 IMFرﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎد ﺟﻬـﺎﻧﯽ را ﺑـﻪ
 ۳.۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داد
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ﺑﻪ ﮔﺰاش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
اﺳﭙﻮﺗﻨﯿﮏ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﭼﯿﻦ ﺷﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ  ۰.۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻪ  ۳.۵درﺻﺪ ﺗﻨﺰل
داد؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﻼدی ﺑﺎ  ۰.۱درﺻﺪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ  ۳.۶درﺻﺪ اﻋﻼم
ﺷﺪ.
»ﮔﯿﺘﺎ ﮔﻮﭘﯿﻨﺎس« رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﮔﻔﺖ :رﺷﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻧﺮخ ﺳﺎﻟﻤﯽ روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺿﺮب آﻫﻨﮓ آن ﮐ ُﻨﺪ
اﺳﺖ و رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را در
ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﮐﺎﻫﺶ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ای ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﻋﻼم ﮐﺮد

ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدرو در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ
و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺿﻌﯿﻒ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻌﺪ از رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﯾﻊ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ،در ﺣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری و  ۲۰۲۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دو
و  ۱.۷درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﻧﻮﻇﻬﻮر وﺟﻮد دارد و ﺑﺮآورد از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ در
ﻣﯿﻼدی  ۴.۵درﺻﺪ و اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﯿﻼدی ۴.۹
اﻟﺒﺘﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ۴.۶
ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد.

اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی
ﺳﺎل ۲۰۱۹
درﺻﺪ اﺳﺖ.
درﺻﺪ اﻋﻼم

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﻻﮔﺎرد رﯾﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل در
اﺟﻼس اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در داووس ﺳﻮﺋﯿﺲ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود و
رﯾﺴﮏ ﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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