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ترین گزارش ارزیابی خود از با انتشار تازه 2022المللی پول در اکتبر صندوق بین

بینی قبلی انداز اقتصاد جهانی، پیشروزآوری چشموضعیت اقتصادی جهان ضمن به

را در بحبوحه فشارهای ناشی از جنگ  2023خود از روند رشد اقتصاد جهان برای سال 

های انرژی و مواد غذایی، تعدیل و آن را کاهش داد. گیری قیمتاوکراین، تورم و اوج

اندازی از رشد بنابر اهمیت موضوع در گزارش حاضر تالش گردیده ضمن ارائه چشم

اقتصادی، تورم و تجارت کاال و خدمات در جهان بر اساس آمار و اطالعات صندوق 

روی دورنمای اقتصاد جهانی و های پیشترین خطرات و چالشالمللی پول، مهمینب

المللی به سمت رشد پایدار و فراگیر منظور هدایت اقتصاد بینبه هاییمعرفی سیاست

عنوان ابزاری مورد بررسی قرار گیرد. ارائه تصویری روشن و کامل از وضعیت اقتصادی به

تواند های آتی میو بعضا جلوگیری از بحران های آیندهبینی جهتبرای پیش

های اقتصادی گذران را در تشخیص اوضاع و احوال اقتصادی از نقطه نظر دورهسیاست

 های آتی یاری دهد. بینی دورهو پیش

 مقدمه



 

 

 

 

 

اد جهانی در شرایط کنونی، درگیر چند بحران با اهمیت است. پس از شیوع ویروس کرونا، چندی است که اقتص 

درگیر کرده را اقتصاد جهان  ،سخت مالیبحران جنگ روسیه و اوکراین، تورم باالتر از حد انتظار و تشدید شرایط 

ه آیندبر همین اساس . خواهد بودتاثیرگذار نیز انداز اقتصاد جهانی به شدت بر چشماست به نحوی که این شرایط 

جهت دستیابی به اهداف کمی از قبل تعیین شده در  های پولیسیاست طور اساسی به هدایتاقتصاد جهانی به

، تداوم و روند جنگ در اوکراین و احتمال بروز اختالل در سمت عرضه اقتصاد از جمله کوتاه مدت و بلندمدت

این تهدیدها معرض در  جهانای از اقتصادهای سهم فزایندهدر چین بستگی دارد.  صفر 19-سیاست کووید اعمال

 . شودمنجر ها برخی از آن یاقتصاد رکودیا  کسادیبه ممکن است این مسئله  وقرار دارند 

احیای اقتصاد جهانی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است.  ،اقتصادی مشاهده شده طی سه ماه اخیرعالئم 

درصد در مقایسه با  72 به 2023جهانی در سال اقتصاد کند که رشد بینی میپیشالمللی پول صندوق بین

اقتصاد که  143ها برای بینیپیش یابد.کاهش می، 2022در ماه جوالی انجام شده درصدی  92قبلی  بینیپیش

همچنین تر از حد انتظار است. پایین 2023دهد برای سال داخلی جهان را تشکیل می درصد تولید ناخالصی 92

بر درصدی است.  23 در نرخ 2022حاکی از ثابت ماندن نرخ رشد اقتصادی سال  المللیبرآوردهای این نهاد بین

به جز را  2001ترین شاخص رشد از سال ضعیفمذکور رشد اقتصادی در دو سال اساس آخرین اطالعات موجود 

سرعت دهنده کندی قابل توجه نشانکه خواهد داشت  19-گیری کوویدو مرحله حاد همه 2008بحران مالی سال 

 است.  یورو منطقهو  مریکاآایاالت متحده  همچون ،های بزرگبرای اقتصادرشد 

و  2022درصد در سال  42به  2021درصد در سال  25رشد اقتصادی از کاهش  اقتصادهای پیشرفتهبرای 

11  6 ،ایاالت متحده آمریکا موردانتظار برای اقتصادی بینی شده است. رشدپیش 2023درصد در سال1  درصد

