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 چكيده

 جهان کش  ور 022 از شیب به امروز افتی وعیش    0202 هیژانو ماه در نیچ از که( 91)کووید  کرونا یماریب

به عقیده  .اس  ت نمانده مص  ون آن اقتص  ادی بخص  و  و مختلف پیامدهای از رانیا و اس  ت کرده تیس  را

 هایس  یکل س ایر  همانند و اس ت  برونزا هایکلیاین گزارش، این بیماری از عوامل ایجادکننده س  نویس ندگان  

 . شودمی اقتصادی هایسیکلباعث بروز  ییهوا و آب و جوی طیشرا مانند عتیطب در شده جادیا برونزای

بر اقتصاد  آن یرگذاریاثت یو کانالها یکرونا بر اقتصاد و بازار جهان یماریب ریتاث یحاض ر با هد  بررس  گزارش

 است:  ریآن به شرح ز یهاافتهیشده است. اهم  هیته رانیا

 یجهان يبر بازارها کرونا شیوع پیامدهاي یبررس( الف

 شاخص آمارها، براساسجدی شد.  0202 ژانویه اواسط از ویروس این شیوع به نفت بازار اصلیواکنش -9

  39کاهش حدود  با بیترت به 0202 لیبه آخر آور یمنته سال گذشته کینفت خام برنت و اوپک در  متیق

 . نددرصد مواجه شد 2200و 

تا  هیژانو یابتدا ازداش  ت(  ری)هر چند افت و خ جهانی بازار در طال اونس هر متیق: بهاء گران فلزات -0

. نقره ودب مراهه شیافزابا  نیگزیجا یبه بازارها ینیباز بد یناش یجهان یتقاض ا  شیافزا لیدل به لیآورآخر 

 متیفلزات با کاهش ق نیمختلف و کاهش عرضه ا عیآنها در صنا یجهان یافت تقاض ا  لیبه دل زین نیو پالت

 مواجه شدند. 

 ژاپن، کا،یآمر ریکشورها نظ یمتوقف شدن کسب و کارها در برخ و 91 دیکو یماری: با آغاز بهیپا فلزات -9

 32 ،ای جهانکارخانه داتیدرصد از تول 36 دکنندهیه در مجموع تولک نیچو  ایاسترال فرانسه، س،یانگل آلمان،

تقاضا  روند هستند، 1جهانای صادرات محصوالت کارخانه درصد 19و  تولید ناخالص داخلی جهاندرص د  

 ههمرابا کاهش  مارستا  هیفور از کلیو ن یرو وم،ینیفوالد، مس، آلوم رینظ یمواد و محص  والت معدن یبرا

 .باشد

 لیروندشان نسبت به ماهها قبل تعد لیباعث ش د بازارها در آور  نیتوس ط چ  یماریکنترل ب گرید یس و  از

 متیق شیبا افزا هیفلزات پا هیبق کنیداشته ل یروند کاهش ومینیفوالد و آلوم لیوجود در ماه آور نیشود، با ا

 مواجه شدند. 

                                                 
9 CEPR, 2020, P.2. 
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 ترانیوقوع آن نما یهانشانه 0202 هیفور لیوااز ا بایکرونا که تقر وعی: پس از شیکشاورز یاساس یکاالها-1

و  یروغن یهاشامل انواع گوشت، روغن و دانه یعمده محص والت اساس  متی(، قلیآور انیش د تاکنون )پا 

واس  طه نبوده بلکه ب یش  ینه تنها افزا ی( در بازار جهانتنامیو و یلندیحبوبات، ش  کر و غالت به جز برن) )تا

 مواجه بوده است.   متیکرونا، با افت ق یماریاز بمتاثر  یجهان یکاهش تقاضا

 که داش  ته یرش  د به رو روند گذش  ته یهاماه در برن) متیق تنها ش  ده گزارش یاس  اس   یکاالها انیم در

 تنام،یو رینظ صادرکننده یکشورها یبرخ یصادرات یهاتیمحدود و کرونا یماریب وعیش   آن، لیدل نیمهمتر

 .است بوده یداخل کیاستراتژ ریاذخ حفظ بمنظور پاکستان و هند

 اکنشو شدت به بیماری این گسترده شیوع تبعات به نس بت  دنیا در س رمایه  بازارهای: جهانی هایبورس-6

 هیکل. رساندند ثبت به0222 مالی بحران زمان از را عملکرد بدترین جهان بورس هایشاخص و دادند نش ان 

 درصد( مواجه شدند.  92تا  92) زشیس با رتا اواسط مار هیجهان از اواسط فور یهابورس

  ی( تحوالت در اقتصاد جهانب

 شورهاک یاقتصاد رش د  بر کرونا یماریب ریتاث یابیارز خص و   در، یکنون طیش را در : یرش د اقتص اد   -3

 ذعانبر اقتصاد کشورها ا یماریب نیا قیعم راتیهمه اقتصاددانان به تاث لکن، کرد نظر اظهار توانینم قاطعانه

درص  د افت خواهد کرد و  906درص  د تا  6/2 نیجهان ب یناخالص داخل دیتول هاینیبشیپدارند. بر اس  اس 

شورها در ک یکرونا بر رشد اقتصاد یماریب ریتاث یبررس   )یکاهش تقاض ا خواهد بود. نتا  زیعلت عمده آن ن

 .شوندیاز رکود خارج م 0202 سوم فصلآنها از  تیاکثر که دهدینشان م

حجم  انیم نیدرصد مواجه خواهد شد. در ا 90تا  99 نیب  0202در سال  یجهان تجارت: یارت جهانتج-7

جاها  ریبه نس  بت س  ا  یمس  تقل مش  ترم المنافع از افت کمتر  یو کش  ورها انهیخاورم قا،یواردات در آفر

  درصد خواهد داشت. 0003تا  92 نیب یشده است افت ینیبشیپ کهیبرخوردار خواهد بود؛ بطور

 انیجر یبرا یدرص  د 12تا 92 دیش  د افت( 0202)مارس  آنکتاد گزارش در: یخارج یگذارهیس  رما -2

 یگذارهیسرما اساس نیبرا که است شده ینیبشی، پ0209-0202 س ال  یبرا یجهان میمس تق  یگذارهیس رما 

 بیترتضربه به نیشتری. بر اساس گزارش آنکتاد، برسدیدر دو دهه گذشته م خودسطح  نیترنییابه پ یجهان

و مواد  یانرژ عیصنا و( یدرصد 10 کاهش) ییهوا خطوط ،(یدرصد 11 کاهشمربوط به صنعت خودرو )

 . است( یدرصد 99 کاهش) هیاول

 

 کرونا با مقابله جهت منتخب يکشورها یاستیس پاسخ( ج
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 تبعات اب مقابله یبرا آنها که دهدیم نشان( آلمان و ژاپن ه،یترک کا،یآمر)فرانسه،  منتخب یکشورهامطالعه -1

 :اندگرفته شیپ در را ریز یهااستیس یماریب نیا

 ؛هابرای کمک به شرکت یاتیمال یهاتیمعاف و اتیمال پرداخت در ریتأخ 

 ها؛های تجاری و خطوط اعتباری برای شرکتهای دولتی برای وامنامهامکان ارائه ضمانت 

 توسط؛م و کوچک یکارها و کسب یبها اجاره کاهش 

  متوسط؛ و کوچک کارهای و کسب برای اداری عوارض حذ 

 توسعه؛ و قیتحق یهاتیفعال به ارانهی پرداخت 

 ؛یکاریب مهیب یهانهیهز پرداخت  

  اختس   نه،یقرنط یتهایفعال ،یپزش  ک ینهادها به کرونا با مقابله یبرا یلیتکم بودجه اختص  ا 

 سقف شیافزا درآمد، کم مش اغل  و خانوارها زا تیحما زین و کارگران دس تمزد  پرداخت و کینیکل

   ژه؛یو وام

   یهاآژانس ،ییمایهواپ ،یرانیکش  ت یهاش  رکت به التیتس  ه ارائه جهت یفور بس  ته صیتخص 

 ها؛یفروش خرده و یمسافرت

 ؛ها جهت ارائه به شرکتهاموردنیاز بانک التیمرکزی وافزایش میزان تسه یبانکها بهره نرخ کاهش  

 ر؛یمشاغل تحت تأث یبرا یاضاف یمال یبانیها و پشتپرداخت وام توسط شرکتدر باز  قیتعو  

 مشاغل؛ در دورکاری امکان و دولت توسط کارگران دستمزد حداقل از تیحما 

 رانیا اقتصاد بر ياثرگذار يهاکانال( د

  اند:را تحت الشعاع قرار دهد عبارت رانیاقتصاد ا تواندیم یماریب نیکه ا ییبرونزا عوامل

و  ینفت یاز صادرات کشور را درآمدها یبخش نکهیبه ا تیآن: با عنا ینفت و فرآوردها متیکاهش ق-92

را دست خوش  رانیا یارز یدرآمدها تواندیماده م نیا متیق راتییتغ دهد،یم لیحاصل از تشک یهافرآورده

 آخر هب یمنته گذشته سال کی در اوپک و برنت خام نفت متیق شاخص دهدینشان م های. بررسدینما رییتغ

 یهامحصوالت و فرآورده نیهمچن. شدند مواجه درصد 2200 و  39 حدود کاهش با بیترت به 0202 لیآور

بشدت  اترییتغ نیا. اندداشته متیق کاهشآنها  یجهان ینفت و تقاضا متیکاهش ق لیدل به زین نفتحاصل از 

 .داد خواهد کاهشکشور  یبرارا آن  یهااز صادرات نفت و فرآورده یناش یدرآمدها

 یالمللنیب ینهادها توسط گرفته صورت یهاینیبشیپ طبق: یتجار یشرکا صادرات و واردات در تیمحدود-99

 نیهمچن کرد خواهد افت درصد 90 تا 99 نیب 0202 سال در کرونا یماریب واسطه به جهان در تجارت حجم

اهش کشور( ک یصادرات یمشترم المنافع )عمدتاً به عنوان بازارهامستقل  یو کشورها انهی، خاورمقایآفر منطقه
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 موانع شیافزا کشورها، واردات کاهش بر عالوه گرید یسو از. شددرصد تجربه خواهد  00تا  92 نیب یواردات

 بر یگرید تیمحدود زین( هاونیکام تردد یریگسخت و مرزها بستن ری)نظ کشورها توسط یرفنیغ یارتعرفهیغ

با  را یرامونیپ یکشور به کشورها یرنفتیصادرات غ شیافزا استیس تواندیدورنما م نی. ااست دراتصا سر

 با مرتبط یپزشک زاتیتجه صادرات شیاز جمله افزا زین ییهافرصت طیشرا نیا هرچند. سازد مواجه چالش

 .     است داشته بهمراه کشور یبرا را کرونا یماریب

 یو ... از سو مویل شکر، آرد، برن)، رینظ یاساس یکاالها ژهیبو ییغذا مواد تمحصوال یصادرات موانع جادیا

 نیهمچن .است شدهکشور واردکننده  یبرا نهیهز جادیاقالم مذکور و ا متیق شیمنجر به افزا کنندهصادر یکشورها

د جو و ... و تدارم مواگندم،  رینظ یاقالم اساس هیوقفه در ته جادیباعث ا زین هاونیتردد کام یهاتیمحدود جادیا

 سازد.   بخش صنعت کشور را با چالش مواجه  تواندیشده که م یدیبنگاهها تول یواردات یاو واسطه هیاول

که  بازرگانو  سمیتور عنوان به مسافران تردد حجم کاهش...(:  و بازرگان سم،ی)تور مسافر ییجابجاکاهش -90

تاثیر  ... وها، ها، رستورانو تورها، هتل یمسافرت یآژانسها ،ییمایهواپخطوط  ریخدمات مرتبط با آنها نظاز کانال 

دود ح رانیدر اقتصاد ا که. بخش خدمات ندیبب یریناپذ جبران بیآس خدماتباعث شده است بخش  گذاردمی

 .بود خواهد شکننده هیناح نیا از ست،درصد اشتغال را دارا 62و  یناخالص داخل دیدرصد تول 69

 بر که یاگونه به است بوده دیشد اریبس یخارج یگذارهیسرما بر کرونا ریتاث: یخارج یگذارهیرماسکاهش -99

 نیب درصد 12 تا 92 نیب یخارج میمستق یگذارهیسرما رودیم انتظار، 0202 مارس 03 در آنکتاد گزارش اساس

در  ژهیبو یخارج میمستق یرگذاهیاز سرما رانیا رینظ یی. هرچند س هم کشورها ابدی کاهش 0202-09 یس الها 

 رییدس  ت خوش تغ طیش  را نیدر ا زیس  هم اندم ن نیظالمانه اندم اس  ت، لکن بهرحال ا یهامیدوران تحر

و منطقه کشور و بطور خا   یمل یهاپروژه یمال نیدر تام تیمحدود جادیاز کانال ا زیمش کل ن  نی. اش ود یم

.سازدیبخش صنعت و معدن را با چالش موجه م
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 مقدمه

 یعموم سالمت اضطرار» حالت کرونا روسیو انتشار به اشاره با یجهان بهداش ت  س ازمان  هینوژا ام 92 روز

 022ز ا شیکرونا در ب روسیو بهنفر  ونیلیم کیاز  شیب یابتال ت اکنون . کرد اعالم جه ان  در «یالمللنیب

دت با ش رانیاس ه و  آلمان، فران ا،یاس اان  ا،یتالیا کا،یآمر یکش ورها  انیم نیش ده که در ا  دییکش ور جهان تا 

مسئله  نیا یتبعات اقتصاد ،یو بهداشت یدرمان ،یانسان موض وعات  کنار در. رندیدرگ یماریب نیبا ا یش تر یب

 است.  تیاهم حائز اریبس

 کاهش کهداش  ته اس  ت  نیچ یاقتص  اد یهابخش عملکردبر  یاثرات مختلف نیچ درکرونا  روسیو وعیش  

. است جمله آن از نفت یجهان متیق توجه قابل کاهش و کشور نیانفت  یتقاض ا  یدرص د  02محس وس  

 0222 یهادر سال ینفت از زمان بحران اقتصاد جهان یش وم تقاض ا   نیدتریش د  ن،یچ یتقاض ا  افت نیا

است و با توجه  یالدیم 0229ساتامبر در سال  99شوم تقاضا پس از حادثه  نیتریناگهان نیو همچن یالدیم

ش مواجه با چال زیکشورها را ن ریسا یاقتصاد یهاتیفعال ،یشور در اقتصاد جهانک نیاقتصاد ا یبه سهم باال

 کرده است.

 و ینانینااطم و بوده میوخ یکنون طیشرا در یجهان اقتصاد تیوضع منتش ره  یخبرها و هاگزارش اس اس  بر

 یماریب نیا با ریدرگ یکشورها یبرا ژهیو به یالدیم 0202 سال یبرا یجهان اقتصاد رش د  از یمنف یدورنما

 پس اکشوره از یاریبس بورس شاخص افت و نفت یجهان متیق کاهش نمونه عنوان به. ش ود یم ینیبشیپ

 نفت، یبرا تقاضا کاهش و نیچ در یدیتول یهاتیفعال افت به توجه با. است مش هود  یماریب نیا وعیش   از

. ابدی کاهش بش  که هزار 196 حدود 0202 س  ال اول ماهه س  ه در نفت یجهان یتقاض  ا ش  ودیم ینیبشیپ

 آن از یاشن انیز شده، انجام یهاینیبشیپ طبق و بوده توجه قابل سمیتور بر کرونا روسیو بیآس   نیهمچن

 تیترانز یالمللنیب انجمن ،یطرف از. اس  ت ش  ده برآورده دالر اردیلیم 22 حدود جهان س  میتور ص  نعت بر

 بر عالوه. اس  ت کرده برآورد جهان ییمایهواپ یهاش  رکت یبرا را دالر اردیلیم 992 بر بالغ یانیز زین ییهوا

 از جهان اقتصاد(، OECD) توسعه و یاقتصاد یهایهمکار سازمان یسو از منتشره گزارش اساس بر ن،یا

 رشد شود،یم ینیبشیپ و است ش ده  مواجه س ک، یر نیترخطرنام با تاکنون 0222 س ال  یمال بحران زمان

. ابدی کاهش درص  د 906 حدود به یدرص  د 001 هیاول برآورد زانیم از یالدیم 0202 س  ال در جهان اقتص  اد

 یالدیم 0202 سال درجهان را  یرشد اقتصاد ترشیکه پ یکنزموسسه مک ریبر اس اس گزارش اخ  نیهمچن

 اعالم 0202 سال در را جهان یداخل ناخالص دیتول یدرصد 207 تا 209 افت بود، کرده ینیبشیپ درصد 006
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 کنندگان مصر یتقاضا کاهش کرونا یماریب یاقتصاد تبعات خصو  در یاصل مسئله نیبنابرا. است دهکر

 . است کاالها نیتام رهیزنج در ییهاچالش جادیا و

 نیو صنعت و سطح کالن. ا بنگاه خانوار، سطح در: است یبررس قابل سطح س ه  در کرونا یاقتص اد  تبعات

 کالن تمرکز دارد.  سطحو  صنعتبر  یدمیاپ نیا یگزارش عمدتا به آثار اقتصاد

 هک اس  ت نیا دارد ریتاث یاقتص اد  یهااس ت یس   اعمال نوع بر و اس  ت تیاهم حائز اریبس   که یگرید نکته

 یهادیخر کاهش کانال)از  تقاضا شوم هم و( یدیتول یتهایظرف کاهش)با  عرضه شوم هم کرونا گسترش

 یتیحما یهاهمراه با بسته یو تجار یپول ،یمال یهااستیس پاسخ نیابنابر. کندیم وارد اقتصاد بر( خانوارها

 .  استمهم  اریبوجود آمده، بس تیزمان خروج از وضع تاخانوارها و بنگاهها  یبرا

ر رشد آن ب یاثرگذار یو کانالها یجهان اقتصادکرونا بر  یماریب یگزارش ابتدا اثرگذار نیدر ا مقدمه، نیا با

 یتقاضا) یو کشاورز یصنعت یاساس منتخب یکاالها بر دادیرو نیا ریتاث نیهمچن ،یذارگهیسرما ،یاقتصاد

 س  اس. میپردازیم یجهان یها( در جهان و بورسمیباش  یص  ادرکننده م ایآن در داخل کش  ور باالس  ت و 

در  .شودیاز کرونا ارائه م یناش یاقتصاد یهابیدر مقابله با آس منتخب یکشورها یهااس ت یس   و اقدامات

 .شد خواهد انیب رانیبر اقتصاد ا یاثرگذار یهاکانالادامه 
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  اقتصاد بر هاتكانه اثر ینظر یها جنبه یبررس

  اقتصاد بر هاتکانه و يتجار يهاکلیس با ارتباط در ينظر اتیادب

 و ریتکرا الگوی با شکل ینوس  یس   ریتص و  دیآیم انیم به ص حبت  هاچرخه یا 1هاس یکل  درباره کهیمانز

. دارد اشاره ترییعموم مفهوم به سیکل اص طالح  علوم، ریس ا  و اقتص اد  در اما .بنددیم نقش ذهن در منظم

 دانشمندان اتینظر بندیجمع به توجه با اما .است آنها رییپذبرگشت تیماه ها،سیکل درباره مهم تیواقع

 :دکر اشاره ریز واحد فیتعر به توانیم هاسیکل درباره مختلف علوم

 قابل اغلب که دارد داللت یمنف و مثبت هایحرکت از ریپذبرگش  ت مختلف هایدوره به س  یکل واژة

 به «حرکت» جای به اما است سازگار مفهوم نیا با زین تجاری هایسیکل فیتعر. باش د یم قیدق رییگاندازه

 ریتکرارپذ انحرا  را اریتج هایسیکل لوکاس، همانند( 9112) 2پرسکات و دلندیک. دارد اش اره  «انحرا »

 .داندیم آن بلندمدت روند حول یقیحق یداخل ناخالص دیتول

 و برنز دارند؛ مشابه معنای فیتعار تمام باًیتقر اما است، شده ارائه تجاری هایس یکل  برای ادییز فیتعار

 :4اندداده ارائه ریز صورت به تجاری ادوار از یعلم یفیتعر 3چلیم

 اغلب را خود اقتصاد که ییکشورها اقتصادی هایتیفعال کل در که است نوس انات  از ینوع تجاری ادوار»

 گسترش با سیکل کی .ندیآیم وجود به اند،نموده استوار تجاری هایبنگاه تیفعال ای بازار اقتصاد براس اس 

 رکود شابهم گس ترة  با ییهادوره و ش ود یم ش روع  اقتص ادی  هایتیفعال ش تر یب در همزمان باًیتقر رونق و

 یمنته بعدی س  یکل در رونق ۀمرحل به ،یمدت از پس دوباره و دارد دنبال به را رونق آغاز و تنزل ،یعموم

 هایسیکل یزمان تداوم دوره، لحاظ از. است نیمع تناوب فاقد اما ر،یتکرارپذ رات،ییتغ یتوال نیا. ش ود یم

 با ترکوتاه هایس  یکل به میتقس   قابل که اس  ت ریمتغ س  ال دوازده ای و ده تا کس  الی از شیب تجاری

 (.9113 چل،یم و )برنز.« باشدینم مشابه هاینوسان و اتیخصوص

                                                 
9 Cycles 

0 Kydland & Prescott 

9 Burns & Mitchell 

1 Burns & Mitchell, 1946, P.3. 
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 و (داریی)پا 2تداوم ،1رییرپذییتغ :از عبارتند تجاری هایس   یکل هاییژگیو نیترمهم فیتعر نیا طبق

 .3یحرکتهم

 است.  نوسان به ریمتغ لیتما زانیم عواق در و داردیم انیب را ریمتغ کی یثباتیب درجه ری،یرپذییتغ

. باشد ریمتغ دهه کی از شیب تا سال کی از تواندیم کند،یم یط کامل اقتص ادی  ۀچرخ کی که یزمان مدت

 نشان خود از یانقباض عملکرد به لیتما اقتصاد شود،یم شروع رکود یوقت که اس ت  نیا توجه قابل ۀنکت اما

 یانبساط عملکرد اقتصاد رونق، مدت در نیهمچن. ابدییم ادامه شتریب ای کسالی برای تیوضع نیا و دهدیم

 دهینام تداوم رونق، ای رکود نیح در یشیگرا نیچن وجود. ابدییم دوام یمدت برای که دهدیم نشان خود از

 .شودیم

 و اقتص  ادی هایبخش از ارییبس   در س  یکلی ش  دهمش  اهده الگوی که اس  ت معنا نیا به زین یحرکتهم

 کند.  حرکت محصول در نوسانات با همزمان صورت به شیب و کم اقتصادی کالن رهاییتغم

 تجاري سیکل هايهینظر

 تجاری س  یکل هایهینظر بندیطبقه رامونیپ عمده هایهینظر دس  ته دو یکل طور به (9112) چلیم نظر به

 :دارد وجود

 تجاري سیکل تقاضاي طرف هاينظریه

 به پولی دستمزد و است ایمالحظه قابل کشش دارای کل عرضه نظریه این س اس برا: هاکینزی نظریه( الف

 پولی دستمزدهای یابد،می کاهش کل تقاضای وقتی که اس ت  حالی در این هس تند؛  چس بنده  پایین س مت 

 عرضه منحنی کل تقاضای افزایش با دیگر طر  از. یابدمی کاهش سرعت به محصول ولی یابد،نمی کاهش

 هامتیق آن، شیافزا با و رکود کل، تقاض  ای کاهش با نیبنابرا .کرد خواهد حرکت باال به س  رعت به کل

 میتصم و شودیم مشخص پول تقاضای و عرضه لهیوسبه بهره نرخ نزییک ستمیس در .افتی خواهد شیافزا

