

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 های اقتصادیمعاونت بررسی  

 

  از اقتصاد جهان و ایران متحد بینی سازمان مللپیش

                                                              

رود این نرخ در درصد برآورد شده و انتظار می 9.2معادل  9102در سال رشد اقتصادی جهان  ،سازمان ملل گزارشس براسا

درصد تخمین زده شده که طبق  1.2حدود  9102درصد برسد. نرخ رشد تجارت جهانی نیز در سال  9.2به  9191سال 

، طی یک دهه 9102تصادی و تجارت جهان در سال درصد خواهد رسید. نرخ رشد اق 2به بیش از  9191ها تا سال بینیپیش

درصد برآورد شده که با  1.0نیز منفی  9102ترین سطح خود قرار داشته است. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال اخیر در پایین

گزارش  ود جزئی را شاهد خواهد بود. در این مطلب،ضمن منفی بودن، بهب، 9190و  9191های سالها، طی بینیشتوجه به پی

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 9191انداز اقتصاد جهان در سال سازمان ملل متحد از چشم

 رکیاسرتهیه شده توسط فروغ کریمی امی   
 8931   بهمن
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 جهانچشم انداز 

 های. در میان درگیریوجود دارداقتصاد جهانی پویا و فراگیر نیاز به ، 9121دستیابی به اهداف توسعه پایدار  منظوربه 

 هیتوجقابلهای اخیر با زوال گسترده و های سیاسی گسترده، اقتصاد جهان طی سالو نااطمینانی مداومتجاری 

ها برای کاهش فقر، ایجاد شغل مناسب، افزایش دسترسی به مانع تالشممکن است بوده است. این امر  روروبه

هان شود. رشد تولید ناخالص داخلی ج دستیابی بسیاری از سایر اهداف توسعه پایدار و صرفه به مقرونانرژی پاک و 

 9112-9112ترین نرخ پس از بحران مالی جهان در سال که پایین یافتهکاهشدرصد  9.2معادل  9102در سال 

کیفیت اجتماعی و محیط زیستی رشد اقتصادی،  ازها با افزایش نارضایتی زمانهم. این کاهش رشد (0)نمودار  است

 های تجاری جهانتنش شدن ترآرام باوجوداست.  بوده ها و بحران شدید شرایط جوی همراهفراگیر شدن نابرابری

 حل اساسی صورتبههای را به وجود آورده مهمی که این درگیری عواملبا توجه به اینکه هنوز  ،هادر برخی جبهه

، برای سال ودشوجود دارد. با فرض اینکه این مشکالت بالقوه حل ن همچنانقبلی شتن به اوضاع برگ پتانسیلنشده، 

های سیاسی شود؛ اگرچه که نااطمینانیبینی میدرصد پیش 9.2انی تا جه قتصادافزایش جزئی در رشد ا 9191

 . خواهد بود اثرگذارگذاری های سرمایههمچنان بر برنامه

 استبه کمترین سطح خود طی دهه گذشته رسیده  یتولید ناخالص داخلی و تجارت جهان واقعی ، رشد9112در سال  -1نمودار 

9100 9109 9102 9104 9102 9106 9101 9102 9112 9191 

سال اخیر 11کمترین سطح طی   9.3 1.3 
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 متحد ملل سازمانمنبع: 

 است.  9101محاسبه نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی براساس سال پایه 

1 

9 

4 

6 

8 

11 

19 

14 

9 

9.5 

3 

3.5 

4 

4.5 



   اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

  
 
 

2
 

 معاونت بررسی های اقتصادی

 شتر های سیاسی را بینااطمینانی ،های تجاری جهانبین افزایش و عدم افزایش تنش نوسانها ها و ماهافزایش تعرفه

 9102درصد در سال  1.2 تا سطحرشد تجارت جهانی را گذاری را به طور قابل توجهی محدود کرده و کرده، سرمایه

کاهش  ،آمریکا و چین متحدهایاالتبین . تجارت (0)نمودار  طح طی دهه گذشته استکه کمترین س کاهش داده

ترونیک، های خودرو و الکالمللی ایجاد کرده است. بخشهای تامین بینگیری را برای زنجیرهکه اختالالت چشمیافته 

 اند. ای دارند، ضربه سختی خوردهن کشوری گستردههای تولیدی بیکه شبکه

 مدت در کند. در میان شرایط پولی انبساطی طوالتیمالی را تهدید می اقتصاد جهانی گرفتار خطراتی است که ثبات

. بدهی فراگیر شده است ی ازاقتصادهای توسعه یافته و رشد سریع اعتباری در اقتصادهای نوظهور، سطوح باالی

دهد و یها را نیز کاهش مهای مالی را در پی دارد بلکه مقاومت اقتصاد به شوکافزایش سطح بدهی نه تنها ریسک

