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  مقدمه

، شوکی بزرگ بر اقتصاد جهان وارد نموده و منجر به رکود انگیز یرتحبا سرعتی  19 گیری کوویدهمه

در  شود بینی میهای حمایتی، پیششدید در بسیاری از کشورها گردیده است. علیرغم اعمال سیاست

جهانی  درصدی را تجربه نماید که باالترین رکود 2/5تولید ناخالص داخلی جهان کاهش  2020سال 

رود در سال جاری درآمد سرانه اکثر بازارهای نوظهور و . انتظار می1در طول هشت دهه گذشته است

 استمرار رصورت دها نفر به فقر بازگردند. کاهش یافته و میلیون 2(EMDEاقتصادهای در حال توسعه )

، رکود مالی هایفشارناشی از قصور پیاپی در بازار یا گیر کنترل این بیماری همهبیش از حد انتظار 

 تر خواهد شد. اقتصاد جهانی نیز عمیق

جمعیت آسیب پذیر و بهبود ظرفیت از  حمایتگیری این بیماری، برای کاستن پیامدهای ناشی از همه

های بهداشتی و گذاریکشورها در جلوگیری و مقابله با حوادث مشابه در آینده، نیاز فوری به سیاست

. از آنجا که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال دباشمی لزامیاهای جهانی، اقتصادی شامل همکاری

یابد تا پس از بهداشت عمومی آنها اهمیت بیشتری می نظام دارند، تقویت پذیری بیشتریتوسعه آسیب

 رفع بحران بتوان اصالحات الزم برای رسیدن به رشدی قوی و پایدار را دنبال نمود.
 

 مدیریتیالصه خ

 فروپاشی فعالیتهای گذشته بوده و سبب گیری این بیماری، بزرگترین شوک اقتصادی طی دهههمه

 ظامنبر  هو کاستن از فشار وارد 19ترل شیوع بیماری کوویداقتصاد جهانی گردیده است. برای کن

ها، تعطیلی مدارس و کسب و کارهای های بهداشتی، اقدامات مختلفی مانند اعمال محدودیتمراقبت

گیری این بیماری است. همه ذیرفتهپهای سفر توسط اغلب کشورها صورت غیرضروری و محدودیت

گذاری، همچنین عرضه محدود نیروی کار و سطح تولید ایهو اقدامات کنترلی مربوطه، مصرف و سرم

فرامرزی این بیماری، بازارهای مالی و  تاثیراترا به شدت کاهش داده است. این در حالی است که 

 های عرضه، سفر و گردشگری را با اختالل مواجه نموده است.کاال، تجارت جهانی، زنجیره

انداز نامطلوب است. تبدیل شدید و چشمحاکی از ابهام  این امرثبات بوده که بازارهای مالی بسیار بی

های پرریسک به کم ریسک منجر به شرایط مالی بسیار سخت در سطح جهان و همچنین دارائی

                                           
 بر اساس گزارش ماه ژوئن بانک جهانی - 1

2 Emerging   Markets & Developing Economies (EMDE) 
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بازارهای سرمایه این در حالی است که بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه گردیده است. 

ه ، بازدهی اوراق بهادار پرریسک به میزان قابل توجهی کاهش یافتهرد)سهام( در سراسر دنیا سقوط ک

که البته اند ههای مارس و آوریل تجربه کردسرمایه را عمدتاً در ماه گستردهو بازارهای نوظهور خروج 

کاالها به ویژه نفت به دلیل افت تقاضای جهانی به  همچنین قیمتاز حجم آن کاسته شده است. اخیراً 

 است. سقوط کردهشدت 

های کالن اقتصادی خود را در سطح های اقتصادی، بسیاری از کشورها حمایتبه منظور کاهش آسیب

که حتی اخیراً منجر به ثبات بازارهای مالی گردیده است. در اقتصادهای پیشرفته،   اندنمودهگسترده ارائه 

أمین نقدینگی و حفظ اطمینان های مرکزی نرخ بهره خود را کاهش داده و اقداماتی را برای تبانک

های در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز بانک اند.انجام دادهگذار سرمایه

اند. باید گفت حمایت کنونی از سیاست مالی، مرکزی اقدام به آزادسازی سیاست پولی خود نموده

 تر است.انجام گرفت، بسیار قوی 2008-2009 در سال نسبت به آن چه در جریان بحران مالی جهان

گیری با کاهش تولید سرانه بزرگترین سهم از کشورها )نسبت به سال رود این همهطورکلی انتظار میبه