 ررشد اقتصادی کشو ،اعالم شده است. از ماه جوالی تا اکتبر سال جاری 2023درصد در سال  1و  2022در سال 

طی آن داخلی  ناخالص قباض واقعی غیرمنتظره تولیدکاهش یافته که منعکس کننده ان درصدواحد 70مزبور 

 هایکننده و تاثیر باال بودن نرخکاهش درآمد قابل تصرف و تاثیر آن بر تقاضای مصرفاست. سال جاری دوم  فصل

 مریکاآشد اقتصادی علت افت رمسکونی در حوزه واحدهای گذاری های سرمایههزینهها به ویژه بر هزینه بهره

است، اما  2022کاهش رشد اقتصادی کمتر از ایاالت متحده آمریکا در سال  منطقه یوروعنوان شده است. در 

 13بینی شده برای این منطقه رشد پیشتر شود. عمیق 2023در سال کندی رشد این منطقه رود انتظار می

مدرییتی ه چکید  



 به درصدیواحد 50یک بازنگری  2022از جوالی سال است.  2023درصد در سال  50و  2022درصد در سال 

سمت باال به دلیل عملکرد اقتصادی مناسب در سه ماهه دوم در اکثر اقتصادهای منطقه یورو و یک بازنگری نزولی 

70 های قابل توجهی در رشد اقتصادی کشورهای عضو این وجود دارد. ناهمگونی 2023برای سال  درصدیواحد

دشگری و تولید صنعتی در نیمه اول سال اسپانیا، بهبود خدمات مرتبط با گر شود. در ایتالیا ومنطقه دیده می

درصدی شده  34درصدی و  23 برابر بابه ترتیب  هاآن 2022در سال  رشد اقتصادیبهبود انتظار منجر به  2022

یافته و برای ایتالیا  کاهش 2023برای هر دو این کشور در سال  اقتصادی رشد نرخاست. این در حالی است که 

 52برای فرانسه و آلمان نیز به ترتیب برابر  2022بینی شده در سال رشد پیشدرصد خواهد شد.  20منفی 

جوالی سال جاری داشته است. بینی ارقام پیشکه افزایش محسوسی نسبت به بینی شده پیشدرصد  51درصد و 

نرخ رشد اقتصادی را در میان کشورهای ترین نییورو پایترین اقتصاد اتحادیه اروپا و منطقه عنوان بزرگآلمان به

 2023سال  اروپا در  ضعیفاقتصادی رشد شاهد خواهد بود. درصد  3.0 رقم منفیبا  2023عضو در سال 

نیز کاهش در انگلستان است.  اشی از آنو عدم اطمینان و ریسک اقتصادی ن دهنده اثرات جنگ در اوکرایننشان

 کشور مزبور را از اقتصادی  رشدالمللی پول افت بینی صندوق بینشپیشود، بینی میپیشبرای رشد قابل توجهی 

63  3 به 2022درصدی در سال0  7رشد در ژاپن نیز دهد. نشان می 2023درصدی در سال1  درصد برای سال

عنوان شاخص کلیدی طور کلی روند رشد اقتصادی بهبهبینی شده است. پیش 2023درصد برای سال  61و  2022

 و سال آینده حکایت دارد.  2022در کشورهای پیشرفته طی سه ماهه دوم سال  کسادیاقتصادی از تعمیق مجدد 

درصد کاهش یابد  73به  2022در سال رود رشد اقتصادی انتظار می اقتصادهای نوظهور و در حال توسعهدر 

بینی رشد در همین نرخ باقی بماند. پیش ،اقتصادهای پیشرفتهرشد گیر کاهش چشم برخالفنیز  2023و در سال 

افزایش نسبی این  ،نسبت به جوالی همین سال 2022اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه در اکتبر سال 

بینی نرخ رشد پیشاست.  اقتصادی مناطقاین حد انتظار برای  انقباض کمتر از دهد که بیانگرشاخص را نشان می

