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 چکیده:

ز خرید و ها، مراکها، بستن مرزها، تعطیلی کارخانهاعمال قرنطینهشیوع گسترده بیماري کرونا و اقدامات مقابله با آن نظیر 
 المللیبین تأمین هايزنجیره طریق به صورت آبشاري از که است جهان شده سطح در مصرف و تولید کاهش ...  باعث

 ونقل وحملبیکاري، رکود صنعت  توان به وضوح در افزایش نرخاین آثار را می .شودمی روند نزولیباعث تشدید 
 . گردشگري مالحظه کرد

با این مقدمه کوتاه، این گزارش در نظر دارد آثار بیماري کرونا را ابتدا بر اقتصاد جهانی و سپس در خصوص کشورهاي 
هاي مورد کنکاش در ) و ایران بررسی نماید. شاخصآرژانتینو  مکزیک، کره جنوبی، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه (نظیر 1منتخب

کننده، تورم مواد غذایی، بیکاري و تجارت خارجی (شامل صادرات و واردات) گزارش رشد اقتصادي، تورم مصرفاین 
 است.

 دهد که:ها نشان مینتایج بررسی

 اقتصاد جهانی:

 افت  درصد 8,4معادل  2020 در سال جهانی اندازه اقتصاد 2پول المللیبین بینی صندوقمنطبق بر آخرین پیش
 بر اساس این گزارش در. است ترپایین درصد 1,1 )2020 آوریل بینی قبلی (درپیش به نسبت خواهد کرد که

 را درآمد کم هايخانواده معیشت روند وضعیت این. است شده بینیپیش درصد 5,2 جهانی رشد 2021 سال
مخاطره خواهد به این سو را به  1990هاي صورت گرفته در کاهش فقر از دهه پیشرفت اخالل کرده و دچار

 .انداخت

 سال در جهانی تجارت حجم افت پول، المللیبین صندوق 2020ماه جون سال  بینیپیش اساس همچنین بر 
 10,4 یجهان تجارت حجم کاهش بینیدر این پیش بطوریکه ،شده است بیشتر قبلی گزارش به نسبت 2020
 پیشرفته کشورهاي. است گردشگري بویژه خدمات و کاالها ضعیف تقاضاي از ناشی که شد خواهد 3درصد
 سوي از. کرد خواهند تجربه را درصدي 9,4 کاهش توسعه حال در و نوظهور کشورهاي و درصدي 11,5 کاهش
 وبهبود یابد  2021 سال در تجارت حجمروند  کشورها، داخلی تقاضاي تدریجی رشد با رودمی انتظار دیگر
 .بزند رقم را درصدي 8,3 رشد

                                                           
 . سعی شد از کشورهاي پیرامونی یک کشور، از اروپا دو کشور و از شرق و غرب نیز کشورهایی در فهرست باشند. 1 

2 . IMF, World Economic Outlook Update, 07 Oct 2020. 
در دو سناریو  2020است حجم تجارت جهانی در سال  بینی شده، پیش2020این درحالی است که مطابق گزارش سازمان تجارت جهانی در ماه آوریل سال  ۳ 

 درصد کاهش خواهد یافت. 32تا  13خوش بینانه و بدبینانه بین 
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 ،درصد  0,8معادل  2020کننده در کشورهاي پیشرفته در سال مصرفبهاي بینی، شاخص پیشاین مطابق  بعالوه
که ناشی از  هاي قبلی است)بینی(که کمتر از پیش درصد خواهد بود 5و کشورهاي نوظهور و درحال توسعه 
 است. 2020افت تقاضاي داخلی کشورها در سال 

 و کوچکهاي خرد و بنگاه کسب وکارهاي بر شیوع کرونا اثرات خصوص در شده انجام تحقیقات کلی طور به 
درآمد  شدید کاهش با کسب وکارها این از از نیمی بیش مجموع در که دهدمی نشان جهان در کشورهاي متوسط

