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 1.ابدی یم شیافزا اقتصادی رشد دیشد یدر بحبوحه کند یخطر رکود تورم

 .شود یم انقباضی یمال طیمنجر به تورم باالتر و شرا نیجنگ در اوکرا

-دیکوو یریاز همه گ یکه بر خسارات ناش نیبه اوکرا هیتهاجم روس ،یاز چشم انداز اقتصاد جهان یگزارش بانک جهان نیبر اساس آخر

تورم است.  شیو افزا فیاز رشد ضع یطوالن یاکه در حال ورود به دوره نموده دیرا تشد یافزوده است، کاهش رشد اقتصاد جهان 19

 دارد. نپایی وبا درآمد متوسط  یاقتصادها یبرا زنندهآسیب ییامدهایو پ دهدیم شیرا افزا یتورمامر خطر رکود  نیا

کمتر  یکه به طور قابل توجه ابدیکاهش  2022درصد در سال  2.9به  2021درصد در سال  5.7از  ید رشد جهانشویم ینیب شیپ

در همین  2023-2023 یهادر سال یاقتصاد رشدسرعت  رودیشده بود. انتظار م ینیبشیپ هیاست که در ژانو یدرصد 4.1از 

کاهش را  شدهتعلیق یتقاضا کند،یمدت مختل مو تجارت را در کوتاه یگذارهیسرما ت،یفعال نیجنگ در اوکرا رای، زمحدوده باشد

و جنگ، سطح درآمد سرانه در  یریگاز همه یناش یهابیآس جهی. در نتگذاردرا کنار می یو پول یمالانبساطی  یهااستیو سداده 

 خواهد بود. پاندمی زا شیپ میزاندرصد کمتر از  5به  کینزد یدر حال توسعه در سال جار یاقتصادها

رشد  ،یو خطر رکود تورم نیتام رهیاختالالت زنج ن،یدر چ نهیقرنط ن،یجنگ در اوکرا"گوید: دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی می

 نی، بنابرابه آینده استازارها نگاه ب از کشورها، دشوار خواهد بود. یاریبس یبرا یاجتناب از رکود اقتصادست. قرار داده ا ریرا تحت تأث

                                                           
به  2022وئن صادی ژرشد اقت اندازگزارش چشمخالصه مدیریتی و   در سایت بانک جهانی منتشره 07/06/2220بیانیه مطبوعاتی از  ایاین گزارش ترجمه - 1

 باشد.میذیل  آدرس
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/07/stagflation-risk-rises-amid-sharp-slowdown-in-growth-
energy-markets 



                                                          2022ژوئن  - بانک جهانیگزارش  -چشم انداز اقتصاد جهانی

                                                                                          



 

در  یراتییتغ ،و نابرابری هینادرست سرما صیمقابله با تخص یاست. برا یضرور یتجار یها تیو اجتناب از محدود دیتولبه  قیتشو

 "الزم است. یآب و هوا و بده ،یپول ،یمال یهااستیس

دهه  یبا رکود تورم یاقتصاد جهان یفعل طیشرا سهیاز نحوه مقا کیستماتیس یابیارز نیژوئن اول یگزارش چشم انداز اقتصاد جهان

 ریدر حال توسعه تأث ینوظهور و اقتصادها یتواند بر بازارهایم یچگونه رکود تورم نکهیبر ا ژهیو دیبا تاک -دهد  یارائه مرا  1970

در  یبود که نقش مهم شرفتهیپبزرگ  ینرخ بهره در اقتصادها دیشد شیمستلزم افزا 1970در دهه  یبگذارد. بهبود از رکود تورم

 در حال توسعه داشت. ینوظهور و اقتصادها یدر بازارها یمال یهااز بحران یارشته جادیا

به  ازیو ن یمال یداریپا نیبه تضم ازین نیب دیدر حال توسعه با یاقتصادها": گویدمی ،یگروه چشم انداز بانک جهان ریکوزه، مد هانیآ

