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 معاونت پژوهشی

 

 

 

 خالصه مدیریتی:

 

اقتصادهای  رشد از کند شدن روند ناشی این امر که همراه با کاهش بود 5142ی اول سال رشد اقتصادی جهان در نیمه

اول  یمهدر نی جهان ند اقتصادوبا توجه به ربنابراین  باشد.می یافتهیابی اقتصادهای توسعهسرعت باز کاهش نوظهور و

پیش د. باش 5141کمتر از سال  5142رود که در مجموع رشد اقتصادی جهان در سال سال جاری میالدی، انتظار می

  باشد.درصد 9.4 برابر با 5142سال  براینرخ رشد اقتصاد جهان بینی می شود 

توان می ترین رویدادهامهماز  .مواجه شد اقتصاد جهان با رویداد های زیادی ی نخست سال جاری میالدیدر شش ماهه

در بازار کاالها در حال  به تشدید نوسانات بازارهای مالی جهان طی فصل تابستان اشاره کرد. همزمان با آن قیمت

فشارهای نزولی بر روی نرخ ارز بسیاری از اقتصادهای نوظهور تحمیل گردید. همچنین  کاهش بود که به موجب آن

دم عی آمریکا توسط فدرال رزرو، ها برای افزایش نرخ بهرهزنیکاهش یافت و گمانه حظهمالقابلجریان سرمایه به طور 

ادی یافته رشد اقتصموجب شد که اغلب اقتصادهای توسعهتحوالت قطعیت را در رابطه با بازار سرمایه افزایش داد. این 

وسعه، شرایط به مراتب بدتری را تجربه ر و در حال تونسبتا کمی را ثبت کنند. این در حالیست که اقتصادهای نوظه

های اقتصادی چین بیشترین نگرانی و نااطمینانی در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، کندی فعالیت کردند.

یگر دبیشتر از انتظارات بود و این موضوع این کشور  کاهش رشد اقتصادیرا در فضای اقتصاد جهان ایجاد کرد. چراکه 

ای رکود اقتصاد چین موجب شد که تقاضای این کشور برای واردات کاالهای واسطهتحت تاثیر قرار داد.  هم اقتصادها را

به خصوص فلزات کاهش یابد. این کاهش تقاضا، کاهش دیگری را در قیمت  بازار کاال به وجود آورد که بار دیگر اقتصاد 

 د که رسیدنندههای اقتصاد چین نشان میشاخصبه طور کلی  ی کاال را تحت تاثیر قرار داد.کشورهای صادرکننده

های تقریبا غیرممکن است و تاکنون سیاست -ی دولت چینشدهگذاری نرخ رشد هدف -یدرصد7به رشد اقتصادی 

در اواخر فصل دوم سال  بازار سهام چین عالوه بر این، است.مؤثر واقع نشدهبرای رسیدن به این هدف  دولت انبساطی

را متحمل شد که تردیدها را در رابطه با سالمت دومین اقتصاد جهان بیشتر ای نوسانات غیرمنتظره ری میالدیجا

 کرد. 

 . تولید ناخالصلکرد یکسانی نداشتندیافته نیز عم، اقتصادهای توسعه5142طول دو فصل نخست سال  دراز طرفی 

ضدتورمی  و فشارهای استشده به تولید اشتغال کامل نزدیک نیابریتای آمریکا و داخلی اقتصادهایی مانند ایاالت متحده

ا در نظر افزایش نرخ بهره ر سیاست بریتانیابانک مرکزی آمریکا و  بدین منظوراست. نیز در این اقتصادها کاهش یافته

 ،ه فصل اولنسبت ب تریفصل دوم را با رشد اقتصادی پاییناقتصادها مانند ژاپن از برخی  این در حالیست که اند.گرفته

 با آهنگ کمتری نسبت به فصل اول افزایش یافت. ی اروپاهمچنین در فصل دوم رشد اقتصادی حوزهبه پایان بردند. 
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ال اند که تا پایان سبانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن اعالم کرده ی اروپا و ژاپن، اخیرابا توجه روند اقتصادی حوزه

 را ادامه خواهند داد. 4تسهیل کمیهای جاری میالدی سیاست

فزایش در بازار کاالها، تضعیف نرخ ارز در اقتصادهای نوظهور و ا قیمت روند کاهشبه طور کلی با در نظر گرفتن 

 افزایش رشد اقتصادی جهان در های جاری برایبینیی فراتر از پیشانتظارتوان ، نمیجهان بازارهای مالینوسانات در 

قتصادی جهان را تهدید اهمچنان افزایش رشد  هاقطعیتبرخی عدمعالوه بر این، وجود  داشت. 5142دوم سال  ینیمه

درال ی آمریکا توسط فافزایش نرخ بهره باشد.، احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا میقطعیتعدمیکی از موارد  کند.می

بعد از انتشار گزارش عملکرد اقتصادی  تحت تاثیر قرار خواهد داد. به غیر از اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهان را هم رزرو 

رشد اقتصادی آمریکا در فصل دوم  میالدی، احتمال افزایش نرخ بهره قوت گرفت. این کشور در فصل دوم سال جاری

مد آ احتمال به وجود، بنابراین این دهدیز افزایش تدریجی را نشان میاز طرفی روند نرخ تورم ن ؛باالتر از انتظارات بود

کندی رشد اقتصاد  ،عالوه بر این .5یکبار نرخ بهره را افزایش دهدحداقل که تا پایان سال جاری میالدی، فدرال رزرو 

به  .های اقتصاد جهانی استی دولت این کشور به منظور تحریک اقتصاد از دیگر نگرانیزدههای شتابو سیاستچین 

 است.تخمین زده شده 5141کمتر از سال  5142رشد اقتصادی جهان در سال  ،هابینیپیش همین دلیل در اکثر

روند بازیابی اقتصادهای بیشتر باشد و  5142جهان نسبت به سال  رشد اقتصادی 5142در سال  رود کهانتظار می اما

انداز رشد اقتصادی در چشم. یابدادامه  آیندهشروع شده است با سرعت بیشتری در سال  5141یافته که از سال توسعه

نسبت به  5142است که در سال بینی شدهدر واقع پیش اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز همراه با بهبود است.