 و نباشند آتی ماه یک طی بقا به قادر اقدامات حمایتی بدون که آن دارند بیم آنها نیز سوم یک. اندمواجه شده
 15المللی پول در (نتایج گزارش صندوق بین شوند آتی ورشکست ماهه سه طی است ممکن از آنها نیز نیمی

  .)2020جوالي 

 حاکی جهان سطح متوسط در و کوچک کسب وکارهاي بر کرونا خصوص آثار شیوع در متعدد هايپیمایش 
 تاثیرات کوچک کسب وکارهاي درصد 90 بر کرونا شیوع ژوئن، ماه پیمایش آمریکا طبق متحده ایاالت است در

 نیز درصد 54 و شده تامین زنجیره اخالل در دچار کسب وکارها درصد 54 .است داشته تا متوسط شدید منفی
 گزارش را فروش کاهش کوچک، درصد کسب وکارهاي 87 کانادا در. دارند نقدینگی ذخیره ماه 2 تا 1 براي تنها

خصوص  در مکنزي موسسه مطالعه. است بوده درصد 100 تا 50 بین افت آنها این از نیمی تقریباً براي اند کهکرده
 کسب وکارهاي به متعلق خطر، در مشاغل دو سوم از بیش دهدمی نشان اروپا مشاغل بر کرونا هايریسک
 .شودمی خرد مربوط هايبنگاه به آنها نیز درصد 30 از بیش و و متوسط کوچک

 

 کشورهاي منتخب:

  2020ال س و دوم اگرچه در فصل اولدهد که ر بیماري کرونا بر تورم در کشورهاي منتخب نشان مییثبررسی تأنتایج 
ده شتقاضاي کل اقتصاد با کاهش مواجه گذاري و مصرف، سرمایهکننده در تمامی آنها به دلیل افت تورم مصرف

با کنترل شیوع کرونا و اجراي تمهیدات مقابله با آن و لذا افزایش امید به بهبودي وضعیت بحران ناشی  لیکن ،است
است. بنابراین رکود و روند کاهشی تورم نیز در کنندگان اندکی تعدیل شده تقاضاي مصرف ،سوماز کرونا در فصل 
گرچه ار کره جنوبی) تا حدودي تعدیل شده است. هایی که در بهبود شرایط کرونا موفق بودند (نظیآن دسته از کشور

ها از آن در همه کشورناشی  اقتصادي هايخسارت طوالنی بودن آثارانداز نامناسب وضعیت بیماري و به دلیل چشم
آرژانتین به عنوان یکی از اقتصادهاي شایان ذکر است شود. بینی میکاهش تورم پیش 2020به جز آرژانتین براي سال 

 تورم موادبعالوه، است.  از جمله بدهی سنگین دولتی مواجه هاي جدي اقتصادي و مالیشجهان اخیرا با چال نوظهور
براي آنها جهت تقویت قواي جسمانی به منظور مقابله  مورد بررسی به دلیل افزایش تقاضاکشورهاي  اکثرغذایی در 

  با بیماري کرونا افزایش یافته است.

 

  یرات تورم کل و مواد غذایی کشورهاي منتخبجدول (الف): بررسی تغی
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 2019 شاخص کشور

 پیش  2020

 بینی

2020 
 رسپتامب اگوست جوالي جون می آوریل مارس فوریه ژانویه

 ترکیه
 12 11,75 11,77 11,76 12,6 11,3 10,9 11,9 12,4 12,2 15,2 تورم کل

 - 14,9 13,51 12,73 12,93 12,87 11,3 10,1 10,6 9,0 19,5 تورم مواد غذایی

 ایتا لیا
 0,2 -0,6 -0,5 -0,4 -0,2 -0,2 0 0,1 0,3 0,5 0,6 تورم کل

 - 1,2 1,1 1,4 2,4 2,6 2,8 1,1 0,3 0,6 0,8 تورم مواد غذایی

 اسپانیا
 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,3 -0,9 -0,7 0 0,7 1,1 0,7 تورم کل