استفاده از  ،یپول استیس ماتیشهروندان خود تعادل برقرار کنند. انتقال شفاف تصم نیرتریبر فق یامروز یهاکاهش اثرات بحران

 زانیکند و م تیرا تثب یموثر انتظارات تورمتواند به طور یم یاستقالل بانک مرکز حفظو  یپول استیس رمعتب یچارچوب ها

 "را کاهش دهد. تیبه اثرات مطلوب بر تورم و فعال یابیدست یبرا ازیمورد ن رانهیسختگ یهااستیس

دوره  کیقبل از  زندیشباهت دارد: اختالالت مداوم طرف عرضه که به تورم دامن م 1970به دهه  یدیاز سه جنبه کل یمقطع کنون

نوظهور  یکه بازارها ییهایریپذبیرشد و آس فیچشم انداز تضعو  بزرگ، شرفتهیپ یدر اقتصادها تسهیلی یپول استیمدت س یطوالن

 روبرو هستند.با آن است،  مهار تورم الزم یبراکه انقباضی  یپول استیسمواجهه با  دلیل در حال توسعه به هایو اقتصاد

. در تضاد است1970آن در دهه  دیبا ضعف شدکه  است یمتفاوت است: دالر قو 1970با دهه  برخی ابعاددر  این مقطعحال،  نیبا ا

، 1970است. مهمتر از آن، برخالف دهه  یقو یبه طور کل اصلی یو ترازنامه موسسات مال ؛کاالها کمتر است متیق شیدرصد افزا

دارند  هامتیثبات ق یبرا مشخصی هایرویهدر حال توسعه، اکنون  یاز اقتصادها یاریو بس شرفتهیپ یدر اقتصادها یمرکز یهابانک

 اند.کرده جادیخود ا یبه اهداف تورم یابیدر دست یو در طول سه دهه گذشته، سابقه معتبر

 نیخواهد ماند. ا یباق یاز اقتصادها باالتر از اهداف تورم یاریشود، اما احتماال در بس لیتعد ندهیدر سال آ یتورم جهان رودیانتظار م

همراه  یجهان دیرکود شد کیتواند به یم یرکود تورممساله کند که اگر تورم همچنان باال بماند، تکرار حل ینشان م گزارش خاطر

 شود. لیدر حال توسعه تبد ینوظهور و اقتصادها یاز بازارها یدر برخ یالم یبا بحران ها

را مختل  یجهاناقتصاد انداز رشد چشم یانرژ یچگونه اثرات جنگ بر بازارها نکهیدر مورد ا یاتازه یهانشیب نیگزارش همچن نیا

 متی. قای در کاالهای مرتبط با انرژی شده استها در طیف گستردهمنجر به رشد قیمت نیجنگ در اوکرا. دهدیارائه م کند،یم

کالن  یهااستیو محدود کردن س یمال طیسخت تر شدن شرا د،یتول یها نهیهز شیافزا ،یواقع آمدباعث کاهش در یباالتر انرژ یها

 شود. یم یواردکننده انرژ یدر کشورها ژهیبه و یاقتصاد

درصد  1.2که  ابدیکاهش  2022درصد در سال  2.6به  2021درصد در سال  5.1از  شرفتهیپ یشود که رشد اقتصادهایم ینیب شیپ

که تا  ابد،یدرصد کاهش  2.2به  2023در سال اقتصادی که رشد  رودیاست. انتظار م هیژانوی ارائه شده در هاینیب شیکمتر از پ

 است. پاندمیارائه شده در طول  یو پول یمال یهاتیحما شتریکننده کاهش بمنعکس یادیحد ز
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درصد در  3.4به  2021درصد در سال  6.6از  اقتصادی که رشد شودیم ینیبشیپ زینوظهور و در حال توسعه ن یاقتصادها انیدر م

از  شیجنگ ب یمنف اثراتاست.  2019-2011 یهاسال یط یدرصد 4.8ساالنه  نیانگیکمتر از م اریکه بس ابدیکاهش  2022سال 