 2023درصد در سال  9.4و  2022 درصد در سال 44  ،اقتصاهای در حال توسعه و نوظهور آسیاشده برای 

کاهش داشته است. برای کشور درصد واحد 10و  درصدواحد 20است که نسبت به جوالی سال جاری  به ترتیب 

چهاردهه گذشته، بدون احتساب بحران اولیه  طیکمترین رشد ) 2022درصد در سال  23د انتظار چین رشد مور

 هندانداز اقتصادی کشور بینی شده است. چشمپیش 2023درصد در سال  44( و 2022در سال  19-کووید

 16و  جوالی(بینی صدی نسبت به پیشدرواحد 60) کاهش  2022در سال  درصد 86 رشد اقتصادی، نمایانگر

المللی بینی جدید صندوق بینمطابق پیشجوالی( است.  در مقایسه با) بدون هیچ تغییری  2023درصد در سال 

درصد اعالم  3.2 منفی درصد و 4.3منفی  به ترتیب 2023و  2022های برای سال روسیهرشد اقتصادی  ،پول

 آوریتابدهنده بینی شده بود نشانتر پیشاز آنچه پیش رشد اقتصادی این کشور کمترشده است. انقباض کمتر 

و بازگرداندن اعتماد پولی  های مالی وسیاستاعمال از  افزایش حمایت با در صادرات نفت خام و تقاضای داخلی



 5به  2022در سال  خاورمیانه و آسیای مرکزیرود رشد در است. انتظار میدر این کشور به سیستم مالی 

جنگ اوکراین  محدودانداز مطلوب برای صادرکنندگان نفت منطقه و تاثیر دهنده چشمیابد که نشان درصد افزایش

دلیل کاهش قیمت نفت و تداوم کندی رشد اقتصادی  رشد در منطقه مزبور به 2023است. در سال  این مناطقبر 

المللی پول به دورنمای رشد نگاه صندوق بینیابد. کاهش میدرصد  63 میزان به جهان و تبعات جنگ اوکراین

ه کرد ینیبشیپالمللی است. این نهاد بین کشوراقتصادی ایران و کشورهای همسایه موید جایگاه نامناسب اقتصاد 

رای اقتصاد ب .ابدیکاهش  2023درصد در سال  2به  یدرصد در سال جار 3از  رانیا یکه نرخ رشد اقتصاد است

به  2023سال درصد و در  67بینی شده است که رشد اقتصادی در سال جاری به پیشنیز  عربستان سعودی

73  بینی شده برای سال نرخ رشد اقتصادی پیش پاکستانو  ترکیه، اماراتدرصد کاهش یابد. برای کشورهای

 درصد است.  53 ودرصد  24درصد،  023 برابر به ترتیب 2023

تمام شده  یبها شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به ویژه ن،یو اوکرا هیروسجنگ بروز به دنبال  نرخ تورم

 یموضوع باعث ثبت رکوردها نیشده و هم یشیافزا ایاز نقاط دن یاریدر بس ییکاالها از جمله مواد غذا یبرخ

 یکیتیژئوپل ،یاقتصاد راتییتغ ثباتی است،جهان در حال حاضر در یک دوره بی است. جهان شدهدر  یتورم دیجد

به  2022نرخ تورم در سال  شودبینی میپیش گذاشته است. ریتأثجهان اقتصاد انداز چشمهمه بر  یکیو اکولوژ

27  9درصد در اقتصادهای پیشرفته و9 که نسبت ر و اقتصادهای در حال توسعه برسد، درصد در بازارهای نوظهو

 یدر سال جار یتورم جهان یکه عامل اصل ییمواد غذا متیقاند. افزایش داشته ،بینی جوالی همین سالبه پیش

، امواج حال نیبا ا اما تورم کمک کند لیشروع به کاهش کند و به تعد ،یجهان یبا کاهش تقاضا، ممکن است است

آن بر  یاحتمال ریو تأث اقلیمی راتییکوتاه مدت تغ دیتهد ادآوری ریاخ یو خشکسال دیشد یگرماناشی از بروز 