 .بردیم نام 4«یوانیح هیروح» عنوان با آن از نزیک که دارد یانتظارات به یبستگ ادییز زانیمبه گذاریهیسرما به

 شوند،یم لیتعد یپول دستمزدهای و هامتیق یوقت که اعتقادند نیا بر ونیپول یکل طوربه: ونیپول هینظر (ب

 اقتصاد یپول هایاستیس که دارند دهیعق آنها. نمود خواهد بازگشت بالقوه یقیحق GDP حالت به اقتص اد 

 شیافزا زمان طول در اشتغال و یقیحق داخلی ناخالص دیتول که صورت نیبد د،ینمایم مواجه س یکل  با را

                                                 
9 Volatility 

0 Persistence 

9 Commovment 

1 Animal Spirit 
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 اقتصاد باشد؛ ثابت پول رشد که یوقت تا آنها دگاهید از که داش ت  توجه دیبا یول. افتی خواهند کاهش ای و

 .است برقرار خود خودی به تعادل و است باثبات ذاتاً

 معرو  ییعقال انتظارات هایلمد هب که ش  د نیتدو ییهامدل 9172 دهه در: ییعقال انتظارات هینظر( ج

 :شوندیم ارائه ریز صورت دو به هامدل نیا. شدند

 ینیبشیپ رقابلیغ هایتنش و هاشوم که است اساس براین هینظر نیا مبنای :دیجد هایکیکالس هینظر -9

 ینیبشیپ قابل ریغ شیافزا کی که صورت نیا به .گردندیم تجاری نوس انات  جادیا باعث کل تقاض ای  در

 لیتعد هامتیق سطح از ترآرام اریبس یپول هایمتیق و گشته یقیحق دستمزد کاهش باعث کل تقاض ای  در

 .شد خواهند

 قرار دیتأک مورد 1منابع بلندمدت قراردادهای عتیطب و تیماه مدل نیا در: دیجد هاینزییک هینظر -0

 هیته برای قرارداد مدت و دارند دوام س  ال 9 تا 0 نیب معموالً کارگری قراردادهای مثال، برای. اس  ت گرفته

 .است سال 0 تا ماه 3نیب دکنندهیتول برای هیاول مواد و هاداده

 مدل هیش  ب جهینت باش  د، ینیبشیپ قابل ریغ کل تقاض  ای در راتییتغ که یوقت دیجد هاینزییک مدل طبق

 هاینزییک منابع، قراردادهای رد یزمان تیمحدود وجود خاطر به یول .بود خواهد دیجد هایکیکالس  

 و اشتغال در کلیس شیدایپ موجب تواندیم کل تقاضای در شده ینیبشیپ راتییتغ که اعتقادند نیا بر دیجد

 در توانیم یسادگبه کهییآنجا از معتقدند مقابل، در دیجد هایکیکالس   یول .گردد یقیحق ناحالص تولید

 وجود رغمیعل لذا نمود، دنظریتجد کل تقاض  ای در ینیبشیپ بلقا راتییتغ ش  رط به منابع قراردادهای

 شیدایپ باعث تواندینم کل تقاض  ای در ینیبشیپ قابل راتییتغ منابع، قراردادهای در یزمان تیمحدود

 .گردد تجاری سیکل

 تجاري سیکل عرضه طرف هايهینظر

 داده بسط پرسکات و دلندیک توسط که یقیحق تجاری سیکل هینظر: 2یقیحق یتجار هایکلیس هینظر (الف

 یقیحق رهاییمتغ روی بر توانندینم مت،یق سطح و پول عرضه همانند ،یاسم رهاییمتغ که دیگویم ش ده، 

 ای مبادله در مردم هایرجحان و مندیعالقه در رییتغ علت به تجاری سیکل دگاهید نیا در. باشد داشته ریتأث

 ینیبشیپ راتییتغ خاطر به موضوع نیا و دیآیم وجود به ندهیآ و حال زمان در فراغت ای و کار نیب انتخاب

 رشد نرخ در شده جادیا نوسانات هینظر نیا در .ونددیپیم وقوع به یآت و حال دستمزد نرخ با رابطه در شده

 در .گرددیم تجاری سیکل شیدایپ باعث دیآیم وجود به آوریفن شرفتیپ و توس عه  علتبه که کاررویین

                                                 
9 Long-Run Nature of Resources Contracts 

0 Real Business Cycle Theory (RBC) 
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 از منابع از ارییبس   و دیتول یمیقد هایروش د،یآیم وجود به آوریفن در عیس  ر راتییتغ که ییهازمان

 آورانهفن رییتغ کی شروع هنگام در تواندمی موضوع نیا لذا .مانندیم استفاده بدون یانس ان  هیس رما  جمله

 فض  ای  در دییجد هایش  غل ابد،ییم ادامه آوارانهفن رییتغ کههمچنان یول. گردد رکود شیدایپ باعث

 اثر دو س  یکل کی ش  روع در نیبنابرا .افتی خواهند شیافزا داتیتول و دیآیم وجود به دیجد آورانهفن

 . کاررویین برای تقاضا و شده یزیربرنامه گذاریهیسرما مخارج اثر از عبارتند که دارند یاساس نقش عمده

 باعث تینها در یپول عوامل که است معتقد 1الپمک :جاریت سیکل درباره دیجد هایکیکالس هینظر (ب

 نقش آن تداوم در و ش ناخته  تیرس م  به را آن زین یواقع عوامل یول ش وند یم تجاری هایس یکل  شیدایپ

 جهینت در داده، ارتباط یواقع عوامل به را یپول یعوامل بازار، ندیفرا تفکر نیا براس  اس. داش  ت خواهند

 هایکیکالس مقابل، در یول. دینمایم اص الح  را خودش ندیفرآ نیا آن، در که دینمایم جادیا را س اختاری 

 بهره نرخ که اعتقادند نیا بر آماری ش  واهد براس  اس و گذاش  ته کنار را س  اختاری مالحظات عمداً دیجد

 چیه تواننمی د،یجد هایکیکالس ستمیس در. کند بازی سیکلی نوس انات  شیدایپ در مؤثری نقش تواندیم

 اشتباه به که بازاری و دینمایم عمل یدرستبه که بازاری نیب صیتش خ  و زیتما جهت در را ایس ه یمقا نوع

 صیتخص کارا صورت به بازارها تمام در منابع که گفت توانیم بیتقر صورت به و داد انجام کندیم عمل

 و مدتکوتاه در بازارها تمام که دارد نیا بر داللت ییعقال انتظارت فرض مکتب نیا در. اندش  ده داده

 که یتیتثب هایاستیس  . ش وند یم تیهدا تقاض ا  و عرض ه  نیادیبن اص ول  لهیوس   به بلندمدت در نیهمچن

 و ییعقال انتظارات هیفرض نیبنابرا. رضرورییغ هم و است اثریب هم شوندیم اتخاذ یپول مقامات لهیوس  به

 هیفرض   نیا که گفت توانیم بلکه س  ت،ین ونیپول و هانزییک برای ینیگزیجا کالن اقتص  اد در آن کاربرد

 . است کرده رد و نداشته قبول اندبوده آن حیتوض تالش در ونیپول و نزیک که را یکلیس کارییب دهیپد

 از مانع که موجود اص  طکام دگاه،ید نیا براس  اس: تجاری س  یکل درباره دیجد هاینزییک هینظر (ج

 و اشتغال در تجاری س یکل  شیدایپ در دییکل عامل ش ود، یم آمده وجود به هایتنش در عیس ر  التیتعد

 و ترقوی ابزار یپول استیس نرمال، طیشرا در که است اعتقاد نیا بر دگاهید نیا. دیآیم حساب به محصول

 لیتحل و هیتجز روش نیبهتر. شودیم محس وب  یمال اس ت یس   به نس بت  اقتص ادی  تیتثب برای دترییمف

 یبررس بالقوه، محصول سطح از کمتر محصول کاهش مطالعه جای به محصول، در تجاری کلیس نوس انات 

 تیتثب اس  تیس   جهت قبول قابل و مش  خص روش نوع هر. باش  دیم بلندمدت روند اطرا  در نوس  انات

 هایوقفه وجود دیبا که یمعن نیبد باش  د؛ داش  ته توجه تیتثب اس  تیس   هایتیمحدود به دیبا اقتص  ادی

                                                 
9 Mc Lap 
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 و بلندمدت و ریمتغ هایوقفه وجود و طر  کی از یمال اس  تیس   ندهیفزآ بیض  را کم ریمقاد و بلندمدت

 .داد قرار توجه مورد را گرید طر  از یپول استیس اثرات نامطمئن درجات نیهمچن

 هایکلیس تجاری، سیکل با رابطه در هاهینظر نیاول :تجاری سیکل با ارتباط در جوی طیشرا هایهینظر( د

 عتیطب در شده جادیا برونزای هایسیکل ریسا به را اقتص ادی  هایس یکل  هاهینظر نیا. اس ت  بوده 1برونزا

 ستارگان ریتأث تحت تواندیم خود نوبه به طیشرا نیا که ندینمایم مرتبط ییهوا و آب و جوی طیشرا مانند

 همانند لمس قابل زهاییچ بر ندتوایم یعیطب هایدهیپد نیا که هستند دهیعق نیا بر اقتصاددانان نیا. باش د 

 باعث خود که باشد رگذاریتأث مردم اتیروح و حاالت همانند لمس قابل ریغ)یا( و کش اورزی  محص والت 

 دارای یعیطب هایدهیپد نیا کهییآنجا از اقتصاددانان نیا نظر براساس. گرددیم اقتص اد  در نوس انات  جادیا

 .گردندیم اقتصادی سیکل آورنده وجود به لذا باشند،یم هایسیکل تیماه و عتیطب کی

 آن کننده ایجاد عوامل اقتصادي هايدیدگاه و اقتصادي نوسانات

دلیل آثار مخرب نوس  انات متغیرهای کالن اقتص  ادی به ویژه رش  د اقتص  ادی و تورم، روی اش  تغال،      هب

 ی نوسانات متغیرهایندهگذاری بخش خصوصی، توزیع درآمد و رفاه جامعه، شناسایی عوامل ایجادکنسرمایه

 رود. های مناسب امری ضروری به شمار میکالن اقتصادی و تحلیل اثرات پویای آنها، برای طراحی سیاست

 اسبراس. کندمی تعریف بلندمدت روند از متغیرها انحرا  صورت به را اقتصادی نوسانات(، 9173) لوکاس

 هایمتغیر زمانی هایسری توانمی آماری، هایروش ککم با است، محققان بیشتر قبول مورد که تعریف این

 .ردک تجزیه بینیپیش غیرقابل جزء یک همراه به( موقت)جزء  چرخه و( دائمی)جزء  روند اجزای به را کالن

 متناسب و( 9197) اسالتسکی و( 9199) فریش اولیه کارهای به توجه با اقتصادی نوسانات جدید هاینظریه

 ارانتش سازوکارهای و( غیرمنتظرههای )شوم هاتکانه عنصر دو بر زمانی، هایس ری  ریآما ینظریه بس ط  با

 .است متکی(، شوندمی تبدیل نوسانات به هاتکانه آن براساس که درونی چارچوب)یعنی 

 ازس   و هاتکانه نوع یزمینه در زیادی توافقانتش  ار(، -)تکانه مرس  وم دیدگاه این قبول وجود با حال هر به

 رینمهمت که موض  وع این بنابراین. ندارد وجود اقتص  ادی کالن متغیرهای روی بر آنها اثرگذاری پویای اروک

 همم موضوعات از یکی هم هنوز است، نحوی چه به اقتصاد در هاتکانه این انتشار سازوکار و هاتکانه منش ا 

 (.0229)رومر،  است کالن اقتصاد مختلف مکاتب میان مباحث در

 بحران و درکو به اقتصادی رونق و بهبودی حاالت از اقتصاد برگشتی و متناوب حرکت به تجاری هایسیکل

 و نیست تکرار و تناوب از ض منی  مفهوم دارای اقتص ادی  نوس انات  کهحالی در کند،می اش اره  بالعکس، و

                                                 
9 Exogenous Cycle 
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 در. ددهمی نش  ان را( روند)نظیر  گیریاندازه قابل معیار یک به نس  بت کالن متغیرهای در نامنظم تغییرات

 هاانهتک انباش  تی اثرات به( روند از متغیرها)انحرا   اقتص  ادی نوس  انات تجاری، هایس  یکل نوین ادبیات

شوند، ها سبب رفتار سیکلی در اقتصاد میکه از طریق آن تکانه 1انتشار مکانیس م  و( منتظره غیرهای )ش وم 

های مختلف در مورد نوسانات اقتصادی بندی دیدگاهتوان به طبقهش وند. بر همین اساس می نس بت داده می 

 پرداخت.

 تشخیص قابل متغیر دسته سه اقتصادی نوسانات بررسی برای نظری و تجربی مطالعات بیشتر در کلی طور به

 واقعی هایشنق بر تاکید با اقتصادی نوسانات نظریات. قیمتی و پولی واقعی، متغیرهای: از عبارتند که اس ت 

 (.9929)درگاهی،  هستند تقسیم قابل تعادلی عدم و تعادلی یدسته دو به کدام هر پولی، و

عوامل ایجاد کننده نوس  انات اقتص  ادی و مکانیس  م انتش  ار آن را به عوامل واقعی   2لیونهوفود زمینه، این در

اد ایج(، گروه دوم، نظریاتی که هم منبع یقیهای تجاری حقها و چرخهدهند )نظیر مکتب کینزینس   بت می

، دهند )نظیر مکتب پولیون(، گروه سومکننده و هم مکانیسم انتشار آن را به عوامل پولی و یا اسمی نسبت می

ی نوس انات اقتص ادی را به عوامل واقعی و مکانیسم انتشار را به عوامل اسمی   نظریاتی که منبع ایجاد کننده

ی ، نظریاتی هس   تند که منابع ایجاد کنندههای جدید( و گروه چهارمدهند )نظیر مکتب کینزیننس   ب ت می 

های کنند )نظیر مکتب کالسیکنوسانات را به عوامل اسمی و مکانیسم انتشار را به عوامل واقعی منتسب می

 جدید(. 

 در زمینه نوسانات اقتصاد کالن دو دیدگاه کلی وجود دارد:  بنابراین

 ند هایی هستهای تقاضا، تکانهه معتقدند تکانهها قرار دارند کهای پولیون و کینزیدر یک طر  مدل

های کینزی باش  ند )که مورد تاکید کینز و مدل ISثباتی در اجزای منحنی توانند ناش  ی از بیکه می

توصیف  LMثباتی در بخش پولی ناشی شوند که توسط تغییر منحنی است( و یا ممکن است از بی

 شود و مورد تاکید پولیون است. می

  عرضه طر  هایتکانه تنها که معتقدند یقیحق تجاری ادوار و کالس یکی  هایمدل دیگر، س وی در 

 .شوند اقتصادی نوسانات ایجاد سبب توانندمی

 

                                                 
9  Propagation Mechanism. 
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 المللیبين سطح در كرونا شيوع اقتصادی پيامدهای

 (مدت کوتاه آثار) یجهان يبر بازارها کرونا شیوع پیامدهاي یبررس

 نفت بازار در کرونا شیوع پیامدهاي یررسب

 

 املع مهمترین بازار، این آینده تحوالت از نفت جهانی بازار بازیگران انتظارات و نفت تقاض  ای و عرض  ه

 با که بوده ایگونه به جهانی تحوالت میالدی، جدید س  ال آغاز از. اس  ت نفت جهانی قیمت بر اثرگذار

 املع مهمترین. است شده فراهم نفت قیمت شدید کاهش زمینه نفت، تقاضای و عرض ه  جانب بر اثرگذاری

 اردکنندهو بزرگترین کشور این. است بوده چین در کرونا ویروس انتشار تقاضا، جانب از نفت قیمت کاهش

 یوعش با لذا. س ازد  متأثر را نفت جهانی بازار تواندمی چین نفت تقاض ای  در تغییر و اس ت  جهان خام نفت

 نگرانیها و هیافت کاهش کشور این نفت تقاضای اقتصادی، الیتهایفع کاهش آن دنبال به و کشور این در کرونا

 .است شده نفت قیمت کاهش موجب جهان، در نفت تقاضای آتی اندازچشم به نسبت

 نینفت در ا یتقاض  ا یدرص  د 02کاهش  و نیچ ش  گاهیپاال 92 تیفعال توقف باعث ناکرو روسیو وعیش  

که  نیچ 1نوپکی. شرکت ساترا کم کرده اس کشور نیا نفت یبشکه از تقاضا ونیلیم 9کشور شد که روزانه 

درصد کاهش که  90 یالدیم 0202سال  هیخود را در ماه فور دیتول است، اینفت در آس شگریپاال نیتربزرگ

 نیمستقل نفت در شرق چ شگرانیپاال نیترمهم گر،ید یاست. از سو ریدهه اخ کی یطکاهش  نیدتریش د 

 62تا  92را  اتشانیاند، عملکش ور را به خود اختصا  داده  نیاز واردات نفت ا پنجمکیکه در مجموع  زین

 درصد کاهش دادند.
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نسبت  نیا با سهیمقا در که استدرص د   9کرونا  ریم و مرگ نرخ ن،یچ یکه بنا به گفته مقامات دولت هرچند

، رشد 0229در سال  سارس روسیو وعیاست، اما در زمان ش ترنییپا ،درصد بوده است92س ارس که   یبرا

درصد از رشد  1تنها  نیاما در آن زمان، چ ،افت را پوشش داد نیدرصد افت کرد و به سرعت ا 0فقط  نیچ

 از یدرصد 97 حدودکش ور اکنون س هم    نیکه ا اس ت  یحال در نیارا به خود اختص ا  داده بود.   یجهان

 هنوز شکل نیچ یو جهانگرد افتهیتوس عه ن  بایرکننده تقمص ر   یهانهیدارد. در آن دوره، هز جهان اقتص اد 

بر  کرونا وسریو یمنف ریتاث ،یدر اقتصاد جهان نیچ یاست که با توجه به سهم باال یدر حال نیانگرفته بود. 

 1باشد. 0229از سال  شتریب تواندیم یرشد جهان

 ابلق کاهش اب نفت یتقاض  ا کاهش از یناش   ینگران لیدل به نفت یجهان متیق کرونا روسیو وعیش   با

 گردد،می باز0291 دسامبر ماه به چین در کرونا ویروس هاینش انه  اولین اینکه وجود با. ش د  مواجه یتوجه

 روند قیمت، کاهش وجدی شد  0202 ژانویه اواس ط  از ویروس این ش یوع  به نفت بازار اص لی  واکنش اما

 9103 با 0202 فوریهپنجم  تا 0202ه ژانوی دوم از اوپک سبد نفت قیمت آمارها، براس اس . یافت ش دیدتری 

 و چین در کرونا ویروس مهار از خوش  بینانه برآوردهای پی در تاریخ این از بعد. ش  د مواجه کاهش درص  د

 ،پالس اوپک نشست در اوپک غیر و اوپک کش ورهای  س وی  از نفت تولید کاهش احتمال افزایش همچنین

 به تاریخ این از. افتی شیافزا درصد 7 ،0202فوریه  02 در اوپک سبد و کرد پیدا صعودی روند نفت قیمت

 یمتق نزولی روند دوباره که شد موجب چین از خارج در کرونا ویروس انتشار بر مبنی خبرهایی انتشار بعد،

. روند رسید بشکه هر در دالر 11/69به  0202مارس  6 در اوپک سبد قیمت ترتیب، بدین و شود آغاز نفت

 تشاران دلیل به تنها کاهش این و یافته کاهش باالیی س رعت  با نفتقیمت  0202،ارس م 3 از که نفت قیمت

 یمتق چشمگیر س قوط  موجب پالس اوپک نش ت  نتای) بلکه نبوده، نفت تقاض ای  کاهش و کرونا ویروس

برگزار  0202 مارس ششم و پنجم روزهای در که پالس اوپک نش ست  از قبل تا واقع در. اس ت  ش ده  نفت

 نتشارا اما بود، جهان در کرونا ویروس انتشار از ناشی نفت تقاضای کاهش نفت، قیمت افت اصلی عامل شد،

 کاهش برای روسیه و عربستان مذاکرات شکست ومارس  3 تاریخ در پالس اوپک نش س ت   برگزاری نتای)

 .کرد تشدید را نفت قیمت سقوط که بود دیگری عامل نفت، تولید

                                                 
 34ي اسوم کاهش دهد و از بشکه را به میزان یک ، قیمت نفتماه سارس توانسته بود در طول کمتر از دو ویروس الزم به ذکر است.  9

 دالر بر بشکه برساند. 24دالر به 
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 نفت، قیمت و تقاضا کاهش و کرونا شیوع با کشور این نفتی، درآمدهای به انعربست باالی وابس تگی  دلیل به

 تهاقیم ش  دیدتر کاهش از طریق این از تا دهد کاهش را نفت تولید روس  یه، همکاری با که بود آن دنبال به

 . کند جلوگیری

با کاهش حدود  ساالنه نفت برنت متیق یسال جار لیآورماه  92تا  شودیمشاهده م ریدر جدول ز چنانچه

 .افتی کاهشدرصد  2200 زین اوپکنفت  متی. قبود مواجهدرصد  39

بشکه  ونیلیم 91 نیکرونا، مصر  روزانه نفت چ روسیو وعیاز ش شیپ ن،یگمرم چ یهابه اس تناد گزارش 

 یات. عمده نفت واردشودیم نیتأم واردات قیطر از آن بشکه ونیلیم 6/99 زانیم نیا از که است بودهدر روز 

 ن،یکشور در زمره نفت سنگ نیا یو نفت مصرف شودیم نیتأم رانیو عراق و ا تیاز عربس تان، کو  ن،یبه چ

 متوسط و ترش قرار دارد.