رشد سال  یراب هاینیبشیکند. پ یرا جبران م یباالتر انرژ یها متیکاال از ق رکنندگانصاد یبرخ یکوتاه مدت برا شیهر گونه افزا

کم درآمد،  یچهار پنجم کشورها نیواردکننده کاال و همچن یکشورها شتریها، از جمله بEMDEدرصد از  70به  کیدر نزد 2022

 شده است. ینیبازب

 دیتاک یاقتصاد جهان یبرا نیجنگ در اوکرا یامدهایپ نیاز بدتر یریجلوگ یبرا یو مل یبه اقدامات قاطعانه جهان ازیگزارش بر ن نیا

نفت و  متیق شیاز افزا یناش شوکاز جنگ، کاهش  متاثربه افراد  بیمحدود کردن آس یبرا یجهان امر مستلزم تالش نیکند. ایم

و در واکنش در عرضه کاالها  نیدرآمد است. همچنکم یدر کشورها ونیناسیو گسترش واکس هایبده پرداخت عیرتس ،ییمواد غذا

 کاال خواهد بود. یجهان یحال عملکرد خوب بازارها نیع

 شیتواند افزایصادرات که م تیها و ممنوعارانهیها، متیکننده مانند کنترل قفیتحر یهااستیاز س دیگذاران بااستیس ن،یعالوه بر ا

محدود  یتر و فضاسخت یمال طیشرا تر،فیتورم باالتر، رشد ضع چالش نهیزمکنند. در پس یکاالها را بدتر کند، خوددار متیق ریاخ

 .نمایند یبندتیاولومجدد  ریپذبیآس یهاتیهدفمند جمع یهاکمک یبرارا  مخارج دیها بادولت ،یمال یهااستیس

 

 خالصه مدیریتی

 نیبه اوکرا هیتهاجم روس ،پاندمی از دو سال از گذشت بیشبرد. پس از یکننده رنج مثبات یب یهاهمچنان از شوک یاقتصاد جهان

 کرده است. به طور خاص، دیرا تشد یکاهش رشد جهان ،یمال طی، تورم و شراهای تامینزنجیرهکاال،  یآن بر بازارها یو اثرات جهان

در کشورهای صادرکننده انرژی شده بیش  تیو بهبود فعال یانرژ یها و نوسانات در بازارهامتیق شیافزامنجر به  نیدر اوکرا جنگ

 نیز شده یکشاورز یکاالها متیقابل توجه ق شیافزا به منجر نیحمله به اوکرا دیگر اقتصادها را تعدیل نماید. از آنکه اثرات منفی در

 یمتعدد هایریسک .کندرا تشدید می (EMDEsدر حال توسعه ) ینوظهور و اقتصادها یاز بازارها یاریدر بس فقر و ییغذا یکه ناامن

باالی  تورماحتمال  ژهی، به واین میانخارج شود. در  ریاز مس شتریب است، نامطمئن یبهبود کیاکنون  باعث شود آنچهتواند یم

 یپول استیس تشدیدمنجر به  تینها در تواندیم امر نیاست. ا 1970دهه  یرکود تورم ادآوریکه وجود دارد  میبا رشد مال جهانی

ها استرس  EMDE از یو احتماالً در برخ شود استقراض یهانهیهز شیافزا مهار تورم و منجر به یبرا شرفتهیپ یدر اقتصادها انقباضی

کالن  یها چارچوب برای تقویتو گسترده  یقو نیازمند واکنش یو جامعه جهان EMDE نهادهای مسئول. را به اوج برساند یمال

اثرات بلندمدت  و حمایت کنند ریپذ بیآس جمعیتاز دارند تا  یمال یها یریپذ بیکاهش آس افزایش رشد اقتصادی، ،یاقتصاد

 . را کاهش دهد ریاخ یسال ها یجهان یشوک ها

اقتصاد  تیفعالسرعت  کاهشبه شدت در حال  نیبه اوکرا تهاجم روسیه ،پاندمی از دو سال شیب با گذشت: یچشم انداز جهان