 تاثیرگذار است. نیز قیمت مواد غذایی افزایش که بر  است یکشاورز یوربهره

 2021در سال  (دبی و وست تگزاس) میانگین ساده بهای نفت خام برنت، فاتح نفت خام جهانی میانگین بهای 

بینی المللی پول پیشصندوق بین ،در سال جاری ه بود که با توجه به رشد بهای انرژیدالر در هر بشک 4269حدود 

دالر در هر بشکه برسد. برآوردهای  1998درصد افزایش به  441قیمت نفت خام با 2022که در سال  کندمی

معکوس شده و با افت  ،روند افزایشی بهای نفت خام 2023المللی پول نشان از آن دارد که در سال صندوق بین

912  52درصدی به85  محسوب  2021رسد که همچنان رقم باالیی در مقایسه با قیمت سال میبشکه دالر در هر

رود با استمرار یابد. در مجموع انتظار میدرصد در سال جاری افزایش می 37شود. قیمت کاالهای غیرانرژی نیز می

در درصدی واحد 50) افزایش 2022درصدی در سال  88شاهد نرخ تورم  ،پولی ضد تورمی هایاعمال سیاست

 باشیم.  2023 درصد در سال 56( وماه جوالی بینی شده دربا رقم پیشمقایسه 

صاد نابسامان جهانی بخش عمده این کاهش در واقع به اقت .به شدت در حال کاهش است یتجارت جهان رشد

 110حجم تجارت جهانی کاال و خدمات از نرخ رشد المللی پول بینی صندوق بینمطابق پیششود. مربوط می



نرخ رشد تجارت یابد. کاهش می 2023د در سال درص 52و  2022درصد در سال  34ه ب 2021درصد در سال 

تر از میانگین تاریخی و پایین 2020در سال  19-گیری کوویدباالتر از زمان همه 2023و  2022درسال  جهانی

(45  است. صندوق بین1970-2021 طی بازه زمانیدرصد )زانیخود را در خصوص م یقبل ینیبشیپ المللی پول 

کننده کاهش رشد که منعکس هکاهش داد درصدواحد 70را حدود  2023سال  یرشد تجارت در سطح جهان برا

اختالل در زنجیره تامین در سطح جهانی است. در حالی که رشد تجارت جهانی رو به کاهش استمرار تولید و 

برآیند ، 2011-2019های طی سالهای جاری تراز حسابپس از کاهش است، تراز تجاری گسترش یافته است. 

نی صندوق بیافزایش یافت و پیش 19-تمام اقتصادها در طول بحران کوویدحساب جاری مازاد و کسری  مجموع

 نیز افزایش یابد.  2022در سال رقم مزبور المللی بر این است که بین

 انداز اقتصاد جهان. خالصه چشم1جدول 

 درصد تغییرات در مقایسه با سال قبل          

  

  بینیپیش

تغییرات در مقایسه با 

 2022بینی جوالی پیش

 )واحد درصد(

  2021 2022 2023 2022 2023 

     ناخالص داخلی اقتصاد جهانتولید 

      اقتصادهای پیشرفته

      ایالت متحده آمریکا

      منطقه یورو

      آلمان

      فرانسه

      ایتالیا

      اسپانیا

      ژاپن

      انگلیس

      کانادا

      سایر اقتصادهای پیشرفته

      اقتصادهای در حال توسعه و بازار نوظهور

      آسیااقتصادهای در حال توسعه و نوظهور 

      چین

      هند

      (5انه )گروه آسه

      اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور اروپا

      روسیه

      آمریکای التین و کارائیب



 درصد تغییرات در مقایسه با سال قبل          

  

  بینیپیش

تغییرات در مقایسه با 

 2022بینی جوالی پیش

 )واحد درصد(

  2021 2022 2023 2022 2023 
      برزیل

      مکزیک

      خاورمیانه و آسیای مرکزی

      عربستان سعودی

      صحرای آفریقا

      نیجریه

      آفریقای جنوبی

      