(،  اکثر اقتصادها را در سال جاری به رکود بکشاند. در اقتصادهای پیشرفته به دلیل اقدامات 1870

)و بالطبع گذاری اجتماعی، شرایط بسیار سخت مالی و افت شدید تقاضای خارجی گسترده فاصله

 گردد. بینی میپیش 2020درصدی در سال  7های اقتصادی( کاهش محدودشدن فعالیت
 

 زرگباقتصادهای 

 کشورهای پیشرفتهاند. رشد اقتصادی تجربه نمودهبا شدت مختلف را 19کووید  زرگ،بتمام اقتصادهای 

کاهش شدیدی  ،اختالل شدید در عرضه و تقاضای داخلی، تجارت و تامین مالی دلیل به 2020در سال 

های مالی نگردد، رشد این دار سیستمگیری منجر به زیان ادامه. با فرض آنکه همهکردخواهد تجربه را 

 .از خواهد گشتببه حالت سابق  2021کشورها به پشتوانه سیاستهای مالی و پولی، در سال 
 

 منطقه یورو

نموده است که از آن  یشگیرانهپشیوع گسترده ویروس در این منطقه دولتها را مجبور به اعمال اقدامات 

توان به اعمال محدودیتهای سراسری، تمدید تعطیلی مدارس و محدودیتهای مرزی اشاره جمله می

بسیاری از کشورهای  .ه استنمود. این موارد بطور قابل توجهی فعالیت اقتصادی داخلی را مختل کرد

ستهای دولت تقریباً تعطیل اند که این بخش بواسطه سیایورو، شدیداً به گردشگری وابستهمنطقه عضو 

یلی خ. برخالف ایاالت متحده، افزایش بیکاری تاکنون داردندک آن وجود ا بهبود مکانا ، اماگردیده

 باشد.می اهش ساعات کاری کارمندانکسیاستهای از بوده که عمدتاً بدلیل استفاده گسترده ن چشمگیر
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درصد کاهش یابد. این در حالی است که تمام  1/9تا  2020رود رشد منطقه یورو در سال انتظار می

قبل از بهبود تدریجی در اواخر سال جاری، رکود را تجربه خواهند کرد. پیش بینی  زرگبکشورهای 

کننده کاهش موارد مرتبط کسبازگشت نماید که منع 2021درصد در سال  5/4شود رشد اقتصادی به می

 باشد. گیری و تاثیرات سیاست پولی و مالی تطبیقی میبا همه

گیری بطور وسیعی فعالیت و اقدامات گسترده کنترل همه 19گیری کووید ، شیوع همهایاالت متحدهدر 

-سابقههای بخش خدمات و مسافرت به افت بیاقتصادی را مختل نمود. این در حالی است که شاخص

 ،ای اشاره دارند. همچنین در مقایسه با بحران مالی جهانی، نرخ بیکاری هفتگی رشد بیشتری داشته

گذاری در بخش تولید صنعتی و خرده فروشی  افت شدیدی را تجربه نموده و افت قیمت نفت، سرمایه

 1/6، تا 2020 رود تولید ناخالص داخلی در سالانتظار می نفت شیل ایاالت متحده را کاهش داده است.

گیری در نیمه اول سال و بهبود تدریجی در نیمه دوم پیامدهای شدید همه یانگربدرصد کاهش یابد که 

شود رشد تولید ناخالص داخلی، با توجه به سیاست حمایتی گسترده بینی میباشد. متعاقباً پیشسال می

 درصد بازگشت نماید. 4ه در میان بهبود مجدد اعتماد مصرف کننده و سرمایه گذار، ب

اما این امر سبب کاهش فعالیت  ،اقدامات پیشگیرانه توانست روند شیوع ویروس را کند نماید ژاپن،در 

و سرریزهای معکوس از طریق مجاری مالی و تجاری را تقویت نمود. این در حالی  هاقتصادی شد

گیری همراه شده است. عکوس همهتوکیو با تاثیرات اقتصادی م 2020است که تعویق المپیک تابستانی 

 10به منظور حمایت از رشد، بانک مرکزی این کشور ضمن افزایش حجم ترازنامه خود تا بیش از 

درصد تولید ناخالص داخلی از ماه ژانویه، خرید اوراق بهادار و اوراق قرضه شرکتی را گسترش داده 

، به منظور 2019های دسامبر شوقگذاری مجدد منابع مالی ماست. همچنین دولت، عالوه بر هدف

