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بهبعد5102اندازاقتصادجهانازسالچشم

 
عليجباري

 دكتري مديريت مالي



 لقمانپاكروان
 دكتري اقتصاد مالي

 

 كيامشهدي
 كارشناس ارشد مديريت اجرايي



رحيملوزادهبهروزابراهيم
 كارشناس ارشد مديريت مالي





:چكيده

الملل متأثر از عواملي همچوو  بيمواري ابووحم هملوه روسويه بوه        بر اين امر واقف هستيم كه اقتصاد بين 5102همه ما در سال 

از طرف ديگر وضعيت بحرا  موالي اتحاديوه ارو وا    . اي ايرا  بوده است اوكراين م تروريسم دولت اسالمي داعش و مذاكرات هسته

هاي زيوادي را بوه موردي ايون      شدر برخي از كشورها از جمله يونا م  رتقال و اسپانيا همچنا  روند رو به بهبودي نداشته و چال

بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي ژا ن دوباره متزلزل گرديد و كشوور چوين نيوز داراي كمتورين     . منطقه به همراه داشته است

تا بحال گرديده است اما اين در هالي است كه در جاهاي ديگري از دنيا اتفاقوات بسويار خووبي از     0991رشد اقتصادي از سال 

صوورت گرشتوه توسون ان مون صونعت        هواي گسوترده   تووا  بوه خريود و شورو      شود و همانند اين موارد مي ه مياقتصاد شنيد

 5در طوول  . دارد كه وضعيت ما رو به بهبوود اسوت    خودروهاي در شمال اينديانا و در اين ارتباط در اين شركت بزرگ اعالي مي

نموده است و او اين منطقه را به عنوا  مركز سفيد و گوري اقتصواد   بار از اين نقطه بازديد  3سال گذشته رئيس جمهوري امريكا 

بيوانگر اشوزايش سوط      5102شمارد و بطوريكه مدير اجرايي شركت مذكور اعالي نمود كه سوابق شرو  شوركت در سوال    برمي

 .باشد با لطف  تداوي  ايين بود  نرخ بهره مي 5102اشتغال و رشد بيشتر براي سال 

 

 

 

 5102چشم اندازم اقتصادم جها م سال  :واژگا  كليدي
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:مقدمه

شوود كوه رشود اقتصواد در      بينوي موي   باشد چرا كه  يش وضعيت خوب اقتصادي مطرح شده صرشاً به شمال اينديانا معطوف نمي

ي شومال  كشور اياحت متحده در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا از رشد باحتري برخوردار اسوتم ايون كشوور در منطقوه داكوتوا     

در ايالت سياتل شركت بوئينگ غرق در اخذ سفارشوات شورو  از   . بصورت سرساي آوري در هال استحصال نفت شيل مي باشد

نقاط مختلف دنيا از طرشي  ديگر شرو  شركت ا ل در نيويورك اشزايش داشته و شركت هاي همانند گوگول در بخش شنواوري  

 .نفر ديگر مي باشد 0111بدنبال جذب بيش از 

اين وضعيت اقتصادي خو  يومي را براي اياحت متحده در برداشته است در هاليكه توا چنود وقوت  ويش وضوعيت اقتصوادي       

 و لقو  شرانسوه      shokku بوه    5112-5119در هاليكه اقتصاد ژا ن  س از بحرا  مالي در طوول سونوات   . مناسبي نداشت

crise DES subprimes  س از آ  دولت شدرال آلما  به   brinkmanship       اين وضعيت و لق  را بوراي آنهوا بوه معنوي

ركود به همراه آورد در هاليكه  خبرگذاري شين هوا چين هشدار داد كه دولت آمريكا را بر آ  داشت كه سريعتر بدنبال متوقف 

ثر از شوراين موذكور   در هال هاضر نيز بقيه جهوا  نيوز متوأ   . نمود  شراين مذكور قبل از آنكه باعث خسارت بيشتر شود نمود

اقتصواد دانوا  ارشودي همچوو   اليوور      . المللي  ول رشد اقتصاد جها  را در ماه اكتبر متوسن اعالي نمود صندوق بين. هستند 

بالنچارد نوشتند كه وجود ركود سكوحر در اقتصوادهاي  يشورشته همچنوا  موجو  نگرانوي اسوت و بازارهواي در هوال  هوور          