      جهان بر اساس نرخ مبادله بازار رشد اقتصاد

      اتحادیه اروپا

      خاورمیانه و شمال آفریقا

      اقتصادهای با درآمد متوسط و بازار نوظهور

      کشورهای در حال توسعه کم درآمد

      

      حجم تجارت جهانی ) کاال و خدمات(

      واردات
      اقتصادهای پیشرفته

      اقتصادهای در حال توسعه و بازار نوظهور

      صادرات
      اقتصادهای پیشرفته

      نوظهوراقتصادهای در حال توسعه و بازار 

      

      قیمت کاالهای اساسی
      نفت خام

      میانگین بهای نفت خام )دالر در هر بشکه(
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متمایل  ،ت به سمت پایینانداز اقتصاد جهان را به شد، چشمقبلی اشاره شدهوقوع تحوالت اخیر و مجموعه موارد 

است، فهرست  19-گیری کوویدهمهبحران  پشت سرگذاشتندر حالی که اقتصاد جهانی در حال کرده است. 

اعمال جنگ در اوکراین، وقوع ر کلی با طوکند. بهمی تهدیدانداز اقتصاد جهانی را چشم مسائل،ای از فزاینده

خطرات  ،چین، تورم فزاینده و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایاالت متحده آمریکادر های کووید صفر سیاست

های موجود بر سر راه تحقق ترین تهدیدها و ریسک. در ادامه به برخی از مهمیافتانداز اقتصاد جهانی افزایش چشم

 . (1)شکل  المللی پول اشاره شده استصادی جهان از نگاه صندوق بینانداز اقتچشم

 انداز رشد اقتصادی جهانهای تحقق چشم. تهدیدها و ریسک1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

از خانوارها انتظار  یشتریانداز بلندمدت تورم در حال گسترش است سهم بخانوارها در مورد چشم نیبنظر اختالف 

. ابدییم شیافزا های پولیگیری بیش از حد سیاستتسهیل یا سختخطر  طیشرا نیدر ا. باال را دارند اریتورم بس

 ندهیدر آاین تهدید را که ممکن است شود که و تعمیق  دارشهیکه تورم ر شودیباعث م های پولیتسهیل سیاست

دنبال هاعمال شود را بو اشتغال  دیتول یبرا یتوجهقابل نهیهز وبهره  یهادر مورد نرخ تریگیرانهسختموضع 

 دهدیقرار م مدتیاز اقتصادها را در معرض رکود طوالن یاری، بسنیز از حد شیب یریگسخت گر،ید یاز سودارد. 

مورداستفاده  یاقتصاد یهااستیسنوع اختالف در منجر شود. نیز  یچیبه تورم مارپ یاستیاشتباه سو ممکن است 

 ی است. زهای فرامرنتیجه آن ایجاد تنشکمک کند، که  کایدالر آمر تیممکن است به تقو

ز رشد اقتصادی جهاناهی تحقق چشمتهدیداه و ریسک  اندا

2022اکتبر   

های پولیگیری بیش از حد سیاستاشتباهات سیاستی؛ تسهیل یا سخت  

 مسیرهای سیاستی متفاوت و قدرت دالر

 تداوم بلندمدت فشارهای تورمی

پذیرهای گشترده در بازارهای نوظهور آسیبمشکالت ناشی از بدهی  

 توقف عرضه گاز به اروپا

ها درمورد سالمت جهانیظهور مجدد نگرانی  

در چینتر شدن مشکالت امالک و مستغالت وخیم  

المللی به دلیل گسستگی اقتصاد جهانیعدم همکاری بین  

 WEOبینی ارزیابی ریسک پایدار با پیش



حال، عوامل  نیبا ا. ابدیکاهش  2024و  2023 یهاتورم در سالکند که بینی میالمللی پول پیشبینصندوق 

 ییو مواد غذا یانرژ متیبه ق وارد شدهعظیم  یها. شوکندازدایب رینرخ تورم را به تاخ لیتواند تعدیم یمتعدد

