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کالن شماره 8026

نهادهــای  تمــام   / اقتصــادی  گــروه 
بین المللــی دربــاره یک رکود بــزرگ در 
اقتصــاد جهــان هشــدار می دهنــد. ایــن 
درحالــی اســت کــه از هم اکنــون آمــار و 
گزارش هایــی که از وضعیــت اقتصادی 
می شــود،  منتشــر  مختلــف  کشــورهای 
تأییدکننده شــرایط ویژه اقتصاد جهانی 
اســت. در شــرایطی کــه اقتصــاد جهانی 
کــردن  فروکــش  از  پــس  بــود  امیــدوار 
پاندمی کرونا و بازگشــت کسب وکارها به 
شــرایط عادی، دوباره روند رشــد خود را 
از سرگیرد، تحوالت ماه های اخیر، یک بار 
دیگــر چشــم انداز تیــره ای را در مقابــل 

اقتصاد جهان قرار داده است.
و  اقتصاددانــان  تحلیــل  براســاس 
همچنیــن مراجــع رســمی بین المللی، 
تورم رو به رشــد در بســیاری از کشورهای 
جهــان، واکنــش   بانک هــای مرکــزی بــا 
افزایش مدام نرخ بهره، ســرمایه  گذاران 
مضطرب و تأثیر عملیات نظامی روسیه 
در اوکراین باعث شده است تا در زنجیره 
بخــش  در  بخصــوص  جهانــی  تأمیــن 
انرژی یک مشــکل بزرگ ایجاد شود. در 
این میــان به اعتقــاد کارشناســان، ادامه 
قرنطینه های همه گیری در چین نیز یکی 
دیگــر از دالیلی اســت که تأثیــر زیادی بر 

اقتصاد جهانی گذاشته است.
ë  هشــدار دو نهــاد دربــاره رکــود اقتصاد

جهان
درهمیــن راســتا طی روزهــای اخیر و 
در اقدامی کم سابقه دو نهاد بین المللی 
صنــدوق  و  جهانــی  بانــک  یعنــی 
بین المللــی پــول بــه صــورت همزمــان 
نســبت به رکود در اقتصاد جهان هشدار 
دادنــد. به گفتــه دیوید مالپــاس، رئیس 
بانــک جهانــی و کریســتالینا جورجیــوا، 
رئیس صندوق بین المللی پول، ممکن 
اســت اقتصــاد جهــان در ســال آینــده 

میالدی وارد رکود شود.
مالپاس و جورجیــوا، تأکید کردند که 

بانک های مرکزی جهان بــرای مبارزه با 
تــورم نرخ بهره بانکی را افزایش داده اند 
کــه ایــن امر روند رشــد اقتصــاد جهان را 

متوقف می کند.
مالپاس با اشــاره به اینکه کند شــدن 
رشــد در اقتصادهای پیشــرفته و کاهش 
ارزش پــول در بســیاری از کشــورهای در 
حــال توســعه نشــان دهنده بدتر شــدن 
اقتصاد جهانی اســت، گفــت: احتمال و 
خطر واقعی رکود جهانی در ســال آینده 
وجــود دارد. وی در ادامه افزود، کشــورها 
بــرای توســعه بــا مجموعــه وســیعی از 

مشکالت و بحران ها مواجه هستند.
بسیاری از بانک های مرکزی جهان در 
ســال جاری میالدی نرخ بهره را افزایش 
داده اند تا با سیاست های پولی سخت تر 
بــا تــورم مبــارزه کننــد؛ تورمی که ناشــی 
از افزایــش هزینه هــای انــرژی و میــراث 
سیاســت های پولــی و مالــی ضعیف در 