 

 و تغییرات آن 2323آوریل  33: قیمت نفت و فرآوردهاي نفتی در 1جدول 

 شرح

 رشد  ( 2323) قیمت

 آوریل ژانویه
آوریل به 

 نویهژا

یکسال 

منتهی به 

 آوریل

 -39 -6900 03010 63016 برنتخام نفت شاخص قیمت 

 -2200 -7603 91093 6202 شاخص قیمت نفت خام اوپک

 -91 -0903 92099 12039 گازطبیعیشاخص قیمت 

 -30 -12 2077 9011 بنزینشاخص قیمت 

 -09 -02 9020 9093 اتانولشاخص قیمت 

 برگرفته از بورسهای جهانیماخذ:                  

 رانیا ینفت یمشتر نیترمهم نیچ ران،یا هیعل کایآمر یهامیتحر دیتشد از پس که است آن گرید مهم مس أله 

 یفتن یدرآمدها انیجر تواندیم( کرونا روسیو وعیش دنبال)به  کشور نیا یتقاضا کاهش که رودیم شمار به

صادرات نفت  ترز،یرو یخبرگزار یسو از شده اعالم طالعاتا اس اس  بر. کند مواجه چالش با را کش ورمان 

نسبت به مدت  0202است. در دو ماه اول سال  بوده 0292نصف صادرات سال  0291در سال  نیبه چ رانیا

 یعربستان صعود یو کشورها 1درصد کاهش داشته است 29 رانیاز ا نیمشابه سال گذشته واردات نفت چ

 اند. کاهش بوده نیدرصد( عمدتاٌ جبران کننده ا 19رصد( و عراق )د 9203) هیدرصد( و روس 03)

                                                 
 . 0202مارس  01. بر اساس گزارش رویترز در  9
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از  یالدیم 0202س  ال  یانیاز س  ه ماه پا شینفت تا پ یجهان بازار که اس  ت هکرد ینیبشیپ گروپیتیس  

 ش  اخص نفت خام متیبرآورد خود از ق گروپیتی. س  ابدیینم ییکرونا رها روسیو وعیش   یمنف یامدهایپ

 نیهمچن بانک نی. ااست داده کاهش دالر 61 به دالر 31 از را یالدیم 0202خس ت سال  برنت در س ه ماه ن 

 .کند سقوط زین دالر 17 حدود به شاخص نیا متیق است ممکن داد هشدار

حاص  ل از ص  ادرات نفت را دچار  یدرآمدها زانیم ن،ینفت چ ینفت در کنار کاهش تقاض  ا متیق کاهش

 کرونا، روسیو وعیش   کنترل زمان تا نینفت چ یهاش  گاهید پاالرس  یخواهد کرد. به نظر م یچالش جد

 رینقل و ساوحمل ،یص نعت  یهاتیچرا که فعال ،را کاهش خواهند داد ینفت یهاواردات نفت خام و فرآورده

در  رانیصادرات نفت ا نیشتریب نکهیبا توجه به ا .ترو ش ده اس   هبا افت و رکود روب یاقتص اد  یهاتیفعال

نفت  فروش گر،یفروشندگان د دیو رقابت شد نیواردات نفت چ دیکاهش شد ،است نیبه چ میتحر طیشرا

 خواهد کرد. دیکشورمان را تهد یاقتصاد تیمسأله امن نیکند و که ایمحدودتر م شیاز پ شیبرا  رانیا

. است هکرد صادر نیچ به یگاز عاناتیم و نفت بشکه هزار 062 متوسط طور به یالدیم 0291 سال در رانیا

 نیاس ت. ا  نیدولت از فروش نفت به چ یدالر اردیلیم 6/1درآمد خالص  یرقم در ابعاد س االنه به معنا  نیا

 اردیلیهزار م 12درآمد حاصل از صادرات نفت را  9911بودجه سال  حهیدر ال رانیاست که دولت ا یدر حال

 نیتام گریدالر خواهد بود. به عبارت د اردیلیم 9901معادل  یتومان 1022نرخ  هیکرده که بر پا ینیبشیتومان پ

مستلزم فروش روزانه  یبر اس اس دالر رسم  9911بودجه س ال   حهیدر ال رانیش ده دولت ا  ینیبشیدرآمد پ

 کا،یآمر یاقتص  اد یهامیافزون بر تحر رس  د،یبه نظر م بیترت نیبد 1هزار بش  که نفت اس  ت. 722از  شیب

 رانیبه معضل تازه و قابل مالحظه اقتصاد ا زین رانیاز ا نینفت چ دیخر زانیکاهش م باکرونا  روسیو وعیش

 .استدخل و خرج دولت بدل شده  تیوضعو 

نا بر اقتصاد کرو ریتأث که است آن شود یتلق کشورمان یاقتصاد تیامن بر یدیتهد تواندیم که یگرید مس أله 

را از بازار نفت  رانیسهم )هرچند اندم( ا هندیتواند در آیم ران،یعالوه بر محدودکردن صادرات نفت ا نیچ

 یافت تقاض  ا ران،ینفت ا دیخر هیعل کایآمر یهامیکاهش دهد. کارش  ناس  ان معتقدند، با توجه به تحر نیچ

ا بر نفت ر یکاهش بها یمنف ریثأت م،یتحر طیدر ش   را یحت رانینفت ا داریخر نیتربه عنوان مهم نینفت چ

 خواهد کرد. دیلت تشدبودجه دو یو کسر رانیاقتصاد ا

  

                                                 
، درصدد است تا بخشی از فروش نفت را به صورت ریالی تسویه نماید. در صورت اجرایی شدن الزام 9911. دولت در الیحه بودجه سال  9

تواند بخشی از نفت خود را هزار بشکه نفت خام به مشتریان خارجی توسط وزارت نفت وجود نخواهد داشت و وزارت نفت می 722وش فر

 به مشتریان داخلی به فروش رسانده و تسویه ریالی نماید. 
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 گرانبها فلزات بازار بر کرونا شیوع پیامدهاي یبررس

 

 

در ماه  یدرصد 9002متوس ط رشد   با جهانی بازار در طال اونس هر متیق جهان در کرونا روسیو وعیش   با

( و هیژانو یانیدالر در هر اونس در هفته پا 9672به  هیدالر در هر اونس در هفته اول ژانو 963901)از  هیژانو

دالر در هر اونس در  931907به  هیدالر در هر اونس در هفته اول فور 963106)از  هیدر ماه فور یدرصد 12

 آشفتگی جهینت در کرونا روسیو از یناش   یاقتص اد  یمنف تبعات واقع، در. افتی شی( افزاهیفور یانیهفته پا

 تهایسیاس تس هیل  برای انتظارات زایشاف و دالری مالی اوراق قیمت کاهش نفت، قیمت کاهش و نفت بازار

 انعنو به طال بازار سمت به گذارانهیسرما حرکت موجب المللیبین س هام  بازارهای س قوط  و آمریکا پولی

 در آن اسانعک که یجهان اقتصاد رکود اس تمرار  با اما. ش د  فلز نیا متیق شیافزا جتاًینت و اتکا قابل هیس رما 

 و آالتنیماش یتقاضا افت و کایآمر متحده االتیا توس ط  یاهیس رما  یکاالها س فارش  ثبت دیش د  کاهش

 سهام ارزش ینزول روند با همراه اس ت،  مش اهده  قابل یبخوب کش ور  نیا یس و  از یدیتول زاتیتجه ریس ا 

 ییارز به عنوان دارا نیا دیخر یبرا گذارانهیسرما لیتما بواسطه دالر متیق شیافزا و یالمللنیب یهابورس

 یکاهش روندمارس  91ماه تا  یابتدا از یدرصد 7 یمنف متیطال با متوسط رشد ق متیوجب شد تا قامن، م

رفت.  شیماه پ انیدالر در هر انس در پا 962903به خود گرفته و تا  شیافزا یو مجددا روند ردیگ شیدر پ را

 به نسبت درصد 303 رشد با لیآور ماه در طال ش د  موجب( ی)جنگ تجار نیو چ کایآمر یهاتنش دیتش د 

 .  شود آن از قبل ماه



 بررسی آثار شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد جهان و کانالهای اثرگذاری بر اقتصاد ایران 

91 
 

 وعیش   از یریش  گیپ و درمان یهانهیهز نیتام جهت یمال منابع به کرونا ریدرگ یکش  ورها ازین به توجه با

 ینیبشیپ(، 9)جدول 9طال ریذخا از یبرخوردار در کش  ورها نیا یباال س  هم و کش  ور در کرونا روسیو

 به ثبات رسد.  بهاگران فلز نیا بازار متیق شکاه با و افتهی شیافزا طال عرضه شودیم

 92تا  هی)از هفته س  وم فور یبررس   مورد دوره طول در که هس  تند بهاگران فلزات گرید از نیپالت و نقره

 رد زوریکاتال عنوان به نیپالت کاربرد. اندبوده رودرصد روبه 97و  02 یبا متوس ط رشد منف  بی( به ترتلیآور

 ،یعکاس   در نقره مص  ر  موارد و... و الکترودها ،یداروس  از ورآالت،یز س  اخت ،یخودروس  از  عیص  نا

 در یدیولت کارخانجات از یاریبس یلیتعط با همراه...  و کیالکترون و برق عیصنا ظرو ، دیتول ،یدندانازشک

ه شده است. اما از هفت هاآن متیق کاهش جهینت و تقاضا کاهش موجب، 91 دیکو یماریب ریدرگ یکش ورها 

 نظیر ییکش  ورها در معادن از یاریبس   یلیتعط بواس  طه بهاگران فلز دو نیا عرض  ه کاهش با مارس، س  وم

ترین تولیدکننده پالتین( و کاهش تولید نقره در کش ورهای چین، اس ترالیا و...، قیمت   آفریقای جنوبی )بزرگ

انجات صنعتی، کاهش عرضه این فلزات با روندی صعودی همراه شد. در صورت استمرار عدم فعالیت کارخ

سرمایه  عنوانها داش ته باش د زیرا س هم این فلزات به   تواند تاثیر چندانی بر افزایش قیمت آناین فلزات نمی

 بسیار پایین است.

 

 )اونس/ دالر( 2323 آوریلبها از ابتداي ماه ژانویه تا انتهاي قیمت هفتگی فلزات گران: 2جدول 

 شرح

 آوریل مارس ژانویه

هفته 

 اول

هفته 

 چهارم

متوسط 

 رشد

هفته 

 اول

هفته 

 چهارم

متوسط 

 رشد

هفته 

 اول

هفته 

 چهارم

متوسط 

 رشد

 1طال
 1.51 1.3354 مقدار

12514 
1.1351 1.1153 

353- 
134452 131351 

353 
 -155 452 -352 352 -152 -251 درصد تغییر

 2نقره
 1551 1152 مقدار

2.534- 
135. 1452 

1453- 
1452 1. 

.53 
 -153 .55 452 -. -352 354 درصد تغییر

 2پالتین
 41453 45.51 مقدار

2151. 
13353 52255 

1354- 
5355. 11153. 

1251 
 254 154 255 -354 -255 353 درصد تغییر

Source: 1- www.gold.org 

               2-www.Tgju.org 

 

                                                 
 رتبه در هزارتن 909 با آلمان کشور. است کرده خود آن از را جهان طالی ذخایر بیشترین طال هزارتن 2 از بیش داشتن اختیار در با آمریکا متحده ایاالت 9 

 باشند.می جهان طالی ذخایر دارنده برتر کشور 02 زمره در نیز اساانیا و انگلستان هلند، سویس، فرانسه، ایتالیا، کشورهای و دوم
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 2323جهان در سال  يکشورها يطال ییدارا زانی:  م9جدول 

 طال ییدارا کشور نام فیرد طال ییدارا کشور نام فیرد

 .4.35 هیترک 99 .11335 کایآمر متحده االتیا 9

 42254 وانیتا 90 .33335 آلمان 0

 31153 قزاقستان 99 24.151 ایتالیا 9

 .3125 پرتقال 91 2433 فرانسه 1

 33353 ازبکستان 96 224352 هیروس 6

 32351 یسعود عربستان 93 144153 نیچ 3

 31353 انگلستان 97 1343 سیسو 7

 21351 لبنان 92 53.52 ژاپن 2

 21153 ایاساان 91 .33 هند 1

 213 ایاسترال 02 .3125 هلند 92

  Source: www.gold.org 

  

http://www.gold.org/
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 یجهان بازار در هیپا فلزات متیق بر کرونا شیوع پیامدهاي یبررس

 یااز واحده یاریبس یلیدر جهان و تعط یصنعت دیبه عنوان قلب تول نیدر کشور چ 91 دیکو یماریآغاز ب با

ختالل در و ...، ا کیلوازم الکترون دیتول ،یسازو قطعه یخودروساز عیصنا ریکشور نظ نیمستقر در ا یدیتول

مواد و  یآن در کاهش تقاضا جهیشد که نت یو رکود صنعت یجهان دیمنجربه کاهش تول یصنعت نیتام رهیزنج

تا ماه مارس  0202 یالدیسال م یانها از ابتدا متیکاهش ق و یصنعت داتیباالدست تول یِمحص والت معدن 

 شد. 

 ،سیانگل لمان،آ ژاپن، کا،یآمر یکش  ورها به آن یتس  ر و مارس و هیفور یهاماه در یماریب نیا یریگهمه با

تولید درصد  32 ،ای جهانکارخانه داتیدرصد از تول 36 دکنندهیدر مجموع تول نیچ با که ایاسترال و فرانس ه 

 ییهااستی، توام با اعمال سهستند 1جهانای صادرات محصوالت کارخانه درصد 19و  ناخالص داخلی جهان

 در ماه مارس یمواد و محصوالت معدن یاض ا برا روند تق ،یدیتول یواحدها یلیو تعط یخانگ نهیقرنط رینظ

 .افتی کاهش یشتریبا شدت ب

ت، آن را در بر گرفته اس یهاالتیا یتمام )یتدربه که کایآمر و اروپا در کرونا روسیو وعیش ادامه به توجه با

. با فتای لیروندشان نسبت به ماهها قبل تعد لیبازارها در آور نیتوس ط چ  یماریکنترل ب گرید یاز س و  و

مواجه  متیق شیبا افزا هیفلزات پا هیبق کنیداشته ل یروند کاهش   ومینیفوالد و آلوم لیوجود در ماه اور نیا

 شدند. 

 )تن بر دالر( 2323 لیآور يتا انتها هیماه ژانو ياز ابتدا هیپا فلزات یهفتگ متیق: 4جدول 

 شرح

 آوریل مارس ژانویه

هفته 

 اول

فته ه

 چهارم

متوسط 

 رشد
 هفته اول

هفته 

 چهارم
 متوسط رشد

هفته 

 اول

هفته 

 چهارم
 متوسط رشد

 فوالد
 979 894 مقدار

-0.1 
998 970.0 

9.7- 
921 919 

4.8- 
 4.9 -0.4 04.8 -0.9 0.1 -08.9 رشد

 مس
 96911 16019 مقدار

01.81- 
96928 9194.0 

04.9- 
96124 96041 

4.0 
 1.9 8.7 1.9 -4.9 -7.4 -1.1 رشد

 آلومینیوم
 06721 06409 مقدار

8.22- 
06149 0712.4 

00.0- 
06841 06899 

1.2- 
 -0.0 -0.2 -2.0 -0.7 -4.4 1.9 رشد

 روي
 26214 26494 مقدار

8.20- 
06974 2149.0 

9.4- 
06928 06941 

4.8 
 4.0 4.0 9.0 -2.4 -1.2 2.0 رشد

 نیکل
 026774 046914 مقدار

01.2- 
026119 02898 

9.9- 
006881 026044 

7.4 
 -1.8 0.1 8.9 -1.1 -8.9 -2.4 رشد

Source: www. Tgju.org 

                                                 
9 CEPR, 2020, P.2. 
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 یجهان بازار در يکشاورز یاساس يکاالها متیق بر کرونا شیوع پیامدهاي یبررس

 و تقاضا و عرض ه  بعد دو در مختلف محص والت  بازار بر یمتفاوت آثار کش ورها  یتمام در 91 دیکو وعیش  

 یساسا یبه خص  و  کاالها یاس اس    یارتباط از آنجا که بازار کاالها نیگذاش ته اس ت. در ا   متهایق جتاٌینت

افراد  شتیبا مع میرمس تق یوغ میکه به طور مس تق  یماریب نیمتاثر از ا یهااز بخش یکیبه عنوان  یکش اورز 

 یکاالها نیمهمتر متیروند ق 6 جدولاساس  نیا براست.  هادولت یمورد توجه و نگران شتریمرتبط اس ت، ب 

)همزمان با  سه ماه گذشته یط را)فائو(  یخوار و بار و کشاورز یو سازمان جهان یبانک جهان دیاز د یاساس

 .دهدیم نشان یآن( در بازار جهان وعیو ش یماریب نیشدن ا داریپ

 یحاک ،یبازار جهان در هامتیق روند ساالنه سهیمقا چند هر است، شده مشخص ریزکه در جدول  همانطور

 هیوژان لیاز اوا بایکرونا که تقر وعی، اما پس از ش  اس  ت ریاخ کس  الی یکاالها ط یدر برخ متیق شیاز افزا

شامل  یعمده محصوالت اساس متی(، قلیآور انیش د تاکنون) پا  ترانیوقوع آن نما یهانش انه  0202س ال  

( در بازار تنامیو و یلندیغالت به جز برن) )تا و حبوبات، ش  کر و یروغن یهاانواع گوش  ت، روغن و دانه

مواجه  متیکرونا، با افت ق یماریمتاثر از ب یجهان ینبوده بلکه بواسطه کاهش تقاضا یشینه تنها افزا یجهان

 بوده است.  

 درصد( -)دالر 2323 آوریلروند قیمت مهمترین کاالهاي اساسی طی سه ماهه فوریه تا : .جدول 

 کاال

2323 
متوسط چهار 

 نرخ رشد )درصد( ماهه اول

 آوریل/ژانویه 2323 2314 آوریل  مارس فوریه  ژانویه
ساالنه 

 (آوریل)

 -9709 -9006 009 006 000 000 001 006 چاي)کیلوگرم(

 906 -0102 31607 62709 32201 39600 70202 29209 روغن پالم)تن(

 -709 -0009 77601 76900 32202 71702 22201 27603 روغن سویا)تن(

 201 -307 97109 97001 93909 97009 97603 92700 سویا )تن(

 -9602 202 99102 90907 99102 99102 99102 99102 جو )تن(

 -1 -9106 93006 93302 91301 93001 93207 97902 ذرت )تن(

 9101 9302 97906 93002 12709 97003 96701 91207 برنج ویتنام)تن(

 9201 0703 13301 92302 61907 13103 10306 10302 برنج تایلندي )تن(

 102 -006 09702 02206 09102 02109 09609 00106 گندم )تن(

 -601 -9902 107 101 101 106 107 602 گوشت گاو)کیلوگرم(
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 -9106 -9202 902 009 909 902 901 009 مرغ )کیلوگرم(

 -0209 -0702 2002 2002 2009 2003 2099 2099 شکر)کیلوگرم(

 (markets-https://www.worldbank.org/en/research/commodityماخذ: بانک جهانی )                

 یبه خوب زین یبانک جهان یرزمحص والت کشاو  متیاس ت که ش اخص ق   حیارتباط الزم به توض   نیهم در

به  هیدر ژانو 9/22از رقم  یکشاورز محصوالت متیکه شاخص ق یاست، به طور یروند کاهش   نیا انگریب

یخوراک یهاربخشیز هیکل در متیق شاخص افت تبع به کاهش نیا که افتهی کاهش 0202 لیآوردر  13/29

طبق  کهیبه طور ؛اس  ت بودهمش  ابه  یدوره زماندر  ییموادغذا ریروغن و غالت و س  ا ها،یدنیو آش  ام ها

 30/26به رقم  یس  الجار هیدر ژانو 1/19( از یی)موادغذا هایخوراک متیش  اخص ق یبانک جهان یبرآوردها

 ،1/73به  کاهشدرصد   606با  هایدنیآشام متیشاخص ق بیترت نیاس ت. به هم  افتهی تنزل لیآور انیدر پا

 91با  ییموادغذا ریسا تیو در نها کاهش بدون بایتقرکاهش و غالت  ددرص 6/99و گوشت با  روغن انواع

 اند. بوده مواجه( 0202 هی)نسبت به ژانو لیآور انیتا پا متیدر شاخص ق کاهشدرصد 

 یداشته به طور یگذشته روند رو به رشد یبرن) در ماهها متیگزارش شده تنها ق یاساس یکاالها انیم در

 لیآورماه  انیدالر در هر تن در پا 127به حدود  هی  دالر در فور 967از  تن ام یوبرن)  م ت یمث ال ق  یک ه برا 

 رشد نیا لیدل نیمهمتر. است داشته شیدرصد افزا 97( حدود هیسال )ژانو یو نس بت به ابتدا  افتهی شیافزا

 و هند ام،تنیو رینظ صادرکننده یکشورها یبرخ یصادرات یهاتیمحدود و کرونا یماریب وعیش   به زین متیق

 .شودیم مربوط یداخل کیاستراتژ ریذخا حفظ بمنظور پاکستان

ر کرونا بر بازا ریگهمه یماریب رینشان داد تاث یدر بازار جهان یاس اس  یکاالها متیمجموع مطالعه روند ق در

 نیشده که ا یدر سطح جهان ییمحصوالت غذا یبازارها شتریدر ب متیعمدتا موجب افت ق یاساس یکاالها

 حوزه بوده است.  نیدولتها در ا یاستگذاریس ای یاقدامات تجار ایاز کاهش تقاضا و  یناش زیامر ن

  

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
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 جهانی بورسهاي متیق شاخص بر کرونا شیوع پیامدهاي یبررس 

 هسرمای بازارهای جهان، مختلف نقاط در کرونا ویروس شیوع با

 ش دت  به بیماری این گس ترده  ش یوع  تبعات به نس بت  دنیا در

 عملکرد بدترین جهان بورس هایشاخص و دادند ننشا واکنش

 بورس. بازار رس   اندند ثبت به0222 مالی بحران زمان از را

 و بورس دادوس  تد بازار بزرگترین عنوان به آن از که نیویورم

 مهم هایشاخص ارزش سابقه کم کاهش با کاری روز آغاز در مارس 90 روز شود،می برده نام بهادار اوراق

 کرد، س  قوط درص  د92 حدود نیویورم س  هام بازار در «جونز داو» ش  اخص ارزش که طوری به بود، همراه

 نچنی نیز ساتامبر یازده حمالت از پس حتی و شودمی محسوب سابقهبی9127 سال اکتبر ماه از که رویدادی

 خود ارزش از درصد 19/1 روز این در هم نیویورم بورس در «کاماوزیت نزدم». شاخص بود نیفتاده اتفاقی

 در مادرید و فرانکفورت پاریس، بازار جمله از اروپایی مهم بورس بازارهای در سهام ارزش. داد دست از را

 در گذش  ته، روزهای رکود ادامه در نیز لندن بورس.اس  ت کرده پیدا کاهش درص  د92 کم دس  ت مارس،90

 هب هواپیمایی شرکتهای برای تربیش سهام ارزش کاهش این. کرد تجربه را درصدی92 از بیش افت روز همان

 هوایی ونقلحمل المللیبین انجمن. کنندمی فعالیت ایقاره بین پروازهای درزمینه که اس  ت رس  یده ثبت

 لحاظ بدون کرونا، ویروس شیوع دلیل به 0202، سال در هوایی نقل و حمل صنعت که است کرده بینیپیش

( ویروس شیوع میزان به بسته) دالر میلیارد999 تا39 بین رانمساف تعداد کاهش محل از تنها و بار حمل کردن

 ویروس شدن گیر همه که است کرده بینیپیش هم گردش گری  و س فر  جهانی ش ورای . ش ود  متحمل زیان

 اسرسر در مسافرت و بیندازد خطر به جهان سراسر در گردشگری و سفر بخش در را شغلمیلیون  62 کرونا

 .یابد کاهش درصد 06 جهان

 مثبت و بازگش  تی روند آمریکایی و اروپایی هایبورس اغلب مارس،99 جمعه روز در که کرد توجه ایدب

 تحلیلگران اعتقاد به. باشدیم درصد0 حدود اغلب و بوده درصد92 از کمتر بسیار هابازگشت این اما داشتند،

 ینا قربانیان و مبتالیان رش  ما افزایش و اروپا در کرونا ویروس گس  ترش بر عالوه جهانی هایبورس ریزش

 ماهه یک محدودیت وض  ع بر مبنی ترامپ دونالد جدید فرمان ص  دور از ناش  ی متحده، ایاالت در ویروس

 هانیج بازارهای سقوط. است بوده هم کرونا شیوع دلیل به کشور این به شنگن حوزه از مسافران ورود برای

 در اقتصادی ابقهس کم بحران یک شدن فراگیر بیم نیستند، مستثنی آن از نیز اقیانوسیه و آس یا  قاره که بورس

 کشورهای میان در کرونا ویروس شیوع غیرمنتظره جهش که است حالی در این. است کرده تقویت را جهان
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 هایعلت دیگر جمله از 91 -کووید بیماری بودن گیر همه بر بهداش  ت جهانی س  ازمان تاکید نیز و اروپایی

 ش  ده عنوان جهانیبازارهای  در نفت بهای ش  دید افت و بورس المللیبین ارهایباز کننده نگران س  قوط

 سنگینی زیان صنایع و گروهها برخی شودمی بینیپیش جهانی سطح در موثر تقاضای کاهش به توجه با.است

 .باشند داشته نزولی روند المللیبین هایبورس شاخص و سهامقیمت  آن دنبال به و شوند متحمل

 جدول نیا مطابق. دهدیم نشان را مارس ماه 07 به یمنته جهان مهم یبورسها قرمز تیوضع ریز جدول در