درصد تولید  40های حمایتی مالی را که مجموعاً به ارزشکاهش اثرات داخلی شیوع ویروس، بسته

تا  2020شود رشد اقتصادی ژاپن در سال ، معرفی نموده است. پیش بینی میباشدیمناخالص داخلی 

 درصد بهبود یابد. 5/2به به پشتوانه حمایت پولی و مالی،  2021کاهش یافته و در سال  1/6

کاهش یافت، در حالیکه مصرف خصوصی و خدمات  2020در فصل اول سال  چینرشد اقتصادی 

متحمل گیری و تمدید زمان محدودیتها برای متوقف ساختن آن، غیرمالی بطور خاص بواسطه همه

ایش ها، صادرات بیش از واردات افز. همچنین پیامد تعطیلی موقت کارخانهردیدندگآسیب شدیدی 

مقامات این کشور، سیاستهای پولی و مالی را برای کاستن از تاثیر اقتصادی شیوع ویروس بکار  .یافت

های بهداشتی و رفاهی به اند که عبارتند از: تزریق نقدینگی، بخشودگی مالیاتی، تخصیص هزینهبرده

ولتهای محلی و درصد تولید ناخالص داخلی و مجوز انتشار اوراق قرضه خاص د 8/2ارزش حدود 

گیری، با توجه به اختالالت عمده ناشی از همه .درصد تولید ناخالص داخلی 6/2مرکزی معادل حدود 
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درصد در سال  1با کاهش شدید به  2019درصد در سال  1/6شود رشد اقتصادی از پیش بینی می

د بازگشت نماید درص 9/6، رشد اقتصادی به 2021رود در سال برسد. در عین حال انتظار می 2020

 باشد.که بخشی از آن بدلیل پیش بینی بهبود تقاضای جهانی می

 

 ای چشم انداز منطقه

 آسیای شرقی و پاسیفیک

خسارات اقتصادی قابل توجهی در منطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه داشته است.  19گیری کووید همه

، انقباض شرایط تامین مالی و کاهش 19های ناشی از کووید شود عواملی مانند تعطیلیبینی میپیش

که کمترین  ودش (درصد 5/0) 2020ای در سال رشد منطقه اهش شدیدکشدید در صادرات موجب 

رود به دلیل عواملی مانند کاهش باشد. با وجود بی ثباتی قابل توجه، احتمال میمی 1967میزان از سال 

طی سال  رشد منطقه ،اردات و ورود جریان سرمایه به مناطق عادیگیری، بهیود تقاضای جهانی وهمه

باشد. این در حالی است که انداز نامطلوب میدرصد برسد. با این وجود ریسک چشم 6/6به  2021

 یشبو  مدت و کاهش شدید لندبگیری، استرس مالی تر شدن همههای اصلی از جمله طوالنیریسک

 اند.های تجاری همراه شدهانی، با افزایش مجدد تنشانتظار تجارت جه حد از
 

 تحوالت اخیر

دامنه بر اقتصاد این منطقه از طریق مجاری داخلی و خارجی تاثیر گذاشته است.  19ویروس کووید 

و  هگسترده شد تدریج به، رآمدداجرا به محدودیتهای ضروری اما پرهزینه که در مرحله اول در چین 

و انقباضی شدن ناگهانی شرایط تامین مالی جهانی گردید.  های اقتصادیمنجر به کاهش شدید فعالیت

صادرکنندگان  کاال نیز با کاهش شدید قیمت مواجه شدند )از جمله اندونزی، مالزی، مغولستان، الئوس، 

 .(. ..و نوپاپواگینه

فوریه  که اقدامات بسیار محدودکننده موجب تعطیلی تقریباً کامل برخی مناطق طی ماهدر چین، در حالی

درصد کاهش داشته که بیشترین کاهش از  34شود که رشد فصل اول سال تا می گردید، تخمین زده

 اشتددرصد کاهش  37، سود بخش صنعت تا 2020بوده است. همچنین در فصل اول سال  1976سال 

 درصد 14تا  مومیعو منابع مالی  ندوق دولتصتلفیقی  هایبودجه یش بینی شده درپو درآمد مالی 

های اقتصادی بهبود یافتند. از ماه اوائل ماه مارس با تسهیل منع رفت و آمد، فعالیت. در فت نمودا

 2018آوریل، تولید صنعتی مجددا با رشد مواجه گردید و فروش وسایل نقلیه، اولین افزایش از ژوئن 