افزایش  کاالها، یباال متیق منجر به نیجنگ در اوکرا .ابدیاهش ک 2022در سال  درصد 2.9رود به یکه اکنون انتظار م یجهان

 عدم افزایشو مالی  یریپذبیآستشدید سخت تر،  یمال طیشرا به منجرتورم،  دیتشد فقر، و ییغذا یناامن شیافزا ،عرضه اختالالت

به دلیل اثرات منفی حمله به اوکراین، امسال   (EMDEs) نوظهور و در حال توسعه یبازارها اقتصادی  رشد .شودمی استیس تیقطع
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مدت احتمالی در کشورهای صادرکننده باعث تعدیل رشد کوتاه نیحمله به اوکرا ، چراکه اثرات منفیدرصد کاهش یافته است 3.4به 

در سال  یبازگشت چیه اساسا ،2022سال  یجهان تیفعال یشوک منف شده است. علیرغم یباالتر انرژ یها متیق کاالیی به دلیل

 انتظارزیرا  افزایش یابد، 2023درصد در سال  3تا  یفقط اندک اقتصاد جهانی که رشد شودیم ینیبشیپنشده است:  ینیب شیپ ندهیآ

چشم انداز  ن،ی. عالوه بر اابدیادامه  --یپول یانقباضسیاست ادامه  و باال در بازارهای کاالیی یهامتیق ژهیبه و-موانع زیادی رود  یم

 شیافزا ،در حال تشدید یرکود تورم ،یکیتیژئوپل یتنش ها دیتشد ، از جملههای منفی مختلفیرشد اقتصادی در معرض ریسک

سیاستی قاطعانه  اهمیت واکنش ها برریسک نیا است. ییغذا یشدن ناامن بدتر ، وتامین فشارهای زنجیرهاختالالت و  ، یمال یثباتیب

 یدر جاها یریدرگ و نیاز جنگ در اوکرا یناش یانسان یهاکاهش بحران یتالش برا شیافزا نیازمند جامعه جهانیقوی تاکید دارد. 

حال،  نیدر هم پاندمی گسترش دهد. انیپااز  نانیاطم یبه واکسن را برا یدسترس نیهمچن ،است ییغذا یو کاهش ناامن گرید

 با .کنند یخوددار ،منجر شودها به تشدید قیمت تواندمیها که  متیکنترل ق ایصادرات  محدودیتاز  دیبا EMDEگذارانتاسیس

 دتوان یم تواندمخارج می ،کندرا محدود می یگذار استیس یفضا که یسطح بده شیو افزا ،یمال طیتورم، سخت شدن شرا شیافزا

-کشواز  یناش صدماتتا یی الزم است هااستیبلندمدت، س دربندی شود. مجددا اولویت ریپذ بیآس یهدفمند خانوارها امداد برای

، بهبود آموزش و های تجاریشبکه یاز پراکندگ یریجمله جلوگ از ،را خنثی نماید چشم انداز رشد برو جنگ  پاندمی دوگانه یها

 .کار یروین مشارکت شیافزا

تورم ، کاالها متیق د،یو تول یبر تجارت جهان راتیتأث از طریقرا  EMDE مناطق نیبه اوکرا هی: تهاجم روسیچشم انداز منطقه ا

 ییجا ، خواهد بود شدیدتر یمرکز یایو آس اروپا یجنگ برا اثرات نامطلوب. دهد، به میزان متفاوتی تحت تاثیر قرار میو نرخ بهره

و شمال  انهیمناطق به جز خاورم ریکه امسال در سا شودیم ینیبشیپ. کاهش یابد دیتولبه شدت  امسال شود یم ینیب شیکه پ

رشد اقتصادی کاهش  -از اثرات منفی بیشتر است یانرژ متیق شیافزا یایمزااز صادرکنندگان انرژی هستند و برای آنها که  - قایآفر

 ، ییمواد غذا کمبودتورم و  شیافزا ،یکیتیژئوپل یهاتنش دیشامل تشدمتمایل به منفی است و   EMDE همه مناطقریسک  یابد.