 .نند و به سرعت نيز توري را كنترل نمايندتوانند به سرعت رشد ك نمي
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اما  رسش اصلي آ  زما  براي شما قابل درك تر خواهد بود كه به عنوا  مديرعامل يك شوركت چنود مليتوي شعاليوت داشوته      

هال با توجه به توجه به موارد مطروهوه چوه   . را نداشته باشيد 5102هاي سال  باشيد و شرصتي براي بررسي خطرات در شركت

الملل  در اين بحث بدنبال بررسي شراين اقتصاد كال  در سط  بين.  انتظاري از وضعيت اقتصادي جها  درآينده خواهيد داشت

هواي مربووط بوه صوندوق      بينوي  باشيم و موارد مطروهه در اين متن سعي دارند كه تصويري كلي از آنچه كه از آخرين  يش مي

چرا كوه از يوك طورف وضوعيت اقتصوادي      . نمايد را به اطالع برساند يكا مطرح ميالمللي  ول در خصوص اقتصاد جنوب آمر بين

ونزوئال و آرژانتين در آمريكاي جنوبي بسيار اسفناك است وليكن برزيل در همين منطقه ايون وضوعيت را  شوت سور گذاشوته      

آمريكاي شومالي شوامل ايواحت    بخش  3تر از قبل شده است وليكن اقتصاد هر  وضعيت اقتصاد روسيه و غرب ارو ا ضعيف. است

دهد كه اهتماحً اقتصاد شرق آسيا و همچنوين   متحده م كانادا و آحسكا وضعيت بهتري از ساير نقاط دارند و اين شرآيند نشا  مي

از طرف ديگر بدنبال تشكيل اتحاديه اقتصادي كه در سط  اقتصواد جهواني   . تر از قبل خواهد بود اي از آشريقا ضعيف بخش عمده

هوا در طوول يوك دهوه      ه عنوا  يك  روژه كال  مطرح است در هال شكل گيري است وليكن با توجه به تركيد  هباب بدهيب

هواي اقتصوادي در سوط      تر اتحاديه گيري گسترده رود در اين شكل رود شرآيندي طوحني تر از آنچه انتظار مي گذشته انتظار مي

بيني نمود كه اقتصاد جها  در مسوير   المللي  ول  يش ال قبل بود كه صندوق بينس 3المللي  بيش از قبل گردد چرا كه در  بين

است % 2/0به بعد خواهد بود در هال هاضر متوسن رشد اقتصادي جها  معادل  5102بازگشت به روند بهبود اقتصادي از سال 

يول م روسويهم هنود و چوين و همچنوين      المللي  ول از رشد اقتصادي كشورهاي برز بيني صندوق بين اگرچه در اين ارتباط  يش
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المللوي   شرق ميانهم ارو ا و ژا ن كمتر از انتظار خواهد بود برهمين اساس بود كه با توجه به تحقق بيشتر اين امور صوندوق بوين   

بوه    5102هاي شناوري اطالعات در اين دوره براي سال  در اين ارتباط  روژه. تعديل نمود %  5/3 ول متوسن رشد جهاني را به 

درصود بوراي كشوور ژا ون      2/1درصود و   3/0درصدي خواهد بود و اين  روژه در منطقه يورو داراي رشدي  0/3بعد داراي رشد 

بيني گرديده است كه بسيار   يش%  0/7بيني رشد اقتصادي چين در همين ارتباط معادل  بيني شده است در هاليكه  يش  يش

اما آنچه كه بيشتر در اين . سال گذشته بوده است 02ترين سط  رشد از  داراي  ايينبيشتر از ساير كشورهاي ديگر بوده وليكن 

المللي بهتر خواهود   ارتباط قابل توجه است نگر  برخي اقتصاددانا  اينكه زماني رشد اقتصادي و چرخه اقتصادي در سط  بين

چرخ  0ت باشد و اين وضعيت است كه همانند كشور اياحت متحده م ژا نم چين و منطقه يورو مثب 0چرخيد كه رشد اقتصادي 

بينوي و تصوور ميشوود     تر وجود دارد اما در هقيقت آنچه بصورت غيرقابل اجتنواب  ويش   سالم يك خودرو امكا  هركت مناس 

