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 .1بر اساس گزارش  WESP1سال  9112میالدی :رشد
استوار اقتصاد جهانی چالش هدای قابد توجد توسد را
9
تحتالش اع قرار داده است.
گزارش وضعيت و چشمانداز اقتصادی جهان در سال  9191ميالدی ژانویه  9191ميالدی خاطر نشان میسازد کهه رشهد
اقتصادی جهان با یک سرعت ثابت باعث شده است افزایش ریسکهای نامطلوب که به طور بالقوه میتواننهد چهالشههای
توسعه را در بسياری از نقاط جهان تشدید کنند ،به چشم نيایند.
برآورد میگردد با تعدیل کندی رشد چند اقتصاد بزرگ نظير آرژانتين ،کانادا ،چين و ترکيه به واسطه شتابگهرفتن رشهد
اقتصادی در آمریکا ،اقتصهاد جههان در سهال  9192مهيالدی  3.9درصهد رشهد نمهوده باشهد .در بسهياری از کشهورهای
توسعهیافته ،نرخهای رشد به اندازه سطح بالقوه آنها افزایش یافته و نرخ بيکاری در آنها به یکی از کمترین مقادیر خهود در
تاریخ رسيده است .در ميان اقتصادهای در حال توسعه ،مناطق شرق و جنوب آسيا با توجه بهه شهرایم مطلهوب تقاضهای
داخلی همچنان روند رشد به نسبت قدرتمندی دارند .با این که فعاليت اقتصادی کشورهای صادرکننده کاال بهه خصهو
صادرکننده سوخت به تدریج رو به بهبودی است ،رشد اقتصادی این کشورها همچنان نسبت بهه نوسهاناق قيمهت کاالهها
آسيبپذیر است .کاهش شدید قيمت جهانی کاالها در سالهای  9192و  9191ميالدی همچنهان بهر تهراز مهالی و تهراز
خارجی این کشورها فشار آورده و برای آنها بدهیهای سنگينتری به همراه داشته است.
با نگاهی به آینده میتوان نشانههای روزافزونی از این که رشد اقتصادی جهان به اوج خود رسيده ،مشهاهده نمهود .توليهد
جهانی محصوالق صنعتی و حجم مبادالق تجاری به خصو

در بخشهای کاالهای واسطهای و تجارقهای سرمایهبهر از

اوایل سال  9192ميالدی به تدریج رو به کاهش گذاشتهاند .با توجه به تشدید منازعاق تجاری ،ریسکهای فشار و نوسان
مالی و تنشهای ژئوپولتيکی پنهان ،شاخصهای پيشرو در چندین کشور از کاهش شدق رشد اقتصادی حکایت دارند .در
عين حال ،تعداد اندکی از کشورهای توسعهیافته نيز با محدودیت های ظرفيت روبرو هستند که این امهر ممکهن اسهت در
کوتاهمدق بر رشد اقتصادی آنها تأثير منفی بگذارد.
گزارش وضعيت و چشمانداز اقتصادی جهان پيشبينی میکند اقتصاد جهان در سالههای  9191و  9191مهيالدی رشهد
باثباق  3درصدی را تجربه نماید (نمودار.)9
World Economic Situation and Prospects:
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وضعيت و چشمانداز اقتصادی جهان
9این مقاله ترجمهای از گزارش زیر است:
United Nations, “World Economic Situation and Prospects, Monthly Briefing”, January 2019,
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_mb.shtml
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نمودار  .2رشد توليد ناخالص داخلی جهان
واحد :درصد
منبعUN/DESA :
ارقام سال  9192ميالدی برآورد شده و ارقام سالهای  9191و  9191ميالدی پيشبينی هستند

با فروکش کردن اثر مشوقهای مالی ،پيشبينی میگردد روند رشد اقتصادی آمریکا از  9.2درصد در سال  9192ميالدی
به  9.1درصد در سال  9191ميالدی و  9درصد در سال  9191ميالدی کاهش یابد .با این که پيشبينی میشود اتحادیه
اروپا رشد اقتصادی باثباق  9درصدی را تجربه کند ،اما ریسکهای نامطلوبی شامل خروج بریتانيا از این اتحادیه وجود
دارند .انتظار میرود رشد اقتصادی چين از  9.9درصد در سال  9192ميالدی به  9.3درصد در سال  9191ميالدی
کاهش یابد و حمایت سياستی اثراق منفی تنش های تجاری را تا حدی تعدی کند .چند کشور بزرگ صادرکننده کاال
شامل برزیل ،نيجریه و روسيه احتماالً در دوره چشمانداز افزایش اندکی در رشد اقتصادی خود تجربه نمایند هرچند پایه
این رشد پایين است.