بهبود باشند و ها با کمبود بودجه و کاهش تقاضای داخلی مواجه میرا تجربه نمود. با این حال، شرکت

 باشد.گیری میبخش خدمات با تاخیر مواجه شده که بیانگر تاثیرات بلندمدت این همه
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شد و تا اواسط فصل دوم سال تحت  ترامناسبنشرایط اقتصادی سایر کشورهای منطقه در ماه مارس 

باشد. سایر نقاط جهان می منفی تاثیرات منعکس کننده محدودیتهای داخلی و که این امر فشار بود

انقباضی شدن ناگهانی شرایط تامین مالی جهانی در اوایل ماه مارس موجب خروج  سرمایه از منطقه 

گردید که به عبارت دیگر افزایش تفاوت نرخ بهره منطقه و تعدیل سریع ارزهای محلی و قیمت دارایی 

بازارهای نوظهور های استقراض در این منطقه بطور کلی از سایر را بدنبال داشت. همچنین افزایش هزینه

 زرگبهای سیاست مالی و پولی محتاطانه و قوی در اقتصادهای مشهودتر بوده که نشان دهنده چارچوب

 می باشد. 
 

 اروپا و آسیای میانه

درصد کاهش یابد که  7/4به  2020شود فعالیت اقتصادی در اروپا و آسیای میانه در سال بینی میپیش

گذاری ویروس و فاصله یوعش. باشدیماین منطقه طی بحران مالی جهانی تقریبا معادل رکود اقتصادی 

. این تاثیرات با سقوط رجای گذاشتباجتماعی ناشی از آن تاثیر قابل توجهی بر تقاضای  داخلی منطقه 

جات و صادرات و همچنین اختالل در زنجیره عرضه و آشفتگی ، حوالهکاهش گردشگریقیمت کاالها، 

با بهبود تدریجی قیمت کاال، تقویت تجارت  2021در سال  رودنتظار میامالی همراه بوده است. بازار 

درصد برسد. هرچند عواملی مانند احتمال  6/3رشد اقتصاد بهبود یافته و به  ،و بهبود تقاضای داخلی

گذاری و گیری و شرایط نامناسب سرمایهتر شدن مدت زمان همه، طوالنی19وقوع پیک دوم کووید 

انداز به شدت نامطلوب باشد. از سوی دیگر رکود اقتصادی موجب گردیده ریسک ناشی از این چشم

 ممکن است شرایط را بدتر نماید.بر منطقه حاکم  خشکسالی شدید
 

 تحوالت اخیر 

ا، اختالل در منطقه اروپا و آسیای میانه از طریق افت قیمت جهانی کااله19گیری کووید تاثیر شدید همه

ای و تاثیر افزایش شدید ریسک جهانی در بازارهای مالی قابل مشاهده های عرضه جهانی و منطقهزنجیره

، المللیمرزهای بینبستن و  مدارستعطیل نمودن  منضاست. از ماه مارس، بسیاری از کشورها 

اند، که تمامی نمودهو مسافرت از مناطق آسیب دیده را محدود دستورالعمل ماندن در خانه را صادر 

گردد. همچنین گسترش شیوع ویروس، موجب کاهش های داخلی میاین موارد موجب فشار بر فعالیت

 ها شده است.تقاضای داخلی، تشدید اختالل در عرضه و توقف فعالیت

حظه اند، اقتصادهای این منطقه با خروج قابل مالگیری آسیب دیدهدر حالیکه بازارهای مالی از این همه

اند. همچنین خروج شدید سرمایه موجب مواجه شده اوراق قرضه نرخ بهره افزایش تفاوتسرمایه و 

 ویژهبافزایش مجدد کاهش ارزش پول و زیان ذخایر شده است. این در حالی است که ارزهای ضعیف 
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سهم قابل توجهی از بازار اوراق قرضه  خصیصت واردیمدر باال یا های ارزی با بدهی در اقتصادهای

قابل توجه  فتا. برغم دنشوموجب افزایش هزینه استقراض می ،گذاران غیرمجازسرمایهبه محلی 

واردات، کاهش شدید صادرات به دلیل اختالل در زنجیره عرضه و کاهش تقاضای خارجی، سبب شده 

خلی، منعکس کننده تعطیلی تا فشارهای حساب جاری تشدید گردد. در این رابطه کاهش تقاضای دا

گیری و محدودیتهای مرتبط با آن موجب کاهش گذاری است، زیرا همههای خدماتی و سرمایهفعالیت