 _ 2,4 2,2 2,2 2,8 3,5 4 2,5 2 2 1,0 تورم مواد غذایی

 کره جنوبی
 0,3 1 0,7 0,3 0 -0,3 0,1 1 1,1 1,5 0,4 تورم کل

 - 8,3 6,6 4,3 3,3 2,4 1,7 2,6 0,7 1,8 0,0 تورم مواد غذایی

 مکزیک
 2,7 4,01 4,05 3,62 3,33 2,84 2,15 3,25 3,7 3,24 3,6 تورم کل

 - 7,55 7,45 6,21 6,87 7,6 6,71 6,81 5,92 3,37 4,4 تورم مواد غذایی

 آرژانتین
 53,5 36,6 40,7 42,4 42,8 43,4 45,6 48,4 50,3 52,9 34,3 تورم کل

 - 40,08 44,5 46 47,4 48,7 52,2 51,3 54,2 58,8 58,4 تورم مواد غذایی

 

 دهد که در دوران کرونا در تمامینتایج بررسی تاثیر بیماري کرونا بر نرخ بیکاري در کشورهاي منتخب نشان می 
هاي اخیر مقایسه نرخ بیکاري ماه افزایش یافته است. بیکاري ،کشورهاي مورد بررسی به دلیل تعطیلی کسب و کارها

دار شدن هاي بیکاري است. زیرا ادامهتر شدن شرایط بازار کار و افزایش نرخدحاکی از ب 2020با فصل اول سال 
آرژانتین  هاي اسپانیا وپذیر شده است. کشورشیوع بیماري باعث ورشکستگی و حذف کامل بسیاري از مشاغل آسیب

 يآمارهاباشد. میفصلی  بصورت هالذا در جدول زیر آورده نشده است. آمار این کشور انداطالعات ماهانه ارائه نکرده
 .دارد نسبت به فصل اول 2020هاي دوم و سوم سال فصل بیکاري هايبدتر شدن نرخها نیز حکایت از این کشور

 

  کشورهاي منتخب نرخ بیکاري در): بجدول (

 2019 کشور
 

 پیش  2020

 بینی

2020 
 سپتامبر اگوست جوالي جون می آوریل مارس فوریه ژانویه

 17,2 *17,4 *13,8 13,4 13,4 9/12 8/12 2/13 13,6 13,8 13,8 ترکیه

 10,4 9,6 9,7 9,8 9,4 8,7 7,3 8,5 9,3 9,5 10 ایتالیا

 4,5 3,9 3,2 4,2 4,3 4,5 3,8 3,8 3,3 4 3,8 کره جنوبی

 5,3 5,1 5,2 5,4 5,5 4,2 4,7 2,9 3,6 3,8 3,3 مکزیک



 
1399 آذر ماه -5پایش تحوالت کالن اقتصادي شماره    

 *: ارقام پیش بینی شده است.
 

  ال س در فصل دوم و سومدهد که نشان می ي منتخبکشورهاتجارت خارجی نتایج بررسی تاثیر بیماري کرونا بر
 در تمامی کشورهاي مورد بررسی به دلیل کاهش تقاضاي جهانی و رکود حاکم تجارتکرونا، درنتیجه شیوع  2020

 هاي جون و جوالي نشاني جدید مربوط به ماهبررسی آمارهااما کاهش یافته است. به شدت  بر فضاي اقتصاد جهانی
هاي پروتکلها قوانین رعایت زیرا اکثر کشور ،استدر حال بهبود ها دهد وضعیت صادرات و واردات کشورمی

بینی یشپها در ماه سپتامبر ا توجه به وضعیت آمارب اگرچهبه اجرا گذاشتند. به جاي مسدودسازي مرزها را بهداشتی 
ار بهبود توان انتظهاي طرف تجاري نمییل ادامه یافتن شیوع بیماري و وضعیت رکود اقتصادي در کشورشود به دلمی

 خوبی در وضعیت تجارت داشت.