 شود. های اقتصادی میوخامت بیشتر فعالیت یدر مواردو باعث ایجاد شکنندگی  درنتیجه

 جمیع ای از بدهی جهانی تگذاری ناکافی هستند. بخش عمدهبرای تحریم سرمایه های پولی بسیار سنگینسیاست

عالیت بین بخش مالی و ف را های مالی تزریق شده که نارضایتیوری به داراییشده اخیر به جای افزایش ظرفیت بهره

 آورده است.  وجود بهاقتصاد واقعی 

 مراه دارد های قابل توجهی را به هشد ناکافی است، بلکه هزینهوابستگی زیاد به سیاست پولی نه تنها برای احیای ر

 کفایتهای بهره جهانی و پایین بودن نرخکرد.  اشارهتوان به تشدید خطرات ثبات مالی می هاآنکه از جمله 

 بوده است.  تأثیرگذاربدهی جهانی  رشد تحریکها و قیمت دارایی افزایش ها،ریسک کاهشدر  ،نقدینگی

 های مختلفی که که ریسک استمنوط به این فرض  9191 رشد اقتصاد جهان در سال بینیافزایش جزئی در پیش

بی یابد؛ برگزیت با چارچوها بیش از این شدت نمیهای تجاری و تعرفهتنش -افتنددر کمین هستند، اتفاق نمی

های کیابد؛ ریسهای جغرافیایی افزایش نمی؛ چالششدهشفاف برای ارتباط آینده انگلیس و اتحادیه اروپا منعقد 

افتد. حتی یک انحراف کوچک از هر یک از بار اتفاق نمیهای جوی مصیبتالی تحت کنترل هستند و شوکثبات م

های تجاری که کند. به عنوان مثال، تشدید تنش کندتررا  9191تواند رشد اقتصادی جهان در سال این فرضیات می

ا به آینده گذاری رنها یک درصد از سرمایهو آسیای شرقی ت یافتهتوسعههای اقتصادی در کشورهای بنگاه ودباعث ش

به  9.2از درصد و رشد تولید ناخالص داخلی را  1.6به  9.2از رشد تجارت جهانی را بینی پیشتواند موکول کنند، می

کاهش دهد.  9191درصد در سال  0.2
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 

 

 

 مراه خواهد بود.  این سال هسرانه در  درآمد کاهش یا عدم تغییربا کشور، یک کشور  5از هر  -1شکل 

 )درصد( 9191تولید ناخالص داخلی در سال سرانه بینی رشد پیش

  سریع به رشد همچنان آسیا شرق

 دهد.خود ادامه می درآمد

یک دهه است که سرانه تولید ناخالص  ،آفریقادر 

   تقریباً بدون تغییر مانده است.داخلی 

کاهش گسترده سرانه تولیدناخالص داخلی در 

ترس از  ،آمریکای التین و دریای کارائیب

 دادن یک دهه دیگر را افزایش داده است. دست

 %4بیش از  %4و  19بین  %9و  %1.2بین  %1.2و  %1.2بین  %-1.2کمتر از  بدون داده

ایران در زمره کشورهای با رشد 

 1.2درآمد سرانه کمتر از منفی 

 .درصد قرار دارد
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 ندر پاکستا هاتراز پرداختمشکل های مالی و رکود اقتصادی در هند، تعمیق رکود اقتصادی ایران، و بروز بحران، 

انداز اقتصادی کشورهای کوچک منطقه را که در تالش برای ثابت نگه داشتن نرخ رشد خود در جهانی با چشم

  چالش روز افزون هستند، تحت تاثیر قرار داده است.

 های توانند به میزان کافی تنها توسط سیاستتوسعه، ماهیتی جهانی دارند و نمی به های مربوطبسیاری از چالش

شوند تا به  تکمیل ،المللی مؤثرترهای ملی باید با همکاری بینلی مورد رسیدگی قرار گیرند. سیاستساختاری داخ

مان با زالمللی و تأمین مالی، دست یابند. هماقلیمی، تجارت بین اتهای تغییراهداف مشترک، بخصوص در حوزه

ند و یافته به سمت چین، هسایر کشورهای توسعه متحده آمریکا وانتقال توازن اقتصاد جهان از اتحادیه اروپا، ایاالت

 گیری اقتصاد جهانی نیز در حال انتقال خواهد بود. توسعه، قدرت تصمیمسایر کشورهای درحال

  بااینکه تولید ناخالص داخلی معیاری است که برای ارزیابی رونق و عملکرد اقتصادی بیش از هر معیار دیگری مورد

در ارتباط با چگونگی توزیع درآمد کشور، اثر فعالیت اقتصادی بر منابع طبیعی و این شاخص استفاده قرار گرفته، اما 