 گذاری شده است.مصرف و کاهش سرمایه
 

 آمریکای التین و منطقه کارائیب

شرایط اقتصادی در آمریکای التین و منطقه کارائیب به شدت رو به وخامت نهاده  19با شیوع کووید 

ی ، افت بسیار شدیدتر2020درصد کاهش رشد در سال  2/7با  شود اقتصاد منطقهبینی میاست. پیش

تجربه نماید. از سوی دیگر این تنزل رشد بیانگر ضرورت اقدامات ی نسبت به دوران بحران مالی جهانرا 

ی مهار گسترش بیماری، وخامت قابل توجه شرایط تأمین مالی و قیمت کاالها و اثرات نامطلوب الزم برا

حمایتی شدن شرایط تأمین مالی، قیمت با کاهش اقدامات محدودسازی و ناشی از رکود جهانی است. 

این بهبود یابد. با  2021درصد در سال  8/2ود رشد منطقه به ر، انتظار میکاالها و تقاضای خارجی

های اجتماعی نامطلوب از جمله احیای موج ناآرامیهای مدت بسته به ریسکانداز کوتاهوجود چشم

های ناسازگار بازار نسبت به رشد بدهی عمومی، کاهش بیش از حد انتظار سال گذشته، افزایش واکنش

بخش خدمات متغیر  گیری بیماری و در نتیجه کندشدن رشدقیمت کاال، و تداوم ابهام ناشی از همه

 خواهد بود.
 

 تحوالت اخیر

در آمریکای التین و منطقه کارائیب ، اوضاع اقتصادی  19در پی گسترش اثرات نامطلوب ناشی از کووید 

منطقه به شدت وخیم گردیده است. این منطقه در ابتدا سهم کوچکی از موارد ابتال به این بیماری را به 

آن در منطقه به تازگی شتاب گرفته است. به عالوه ممکن است خود اختصاص داده بود، اما شیوع 

های منطقه طیف وسیعی دولت تعداد موارد ابتال در برخی کشورها به میزان قابل توجهی گزارش نشوند.

تقریباً  اند. در این راستا از اقدامات محدودسازی را برای کاهش سرعت انتشار ویروس اعمال نموده

اند. بسیاری از کشورها ا تعطیل کرده و مرزهای خود را بطور جزئی یا کامل بستههمه کشورها، مدارس ر

های تردد در مقیاس وسیع را برای چندین تعطیلی اجباری کسب و کارها در سراسر کشور و محدودیت

  اند.هفته وضع کرده
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نندگان نفت و سقوط شدید قیمت جهانی کاال برای بسیاری از کشورهای منطقه، به ویژه برای تولیدک

کاهش ناگهانی فعالیت  .اثرات نامطلوبی به همراه داردگاز )با توجه به افت قیمت جهانی انرژی( 

نجیره عرضه برای مکزیک و برزیل را مختل ساخته و منجر به زاقتصادی در ایاالت متحده و چین، 

دیده است. رشد کاهش شدید صادرات از سوی اقتصادهای تولیدکننده کاال مانند شیلی و پرو گر

اقتصادی بسیار محدود ایاالت متحده در فصل دوم سال، آمریکای مرکزی را از طریق تجارت و ارسال 

جات متأثر ساخته است. صنعت گردشگری، که شمار زیادی از کشورهای منطقه کارائیب و هحوال

 تضعیف شده است.  طور چشمگیریبهستند، در نیمه اول سال بر آن متکی مکزیک به شدت 

ای را های سرمایهمنطقه در شرایط تشدید ریسک گریزی جهانی، روند معکوس و ناگهانی جریاناین 

سهام کاهش  در بسیاری از کشورها، ارزش شدیدتر از دوران بحران مالی جهانی تجربه نموده است.

 است.  مودهنملی آنها به شدت تنزل  یافته و ارزش پول
 

 خاورمیانه و شمال آفریقا

 2020درصد در سال  4شود فعالیت اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا تا بیش از میپیش بینی 

به  19زیرا مصرف، صادرات و فعالیتهای صادراتی مانند گردشگری به دلیل شیوع کووید  ،کاهش یابد

با افت قیمت نفت، درآمدها و جریانات ورودی مالی در کشورهای  همچنیناند. شدت مختل شده

سیاستهای پولی و مالی در اتخاد این در حالی است که است.  هش یافتهکانفت، به شدت  صادرکننده

رود با انتظار می، به سرعت انجام شده است. در اقتصادهای بزرگ منطقه 19واکنش به شیوع کووید 