رشد اقتصادی نامتوازن است و اغلب به مناطقی که بيشترین نياز را
به آن دارند نمیرسد.
با وجود آمارهای مطلوب اقتصاد جهانی ،پيشرفت اقتصادی در مناطق مختلف به شدق نهامتوازن اسهت .علهیرغهم بهبهود
چشماندازهای رشد در سطح جهانی ،چندین کشور بزرگ در حال توسعه در سهال  9192مهيالدی شهاهد کهاهش درآمهد
سرانه خود بودند .با این که پيشبينی میگردد در سال  9191ميالدی بهبودی نسبی حاصل شود ،احتماالً درآمهد سهرانه
در مرکز ،جنوب و غرب آفریقا ،غرب آسيا و آمریکای التين و کشورهای حوزه دریای کارائيب همچنان بدون تغيير بوده یا
رشد بسيار اندکی خواهد داشت (نمودار .)9این مناطق حدود یک چههارم جمعيهت جههان را کهه در فقهر شهدید زنهدگی
میکنند در خود جای دادهاند .در اکثر کشورهای کمتر توسعهیافته ( ،9)LDCsرشد توليد ناخالص داخلی سهرانه همچنهان
به طور قابلتوجهی کمتر از ميزانی است که برای ریشهکنی فقر شدید مورد نياز است.

Least Developed Countries
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نمودار .1ميانگين ساالنه رشد توليد ناخالص داخلی سرانه در مناطقه مختلف جهان
واحد :درصد
از چپ به راست :شرق آسيا ،جنوب آسيا ،غرب آسيا ،غرب آفریقا ،شرق آفریقا ،مرکز آفریقا ،آفریقای شمالی ،جنوب آفریقا ،کشورهای امریکای التين و حوزه دریای کارائيب،
اقتصادهای در حال گذار
منبعUN/DESA :

حتی در ميان اقتصادهایی که رشد درآمد سرانه قدرتمندی را تجربه میکنند ،فعاليتهای اقتصادی اغلب در مراکز
صنعتی و مناطق شهری بيشتر از مناطق روستایی و حاشيه شهرها صورق میپذیرند .علیرغم نرخ بيکاری به لحاظ
تاریخی پایين در چند کشور توسعه یافته ،بسياری از افراد ،به خصو آنهایی که درآمد پایينی دارند ،در دهه گذشته
شاهد رشد بسيار اندک یا صفر درآمد قابل تصرف خود بودهاند.
از آنجا که بسياری از کشورها در تالش برای کاهش فقر ،توسعه زیربناهای ضروری و حمایت از متنوعسازی اقتصادی
هستند ،کاهش درآمد یا رشد ناکافی آن همراه با سطح باالی نابرابری ،چالش عظيمی برای آنها ایجاد خواهد نمود.
نابرابریهای عميق در توزیع درآمد نيز پيشرفت در نيل به اهداف توسعه پایدار به خصو هدف شماره  ،9ریشهکنی فقر
را با مانع مواجه کرده است .آفریقا ،آمریکای التين و کشورهای حوزه دریای کارائيب و غرب آسيا -سه منطقهای که به
لحاظ تاریخی نابرابری باالیی دارند -در دو دهه گذشته در کاهش نابرابریها پيشرفتهایی داشتهاند .با این وجود ،با توجه
به ميزان چالشهای کنونی ،ریشهکنی فقر در آفریقا و کشورهای کمتر توسعهیافته تا سال  9131ميالدی نيازمند رشد
دو رقمی توليد ناخالص داخلی و کاهش قابل توجه نابرابری است.

افزایش ریسکهای نامطلوب و آسيبپذیریها تهدیدی جدی برای
چشمانداز رشد است.
اقتصاد جهانی با مجموعهای از ریسکها روبرو است که میتوانند به شدق فعاليتهای اقتصادی را مختل کهرده و آسهيبی
قابلتوجه بر چشمانداز توسعه بلندمدق وارد نمایند .این ریسکها عبارتند از افزایش منازعهاق تجهاری ،انقبهاا ناگههانی
شرایم مالی جهان و تشدید ریسکهای جوی.
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 .2-1-2افزایش منازعات سياست تجاری
افزایش تنش های تجاری ميان اقتصادهای بزرگ جهان در سال  9192ميالدی ،با افزایش شدید اختالف نظرهها در مهورد
مکانيزم حل و فصل منازعاق در سازمان تجارق جهانی همراه بود .تصميماق آمریکا مبنی بر افزایش تعرفههههای وارداق،
اقداماق انتقامجویانه دامنهداری را به همراه داشت .تداوم تنش های باالی تجاری و افزایش روزافزون تعرفهها ،چشهمانهداز
رشد اقتصادی جهان را با ریسک مواجه نموده است .فعاليتهای اقتصادی جهان از طریهق چنهد مجهرا تحهت تهأثير قهرار
میگيرد که عبارتند از رکود در سرمایهگذاری ،افزایش قيمتهای مصرفکننده و کهاهش اطمينهان تجهاری .ایهن امهر در
زنجيره ارزش جهانی به خصو