 ی طبیعی است.ایاز بال یناش اختالالت و COVID-19 مجدد وعی، ش استقراض یها نهیهز شیو افزا یاسترس مال

 نیاوکرابه  هیروس تهاجم ریو تأث یجهان یتورم رکود در مورد خطر یکوتاه هایتحلیل شامل یچشم انداز اقتصاد جهاننسخه از  نیا

 است. یانرژ یجهان یبازارها قیطر از یاقتصاد جهانبر 

 شیافزابه دلیل   است افتهی شیافزا 2020سطح خود در اواسط سال  نیتر نییشدت از پا به یتورم جهان یجهان یرکود تورم

 دارند انتظار بازارها .نیبه اوکرا هیزمان حمله روس از یو انرژ ییمواد غذا متیق شیافزا ژهیبه و و عرضه، هایگلوگاه ،یجهان یتقاضا

ماند یم یباق ییدر حد باال زینها فروکش کردن شوک یاما حت ابد،ی کاهشو پس از آن  به اوج خود برسد 2022تورم در اواسط سال 

انتظار و  به شدت کاهش یافته سال یاز ابتدا خالف جهت حرکت کرده: در  یرشد جهان شود.تشدید می پولی انقباضی یهااستیو س

از تورم باال و  یبیترک– یخطر رکود تورمدر این میان . باشد 2010 دهه نیانگیتر از م نییپادهه،  نیا یباق رشد اقتصادی در رودیم

در  یمرکز یهانرخ بهره توسط مند افزایش شدید ازین 1970دهه  یتورم رکود از رهاییاست.  افتهی شیافزا - کاهش رشد اقتصادی

اگر شد.   EMDE در کشورهای یمال هایبحران ای ازو رشته یجهان رکود، که باعث بود فرونشاندن تورم یبرا شرفتهیپ یاقتصادها

بنیاد و  یمال یریپذبیآس شیافزا،تر انتظارات تورمیضعیفبینیپیش لیها به دل EMDEشوند،  دیتشدی فعل یرکود تورم یفشارها
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 یو خارج یمال یبافرهاها  EMDE هکشود یامر باعث م نیا .مواجه خواهند شد یدیشد یاحتماالً دوباره با چالش ها رشد ضعیف،

  کنند و اجرا اصالحات برای تقویت را رشد را دست گیرند. تیتقورا  یپول استیس یهاچارچوبفراهم کرده، 

را مختل  یانرژ یجهان یبازارها نیاوکرا به هیتهاجم روس .تیو فعال یانرژ یبازارهادر  آن یامدهای: پنیبه اوکرا هیتهاجم روس

رنج ها در  متیق شیافزا به این شوک منجررخ داد،  1970در دهه  آنچه با سهی. در مقاه استرساند بیآس یاقتصاد جهان به وکرده 

قابل تصرف  یباالتر درآمد واقع یها متیق ،اقتصادهای وابسته به واردات انرژی. در شده است یمرتبط با انرژ یاز کاالها تریگسترده

 یبرخ .کند یرا محدود م یگذار استیس یو فضا تررا سخت یمال طیشرادهد،  یم شیرا افزا دیتول یها نهیدهد، هز یرا کاهش م

ی ها نیتخم، در مجموعحال،  نیبا ا تولید بیشتر کاالها بهره ببرند.و جارت ت طیشرا بهبودممکن است از  یاز صادرکنندگان انرژ

 درصد بعد از دوسال کاهش دهد. 0.8تواند تولید جهانی را تا از جنگ میاز آن است که موج به وجود آمده  یحاک مبتنی بر مدل

کاهش  یقیتشو یها استیس یمهم برا زوریکاتال کیتوانند  یها م شوک نینفت نشان داده است که ا متیق یقبل یها شوکتجربه 

 باشد. یانرژ نیتام دیجد منابع و توسعه گرید یبا سوخت ها ینیگزیجا تقاضا،

 