مجددا از  2021در سال  گذاری، رشد منطقهوضعیت سرمایه گیری و بهبودتوجه به کاهش تاثیر همه

قیمت نفت و  ستمرم، کاهش 19انداز، شامل شیوع هر چه بیشتر کوویدگرفته شود. ریسکهای چشم سر

 ای است. المللی و تشدید اختالفات منطقههای تجاری در سطح بینتضعیف فعالیت
 

 تحوالت اخیر

این در حالی است است.  تا حد زیادی تضعیف شده 19شرایط اقتصادی منطقه به دلیل شیوع کووید 

و افزایش  اهش دادهکگیری و اقدامات انجام شده به منظور مقابله با آن، فعالیتها را به شدت که همه

گذار، شرایط مالی را با تنگنا مواجه ساخته است. افت شدید در تقاضای جهانی سرمایه ریسک گریزی

نفت و صادرات نیز سبب کاهش صادرات در بین کشورهای صادرکننده نفت گردیده است. همچنین، 

منطقه مذکور، از چالشهای مربوط به موضوعات امنیتی و مشکالت آوارگان و همچنین موانع بزرگ 

 آسیب دیده است.  مسیر رشد ساختاری در
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فعالیتهای غیرنفتی  نیز وهمه کشورهای صادرکننده نفت فعالیتهای اقتصادی در  19ید وپیامد شیوع کو

است. افت  داشته اهشک( عربی متحده)عربستان سعودی، امارات  در بین صادرکنندگان بزرگ نفت

این  عدیلتش ناگهانی قیمت نفت منجر شد. به منظور گیری، به کاهشدید تقاضای جهانی به علت همه

روند، توافق جدید کاهش تولید نفت اوپک بعد از توقف موقتی در ماه مارس، مورد مذاکره مجدد قرار 

گیری، با مانع گرفت. همچنین سرمایه گذاری به دلیل افزایش ابهام ناشی از اختالالت مرتبط با همه

 مواجه شد. 

دهد، کاهش می افت قیمت نفت فعالیت بخش غیرنفتی را بواسطه تاثیرات درآمدیبا توجه به این که 

نسبت به سال قبل، کاهش یابد. این در  2020رود رشد کشورهای صادرکننده نفت، در سال انتظار می

درصد کاهش یابد  3/5تا  2020در سال شود تولید ناخالص داخلی ایران حالی است که پیش بینی می

بر مصرف داخلی و بخش خدمات )به عنوان  19که علت عمده آن، تاثیر منفی شیوع گسترده کووید 

باشد. در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، رشد اقتصادی به دلیل اتخاذ مثال، گردشگری( می

شود در عربستان سعودی و ادی افت خواهد کرد. پیش بینی میسیاستهای کاهش تولید نفت، تا حد زی

کاهش قیمت نفت، افزایش ابهام ناشی از شیوع گسترده  فارس، سایر اقتصادهای شورای همکاری خلیج

( بر اهش پرداختهاکو تاثیرات تعدیلهای مالی بر خانوارها )باال رفتن مالیات بر ارزش افزوده، 19کووید 

فعالیت بخش غیرنفتی تاثیر چشمگیری بگذارد. این در حالی است که اقتصادهای الجزایر و عراق، 

رود در صورت دهند. انتظار میمقابله با پیامدهای کاهش قیمت نفت و آسیبهای ساختاری را ادامه می

رگ در های زیربنایی بزگذاریگذاری و از جمله سرمایهو بهبود سرمایه 19کاهش اثرات کووید 

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، رشد اقتصادی در بین کشورهای صادرکننده نفت، در 

طرحهای متنوع سازی بلندمدت، کاهش اخیر محدودیتهای  مجدداً احیا شود. همچنین 2021سال 

 تواند به این رشد کمک نماید.محیط قانونی می بودگذاری خارجی و بهسرمایه

کاهش یابد  2020درصد در سال  8/0رود رشد اقتصادی تا ردکننده نفت، انتظار میدر بین کشورهای وا

باشد. بخش گسترده فعالیت اقتصادهای بزرگ و اقتصادهای کوچک می فتاکه این امر حاکی از 

از شرایط  ،نمود و مورد حمایت دولتها قرار داشترو به بهبود را طی میروندی گردشگری، که قبال 

. این در حالی است که کشورهای واردکننده نفت تا حد زیادی واهد دیدخید به طور جدی آسیب جد