دهد. هیچ اطالعاتی را ارائه نمی ،زیست، کیفیت زندگی مردم به لحاظ تحصیالت، سالمت یا امنیت شخصیمحیط

های مرگبار ادامه دارد، بحران یراستا با بسیاری از ابعاد، رفاه جهانی از سطوح مورد هدف کمتر شده است. درگیرهم

برند در حال افزایش است و این تغذیه رنج میتر شده، تعداد افرادی که از ناامنی غذایی و سوءآب و هوایی عمیق

 ود.  شباعث تبعیض شدید اجتماعی می ،هاو فرصت ی، سالمتی، تحصیلیدرآمدهای ه نابرابریوجود دارد ک درک

 شتاب  ،درصد رشد کند. سناریوی پایه 0.2معادل  9191در سال  تولید ناخالص داخلیسرانه ود شبینی میپیش

رود تظار میکند؛ بطوریکه انبینی میتوسعه پیشمتوسطی را در رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از مناطق درحال

یا عدم  با کاهشکشور جهان  2شرق آفریقا و شرق آسیا به رشد درآمد سریع خود ادامه دهد. اگرچه که یکی از هر 

شرفت به سمت سطح زندگی باالتر پیاز قبل، برای بسیاری از افراد، . (0)شکل  بودرانه درآمد مواجه خواهد س تغییر

میلیون نفر 211 ی)دارا های اساسیمتوقف شده است. امروزه، در یک سوم کشورهای در حال توسعه وابسته به کاال

 کمتر است.  ،9104ت به سال جمعیت( متوسط درآمد واقعی نسب

 های مرتبط با بحران آب و هوایی برای بسیاری از کشورها به یک چالش روزافزون تبدیل شده است و ریسک

ن انتشار گازهای بی ارتباط قطعاری باشد. تنها راه ذگسیاست بستهناپذیر از هر گونه اقدامات اقلیمی باید جزئی جدایی

تغییر ترکیب انرژی است. مقابله با گرمایش جهانی نیازمند یک اراده سیاسی قوی و  ،ای و فعالیت اقتصادیگلخانه

 است.  موجوداستقرار کامل همه ابزارهای سیاسی 

 گذاری در که سرمایهمدت را با دید کوتاهشوند و تصمیمات کم گرفته میهای اقلیمی همچنان دستریسک

و  کندیگذاری مکند. انتقال به جهانی که بر روی کربن قیمتشویق میتدهد، توسعه میهای با کربن زیاد را دارایی

کنند، هایشان را تقبل میمحیطی مربوط به فعالیتهای زیستمسئولیت سهم هزینه ،هاافراد تولیدکننده آلودگی

ها تبسیاری از دولکند. این امر های با کربن باال ایجاد میای را در میان دارندگان داراییهای گستردهپذیریآسیب
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 معاونت بررسی های اقتصادی

تر، فقدان دهد. به طور گستردهقرار میها از دست دادن ارزش داراییناگهانی و  زیانگذاران را در معرض و سرمایه

 شوار ساخته است. را بسیار د یست محیطییابی به اهداف زدست ،مدتبلنددید 

 مداوم با کاهش قابل توجهی همراه بوده کنند طی چند دهه اخیر به طور سهم جمعیتی که در فقر شدید زندگی می

که عمدتاً ناشی از تجربیات موفق در چین و هند است.  اگرچه این پیشرفت در جهان کسب شده، اما تعداد افرادی 

آمریکای  هایی ازجنوب صحرای آفریقا و در بخش در کنند در برخی از کشورهای آفریقاییکه در فقر شدید زندگی می

گیر افزایش یافته است. پیشرفت پایدار به سمت کاهش فقر هم به تقویت چشم ،رائیب و غرب آسیاالتین و دریای کا

نیاز دارد. در غیاب کاهش شدید  ،برای مقابله با سطوح باالی نابرابری تعهداتتحکیم وری و هم به رشد بهره

 2.1حدود ه سران رشد ساالنه درآمدنرخ نابرابری، از بین بردن فقر در کشورهای غیر از کمتر توسعه یافته آفریقا به 

 اختالف زیادی دارد. ،درصدی آن طی دهه گذشته 1.2درصدی نیاز دارد که در مقایسه با نرخ ناکافی 

 تر این پتانسیل را دارد که نه تنها مزایای زیست محیطی بلکه منافع اقتصادی  انتقال به سمت یک ترکیب انرژی پاک

های فسیلی از توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر ود. به عنوان مثال واردکنندگان سوختبسیاری از کشورها را موجب ش

در همین حین، برخی کشورها با شود. امنیت انرژی و تعادل خارجی می حفظمنجر به شوند که داخلی منتفع می

های نیاز برای سیستم کربن از جمله فلزات و مواد مورد کم یهاتقاضای باال برای منابع مورد استفاده در فناوری

نهایتاً، این انتقال منجر به رو هستند. جدید حمل و نقل روبهاشکال های کارآمد و انرژی تجدیدپذیر، ساختمان

ها به ها خواهد شد و حمایت از حفاظت و گسترش جنگلگذاری باالتر منابع طبیعی مانند خورشید، باد و آبراهارزش

 عنوان از بین برنده کربن افزایش خواهد یافت. 