در اقتصادهای شرق آسيا که به شدق در زنجيرههای عرضه تجارق ميان چين و آمریکها

جای گرفتهاند اخالل ایجاد می کند .همچنهين رشهد کنهدتر در ایهن دو کشهور ،تقاضها بهرای کاالهها را کهاهش داده و بهر
کشورهای صادرکننده کاال در آفریقا و آمریکای التين تأثير میگذارد.
عالوه بر این ،تداوم رشد محدود تجارق ،بر رشد بهرهوری در ميانمدق و سپس چشماندازهای رشهد در بلندمهدق تهأثير
منفی میگذارد .تجارق از طریق صرفه به مقياس ،دسترسی به منابع و کسب دانش و فنهاوری بهه رشهد بههرهوری کمهک
میکند .تجارق خدماق نيز به فراگيری ،بهبود و متنوعسازی کمک میکند .ایهن مجهاری بها تصهميماق سهرمایهگهذاری،
زنجيرههای بهرهوری ،رشد اقتصادی و در نهایت توسعه پایدار درهم تنيدهاند.

 .1-1-2انقباض ناگهانی شرایط مالی جهان
بازارهای مالی در سال  9192ميالدی چند دوره حاد نوساناق باال را تجربه نمودند چرا کهه اطمينهان سهرمایهگهذاران بهه
واسطهی افزایش تنش های تجاری ،تحوالق بازار نفت و تغيير انتظاراق در مورد سياست پهولی آمریکها تحهت تهأثير قهرار
گرفت .با توجه به این شرایم ،شرایم مالی جهان در طول این سال با کمهی انقبهاا همهراه بهود .در شهرایم نااطمينهانی
کنونی ،هر گونه تحوالق غيرمنتظره یا تغيير ناگهانی در اطمينان و نظر سرمایهگهذاران مهیتوانهد موجهب بهروز نوسهاناق
شدید در بازار و یا تخصيص مجدد آشفته سرمایه گردد.
با توجه به انبساط مالی به شدق موافق چرخه و افزایش تعرفههای وارداق ،ممکن است افزایش شهدید فشهارهای تهورمی
موجب گردند فدرال رزرو آمریکا سریعتر از آنچه انتظار میرود نرخهای بهره خود را افزایش دههد .ازآنجها کهه بانهکههای
اروپایی در هدایت جریاناق مالی بينالمللی نقش مهمی دارند ،شکسهت احتمهالی سياسهتگهذاران اروپها در نههاییسهازی
توافقاق قانونی و مقرراق پسا برگزیت تا قبل از ماه مارس سال  9191ميالدی ،ریسکهای بيشتری برای ثباق مهالی ایهن
قاره به همراه خواهد آورد .در حالی که احتماالً تسهيل اخير سياست پولی در چين به رشد اقتصهادی کوتهاهمهدق کمهک
خواهد کرد ،میتواند موجب تشدید عدم تراز مالی شود .ممکن است در آینده این اقدام ریسک یهک فرآینهد اههرمزدایهی
نامنظم را افزایش دهد و عواقب زیادی برای فعاليت اقتصادی واقعی به همهراه داشهته و دارای اثهراق جهانبی منطقههای و
جهانی باشد.
افزایش سریع نرخ های بهره و تقویت قابلتوجه دالر میتواند آسيبپذیریها و مشکالق مالی داخلی برخهی از کشهورها را
تشدید کرده و به افزایش ریسک مضيقه بدهی منجر شود .در بسياری از کشورهای توسعهیافته و در حهال توسهعه ،سهطح
بدهیهای عمومی و خصوصی به بيشترین مقادیر خود در دوره پس از بحران مالی جهان رسيدهاند (نمودار.)3
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نمودار .3اجزای بدهیهای بخش غير مالی اقتصادهای توسعهیافته و اقتصادهای نوظهور
واحد :درصدی از توليد ناخالص داخلی
مناطق از چپ به راست :اقتصادهای توسعه یافته  ،اقتصادهای نوظهور
ستونها از باال به پایین :خانوارها ،شرکتها ،دولت
منبع :آمارهای مجموع اعتباراق ،بانک تسویههای بينالمللی

در چنيدین کشور ،تعهداق خدماق بدهی باال بار بسيار سنگينی برای تأمين مالی دولت ایجاد کرده است .به طور
گسترده تر ،افزایش بدهی در اقتصادهای در حال توسعه به طور کلی با یک توسعه برابر داراییهای مولد 9همخوانی ندارد.
با توجه به شکافهای زیرساختی عظيم و از بين بردن سرمایههای موجود ،این امر نگرانیها در مورد ثباق بدهیها و
همچنين ظرفيت مولد در ميانمدق را افزایش میدهد.