مدهای گردشگری وابسته هستند و تعداد گردشگران اروپایی و سایر نقاط مهم احتماال کاهش آبه در

المللی و افزایش سطح عدم اطمینان در خواهد داشت. همچنین با توجه به کاهش اطمینان داخلی و بین

 گذاری و صادرات کاهش یابند. رود سرمایهها، انتظار میگذاریسیاست
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نطقه  می توسط کشورهای اشایان ذکر آنکه به منظور محدود نمودن گسترش ویروس، اقدامات گسترده

سته شدن توان به لغو رویداهای بزرگ، محدودیت سفر هوایی و ببکار گرفته شده که از آن جمله می

ی، های بهداشتهای بزرگ اقتصادی جهت هزینهتی اشاره نمود. همچنین مشوقمدارس و مراکز دول

 .کمکهای اجتماعی وحمایت از کسب و کارهای کوچک در نظر گرفته شده است
 

 جنوب آسیا

های تولیدی شده و به صنعت گردشگری و سبب کاهش شدید مصرف و فعالیت 19گیری کووید همه

ع شود وخامت اوضاپیش بینی می ده است.یآسیا آسیب رسانسایر صنایع خدماتی در منطقه جنوب 

این منطقه د درصدی اقتصا 7/2داخلی توأم با پیامدهای ناشی از انقباض اقتصاد جهانی، منجر به کاهش 

رات شدن همه گیری بیماری و کاهش اثرود با کمرنگگردد. از سوی دیگر انتظار می 2020در سال 

های نامطلوب همچنان مواجه گردد. ریسک 2021سال  درصدی در 3با رشد  ین منطقهامنفی آن، اقتصاد 

شدید تدر منطقه،  19شیوع کووید  ترتواند در قالب موج قویحاکم است و می نطقهمانداز بر چشم

نتظار رشد اجات به داخل کشور، یا تنزل بیش از حد هفشارها در بازار مالی، کاهش شدید ارسال حوال

 .اقتصاد جهانی تحقق یابد
 

 رتحوالت اخی

یر مناطق در منطقه جنوب آسیا نسبت به سا 19شده ابتال به کووید گرچه تاکنون تعداد موارد گزارش

ای مانند گردشگری نیز به شدت تضعیف گردیده و شدههای از پیش حمایتاست، بخشبوده کمتر 

ده است. دا الشعاع قرارمدت اقتصادی را تحتهای کوتاهاقدامات الزم برای مهار شیوع بیماری، فعالیت

ر حال بازارهای نوظهور و اقتصادهای د گزربوخامت شدید اوضاع اقتصادی در کشورهای پیشرفته و 

ها نیز سطح هتأثیر گذارده و از سوی دیگر تعطیلی بنگا توسعه به شدت بر صادرات و سایر صنایع منطقه

، اما میزان بیماری گردیدمصرف را تقلیل داده است. گرچه جنوب آسیا دیرتر از سایر مناطق درگیر این 

 .موارد ابتال در منطقه به سرعت رو به افزایش است

در پی افت چشمگیر تقاضای جهانی، فعالیت های صنعتی و خدماتی در منطقه شدیداً کاهش یافته 

و سفارشات صادراتی جدید در هندوستان  3های مربوط به مدیران خریدتنزل ناگهانی شاخص .است

های تجاری در سراسر منطقه شدیداً اقتصاد منطقه، موید همین امر است. فعالیت به عنوان بزرگترین

های مهم کشورها )مانند خودرو در پاکستان و پوشاک فروش و تولید در برخی بخش کاهش یافته و 

                                           
ها ( یا شاخص مدیران خرید شاخصی است که عملکرد مالی و اقتصادی شرکتها و کشورPurchasing Managers Index) PMIشاخص   3

 .یباشدیکی از مهمترین شاخصها برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی، شاخص مدیران خرید م .را به صورت ماهانه، نشان میدهد



 

 

 

 
10 

 صندوق ضمانت صادرات ايران     

www.egfi.ir 99  یرت 

در بنگالدش( به ویژه در میان تقاضای ضعیف وجود دارد، به شدت آسیب دیده است. از سوی دیگر 

زمان در اقتصادهایی مانند پاکستان کاهش ی در هر دو بخش تولید و خدمات به طور هماطمینان تجار

  .اندیافته و کریدورهای اصلی تجارت منطقه نیز شاهد اختالالتی بوده

های گسترده در برخی کشورها مانند بنگالدش، هند، نپال و پاکستان، مصرف در پی اعمال محدودیت