 اما اس  ت، بوده یکاهش   بورس بازده گذش  ته س  ال و گذش  ته ماه به نس  بت بورس یبازارها تمام در بایتقر

 مناسبتر تیوضع هتوج جالب نکته. است بوده ایآس و کایآمر از دتریشد اریبس   اروپا در بورس بازار راتییتغ

 زسب تیوضع. است جهان در کرونا یماریب وعیش   و جادیا کانون که نیچ یحت و ایآس   بورس مهم یبازارها

 .است ندهیآنسبت به  یدواریو ام هابورس نیا بهبود شروع دهنده نشان گذشته هفته در جهان یهابورس

 

 آن راتییتغ و 2323 لیآور سوم در یجهان يهابورس انواع متیق: 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ رشد ساالنه رشد ماهانه رشد هفتگی رشد روزانه قیمت شاخص

 آمریکا

Dow Jones  
09،260 %9031- %0072- %91012- %02099- 3-Apr 

S&P 500  
0،122 %9069- %0022- %97072- %99017- 3-Apr 

NASDAQ  
7،979 %9069- %9070- %96039- %7090- 3-Apr 

S&P VIX  
13،22 %2027- %02061- %92090 %036026 3-Apr 

 اروپا

FTSE 100  
6،196 %9092- %9070- %91001- %07002- 3-Apr 

DAX  
1،606 %2017- %9099- %02006- %02032- 3-Apr 

CAC 40  
1،961 %9067- %1069- %00069- %01099- 3-Apr 

FTSE MIB  
93،921 %0037- %0039- %09011- %01072- 3-Apr 

IBEX 35  
3،629 %2099 %0012- %01002- %92022- 3-Apr 

 آسیا

NIKKEI 225  
97،202 %2029 %2021- %93016- %92002- 3-Apr 

Shanghai 
0،739 %2032- %2092- %92020- %91023- 3-Apr 

China A50 
90،312 %2060- %2006 %92060- %3072- 3-Apr 

KOSPI  
9،706 %2029 %2016 %97003- %09019- 3-Apr 

BSE Sensex 
07،612 %0091- %7013- %02002- %01- 3-Apr 
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 مدت و بلندمدت(  انی)آثار م یبر اقتصاد جهان کرونا شیوع پیامدهاي یبررس

 یجهان اقتصاد بر کرونا وعیش ياثرگذار يهاانالک

 وسریو نیا. است روبرو کرونا یماریب عویش از یناش یاس ابقه یب ش وم  با حاض ر  حال در یجهان اقتص اد 

 اختالل جادیا باعث و گذاردیم ریتأث بزرگ یاقتصادها بر یجد طور به و افتهی رواج جهان سرتاسر در اکنون

 یهاشوم شامل روسیو نیا وعیش اگرچه. شودیم نانیاطم عدم شیافزا و یاقتصاد یهاتیفعال در گسترده

 و هابانک مش  اغل، رایز افتی خواهد تس  لط تقاض  ا اثرات ماالًاحت اما اس  ت، یمنف عرض  ه و تقاض  ا

 قرار ریتاث تحت شرکت یهاترازنامه کاهش نیا متعاقب و دهندیم دس ت  از را خود درآمد کنندگانمص ر  

 .ردیگیم

اول محس  وس  موردکرد که دو  کیهم تفک ازس  ه منبع را  دی، بادیآیبه وجود م یاقتص  اد یهاتکانه یوقت

 :1هستند

  ،دیتول به قادر هامارستانیدر ب یبستر ماریب افراد –هس تند   یاز مس ائل پزش ک   یکه ناش   ییهاتکانهاول 

 ستند؛ین

 نند ما یموارد -است  یو خصوص یبخش دولت توسطاز اقدامات مهارکننده  یناش   یاقتص اد  ری، تأثدوم

 نه؛یسفر و قرنط تی، محدودجاترس و کارخانامد یلیتعط

 افتدیم اتفاق تکانه وقوع زمان در ما همهکه در ذهن  آنچه –کلمه  یعواق یسوم به معنا . 

 

 :باورها بر یمبتن یاقتصاد یهاتکانه

 ریزکل . ششود یشناخت یباعث خطاها توانندیباورها م نیا، آنهاستبر اعتقادات  یمبتن انسانها یرفتار فرد

 توانیمرا  ندهیآ یهاش  رفتیپ کهیطور به ؛ابدییعمر خود تکامل م طول. مغز انس  ان در دیریرا در نظر بگ

 ی. براردک ینیبشیپ را ندهیآ یخط بصورت گذشته راتییتغ براس اس  یعنیکرد.  ینیبشیگذش ته پ  براس اس 

 به نایمبتالظاهر شده است، تعداد  راًیکه در گذش ته اخ  یدیجد موارداس ت که براس اس تعداد    یعیمثال طب

 منجر شود. یجد یخطاهاتواند به یم ینیبشیپ نی. ادحدس ز ندهیآ دررا  کرونا روسیو

 انیبتالم زانیم ییابتدا ی. در روزهادهدینشان م یرا بر اساس روش خط انیمبتال ینیبشیپ زانیم ریز نمودار

. ندکیاز حد برآورد م شیرا ب انیمبتال زانیدوم( م اهی)نطقه س   ی. در مرحله بعدش  ودیکمتر از حد برآورد م

                                                 
9 . CEPR, March 2020, P.11. 
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 کند،یم حرکت برآورد حد از ش  تریب به برآورد حد از کمتر از اطالعات یوقت یارس  انه یهالیلتح در حال

 .دینما جادیا تواندیم جامعه در یادیز وحشت

 

 : خطاهای ناشی از برآورد خطی موارد جدید مبتال به بیماری کرونا 9نمودار 

تکانه، به باورها و  نیا جادیها بعد از االعملو عکس هایذاش   تگ نگرانخواهد گ یریتک انه چه تاث  نیا ام ا 

 مواد یسازرهیذخ یدارد. به عنوان مثال اگر مردم به دولت اعتماد داش ته باش ند برا   یاعتقادات مردم بس تگ 

 سک چیه و کرد خواهد کنترل را یماریب دولت اقدامات دارند اعتقاد رایز کنند؛ینم عجله کننده یعفون ض  د

 مردم طتوس اجناس احتکار لیدل به باش ند،  نداش ته  دولت به نانیاطم اگر کنیل کرد، نخواهد احتکار به اقدام

 .شودیم جادیا جامعه در مرج و هرج

 

 طرف عرضه:  تکانه

 وعیها. بعد از اعالم شو ش رکت  یمدارس، ادارات دولت یلیهس تند. مانند تعط  ترملموس عرض ه  طر  تکانه

به کارمندان خود دستور دادند که از خانه  هیدر اواخر فور یبزرگ ژاپن یهااز شرکت یاریا بس  کرون یماریب

 شیفورد موتور بعد از آزما شرکتعمل به س رعت در حال گسترش است.   نی. ادهند انجام را خود یکارها

اعالم کرد و را ممنوع  کارکنان یهاهمه مس  افرت 0202مارس  9 ازش  رکت،  نیدو نفر از کارگران ا مثبت

 یوراقدامات باعث کاهش بهره نیا یاقتصاد دگاهی. از ددادند انجام را اقدامات نیهمها از ش رکت  یاریبس  

 .شودیم
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 :یجهان نیتام رهیزنج تکانه

 .دهدیم نشان را( ICT)بطور خا  در محصوالت  ایدن یجهان دیمهم تول یهاهاب ریز نمودار

 در هژیبو واس  طه یکاالها دکنندهیتول عنوان به یجهان نیتأم یهارهیزنج در نیچ یاس  اس   نقش به توجه با

 کاالها، زا یاریبس یبرا تقاضا یاصل منبع عنوان به و نقل و حمل زاتیتجه و یداروساز ک،یالکترون ها،انهیرا

 یموجود از استفاده با. است شده احساس جهان سراسر در تجارت توسط س رعت  به نیچ در دیتول کاهش

 وقع،م به لیتحو دیتول یندهایفرآ لیدل به کاال یموجود س  طوح اما اس  ت، نیتأم قابل موقت اختالل کاال،

 در کامل دیتول بازگرداندن در مدت یطوالن ریتأخ با. ندارد یراحت به را یتخص ص  قطعات ینیگزیجا تیقابل

 دیتول یهابخش در ضعف جهان، سراسر در مواد ارسال یبرا الزم زمان مدت به توجه با ده،ید بیآس مناطق

 . آمد خواهد وجود به کشورها از یاریبس در

به  کایکشورها کنترل شده است( و ساس آلمان و آمر نیدر ا یماریب بایو ژاپن )تقر یجنوبکره ن،یکنار چ در

 یهارهیدر زنج یکش  ورها نقش مهم نیکرونا ش  دند. ا یماریب وعیش   ریدرگ ،یجهان دیتول یهاعنوان هاب

است.  یجهان دیمرکز شبکه تول یبه عنوان کارگاه جهان نی. چکنندیم فایا داتیاز تول یاریبس یهانعرض ه ج 

ها خواهد تمام کش  ور بایدر تقر یدیتول یهادر بخش هیمنجر به تکانه عرض  ه ثانو د،یاختالل در تول نیبنابرا

تکانه  امر باعث نیداشتند که ارا  یریدرگ نیشتریب ایو ژاپن در آس یجنوبکره یکشورها ن،یش د. در کنار چ 

 خواهد بود.  ایدر آس نیتام رهیزنج

 رهیزنج یریگاست. واضح است که همه دهیکرونا د هیرا از ناح بیآس نیشتریاروپا ب دیمرکز ش بکه تول  آلمان

 زین یشمال یکاینکات در خصو  آمر نیبحران اروپا است. هم یریگهمه یمنبع اصل ادیبه احتمال ز نیتام

 . کندیمصدق 

 

 (  ICT محصوالت)بطور خاص  یجهان دیمهم تول : سه هاب2نمودار 
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 تکانه طرف تقاضا:

خی این است که بر ی. جنبه عملیو روان یعملبر طر  تقاضا از دو جنبه قابل تفکیک است.  91تکانه کوید 

آنها از  یتقاض  ا نیش  ود، بنابرایم یریاز آن جلوگ ایکنند ها خودداری میاز خریداران از ورود به فروش  گاه

، آیندمی در قیبه حالت تعلنیز خانه درب  لیاز خدمات تحو ی، برخبیترت نیش   ود. به همیم دیبازار ناپد

از منظر روانشناختی، خریداران و بنگاهها در مواجهه  .ه کاالها دسترسی دارندکنندگان کمتر بمصر  نیبنابرا

تمایل دارند خریدهای خود را به تعویق  -0222مانند بحران سال  – 91حاص ل از شیوع کوید   با بالتکلیفی

 بیاندازند.

و  دهایخربنگاهها مردم و  - 0222-21ی س   الهای بزرگ تجار یمانند فروپاش    -گذش   ته  یهادر بحران

، بویژه باشد ریپذبیآسرها برای کسب و کاتواند یمکار  نیانداختند. امی قیرا به تعوهای خود گذاریسرمایه

القاء را  یدیعقا نیناخواسته چنبطور همزمان و توانند یم یو ارتباطات شخص یالمللنیب یهارسانهزمانی که 

  کنند.

 بر رشد اقتصادی در جهان و کشورهای منتخب کرونا شیوع یامدهایبررسی پ

وان اظهار تاقتصادی کشورها قاطعانه نمیتاثیر بیماری کرونا بر رشد  ارزیابیدر خصو  ، ش رایط کنونی در 

ان دارند. براس  اس عتاثیرات عمیق این بیماری بر اقتص  اد کش  ورها اذ  بهلکن همه اقتص  اددانان ، نظر کرد

درصد افت خواهد کرد و علت عمده آن نیز  906 تادرص د   6/2 بینتولید ناخالص داخلی جهان ها بینیپیش

 کاهش تقاضا خواهد بود.

ل و دوم دهد که در فصل اونشان می ی منتخبکشورهارشد اقتصادی در ی تاثیر بیماری کرونا بر نتای) بررس

، رشد اقتصادی در تمامی کشورهای مورد بررسی منفی بوده است. بیشترین کاهش رشد اقتصادی 0202سال 

 د. شونمی مربوط به کشور آمریکا و آلمان است. اکثر کشورهای مورد بررسی در فصل سوم از رکود خارج

 

 منتخب  يکشورها ي:رشد اقتصاد 5جدول 

 2121 بینیپیش 2109 کشور

 فصل سوم فصل دوم  فصل اول فصل چهارم فصل سوم فصل دوم  فصل اول

 0.0 -2.0 -1.1 1.1 2.0 1.1 0.2 ترکیه

 0.1 -10.0 -2.0 -2.1 2.0 2.0 2.0 فرانسه

 0.0 -0.0 -2.1 -1.1 2.2 2.0 2.2 ژاپن
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 - - - 2.0 2.2 2.0 -2.1 روسیه

 - -11 -0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 امریکا

 0.0 -12.0 -0.0 -0.0 -2.1 2.0 -2.0 آلمان

 

 1یبر تجارت جهان کرونا شیوع پیامدهاي یبررس

کرونا در  یماریب وعیش  قبل از  یجهان(، تجارت WTO) تجارت یجهان س  ازمان یاطالعات بانک اس  اس بر

 مبادالتاست.  داشته کاهش یو کند شدن رشد اقتصاد یتجار یهاتنش یعنی عمده لیدل دو به 0291س ال  

درص  د در س  ال قبل از آن  001 شیبعد از افزا یدرص  د 209با کاهش حجم  0291در س  ال  ییکاال یجهان

 9201 درص  د کاهش به 9با  0291جهان در س  ال  ییص  ادرات کاال یحال، ارزش دالر نیمواجه بود. در هم

 9203 بیبه ترت 0292و  0297جهان در سال  ییاست که تجارت کاال یدر حال نیا د،یدالر رس   اردیلیهزار م

حجم تجارت در مناطق محتلف متفاوت بوده است.  رییمقدار تغ انیم نی. در ااستداشته  رشددرصد  102و 

ترم مستقل مش یکشورها قا،یافر انه،یم)خاور مناطق ریسا بهکاهش حجم ص ادرات   نیش تر یبه عنوان مثال ب

درصد قرار دارد.  000با کاهش  یو مرکز یجنوب یکایاز آن منطقه آمر پسالمنافع( اختص ا  داش ته است.   

 لیتشک را کشورمان یص ادرات  هد  یبازارها که اس ت  مناطق ریس ا  واردات حجم شیافزا توجه قابل نکته

 کاهش با جهان مناطق هیبق که بودند مواجه واردات ددرص 906 شیافزا با مناطق نیا 0291 س ال  در. دهدیم

 . کردند تجربه را یاندک شیافزا ای و داشتند

 

 2314 سال در مختلف مناطق در جهان ییکاال واردات و صادرات حجم: 3نمودار 

 

                                                 
 https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htmارت ترجمه شده است. آدرس: . این بخش از سایت سازمان جهانی تج 9
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ارزش دالر صادرات با  که ی، به طورداشت شیافزا 0291در سال  یخدمات تجار یمقابل، تجارت جهان در

کندتر درصد(  1) 0292سرعت انبساط نسبت به سال البته . دیدالر رس اردیلیهزار م 3029به  شیدرصد افزا 0

 بود. 

 جهانیتجارت تاثیر بیماری کرونا بر 

 یبا بحران مال( 91ویروس کرونا )کووید  یاقتصاد شوممقایسه 

جهات برخی ز ها ابحران نیادهد که نش  ان می 0222-21 یجهان

که ، 0222-21 س  البحران  همانندهس  تند. هم مش  ابه  یخاص  

موقت از درآمد  یبانیمقابله با رکود و ارائه پش   ت یه ا برا دول ت 

های مالی و پولی روی به س  مت س  یاس  ت مش  اغل و خانوارها 

جویانه را برای مقابله با مداخله یهااس  تیس  آوردند مجددا این 

 یماریب نیا وعیکند کردن ش یبراجلوگیری از تجمع افراد در حرکت و  تیحدود. اما مکرونا در پیش گرفتند

رار ق ریتحت تأث یمیکار، حمل و نقل و مس  افرت امروزه به طور مس  تق یرویاس  ت که عرض  ه ن یبدان معن

د، از انشده لیتعط یاقتصاد مل یها. تمام بخشاین مش کل وجود نداشت  یمالبحران  انیکه در جر رندیگیم

نیز  GDP در یسهم قابل توجهکه  یض رور، گردشگر ریغ یها، تجارت خرده فروش  ها، رس توران ه هتلجمل

 . دارند

 یهابه داده رشتیو اعتماد ب یماریب شرفتیدر مورد پفروض قوی به  ازین کردن ینیبشی، پیطیش را چنین در 

س  ناریو زیر را برای برآورد بر این اس  اس تیم تحقیقاتی س  ازمان جهانی تجارت دو  .داردزده ش  ده  نیتخم

تجارت  دی، با افت شدنانهیبنسبتاً خوش یوی( سنار9) اثرات بیماری کرونا بر تجارت جهانی در نظر گرفتند:

 تندتر هیبا افت اول انه،نیبدب یوی( سنار0، و ) خواهد شدآغاز  0202دوم سال  مهیکه از ن یو پس از آن بهبود

 .یطوالنپس از مدت  یو بهبود

، نانهیبخوش یویحت سناردرج شده است. ت 4نمودار و  1جدول ) این برآوردها در قالب دو سناریو در نتای

کند، که با  کیخود نزد یریاز همه گ شیخواه د بود که تجارت را به روند پ  یقو یب ه ان دازه ک اف    یبهبود

را  یبهبود جزئ کیفقط  نانهیبدب یویکه سنار ینش ان داده ش ده است، در حال   1نمودار نمودار زرد رنگ در 

را  یبعد یلزوماً بهبود هیاول ریاس  ت که مس   دیالزم به تأک ت،یکند. با توجه به س  طح عدم قطعیم ینیبشیپ

در امتداد  0202در حجم تجارت در س   ال  دیهش ش   دتوان ش   اهد کایکن د. به عنوان مثال، م ینم نییتع

 کینزد 0200 ای 0209تجارت را تا سال اولیه، بازگشت دوباره به همان اندازه  کیبود، اما  نانهیبدب یویسنار

 کرد.خواهد  نانهیبخوش یویبه سنار
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 یط خاکسترخ انگریخود بازنگشت، که نما ی، تجارت هرگز به روند قبل0222-21 س ال  یپس از بحران مال

در  یموقت تکانه کیرا  ریگهمه یماریب نیکنندگان ااس ت. اگر مش اغل و مصر    1نمودار دار در همان خال

 کنندهمصر  یهادوامبا و  ایهیسرما یکاالها یهانهیحالت، هز نیاست. در ا عی، بازگش ت س ر  نظر بگیرند

 یماریب وعی، اگر شگریاز س ر گرفته شود. از طر  د  یبه س طح قبل  کیکاهش بحران نزد تواند به محضیم

د هزینه خواهن یشتریب اطیها و مشاغل احتماالً با احت، خانوادهابدیمجدد رواج  نانیعدم اطم ایشود و  یطوالن

 .کرد

 

 

 (133=.231)شاخص  2333-2322 یط جهان ییکاال تجارت حجم: 4نمودار 

مستقل  یو کشورها انهی، خاورمقای)شامل آفرسایر مناطق به جز  0202، تمام مناطق در سال ویدر هر دو سنار

 زیناچ اًکاهش نس   بت نیدر ص   ادرات و واردات رن) خواهند برد. ا یمش   ترم المنافع(، از کاهش دو رقم

به ش  دت به  )س  ایر مناطق( مناطق نیا یاس  ت که کش  ورها تیواقع نیاز ا یدر ص  ادرات ناش   )برآوردی(

، کمتر دس  ت خوش تغییر هامتیآن با نوس  ان ق یهس  تند که تقاض  ا یمتک بریص  ادرات محص  والت انرژ

مناطق  شتریو تجارت دوباره ش روع به گسترش کند، ب  ردیتحت کنترل قرار گفراگیری بیماری . اگر ش ود می

درصد رشد داشته  01 نانهیبدب یوسناری درو درصد  09 ودحد 0209در سال  نانهیبخوش ویتوانند در سناریم

 .باشند

 وهایسنار و 2314 و 2311 يسالها در ياقتصاد رشد و کاال یجهان تجارت حجم: رشد 1جدول 

 مناطق/جریان

 سناریو بدبینانه سناریو خوشبینانه تاریخی

2311 2314 2323 2321 2323 2321 

 24 -3154 2153 -1254 -351 254 ییتجارت کاال
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 صادرات

 1453 -4354 23 -1551 1 351 آمریکاي شمالی

 1453 -3152 1153 -1254 -252 351 آمریکاي جنوبی و مرکزي

 2255 -3251 .235 -1252 351 352 اروپا

 3351 -3352 2454 -.135 354 355 آسیا

 453 -1 153 -1 -254 355 سایر مناطق

 واردات

 .245 -3351 2553 -.145 -354 52. کاي شمالیآمری

 .145 -4351 2352 -2252 -251 53. آمریکاي جنوبی و مرکزي

 .245 -1154 1454 -1353 .35 .15 اروپا

 2.51 -.315 2351 -1151 -353 454 آسیا

 11 -2253 1353 -13 .15 353 سایر مناطق

 

 54. -151 554 -.25 253 254 رشد اقتصادی

 51. -4 552 -353 252 251 شمالی آمریکاي

 451 -11 .35 -453 351 353 آمریکاي جنوبی و مرکزي

 54. -1351 353 -.35 153 251 اروپا

 554 -551 155 -355 354 452 آسیا

 52. -355 3 -.15 155 251 سایر مناطق

or historical GDP. Projections WTO Secretariat for trade and consensus estimates f   Source:             

for GDP based on scenarios simulated with WTO Global Trade Model. 
 

. است نموده ارائهمنطقه  یجهان و کشورها یاز رش د اقتصاد  زین ینیبشیپ نیتجارت همچن یجهان س ازمان 

 درصد 202 نانهیبدب ویسنار رد و درصد 006 یاقتص اد  رش د  نانهیبخوش ویس نار  در ،ینیبشیپ نیا اس اس بر

 109اس  ت که برآورد ش  ده با افت  یمرکز و یجنوب یکایآمر به مربوط افت نیباالتر. افتی خواهد کاهش
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و  انهی، خاورمقای)شامل آفرمناطق  ریاول و دوم مواجه ش ود. س ا   ویدر س نار  بیدرص د به ترت  99درص د و  

اول و دوم تجربه  ویدر سنار بیرا به ترت یدرص د  307و  906افت  زین مس تقل مش ترم المنافع(   یکش ورها 

از افت  ویکشور در هر دو سنار یهد  صادرات یاست که بازارها تیحائز اهم ارینکته بس   نیاخواهد کرد. 

 لطمه خواهد زد.  رانیکمتر به تجارت ا ثیح نیبرخوردار خواهد بود و از ا ینییپا یرشد اقتصاد

ارزش و تجارت  یهارهیکند، نقش زنجیم زیمتما 0222-21 یبحران مالرا از  یکه رکود فعل گریدو جنب ه د 

که  یماریب نیشد. ایمحدود م نیبه چ شتریپ 91 دیاز کوو یناشارزش  رهیدر خدمات است. اختالل در زنج

است. احتماالً تجارت در  هماندیعامل برجس ته باق  کیعنوان  بهکرده اس ت،   دایپ یاگس ترده  وعیامروزه ش  

یو محص والت خودرو، مشخص م  کیدر الکترون ژهی، به ودهیچیارزش پ رهیزنج یوندهایکه با پ ییهابخش

در  ی، سهم ارزش افزوده خارجOECD 1شوند، به شدت تندتر سقوط خواهد کرد. براساس بانک اطالعات

 92از  ش  تریبکره  یبرا ،درص  د 06 نیچ یبرا ،درص  د 92متحده حدود  االتیا یبرا کیص  ادرات الکترون

درصد است. واردات  62از   شیب تنامیو و ی، مالزکیمکز یبرادرصد و  12از  شیسنگاپور ب یبرا، درص د 

د وشیمامر باعث  نیشود و همیاز اجتماعات با مشکل مواجه م یدور لیدل بهاحتماالً  دیتول یاصل یهاهنهاد

وجود،  نیافتد. با ایاتفاق م یشمال یکایو اکنون در اروپا و آمر ش وند  لیتعط نیبه طور موقت در چ هابنگاه

مانند  یمحل یایبال جهیتواند در نتیم دهیچیپ نیتأم رهیاس   ت که اختالل در زنج دیمف زینکته ن نیا یادآوری

 یهاشرکت یبرا نیتأم رهیاختالل در زنج تیریرخ دهد. مد یاختالالت اقتصاد ریها و سایها، سونامطوفان

 یاز طر  هر شرکت یاقتص اد  ییکارادر مقابل  س ک یبه محاس به ر  ازیت و نچالش اس   کی یمحل و یجهان

 دارد.