نمونوه ايون موضووع از اعوالي بانوك شودرال رزرو آمريكوا        . باشد مي 5102ادامه ناهماهنگي بين سياستگذارا  اقتصادي در سال 

صوص بازخريد اوراق قرضه و همچنين دو روز بعد با اعالي بانك مركزي ژا ن نسبت به گستر  ه م خريد اوراق قرضه در درخ

هوا اشوزايش يابود     باشد بطوريكه چنانچه قيمت بازار صورت  ذيرشت و اين طرهي بعنوا  ناهمگي بين سياستگذارا  اقتصادي مي

ها براي مصرف كنندگا  در بازارهاي مهم كسو  و   هش نرخ واي مسكن و ساير وايمنتج به كا بازدهي كاهش خواهد ياشت و عمالً

 .باشد كار مي

 
 

شود در سال آتي به  بيني مي از طرف ديگر دعوا بر سر ماليات و همچنين ه م هزينه كشورها باح خواهد گرشت بطوريكه  يش

ا شدت بيشتري داشته باشد چرا كه در هال هاضر ويژه در منطقه يورو توجه به ماليات و شرآيند كس  آ  توسن دولته

توانند كسري در بودجه خود داشته  كشورهاي شرانسه و ايتاليا در هال دعوا با آلما  هستند نسبت به اينكه به چه ميزا  آنها مي

سه داده است باشند اين در هالي است كه كميسيو  ارو ا در اجالس بروكسل اجازه چنين كسري را به كشور ايتاليا و شران

وليكن درماه اكتبر به تماي اعضاي اتحاديه ارو ا هشدار داد كه اين سط  كسري را به سط  بسيار كمي كاهش دهند اين ناشي 

از اصرار كشور آلما  در اي اد سياست رياضت اقتصادي سخت براي كشورهاي عضو اتحاديه يورو صورت  ذيرشت و اين كشور 
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در خصوص « دنيس گارتمن». ت منتج به شروع جهت رشد اقتصادي اين اتحاديه خواهد شداعتقاد دارد كه اين شراين سخ

گويد كه شما  چرا كه اين جناح مي« من در هال هاضر تمايل به جناح راست كنوني داري» گويد  تشري  وضعيت بازار ارو ا مي

گيري  د است و اين خود مشكلي براي شكلدرص 02توانيد بودجه متواز  اجرا كنيد كه ميزا  بيكاري هدود  در مواقعي مي

تر شد  هوا در سياره زمين است  همچنا  مطرح است گري 5102اما موارد ديگري كه در خصوص سال . اقتصاد نامناس   است

برنده مسابقات اتومبيلراني شده است و  اي از كشورها همچنا  به اين موضوعات بي اهميت هستند مانند كسي كه چرا كه عده

از طرف ديگر مواردي ديگري هم وجود دارد كه نبايد از نظر دور داشت از جمله اين موارد اينكه آيا روسيه و چين دچار 

درگيري با همسايگا  خود خواهند شد؟ آيا بيماري سخت ابوح از غرب آشريقا خارج خواهد شد؟ آيا چين از جنبش دموكراسي 

 .را بسيار زشت تر از قبل به نمايش درآورد 5102گ كنگ همايت خواهد كرد؟  و برخي ديگر موارد كه شايد چهره سال هن

 
 

گذاري نفت برنت و مديرا  اجرايي آنها را متقاعد سازد كه چه سود آوري مناسبي براي ان اي اين شرآيند   روژه قيمت

 .گذاري وجود دارد سرمايه

 

هاي اشقي هتي شراتر از انتظار در هال ان اي  اين خوشبيني وجود داشته باشد كه اياحت متحده ان اي هفاري تواند بدنبال آ  مي

سال رشد داشته است اين شرآيند نگر   0در طول % 21دارد بطوريكه اشزايش ه م توليد نفت خاي در آمريكا بيش از 

داده است بلكه كسري ت اري اياحت متحده و همچنين اقتصادهاي خوشبينانه نه تنها رونق صنعت نفت و گاز را تحت تأثير قرار

هاي نفتي كه شرايند استحصال در آنها همچنا  هتي با كندي  صورت  اياحت تگزاسم داكوتاي شمالي و هتي ديگر چاه