 انداز ایرانچشم

  ،ا توجه به تاثیر کاهش قیمت نفت، ب 9191شود اقتصاد ایران در سال بینی میپیشطبق گزارش سازمان ملل

 .تر شودمنقبض ،های اجتماعیهای ایاالت متحده آمریکا و ناآرامیتحریم

  درصدی تولید ناخالص  9در ادامه افت  درصد کاهش یافته که 1.0حدود  9102در سال ایران تولید ناخالص داخلی

ها توسط ایاالت متحده آمریکا و ندن تحریمهای ویرانگر، بازگردااست. جاری شدن سیل 9102در سال  آنداخلی 

ها با عربستان سعودی، اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی صادرات شده است. افزایش تنش

های اجتماعی با کاهش بیشتری همراه شده است. با گذاری و رشد مصرف بخش خصوصی در میان ناآرامیسرمایه

های ناشی از رکود اقتصادی افزایش داده، اما بازگشت های خود را برای رفع چالشزینهاینکه در حال حاضر دولت ه

انداز همچنان چشم ،کشد. کمبود شدید تنوع اقتصادی ایراناقتصادی ایران به قلمرو مثبت چندین سال طول می

های صادی ایران در سالرود رشد اقتها انتظار میبینیسازد. با این وجود طبق پیشاقتصادی کشور را مبهم می

 (.9درصد برسد )نمودار  0.9درصد و منفی  9.1های منفی کمی بهبود یافته و به ترتیب به رقم 9190و  9191
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 )درصد( 9191تا  9119های ینی آن بین سالبرشد اقتصادی ایران و پیش -9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

  نتین، رژادر ایران و بسیاری از دیگر کشورها از جمله آ 9102، تورم ساالنه در سال سازمان ملل متحدبراورد طبق

ده شیت عرضه و عدم توازن شدید اقتصاد کالن مواجه هستند، بیشتر سودان جنوبی، بولیوی و ونزوئال که با محدود

 (. 2یابد )نمودار  کاهشتاحدودی ایران شود نرخ تورم بینی میپیش 9190و  9191های طی سالاست. 

 9191تا  9111های ینی آن بین سالایران و پیشنرخ تورم  -3نمودار 

 

 اند ممکن استشدههای فسیلی طراحی که برای جلوگیری استفاده از سوختمحیطی زیست ها و مقرراتمالیات ،

های باالتر کاالهای ضروری مانند موادغذایی و سیستم گرمایشی شوند. هزینه منجر به حداقل در یک دوره انتقال،

از آنجا که این کاالهای اساسی نمایانگر بخش بزرگی از درآمد یک خانواده فقیر است، تغییر انرژی اثرات مهمی بر 

های این گزارش در این زمینه مربوط به اعتراضات گسترده مربوط به ز مثالفقر و نابرابری خواهد داشت. یکی ا

یارانه سوخت در ایران و کشورهای دیگر از جمله اکوادور، فرانسه و  کاهشپیامدهای اجتماعی مالیات سوخت و 

از اقدامات  شماریهای بیحال، نمونهبا ایناقتصادی چنین اقداماتی است. -های سیاسیسودان است که نشانگر جنبه

 تتجربیا رخ داده است.آمیز اصالحات نیز وجود داشته که بسیاری از آنها نیز در همین مجموعه کشورها موفقیت
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 معاونت بررسی های اقتصادی

 به توجه با که شود طراحی ایگونه به بایدحذف یا کاهش یارانه انرژی،  سیاست که دهدمی نشان آمیزموفقیت

 از پذیرش کافی هم برخوردار باشد.  دیده،آسیب شهروندان و صنایع در نابرابری، بر آن تأثیر وپیامدهای 

 

 هی نسبت به با افزایش قابل توج 9102رود نرخ بیکاری در ایران در سال انتظار می ی سازمان مللبراساس برآوردها

سال( نه  24تا  91)درسن  درصد جوانان ایران 22حدود . (4)نمودار  درصد برسد 09.2مواجه باشد و به  9102سال 

درصد و برای  01(؛ این نرخ برای مردان حدود 0NEETنه در حال تحصیل یا یادگیری هستند )و  در حال اشتغال

 درصد است.  61زنان حدود 

 )درصد( 9112تا  9111در سال نرخ بیکاری ایران  -4نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Not in Employment, Education or Training 
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