از  یاریمس  افرت و بس  ته ش  دن بس   ،حمل و نقل تیاعمال محدود قیتجارت خدمات ممکن اس  ت از طر

قرار  91 دیکوو ریتحت تأث ماًیباشد که مستق یاز تجارت جهان ی، بخشیو مهمان نواز یخرده فروش صنو 

 االتجارت ک شتری، اما بشودینم(  WTOبخش تجارت خدمات )توسط  ش امل تجارت کاال  ینیبشیدارد. پ

از خدمات موجود  یموجود چیاس   ت )به عنوان مثال حمل و نقل(. بر خال  کاالها، ه رممکنیبدون آنها غ

خدمات ، کاهش در تجارت جهیشود. در نت یاندازدوباره راه یشود و در مرحله بعد میکه امروزه ترس ستین

حمل و نقل  رینظ ،اندوستهیبهم پ نیبرود. خدمات همچن نیاز ب شهیهم یممکن اس ت برا  یریگدر طول همه

خدمات  یحال، برخ نیشود. با ایم یحیو تفر ی، ورزشیفرهنگ یهاتیفعال ریسا ستمیباعث اکوس که ییهوا

آنها رونق  ی، تقاض  ا براهاس  تآن جمله ازاطالعات  یمند ش  وند. خدمات فناورممکن اس  ت از بحران بهره

                                                 
9 . OECD Trade In Value added (TiVa) 
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 جز یراه زین افراد و کنند دنبال را خود یهاتیفعال یکار دور باکنند یم یها س  عش  رکت رایگرفته اس  ت ز

 .ندارند دور راه از معاشرت

از  یاما برخ ستیتجارت قابل مشاهده ن یهاداده شتریهنوز در ب یالمللنیدر تجارت ب 91 دیکوو وعیش ریتأث

سرنخ  یقبل یآن با بحران ها س ه یمقا یو چگونگ یکند زانیممکن اس ت در مورد م  نگرشیپ یهاش اخص 

( از PMI) 1رانیمد دیخر یهاحاصل از شاخص دیجد یسفارشات صادرات یهاداشته باشند. شاخص ییها

 یماه مارس سفارشات صادرات یمورگان برا یجهان رانیمد دیخر یهاهستند. شاخص دیمف ژهینظر به و نیا

 9606 به دیصادرات خدمات جد زانی( س قوط کرده است و م 62 هی)نس بت به ارزش اول  1909به  دیتول یبرا

 است. دیشد ینزول ریساز  یکه حاک افتی کاهش

 

 (3.= هیپا عدد) 2323 مارس تا 2331 هیژانو از دیخر رانیمد شاخص از دیجد یصادرات سفارشات: .نمودار 

  

                                                 
9 . Purchasing Managers' Indices (PMIs) 
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 برخی کشورهاي منتخبتجارت ثیر بیماري کرونا بر تا

ا، دهد که در دوران کروننشان می ی منتخبکشورهاتجارت خارجی در نتای) بررسی تاثیر بیماری کرونا بر 

صادرات در تمامی کشورهای مورد بررسی به دلیل کاهش تقاضای جهانی و رکود حاکم کاهش یافته است. 

در برخی از کشورها تاثیر بیماری با تاخیر زمانی همراه بوده است. به عنوان دهد که بررسی آمارها نشان می

از بیماری کرونا تاثیر گرفته در حالی که صادرات آلمان از ماه مارس  0202مثال صادرات روسیه از ماه فوریه 

ها ردهد که برخی کشوکاسته شده است. در خصو  واردات وضع کمی متفاوت است. آمار واردات نشان می

 اند.اند. به عنوان مثال ترکیه و روسیه با افزایش در واردات مواجه بودهاز بیماری کرونا تاثیر ناذیرفته

 منتخب  ي: رشد صادرات و واردات کشورها 4جدول 

 شاخص کشور

2109 2121 

 مارس فوریه ژانویه دسامبر

 -10.0 1.0 11.2 0.0 رشد صادرات ترکیه

 0.1 10.1 00.0 10.1 رشد واردات

 -10.0 -1.0 -2.0 -0.0 رشد صادرات فرانسه

 -01.0 2.0 -0.0 -0.0 رشد واردات

 -11.1 -1 -0.0 -0.0 رشد صادرات ژاپن

 -2 -10.1 -12.1 -0.0 رشد واردات

 -02 -11.1 -0.0 -0.2 رشد صادرات روسیه

 11.0 10.0 -00.0 10.1 رشد واردات

 -11.0 -2.1 2.0 0.0 د صادراترش آمریکا

 -11.0 -0.2 -1.0 -0.0 رشد واردات

 -1.1 2.0 -10.0 0.0 رشد صادرات آلمان

 -0.2 -0.0 -1.2 1.0 رشد واردات

 /https://tradingeconomics.comماخذ:                        

https://tradingeconomics.com/germany/exports
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  یجهان يگذار هیبر سرما کرونا شیوع پیامدهاي یبررس

 یبرا، 0291 آنکت  ادگزارش  براس    اس اگ رچ  ه 

باثبات و همراه با رش  د  روند یجهان یگذارهیس  رما

شده بود اما با بروز  ینیبشیدرصد پ 6مثبت  یاحتمال

ار از اعتب یقبل یهاینیبشیآن، پ وعیو ش   91-دیکوو

 0202ه مارس در ما یدیجد یهاینیبشیس   اقط و پ

 منتشر شد. 

 یگذارهیسرما یهاشرانی)پ 2آنکتاد ستیل اول شرکت 922 جزء که 1یتیچند مل یهااز دو س وم شرکت  شیب

ها در آن از یاری. لذا بساس ت  زده ص دمه  هاآن یهاتیبر فعال 91-دیاند که کوو، اظهار کردههس تند ( یجهان

 تیمورد در وض  ع 12حدود  0202تند. تا ماه مارس هس   دهید بیدر مناطق آس   یگذارهیحال کاهش س  رما

شد.  خواهد یخارج میمستق یگذارهیامر باعث کاهش )بازگشت( سرما نیاند. اقرار گرفته نییهشدار سود پا

 یخارج میمستق یگذارهیس رما از  یکه س هم قابل توجه  بزرگ یتیتا ش رکت چندمل  6222 طبه طور متوس  

درصد را  1 ینزول یهاینیبازب 0202خود در سال  یآت یهادرآمد یبرا، دهندیرا به خود اختصا  م یجهان

 ،(یدرصد 11 کاهشمربوط به صنعت خودرو ) بیترتضربه به نیش تر یباند. مش اهده کرده  91 دیکو لیبه دل

شرکت سود. است( یدرصد 99 کاهش) هیو مواد اول یانرژ عیص نا  و( یدرص د  10 کاهش) ییهوا خطوط

 افتهیتوسعه یهادر کشور یتیچندمل یهاشرکت سود از شترینوظهور ب یستقر در اقتصادهام یتیچند مل یها

درصد  93 یمنفنوظهور  یمستقر در اقتصادها یتیچندمل یهاشرکت سود کهیطوربه ؛در معرض خطر اس ت 

 است. داشته لیتعد

  

                                                 
9 multinational enterprises 
0 UNCTAD 
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  یجهان يگذارهیبر سرما 14-دیکوو يگذارریتأث يهاکانال

 

 کنواختی مختلف یهاکشور در یگذارهیسرما انیجر و اقتصاد بر 91 دیکو یمنف راتیأثت: تقاض ا  و عرض ه 

 یماریب نیکه به شدت در معرض ا ییهاکشوردر آن دسته از  بر  91-دیکو روسیو یخواهد بود. اثرات منفن

 ریتصاد سااق گرید ی، اما از سواست یمنف یتقاضا یهااز شوم یاثرات ناش   قیطر از اندگرفته قرار ریگهمه

 دهد؛یم قرار ریتأث تحت)عرضه(  نیتأم رهیو اختالل در زنج دیاز توقف تول یاثرات ناش قیها را از طرکشور

کره و ژاپن  ی، جمهورنیچ تیارزش با محور یهارهیزنج با یادیز یکه همبستگ ییهااقتص اد  یبرا ژهیبه و

 . ددارن ایآس یجنوب شرق یاقتصادها نیو همچن

 ییدر کشورها یگذارهیبر سرما کرونا روسیو ی: اثرات منفرانهیاز اقدامات سختگ یناش   یهاتیمحدود .9

 خواهد بود. تریقوانجام دهند  روسیو وعیمهار ش یاقدامات را برا نیدتریاند شدکه مجبور شده

 بودجهباعث کاهش  91-دیکوو وعی: ش  یتیملچند یهاتوس  عه ش  عب ش  رکت   یآت یهابرنامه توقف .0

است  یهیبد چراکه. شد خواهد هاآن یخارج توابع و یتیملچند یهاش رکت  دیجد یهایرگذاهیس رما 

را در  دیجد یگذارهی، به طور موقت س  رماموجود یدیتول یهامکان تیظرفریز تیفعال ایبس  ته بودن 

 اندازند.یم ریمتوقف کرده و توسعه را به تاخ یکیزیف یهاییدارا

تحت  زیکه در حال حاض  ر در حال انجام هس  تند ن یگذارهیس  رما یها: پروژه1اجرا حال در یهاپروژه .9

 یهاپروژه یداربهره تا اجرا یحال، از آنجا که دوره زمان نیقرار خواهند گرفت. با ا کرونا روسیو ریتأث

 یهایرگذاهیبر سرما یآن ریتأث لذا ،ها س ال طول بکش د  تواند دهیم یبوده و حت یطوالن یگذارهیس رما 

 در دست ساخت احتماالً محدود خواهد بود. یگذارهیسرما یهاود و پروژهموج

 زین تملکادغام و  یهاپروژه، 3اجرا حال در یها(: مانند پروژهM& As) 2تملکسرعت ادغام و  کاهش .1

خارج از کشور بلندمدت  یبه بازارها هاآنافق بلندمدت هس تند. در واقع معموالً تعهدات   یعمدتاً دارا

 یاهپروژه لیدر نرخ تکم یافت قابل توجه دهندهنشان هیماه فور به مربوط یهاآماروجود،  نیا ااست. ب

 اردیلیم 92 از ترکمبه  یخارج یگذارهیسرما یهاپروژه از نوع نیا ارزش. است یفرامرز تملکادغام و 

 .اندبودهدالر  اردیلیم 62تا  12 نیارزش ماهانه ب یدارا یعاد طیدر شرا کهیدرحال است؛ دهیرسدالر 

                                                 
9 Greenfield investment projects 
0 mergers and acquisitions 
9 greenfield projects 
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 بر یمنف اثرات 91-دیکوو: 1محورییکارا و محورمنبع محور،ب ازار  یه ا یگ ذار هی  س   رم ا  ک اهش  .6

 محوربازار یهایگذارهیخواهد گذاشت. سرما محورییکارا و محورمنبع محور،بازار یهایگذارهیس رما 

 ریدر سراسر جهان به تأخ احتماالًاضا تق یمنف یهاشوم لیبه دل FDI یها( و پروژهبازارکننده )جستجو

در  آثار نیخبر داد. ا نیفروش در چ یدرص  د 72از کاهش  هیدر ماه فور وتای. به عنوان مثال، توافتدیم

، خردهیکننده مانند مس  افرت و گردش  گرمص  ر  عیدر ص  نا ژهیبه و زین نیبزرگ فراتر از چ یبازارها

 یبر رو یمنف آثار ن،یهمچنقابل مشاهده است.  زین یفمصر یهاچرخه ریو سا یفروش  و عمده یفروش  

 که( اندش  ده کاارچهی یارزش جهان یهارهیکه در زنج یدیتول زاتی)تجه محور ییکارا یگذارهیس  رما

 یهارهیزنج قیاز طر جهان سراسرتواند به سرعت در یم ،مشاهده شد ایآس یشرق جنوب و نیابتدا در چ

شود که کاالها و یربوط مم ییهااز اقتصاد دستهبه هر دو  هاوندیپ نیا رایز ابد؛ی گس ترش  یارزش جهان

 یهادادهآن دسته که به  زینکنند و ی( وارد منی)مانند چ یاصل یهاکنندهرا به ص ادر  یاخدمات واس طه 

به طور موقت  اتیف یس  ازلیاتومب ش  رکتهس  تند. به عنوان مثال،  ی( متکنی)مانند چ مهم یهاهواس  ط

 ستمیس یاختالل در عرضه اجزا لیکارخانه در صربستان به دل کی( خود را در 622L) اتیفمدل  دیتول

 متوقف کرده است. نیاز چ یصوت

 

 :یجهان يگذارهیسرما انیجر یآت روند ینیبشیپ

 ریتأث تحت را جهان یهاکشور اکثر یخارج یگذارهیسرما یهااستیس   91-دیکوو وعیش   یگس ترش جهان 

گزارش آنکتاد )مارس  دردر حال حاض  ر دش  وار اس  ت، اما  آن ریتأث زانیم یابی. اگرچه ارزاس  ت داده قرار

، 0209-0202 سال یبرا یجهان میمس تق  یگذارهیس رما  انیجر یبرا یدرص د  12تا 92 دی( افت ش د 0202

در دو دهه گذش  ته  خودس  طح  نیترنییابه پ یجهان یگذارهیس  رما اس  اس نیبرا که اس  ت ش  ده ینیبشیپ

گذاران و هیاز سرما تیرا با هد  حما یاز کشورها اقدامات مختلف یاریاست که بس یدر حال نی. ارس د یم

و   G20گروه یها، کش  ورنیکار را انجام دهند. عالوه بر ا نیقص  د دارند ا ایاند و اتخاذ کرده خوداقتص  اد 

G7 یارزش جهان یهارهیو زنج یرگذاهیاز سرما تیدر حما ییهاهیانیاز کش ورها ب  گرید یبرخ نیو همچن 

، انماری، میلی، کانادا، شی، برونئایاز کشورها )استرال ی، گروه0202مارس  06عنوان نمونه در به ؛اندصادر کرده

کردند.  دییتأ نیتأم یهارهیافتتاح زنج یصادر کردند و تعهد خود را برا یمش ترک  هیانیو س نگاپور( ب  وزلندین

 را یجهان یگذارهیسرما ندهیآ ینیبشیپ هایاس تگذار یدر س   راتییتغ نیاز ا کیتوجه داش ت که هر  دیلذا با

                                                 
9 market-, efficiency- and resource-seeking investment 
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هیس  رما یهاتواند در تعداد توافقیم کرونا روسیو وعیدقت داش  ت که ش   دیبا نی. همچندادخواهد  رییتغ

 یهاتوافق دنیرس   جهیبه نت نیبنابرا، نیبگذارد. همچن ریتأث 0202منعقد ش  ده در س  ال   یالمللنیب یگذار

 یجلسات مشاوره داخل و یمقامات دولت جلساتمس تلزم مذاکرات فش رده شامل    یالمللنیب یگذارهیس رما 

 است.

 کرونا يامدهایپ با مقابله در مختلف يکشورها يکارهاراه یبررس

گیر و به یک مسئله پاندومیک برای تمامی کشورهای دنیا تبدیل شده است. یروس کرونا اینک به یک چالش همهو

ماه پیش ابتدا در چین، خود را نشان داد اما اکنون تقریبا تمام کشورهای دنیا با این بیماری  چهاراین ویروس، 

 دست از را خود مبتال شده و جان 91-هر روز تعداد بیشتری از افراد به بیماری کووید .کننددست و پنجه نرم می

و به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کنند، را اتخاذ میهمراه با مداخله بیشتر  هایسیاست هادولت  دهند،می

معیت خود پول برای ج کنند. نظیر چین به عرضهبیماری ویروس کرونا بر اقتصاد سیاستهای متفاوتی را اجرا می

دالر هنگ کنگ به هر شهروند اختصا  داده است. با این حال، در  92،222که این کشور است، بطوری پرداخته

 .9اد کمی از اقتصاددانان به موفق بودن محرم بزرگ مالی در این برهه زمانی معقتد هستنداروپا، تعد

بطور ، اقدامات مالی مبارزه با بحران را  0202تصاد، در سال همچنین وزرای دارایی منطقه یورو برای حمایت از اق

حداقل  0ه آنها تسهیالت نقدینگیاند، به عالودرصد از تولید ناخالص داخلی را توافق نموده 0متوسط با ارزش 

را اختصا   1و پرداخت به مالیات معوق 9های تضمین عمومیدرصد تولید ناخالص داخلی متشکل از طرح 99

 :ترین اقدامات اعالم شده توسط برخی از بزرگترین اقتصادهای جهان آورده شده استدر ادامه اصلی .ستداده ا

 فرانسه  

 961آوریل در سراسر فرانسه بیش از  06که تا سه در حال گسترش است بطوریویروس با سرعت زیادی در فران

اند. دولت تاکنون اقدامات جان خود را از دست دادههزار نفر  00هزار نفر به ابتالی به کرونا تأیید شده و بیش از 

روری نظیر از جمله تعطیلی مدارس، ممنوعیت همه موارد غیرض 91کووید  ای را برای کاهش شیوعگسترده

 های تفریحی و سفرها با مسافت طوالنی اجرا کرده است.مسافرت

                                                 
 همان منبع 9

0 liquidity facilities 

9 public guarantee schemes 

1 deferred tax payments 
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ها و کارمندان متأثر از رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون قول حمایت بودجه نامحدودی را برای شرکت

سه به نقل از برونو لو مایر، وزیر دارایی فران 9یک استراتژی چند جانبه -گیری ویروس کرونا داده است همه

 .میلیارد یورو هزینه خواهد داشت 16معادل 

برای مشاغل تحت را برای پرداخت به کارگران و به طور موقت  "0استثنایی و گسترده"آقای مکرون یک مکانیسم 

ای هها و پرداختشود معوقات مالیاتی شرکتبینی میرا عنوان نمودند. پیش 9هافشار در بحران، در سخنرانی ملت

 .باشدترین اقالم در مجموعه اقدامات فرانسه میکارگران پرهزینهحمایتی برای 

ب و کارها های بانکی برای کسهای برای وامبه نقل از آقای لو مایر، دولت فرانسه برای پیشبرد اقتصاد نیز تضمین

در نظر میلیون یورو  9به ارزش  1هایی از سوی موسسات اروپاییمیلیارد یورو و همچنین تضمین 922به ارزش 

 .گرفته است

ات دیگر در جهت نجات احتمالی شرکتهای دارای سهام دولتی، مانند هواپیمایی فرانسه، اختصا  برای اقدام

 ر گرفته شده است.ظدر ن 3تأمین اجتماعی شرکتها ،6مالیات معوق شرکتها

های جدید به برای مدیریت تخصیص برخی از یارانه 7وزارت دارایی نیز در حال ایجاد یک صندوق مشترم

 .باشداقتصاد می

یروس وکمیسیون اروپا سه طرح کمک به دولت فرانسه را برای حمایت از اقتصاد آن کشور در زمینه شیوع بیماری 

مدت توسط کمیسیون در برنامه کوتاه 91کووید  ها در چارچوب شیوعکرونا تصویب کرده است. این طرح

 ه است.تصویب شد 0202مارس  91در  2های دولتکمک

 اقدامات حمایتی فرانسه:

 :مدت به کمیسیون اطالع داد. به طور خا فرانسه از تصویب سه طرح پشتیبان جداگانه در برنامه کوتاه

 گذاری عمومی فرانسهدو طرح که به بانک سرمایه Bpifrance های دولتی برای امکان ارائه ضمانت نامه

 .دهدکارمند را می 6222یی با حداکثر هاهای تجاری و خطوط اعتباری برای شرکتوام

                                                 
9 multipronged strategy 

2 exceptional and massive 
9 speech to the nation 

1 guarantees from European institutions 

5 deferred company tax 
3 social security payments 

7 solidarity fund 

2 State aid Temporary Framework to support the economy in the context of the COVID-19 outbreak 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
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 را فراهم ها برای انواع شرکت 9های جدیدهای دولتی به بانکها در سبد وامطرحی که امکان ارائه ضمانت

دهد سریعاً نقدینگی را برای ها امکان میهای است که به بانکبه شرکت 0آورد. این پرداخت مستقیممی

 ین کنند.هر شرکتی که به آن نیاز دارد تأم

هایی که تحت میلیارد یورو از نقدینگی برای حمایت از شرکت 922شود که طرح فرانسه بیش از بینی میپیش

 .اند، فراهم کندویروس کرونا قرار گرفته عتأثیر اقتصادی شیو

ته ر نظر گرفدهد. آنها همچنین میزان ریسک دها با سررسید و اندازه محدود ارائه میهایی برای وامفرانسه تضمین

کند که سرعت پشتیبانی در شرایط کنند. این مهم تضمین میمحدود می ٪12شده توسط دولت را حداکثر تا 

مطلوب قرار داشته و محدود به کسانی که در شرایط فعلی به آن احتیاج دارند. برای دستیابی به این هد ، این 

های کمک به طور مؤثر ه منظور اطمینان از انتقال کانالاقدامات همچنین شامل ارائه حداقل پاداش و ضمانتنامه ب

 .باشندها به ذینفعان نیازمند میتوسط بانک

 انجام انندتویم عضو یکشورها توسط که دهدیم ارائه را کمک نوع پن) مدتکوتاه برنامه اروپا، هیاتحاد ونیسیکم

 :شوند

(i) هزار یورو  222شورهای عضو قادر اعطای : ک9پرداخت شیپ و اتییمال بالعوض،تخفیفات یمال یهاکمک

 .به هر شرکت برای رفع نیازهای فوری نقدینگی آنها هستند

(ii) کشورهای عضو قادر به فراهم 1هاها از بانکهای اخذشده توسط شرکتهای دولتی برای وامضمانت :

ز ری که به آنها نیاها در ارائه وام به مشتریان تجاهای دولتی برای اطمینان از تأمین بانکآوردن ضمانت

ها را برای کمک به مشاغل در تأمین سرمایه در تواند وامهای دولتی میدارند، هستند. این ضمانت نامه

 .پوشش دهند 3گذاریفوری و نیازهای سرمایه 6شگرد

(iii) به شرکتها  2: کشورهای عضو قادر به اعطای وام با نرخ بهره مطلوب7هاای به شرکتهای عمومی یارانهوام

ذاری گتوانند به مشاغل کمک کنند تا سرمایه در گردش فوری و نیازهای سرمایهها میخواهند بود. این وام

 .را تأمین نمایتد

                                                 
9 State guarantees to banks on portfolios of new loans 

0 direct aid 

3 Direct grants, selective tax advantages and advance payments 
4 State guarantees for loans taken by companies from banks 
6 working capital 

3 investment needs 

7 Subsidised public loans to companies 
2 favourable interest rates 
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(iv)  برخی از 9کنندهای دولتی به اقتصاد واقعی را هدایت مینامه برای بانکهایی که کمکارائه ضمانت :

ها به عنوان پشتیبانی برای کسب و کارها انکدهی موجود بهای وامکشورهای عضو قصد دارند از ظرفیت

ه بالعوض بهای کوچک و متوسط استفاده کنند. این چارچوب به عنوان کمک به ویژه برای شرکت -

 ها.ها است، نه برای خود بانکمشتریان بانک

(v) خی پذیری بیشتری را در مورد چگونگی عمل بر: این چارچوب، انعطا 0مدتبیمه اعتبار صادرات کوتاه

آورد تا در صورت لزوم کند، و این امکان را فراهم می، ارائه می9از کشورهای داری ریسک غیربازاری

مدت توسط دولت تأمین شود. این کمیسیون نظارت بر اوضاع را ادامه خواهد اهبیمه اعتبار صادرات کوت

 .داد و در صورت لزوم آماده اصالح لیست کشورهای در معرض خطر است

 برقرار خواهد بود.  0202مدت تا پایان دسامبر سال وتاهبرنامه ک

بسیاری از دیگر امکانات موجود در کشورهای عضو برای کاهش اثرات اقتصادی و  همچنین چارچوب موقت،

، 0202مارس سال  99کند. در های اتحادیه اروپا ارائه میرا در راستای قوانین کمک اجتماعی شیوع ویروس کرونا

تصویب کرد که فراهم آورنده  911یک بیانیه در مورد پاسخ اقتصادی هماهنگ به شیوع کووید  این کمیسیون

توانند به طور کلی تغییراتی را به نفع کسب و کارها ال، کشورهای عضو میباشد. به عنوان مثامکانات مذکور می

ها(ایجاد کنند، که خارج از قوانین در همه بخش 6)به عنوان مثال تعویق مالیات، یا یارانه دادن به مشاغل موقت 

العوض صورت بتوانند به شرکتهای خسارت دیده از شیوع ویروس کرونا و به کمیسیون هستند. آنها همچنین می

 .جبران خسارت دهند

   0202آوریل  0های کلیدی دولت فرانسه از تاریخ سیاست

ه بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا به ارزش مقامات از افزایش پوشش مالی اختصا  داده شده برای پرداختن ب

 16درصد تولید ناخالص داخلی، از جمله اقدامات نقدینگی( خبر دادند که بیش از  6میلیارد یورو )بیش از  992

بسته قانون اصالح بودجه در ماه مارس آمده است. همچنین در نسخه  3میلیارد یورو آن، در قانون اصالح بودجه

                                                 
1 Safeguards for banks that channel State aid to the real economy 
2 Short-term export credit insurance 
9 not-marketable risks 

1 Communication on a Coordinated economic response to the COVID-19 outbreak 

6 short-time work 

3 amending budget law 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/actualites/2020/publication-d-projet-loi-finances-rectificative-plfr-2020-repondre-aux-crises-economique-sanitaire-en-cours#.XnjlZIhKjb1
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درصد  91میلیارد یورو )نزدیک به  996به ارزش  0های بیمه اتکاییو طرح 9های بانکیانتپیشنهادی شامل ضم

 تولید ناخالص داخلی( اضافه شده است. 

