقتصادهای مهم شرق آسیا مانند چین

این کشور همچنان روند  رشد اقتصادی و باشد درصد6.7 چهارم فصل در چین اقتصادی رشداست که بینی شدهپیش

تاثیر روند کاهشی رشد تحت 5102همانند سال ، 5106کاهشی فصل گذشته را ادامه دهد. اقتصاد چین در سال 

گذاری و کاهش تولید بخش صنعت خواهد بود اما با توجه به روند کاهشی قیمت نفت، این انتظار وجود دارد سرمایه

ی های پولی انبساطبخش صنعت جبران شود. عالوه بر این، با توجه به تداوم سیاست ی رشده بخشی از اثر کاهندهک

تدریجی داشته باشد. در  آرام و دولت چین، این انتظار وجود دارد که کاهش آهنگ رشد اقتصادی این کشور روند

سود خواهند برد  -بخصوص نفت–ازار کاالهای پایه ها در بمقابل اقتصادهای جنوب آسیا مانند هند از کاهش قیمت

 درصد برسد.8شود رشد اقتصادی هند در سال آینده به بینی میبطوریکه پیش

های سیاسی در خاورمیانه، است که با وجود کاهش قیمت جهانی نفت و تنشبینی کردههمچنین بانک جهانی پیش

مثبت بر رشد اقتصادی این  یهای اقتصادی ، اثررفع تحریم افزایش رشد اقتصادی جمهوری اسالمی ایران به دلیل

رشد  انداز روشنو چشمایران های اقتصادی در آینده با توجه به رفع تحریم رسد کهنظر میبه بنابراین .بگذاردمنطقه 

 یرانبرای صادرات ا حتمالی تقاضای چینکاهش ا امکان آن وجود دارد که ،یافتهاقتصادی برای کشورهای توسعه

 تا حدودی جبران شود. یافته تقاضای اقتصادهای توسعهی احیای وسیلهبه
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 اهمیت تحوالت اقتصاد جهان برای اقتصاد ایران بخش چهارم:

نوسانات قیمتی این کاالها  به توجهیقابل وابستگی 55اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی با صادرات باالی کاالهای پایه

ها در بازار کاالهای پایه اثر بسزایی بر روند صادرات کشور ، روند کاهشی قیمت5102همین دلیل طی سال دارد. به

درصد آن صادرات 78.3باشد که کشور، صادرات کاالهای پایه می صادرات کلدرصد از 80.2است. در حدود داشته

ی درصد نسبت به دوره1، با رشدی معادل منفی 0931ی اول سال در شش ماهه تیغیر نف . ارزش صادراتاست انرژی

ها در بازار کاال کاهش قیمت غیرنفتی کشور، است. دلیل اصلی کاهش ارزش صادراتشدهمشابه سال قبل مواجه

ی چون چین ها در بازار کاال نیز کاهش تقاضای خارجی اقتصادهای مهماصلی کاهش قیمت یکی از دالیل .باشدمی

درصد سهم از 59ی نخست سال، کشور چین با در شش ماهه استترین شریک تجاری ایران . کشور چین مهماست

ن و بنابراین کاهش رشد اقتصادی چی داشت.کشور  غیرنفتی کشور، بیشترین سهم را از صادرات غیرنفتی کل صادرات

است. داشته ایران صادرات میزانای اثری منفی بر روی به تبع آن کاهش تقاضای این کشور برای کاالهای واسطه

است کاهش یافته 39کشور نسبت به سال  غیرنفتی که در طی یک سال گذشته سهم اقتصاد چین از صادراتچنان

درصد 59به  31درصد بود که در سال 56، 0939ی نخست سال ماهه6کشور در  رنفتیغی سهم اقتصاد چین از صادرات

نسبت به سال گذشته  31ی نخست سال کشور در شش ماهه غیرنفتی است. اما در مقابل سهم هند از صادراترسیده

توان به افزایش کشور را می غیرنفتی است. افزایش سهم هند از صادراتدرصد رسیده8و به  درصد افزایش یافتهیک

 است و دربیشتر از فصل قبل بوده 5102رشد اقتصادی این کشور نسبت داد. رشد اقتصادی هند در فصل سوم سال 

تواند افزایش تقاضای این کشور است. روند افزایشی رشد اقتصادی هند میواقع روندی متفاوت از اقتصاد چین داشته

 باشد. دنبال داشتهرا از ایران به

باشد که در حال حاضر ی آسیا میدرصد صادرات کشور به قاره32، حدود 31ی نخست سال ور کلی در شش ماههبه ط

ری پذیای که در این قاره قرار دارند، آسیبتوسعهحالبا توجه به روند نزولی رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و در

های مرود که با توجه به روند رفع تحریاست. بنابراین انتظار میاقتصاد کشور از تغییر روند این اقتصادها افزایش یافته

ها در بازار اقتصادی کشور، ترکیب سهم کشورهای مختلف از صادرات ایران تغییر کند و با توجه به اینکه کاهش قیمت

امید وجود دارد که است، این کنندگان را در اروپا و آمریکا افزایش دادهکاال بخصوص بازار انرژی، قدرت خرید مصرف

 از وافزایش یافته  کشور صادراتی کاالهای برای کشورها از دسته این تقاضای ،های تجاریشدن محدودیتبا برداشته

 .بگذارد مثبت اثر کشور صادرات میزان بر جهت این

 تجربه را درصد 51.1 منفی رشد قبل سال مشابه مدت به نسبت 0931 سال اول ماهه شش در واردات نیز ارزش

 کاالها جهانی قیمت کاهش به دلیل 0931 سال اول ماهه شش در واردات کاهش از بخش مهمی اگرچه،. استکرده

 زا اینشانه که است وارداتی کاالهای برای داخلی تقاضای افت از ناشی این کاهش از دیگری بخش اما است، داده رخ

 روند ادامه مؤید ، 0931 سال اول ماهه شش در سفارش ثبت کاهش ارزش. است اقتصاد تقاضای طرف در رکود وجود

درصد از کل واردات 67، در حدود 0931ی نخست سالدر مدت شش ماهه .است آینده ماههای در واردات کاهنده

                                                           
درصد از کل صادرات آن، صادرات کاالی پایه 92ی کاالی پایه اقتصادی است که بیش از المللی پول، اقتصاد صادرکنندهبر طبق تعریف صندوق بین 22

 باشد.
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باشد. در میان کشورهای ی اروپا میدرصد از سهم واردات، مربوط به قاره53است و در حدود ی آسیا بودهکشور از قاره

باشد. سهم واردات از چین از کل واردات کشور در شش ماه نخست آسیایی، بیشترین سهم مربوط به اقتصاد چین می

است. در مقابل سهم واردات درصد افزایش یافته0است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته درصد بوده52سال جاری، 

 است.درصد کاهش یافته0هند از کل واردات کشور 
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