  کشورهاي منتخبرشد صادرات و واردات ): ججدول (

 2019 شاخص کشور
2020 

 رسپتامب اگوست جوالي جون می آوریل مارس فوریه ژانویه

 28,5 -16,3 10,6 35,2 10,9 -32,7 -8,6 -0,6 -5,3 1,9 رشد صادرات ترکیه

 11,2 5,8 8,5 25 -2,5 -27,9 6,7 -8,2 -4,2 -9,5 رشد واردات

 - -34,2 17,6 17,5 35,8 -37,5 -10,3 9,7 -2,3 2/1 رشد صادرات ایتالیا

 - -26,7 9,6 18,9 5,6 -22 -11,1 -5,5 11,2 -4/0 رشد واردات

 _ - 1,1 36,2 16,1 -35,6 -3,1 1,1 1,8 -2,4 رشد صادرات اسپانیا

 _ - 11,9 19,8 6,5 -19,5 -14,3 -5,2 1,1 -2,8 رشد واردات

 21,5 -7,4 9,2 13,4 -4,8 -21,5 13,2 -5,2 -5,6 2,3 رشد صادرات کره جنوبی

 10,1 -8,1 8,6 3,34 -9,1 -9,3 13 -13,3 -2,2 3 رشد واردات

 3,7 3,7 7,8 83,05 -22,7 -39,01 4,79 8,94 -13,27 2,4 رشد صادرات مکزیک

 10,7 3,3 8,5 27,5 -18,4 -24,4 3,8 -6,5 1,3 -1,9 رشد واردات

 -4,5 0,7 2,4 -5/4 16,9 0,2 -0,09 -4,9 -15,3 4,7 رشد صادرات آرژانتین

 17,8 2,2 3,8 4,2 8,5 -8,09 -0,6 -10,1 12,8 -20,4 رشد واردات

 

  ال دهد که در فصل اول و دوم سنشان می ي منتخبکشورهارشد اقتصادي در نتایج بررسی تاثیر بیماري کرونا بر
کاهش رشد اقتصادي مربوط به کشور  ترینکممنفی بوده است. عمدتاً ، رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسی 2020

ر اکثر کشورهاي مورد بررسی د آثار شیوع کرونا،اگرچه در نتیجه اجراي تمهیدات مقابله با  کره جنوبی بوده است.
ها فاصله زیادي از براي تمام کشور 2020هاي رشد سال بینی نرخاما همچنان پیش ،شدندرکود خارج فصل سوم از 

 دارد. 2019ها در سال مقدار مشابه آن
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 کشورهاي منتخب در دوره کرونارشد اقتصادي ): دجدول (

 کشور

2019 

 پیش 2020 2019

 بینی

2020 
 فصل سوم فصل دوم  فصل اول فصل چهارم فصل سوم فصل دوم  فصل اول

 -5 *2,8 -11 -0,1 2 0,4 2,1 1,7 0,9 ترکیه

 -10,6 16,1 -12,4 -5,4 -0,2 0 0,1 0,2 0,3 ایتالیا

 -12,8 16,7 -17,8 -5,2 0,4 0,4 0,4 0,5 2 اسپانیا

 -1,9 1,9 -3,2 -1,3 1,3 0,4 1 -0,3 2 کره جنوبی

 -9 12 -17,1 -1,2 -0,6 -0,2 -0,2 0,2 0,1 مکزیک

 -11,8 *6,5 -16,2 -4,2 -0,9 0,9 -0,4 0,2 -2,2 آرژانتین
 *: ارقام پیش بینی شده است.