برای بیماران و یا مراقبان  9سازی و تقویت بیمه درمانیاقدامات کلیدی پشتیبانی مالی فوری شامل )الف( ساده

ط های مرتبپشتیبانی نقدینگی از طریق استمهال هزینه )ج(؛ نابع بهداشتیها برای تامین م)ب( افزایش هزینه ؛آنها

)به عنوان مثال مالیات بر  6در تسویه حساب مالیاتیو تسریع  1هابه پرداخت تأمین اجتماعی و مالیات شرکت

وض کم و حمایت مستقیم مالی و بالع حمایت از دستمزد کارگران با برنامه ساعت کاری (د) ؛ارزش افزوده(

 یهابنگاه یبرا هانهیهز پرداخت و اجاره انداختن قیتعو به ؛ )ه (برای شرکتهای خرد اقتصادی و کارگران مستقل

 نیهای تأمویژه که از هزینه یهاپاداش یدر اعطا لیتسه (و) متوسط؛ و کوچک یهاشرکت و خرد یاقتصاد

ا پایان تعطیلی کسب و کارها و حفظ حقوق تمدید مزایای بیکاری منقضی شده ت (زو ) 3هستند معا  یاجتماع

 است. های حمایت از معلولینو مزایا تحت برنامه

 آلمان 

هزار مورد ابتال به ویروس کرونا را شناسایی نموده است، در حالی که  966از ، بیش 0202آوریل  06آلمان تا 

ای برای مهار شیوع ویروس ردهنفر را گرفته است. دولت با اقدامات گست 6222شیوع این ویروس جان بیش از 

 .را در نظر گرفته استمحدودیت سفر، تعطیلی مدارس و مشاغل غیر ضروری و ممنوعیت اجتماعات عمومی 

  ؛است 0202میلیارد یورویی برای سال  963به ارزش  "7تکمیلی"دولت در حال تصویب بودجه اضطراری 

های مستقیم به مشاغل کوچک ه منظور تأمین کمکمیلیارد یورو ب 62که مشمول یک برنامه به ارزش بطوری

ن) هایی که دارای حداکثر پاند. شرکتو افراد خود اشتغال است که دسترسی به اعتبار بانکی را از دست داده

یورویی دریافت کنند. این درحالی  1222توانند برای یک بار به مدت سه ماه پرداخت کارمند هستند، می

 .کنندیورو دریافت می 96222کارمند  92ثر است که شرکتها با حداک

                                                 
9 existing package of bank loan guarantees 
0 credit reinsurance schemes 
9 streamlining and boosting health insurance 

1 tax payments for companies 

6 accelerated refund of tax credits 

3 facilitating granting of exceptional bonuses exempt from social security contributions 

7 supplementary 
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 کارمند یک صندوق کمک  062دیده با بیش از های بزرگ آسیببرلین همچنین به منظور کمک به شرکت

ادی های اقتصمیلیارد یورو را تأسیس کرده است که فراهم کننده مشارکت در چنین بنگاه 622به ارزش  9مالی

 .باشدنیز می

 توانند مستاجرانی را که به دلیل بحران کرونا دچار عدم توانایی در پرداخت اجاره یها دیگر نمصاحبخانه

 .شوند، بیرون کنندمی

 های ارائه شده توسط بانک توسعه دولتیدولت به شرکتهایی که با مشکل نقدینگی در قالب وام KfW  مواجه

ها  مسئولیت عهده دولت است و بانک درصد از هر وام به 12اند، قول پول نامحدود داده است. مسئولیت شده

 درصد باقیمانده را بر عهده دارند. 92

 ها در ها برای کمک به شرکتبرلین در حال گسترش برنامه اعتبار خود برای صادرات و سایر ضمانت نامه

 .داشته باشند 0در استمهال از پرداخت مالیات "میلیاردها یورو"دهد بحران است و به آنها اجازه می

 کارگرانی است که توسط کارفرمایان ای برای جبران دستمزد ولت همچنین در حال گسترش یک طرح یارانهد

میلیون نفر جبران خسارت  0096اند. برلین انتظار دارد که حدود اخراج شده خود در هنگام بحران اقتصادی

 .شده استمیلیارد یورو برآورد  92026دریافت کنند و هزینه آن برای دفتر کار فدرال 

 Kreditanstalt für مدت که از طریق بانک آلمانیآلمان از تصویب دو طرح پشتیبان جداگانه در برنامه کوتاه

Wiederaufbau ("KfW")  اجرا شده است به کمیسیون اطالع داد: 

های وامدهد. ای باشند، پوشش میها را برای شرکتهای مختلف در هر اندازهریسک وام ٪12یک برنامه وام که  -

 .میلیارد یورو برای هر شرکت نیز برسد 9ممکن است بسته به نیاز نقدینگی شرکت به  9نهایی

های بزرگتر به عنوان یک های خصوصی برای ارائه وامبه همراه بانک KfW یک برنامه وام که در آن -

ز وام خا  را ا ٪22کند. برای این طرح، ریسک در نظر گرفته شده توسط دولت تا کنسرسیوم شرکت می

 .از کل بدهی یک شرکت را شامل نشود ٪62بشرطی که بیش از پوشش دهد 

 وعیش ریتأث تحت یهاشرکت برای یاارانهی یهاوام قالب در را ینگینقد دهدیم اجازه KfW به اقدامات نیا

 .دهدیم رخ یتجار یبانکها با مذکور بانک کینزد یهمکار در که کند فراهم کرونا ویروس

مدت است. به طور خا ، وام برای هر شرکت و به منظور مندرج در برنامه کوتاه طیآلمان مطابق با شرا اماتاقد

 .ودشیو به مدت حداکثر شش سال محدود م شودیارائه م یجار سال انیآنها فقط تا پا ینگینقد ازین نیتأم

                                                 
9 bailout fund 

0 tax payments 

9 Eligible loans 
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   0202 لیآور 1از  یدیکل هایاستیس

درصد از تولید  101میلیارد یورو ) 963، دولت فدرال بودجه تکمیلی به ارزش 9شتهانبا ریذخا کردن کم بر عالوه

 ا تصویب کرد که شامل موارد زیر است: ناخالص داخلی( ر

 )الف( هزینه برای تجهیزات مراقبت های بهداشتی ، ظرفیت بیمارستان و تحقیق و توسعه )واکسن(، 

ای حفظ شغل و درآمد کارگران، گسترش مزایای مراقبت از بر مدت)ب( دسترسی بیشتر به یارانه کار کوتاه

 تر به حمایتهای درآمدی برای کارمندان، کودکان برای والدین کم درآمد و دسترسی آسان

کووید  میلیارد یورو کمک مالی به صاحبان مشاغل کوچک و افراد خود اشتغال که از شدت شیوع 62)ج( ارائه 

 یاقتصاد تیصندوق تثب قیزمان، از طر نیسال. در هم انیبدون بهره تا پا یاتیمال بعالوه معوقات ،رن) می برند 91

به  یدولت در حال گسترش حجم و دسترس ، KfW یعموم توسعه بانک و (WSF) تازه اتاسیس شده

. بدین ترتیب حجم کل این برنامه به است مختلف یهااندازه با یهابنگاه یبرا یعموم یهاوام یهاضمانت

دولت  ی( است. عالوه بر بسته مالیناخالص داخل دیدرصد از تول 09) وروی اردیلیم 767ی حداقل معادل ارزش

 12 و اندکرده اعالم اقتصاد از تیحما یبرا را خود اقدامات (Länder) یالتیا یاز دولت ها یاریفدرال، بس

 .دارند 9دولتی طحمیلیارد یورو ضمانت در س 39و  0بالعوض و میمستق تیحما وروی اردیلیم

 های کوچک و متوسطهای کلیدی دولت آلمان در حمایت از بنگاهسیاست

 های در گردش مدت از جمله وام و سرمایهدولت برای کمک به شرکتها در تأمین الزامات نقدینگی کوتاه

 1را به ابزارهایی که از قبل موجود است، ارجاع داده است.  SMEکار،

 گسترش یافته است؛ دید بیکاری، دسترسی به ترتیبات کار کوتاه مدتبرای جلوگیری از افزایش ش 

 ؛6مدت توسط کابینه فدرال برای جلوگیری از اخراج کارمنداناعطای کمک مالی کوتاه  

 میلیارد یورو برای بهبود نقدینگی  909به مبلغ  0201تا  0209های گذاری بین سالرونمایی از بسته سرمایه

  SMEs 3 برای شرکتها، از جمله

                                                 
9 accumulated reserves 

0 direct support 

9 state-level loan guarantees 

1 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-

wirtschaft.html   
6 https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/merkel-germany-well-equipped-against-covid-19/   

3.https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/S-T/schutzschild-fuer-beschaeftigte-und-

unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=10   
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 ها و تمامی شرکتهای کوچک و متوسط تجاری تحت تأثیر اعطای بسته جامع برای تضمین نقدینگی بنگاه

 ؛9میلیارد یورو 006های ارائه شده توسط بانکها به بدون محدودیت اعتبارات و افزایش ضمانت

  رمایه های سش ریسک وامتوجه به افزایبانکهای تجاری برای اعطای وام به کسب و کارها با افزایش تمایل

 میلیون یورو؛ 022درصد و  22تا KfW در گردش

 های مالیاتی؛ استمهال پرداخت 

 حل و فصل تعارضات بین SMEs  و مشتریان / تأمین کنندگان، تعلیق جرانم تأخیر در پرداخت وامها برای

 ؛ SME کمک به

 میلیارد یورو  122ز مشاغل شامل ویی امیلیارد یور 322با هد  حمایت  0تاسیس صندوق تثبیت اقتصاد

میلیارد یورو برای مشارکت مستقیم از طریق خرید سهام در مشاغل استراتژیک  922ضمانت نقدینگی، 

(SME و )گذاری مجدد توسطمیلیارد یورو برای سرمایه 922های مهم KfW 

  ورو از این مبلغ به عنوان میلیارد ی 92که  9های خرد و کوچکمیلیارد یورو دیگر برای بنگاه 12اعطای بسته

 .1میلیارد یورو به صورت وام است 92های خرد داده شده و یارانه مستقیم به مشاغل یک نفره و بنگاه

 هیترک 

هزار مرگ را گزارش  007و بیش از  91کووید  هزار مورد ابتال به 927، بیش از  0202آوریل  06ترکیه تا تاریخ 

 های کاری، ممنوعیت سفر برایگذاری اجتماعی، محدودیتداماتی نظیر فاصلهداده است. دولت ترکیه با اتخاذ اق

ها گاهگردند، تعطیلی مدارس، فروشبازدید کنندگان از کشورهای پرخطر و قرنطینه اتباعی را که از آن کشورها برمی

 مهار شیوع ویروس کرونا است.  و اماکن تفریحی درصدد

 0202آوریل  2های کلیدی از سیاست

میلیارد  9903لیر )معادل  میلیارد 76میلیارد لیر اعالم نموده است که شامل  922 کیه یک بسته حمایتی به ارزشتر

 902میلیارد لیر )معادل  06و  6از تولید ناخالص داخلی( جهت بکارگیری در انواع اقدامات مالی ٪906دالر یا 

 است.  3ابر کردن صندوق ضمانت اعتباراز تولید ناخالص داخلی( برای دو بر ٪206میلیارد دالر یا 

                                                 
9 https://vdb-info.de/aktuelles/pressemitteilungen/corona-krise-buergschaftsbanken-erweitern-unterstuetzung-von-

kmu   
0 .economy stabilisation fund 

9.https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/19/world/europe/19reuters-health-coronavirus-germany-

selfemployed.html   
1 ttps://www.thelocal.de/20200319/coronavirus-germany-plans-40-billion-rescue-package-for-freelancers-and-small-

businesses   
6 fiscal measures 

3 credit guarantee fund 
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 اقدامات اصلی حمایتی شامل:

  های نیازمند است؛های نقدی به خانواده)الف( افزایش حداقل حقوق بازنشستگی و کمک

 اند؛ تامدتی است شغل خود را از دست دادهافزایش حمایت از مشاغل کوتاه )ب(

 سیب دیده )بخصو  گردشگری(؛کاهش/به تعویق افتادن مالیات برای صنایع آ )ج(

  ر؛یتأث تحت ینهادها ریسا و هیترک ییمایهواپ شرکت از یبانیپشت( د)

 ها؛شرکت و یشخص درآمد بر اتیمال پرونده لیتشک مهلت دیتمد( ه )

  های محلی؛به دولت 9خانوارها گاز  برق و آب هزینه پرداخت در سهولت( و)

 های دولتی برای کارمندان تحت تأثیر؛ استفاده از یارانه)ز( ممنوعیت اخراج به مدت سه ماه، با 

  پرداخت دو سوم حقوق کارگران در شرکتهای تحت تأثیر توسط دولت؛ )س(

 های محلی از طریق افزایش درآمد اختصا  یافته به آنها؛ کاهش بدهی به دولت )ش(

 آنها؛ به پرداختی نهکارا حداکثری افزایش و جدید یپزشک پرسنل 90222 استخدام افزایش)ط( 

 و  کشاورزان؛ از تیحما راستای در مشترم یادهایبن تاسیس و یاجتماع یهاکمک زانیم افزایش)ع( 

کتهای آسیب دیده و تحت فشار برای خرید سهام در شر  (TWF)0هیترک ثروت صندوق به مجوز اعطای )ی(

 مالی.

 و متوسط های کوچکهای کلیدی دولت ترکیه در حمایت از بنگاهسیاست

 دیده در مواجهه با گسترش ویروس احتمالی برای کمک به شرکتها و مشاغل کوچک آسیب 9تعویق مالیاتی

 ؛1کرونا

 نیاز بانکها؛ افزایش میزان تسهیالت مورد و  6کاهش نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه 

  به عنوان سار ثبات گیر برای مقابله با آثار بیماری همه میلیارد دالری برای 9609محرم اعطای بسته

 ؛ 3اقتصادی

  تعویق سه ماه در باز پرداخت وام توسط شرکتها و پشتیبانی مالی اضافی برای مشاغل تحت تأثیر؛ 

  دت سه ماه؛ درصد به یک درصد به م 92کاهش مالیات بر ارزش افزوده در سفرهای هوایی داخلی از 

                                                 
9 households’ utility payments 

0 Turkey Wealth Fund (TWF) 
9tax relief  
1 https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-turkey-economy-tax/turkey-mulling-tax-relief-among-possible-coronavirus-

steps-sources-idUSI7N29L04S   
6 https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-central-bank-moves-early-with-100-basis-point-cut-amid-coronavirus   

3 Economic Stability Shield 
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  برای صنایع خرده فروشی، آهن و فوالد، مراکز استمهال حق بیمه مالیاتی و تأمین اجتماعی برای شش ماه

 خرید، اتومبیل، تفریح و مهمان نوازی، موادغذایی و آشامیدنی؛ 

  707)لیرترکیه میلیارد 62میلیارد دالر( به  9026 میلیاردلیر ترکیه ) 06افزایش اعتبار صندوق ضمانت از 

  دارند؛ قهیوث یکسر و ینگیدنق ازین که ییشرکتها و ها SME یبرا آن نیتأم و( دالر اردیلیم

 مشاغل؛ در دورکاری امکان و ریپذانعطا  کار قانون و دولت توسط کارگران دستمزد حداقل از تیحما 

 نوامبر؛ ماه تا یگردشگر بخش در مسکن بر اتیمال پرداخت از معافیت  

 بازپرداخت در استمهال امکان و گذاشته وخامت به رو آنها ینقد انیجر که ییشرکتها به وام پرداخت 

  ماه؛ سه حداقل یبرا

 در طی دوره کاهش موقتی. 9تیظرف از استفاده نرخ حفظ منظور به صادرکنندگان از یمال تیحما  

  ژاپن 

داشته است. مقامات ژاپنی  فوتی 972را تأیید کرده و  91به کووید  مورد 2،303، ژاپن ابتال  0202آوریل  93از 

اند. ی و کاهش آثار ناشی از آن، اقدامات مختلف بهداشتی و اقتصادی انجام دادهبه منظور کنترل شیوع این بیمار

که این کشور از ورود خارجیانی که طی کشور مشمول ممنوعیت ورود به ژاپن هستند بطوری 76در حال حاضر، 

آوریل،  93اند خودداری نموده است. در بازدید کرده 91کووید  روز گذشته از کشورها و مناطق متأثر از 91

ماه  3نخست وزیر شینزو آبه وضعیت اضطراری در سراسر کشور را اعالم کرد که این وضعیت اضطراری تا 

 پزشکی برقرار خواهد بود. تعطیلی مدارس و تأسیسات عمومی، اجبار مردم جهت ماندن در خانه، ایجاد امکانات

 کیالما یهاواد غذایی، به تعویق انداختن بازیموقت و اتخاذ اقداماتی در جهت افزایش تولید لوازم پزشکی و م

  .است بوده ژاپن دولتاز جمله مهمترین اقدامات  0209آگوست  2 - هیژوئ 09به  ویتوک 0202

 0202 لیآور 92 از یدیکل هایاستیس

 درصد از 02) نی ونیلیتر 92200به ارزش  را 91 کووید هیعل یاضطرار یاقتصاد بسته ژاپن دولت ل،یآور 7 در

استای تحریک ای در رکه بسته یاعالم شده قبل از بسته ماندهیرساند و بخش باق بی( به تصویناخالص داخل دیتول

 99 در بیترت به 91که  کووید ( را و همچنین دو بسته مقابله با0202سال  هیشده در ژانو بیاقتصاد بود )تصو

 شامل که است داده قرار مدنظر را هد  پن) لیآور هما بسته. شودمی شامل را بودن شده اعالم مارس 92 و هیفور

تولید  ٪206 نهی)هز درمان تیظرف تیتقو و عفونت گسترش برابر در رانهیشگیپ ریتداب: )الف( باشدمی ذیل موارد

 درصد از تولید ناخالص داخلی(، )ج( بازسازی 9609ناخالص داخلی(، )ب( حمایت از اشتغال و مشاغل )

                                                 
1 capacity utilization rates  
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، )د( بازسازی ساختار اقتصادی درصد از تولید ناخالص داخلی( 903پس از مهار کرونا ) های اقتصادیفعالیت

 209تقویت آمادگی برای مشکالت احتمالی در آینده ) )ه( درصد از تولید ناخالص داخلی( و 9پذیر )انعطا 

 الص داخلی(. درصد از تولید ناخ

های تحت تأثیر، تعویق پرداخت مالیات و بنگاههای نقدی به خانوارها و اقدامات کلیدی دیگر شامل کمک

 باشند.های تأمین اجتماعی و افزایش وام های اعطایی از موسسات مالی دولتی و خصوصی میکمک

ایی المللی پول و بزرگترین کمک کننده در تسهیالت اعطژاپن بزرگترین مشارکت کننده در منابع مالی صندوق بین

میلیون دالر از ظرفیت  922المللی پول متعهد شد که یل، ژاپن به صندوق بینصندوق است. در اوایل ماه آور

پرداخت کند. به منظور تأمین بودجه  91کووید  را به فقیرترین و آسیب پذیرترین کشورها برای مبارزه با 9صندوق

ر ب الوقوع در اثبرای تأمین نیازهای احتمالی قری-اضطراری برای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه 

آوریل ژاپن اعالم کرد که قصد دارد سهم خود را در راستای کاهش فقر از  93در  -شیوع بیماری ویروس کرونا

فعلی دو برابر کند. همچنین ژاپن از سایر کشورهای عضو خواست تا سریعاً از این شیوه   SDR میلیارد 903

 پیروی کنند. 

