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 ۲۴/۰1/۲۰۲۰            مرزئ آجان محمد داکتر
 

 جهان اقتصادی اوضاع به نگاهی
 اول قسمت

 مقدمه
 سال با مقایسه در میالدی ۲۰1۹ سال در بودند، کرده پیشبینی اقتصاد تحلیلگران طوریکه جهان، اقتصاد رشد سطح
 ورهایکش و انکشاف روبه صنعتی، ورهایکش اقتصادی رشد بایست درینجا بود. کمتر میالدی ۲۰1۸ – ۲۰1۶ های
 دالیل باوجود گیرد. قرار مطالعه مورد شان متفاوت اجتماعی و اقتصادی سیاسی شرایط به توجه با ظهور حال در

 همدیگر باالی کشورها اقتصادی رشد اقتصاد، شدن جهانی شرایط در منفرد، کشورهای در اقتصاد منفی رشد گوناگون
 تنها نه یکاامر متحدۀ اضالع در مرکزی بانک ربح نرخ رفتن بلند مثال گونۀ به دارد. رمستقیمغی یا و مستقیم تأثیر
ً  تأثیر  و شدر حال در کشورهای اقتصاد نخست قدم در بلکه دارد، کشور این اقتصاد باالی مدت کوتاه منفی نسبتا

 بطی رشد دالیل که کنم می تالش نوشته این بعدی های بخش در سازد.می متظرر نیز را ظهور حال در یاقتصادها
 دهم. قرار مطالعه مورد مختصر بصورت اخیر های سال در را جهان اقتصاد

 

 تنشهای بنابر خام نفت قیمت از میتوان آن از قبل و میالدی ۲۰1۹ سال در جهان اقتصاد کم رشد نرخ دالیل منحیث
 بزرگ ملی اقتصادهای بین اقتصادی مجادلۀ ثباع تاحدی که امریکا، متحدۀ اضالع حمایوی سیاست ،جیوپولیتیکی

 تحریمات ،Brexit از ناشی تردیدهای یافته، رشد کشورهای خصوص به کشورها، پولی سیاست است، شده جهان
 و کشورها از برخی اقتصادی نادرست های سیاست ظهور، حال در و رشد حال در های کشور برابر در اقتصادی
 رشد برد. نام میالدی ۲۰۰۹ و ۲۰۰۸ سالهای مالی بحران از بعد معضالت بقایای از ها کشور از برخی در همچنان
 برای و بوده درصد ۳،۶ حدود در میالدی ۲۰1۸ سال در المللی بین وجهی صندوق ارقام اساس به جهان اقتصاد

 حقیقی رشد اما .(۲۰1۹ - المللی بین وجهی )صندوق بود شده پیشبینی درصد ۳،۳ حدود در میالدی ۲۰1۹ سال
 .بود %۲،۹ صرف میالدی ۲۰1۹ سال در المللیبین وجهی صندوق ارقام ترین تازه اساس به جهان اقتصاد

 

 :حمایوی سیاست
 ت.اس جهان اقتصاد کمتر رشد نرخ نتیجه در و المللی بین تجارت رشد کاهش مهم دالیل از یکی حمایوی سیاست
 یا و خارجی معامالت در مداخله با دول میباشد. دارا را ای تعرفه غیر و ای تعرفه شکل اقتصاد در حمایوی سیاست

 حمایت خارجی محصوالت برابر در را داخلی محصوالت که ورزند می تالش خارجی تجارت در دیگر عبارت به
 از حمایت منظور به خارجی تجارت کردن متأثر عمل یک منحیث توان می را حمایوی سیاست ترتیب این به کنند.

