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گزیده ای از یافتههای گزارش اخیر صندوق بین المللی پول
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 در گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول ،رشد اقتصادی جهان در سال های  2017و  2018نسبت به برآورد
آوریل و ژوالی 0.1 ،واحد درصد افزایش یافته است .اگرچه چشم انداز پایهای جهان بهبود یافته ،اما همچنان
رشد در بسیاری از کشورها پایین است.
 بر اساس گزارش صندوق ،افزایش قابل مالحظه سرمایهگذاری ،تجارت و تولید صنعتی به همراه تقویت
اعتماد مصرفکننده و کسب و کارها ،زمینه ساز تحول جهان خواهند شد.
 افزایش پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی جهان به این دلیل رخ داده که در نیمه نخست
 2017رشد اقتصادی برخی کشورها از جمله منطقه یورو ،ژاپن ،چین ،اروپای نوظهور و روسیه بیش از حد
انتظار بوده است .افزایش نرخ رشد این مناطق بیش از کاهش نرخ رشد کشورهایی مانند ایاالت متحده
امریکا ،انگلستان و هند برآورد شده است.
 چشم انداز رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته بهبود یافته ،اما در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نرخ
تورم همچنان پایین باقی مانده است؛ بدین معنا که هنوز کسادی ادامه دارد و چشم انداز رشد تولید ناخالص
داخلی سرانه به دلیل رشد پایین بهرهوری روند رو به عقب خواهد داشت .نسبت وابستگی جمعیت سالخورده
نیز در حال افزایش است.
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 بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول ،پیش بینی می شود رشد اقتصادی در منطقه مناپ از  5درصد
در سال  2012به  2.2درصد در سال  2017کاهش یابد که ناشی از کاهش سرعت رشد اقتصاد ایران پس
از رشد بسیار باالی سال  2012و توافق اوپک بر سر کاهش تولید نفت کشورهای صادرکننده نفت در
مارس  2018خواهد بود.
 در گزارش اخیرصندوق ،رشد اقتصادی ایران برای سال های  2017و  2018بیش از ارقام گزارش آوریل
صندوق ،پیش بینی و هر یک  0.1واحد درصد افزایش یافته است.
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 بر اساس پیش بینی اخیر صندوق ،نرخ تورم ایران در سال  1.5 ،2017واحد درصد نسبت به  2012افزایش
یافته و به  10.5درصد می رسد .این رقم نسبت به گزارش آوریل  2017که نرخ تورم باالتری را پیش
بینی کرده بود ،بهبود یافته است.
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 بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،پیش بینی میشود نسبت تراز حساب جاری به تولید ناخالص
داخلی در ایران طی سالهای  2017و  2018بهبود یابد .روند این نسبت برای کشور امارات متحده عربی،
نزولی پیشبینی شده است .در میان کشورهای عمده صادرکننده نفت اوپک ،ایران همچنان باالترین نسبت
را خواهد داشت.
شاخص قیمت کاالهای اساسی
شاخص قیمت کاالهای اساسی در فاصله زمانی فوریه الی آگوست  ،2017حدود  5درصد کاهش یافته است.
برخی از مهمترین دالیل افت این شاخص به دلیل افت قیمت سوختها بوده است:
نفت :قیمت نفت از فوریه تا آگوست 8.1 ،درصد کاهش یافته که محرک اصلی آن تولید بیش از حد انتظار
نفت شیل امریکا و بهبود تولید در نیجریه و لیبی بوده است .عالوه بر این ،صادرات کشورهای عضو اوپک،
علیرغم تولید پایین ،همچنان در سطوح باالیی باقی مانده است .به دنبال رشد قیمت در هفته های اخیر ،قیمت
نفت در اواخر آگوست در سطح  50دالر در هر بشکه قرار گرفت که همچنان از قیمت بهار  2017پایینتر است.
گاز طبیعی :شاخص قیمت گاز طبیعی به طور متوسط در کشورهای ایاالت متحده امریکا ،ژاپن و اروپا حدود
 6.2درصد در فاصله زمانی فوریه الی آگوست  2017افزایش یافته که عمدتاً به دلیل عوامل فصلی و افزایش
عرضه ایاالت متحده امریکا و روسیه و کاهش قیمت پایین نفت بوده است.
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زغال سنگ :به طور متوسط شاخص قیمت زغال سنگ استرالیا و آفریقای جنوبی 12.5 ،درصد در
فاصله زمانی فوریه تا آگوست  2017افزایش یافته است .به دلیل اختالل به وجود آمده در حمل زغال
سنگ استرالیا ،قیمت زغال سنگ تا ژوئن  2017روند کاهشی را دنبال کرد ،اما شدت تقاضا از سمت
چین به بازیابی قیمتها کمک کرد .البته از ابتدای ژوالی ،چین به منظور کاهش اثرات منفی قیمتهای
پایین وارداتی بر تولید داخلی ،محدودیت های وارداتی برای بنادر مختلف اعمال کرد .کاهش تولید زغال
سنگ در چین به همراه اختالالت به وجود آمده در معادن زغال سنگ استرالیا ،فشار روبه باال به قیمت
ها را افزایش داد.
فلزات :قیمت آهن در فاصله زمانی فوریه تا اگوست  0.8 ،2017درصد کاهش یافته است .این شاخص
در ژوئن به پایین ترین سطح خود طی هشت ماهه رسیده است .قیمت فلز مس و آلومینیوم ،در بازه
زمانی مذکور بیش از  6درصد افزایش یافته که به دلیل شدت تقاضا و محدودیت عرضه بوده است.
قیمت آهن نیز به دلیل افزایش عرضه کشورهای استرالیا ،برزیل و چین حدود  12درصد در مدت مذکور
افزایش یافته است.
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