 

 نتایج در خصوص ایران حکایت از آن دارد که:

 زده کننده (دوابطوریکه تورم مصرف است، ها شدههاي مختلف منجر به کندي افزایش قیمتکاهش تقاضا در بخش
درصد بود، طی ماههاي فروردین  34,8که  1398ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به مشابه سال قبل) در اسفندماه 

درصد کاهنده شده بود از شهریورماه مجددا روند  25,9، 26,4، 27,8، 29,7، 31,9به ترتیب  1399ماه تا مردادماه 
درصد رسید. البته عالوه بر بیماري  27,2و  26,1شهریور و مهر به ترتیب هاي ماهت بطوریکه در افزایشی به خود گرف

 درصد) نیز تاثیر داشته است.   100کرونا، جهش ناگهانی نرخ ارز (نزدیک به 
 و به  ها تداوم یافتههاي مناسب تنظیم بازار، روند کاهشی تورم بخش خوراکی و آشامیدنیدر ایران به دلیل سیاست

نسبت به  1398روند کاهشی خود ادامه داده است. بطوریکه تورم این بخش که در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 
 21,5به به ترتیب 1399 و مهرماه درصد و در شهریور ماه  42,7درصد بود در اسفند به  48,1مدت مشابه سال قبل 

 درصد رسید. 22,6 و
 توسط مرکز آمار  شده هاي اخیر وجود ندارد، لیکن آخرین آمار ارائهران در ماهاگرچه آماري از وضعیت بیکاري ای

دهد که این شاخص، نسبت به فصل روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي کل کشور نشان می ایران در خصوص
درصد کاهش داشته است. بعبارت دیگر در فصل بهار سال جاري نسبت به فصل  3,7)، 1398مشابه در سال قبل (بهار
 و به جمعیت بیکاران اضافه شده است.  1اندمیلیون نفر از بازار کار خارج شده 2مشابه سال قبل حدود 

  به استثناي نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و (میزان صادرات غیرنفتی کشور  ،1399در شش ماهه نخست سال

                                                           
 . 1399. مرکز آمار ایران، طرح نتایج آمارگیري از نیروکار در بهار 1 
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بوده است  الرمیلیون د 13566هزار تن و به ارزش  46318، بالغ بر )همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی
داشته دالري درصدي در ارزش  34,13درصدي در وزن و  33,94کاهش  ،1398که در مقایسه با مدت مشابه سال 

ري ارزش دالدرصدي در  21,66ر وزن و درصدي د 1,35است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهش 
ها در . این کاهشر رسیده استمیلیون دال 16783هزار تن و  16524به ارقام  ،1398در مقایسه با مدت مشابه سال 

درصد در ارزش واردات بوده است. این ارقام نشان  23درصد کاهش در ارزش صادرات و  39، 1399پنج ماهه 
اه ود یافته بطوریکه در شهریور مبهاي قبل کمی وضعیت تجارت خارجی کشور بهنسبت ماهدهد در شهریورماه به می

 ماه قبل بوده است. از درصد بیشتر  24ارزش صادرات  1399
 1,8به  1398اي که رشد اقتصادي بدون نفت نه ماهه اقتصاد ایران قبل از کرونا در حال خروج از رکود بود به گونه 

درصد بود)، با شیوع بیماري کرونا مجددا  2,4رشد اقتصادي بدون نفت ایران منفی  1397ال درصد رسیده بود (در س
افت  1,7و  2,4به ترتیب  1399و سه ماهه اول  1398اي که رشد اقتصادي در سه ماهه چهارم به رکود برگشت بگونه

 کرد. 

  و متوسط در کشور وجود ندارد لیکن هرچند مطالعات جدیدي در خصوص آسیب وارد به کسب و کارهاي کوچک
هزار میلیارد  240حداکثر که دهد به کسب و کارها، نشان میشده هاي وارد برآوردهاي اولیه صورت گرفته از خسارت

 تومان خسارت به واحدهاي کوچک و متوسط کشور وارد شود.   
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 کرونا بر اقتصاد جهانی تاثیر بیماري -1

افت خواهد کرد  درصد 8,4معادل  2020 در سال جهانی اندازه اقتصاد 1پول المللیبین بینی صندوقمنطبق بر آخرین پیش
 جهانی رشد 2021 سال بر اساس این گزارش در. است ترپایین درصد 1,1 )2020 آوریل بینی قبلی (درپیش به نسبت که