 سیاست از استفاده با بیست قرن اخیر های دهه در رشد درحال های کشور خصوص به کرد. تعریف ملی اقتصاد
 از رارزانت محصوالت برابر در انکشاف و رشد ابتدائی مراحل در شانرا های کشور صنایع تا کردند تالش حمایوی

 حال رد کشورهای از برخی ند.کن حمیات بود، پائینتر شان تولید مصارف و بلندتر شان کار مؤلدیت کهی ها کشور
 رد یافتند. دست شان ملی اقتصاد رشد در هائی موفقیت به شان کار درین آسیا در هم و جنوبی امریکای در رشد

 داد: تذکر حمایوی سیاست از استفاده جهت را ذیل اهداف میتوان مجموع
 

 خارجی، نیرومندتر رقبای برابر در ملی اقتصاد سکتورهای از حمایت -
 کشور، تأدیات بیالنس دبهبو -
 داخلی، اشتغال ارتقای -
 خارج، به وابستگی کاستن -
 گمرکی، های تعرفه واسطۀ به دولت عواید ارتقای -
 تبادله، نسبت به بخشیدن بهبود -
 (.۲۰1۷ - )گرین خارجی گمرکی های تعرفه برابر در متقابل های تعرفه -

 االب در طوریکه است. حمایوی سیاست شکل نمهمتری از یکی خارجی محصوالت باالی گمرکی ی ها تعرفه وضع
 رکیگم های تعرفه از اضافی عواید داخلی محصوالت حمایت ضمن در سیاست ازین استفاده با دولت شد، داده تذکر
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 به واردات برای آن چوکات در که است حمایوی سایست راههای از یکی نیز ها سهمیه ایجاد ارد. می بدست نیز را
 معین سیاستهای از استفاده با ملی اقتصاد حمایت جهت میتواند همچنان دولت میشود. تعیین معین سهمیۀ یک کشور
 اهشک غیرمستقیم بصورت را واردات ترتیب این به و ساخته محدود ملی اقتصاد در را خارجی اسعار عرضۀ پولی،
 شان صادرات رشد جهت شورهاک از بسیاری است. دشوار اقتصاد بودن جهانی شرایط در راه ازین استفاده اما دهد.

 در ار صوالتحم این رقابت قابلیت ترتیب این به و ساخته رزانتر ا ها سبسیدی طریق از را صادراتی محصوالت
 بزارا است. کرده استفاده سیاست ازین چین کشور خصوص به اخیر سالهای در برند. می باال المللی بین بازارهای
 ستندردهای اداری، موانع توانند می داده قرار استفاده مورد شان خارجی ارتتج در کشورها که را دیگری اقتصادی

 هستند. زیست محیط حمایت ستندرهای و صحی و ایمنی
 

 آن ختلفم اشکال به حمایوی سیاست از اقتصادی مختلف وسایل و ابزار با کشورها که گفت توان می ترتیب این به
 گمرکی تعرفۀ %۲۵۸ لبنیات باالی اروپا اتحادیۀ ،(WHO) تجارت هانیج سازمان ارقام اساس به کنند. می استفاده

 اعضای " شود. می وضع گمرکی های تعرفه %۸۸ نساجی محصوالت از برخی باالی هند در میکند. وضع را
 اقدامات 1۵۹۴ مجموع در میالدی، ۲۰1۹ سال می ماه تا میالدی ۲۰۰۸ سال اکتوبر ماه بین تجارت جهانی سازمان
 کشورهای تنها میالدی، ۲۰1۹ سال می ماه تا میالدی ۲۰1۸ سال اکتوبر ماه از انداختند. براه را تجارت کنندۀ محدود
 ونیفدراس) " .کردند اعمال امریکائی دالر میلیارد ۳۳۵،۹ تخمینی تجاری حجم به را کننده محدود اقدام G20 گروپ

 .(۲۰1۹ - آلمان عیصنا
 

 سازد. می متضرر را جهان اقتصاد رشد نتیجه در و جهانی تجارت حمایوی یها سیاست که اند داده نشان تجارب
 در که امریکا، متحدۀ اضالع در میالدی 1۹۳1 سال در (Smoot-Hawley) هالی سموت مقررۀ مثال بطور

 تقلیل %۶۷ باعث شد، وضع %۲۰ اوسط بصورت گمرکی های تعرفه وارداتی محصوالت ۲۰۰۰۰ باالی آن چوکات
  (.۲۰1۸ بورگین، )مجلۀ شد هانیج تجارت در

 

 در و یافته انکشاف کمترین کشورهای یافته، رشد کشورهای جانب از خصوص به حمایوی، های سیاست اینگونه
 التمحصو باالی گمرکی های تعرفه وضع با یافته انکشاف کشورهای میسازد. متضرر همه از بیشتر را رشد حال

 می انکشاف روبه و یافته رشد کمترین کشورهای ملی اقتصاد به را دیدیش ضربۀ منسوجات هم و مالداری زراعتی،
 این است. موادخام و منسوجات زراعتی، محصوالت زیاد حد به تا یافته رشد کمترین های کشور صادرات رساند.