این  و سرعت بگیرد کشورهای آمریکای التین و خاورمیانه ،روسیه ،کشورهایی مانند برزیلاقتصادی سال قبل رشد 

های اقتصادی این در حالیست که روند فعالیت ؛خواهند داشت 5142را نسبت به سال باالتری کشورها رشد اقتصادی 

بق ط .انددر اغلب این اقتصادها کند شده است و بعضا این کشورها رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده 5142در سال 

اقتصادی کشورهای در حال توسعه و  وجود دارد که افزایش رشد احتمال این حتیالمللی پول، صندوق بین بینیپیش

  بتواند کاهش رشد اقتصادی چین را جبران کند.اقتصادهای نوظهور 

 5142انداز آن تا انتهای سال و چشم میالدی 5142اول سال ی به بررسی تحوالت اقتصاد جهان در نیمهاین گزارش 

از آنجا شود. سپس پرداخته می مهم جهانهای تحوالت اقتصادی در اقتصاد اجمالیدر بخش اول به بررسی پردازد. می

از  یکی  کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعهکه دهند های صورت گرفته نشان میتحلیل که

در بخش دوم به بررسی تحوالت اقتصادی کشورهای نوظهور  کاهش رشد اقتصادی جهان است،عوامل مهم و تاثیرگذار 

)به خصوص بازار نفت( و تاثیر آن بر روی اقتصاد  در بخش سوم تحوالت بازار کاال شود.رداخته میو در حال توسعه پ

 5142ی دوم سال جاری و سال انداز اقتصاد جهان برای نیمهدر بخش آخر چشم ،. و در نهایتشودمیجهان بررسی 

 گیرد.مورد تحلیل قرار می

  

                                                           
1 Quantitative Easing   

 ها، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تدریجی خواهد بود و در چند مرحله صورت خواهد گرفت.بر طبق تحلیل 2
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 های اخیر اقتصاد جهان در ماه.4

صد بوده است در5.3برابر با  5142ی اول سال در نیمه کنند که رشد اقتصادی جهانانتشار یافته مشخص می هایداده

درصد باشد. برای 9.4ی اول سال جاری مهبینی شده بود رشد اقتصادی در نیپیش پیش از این  این در حالیست که

د ندههای اقتصادی نشان میبررسی روند شاخصد، با این وجو ؛ی روند فصل اول بودبیشتر اقتصادها، فصل دوم ادامه

یکا در این میان کشورهای آمر .اندگرفته برخی از کشورها در فصل دوم روند متفاوتی را نسبت به فصل اول در پیشکه 

ظارات در فصل دوم بسیار بیشتر از انت رشد اقتصادی آمریکا .اندتجربه کردهو ژاپن بیشترین تغیییر روند اقتصادی را 

درصد را برای فصل دوم 5.2بود. با توجه به عملکرد ضعیف اقتصادی آمریکا در فصل اول، کارشناسان رشدی حدود 

 اقتصاد ژاپن در فصل در مقابل درصدی را رقم زد.9.7 یا اقتصاد آمریکا رشد غافلگیرکنندهبینی کرده بودند امپیش

طوریکه رشد اقتصادی این کشور در فصل ، بهول با کاهش شدیدی در رشد اقتصادی مواجه شدبر خالف فصل ا دوم

درصد بود. تضعیف بخش 4.4درصد بود در حالیکه این رقم در فصل اول 1.1نسبت به فصل اول  5142دوم سال 

مان روند یه اروپا هاتحاداقتصاد . بودترین دلیل رشد اقتصادی پایین این کشور خارجی اقتصاد ژاپن در فصل دوم اصلی

داده است و در واقع باید گفت که اتحادیه اروپا با پشت سر گذاشتن  ادامه در فصل دوم رابهبود تدریجی فصل اول 

های اقتصاد اروپا های یونان، توانست رشد اقتصادی مثبت در فصل اول را تکرار کند. بررسی روند دادهبحران بدهی

است. در واقع قاضای داخلی بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی اروپا داشتهدهد که افزایش تنشان می

ن رشد اقتصادی چی ترین محرک رشد اقتصادی در دو فصل اخیر شده است.مصرف خصوصی در اروپا تبدیل به اصلی

ترین اما رشد برخی از مهم درصد باقی ماند،7و در سطح  بدون تغییر بود در دو فصل ابتدایی سال جاری میالدی

گذاری در فصل دوم نسبت به فصل اول با های اقتصادی این کشور مانند صادرات، مصرف خصوصی و سرمایهشاخص

کاهش ارزش سایر ارزهای  در واقع  بوده است. کاهش مواجه شد. دلیل اصلی کاهش صادرات کاهش تقاضای خارجی

 .استهبود 5142در فصل دوم سال  اقتصاد این کشور کرد ضعیف بخش خارجیعمل یکی از دالیل خارجی در برابر یوان، 

 آمریکا . 4. 4

اقتصاد آمریکا بار رشد رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول سال جاری میالدی کمتر از انتظارات بود اما در فصل دوم 

ل اول، کارشناسان رشدی حدود دیگر روند افزایشی به خود گرفت. با توجه به عملکرد ضعیف اقتصاد آمریکا در فص

درصدی را رقم زد. تغییر 9.7 یمریکا رشد غافلگیرکنندهبینی کرده بودند اما اقتصاد آدرصد را برای فصل دوم پیش5.2

ها در فصل اول ناشی از عواملی کامال موقتی روند رشد اقتصادی آمریکا در فصل دوم حاکی از آن بود که کندی فعالیت

گذاری در در این فصل و در نهایت کاهش مخارج سرمایه زیاد ، تعطیالتآب و هوایی در زمستانشرایط سخت  مانند

بخش نفت بوده است. در فصل دوم بهبود وضعیت بازار نیروی کار و افزایش دستمزدها همراه با رشد کاهشی سطح 

واقع افزایش مصرف داخلی یکی از ها، قدرت خرید خانوارها را افزایش داد و منجر به افزایش مصرف گردید. در قیمت

های های رشد اقتصادی آمریکا در فصل دوم بود. بهبود وضعیت بازار نیروی کار آمریکا از دیگر نشانهترین محرکمهم

درصد به ثبات رسیده است. همچنین 2.2اول سال در حدود  ینرخ بیکاری در نیمه بازیابی پایدار اقتصاد آمریکا است.