دوران همه گیری بوده است.
بانــک مرکــزی اروپــا در ماه گذشــته، 
پس از افزایــش 50 واحدی نرخ بهره در 
مــاه ژوئیه، برای اولین بار در بیش از یک 
دهه، نرخ پایه خود را به میزان بی سابقه 
75 واحد افزایش داد. فدرال رزرو ایاالت 
متحــده چندیــن افزایــش نــرخ بهــره را 
اعمــال کــرده اســت، در حالی کــه بانک 
مرکــزی انگلســتان شــدیدترین افزایش 
نرخ بهره در بیش از 20 سال گذشته را در 
ماه اوت اعالم کرد و نرخ معیار خود را از 
نیــم درصد به 1.75 درصــد افزایش داد 
که ششمین افزایش نرخ بهره از دسامبر 

محسوب می شود.
ë  زیان 4 تریلیون دالری در انتظار اقتصاد

جهان
صنــدوق  برآوردهــای  اســاس  بــر 
بین المللــی پــول، زیان جهانی ناشــی از 
کنــدی رشــد اقتصــادی ممکن اســت تا 
ســال 2026 بــه 4 تریلیون دالر برســد که 
معــادل انــدازه تولیــد ناخالــص داخلی 

آلمان است.
پیش بینی صنــدوق بین المللی پول 
نشان می دهد که یک سوم اقتصاد جهان 
شــاهد رشــد منفــی در دو ســال متوالــی 
2022 و 202۳ خواهــد بــود؛ رکــودی کــه 
یک زیــان ۴ تریلیون دالری برای اقتصاد 
جهــان بین ســال های 2022 تــا 202۶ به 
همــراه خواهد داشــت. در همین زمینه، 
مدیــر صندوق بین المللی پــول گزارش 
داده کــه هزینــه افزایــش قیمــت مــواد 
غذایــی در کشــورهای در حال توســعه ۹ 
میلیارد دالر است و زیان جهانی ناشی از 
رکود اقتصادی تا سال 202۶ به 4 تریلیون 

دالر خواهد رسید.
ë کاهش پیش بینی ها از رشد اقتصاد دنیا

صنــدوق  هشــدارها،  ایــن  از  پــس 
بین المللی پول اعالم کرد، حمله روسیه 
به اوکراین، باال رفتن هزینه های زندگی و 
کند شدن رشد اقتصاد چین، باعث کند 
شــدن رشــد اقتصاد دنیــا در ســال آینده 

میالدی تا 2.7 درصد می شود.
به گزارش سی ان بی سی، این رقم 0.2 
درصــد پایین تــر از پیش بینــی قبلی این 
صندوق در ماه ژوئیه است. تخمین زده 
می شود میلیون ها نفر در سراسر دنیا در 
سال آینده میالدی رکود اقتصاد را تجربه 
کنند. صندوق بین المللی پول در گزارش 
جدیــد خــود از دورنمــای اقتصــاد دنیــا 
اعالم کرد، عالوه  بر بحران مالی جهانی 
و اوج همه گیری کرونا، این ضعیف ترین 
رشــد اقتصــاد دنیــا از ســال 2001 اســت. 
ایــن صندوق تولید ناخالــص داخلی در 
ســال جاری میالدی را ۳.2 درصد اعالم 
کرده  اســت. ایــن در حالی اســت که این 
رقم در ســال 2021 برابر بــا 6 درصد بود. 
صنــدوق بین المللــی پــول 2۵ درصــد 
احتمال می دهد که رشد جهانی در سال 
آینده به زیر 2 درصد برسد، پدیده ای که 
از ســال 1۹70 تنها پنج بار رخ داده است. 
به گفته این صندوق، بیــش از 10 درصد 

احتمــال کاهش تولیــد ناخالص داخلی 
جهانی وجود دارد.

در کنــار هشــدارهای ســازمان ملــل، 
بانک جهانی و بسیاری از مؤسسات مالی 
دنیا، صندوق بین المللی پول هم اعالم 
کرده شرایط اقتصادی بدتر از این خواهد 
شــد و بســیاری از مــردم در ســال 202۳ 

رکود اقتصادی را تجربه می کنند.
در ایــن گــزارش آمده  اســت: »بیش  
از یک ســوم اقتصاد دنیا شاهد دو فصل 
پیاپی رشــد منفی بوده  و رشد ۳ اقتصاد 