روند جنگ  با توجه به یانرژ متینگه دارد. ق یباالتردر سطح  یتریطوالن زمان مدت یتورم را برا ممکن است

 راتییتغگیرد. از سوی دیگر تحت تاثیر قرار می ،کیتیژئوپل یهایریدرگ ریسا یور شدن احتمالو شعله نیدر اوکرا

 بیرا در معرض آس ندهیغذا در آ رهیداده و زنج رییرا تغ یرشد محصوالت کشاورز یمطلوب برا طیشرا اقلیمی

 ییغذاها متیکند و بر ق فیرا تضع ییمواد غذا یممکن است عرضه جهان این شرایطبه نحوی که بروز دهد می قرار

 نیرتریفق یبرا یوارد و عواقب ناگوار یفشار صعود ،دهندیم لیرا تشکبشر  ییغذا برنامهاز  یکه بخش بزرگ

 داشته باشد.دنبال هبجهان  یکشورها

استقراض  یهانهیممکن است بر هز شرفتهیپ یدر اقتصادها های پولیسیاست دیاگر تورم همچنان باال بماند، تشد

به های گسترده در این جوامع . مشکالت ناشی از بدهیاوردیدر حال توسعه فشار ب ینوظهور و اقتصادها یبازارها

 کند. عیرا تسرنیز  یتواند رکود جهانیگذارد و میم ریتأث یشدت بر رشد جهان

 هیگاز روسصادرات  . مقدار ایجاد کرده است یجهان یرا در اروپا و بازارها همچنان تبعات فراوانی نیجنگ در اوکرا

عرضه گاز به اروپا  2022ال س تا پایان هیاگر روس است. افتهیکاهش از سطح سال گذشته درصد  20 اروپا حدودبه 

بر مضاعفی و فشار یافته  شیافزا گیریطور چشمبهدر کوتاه مدت  یانرژ متیطور کامل متوقف کند، قرا به

در سطح  یتریمدت طوالن یبرا ورویرود که تورم در منطقه یانتظار م در نتیجه کندمی وارد ی اروپاییخانوارها

 بماند. یی باقیباال

 خیراتمطالعه  است. یاقتصاد جهان یبراجدی  تهدید کیهمچنان  ،های جدید و خطرناک ویروس کروناجهش

 یزندگ ی از وقایعکیها یریگهخواهد بود و بروز همن سالمتو بحران  یریگهمه نیآخر نیکه ا گویای آن است

 و افق سازدیرا نامشخص م ندهیآروند  ،های سالمت جهانی ) مثل آبله میمونی(نگرانیمجدد ظهور  هستند.بشری 

 . دهداقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار می

. کاهش قابل توجه فروش امالک و گیری مواجه شدبا افت چشم 2022سال رشد اقتصادی در چین از ابتدای 

موجب سرکوب هرچه بیشتر رشد اقتصادی  ،مستغالت در چین که از دیرباز موتور رشد اقتصادی چین بوده است

 شود. چین میهای اقتصاد به سایر بخشگسترده به صورت های مالی بحرانو سرریز 

قطع یا کاهش روابط سیاسی و دیپلماتیک بین روسیه و بسیاری از کشورها  موجب ین،تقابل نظامی روسیه و اوکرا

شد. همچنین ظهور تحوالت ژئوپلتیکی و سیاسی جدید در شرق آسیا و سایر نقاط جهان، خطر ایجاد اختالل در 

 .شودسبب میهای چندجانبه را چارچوب همکاری بنیانفرسایش تجارت و 



 

 

 

 

گزینش با است، اما  ریاخ یهاسال یطیمحشرایط  نیزتریاز چالش برانگ یکی شرایط عمومی اقتصاد جهاناگرچه 

در . کردکمک  ریو فراگ داریرشد پابه سمت از تورم  یاقتصاد جهان تیبه هداتوان یم هاتاسیعاقالنه سمدبرانه و 

س یامجموعهالمللی پول صندوق بین نهیزم نیا ستیاز  و  مهار تورم یبرا را گوناگون یهاو اقدامات در حوزه هاا

راهکارهای  .دهدارائه می و اصالح فضای مالی کشورها دستیابی به هدف تقویت رشد سطوح پایین،کاهش آن به 

شد قیمت شی از ر شکالت نا سط این نهاد برای تعدیل م شده تو شی از آن در ها و تبارائه  قابل  2 شکلعات نا

 مشاهده است.