از دیگر تحوالت روند های اخیر است.ین میزان در ماهدرصد رسید که کمتر2.4نرخ بیکاری ماهانه در ماه اوت به 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ی آمریکا میهای اقتصادشاخص
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 کمی اول فصل رکود از ترس که دهدمی نشان اهداده اصالح  و است یافته افزایش فروشیخرده فروش 

 .است بوده آمیزاغراق

 دازانچشم زمینه این در اقتصادی هایشاخص اما است نبوده انتظارات با مطابق چندان مسکن بازار بازیابی 

 طور به که است مسکن ساخت مجوز صدور هاشاخص این از یکی .دهندمی نشان بازار این برای را خوبی

 .است یافته افزایش ایمالحظهقابل

  هایی انهبا نششدید قیمت نفت کاهش یافته بود افت که در ابتدای سال تحت تاثیر  گذاریسرمایه همچنین

 .استاز ثبات همراه شده

 9مدیران خرید ترکیبی شاخص(PMI)ماه در باشدمی صنعت و خدمات بخش هایشاخص از متوسطی که 

 دلیل. بود شده گزارش 22 شاخص این مه، ماه در حالیکه در ،است رسیده 21.2 به برای اقتصاد آمریکا ژوئن

 کاهش21.5 به که است ژوئن ماه در خدمات بخش درمدیران  شاخص کاهش شاخص، این کاهش اصلی

 ماه در بخش این در اشتغال ایجاد همچنین و خدمات بخش در جدید کارهای و کسب اندازیراه. استیافته

 به توجه با امااست های اخیر روند نزولی داشته گرچه این شاخص در ماه .است بوده مه ماه از کمتر ژوئن

 نشان است باالتر 21 از آمریکا اقتصاد در شاخص این عدد از آنجایی که ،(PMI)1مدیران خرید شاخص تعریف

 .دارد آمریکا اقتصاد خدمات و ایکارخانه بخش در رونق وجود از

 2ی اروپاحوزه . 5. 4

 یحوزهاقتصاد  .استهنداشت یالدی تغییر زیادیاروپا، در دو فصل ابتدایی سال جاری م یحوزه روند رشد اقتصادی

 بهتر از انتظارات بود واین منطقه داده است اما باید گفت که عملکرد اقتصادی اروپا همان روند بهبود تدریجی را ادامه

های یونان، رشد اقتصادی مثبت در فصل اول را تکرار توانست با پشت سر گذاشتن بحران بدهی منطقهواقع این  در

دهد که افزایش تقاضای داخلی بیشترین سهم را ی اول سال نشان میهای اقتصاد اروپا در نیمهکند. بررسی روند داده

کنندگان به دلیل بهبود فزایش تقاضای مصرفها ابر طبق بررسی است.در رشد تولید ناخالص داخلی اروپا داشته

درصد بود. به موجب این رشد 4.2، 5142ی اول سال باشد. رشد اقتصادی اروپا در نیمهانداز بازار نیروی کار میچشم

ه در رابطه ی قابل توجها  به ثبات رسیده است. نکتهو وضعیت سودآوری بنگاه صادی، نرخ بیکاری کاهش یافته استاقت

یونان  هایهای سیاسی در رابطه با بحران بدهیقتصاد اروپا این است که این منطقه در فصل دوم تحت تاثیر تنشبا ا

هایی خود ادامه داد و حتی نشانه ت ولی با این وجود به روند بهبودی اروپا قرار گرفو احتمال خروج این کشور از اتحادیه

 از افزایش رشد اقتصادی را به همراه داشت.

های تسهیل های اقتصادی این منطقه است. با وجود سیاستروند نرخ تورم در اقتصاد اروپا همچنان از نگرانی اام

( بانک مرکزی اروپا، همچنان نرخ تورم در اتحادیه اروپا کمتر از نرخ تورم هدف است و حتی در برخی از QEکمی)

                                                           
3 Purchasing Managers Index 

4 PMI های اقتصادی است و افزایش آن در یک ماه حاکی از شرایط بهتر کسب و کار نسبت به ماه قبل است. همچنین فعالیت ایمقیاسی برPMI  دهد که اقتصاد نشان می 05بیشتر از
 موید قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض است. 05بوده حال آنکه هر رقمی زیر  رشددر حال 

5 Euro Area  اند.را به عنوان پول رایج کشور خود قبول کرده (€)ی اروپا است که یوروکشورهای اتحادیه کشور از مجموعه 91، شامل 
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نرخ تورم در این منطقه، کاهش شدید قیمت نفت است. ها نرخ تورم منفی بوده است. یکی از دالیل روند کاهشی ماه

از یک طرف منجر به افزایش قدرت  :دارای دو اثر متضاد بوده است برای اقتصاد اتحادیه اروپا  روند کاهشی قیمت نفت

و افزایش تقاضا شده و از طرف دیگر منجر به کاهش نرخ تورم و قرار گرفتن اقتصاد در شرایط  کنندگانخرید مصرف

اندازی مثبت را برای اقتصاد این منطقه نشان های اقتصاد اروپا چشماز شاخص روند برخی امااست.  گردیدهتورم منفی 

 د:ندهمی

 و به  متوسط بیشتر از سال گذشته بود به طور 5142ی اول سال نیمهدر  2کنندهشاخص اطمینان مصرف

 طور مشخص باالتر از مقدار بلندمدت خود قرار داشت.