اي  تقاد بخش عمدهبا اين شراين و اهوال صنعت نفت و گاز در كشور آمريكا به اع.  ذيرد را براي مصرف اشزايش داده است  مي

كيت نوسبوچ مديرعامل . از اقتصاد دانا  روزي خواهد رسيد كه قيمت انرژي در آمريكا از تماي نقاط جها  كمتر خواهد شد 
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نمايد چرا كه كشورهايي همچو   شركت اتوماسيو  راكول شرآيند كاهش قيمت نفت را به عنوا   اداشي براي آمريكا تلقي  مي

 .شوند عيت اقتصادي وابسته به نفت خود با اين كاهش قيمت دچار كسري ت اري بسيار زيادي ميروسيه و ايرا  با وض

 

گردد اين صنعت از آمريكا  هاي جديد هفاري تلقي مي از طرف ديگر رونق در قيمت نفت به عنوا  يك  يروزي براي شناوري

كس  و كار بوجود . مطرح است 5102اقتصاد  شروع شد و در هال هاضر در اقصي نقاط جها  به عنوا  يك موضوع مهم در

گذاري شده و به اعتقاد برخي از اقتصاد دانا  موج  جلوگيري از ادامه ركود اقتصادي  آمده در اين صنعت باعث رشد سرمايه

هاي خود كه ناشي از ركود  مصرف كنندگا  هنوز هم داراي بسيار وضعيت سختي در مازاد  رداخت بدهي. شعلي جها  گردد

باشند و تحول در اين شضا نيازمند بازيابي رهبري اقتصادي جديدي است زيرا با تقاضاي ضعيف  مي 5119الي  5117قتصادي ا

اي بخش  هاي سرمايه گذارا  بكارگيري هزينه ها سرمايه گذاري هاي جديد مي توانند با تغيير در بازدهي سرمايه موجود شناوري

 . كه عمالً باعث چرخش و تغيير دستيابي به رونق اقتصادي است گردد  بسيار مهمي از اقتصاد تلقي مي

 
گويد شرايند اشزايش تقاضا براي هفاري و همچنين تكنولوژي  مايكل اينگلوند اقتصاددا  مطرح در هوزه اقتصاد در كلرادو مي

در منطقه كلرادو تأثير  هاي  زشكي و همچنين صنعت هوا يمايي به سرعت درهال ان اي است و اين بدين دليل معد م هوزه

گذارد چرا كه شركت هاي بزرگي همچو  هالي برتو م اي دي تي م مدترونيكم اچ اي ال و شركت بوئينگ رهبرا  شعال در  مي

 .نمايند اين منطقه هستند و از مزاياي توليد و شرو  محصوحت در سراسر جها  استفاده مي

بيني نموده اند كه در مقابل رقي  اين شركت بناي ايرباس طراهي  نگ  يشدر صنعت هوا يمايي آنها سوخت جديدي براي روئي

براي مثال صنعت هوا يمايي با توجه به تغييرات  يشرو و در كاهش هزينه سوخت سط  سفار  بسيار مناسبي را . اند نموده

هاي  امر به توسعه مساشرت دهد و اين بينند چرا كه قيمت  ايين سوخت قيمت خدمات رساني آنها را اشزايش مي  يشرو مي
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 5100ماهه سال  05هاي هوايي در  درصدي رشد مساشرت 7/2بطوريكه نتي ه اين موضوع باعث اشزايش . نمايد هوايي كمك مي

 .گذارا  در بخش صنعت هوا يمايي گرديده است گرديده است و از ديدگاه اقتصادي اين امر باعث اشزايش هوزه رشد سرمايه

گردد اين است كه آيا شدرال رزرو  در ادامه  براي آمريكا امري بسيار ناشناخته و بحراني تلقي مي 5102ال اما آنچه كه در س

درصد  بوده است و   52/1بين صفر تا  5112بدنبال اشزايش نرخ بهره وجوه شدرال خواهدشد در هاليكه نرخ مذكور در سال 

تا به امروز بوده است و اين امر به عنوانن نتي ه يك اقداي اضطراري از  ترين نرخ بهره از طول تاريخ اين دوره به عنوا   ايين

توا  گفت اين امر منتج به اين رشد خواهد  دارند كه هنوز نمي زما  بحرا  مالي تا به امروز بوده است و اقتصاددانا  بيا  مي