بزرگ دنیا یعنی امریــکا، اتحادیه اروپا و 
چین آهسته شده  است.«

صندوق بین المللی پــول در گزارش 
را دلیــل کاهــش رشــد  خــود ۳ عامــل 
بــه  روســیه  حملــه  می دانــد:  اقتصــاد 
اوکرایــن، بــاال رفتن هزینه هــای زندگی و 
کند شــدن رشــد اقتصاد چین. همه این 
عوامل روی هم رفته یک شرایط بی ثبات 
از نظر اقتصادی، ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی 

را به وجود می آورد.
ادامه جنگ اوکراین با تشدید بحران 

انرژی در اروپا و تخریب زیرســاخت های 
اوکراین، اقتصاد دنیا را به شدت بی ثبات 
می کنــد. قیمــت گاز طبیعی نســبت  به 
سال گذشته میالدی بیش  از 4 برابر شده 
و صادرات گاز روسیه به کمتر از 20 درصد 
سطح سال گذشــته رسیده  است. جنگ 
در اوکراین قیمت مــواد غذایی را هم در 

سراسر دنیا باال برده  است.
صنــدوق بین المللــی پــول تخمیــن 
می زند، تورم جهانی در اواخر سال جاری 
میــالدی افزایش  یافته و بــه 8.8 درصد 

برســد که نســبت به ســال قبل تقریباً دو 
برابر می شــود. این رقم در ســال گذشته 

برابر با 4.7 درصد بود.
این صندوق با اشاره به سیاست های 
سختگیرانه پولی بانک های مرکزی دنیا 
برای مقابله با تورم و افزایش ارزش دالر 
امریــکا اعالم کرد، تورم جهانی در ســال 
آینده میالدی احتماالً تا 6.5 درصد و در 
سال 2024 تا 4.1 درصد پایین می آید. در 
این گزارش آمده  است، فقر در دنیا روبه  
افزایش است و 47 درصد جمعیت دنیا 
در حــال حاضــر در فقر به ســر می برند. 
صنــدوق بین المللــی پــول تأکیــد کــرد، 
عــالوه  بر تأثیر محدودیت هــای کرونایی 
در چین بر رشد اقتصاد این کشور، بحران 
انرژی هم سایر اقتصادهای دنیا ازجمله 

اروپا را تحت تأثیر قرار می دهد.
پیش بینــی می شــود که رشــد ایاالت 
متحــده در ســال جاری 1.۶ درصد باشــد 
که 0.7 درصد نســبت بــه جوالی کاهش 
یافته اســت. این کاهش منعکس کننده 
یک انقباض غیرمنتظره تولید ناخالص 
داخلی در ســه ماهه دوم است. صندوق 
بین المللی پول پیش بینی رشد امریکا در 
ســال 202۳ را بدون تغییر در سطح یک 

درصد نگه داشت.
صندوق بین المللــی پول پیش بینی 
کرد که رشــد منطقه یورو در ســال آینده 
به دلیل تأثیر قیمت های باالی انرژی بر 
تولید به 0.۵ درصد کاهش خواهد یافت 
و برخــی از اقتصادهــای کلیدی از جمله 

آلمان و ایتالیا وارد رکود فنی شده اند.
ë نشانه های ورود به رکود

همچنــان کــه نهادهــای بین المللی 
از رکــودی کــه در انتظار اقتصــاد جهانی 
اســت، اظهــار نگرانــی می کننــد، روزانه 
کشــورهای  اقتصــاد  از  گزارش هایــی 
مختلف منتشــر می شــود که رونــد رو به 

نزول را تأیید می کند.
گــزارش  طبــق  راســتا  درهمیــن 

منتشرشده روز گذشــته، اقتصاد بریتانیا 
در ماه آگوست 0.۳ درصد کاهش یافت. 
به گزارش اکونومیک، بر اساس داده های 
رســمی منتشر شــده، اقتصاد بریتانیا در 
ماه آگوســت به دلیل ادامه کاهش تولید 
0.۳ درصد کوچک شــد. تولید این کشور 
در ماه آگوســت به دلیل رکــود در بخش 
تولیــد 1.8 درصد کاهش یافت. تولید در 
خدمــات مصرف کننــده نیــز 1.8 درصد 
نــزول کــرد. همچنیــن گزارش هــا حاکی 
اســت که تورم آلمان به باالترین ســطح 
پس از اتحاد مجدد رسید. آمارهای اداره 
آمار فدرال )دســتاتیس( نشــان می دهد 
که تورم ساالنه آلمان همچنان دورقمی 
بــوده و بــه 10.۹ درصــد در ماه ســپتامبر 