 افزایش ی اول سال جارینیمه در نیز بزرگ هایشرکت به گرفتهتعلق هایوام اعتبار شاخص همچنین 

 ایمالحظه قابل چندان افزایش شاید که داشته افزایش درصد1.4 اعطای اعتبارات نیز میزاناست و هیافت

 .باشدمی سال سه از بعد مثبت مقدار اولین اما باشد نبوده

 نوظهور اقتصادهای در آمده وجودبه رکود به توجه با اما داشت صعودی روندی اول سال نیمه در نیز صادرات 

 ادهایاقتص و آمریکا اختیار در اروپا صادرات از سهم بیشترین و یافت کاهش مناطق این به اروپا صادرات میزان

 .بود یافتهتوسعه

 مدت مشابه سطح اشتغال در از باالتر درصد1.5 حدود در میالدی جاری سال اول ینیمه در اشتغال سطح 

 که است حالی در این. رسید درصد44.4 به و یافت کاهش دوم فصل در نیز بیکاری نرخ .است گذشتهسال 

 مختلف مناطق در بیکاری نرخ که گرفت نظر در باید گرچه. است بوده درصد44.2 گذشته سال در بیکاری نرخ

 اقتصادهایی در که درحالی باشدمی درصد1.7 آلمان در بیکاری نرخ مثال طور به ؛است متفاوت بسیار اروپا

 .است درصد55 باالی یونان و اسپانیا مانند

  شاخص مدیران خریدPMI))  21.5در ماه مه به  29.2باالتر از فصل اول بود و از  5142در فصل دوم سال 

 ای و هم در بخش خدمات بود.ارخانهاین افزایش به دلیل بهبود وضعیت هم در بخش ک .در ماه ژوئن رسید

 ای در ماه ژوئن با بیشترین آهنگ یک سال اخیر رشد کردند و در بخش خدمات نیز آهنگتولیدات کارخانه

وکارهای جدید دهند که میزان کسبها نشان میرسید. داده 5144رشد تولیدات به بیشترین مقدار از ماه مه 

سال اخیر رسیده است که به موجب آن نرخ اشتغال نیز 1ایجاد شده در این ماه به بیشترین مقدار خود در 

 .ماه گذشته رسید5ین میزان در به باالتر

 آلمان و بریتانیا. 9.  4

ا و یی مانند ایتالیرشد اقتصادی کشورها باشد.شورهای این منطقه یکسان نمیی کا وضعیت اقتصادی اروپا در همهام

و بیشتر از انتظار بود این در حالیست که اقتصاد فرانسه بعد از شتاب گرفتن در فصل اول و افزایش  توجهاسپانیا قابل

اقتصادی بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا،  رشد رشد اقتصادی، در فصل دوم با کندی رشد اقتصادی مواجه گردید. روند

                                                           
6 Consumer Confidence Index (CCI) 

مندی رضایت گیری این شاخص، سطحباشد. در اندازهو آینده می کنندگان نسبت به وضعیت اقتصادی حالبینی مصرفگیری میزان خوشکننده، معیاری برای اندازهشاخص اطمینان مصرف
 شود.و نرخ تورم سنجیده میهای شغلی های زندگی، فرصتکنندگان با استفاده از فاکتورهای مختلف اقتصادی مانند هزینهمصرف
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باشد. اقتصادی شرکای تجاری این کشور میترین دالیل آن وضعیت آلمان نیز در حال کند شدن است که از مهم

باشند که از طرفی تعامالت اقتصاد آلمان با روسیه به دلیل وضع ترین شرکای تجاری آلمان میروسیه و چین بزرگ

ی اروپا علیه روسیه در رابطه با بحران اوکراین و منطقه کریمه بسیار کاهش یافته است و از طرف های اتحادیهتحریم

 با کاهش شدیدی مواجه شده است.  این کشور ای واردات چین از آلمان به دلیل کاهش رشد اقتصادیدیگر تقاض

 دوم فصل در شاغلین تعداد افزایش دهد.رو به بهبود خود را ادامه میدر مقابل بازار نیروی کار آلمان همچنان روند 

ل اول و دوم فص در اندکرده پر را بیکاری فرم که افرادی تعداد. بود نفر هزار512 قبل سال در مشابه مدت به نسبت

 گذشته سال به نسبت درصد بوده و تعداد بیکاران1.7ی اول سال نیمه در نیز بیکاری نرخ است.ثابت باقی مانده

ور به ط ار نیروی کار دارای تغییراتی است؛دهد که بازها نشان میبا این وجود بررسی .است شده کمتر نفر هزار455

ت این در حالیساست؛ ای بیشتر بودهه بخش کارخانهنسبت بایجاد اشتغال در بخش خدمات  ،ی اول سالمثال در نیمه

به باشد. می های محدودنیازمند به مهارتهای ایجاد شده در بخش خدمات از نوع مشاغل با درآمد پایین و که شغل

برقراری سیاست حداقل دستمزد مانع از انحراف بیشتر بازار نیروی کار  تواند بادولت آلمان می ، گراناعتقاد تحلیل

 .7شود

رشد اقتصادی در فصل دوم بیشتر از  وهمراه با رشد افزایشی و مثبت بود  5142ی اول سال اقتصاد بریتانیا در نیمه

. بازار افزایش یافته است  درصد5.52ر حدود ی اول سال جاری دفصل اول بود. تولید ناخالص داخلی بریتانیا در نیمه

یکاری در نرخ ب ای کهاست بگونهسال جاری میالدی داشته ی نخستنیروی کار نیز بیشترین تحوالت مثبت را در نیمه

 هنددها نشان میداده ،باشد. عالوه بر اینسال گذشته میاست که کمترین مقدار در هشتدرصد رسیده2.4این مدت به 

در واقع بخش خدمات بیشترین  ای است.که رشد اشتغال در بخش خدمات بیشتر از رشد اشتغال در بخش کارخانه

دهد که این کشور های اقتصاد بریتانیا نشان میدادهمجموع در است.داشته ی اولماهه2سهم را از رشد اقتصادی در 

 .استتجربه کرده 5115یدار را از بحران مالی سال زمان رشد پا مدت ی نخست سال جاری میالدی بیشتریندر نیمه

 چین. 1.  4

گذاری رشد سرمایه ی اقتصادی همراه بوده است.هاشد همچنان با کندی فعالیتبینی میاقتصاد چین همانطور که پیش

کاهش یافته است اما رشد مصرف با ثبات نسبی همراه بوده است. میزان واردات  5141اول سال  یدر مقایسه با نیمه

ه گرچ خود در سال گذشته کاهش یافته است؛مشابه ی نخست سال جاری در مقایسه با مقدار و صادرات نیز در نیمه