 مات سیاستی مهار تورم و تقویت رشد. اقدا2 شکل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

گذاران در اقتصادهای جهان مهار تورم باید اولویت نخست سیاست ،کوتاه مدتدر رو های پیشبرای رفع چالش

 یابیدست یهاحال اهداف و گام نیو در ع کردهقاطعانه عمل های مرکزی باشد. در این خصوص الزم است بانک

 . کنند انیبه وضوح ب به مهار تورم را

 

مات  سیاستی؛ از مهار تورم ات تقویت رشدمجموهع اقدا  

 مجموعه اقدامات سیاستی

هایی با تاثیر آنیسیاست هایی با تاثیر میان مدتسیاست  هایی با اثرات بلندمدتسیاست   

 مبارزه با تورم

 
 در مقابلدار بودن ظهور فواید مهار تورم مدت -

 های آنهزینه 
 المللیجریان سرمایه بین -

 های پولی و مالیهماهنگی سیاست -

پذیر طی دوره تعدیل محافظت از اقشار آسیب

 هاسیاست

گیریهای همهجلوگیری و رفع ریسک  

 وفصل بدهیهای مرتبط با حلبهبود چارچوب

شرایط مالی سختمقابله با آمادگی برای   

المللیدر سطح بین  

 اصالحات ساختاری

های اقلیمیسیاست  

های چندجانبه و جلوگیری از همکاری تقویت

 گسستگی



اساسی به موارد زیر  طورمتفاوت است و بههای ضدتورمی با توجه به هر کشوری سیاستبرای اتخاذ مسیر مناسب 

 بستگی دارد:

 آن یهانهیمهار تورم در مقابل هز دیدار بودن ظهور فوامدت 

 یالمللنیب هیسرما انیجر 

 یو مال یپول یهااستیس یهماهنگ 

 یانقباض پول یهااستیس نهیکه در کوتاه مدت هز کندیمپول اعالم  یالمللنیصندوق ب ،مبارزه با تورم یدر راستا

 االتی. اقدامات کاهش تورم ارسدیاست اما با گذشت زمان تورم به سطح قابل کنترل م ادیبا منافع آن ز سهیدر مقا

سال، اقتصاد  نیکاهش تورم در ا یهااستیس آغازاست،  نهیزم نیادر  یمثال بارز 1980در سال  کایمتحده آمر

کشور  نیحدود سه سال بعد تورم در ا هااستیس نیوارد رکود کرد اما با استمرار ا یرا در مدت زمان کم کایآمر

 استیس ی، اجراهای موجودشوکدار بودن ادامه با کندیپول اشاره م یالمللنی. صندوق بدیبه نقطه کنترل رس

در راستای مهار تورم ، هی خارجی کمتر و بازار فارکس کارآمد و پویابدبا مشخصه  ییکشورها ینرخ ارز شناور برا

 مناسب است.

قیمت تهدیدگرسنگی در اثر افزایش  ،آنریزی صحیح برای کنترل سیر فزاینده تورم و عدم برنامه ت تداومدر صور

المللی پول از نظر صندوق بین. وارد خواهد کردبر اقتصاد خانوارها را فشارهای بسیاری ، مواد غذایی و سوخت

های فزاینده مواد غذایی را زیرا فقرا توان مقاومت در برابر قیمت ،ضروری استهای فقیر خانواده حمایت الزم از

خدمات اجتماعی است، کشورهایی که ظرفیت ارائه ایجاد شبکه هدفمند  ،بهترین راهکار برای این حمایتندارند. 