 .3-1-2تشدید ریسکهای جوی
در شش سال گذشته بيش از نيمی از حوادث جوی شدید به دليل تغييراق جوی بودهاند .شوکهای جوی تأثير مشهابهی
بر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارند و جوامع بزرگ را در معهرا خطهر جابجهایی قهرار مهیدهنهد و موجهب
وارد آمدن خسارقهای سنگين بر زیرساختها میشوند .با این وجود ،هزینههای انسانی این بالیا در کشورهای کم درآمد
و با درآمد متوسم اندک بسيار بيشتر است .به طور ویژه ،بسياری از کشورهای جزیرهای در حال توسهعه از طریهق سهيل،
افزایش خشکسالی ،فرسایش ساحلی و کاهش آب آشاميدنی در معرا ریسکهای جوی هستند .خسارقههای جهوی بهه
زیرساختهای حياتی حمل و نقل تأثيراق گستردهتری بر تجارق بينالمللی و چشهمانهدازهای توسهعه پایهدار کشهورهای
آسيبپذیرتر دارند.
با این که پيشرفتهایی در زمينه کاهش شدق توليد گازهای گلخانهای صورق گرفتهه ،گهذار بهه سهمت توليهد و مصهرف
متناسب با محيم زیست پایدار از سرعت کافی برخوردار نيست .اگر قصد داریم از آسيبههای جهدی بيشهتر بهه معهاش و
Productive Assets
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اکوسيستمهای خود جلوگيری کنيم ،به سرعت نيازمند آن هستيم تها قهدرقههای بهزرگ جههان سهریعاً در شهيوه رشهد
اقتصادی خود تغييراق اساسی انجام دهند .انجام این تغييراق اساسی نيازمند اقداماق سياسهتی در جبهههههای مختلهف،
شتاب بخشيدن به نوآوریهای تکنولوژیکی و تغييراق رفتاری قابلتوجه است.

رویکرد چندجانبه به سياستسازی جهانی با چالشهای قابلتوجهی
روبرو است.
امروزه در اقتصاد جهانی به شدق درهم تنيده ،وجود قوانين مورد توافق جامعه بهينالمللهی بهرای تضهمين عملکهرد روان
بازارها و حل و فصل مناقشاق امری حياتی است .بنابراین ،تقویت سياست عملکرد چندجانبه برای پيشبرد توسهعه پایهدار
در سر اسر جهان امری ضروری است .با ایهن وجهود ،در حهال حاضهر رویکهرد چندجانبهه بهه سياسهت سهازی جههانی بها
چالشهای قابلتوجهی روبرو است .در چند زمينه از جمله تجارق بينالمللی ،تأمين مالی توسعه بهينالمللهی و مبهارزه بها
تغييراق جوی فشارهایی به وجود آمده است .این تهدیدها در برابر سياست عملکرد چندجانبه زمانی بروز پيدا کردهاند که
همکاری و اداره امور به صورق بينالمللی از هميشه بيشتر اهميت پيدا کرده است چرا که بسياری از چالشههایی کهه در
دستورکار توسعه پایدار سال  9131ميالدی مطرح شدهاند ماهيتی جهانی دارند و نيازمنهد اقهداماتی مشهترک و جمعهی
هستند .کاهش حمایت از این رویکرد نيز سؤاالتی در مورد ظرفيت اقداماق سياستی مشترک در صورق وقوع یهک رکهود
اقتصادی جهانی ناگهانی ایجاد میکند.
انصراف از این رویکرد نيز موانع بيشتری برای آنهایی که در حال حاضر هم عقب ماندهاند به همراه خواهد داشت .سيسهتم
سياست عملکرد چندجانبه با مشکالتی روبرو است که این امر تاحدی از جهانیسهازی و سهایر فرآینهدهایی کهه بهه طهور
مساوی تقسيم نشده اند و نيازهای بدون پاسخ بسياری از مردم ناشی شده است .راه حل این مشکل انصراف از این رویکرد
و انجام اقداماق ملی و یک جانبه نيست بلکه باید نقاط ضعف سيستم کنونی را بررسی کرد و چهارچوب سياست عملکهرد
چندجانبه را تقویت نمود.
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