هایی که اشد. از دیگر شاخصبمیزان کاهش صادرات از واردات کمتر بوده است و خالص صادرات همچنان مثبت می

، روند گذاریتر از ظرفیت و افزایش موجودی انبار، کاهش سرمایهتولید بیش ز بروز رکود در اقتصاد چین دارد،حکایت ا

  باشد.میکاهشی نرخ تورم و رکود بازار امالک 

صادی چین است. این های اقتهای کندی فعالیتاز دیگر نشانهدر بخش صنعت،  (PMIروند شاخص مدیران خرید)

های شاخص شاخص از ماه آوریل سال جاری میالدی، چهار ماه متوالی کاهش را ثبت کرده است. بین زیرشاخص

است در حالیکه شاخص تعداد شاغلین و موجودی  21، شاخص سفارشات جدید همچنان باالی (PMI)مدیران خرید 

                                                           
 (3rd Quarter 2015; Global Fixed Income Outlook)بر طبق تحلیل گلدمن ساکس 7
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سفارشات جدید در ماه ژوئن  اند.ه شدههای اخیر با کاهش مواجدر ماه مذکور باشد. هر سه شاخصمی 21انبار کمتر از 

 رسید. 15.4کاهش یافت و به  واحد1.4در ماه ژوئن  نیزتعداد شاغلین  وبه دلیل کاهش صادرات، کاهش یافت 

مار به شوضعیت نامطلوب اقتصاد چین است و زنگ خطری برای اقتصاد این کشور  یدهندهنشانکه  شاخص دیگری

 ماه 2 طی در و. استکرده ثبت را منفی رشد متوالی ماه 11 برای که است )PPI( 5تولیدکننده قیمت شاخص، آیدمی

 رشد شدن منفی و کنندهتولید قیمت شاخص کاهشی روند .است یافته کاهش درصد1.2 میالدی جاری سال نخست

ی اول سال جاری های اخیر)نیمهماهدر  .بوده است به دلیل افزایش موجودی انبار متوالی سال 9 در شاخص این

سنگ و فلزات غیرآهنی دلیل دیگری های نفت، آهن، فوالد، ذغالمیالدی(کاهش قیمت در صنایع واسطه مثل پاالیشگاه

، عامل مهمی در منفی شدن نرخ تورم تولیدکننده قیمت شاخص کاهشی روندباشد. برای کاهش بیشتر این شاخص می

 سقوط ارزش از جمله این عوامل .دکنمی تشدید را چین اقتصاد در منفی تورم وقوع احتمال نیز دیگری عوامل امااست 

ان به ندگکنمصرف تقاضایکاهش  تواند منجر به منفی شدن نرخ تورم شود: یکیمی طریق دو از است که بازار سهام

 .شرایط بازار مالیها به دلیل وخامت گذاری بنگاهکاهش سرمایه دیگری دلیل اثر منفی درآمدی و

ترین رویداد اقتصادی جهان و چین، سقوط ارزش بازار سهام چین در اواخر فصل دوم سال جاری بود که مهم اما 

با  5141زیادی را در سطح بازارهای جهان به وجود آورد. بازار سهام چین که از ماه ژوئن سال  هایآشفتگی و نگرانی

ای را تجربه کرد ماه ژوئن سال جاری سقوط یکباره درصد مواجه شده بود در میانه421افزایش ارزشی معادل با 

هش شدید ارزش  بازار سهام ، رهبران درصد ارزش خود را از دست داد. بعد از کا91بیش از  ،طوریکه در دو هفتهبه

بیل این اقدامات از ق به بازار سهام و اقتصاد چین زدند.درپی برای بازگرداندن ثبات چین دست به یکسری اقدامات پی

گران معتقد هستند که این اقدامات به طور دهی بوده است. تحلیلکی و نرخ وامبانپایین آوردن حداقل نرخ بهره بین

تردیدها را در رابطه با سالمت اقتصادی  همچنان و رفتار بازار سهام چین،را به بازار سهام بازگردانده  شموقتی آرام

شد ر پکنهای اقتصاد چین، دولتمردان سامانی. با وجود تمام نوسانات و نابدهددومین اقتصاد برتر جهان افزایش می

دولتمردان  یگذاری شدهدرصد، نرخ هدف7ند. نرخ رشد درصد اعالم کرد7ی اول سال را در نیمه این کشوراقتصادی 

باشد این در حالیست که برخی از تحلیلگران با استناد به عملکرد اقتصاد چین و نوسانات بازار می 5142برای سال 

 دانند.درصد می7کمتر از  به مراتب سهام، رشد اقتصادی این کشور را

 ژاپن. 2.  4

، دو فصل کامال متفاوت را سپری کرد، رشد اقتصادی فصل اول ژاپن متأثر از 5142ل ی اول سااقتصاد ژاپن در نیمه

درصد بود که بیشتر از انتظار و بهتر از عملکرد اقتصادی 4.3، ( بانک مرکزی این کشورQEهای تسهیل کمی)سیاست

درصد کاهش یافت. 1.1بود. اما در فصل دوم ورق برگشت و رشد اقتصادی این فصل به  یافتهسایر اقتصادهای توسعه

درصد باشد. تضعیف بخش خارجی اقتصاد ژاپن 1.2حدود  5142شود که رشد اقتصادی ژاپن در سال بینی میپیش

                                                           
8Producer Price Index 
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تجاری  ن شریکتریترین دلیل رشد اقتصادی پایین این کشور است. در واقع تضعیف اقتصاد مهمدر فصل دوم اصلی

 باشد. ترین دالیل کاهش رشد صادرات ژاپن میژاپن یعنی چین یکی از اصلی

 . روند نرخ تورم همچنانباشدرو است نرخ تورم میبهبا آن رو هایی که اقتصاد ژاپنترین چالشیکی از مهم در این میان

نک در همین راستا با است.چندانی نکرده های انبساط پولی بانک مرکزی ژاپن تغییرکاهشی است و با وجود سیاست

 های انبساط پولی را ادامه دهد. با این حالمرکزی ژاپن اعالم کرده است که تا پایان سال جاری میالدی، سیاست