های مالی ستسیا دبایبرای جلوگیری از تشدید فشار به مردم می ،و توان مالی الزم برای ایجاد این شبکه را ندارند

بربودن زیرا عالوه بر مساله هزینه، های سوختی جلوگیری کنندخود را بازنگری و اصالح کرده و از توزیع یارانه

شود. این رشد سبب افزایش مصرف می گوناگونهای موادغذایی و انرژی در کشورهای ، ارائه یارانههاطرحاینگونه 

یکی  یابد.ادامه می چرخهو این شده  ،سوخت بهای موجب رشدو کند فشاری مضاعف بر بازار وارد می ،مصرف

گیری اقدامات الزم برای کاهش خطرات همه ه شود، انجامهایی که در کوتاه مدت باید در نظر گرفتسیاستاز دیگر 

است. به دلیل اثرات طوالنی مدت این بیماری بر اقتصاد جهانی، افزایش نرخ واکسیناسیون برای  19-کووید

 های جدید ضرورت دارد.یابی از مقابله با سویهاطمینان

به قرار گیرد. ها، دولتدستور کار  ها باید دروفصل بدهیهایی بهبودیافته برای حلارائه چارچوب ،در میان مدت

گیری به های ناشی از دوران همهرکود جهانی در آینده و تسری بدهیاحتمال بروز های بهره، دلیل افزایش نرخ

باال  هایها در معرض ریسکو ثبات اقتصادی آن شدههای خارجی مواجه کشورها با بحران بدهی ،های آتیسال

ها از گسترش بحران یریجلوگ یبرا المللیبین هاییهمکار توسعه استیسرایطی، است. در چنین ش گرفتهقرار 



 و (G20نظیر مکانیسم حل بدهی گروه بیست ) مناسبهای نظام جادیاکه ارجح است از طریق است  یضرور

دچار مشکالت عنوان یکی از این نهادها از کشورهایی که المللی پول به. صندوق بینافتیبه آن دست  الزم ینهادها

 کند. حمایت می ،موقت در تراز پرداخت هستند

دهد که جهان باید پذیرای شرایط سخت مالی باشد. کند شدن سرعت رشد المللی پول هشدار میصندوق بین

و  هیخروج سرماکاهش نرخ نکول، ممکن است منجر به های پولی و افزایش نرخ بهره، اقتصادی، تشدید سیاست

 در این میان استفاده عاقالنه از ابزارهای احتیاطی در سطح کالن بیش نوظهور شود. یدر بازارهاکاهش ارزش پول 

های دیجیتالی و وکار، ارتقای زیرساختاز پیش ضرورت دارد. اصالحات ساختاری از جمله بهبود محیط کسب

 نده باشد.کنتواند کمکان مدت میهای مهاجرتی از سری اقداماتی است که در میاصالح سیستم

شده و  لیمعضل اقتصاد جهان تبد نیادامه دارد و به بزرگتر یشتریبا سرعت ب نیو گرم شدن زم یمیاقل راتییتغ

در تالش است  المللنیجامعه ب لیدل نیکند سازد. به هم شیاز پ شیکشورها را ب یآهنگ رشد اقتصاد تواندیم

بر سالمت  یبارو به موقع اثرات فاجعه عیسر یحرا مهار کند. در بلندمدت عدم اعمال اقدامات اصال دیتهد نیتا ا

پاک و کاهش اتکا  یانتقال انرژ عیتسر ،یاگلخانه یو اقتصاد در سراسر جهان خواهد داشت. کاهش انتشار گازها

 یهاشبکه یهارساختیدر ز یگذارهیسرما شیافزا ر،یدپذیتجد یهایانرژ ارانهی شیافزا ،یلیفس یهابه سوخت

است.  نیکره زم یمیمطلوب جهت پرداختن به مشکالت اقل یهاسبز، از راه حل یهایفناور الهوشمند و انتق

 است. یچند جانبه ضرور یو همکار یاهداف، توسعه مشارکت نیبه ا یابیدست یبرا

 

 