 های کوچک و متوسطاز بنگاه های کلیدی دولت ژاپن در حمایتسیاست

  حمایت از تأمین مالی شرکت های کوچک خرد ، کوچک و متوسط و سایر فعاالن در بخش گردشگری

میلیارد ین برای وام های اضطراری و ضمانت وام از صندوق  622ها تأمین در مجموع و سایر بخش

 ؛0مالی ژاپن و سایر مؤسسات

  ؛9جهت تأکید بر اقدامات بهداشتیین  میلیارد 072اعطای بسته مالی به ارزش 

 میلیارد ین با تاکید بر 192های دیگر مالی به ارزش اعطای بسته SMEs؛ 

 تریلیون ین با بهره صفر و  903های کوچک و متوسط به ارزش گسترش اعطای وام های ویژه به بنگاه

 ؛1نددپیونیز به این برنامه می  Japan Financial Corpبدون نیاز به وثیقه که

 اند. اجرای برنامه ضمانت ویژه برای شرکت هایی که پس از شیوع با کاهش در فروش و سود مواجه شده

کل مبلغ وام اختصا  یافته به   (JFG)6بدین صورت که فدراسیون شرکتهای تضمین اعتباری ژاپن

                                                 
9 Fund’s capacity 

0 http://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/202002/_00019.html   

9 https://globalnews.ca/news/6613198/japan-coronavirus-aid-package/   

1 https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/08/national/politics-diplomacy/shinzo-abe-zero-interest-loan-

coronavirus-japan/#.XmYiAkoo_IU   
5 The Japan Federation of Credit Guarantee Corporations (JFG)  
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تضمین  (1های کوچک و متوسط را تحت یک چارچوب جدید )شبکه ضمانت تأمین مالی شماره بنگاه

 ؛9می کند

 های کوچک و متوسط از جمله تشویق شرکتها اختصا  یارانه برای حمایت از کار از راه دور در بنگاه

 به اتخاذ راه حل های فناوری اطالعات و توسعه کانال های فروش تجارت الکترونیکی؛

 ؛0روشدرصد کاهش در ف 96های کوچک و متوسط با بیش از اعطای وام بدون وثیقه به بنگاه 

 های کوچک و متوسط؛ها بخصو  بنگاهاعطای فرصت جهت بازپرداخت مالیات بر شرکت  

 ؛9های کوچکنگاهتمدید برنامه کاهش مالیات بر دارایی برای ب 

  ژاپن همچنین تمدید برنامه خود برای کاهش مالیات بر دارایی را برای شرکتهای کوچک در نظر گرفته

 ؛1است

  که نرخ یارانه کمک هزینه مرخصی برای؛ بطوری6اشتغالتمدید یارانه های تعدیلSME   22ها به٪ 

 .قابل افزایش است ٪12افزایش می یابد که در صورت عدم اخراج کارمندان، تا 

 

 کایآمر متحده االتیا 

اقدامات مختلفی از جمله محدودیت سفر، مسافت اجتماعی، اعالم وضعیت اضطراری، تعطیلی مدارس،  امریکا

  .روس کرونا انجام داده استها و افزایش تعداد آزمایشات شناسایی ویو رستورانها کافه

 یدمیاپ کنترل یبرا را خانه در شهروندان ماندن باقی امکان پشتیبانی، و حمایتی نظام امریکا با توافق بر ایجاد یک

 با مقابله یبرا یدالر اردیلیم 0022 یاقتصاد محرم بسته بیتصو به منظور بدین. کنندمی فراهم روسیو نیا

 .باشدمی کایآمر خیتار یاقتصاد نجات بسته ترینپرهزینه از که پرداخت کایآمر در کرونا روسیو از یناش آثار

  0202 لیآور 93 خیاز تار یدیکل هایاستیس

 بحران تیریمد برای موجود ینگینقد مشکل است بوده درصدد التهایا به یمال یهاکمک ارائه افزایش با امریکا

 شدن بسته ای و آمد و رفت یتهایمحدود لیدل به نیشاغل که است جهت آن از خانوار به کمک. دهد کاهش را

 روسیو نیا به ابتال لیدل به که یشهروندان نیهمچن. اندداده دست از را خود کار ،یکار دفاتر و یتجار مراکز

 یپرداختها منظور نیهم به داد خواهند دست از را خود درآمد شوند نهیقرنط ای رندیبگ قرار درمان تحت دیبا

                                                 
1 https://www.meti.go.jp/english/press/2020/0228_001.html   
2 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200310/k10012322241000.html   
9 https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-taxation/japan-may-extend-tax-breaks-for-small-firms-over-coronavirus-

nikkei-idUSL4N2BA2YR   
4 https://www.japantimes.co.jp/news/2020/03/22/business/corporate-tax-refunds-coronavirus-companies-

japan/#.Xneoa4hKhPY   
5 employment adjustment subsidies 
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 922 یباال درآمد با خانوارها که صورت نیا به است، گرفته قرار کار دستور در ییکایآمر شهروندان به ینقد

 هر یازا به آنها درآمد که ییخانوارها و است نشده کمک نیا شامل بزرگسال فرد هر یازا به سال در دالر هزار

 فرد هر یبرا دالر 9022 معادل حالت نیبهتر در خانوارها. باشدیم کمتر و سال در دالر هزار 76 بزرگسال فرد

 کار وزارت اعالم طبق ،یکاریب یهامهیب گسترش .نمود خواهند افتیدر را کودم هر یبرا دالر 622 و بزرگسال

 نیا که است دهیرس نفر ونیلیم سه یباال به یکاریب مهیب انیمتقاض شمار ریاخ یهاهفته در تنها متحده االتیا

بودجه دارد نظر در دولت راستا نیهم در. باشدیم روسیو نیا وعیش از قبل به مربوط آمار برابر 91 حدود رقم

 دست از را خود کار کرونا روسیو وعیش لیدل به که یکسان تا دهد صیتخص یکاریب مهیب یایمزا نیتأم یبرا یا

 .کنند استفاده یرکایب مهیب یایمزا از نداداده

از تولید ناخالص داخلی(  ٪99تریلیون دالر )حدود  009درحدود آمریکا  9و کمک یاقتصاد تیامن قانون براساس

میلیارد دالر برای  062این قانون شامل )الف( بودجه برای کمک و کاهش آثار اقتصادی کرونا وضع نموده است.

)ج(  میلیارد دالر برای گسترش مزایای بیکاری؛ 062؛ )ب( راد استهای مالیاتی و برای یک بار به افارائه تخفیف

میلیارد دالر برای جلوگیری از  692)چ(  پذیر؛میلیارد دالر برای شبکه تأمین مواد غذایی برای افراد آسیب 01

بالعوض  یهادالر وام اردیلیم 961 پرداخت ورشکستگی شرکتها از طریق تخصیص وام و ضمانت نامه؛ )ح(

 دالر اردیلیم 922)د( باشند؛ نکرده تعدیل را خود کارگران که کوچک مشاغلکمک به اداره کسب و کارها و  یبرا

 یبرا دالر اردیلیم 1101)ی( و یمحل و یالتیا یهادولت به انتقاالت و نقل دالر اردیلیم 962 )ذ( ها؛مارستانیب یبرا

 (.پول یالملل نیب قصندو به SDR اردیلیم 02 جمله)از  یالمللنیب یهاکمک

و قانون اولین پاسخ به  میلیارد دالر آمریکا 209معادل  0یلیتکم اعتبارات صیتخص به پاسخ و یآمادگ قانون در

درصد از تولید ناخالص  9میلیارد دالر آمریکا تعیین شده است. آنها در مجموع حدود  910معادل  9ویروس کرونا

 شوند:میداخلی را شامل به شرح زیر 

دجه درمانی و تشخیصی، پشتیبانی ها، بوتوسعه واکسن فراهم آورنده آزمایش ویروس کرونا، تامین بودجه لف()ا

 باشند؛از مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها می

حقوق( شامل کمک  9/0ماه مرخصی اضطراری برای افراد آلوده )با پرداخت 9هفته مرخصی تا حداکثر  0)ب( 

 اقشار از تیحما یبرا دارد نظر در متحده ایاالت دولتاعتبار بیمه بیکاری گسترده است.  غذایی و بویژه تأمین

 صیتخص شهروندان از یگروه یبرا یخوراک مواد دیخر ارانهی بازار در تقاضا سمت تیتقو نیهمچن و فیضع

  ؛دهد

                                                 
9 . Relief and Economy Security Act (“CARES Act”) 

2 Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act 
3 Families First Coronavirus Response Act. 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/text
https://www.congress.gov/116/bills/hr6074/BILLS-116hr6074enr.pdf
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6201
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 و کوچک تجارت تیریمد وام یهاارانهی گسترش)ج( 

 لحاظ شده است.  یالملل نیکمک بدالر به منظور  اردیلیم 9006)د( 

 هر لیآور 96 کایآمر در اتیمال پرداخت مهلت دالر؛ اردیلیم 922 سقف تا اتهایمال پرداخت یبرا ماهه سه تنفس

 مهیجر پرداخت به ازین بدون تا دهدیم را اجازه نیا کایآمر یاتیمال انیمؤد به موقت تیمعاف نیا باشد،یم سال

 تنفس نیهمچن .کنند پرداخت روزه 12 حداکثر ریتاخ با را خود اتیمال پرداخت، رد قیتعو لیدل به کرد رید

 توجه مورد جامعه از قشر نیا بر فشار کاهش منظور به ییدانشجو یهاوام و یفدرال یرهن یوامها یبرا شتریب

 .رآمده استد قیروز به حالت تعل 32فدرال به مدت  ییهای دانشجوکه، تعهدات وامبطوری .است گرفته قرار

 .است رسانده 2006-2 حدود به 9006-9 حدود از و است داده کاهش را بهره نرخ مرحله، دو یط رزرو فدرال

 0222 سال در جهان یاقتصاد بحران دوران به بود داده کاهش را سود نرخ یناگهان بطور کایآمر که یبار نیآخر

 امکان اقدام نیا اما شود؛ینم یتلق یخوب نشانه عموماً کشور کی اقتصاد یبرا بهره نرخ کاهش. گرددیبازم یالدیم

 یبرا سیاست نیا گرید طر  از. بدهند یشتریب یهاوام منابع تجهیز قیطر از تا کندیم تیتقو را بانکها دهیوام

 .است شده انجام یمال مؤسسات و بانکها از استقراض یبرا کارها و کسب و افراد شتریب قیتشو

 رزرو فدرال یکم لیتسه جامع برنامه ،یانبساط یپول یهااستیس یاجرا دنبال به دیگری، قداما در کایآمر دولت

 .است گذاشته اجرا به را یرهن اوراق دالر اردیلیم 022 و خزانه قرضه اوراق دالر اردیلیم 622 دیخر با کایآمر

 یداراوراق بهادار خزانه دیخرینکه با توجه به ا و ،ینگینقد قیتزر و کایآمر اقتصاد از تیحما یبرا رزرو فدرال

 راستا نیا در زینfannie mae  مؤسسه و یداریخر را خزانه اوراقباشد، و شرکتها به مقدار الزم مورد نیاز می

 .است نموده تیحما بازار عملکرد از

 دهیوام یاهنهیهز. گسترش یافته است مشخص یزمان دوره با دیو توافقنامه بازخر شبه کی دیتوافقنامه بازخر

 شیافزا اتیعمل دیسررس و کاهش یاصل مرکزی یبانکها با مبادله خطوط در موجود هایهزینه. یافت کاهش

FX یقامات پولم یگسترش یافت. برا یمرکز یمتحده با بیشتر بانکها االتیافزایش یافت. خطوط مبادله دالر ا 

 .است داده ارائه موقت repo التیتسه یالمللنیو ب یخارج

 یورشکستگ از یریجلوگ یبرا دالر اردیلیم 622 از شیب یعنی ،یاقتصاد محرم بسته نیا از یتوجه قابل شبخ

 هیشب حهیال از بخش نیا. شوندیم شامل را کار بازار از یبزرگ سهم که است کایآمر یاقتصاد یهابنگاه نیبزرگتر

 به دنیرس در هابسته آن نکهیا با. شد بیتصو کایآمر در 0222 سال یمال بحران از پس که است ییهابسته به

 خود که کردند ییهاشرکت یورشکستگ خرج را ییکایآمر دهندگاناتیمال پول اما بودند، موفق خود اهدا 

 خواهد نظارت بسته نیا از استفاده نحوه بر کنگره بار نیا تجربه، نیا به توجه با. بودند بحران آن یاصل مقصر

 نیا از که ییشرکتها مثال، یبرا. است شده گرفته نظر در امر نیا یبرا یبازرس تهیمک کی و کل بازرس کی. کرد
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 خارج بورس از را خود سهام ندارند اجازه و نداشته را خود کارکنان اخراج حق شوند،یم مند بهره یمال بسته

 .کرد خواهد کمک هیسرما بازار حفظ به یطرف از اقدام نیا. کنند

 تا است داده دستور ،)است کایآمر دولت رمجموعهیز اداره نی)ا کوچک یکارها و سبک اداره به کایآمر دولت

 یبرا را نهیزم کرونا، روسیو اثر در دهید بیآس کوچک یکارها و کسب مالکان به بهره کم یهاوام ارائه با

 کوچک یهاکار و کسب یبرا دالر اردیلیم 977 .کند فراهم مشاغل نیا به آن قیتزر و ینگینقد حجم شیافزا

 دولت یتیحما وام نیا از و نکنند اخراج را خود کارکنان شرکتها نیا آنکه بر مشروط شد، خواهد داده اختصا 

 .کنند استفاده خود یجار یتهایفعال و کارکنان حقوق شیافزا جهت در

 متوسط و کوچک هایبنگاه از حمایت در امریکا دولت کلیدی هایسیاست

 یدالر بده اردیلیم 022دالر برای خرید تعهدات و  اردیلیم 622، اختصا   ٪2006-2 به بهره نرخ کاهش 

 ، ...9یتجار یتوسط بانکها یبانک مرکز ینگیفراهم آوردن امکان استفاده آسانتر از نقد ،یتجار

  میلیون  0توانند وام سرمایه در گردش تا ارزش برای مشاغل کوچک که ب میلیارد دالری 7تصویب برنامه

 دریافت کنند. 9نرخ کم بهره با 0دالر

   1مارس( 99میلیارد دالر برای وام به مشاغل کوچک توسط دولت )اعالم شده در تاریخ  62اختصا 

  های کوچک و متوسط )با میلیارد دالر برای کمک به شرکت 937ارائه بسته محرم اقتصادی که شامل

میلیون دالر برای پرداخت حقوق  92ا کارمند( باشد. این برنامه وامهایی بدون بهره ت 622کمتر از 

 6. گیردها را در بر میهای اجاره و سایر هزینهکارمندان، هزینه

  ،اقدامات حمایتی از مشاغل کوچک در بسیاری از ایالت های آمریکا از جمله نیومکزیکو، اوهایو، ماین

  .از پرداخت مالیات ماساچوست، میشیگان، نیویورم، اورگان، ویسکانسین و فلوریدا نظیر استمهال

  

                                                 
9 https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/15/federal-reserve-slashes-interest-rates-zero-part-wide-ranging-

emergency-intervention/   
0 https://www.sba.gov/page/guidance-businesses-employers-plan-respond-coronavirus-disease-2019-covid-19   

9 https://www.nytimes.com/2020/03/04/upshot/coronavirus-impact-small-businesses.html   

1 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-taxes/u-s-will-loan-50-billion-to-small-businesses-

defer-taxes-to-fight-coronavirus-trump-says-idUSKBN20Z0ES ; https://www.cnbc.com/2020/03/12/panic-setting-

in-among-small-business-owners-banking-expert-cautions.html   
6 https://www.economist.com/united-states/2020/03/25/congress-puts-aside-its-habitual-dysfunction-and-responds-

to-covid-19   
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 رانیكرونا بر اقتصاد ا یماريب یاثرگذار نحوه و هاكانال

 ژهیوبجهان  یآن بر اقتصاد کشورها ریآن، تاث یاجتماع آثارکرونا در جهان در کنار  وعیش آثار نیاز مهمتر یکی

ا افت مواجه کرد. ب را یجهان یبازارها اکثردر سطح جهان  کرونااست. گسترش  رانیهمچون ا ینفت یکشورها

ب و کارها بازارها و کس یرا برا یندیناخوشا طیو شراکشورها گذاشته  اقتصادبر  یمیتقآثار مس بالطبع افت نیا

. اما بود نخواهد یمستثن امر نیا از زین رانیا که زد خواهد رقم 0202  خرد در سال یکسب و کارها ژهیو به

 کدامندگ رانیا اقتصاد برکرونا  یماریب یاثرگذار یااست که کاناله نیکه مطرح است ا یمهم یسوال

 ینفت شوک

 سازمان ،یانرژ یالملل نیجهان )آژانس ب یهر سه آژانس بزرگ نفت ،02029 یم 96 در بلومبرگ گزارش اساس رب

 و بکس شدن بسته( توافق دارند که پس از کایآمر یانرژ اطالعات اداره و)اوپک(  نفت کننده صادر یکشورها

حال حاضر  درمصر  نفت مواجه شده است.  بزرگ سقوطبا  ای، دن91 دیکوواز گسترش  یریجلوگ یراب کار

 نسبتبشکه  اردیلیم 907 مصر  کاهش با 0202هر سه نهاد فوق اتفاق نظر دارند که جهان در سه ماهه دوم سال 

 یدورنما ها،یلیرفع تعطبا باز شدن کسب و کارها و  رودیانتظار م کنی. لشد خواهد مواجه گذشته سال به

 شدهادآوری زیمسئله را ن نیا یانرژ یالمللنیاست که آژانس ب یدر حال نیا بشود؛تر نانهیخوشب ینفت کم یتقاضا

ت. داش مینفت در جهان خواه یدر تقاضا یگریدر برگشت کرونا، سقوط د گریموج د جادیاست که در صورت ا

ته کمتر از سال گذش یالدیم یه مصر  نفت در جهان در سال جارشده است ک ینیبشیاتفاقات پ نیبا تمام ا

 یال جاردر س زیجهان ن ینفت ریکاهش مصر  نفت در جهان، ذخا رغمیعل ها،ینیبشیطبق پ گرید یباشد. از سو

اعث جهان، ب ینفت ریذخا شیافزا ینیبشیکاهش تقاضا بهمراه پ نیمواجه گردد. بهر حال ا شیبا افزا یالدیم

که  رودینفت در جهان خواهد شد و انتظار نم متینگه داشتن ق نیینفت و فشار بر پا یکمبود تقاضا برا شیافزا

 مشاهده نشود. اهیس یطال نیدر ا یمتیق شیافزا یدر سال جار

حاصل  یبه مفهوم کاهش درآمدها ران،یصادرکنندگان نفت از جمله ا یکشورها یبرا اهیس یطال متیق کاهش

و  یواردات یاو واسطه هیمواد اول متیق شینرخ ارز، افزا شیبوده و فشار بر بودجه دولت، افزااز صادرات نفت 

 .بود خواهداز آن  یتورم ناش تیدر نها

 ینفت شوک از متاثر ینفت يهافرآورده متیق کاهش

و  ینفت یهافرآورده یجهان متینفت، ق یبرا یجهان ینفت متاثر از افت تقاض   ا م ت یک اهش ق  تع اق ب  م

از ص  ادرات کش  ور  یبخش مهم نکهیبه ا تیبا کاهش مواجه ش  ده اس  ت. با عنا یمیحص  والت پتروش  م

                                                 
9 . Julian Lee, Pandemic Punches 1.7-Billion-Barrel Hole in Global Oil Demand, May 15, 2020, Bloomberg.com 
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 کشور یارز یها، درآمدهافرآورده نیا یجهان متیاست، کاهش ق یمیو محصوالت پتروش ینفت یهافرآورده

 خواهد کرد.    رییرا دست خوش تغ

 يتجار يشرکا واردات در تیمحدود

 در روناک یماریب واسطه به جهان در تجارت حجم یالمللنیب ینهادها توسط گرفته صورت یهاینیبشیپ بقط

مستقل  یو کشورها انهی، خاورمقایدرصد افت خواهد کرد. در حوزه واردات، منطقه آفر 90تا  99 نیب 0202سال 

 کردربه خواهد درصد تج 00تا  92 نیب یکاهشکشور(  یهد  صادرات یمشترم المنافع )عمدتاً به عنوان بازارها

 اهشکاز عوامل موثر بر صادرات است، لذا  یکیمنطقه(  ژهی)بو یجهان یتقاضا. است یجهان متوسط از کمتر که

 بر عالوه گرید یسو از. گردد( یدرآمد اثر عنوان)به  کشور صادرات کاهشبه  منجر تواندیم بازارها،واردات 

 تردد یریگسخت و مرزها بستن رینظکشورها ) توسط یرفنیغ یارتعرفهیموانع غ شیکشورها، افزا واردات کاهش

ر انتظا زین ثیح نیواردات توسط کشور مقابل است، لذا از ا یمحدودساز گریجمله عوامل د از زی( نهاونیکام

 یزارهاچقدر با نکهینوع کشورها و ا به. شدت کاهش بسته شود کاستهفوق  یکشورها بهحجم صادرات  از رودیم

 تیاند، متفاوت است. به عنوان مثال بسته شدن اکثردر واردات برخوردار بوده تیمحدود جادیا با یصادرات

خواهد  صادرات کاهش دکنندهیخود از عوامل تشد رانیواردات از ا تیمحدود جادیکشور و ا یرامونیپ یبازارها

درصد(، افغانستان  -6) هیترکدرصد(،  -107عراق ) رینظ یرامونیپ یکشورها یبانک جهان بینیپیشاساس  بربود. 

مواجه هستند. متعاقب  یدرصد( و ... با کاهش رشد اقتصاد -606) هیدرصد(، روس -006درصد(،  قزاقستان ) -9)

 شیافزا استیس دتوانمیدورنما  نیبا کاهش مواجه خواهد شد، ا زیکشورها، واردات ن نیا یافت در رشد اقتصاد

 کشور یدیولت یبنگاهها فروش دتوانمیامر  نی. ابکشد چالش به یرامونیپ یکشورها به کشور یرنفتیغ صادرات

 .دینما مشکل دچار گردش در هیسرما نیتام هیناح از را

، از لحاظ 11 نیفرورد 96تا  12ول بهمن ماه سال ا ازکشور  ینفت ریصادرات غ زانیگزارشها، م نیاساس آخر بر

 یریقبل کاهش داشته است. فراگ سالمدت مشابه درصد نسبت به  07 یدرصد و ارزش 02 حدود یوزن

 متیق کاهش و ییغذا مواد رینظ کاالها یبرخ در تقاضا کاهش و ینیزم یمرزها یهاتیمحدود کرونا، روسیو

 .هستند کاهش نیا لیدال جمله از ینفت مشتقات یجهان

 بهمراه کشور یبرا را کرونا یماریب با مرتبط یپزشک زاتیتجه شیافزا جمله از زین ییفرصتها طیشرا نیا هرچند

 .     داشت

 يتجار يتوسط شرکا یاساس يکاالها ژهیبو صادرات در تیمحدود

 ییاغذ مواد محصوالت صادرات تیمحدود جادیا کشورها یاساس اقدامات از یکی کرونا، یماریب وعیش طیشرا رد

 به رمنج محصوالت نیا کننده صادره یکشورها یسو از...  و مویل شکر، آرد، برن)، رینظ یاساس یکاالها ژهیبو
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 یهاتیمحدود جادیا نیهمچن. دیگرد کننده درخواست کشور یبرا نهیهز جادیا و مذکور اقالم متیق شیافزا

در تردد  یریگسخت نی. همچنشد...  و جو گندم، رینظ یاساس اقالم هیته در وقفه جادیا باعث زین هاونیکام تردد

گاهها بن یواردات یاو واسطه هیو تدارم مواد اول هیوقفه در ته جادیرزها منجر به ابستن شدن م یو حت هاونیکام

 .   سازدیمشده و بخش صنعت کشور را با چالش مواجه  یدیتول

 تجار و ...( سم،ی)تور مسافر ییجابجا کاهش

م . کاهش حجاست خدمات بخش دهید بیآس جهان در کرونا وعیش اثر در داًیشد که یاقتصاد یبخشها از  یکی

ط خطو ریخدمات مرتبط با آنها نظکه از کانال انجام تجارت  یبازرگان برا سم،یتردد مسافران به عنوان تور

 بخش نیبزرگتر است شده باعث گذاردتاثیر می ... وها، ها، رستورانو تورها، هتل یمسافرت یآژانسها ،ییمایهواپ

ناخالص  دیدرصد تول 69حدود  رانیدر اقتصاد ا کهخدمات  . بخشندیبب یریناپذ جبران بیآس کشورها یاقتصاد

 .بود خواهد شکننده اریبس هیناح نیا از است،درصد اشتغال کشور را دار 62و  یداخل

 یخارج يگذارهیسرما کاهش

مارس  03بر اساس گزارش آنکتاد در  که یاگونه به است بوده دیشد اریبس یخارج یگذارهیسرما بر کرونا ریاثت

که  ابدیکاهش  0202-09 یسالها نیدرصد ب 12تا  92 نیب یخارج میمستق یگذارهیسرما رودی، انتظار م0202

 ییاست. هرچند سهم کشورها یالمللنینهاد ب نیدرصد( ا 96تا  6دو هفته قبل ) بینیپیش از شتریب اریکاهش بس نیا

 نیظالمانه اندم است، لکن بهرحال ا یهامیدر دوران تحر ژهیبو یخارج میمستق یگذارهیاز سرما رانیا رینظ

 یمال نیدر تام تیمحدود جادیاز کانال ا زیمشکل ن نی. اشودیم رییدست خوش تغ طیشرا نیدر ا زیسهم اندم ن

 و منطقه کشور را بطور خا  بخش صنعت و معدن را با چالش موجه سازد.    یمل یهاپروژه
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 یبند جمع

 

 را هاس  یکل عامل که هایینظریه به کلی ص  ورت به توانمی را تجاری یهاس  یکل پیرامون مختلف هایظریهن

 جدا که است حالی در این. نمود تقسیم تجاری سیکل بودن درونزا هاینظریه طرفداران مقابل در دانندمی برونزا

در ماه  نی( که از چ91)کوید  1کرونا روسیو بیماری. نیست آسان چندان نیز علیت برونزایی و درونزایی نمودن

از پیامدهای مختلف و  رانیکرده است و ا تیکشور جهان سرا 022از  شیامروز به ب افتی وعیش    0202 هیژانو

به عقیده نویسندگان این گزارش، این بیماری از عوامل ایجادکننده  بخص و  اقتصادی آن مصون نمانده است. 