  درصد هم باشد بسیار پایین است.5احتمال آنکه نرخ تورم ژاپن در آینده حتی نزدیک به ند که دهها نشان میبررسی

 د اقتصادیانداز خوبی را برای رشهای اقتصاد ژاپن وجود دارد که چشمی بسیار مهم در روند شاخصکتهدو ن از طرفی

و دیگری شواهد محکم و متقاعد کننده از رشد دستمزد در  هاترازپرداختیکی روند مثبت  کند:این کشور متصور می

 هایگذاریاین کشور. در واقع ترکیبی از بهبود شرایط تجاری، واردات ارزان انرژی و افزایش در آمد حاصل از سرمایه

، سال جاری میالدی به طوریکه در ماه مارس ،شده است هاتراز پرداختخارجی در این کشور منجر به مثبت شدن 

همچنین درآمد حاصل از خدمات توریست قدار خود در هفت سال گذشته رسید. ژاپن به بیشترین م مقدار تراز پرداخت

کاهش قیمت نفت و تضعیف ین در برابر سایر . در کنار موارد ذکر شده، استهافزایش یافتای مالحظهنیز به طرز قابل 

باشد. رشد دستمزدها نیز در شرایطی صورت ز اقتصاد ژاپن میانداتقویت چشمرزهای خارجی نیز دلیل دیگری برای ا

نرخ  های کبگونه ثبت کرده است هی گذشتگرفته است که بازار نیروی کار ژاپن کمترین نرخ بیکاری را در دو دهه

درصد رشد داشته است 1.3. از طرفی دستمزدها در این مدت درصد رسید9.1ول سال جاری به ی ابیکاری در نیمه

ی آن افزایش مصرف خانوارها و افزایش تقاضای داخلی است. اثر با در نظر گرفتن روند کاهشی نرخ تورم، نتیجه که

در بخش  یاین فشار قیمت که البتهبود  ( (CPIکنندهشاخص قیمت مصرفدرصدی 1.4افزایش  دیگر افزایش دستمزد،

ری گذانرخ هدف منظور رسیدن به نرخ تورم به افزایشخوراکی و مواد غذایی بیشتر بوده است. اما با این وجود برای 

 نیاز به اقدامات بیشتری است. درصد،5یعنی نرخ  ژاپن بانک مرکزی یشده

 کندی رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور.5

بازگشت پرقدرتی  ،، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، از لحاظ اقتصادی5115بعد از بحران مالی جهان در سال 

به یکباره  5144در سال اما است. درصد بوده7.2،  5141 سال تاند بطوریکه متوسط رشد اقتصادی این کشورها داشت

 5141این آغازی برای یک روند نزولی بود. در سال  ودرصد رسید 2.9یافت و به این کشورها کاهش رشد اقتصادی 

متوسط رشد درصد کمتر از 4درصد رسید که این نرخ رشد 1.2قتصادهای مذکور به متوسط رشد اقتصادی برای ا

رشد  نرخ متوسط رود کهانتظار میروند نزولی،  این یدر ادامهبوده است.  5117-4332های ها بین سالاقتصادی آن

 درصد برسد.1و به  باز هم کاهش یافته 5142در سال  اقتصادی این کشورها

صادی تغییراتی که در روند رشد اقتبیش از نیمی از که  دهدالمللی پول نشان میبین های صندوقسینتایج یکی از برر

 چون یعوامل؛ 3باشداین اقتصادها می داخلی ی عواملاقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به وجود آمده است نتیجه
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 کمتر از نیمی از تغییرات رشددر واقع . 44ساختاری یهاسیاست تغییرو  41تنگناهای ایجاد شده در طرف عرضه اقتصاد

، 5145-51144های سال که دردیگر این جالب ینکته باشد.می45 عوامل خارجی اقتصادی در این کشورها مربوط به

د رش در تغییر روندرا  تریپررنگ کاهش رشد اقتصادی شرکای تجاری این کشورها نقش به خصوص عوامل خارجی 

  تر شده است.ثر عوامل خارجی کمرنگا،  5141-5149اما در سالهای  استهداشت ورهااقتصادی این کش

 با یکدیگر افزایش یافته است،های اخیر حجم تجارت اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سالاز آنجا که همچنین 

ات روند گذارد تا تغییررا بر روی رشد اقتصادی آنها می تاثیر بیشتری این اقتصادها خود در میان تغییر روند اقتصادی

این  تجارتحجم به طور مثال کاهش رشد اقتصادی چین و تحوالت به وجود آمده در  یافته.در اقتصادهای توسعه

شده است چراکه کاهش میزان  نوظهور اقتصادهایو  توسعه حال در کشورهایمنجر به کاهش رشد اقتصادی  کشور

 ای بر روی آنها دارد. مالحظهاین اقتصادها، تاثیر قابل مستقیم چین باتجارت 

عالوه بر این، نوع نظام نرخ ارز اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، عامل مهمی در میزان کاهش رشد اقتصادی که 

خالص کاال هستند، نوع نظام نرخ  یصادرکنندهاین کشورها متحمل شدند، بوده است. از آنجا که اغلب این اقتصادها 

ای که نظام نرخ ارز شناور شورهای صادرکنندهکشخص مبه طور  ی کاهش رشد اقتصادی دارد.ارز تاثیر زیادی بر اندازه

 اند.تجربه کرده 5141-5144های دارند، کاهش رشد کمتری نسبت به دیگر اقتصادهای نوظهور بین سال

د به روند تسریع رش العملبه نوعی عکس تواند، میاین اقتصادها د اقتصادی درکاهش رش توان گفت کههمچنین می

در واقع کشورهایی که رشد اقتصادی بسیار باالتر از متوسط بلندمدت خود را  ی سوم باشد.ای آغازین هزارههدر سال

دهد مواجه شدند. در واقع این موضوع نشان می با کاهش رشد شدیدتری 5141-5144های تجربه کردند، بین سال

در زمان بحران مالی جهان باشد. بروز بحران مالی و درگیری اغلب  شدیدرونق  تجربهتواند به دلیل که این کاهش می

یافته فرصتی را برای اقتصادهای نوظهور فراهم کرد که شکوفایی اقتصادی را با سرعت باالتری تجربه اقتصادهای توسعه