، 19است. با وجود افزایش مستمر شمار موارد ابتال به کووید بخش خصوصی به شدت آسیب دیده 

تعطیلی کسب و کارهای  است. ذیرفتهپهای اخیر با رعایت جوانب احتیاط صورت برخی آزادسازی

های فروشی گردیده و تحویل مواد غذایی و دیگر فعالیتهای خردهغیرضروری، منجر به توقف فعالیت

کوچک و متوسط  هایموانع بزرگی روبرو شده است. تعطیلی بنگاهضروری در نواحی روستایی نیز با 

گذاری خصوصی به عنوان موتور محرک فعالیت بخش خصوصی، خسارت بزرگی به اشتغال و سرمایه

 منطقه وارد آورده است. 

به شدت آسیب  19گیری بیماری کووید فعالیت گردشگری که در مسیر رشد قرار داشت، به دلیل همه

. کاهش شدید ورود گردشگران به کشورهایی مانند بوتان، نپال، سریالنکا و به ویژه مالدیو دیده است

که صنعت گردشگری به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از دو سوم تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل 

 کاهش ورود گردشگران از چین به عنوان یک بازار دهد، بخشی از زیان وارده به این بخش است.می

سفرهای خارجی و  ممنوعیت مهم، از ابتدای سال جاری نقش مهمی در بروز این زیان داشته است.

شده از سوی کشورهای منطقه )به عنوان مثال بستن پروازهای ورودی به  های اتخاذسایر محدودیت

 سریالنکا( منجر به تضعیف بیشتر این صنعت گردیده است.
 

 آفریقای جنوب صحرا

تاثیر مخربی بر آفریقای جنوب صحرا گذاشته و احتماالً موجب ثبت بیشترین سطح  19ویروس کووید 

گردد. عالوه بر تاثیر شدید این بیماری بر سالمتی و ایمنی، تالشها های اقتصادی منطقه میکاهش فعالیت

از جمله اعمال محدودیت مسافرت، بستن مرزها و اعمال محدودیتهای ملی  -برای مهار شیوع ویروس

جب اختالل در عملکرد اقتصاد داخلی کشورهای منطقه شده است. عالوه بر این، کاهش شدید رشد مو

در شرکاء اصلی تجاری و همچنین سقوط قیمت کاالها، موجب فشار شدید بر صادرات گردیده است. 

ی های بهداشتی، فضاهای مراقبت، با توجه به ضعف سیستم2021بینی بهبود رشد در سال با وجود پیش

گذاری های مالی و همچنین ظرفیت محدود برای اجرای موثر فاصلهمحدود برای اعمال سیاست

 باشد.پذیر میتر آسیبمدتاجتماعی، این منطقه در مقابل رکود بزرگتر و طوالنی
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 تحوالت اخیر

گیری کووید جاری متوقف شده است. همه فعالیت اقتصادی در آفریقای جنوب صحرا در نیمه اول سال

 2500به سرعت در سرتاسر منطقه گسترش یافته و خسارات سنگین اقتصادی و انسانی با بیش از  19

سابقه در هزار مورد ابتالی تایید شده، برجای گذاشته که این امر موجب اختالل بی 100کشته از میان 

ها برای محدود گذاری اجتماعی که در اکثر کشورهای اقتصادی منطقه شده است. اقدامات فاصلهفعالیت

های بهداشتی درمانی غالباً آسیب پذیر انجام شده، در گیری و کاهش فشار بر سیستمنمودن شیوع همه

ها گردیده است. عالوه بر این، این منطقه به دلیل تاثیر ها موجب تعطیلی فعالیتبسیاری از بخش

و عرضه جهانی و افت قیمت های سفر گیری بیماری بر شرکای اصلی تجاری، اختالل در زنجیرههمه

ها با افزایش جهانی کاالها به ویژه نفت و فلزات صنعتی با مشکل مواجه گردیده است. تاثیر این شوک

سابقه سرمایه از منطقه، کاهش ارزش پول، سقوط شدید گذار که موجب خروج بیگریزی سرمایهریسک

دیده است. کشورهایی که بیشترین آسیب ، تشدید گرشده های وامل توجه هزینهببازار سهام و افزایش قا

های بزرگ گردشگری های بهداشتی ضعیف، بخشاند، کشورهایی هستند که از سیستمرا متحمل شده

های تامین مالی برخوردار بوده و یا وابسته به صادرات کاال پذیر در مقابل شوکهای آسیبو ترازنامه

 باشند.می
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