هاي پیشرفت اخالل کرده و دچار را درآمد کم هايخانواده معیشت روند وضعیت این. است شده بینیپیش درصد 5,2
 .به این سو را به مخاطره خواهد انداخت 1990صورت گرفته در کاهش فقر از دهه 

درصد را تجربه کنند و در سال  5,8 منفی اقتصادي رشد 2020 سال در یافته توسعه کشورهاي که شده است بینیپیش
 2020در سال  درصد 3,3 منفی رشد توسعه حال در و نوظهور کشورهاي ،درصد برسند. در این میان 3,9به رشد  2021

 درصدي 4,1 منفی رشد خاورمیانه و مرکزي درصد داشته باشند. آسیاي 6شان رشد با بهبود اقتصادهاي 2021و در سال 
درصد خواهد رسید. چین در زمره  8,1ه کارائیب و آمریکاي التین نیز افت اقتصاد منطقه به در حوز. نمایند تجربه را

 12,8و  10,6( اسپانیا و ایتالیا درصد) خواهد داشت. کشورهاي 1,9رشد مثبت ( 2020معدود کشورهایی است که در سال 
داراي بیشترین  درصد) - 5,8و برزیل ( )درصد -9,8( انگلستان ،)درصد -9( مکزیک ،)درصد – 9,8( فرانسه ،)افت درصد

 .افت در رشد اقتصادي خواهند بود

درصدي مواجه بوده  3حجم تجارت جهانی با کاهش  2020بر اساس آمارهاي سازمان جهانی تجارت در سه ماهه اول 
 جمعیت از زیادي سهم آن با محدودکننده مرتبط اقدامات و ویروس که هنگامی دوم، ماهه سه براي اولیه است. برآوردهاي

 است، زیاد تاریخی نظر از هاکاهش است. این درصد 18,5 حدود افت دهنده نشان داده است، پوشش قرار تحت را جهانی
 حجم افت پول، المللیبین صندوق 2020ماه جون سال  بینیپیش اساس همچنین بر .2باشد بدتر بسیار توانستمی اما

 جارتت حجم کاهش بینیدر این پیش بطوریکه شده است بیشتر قبلی گزارش به نسبت 2020 سال در جهانی تجارت
 تهپیشرف کشورهاي. است گردشگري بویژه خدمات و کاالها ضعیف تقاضاي از ناشی که شد خواهد 3درصد 10,4 جهانی
 دیگر سوي از. کرد خواهند تجربه را درصدي 9,4 کاهش توسعه حال در و نوظهور کشورهاي و درصدي 11,5 کاهش
 رشد و کرده طی را بهبودي روند 2021 سال در تجارت حجم کشورها، داخلی تقاضاي تدریجی رشد با رودمی انتظار

 .بزند رقم را درصدي 8,3

                                                           
1 . IMF, World Economic Outlook Update, 07 Oct 2020. 
2 . WTO, Trade falls steeply in first half of 2020, 22 June 2020.  

در دو سناریو  2020بینی شده است حجم تجارت جهانی در سال ، پیش2020این درحالی است که مطابق گزارش سازمان تجارت جهانی در ماه آوریل سال  ۳ 
 درصد کاهش خواهد یافت. 32تا  13خوش بینانه و بدبینانه بین 
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 0,8معادل  2020کننده در کشورهاي پیشرفته در سال المللی پول، شاخص مصرفبینی صندوق بینهمچنین مطابق پیش
 2020درصد خواهد بود که ناشی از افت تقاضاي داخلی کشورها در سال  5حال توسعه درصد و کشورهاي نوظهور و در

 است.