در این  یاعتبار ظرفیت بیشتر از هایاز ظرفیت و تامین مالی فراتر هایگذاریناشی از سرمایهنند که این رشد باال ک

 ها و موسسات مالی بزرگ انجام گردید.که توسط شرکت اقتصادها بود

 

  کاهش قیمتها در  بازار کاال.9

 است.اما با شروع فصل سوم روند قیمت نفت بار دیگر نزولی شده تقریبا با ثبات بود، یی اول سال جاربازار نفت در نیمه

ی نفت باشد اما دلیل دیگر عرضههای اقتصادی در جهان میاز انتظار فعالیت رکود فراتریکی از دالیل این روند نزولی، 

 یمتحده روسیه و ایاالتدر این مدت  بیشتر از ظرفیت است.ی نفت توسط اعضای اوپک همچنان باشد. عرضهمی

،  4+2ای جمهوری اسالمی ایران با اند. عالوه بر این، بعد از توافق هستهآمریکا نیز میزان تولید خود را کاهش نداده

یمت نفت دهد که قبینی بلندمدت بازار نفت نیز نشان میپیش باشد.بازار منتظر یک افزایش دیگر در میزان عرضه می

 واهد ماند.در سطوح پایین باقی خ 5151تا سال 
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ت قیم رات مثبت افت اخیربه طور معمول کاهش قیمت نفت برای کشورهای واردکننده دارای اثرات مثبت است اما اث

 تیافته اس کاهشکه در این مدت بر بازارهای جهانی وارد شده  هاییی دیگر شوکنفت برای این اقتصادها به وسیله

افزایش ه منجر ببنابراین افت قیمت نفت ، . استشدهصادی در این کشورها های اقتمانعی برای افزایش فعالیتدر واقع و 

 است.نشدهاین کشورها و برقراری تعادل در این بازار  از سوی تقاضای نفت

یافته گذاشته است از طریق افزایش قدرت خرید ترین اثری که کاهش قیمت نفت بر روی اقتصادهای توسعهمهم

گرچه این افزایش در برخی اقتصادها مانند آمریکا به مانند دیگر  افزایش مصرف است؛ درنتیجه کننده ومصرف

مصرف در فصل اول به دلیل شرایط نامطلوب آب و هوایی، نسبت به فصل قبل  در آمریکا ،یافته نبودهای توسعهاقتصاد

ذاری گ، سرمایهبه دلیل کاهش قیمت نفت به کاهش قیمت نفت داشت. منفی واکنش هم گذاریسرمایه اهش یافت.ک

صادرات  درآمدهای حاصل از کاهش همچنین به دلیل .کاهش یافتکل گذاری نفت و به تبع آن سرمایه ی حوزهدر 

این کشورها که اغلب از اقتصادهای نوظهور و در حال  های اقتصادی درفعالیت نفت در کشورهای دارای منابع نفتی

 زولی در پیش گرفت.توسعه هستند، روند ن

 به شدت کاهش یافته است. تحوالتنیز  -به خصوص فلزات-قیمتها در بخش غیر نفتی بازار کاالعالوه بر بازار نفت، 

عرضه و کاهش تقاضا موجب افت قیمت در این بازار شده است. افزایش در واقع  ار فلزات به مانند بازار نفت است وباز

تر از بازار فلزات بسیار پررنگن نقش در در کاهش قیمت فلزات دارد و باید گفت ایاما رکود اقتصاد چین نقش مهمی 

درصد رسیده بود 21اقتصاد دنیا به بیش از  در مصرف فلزات کل چین از اقتصاد سهم ی اخیردر دهه بازار نفت است.

بخشی از این  رسید.درصد می51هزار سوم سهم چین از مصرف فلزات به  یهای اولیهاین در حالی است که در سال

باشد. می 5145تا  5113های ها بعد از بحران مالی، بین سالگذاری چین در زیر ساخترونق سرمایه به دلیلافزایش 

 برای فلزات کاهش ورتقاضای این کش ، لذااستگرفتهقرار  49رشد اقتصادی چین در مسیر انتقالیمسیر با توجه به اینکه 

اندازی که برای بازار فلزات وجود دارد این است که این بازار نیز در یک مسیر انتقالی چشم خواهد یافت. بیشتری نیز

 باشد. آن همچنان ادامه داشته ها درقیمت قرار گیرد و روند کاهشی

 بینیپیش.1

درصد 9.4، 5142رشد اقتصادی جهان در سال  بود.خواهد  5141کمتر از سال  5142در سال رشد اقتصادی جهان 

است. همانطور که قبال هم ذکر شد، کاهش  5141درصد کمتر از رشد اقتصادی در سال 1.9که  استبینی شدهپیش

 یهای اقتصادهای نوظهور است گرچه بخشی از آن به وسیلهرشد اقتصادی به دلیل رکود به وجود آمده در فعالیت

صادی های اقتفعالیتجبران شد.  -به خصوص حوزه اروپا-اقتصادی کشورهای توسعه یافته هایعالیتو افزایش ف بهبود

ساط های انبو سیاستها در بازار کاال طح پایین قیمتی کاهش قیمت نفت و سیافته به وسیلهدر کشورهای توسعه

امین سال 2برای –ر حال توسعه کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و د در حقیقت،. پولی تقویت گردید

رشد  ی: رشد ضعیف کشورهای صادرکننده نفت، کاهش رشد اقتصادی چین، تغییر الگودالیل متعددی داردمتوالی ، 

د انداز ضعیف رشگذاری و درنهایت چشمشد اقتصادی به میزان سرمایهاقتصادی در این کشورها و وابستگی کمتر ر

در اقتصادهای نوظهوری  ریکای التین به دلیل کاهش درآمد از محل صادرات کاال.ی آماقتصادی برای کشورهای حوزه
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 یکنندگان  عموما به دلیل تضعیف نرخ ارزباشند، اثر درآمدی کاهش قیمت نفت برای مصرفی نفت میکه واردکننده

 .اقتصادها نشدو در نتیجه منجر به رشد اقتصادی بیشتر در این  خنثی گردیدکه در این اقتصادها رخ داد 