ها م اشزايش نرخ بيكاري تا  اد هباب در داراييگويند كه اگر  ول ارزا  باشد باعث اي  شد از طرف ديگر منتقدا  اين موضوع مي

 .مواشقت دارند  2/1در بازار  نسبت به اين موضوع شك و ترديد دارند و به هدود . در ماه سپتامبر گرديده است%   9/2

 
سر جها  شود تواند شسخ به رشد م توريم اشزايش نرخ ارز در سرا اما اشزايش نرخ بهره بانكي  در زماني كه بروز  يدا كند مي

گذاري در آمريكا گردد و اين امر منتج به اشزايش  اي از سرمايه بطوريكه اشزايش نرخ بهره در آمريكا باعث جذب بخش عمده

تقاضا براي دحر خواهد شد چرا كه آنها اگر چه بدنبال اي اد شوك به دحر در مقابل ساير ارزهاي ديگر هستند اما بنظر 

زد  به اقتصاد آمريكا گردد چرا كه بنظر اقتصاد دانا  هتي در شراين مذكور همچنا  دحر  صدمه رسد اين امر منتج به نمي

از طرشي ديگر چنانچه نرخ بهره بانكي آمريكا اشزايش . تر از ساير ارزها از يك دهه  يش تا بحال بوده است داراي ارزشي  ايين

ا نرخ توري باح هستند م بور به  اشزايش نرخ بهره خود براي نگه يابد كشورهايي همانند هند و برزيل  كه در هال مبارزه ب

داشتن ارز   ول خود به عنوا  يك  ول قوي و اشزايش هزينه واردات براي وارد كنندگا  نمايند از سوي ديگر كشورهاي 

هت تخري  صادرات و ارو ايي و ژا ن كه هيچگونه ترسي از بروز توري ندارند ممكن است بدنبال دستكاري ارز   ول خود ج

 .اشزايش رشد اقتصادي خود باشند چرا كه كاهش ارز   ول باعث ششار كاهش قيمت در خارج از كشور است

تر ار آمريكا به  ديويد روزنبرگ اقتصاددا  ارشد مديريت بازار سرمايه اشاره نمود كه كشورهاي كوچك 5102در اواخر اكتبر 

كند در  د اتحاديه ارو ا در منطقه يورو از يك ارز ثابت نه چندا  خوبي تبعيت ميكنن وضعيت اقتصادي اين كشور هسادت مي
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هاليكه اقتصاد كشورهاي يونا  و  رتقال در اين اتحاديه مناس  نيست همانگونه كه ژا ن با يك اشزايش ناگهاني در ماليات بر 

قرار شد اجرايي   5102هله دوي نيز در سا لمصرف اقتصاد خود را دچار  مشكل نمود در هاليكه اشزايش اين موضوع در مر

گردد كه با دستور نخست وزير  كشور شينزوآبه با توجه به وضعيت ضعيف اقتصادي به تأخير بيفتد چرا كه بر اساس يك مثل  

 « ها هستند قيمت ها بدنبال  رتاب نمود  هر آنچه به ديوار جهت دشع چالش ژا ني»گويد  قديمي ژا ني كه مي

گويد كشور چين از كاهش قيمت نفت رنج خواهد برد  مي« روكاتو »گذاري شركت  ديگر ديويد مورتو  مشاور سرمايهاز طرشي 

رئيس جمهور اين كشور قول داده است كه با . كاهش داشته است  5105چرا كه قيمت عمده شرو  قيمت هر ماه از اوريل 

در بخش ت هيزات و غذا   هاي گسترده گذاري سرمايه. گي دست بيابندرشد مصرف مردي به باحترين استانداردهاي حزي براي زند

من ر به اشزايش  رشيت توليد بيش از هد ممكن خواهد شد و اين امر كشور چين را به عنوا  وارد كننده مواد خاي تشويق به 

تر يا از بين ببرد و مقامات تواند سودآوري را كم مي 5102بنابراين كاهش سرعت در سال . كند  گذاري مي واردات و سرمايه

 .گذاري خواهند نمود هاي كوچك و متوسن سرمايه هاي خارجي در بخش كشاورزي در شركت چيني به كمك بخش
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