 را اریک چهی پیشرفته کشورهای حمایوی سیاستهای برابر در تقاضا، قیمت و عایداتی ارتجاعیت به باتوجه کشورها،
 بلند با یعنی است، پائین کشورها این صادرات به عایداتی تقاضای توانند. نمی داده انجام جهان اقتصادی مناسبات در

 جاعیتارت دیگر جانب از یابد. نمی ازدیاد یافته انکشاف کمترین کشورهای صادرات به تقاضا جهان در عاید رفتن
 المللی نبی های بازار در توانند مین ترتیب این به و است ارتجاعی قیمت اساس بر کشورها این محصوالت به تقاضا

   کنند. استفاده حمایوی سیاست وسایل از
 

 نهات نه جهان اقتصادی امروزی شرایط در یافته انکشاف های کشور سایر و امریکا متحدۀ اضالع حمایوی سیاست
 شورک این خود اقتصاد بلکه کند، می وارد رشد لحا در های ورشک شمول به ها کشور سایر باالی را منفی تأثیرات

 سیاست ازین استفاده با ،ترامپ امریکا، متحدۀ اضالع جمهور رئیس مثال بطور سازد. می متضرر نیز را ها
 یشترب کشور تجارت بیالنس کسر که شد دیده نتیجه در اما دهد، کاهش کشور در را تجارت بیالنس کسر میخواست

 استیس نیا ،ها تعرفه وضع آغاز همان از بود. مالیات کاهش آن دیگر علل از یکی حمایوی ستسیا پهلوی در که شد،
 .وانستنمیت شده کشور تجارت النسیب در کسر کاهش باعث یاقتصاد کارشناسان از کی چیه نظر از کشور یویحما
 النسیب کرد. جستجو شورک یاقتصاد ساختار در بلکه خود، ذات به یخارج تجارت در دینبا را تیوضع نیا لیدال

 و ها ازاند پس سطح بین تناسب عدم کسر نیا لیدال از یکی دارد. کسر سو نیبد دراز انیسال از کشور نیا تجارت
 این برای دلیل است. بلند ها انداز پس حطس با تناسب در مصرف سطح که یمعن نیبد است، کشور در مصرف

 صرفم و اندازها پس انیم تناسب عدم آن از استفاده با که است ورکش نیا به یپول هنگفت یۀسرما دخول انکشافات
 یها کشور در دیشا نکاریا .کندیم لیتمو یخارج یپول یۀسرما ۀواسط به را اشرا مصارف کشور نیا .میشود متعادل

 اقتصاد نیرومندترین امریکا متحدۀ اضالع یمل صادتاق اما شود، یاقتصاد یجد معضالت جادیا باعث افتهی رشد کمتر
 جهت یخارج یپول یۀسرما از تیمحدود بدون زین کشور کند، یم صدق تیواقع نیا کهیزمان تا و بوده انجه در
 .تواند یم کرده استفاده اش مصارف ادیز قسمت لیتمو

 ً  در والکوپ سیفرانس خانم انجامید. نه مؤفقیت به اقتصادی های فعالیت به دادن رونق جهت نیز مالیات کاهش ضمنا
 تاالیا ۀبودج یکسر و است شده ناکام "بازدهی" جهت در اتیمال "کاهش :سدینویم سیفورب ۀمجل نتیانتر ۀفحص

 یجا به ها ییکایمرا یها بیج در یاضاف پول برد. یم باال یاقتصاد رکود زمان از آن سطح نیباالتر تا را متحده
 یخارج یها کاال یبرا ریناگز طور به صارفم نیا از یبرخ دهد: یم شیزااف را استهالکی مصارف ،ییجو صرفه
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 داخلی، محصوالت به تقاضا رشد جای به مالیات کاهش ترتیب این به (.Forbes، ۲۰1۸ ۀ)مجل "رسندمی مصرف به
 باالی اتیمال کاهش ساخت. تر اضافه را کشور تجارت بیالنس کسر و ساخته بیشتر را خارجی محصوالت به تقاضا
 و کرده رشد دیتول اتیمال کاهش با که بود نظر نیا به ترامپ حکومت .افتی کاهش %۲1 به %۳۵ از ها یتصد