یافته و هم برای اقتصادهای نوظهور بهتر هم برای اقتصادهای توسعه 5142انداز رشد اقتصادی برای سال اما چشم

در سال  -روسیه و برزیلهمچون  -های اقتصادی بسیاری از اقتصادهای نوظهوررود که فعالیتخواهد بود. انتظار می

ند بتوا ادهااین اقتص شود که پیشرفتبینی مید. پیشاقتصادها بهبود یابین ای داخلی در و تقاضا افزایش یافته 5142

تصادی ، بهبود شرایط اقیافته نیزمیان اقتصادهای توسعه . درجبران نمایدآثار منفی روند کاهشی رشد اقتصادی چین را 

 ی اروپا رشد اقتصادی باالتر را رقم خواهد زد.ژاپن، ایاالت متحده و حوزه

 چون  عواملی ی دوم سال هم ادامه داشته باشد وهشود که بازیابی اقتصاد آمریکا همچنان در نیمی میبینپیش

ها و در نهایت رونق بازار ، بهبود ترازپرداختر بخش انرژی، کاهش تنگناهای مالیها دسطح پایین قیمت

ات اثر کاهش صادرتوانند ذکر شده می دموار در واقع کند.جهان را تقویت  اقتصاد بزرگترین مسکن، بازیابی

، 5142درصد  و در سال 5.2، 5142رشد اقتصادی آمریکا در سال . نمایددلیل تقویت دالر را جبران  به

و در  هی آمریکا کمتر بودبینی بلندمدت نرخ رشد ایاالت متحده. گرچه پیشاستبینی شدهپیشدرصد 5.5

 وری کلبهره رشد مسن شدن جمعیت و کاهشد به دلیل باشد که این کاهش نرخ رشدرصد می5حدود 

 .باشدمی 41عوامل

از قرار گرفتن  حاکیاقتصاد آمریکا در دو فصل اول سال جاری میالدی که  هایشاخصبا توجه به  از طرفی

در مسیر طبیعی است، به احتمال زیاد تا پایان سال جاری ، فدرال رزرو یک بار افزایش نرخ  این کشور اقتصاد

تا کنون اعمال نشده  5112این در حالیست که سیاست افزایش نرخ بهره از سال  خواهد کردبهره را اعمال 

بهتر شدن وضعیت بازار نیروی کار، هستند که با توجه به  باورگذاران فدرال رزرو بر این است. اما سیاست

ها به جای فدرال سال بانک 2به طوریکه بعد از -افزایش مخارج مصرفی خانوار و بهتر شدن سیستم بانکی 

گذاری، زمان افزایش نرخ بهره و اعمال شتاب سرمایهو  -اندرزرو مسئولیت اعتبارات را بر عهده گرفته

 های انقباضی فرارسیده است.سیاست

 یمت پایینق ی اروپا همچنان به روند بازیابی تدریجی ادامه دهد و عواملی چونشود که حوزهبینی میپیش 

های پولی انبساطی و تضعیف یورو در برابر سایر ارزهای خارجی موجب تقویت این روند خواهد ، سیاستنفت

درصد 4.2،  5142درصد و در سال 4.2، 5142ی اروپا در سال رود که رشد اقتصادی حوزهشد. انتظار می

 وجبموری کل عوامل بهره رشد و کاهشمریکا، عواملی مانند مسن شدن جمعیت اما به مانند اقتصاد آ باشد.

 شد.ی اروپا خواهد رشد اقتصادی بلندمدت حوزه نرخکاهش 

  رود . انتظار میاستبینی شدهپیشدرصد 2.9، 5142درصد و در سال 2.5،  5142رشد اقتصادی چین در سال

به روند کاهشی خود ادامه دهند. اما این انتظار وجود دارد که عملکرد  گذاریکه همچنان بازار مسکن و سرمایه

گذار . سیاستشود های به وجود آمده از روند پر نوسان بازار مالیکاهش نااطمینانی منجر بهگذار سیاست

دست به اصالحات ساختاری بزند. اجرای اصالحات ساختاری در کنار برای رونق بخشیدن به اقتصاد باید 
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داخلی شود و از این طریق کنندگان تواند موجب افزایش تقاضای مصرفکاهش قیمت نفت و دیگر کاالها می

ها . در واقع مشکلی که نه تنگذاری ایجاد کندکاهش سرمایه ناشی شده از گیری در مقابل رکود بیشترضربه

کند تغییر الگوی اقتصادی جهان است. تضعیف ین بلکه بسیاری از اقتصادهای نوظهور را تهدید میاقتصاد چ

توانند با استفاده از های اخیر حاکی از این موضوع است که این اقتصادها دیگر نمیتجارت جهانی در فصل

رشد از رشد صادرات  رشد صادرات محور، رشد باالی اقتصادی خود را تضمین کنند. از طرفی تغییر الگوی

 بازهدر این  و لذامحور به رشد مبتنی بر تقاضای داخلی و به طور خاص مصرف داخلی نیاز به زمان دارد 

 برای اقتصاد چین انتظار داشت. و دورقمی را توان رشد اقتصادی باالزمانی، دیگر نمی

 درصد باشد. همانطور 4 برابر با 5142درصد و در سال 1.2، 5142رود رشد اقتصادی ژاپن در سالانتظار می

ر های انبساط پولی بانک مرکزی این کشوکه ذکر شد افزایش تدریجی رشد اقتصادی ژاپن با توجه به سیاست

ها نشان بررسیشود. با وجود اینکه اال حمایت میها در بازار کو همچنین کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت

ین بانک مرکزی بسیار پایهای انبساط پولی سترش بیشتر سیاستدهد که انتظارات بازار در رابطه با گمی

 -های انبساط پولی، تضعیف بیشتر ین را در پی خواهد داشتچراکه یک افزایش دیگر در سیاست -آمده است

ه خود همچنان ب یپذیری محصوالت صادراتاما تحلیلگران معتقد هستند که ژاپن به منظور حمایت از رقابت

ی دیگر از سیاست انبساط پولی به اجرا در ه خواهد داد و تا پایان سال جاری یک مرحلهتضعیف ین ادام

 خواهد آمد.
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