رار ق کرونا ویروس گیريتحت تاثیر همه مختلفی هايهاي کوچک و متوسط از دو طرف عرضه و تقاضا از کانالبنگاه
طه بواس بیماري این مهار اقدامات برايو  کنند،می تجربه را کار نیروي عرضه کاهش شرکتها عرضه، طرف از. گیرندمی

 و شده طعق تأمین هايزنجیره این، بر عالوه. شوندمواجه می ظرفیت از استفاده در شدیدتري و بیشتر افت با هاقرنطینه
  .1شوندمی ايواسطه کاالهاي و قطعات کمبود مواجه با

 یا و ذاردگمی شرکتهاي کوچک و متوسط تأثیر عملکرد بر شدت به تقاضا ناگهانی و چشمگیر کاهش تقاضا، سمت در
 افزایش و سرایت از ترس درآمدشان، دادن دست با از کنندگانمصرف این، بر عالوه. شوندمی نقدینگی شدید کمبود باعث
در صورت اخراج  اثرات این. شودمی مصرف و هاهزینه کاهش باعث خود نوبه به که کنند،می تجربه را اطمینان عدم

 به نقل و حمل و گردشگري مانند هابخش از برخی. شودمی کارگران به دلیل فقدان منابع براي پرداخت دستمزد بیشتر
 .2گیرندمی قرار تأثیر تحت خاص طور

 ورهايدر کش متوسط و کوچک خرد، کسب وکارهاي بر شیوع کرونا اثرات خصوص در شده انجام تحقیقات کلی طور به
آنها  سوم یک. انددرآمد مواجه شده شدید کاهش با کسب وکارها این از از نیمی بیش مجموع در که دهدمی نشان جهان

 ماهه سه یط است ممکن از آنها نیز نیمی و نباشند آتی ماه یک طی بقا به قادر اقدامات حمایتی بدون که آن دارند بیم نیز
 دتاعم کسب وکارهاي بر کرونا خصوص آثار شیوع در اخیر هايماه طی که متعددي هايپیمایش .شوند آتی ورشکست

 تایاال در مثال طور به. آتی است تایید وقوع مخاطرات از حاکی است، گرفته صورت جهان سطح متوسط در و کوچک
 بر روناک شیوع ژوئن، ماه پیمایش طبق که شودانجام می کوچک کسب وکارهاي براي هفتگی هايآمریکا پیمایش متحده

 اخالل در دچار کسب وکارها درصد 54. است داشته تا متوسط شدید منفی تاثیرات کوچک وکارهايکسب  درصد 90
 کوچک، درصد کسب وکارهاي 87 کانادا در. دارند نقدینگی ذخیره ماه 2تا 1 براي تنها نیز درصد 54 و شده تامین زنجیره
 موسسه مطالعه. است بوده درصد 100 تا 50 بین افت آنها این از نیمی تقریبا براي اند. کهکرده گزارش را فروش کاهش
کسب  به متعلق خطر، در مشاغل دو سوم از بیش دهدمی نشان اروپا مشاغل بر کرونا هايخصوص ریسک در مکنزي

 .3شوندمی خرد مربوط هايبنگاه به آنها نیز درصد 30 از بیش و و متوسط کوچک وکارهاي

                                                           
1 . OECD (2020). 
2 . OECD (2020). 

 1399آبان  14، 88. گزارش تحوالت جهانی صنعت، معدن و تجارت، شماره 3 
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 کشورهاي منتخبهاي کالن اقتصادي شاخصتاثیر بیماري کرونا بر  -2

 ترکیه: 2-1

 با مقابله براي را ايگسترده اقدامات دولت. شد در این کشور گزارش 2020 سال مارس 11 در مورد بیماري کرونا اولین
 تباعا بازگشت براي قرنطینه با همراه سفر ممنوعیت آمد، و رفت منع مقررات اجتماعی، فاصله: جمله از گیر همه بیماري

 هايیشآزما دولت که کرد اعالم بهداشت وزیر. کرد تفریحی را تصویب اماکن و هاها، فروشگاهدانشگاه/ مدارس تعطیلی و
  است. استان 81 تمام در و تصادفی منتخب افراد شامل واست  کرده آغاز ژوئن ماه در را کرونا ویروس بادي آنتی
. ه استنفر بهبود یافته داشت 236،370نفر فوتی و  6،102نفر مبتال به کرونا،  257،032این کشور  2020 اگوست 23تا  