 کردن رشد اتیمال کاهش با کایامر در ها یتصد دیتول سطح اما .افتی خواهد ارتقا بازهم دیتول ادیازد از دولت داتیعا
 کاهش ثلث کی حدود در یشپ سال با سهیمقا در میالدی ۲۰1۸ سال اواسط در ها یتصد باالی اتیمال از دیعوا و
 تواندیم ودهب ها قرضه کاهش برای بلکه ه،ن دیتول رشد برای یاضاف پول از استفاده موضوع نیا برای دلیل کی .افتی

 .(۲۰1۸ )تانکرسلی،
 

 اتیوارد محصوالت باالی متقابل گمرکی های تعرفه چین و امریکا متحدۀ اضالع بین خصوص به اخیر های سال در
 میلیارد ۳۵۰ از بیشتر ارزش به ها کاال باالی میالدی ۲۰1۹ سال سپتامبر ماه تا امریکا متحدۀ اضالع .اند شده وضع
 متحدۀ عاضال از وارداتی محصوالت باالی چین بالمقابل ست. کرده وضع را گمرکی های تعرفه امریکائی دالر

 حسط ها تعرفه این نتیجۀ در است. کرده وضع را گمرکی های تعرفه امریکائی دالر میلیارد 1۸۵ ارزش به امریکا
 اضالع به چین از واردات میالدی ۲۰1۹ سال دوم ربع تا ترتیب این به است. کرده صعود کشور دو هر در قیم

 تقلیل %۲۵ حدود در چین به امریکا متحدۀ اضالع از واردات و %1۰ از بیشتر گذشته سال با مقایسه در امریکا متحدۀ
 یافت.

 در تقلیل دلیل که است یافته تقلیل فیصدی پاینت ۵،۵ حدود در نیز جهان در تجارت سطح حمایوی تسیاس نتیجۀ در
 باعث جهان تجارت در کاهش رقم این است. چین و امریکا متحدۀ اضالع در واردات کاهش فیصدی پاینت ۲،۵ حدود

 (.Bank of England، ۲۰1۹) است شده جهان ناخالص محصوالت در کاهش 1%
 

 :(Brexit) اروپا اتحادیۀ از بریتانیه رفتن بیرون
 عضالتم ایجاد باعث است، برگرفته در ایکه زمان مدت خصوص به و اروپا اتحادیۀ از بریتانیه شدن بیرون موضوع
 دنامساع رشد باالی خود نوبۀ به که است شده اتحادیه این عضو کشورهای سایر در هم و بریتانیه در هم اقتصادی

 سال اول ربع پایان در که است داده نشان تایمز فایننشل روزنامۀ تحقیق یک است. کرده وارد ثیرتأ جهان اقتصاد
 صد در 1،۵ تا 1 یک از اروپا اتحادیۀ از شدن بیرون برای رای نتیجۀ در بریتانیه ملی اقتصاد رشد میالدی، ۲۰1۸

  (.Financial Times، ۲۰1۸ )روزنامۀ است. آمده پائین
 

 یعنی است. بوده (Brexit) برای رای از بعد های سال در بریتانیه داخلی سیاست آئینۀ بریتانیه ملی ارز تبادلۀ نرخ
 (Brexit) امکانات شدن رونما زمان در و آمده پائین سترلینگ پوند ارزش موافقه، بدون (Brexit) شدن احتمالی با
 (Brexit) موضوع باالی ها کشمکش که گفت وانمیت ترتیب این به است. رفته بلند دوباره اش ارزش ،موافقتنامه با

 ثبات عدم یا و حد از بیش نوسانات است. شده سترلینگ پوند تبادلۀ نرخ در متداوم نوسانات باعث بریتانیه پارلمان در
 د.میکن وارد منفی تأثیر خارجی تجارت و سرمایه جریان باالی شده، ملی اقتصاد در اطمینانی بی باعث ملی ارز