رسیده است.
ایــن گــزارش حاکــی از آن اســت کــه 
قیمــت مصرف کننــده در مــاه ســپتامبر 
نسبت به ماه قبل به میزان قابل توجهی 
1.۹ درصــد افزایــش یافتــه و همچنیــن 
نشــان داد که قیمت محصــوالت انرژی 
به رغم اقدامات کمکی نســبت به ســال 
قبــل 4۳.۹ درصــد افزایش یافته اســت. 
ایــن افزایــش قیمت بویــژه بــرای انرژی 
خانگی قابل مشاهده بوده، به طوری که 
قیمت نفت بیش از دو برابر و قیمت گاز 
طبیعی ۹5.1 درصد افزایش یافته است.

نیــز  ایــران  همســایه  کشــورهای  در 
چشــم  بــه  تــورم  صعــود  نشــانه های 
می خــورد. نــرخ تــورم قطر در ســپتامبر 
گذشته به ۶.0۳ درصد افزایش یافت که 

باالترین سطح در سال 2022 است.
از ســوی دیگــر، اداره آمــار کار امریــکا 
در گزارشــی اعــالم کرد، شــاخص اصلی 
کشــور  ایــن  در  مصرف کننــده  قیمــت 
کــه قیمت مــواد غذایــی و انــرژی در آن 
محاســبه نمی شــود، در ســال منتهی به 
ســپتامبر ۶.۶ درصــد افزایــش یافت که 
باالترین ســطح این شــاخص را از ســال 

1۹82 نشان می دهد.

صندوق جهانی پول:  اقتصاد جهانی رو به رکود، اقتصاد ایران رو به رشد
گزارش »ایران« از هشــدار نهادهای بین المللی درباره بدترشدن وضعیت اقتصاد جهان

اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب های جاری ایران بهبود یافت

در حالــی کــه اغلــب اقتصادهــای دنیــا 
تحــت شــرایط رکــودی قــرار گرفته انــد، 
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد، 
اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین 
ســال متوالی رشــد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم 
و تراز حســاب های جاری ایران بهبــود یابد. اقتصاد ایران 
کــه در ســال 201۹ در پی سیاســت تحریم هــای حداکثری 
رشــد منفــی ۳.1 درصــدی را تجربــه کــرده بــود در ســال 
2020 و بــا وجــود شــیوع کرونــا از رکود خارج شــد و رشــد 
۳.۳ درصدی و در سال 2021 رشد ۴.7 درصدی را تجربه 
کــرد. ایــن نهاد بین المللی نــرخ تورم در ایران طی ســال 

گذشــته میــالدی )2021( را ۴0.1 درصــد محاســبه کــرده 
اســت. این نهاد پیش بینی کرده است در سال جاری نرخ 
تورم در ایران نه تنها نســبت به ســال قبــل افزایش نیابد 
بلکه به ۴0 درصد برســد که نســبت به ســال 2021 اندکی 
کاهــش خواهــد داشــت. ایــن گــزارش همچنیــن انتظــار 
دارد تراز حســاب های جاری ایران طی امســال نسبت به 
ســال قبل بیش از دو برابر شــود. تراز حســاب های جاری 
ایــران در ســال 2021 معــادل 0.۶ درصد تولیــد ناخالص 
داخلــی اعالم شــده بود که بر اســاس پیش بینی صندوق 
بین المللــی پــول این رقم در ســال جاری به معــادل 1.۶ 

درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

پیش بینی رشد اقتصادی ایران

بـــرش

G
et

ty
 Im

ag
es