 و آب و جوی طیشرا مانند عتیطب در شده جادیا برونزای هایسیکل س ایر  همانند و اس ت  برونزا هایکلیس  

 برونزا و درونزا میان تمایز برای مدونی و مشخص قانون هرچند. شودمی اقتصادی هایسیکلباعث بروز  ییهوا

 است قادر تکانه این. دارد ارتباط یپردازنظریه و نظریه به نیز آن ماهیت و ندارد وجود تجاری هایسیکل بودن

 به و گردد اقتصاد در نوسانات جادیا باعث کشور درآمدهای کاهش طریق از بخصو  و مختلف هایکانال از

 کانهت به منجر تواندیم)کرونا(  کرده وقوع که آنچه هیشب عرضه تکانه البته. باشد اقتصادی س یکل  آورنده وجود

 هب که دارد یپ رد را کارها کسب و کنندگانمصر  درآمد کاهش ،یکاریب شیافزا و عرضه کاهش. گردد تقاض ا 

 .شودیم خدمات و کاالها دیخر کاهش باعث خود نوبه

 :برد نام ریز موارد در توانیم را کرونا یماریب از یناش یجهان یبازارها تحوالت

 یجهان یبر بازارها کرونا شیوع پیامدهای یبررس( الف 

 روند قیمت، کاهش و جدی شد 0202 ژانویه اواس ط  از ویروس این ش یوع  به نفت بازار اص لی واکنش -9

. افتیکاهش  ش  دت به خام نفت متیق نفت یجهان یتقاض  ا کاهش با آمارها، براس  اس. یافت ش  دیدتری

 لیبه آخر آور یس ال گذشته منته  کیکه در  دهدینفت خام برنت و اوپک نش ان م  متیش اخص ق  یبررس  

 صد مواجه شده است.در 2200 متیدرصد  و نفت اوپک با کاهش ق 39نفت برنت با کاهش حدود  0202

 هیژانو یابتدا از جهانی بازار در طال اونس هر متیق جهان در کرونا روسیو وعیش   با: بهاء گران فلزات -0

 بازار گیآشفت جهینت در کرونا روسیو از یناش   یاقتص اد  یمنف تبعات واقع، در. افتی شیافزا هیفور آخر تا

 ولیپ سیاستهای تسهیل برای انتظارات افزایش و ریدال مالی اوراق قیمت کاهش نفت، قیمت کاهش و نفت

 هیاسرم عنوان به طال بازار سمت به گذارانهیسرما حرکت موجب المللیبین سهام بازارهای سقوط و آمریکا

 متیق رد یاصالح هرچند یجهان اقتصاد رکود اس تمرار  با اما. ش د  فلز نیا متیق شیافزا جتاًینت و اتکا قابل

                                                 
1- Coronavirus 
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 نیپالت و نقره. داشت درصد 2 یشیافزا هیژانو یابتدا به نسبت لیآور انیپا در کنیل افتاد، قاتفا زرد فلز نیا

 نیمختلف و کاهش عرضه ا عیآنها در صنا یجهان یافت تقاض ا  لیهس تند که به دل  بهاگران فلزات گرید از

 مواجه شدند.  متیفلزات با کاهش ق

 

 یلیدر جهان و تعط یص   نعت دیبه عنوان قلب تول نیر چدر کش   و 91 دیکو یماری: با آغاز بهیپا فلزات -9

 لوازم دیتول ،یس  ازو قطعه یخودروس  از عیص  نا ریکش  ور نظ نیمس  تقر در ا یدیتول یاز واحدها یاریبس  

 جهیه نتشد ک یو رکود ص نعت  یجهان دیمنجربه کاهش تول یص نعت  نیتام رهیو ...، اختالل در زنج کیالکترون

سال  یانها از ابتدا متیو کاهش ق یصنعت داتیباالدست تول یِمحصوالت معدن مواد و یآن در کاهش تقاضا

 تا ماه مارس شد.  0202 یالدیم

 ،سیانگل آلمان، ژاپن، کا،یآمر یکش  ورها به آن یتس  ر و مارس و هیفور یهاماه در یماریب نیا یریگهمه با

تولید درصد  32 ،ای جهانکارخانه داتیلدرصد از تو 36 دکنندهیدر مجموع تول نیچ با که ایاسترال و فرانس ه 

 ییهااستی، توام با اعمال سهستند جهانای صادرات محصوالت کارخانه درصد 19و  ناخالص داخلی جهان

والد، ف رینظ یمواد و محص  والت معدن یروند تقاض  ا برا ،یدیتول یواحدها یلیو تعط یخانگ نهیقرنط رینظ

 .افتیکاهش  یشتریارس با شدت بدر ماه م کلیو ن یرو وم،ینیمس، آلوم

 لیروندشان نسبت به ماهها قبل تعد لیباعث ش د بازارها در آور  نیتوس ط چ  یماریکنترل ب گرید یس و  از

 متیق شیبا افزا هیفلزات پا هیبق کنیداشته ل یروند کاهش ومینیفوالد و آلوم لیوجود در ماه آور نیشود، با ا

 مواجه شدند. 

 در مختلف محصوالت بازار بر یمتفاوت آثار کشورها یتمام در 91 دیکو وعیش: یکشاورز یاساس یکاالها-1

 به یاساس یکاالها بازار که آنجا از ارتباط نیا در. اس ت  گذاش ته  هامتیق جتاٌینت و تقاض ا  و عرض ه  بعد دو

 میمس  تق طور به که یماریب نیا از متاثر یهابخش از یکی عنوان به یکش  اورز یاس  اس   یکاالها خص  و 

 سهیمقا چند هر. اس ت  بوده دولتها ینگران و توجه مورد ش تر یب اس ت،  مرتبط افراد ش ت یمع با میرمس تق یوغ

، اما پس است ریاخ کسالی یکاالها ط یدر برخ متیق شیاز افزا یحاک ،یبازار جهان در هامتیق روند ساالنه

(، لیآور انیشد تاکنون )پا ترانیآن نماوقوع  یهانشانه 0202س ال   هیژانو لیاز اوا بایکرونا که تقر وعیاز ش  

و حبوبات، شکر و غالت به  یروغن یهاشامل انواع گوشت، روغن و دانه یعمده محص والت اس اس   متیق

متاثر  یهانج ینبوده بلکه بواسطه کاهش تقاضا یش  ینه تنها افزا ی( در بازار جهانتنامیو و یلندیجز برن) )تا

 اجه بوده است.  مو متیکرونا، با افت ق یماریاز ب
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 یبه خوب زین یبانک جهان یمحص والت کشاورز  متیاس ت که ش اخص ق   حیارتباط الزم به توض   نیهم در

به  هیدر ژانو 9/22از رقم  یمحصوالت کشاورز متیکه شاخص ق یاست، به طور یروند کاهش   نیا انگریب

 یهاربخشیز هیکل در متیکاهش به تبع افت ش   اخص ق نیک ه ا  افت ه ی  ک اهش   0202 لی  در آور 13/29

 کهیمشابه بوده است؛ به طور یدر دوره زمان ییموادغذا ریروغن و غالت و س ا  ها،یدنیو آش ام  هایخوراک

به رقم  یس   الجار هیدر ژانو 1/19( از یی)موادغذا هایخوراک متیش   اخص ق یبانک جهان یطبق برآوردها

درصد کاهش،   606با  هایدنیآشام متیق ش اخص  بیترت نیاس ت. به هم  افتهیتنزل  لیآور انیدر پا 30/26

 91با  ییموادغذا ریسا تیبدون کاهش و در نها بایدرصد کاهش و غالت تقر 6/99انواع روغن و گوشت با 

 اند. ( مواجه بوده0202 هی)نسبت به ژانو لیآور انیتا پا متیدرصد کاهش در شاخص ق

 که داش  ته یرش  د به رو روند گذش  ته یماهها در برن) متیق تنها ش  ده گزارش یاس  اس   یکاالها انیم در

 تنام،یو رینظ صادرکننده یکشورها یبرخ یصادرات یهاتیمحدود و کرونا یماریب وعیش   آن، لیدل نیمهمتر

 .است بوده یداخل کیاستراتژ ریذخا حفظ بمنظور پاکستان و هند

 اکنشو شدت به بیماری ینا گسترده شیوع تبعات به نس بت  دنیا در س رمایه  بازارهای: جهانی بورس های -6

. بازار رساندند ثبت به0222 مالی بحران زمان از را عملکرد بدترین جهان بورس ش اخصهای  و دادند نش ان 

 90 وزر شود،می برده نام بهادار اوراق و بورس ستد و داد بازار بزرگترین عنوان به آن از که نیویورم بورس

 شاخص ارزش که طوری به بود، همراه مهم شاخصهای رزشا سابقه کم کاهش با کاری روز آغاز درمارس 

 کرند، س  قوطدرص  د  1019و  92 حدود بیترت به نیویورم س  هام بازار در «کاماوزیت نزدم» و «جونز داو»

 نینچ نیز ساتامبر یازده حمالت از پس حتی و شودمی محسوبسابقه بی 9127 سال اکتبر ماه از که رویدادی

ادرید م و فرانکفورت پاریس، بازار جمله از اروپایی مهم بورس بازارهای در س  هامرزش . ابود نیفتاده اتفاقی

 العمل را نشان دادند. عکس نیهم زین

 در ادیاقتص سابقه کم بحران یک شدن فراگیر بیم اقیانوسیه و آس یا  قاره در بورس جهانی بازارهای س قوط 

 و هاگروه برخی ش  ودمی پیش  بینی جهانی س  طح در موثر تقاض  ای کاهش به توجه با. کرد تقویت را جهان

 زولین روند المللیبین بورسهای شاخص و س هام  قیمت آن دنبال به و ش وند  متحمل س نگینی  زیان ص نایع 

 .باشند داشته

 از. داشت ادامه مارس اواخر تا روند نیا و کرده سقوط به شروع هیفور اواسط از سهام یهاشاخص تیاکثر

 هیفور اول دهه یعنی آن قیس  ا مقدار به هنوز و ش  روع س  هام ش  اخص یش  یفزاا روند مارش س  وم دهه

 .انددهینرس

  ی( تحوالت در اقتصاد جهانب
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 شورهاک یاقتصاد رش د  بر کرونا یماریب ریتاث یابیارز خص و   در، یکنون طیش را در : یرش د اقتص اد   -3

ذعان بر اقتصاد کشورها ا یماریب نیا قیعم راتیهمه اقتصاددانان به تاث لکن، کرد نظر اظهار توانینم قاطعانه

 و کرد خواهد افت درص  د 906 تا درص  د 6/2 نیب جهان یداخل ناخالص دیتول هابینیپیشدارند. بر اس  اس 

 یشورهاک در یاقتصاد رشد بر کرونا یماریب ریتاث یبررس )ینتا. بود خواهد تقاضا کاهش زین آن عمده علت

 یبررس مورد یکشورها یتمام در یاقتصاد رشد، 0202 سال دوم و لاو فص ل  در که دهدیم نش ان  منتخب

 به بوطمر یاقتصاد رشد کاهش نیش تر یب. اس ت  بوده یمنف( هیروس   و ژاپن فرانس ه،  ه،یترک آلمان، کا،ی)آمر

 .شوندیم خارج رکود از سوم فصل در یبررس مورد یکشورها اکثر. است آلمان و کایآمر کشور

کرونا  یماریب وعیش لیدرصد با کاهش به دل 90تا  99 نیب  0202در سال  یهانج تجارت: یتجارت جهان-7

مس تقل مشترم المنافع از   یو کش ورها  انهیخاورم قا،یحجم واردات در آفر انیم نیمواجه خواهد ش د. در ا 

 0003تا  92 نیب یشده است افت بینیپیش کهیجاها برخوردار خواهد بود؛ بطور ریبه نس بت س ا   یافت کمتر

 درصد خواهد داشت. 

رانس  ه، ف ه،یآلمان، ترک کا،یمنتخب )آمر یدر کش  ورها یکرونا بر تجارت خارج یماریب ریتاث یبررس   )ینتا

کاهش  لیبه دل یمورد بررس یکشورها یکه در دوران کرونا، صادرات در تمام دهدی( نشان مهیژاپن و روس

 است.  افتهیو رکود حاکم کاهش  یجهان یتقاضا

 آنکتاد ستیل اول شرکت 922 جزء که یتیچند مل یهااز دو س وم شرکت  شی: بیخارج یگذارهیس رما  -2

 زده ص  دمه هاآن یهاتیبر فعال 91-دیاند که کوو، اظهار کردههس  تند( یجهان یگذارهیس  رما  یش  رانهای)پ

 ،(یدرصد 11 کاهشمربوط به صنعت خودرو ) بیترتض ربه به  نیش تر ی. بر اس اس گزارش آنکتاد، ب اس ت 

 . است( یدرصد 99 کاهش) هیو مواد اول یانرژ عیصنا و( یدرصد 10 کاهش) ییهوا خطوط

درآمدن  قیبه حالت تعل ،یتیملچند یهاتوس  عه ش  عب ش  رکت   یهاتوقف برنامه رانه،یگس  خت اقدامات

 یخارج یگذارهیو ... از جمله علل کاهش سرما تملکدر حال س اخت، کاهش س رعت ادغام و    یهاپروژه

 ست. ا

 آنکتاد گزارش دردش  وار اس  ت، اما  91 دیاز کوو یخارج یگذارهیس  رما یریرپذیتأث زانیم یابیاگرچه ارز

-0202 سال یبرا یجهان میمستق یگذارهیس رما  انیجر یبرا یدرص د  12تا 92 دیش د  افت( 0202)مارس 

در دو دهه گذشته  خودح سط نیترنییابه پ یجهان یگذارهیسرما اساس نیبرا که است شده ینیبشی، پ0209

 .رسدیم

 کرونا با مقابله جهت منتخب یکشورها یاستیس پاسخ( ج
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 تبعات اب مقابله یبرا آنها که دهدیم نشان( آلمان و ژاپن ه،یترک کا،یآمر)فرانسه،  منتخب یکشورها مطالعه-1

 :اندگرفته شیپ در را ریز یهااستیس یماریب نیا

  ها و مش   اغل کوچک برای کمک به ش   رکت یاتیمال یهاتیمعاف و اتیمال پرداخ ت  در ریت أخ

 ؛دیده در مواجهه با گسترش ویروس کروناآسیب

 ها؛های تجاری و خطوط اعتباری برای شرکتهای دولتی برای وامنامهامکان ارائه ضمانت 

 متوسط؛ و کوچک یکارها و کسب یبها اجاره کاهش 

  متوسط؛ و کوچک کارهای و کسب برای اداری عوارض حذ 

 توسعه؛ و قیتحق یهاتیفعال به ارانهی پرداخت 

 ؛یکاریب مهیب یهانهیهز پرداخت  

  اختس   نه،یقرنط یتهایفعال ،یپزش  ک ینهادها به کرونا با مقابله یبرا یلیتکم بودجه اختص  ا 

 سقف شیافزا درآمد، کم مش اغل  و خانوارها از تیحما زین و کارگران دس تمزد  پرداخت و کینیکل

   ه؛ژیو وام

   یهاآژانس ،ییمایهواپ ،یرانیکش  ت یهاش  رکت به التیتس  ه ارائه جهت یفور بس  ته صیتخص 

 اتیو کاهش مال شدند مواجه ینگینقد بحران با کرونا یماریب اثر در که یفروشان خرده و یمس افرت 

 ؛ییهوا یبر ارزش افزوده در سفرها

 نیب اختالفات فصل و حلSME ان؛کنندگنیتام یا و انیمشتر و ها 

 ها؛ موردنیاز بانک التیها وافزایش میزان تسهنرخ بهره بانک مرکزی به بانک کاهش 

 ؛ 9قتصادیا ثبات سار عنوان به ریگهمه یماریب آثار با مقابله یبرا برای اقتصاد محرم بسته اعطای 

 ها و پشتیبانی مالی اضافی برای مشاغل تحت تأثیر؛ تعویق در باز پرداخت وام توسط شرکت 

 پذیر و امکان دورکاری در مایت از حداقل دستمزد کارگران توسط دولت و قانون کار انعطا ح

 مشاغل؛

 هایی که جریان نقدی آنها رو به وخامت گذاشته است وامکان استمهال در پرداخت وام به شرکت

 بازپرداخت؛ 

 .حمایت مالی از صادرکنندگان  

 رانیا اقتصاد بر یاثرگذار یهاکانال( د

                                                 
9 Economic Stability Shield 
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 اند: را تحت الشعاع قرار دهد عبارت رانیاقتصاد ا تواندیم یماریب نیکه ا ییبرونزا عوامل

و  ینفت یاز صادرات کشور را درآمدها یبخش نکهیبه ا تیعنا باآن:  ینفت و فرآوردها متیق کاهش-92

ا دست خوش ر رانیا یارز یدرآمدها تواندیماده م نیا متیق راتییتغ دهد،یم لیحاصل از تشک یهافرآورده

نقاط  یکسب و کارها در اقص یلینفت متاثر از تعط یمصر  جهان کاهش دهدینشان م های. بررسدینما رییتغ

 مربوط آن اعظم بخش) 0202 لیبه آور یسال منته کیدرصد در  72 زانیم بهنفت  متیجهان منجر به کاهش ق

 کاهش بشدت زین آن از حاصل یهاردهفرآو و محصوالت که شده( است یالدیم یجار سال اول ماه چهار به

 .ادد خواهد کاهش را آن یهافرآورده و نفت صادرات از یناش یدرآمدها بشدت متیق رییتغ نیا. اندداشته متیق

 یاز عوامل موثر بر عرضه صادرات کشور تقاضا یکی: یتجار یو صادرات شرکا واردات در تیمحدود-99

 یهاصورت گرفته توسط نهاد یهاینیبشیپ طبقمختلف است.  یکشورهاآنها(  یواردات )متاثر از رشد اقتصاد

درصد افت خواهد کرد.  90تا  99 نیب 0202کرونا در سال  یماریحجم تجارت در جهان به واسطه ب یالمللنیب

 هد  یمستقل مشترم المنافع )عمدتاً به عنوان بازارها یو کشورها انهی، خاورمقایدر حوزه واردات، منطقه آفر

عالوه بر کاهش واردات کشورها،  گرید یدرصد تجربه خواهد کرد. از سو 00تا  92 نیب یکشور( کاهش یصادرات

از جمله  زی( نهاونیتردد کام یریگبستن مرزها و سخت ریتوسط کشورها )نظ یرفنیغ یارتعرفهیموانع غ شیافزا

از حجم صادرات  رودیانتظار م زین ثیح نیواردات توسط کشور مقابل است، لذا از ا یمحدودساز گریعوامل د

درصد(،  -107عراق ) رینظ یرامونیپ یکشورها یبانک جهان بینیپیشفوق کاسته شود. بر اساس  یبه کشورها

درصد( و ... با کاهش رشد  -606) هیدرصد(، روس -006درصد(،  قزاقستان ) -9درصد(، افغانستان ) -6) هیترک

 نیبا کاهش مواجه خواهد شد، ا زیکشورها، واردات ن نیا یافت در رشد اقتصادمواجه هستند. متعاقب  یاقتصاد

 تواندیامر م نیبه چالش بکشد. ا یرامونیپ یکشور به کشورها یرنفتیصادرات غ شیافزا استیس تواندیدورنما م

 .دیدر گردش دچار مشکل نما هیسرما نیتام هیکشور را از ناح یدیتول یفروش بنگاهها

کشور بهمراه  یکرونا را برا یماریمرتبط با ب یپزشک زاتیتجه شیاز جمله افزا زین ییفرصتها طیشرا نیا هرچند

 داشت.     

 ییصادرات محصوالت مواد غذا تیمحدود جادیکشورها ا یاز اقدامات اساس یکیکرونا،  یماریب وعیش طیشرا در

ه محصوالت منجر ب نیصادره کننده ا یکشورها یو ... از سو مویبرن)، آرد، شکر، ل رینظ یاساس یکاالها ژهیبو

تردد  یهاتیمحدود جادیا نی. همچندیگرد واردکنندهکشور  یبرا نهیهز جادیاقالم مذکور و ا متیق شیافزا

 یرداتوا یاو واسطه هیمواد اول تدارمگندم، جو و ... و  رینظ یاقالم اساس هیوقفه در ته جادیباعث ا زین هاونیکام

 سازد.   صنعت کشور را با چالش مواجه  بخش تواندیم کهشده  یدیبنگاهها تول
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 در ناکرو وعیش اثر در داًیشد که یاقتصاد یبخشها از یکی...(:  و تجار سم،ی)تور مسافر ییجابجا کاهش-90

 انجام تجارت یبازرگان برا سم،ی. کاهش حجم تردد مسافران به عنوان توراست خدمات بخش دهید بیآس جهان

 ... وها، ها، رستورانو تورها، هتل یمسافرت یآژانسها ،ییمایخطوط هواپ ریخدمات مرتبط با آنها نظکانال که از 

 کهخش خدمات . بندیبب یریناپذ جبران بیآس کشورها یاقتصاد بخش نیبزرگتر است شده باعث گذاردتاثیر می

 اریبس هیناح نیا از است،ال کشور را داردرصد اشتغ 62و  یناخالص داخل دیدرصد تول 69حدود  رانیدر اقتصاد ا

 .بود خواهد شکننده

که بر  یابوده است به گونه دیشد اریبس یخارج یگذارهیکرونا بر سرما ریتاث: یخارج یگذارهیسرما کاهش-99

 نیدرصد ب 12تا  92 نیب یخارج میمستق یگذارهیسرما رودی، انتظار م0202مارس  03اساس گزارش آنکتاد در 

نهاد  نیدرصد( ا 96تا  6دو هفته قبل ) بینیپیشاز  شتریب اریکاهش بس نیکه ا ابدیکاهش  0202-09 یاساله

 یهامیدر دوران تحر ژهیبو یخارج میمستق یگذارهیاز سرما رانیا رینظ ییاست. هرچند سهم کشورها یالمللنیب

از  زیمشکل ن نی. اشودیم رییخوش تغدست  طیشرا نیدر ا زیسهم اندم ن نیظالمانه اندم است، لکن بهرحال ا

خا  بخش صنعت و معدن را با  بطور وو منطقه کشور  یمل یهاپروژه یمال نیدر تام تیمحدود جادیکانال ا

 .سازدیمچالش موجه 
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