 و آمده پائین سترلینگ پوند ارزش موافقتنامه، بدون (Brexit) زا بریتانیه اتباع ۀادام هراس صورت در المث ورطب
 مستهلکین االیب و کشور تولیدی سکتور باالی اضافی فشار یک ترتیب این به و رفته بلند واردات قیمت آن نتیجۀ در

 .توانست می شده وارد
 

 نندگانک داراو از بسیاری رسیدند. می مشاهده به نیز بریتانیه تجارت بیالنس رد انکشافات اینچنین گذشته ماههای در
 واردات قیمت رفتن بلند باعث که موافقتنامه، بدون (Brexit) ترس از اروپا اتحادیۀ کشورهای سایر از محصوالت

 ینا کردند. ریداریخ شانرا جاری تقاضای از بیشتر مواد زیاد حد تا ،ستتوان می شده اروپا اتحادیۀ کشورهای از
 سترلینگ پوند ارزش باالی بازهم که شد، مذکور زمان مدت در بریتانیه تجارت بیالنس کسر رفتن بلند باعث موضوع

 صادرات با مقایسه در کشور واردات مقدار تجارت بیالنس در کسر صورت در زیراکه ،کرد وارد را منفی تأثیر
 تبادلۀ نرخ هنتیج در و رفته بلند واردات تمویل منظور به خارجی اسعار به تقاضا ترتیب این به و بوده بیشتر کشور

  یابد. می تقلیل داخلی ارز
 

 حجم .داشت خواهد و هداشت منفی تأثیر نیز آلمان اقتصاد باالی اروپا اتحادیه از بریتانیه شدن بیرون مورد در رای
 بریتانوی تصدیهای در آلمانی تصدی ۲۰۰۰ حدود در میرسد. سال در یورو میلیارد 1۷۵ به کشور دو این بین تجارت

 گردی کشور هر از بیشتر بریتانیه به آلمان از موتر صادرات است. وابسته آن به کار جای هزارها و هستند سهیم
 اتحادیۀ از بریتانیه نرفت بیرون صورت در رسید. می موتر عراده ۲۰۷۰۰۰۰ به میالدی ۲۰1۷ سال در که است
 می دهش وارد تولیدی سکتور نای به شدید ضربۀ نگیرد، صورت مورد درین مربوطه موافقتنامۀ یکهصورت در ،اروپا
 حدود در آلمان اقتصادی رشد ،اروپا اتحادیۀ از بریتانیه شدن بیرون صورت در ها ارزیابی از برخی اساس به .ټواند
  (.Tagesspiegel، ۲۰1۹ )روزنامۀ کرد خواهد فروکش ۰،۵%
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 بریتانیه شدن بیرون مورد در روشن روش یک موجودیت عدم شد، داده تذکر باال در طوریکه اینکه، همه از مهمتر
ً  زمان مدت یک برای اروپا اتحادیۀ از  و شده ها تصدی اقتصادی پالنهای مورد در اطمینان عدم باعث ینطوال نسبتا
 نتیجۀ در نیز (DIW) آلمان اقتصادی تحقیقات انستیتوت را نکته این .یافت تقلیل گذاریها سرمایه سطح ترتیب این به

 تسرنوش مورد در اطمینان عدم حالت اینکه است، کرده تأئید جاری سال اکتوبر ماه در اش تازه تحقیقات ارزیابی
 راندمریف زمان از تحقیقات این اساس به است. شده گذاری سرمایه از مؤلدین خودداری حالت نوع یک باعث بریتانیه

 این به که است کرده فروکش %۰،۲ ساالنه جهت ازین آلمان فدرال جمهوری ساالنۀ رشد نرخ ،(Brexit) مورد در
 )دویچی است بوده %۰،۸ سو بدین میالدی ۲۰1۶ سال از ریفراندم ازین بعد کشور ملی اقتصاد رشد کاهش ترتیب
  (.۲۰1۹ ویلی،
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   کلیک :ببینید اینجا :ببینید اینجا ٬(خط در)
 (۲۰1۹/1۶/1۲ :دسترسی )تاریخ

 

 امریکائی الرد بیلیون یک به کسر ارتقای باعث چگونه ترامپ توسط مالیات کاهش تایمز، نیویارک ،تانکرسلی جیم -۶
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