. ضریب مرگ و میر است درصد1,48گان بهبودیافتهدرصد و  0,76ها فوتی درصد، 1,12سهم مبتالیان این کشور از جهان 
  باشد.درصد می 4,84درصد است در حالی که این ضریب در جهان  2,37ناشی از این بیماري 

 و اشتغال افزایش به منجر بطوریکه است، بوده به بعد چشمگیر 2000 سال از ترکیه اجتماعی و اقتصادي توسعه عملکرد
سائل افزایش برخی م ،اخیر سال چند درحال  این با. باالي متوسط شد درآمد با کشور یک به ترکیه شدن تبدیل و درآمد

 و تورم فزایشا به توجه بااکنون، نموده است.  تضعیف را دستاوردها این بیرونی محیط چالش برانگیزسیاسی و اقتصادي 
 اصالحاتناقص  اجراي و اقتصادي هايبخش وها بنگاه هايپذیريآسیب افزایش ها،گذاريانقباض سرمایه بیکاري،
). 2020ریل آو(بانک جهانی،  استاز قبل  ترنامشخص و پذیر آسیب ترکیه اقتصاد کالن تصویر کالن، هاي سیاست

پیش  را بیش از اجتماعی و اقتصادي منافع و بگذارد ترکیه در منفی بسیاري آثار COVID-19 شود می بینی بنابراین، پیش
 .نماید تضعیف

ا هبراي جلوگیري از توقف کار دولت ترکیه دست به اقدامات حمایتی بسیاري زد. از جمله آنکه 19-با شیوع کووید
هاي فناوري اطالعات را با جدیت بیشتري در پیش گرفت. بعالوه از ارتقاي کیفیت و امنیت کسب و ارتقاي زیر ساخت

 لبه دلی اما همچنان ترکیه هاي قبلی را گسترش دادو خرید آنالین حمایت کرد و ظرفیتکارهاي آنالین نظیر آموزش 
وضعیت  با جهانی بحران مالی شرایط گذاران خارجی درتنگناي تأمین مالی از طریق سرمایه و یخارج تقاضاي شدید شوك

، رشد اقتصادي ترکیه براي سال 2020 سپتامبرالمللی پول در جدیدترین گزارش خود در صندوق بین .است دشواري وبرو
). ترکیه 2019درصد بوده است (دسامبر  3بینی قبلی مثبت ، درحالیکه پیشبینی کرده استدرصد پیش 5را منفی  2020

 درصدي برخوردار بوده است. 0,9از رشد اقتصادي مثبت   2019در سال 
، رشد 2020با کاهش همراه شد. در فصل دوم  2020، در فصل اول و دوم سال ترکیهرشد اقتصادي )، 1بر اساس نمودار (

درصدي  2,8اما در فصل سوم به رشد مثبت درصد کاهش یافت.  11اقتصادي منفی شد و اندازه اقتصاد این کشور به میزان 
 دست یافت.
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 (درصد)  2020سوم تا فصل  2019رشد اقتصادي ترکیه طی فصل اول  -1نمودار 

 
                 Resource: https://tradingeconomics.com 
 

 کسري گردشگري، و تجارت انقباض با 19-، به دنبال شیوع کووید2019جاري ترکیه در سال تعلی رغم بهبود تراز  
 بر سنگینی صدمات جهانی تقاضاي کاهش .شد ظاهر دوباره 2020فصل دوم سال  در سرعت به ترکیه جاري حساب
 حساب. آسیب دیدند جهانی ارزش در زنجیرهکاالها به دلیل اخالل  تجارت .کرد وارد ترکیه تجاري کاالهاي تجارت
 داخلی ناخالص تولید درصد 0,2 به 2019فصل چهارم  در داخلی ناخالص تولید درصد 1,1 ساالنه مازاد ترکیه از جاري

)، 1درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. براساس جدول ( 1,6یافت و در فصل دوم به منفی  کاهش 2020فصل اول  در
 هايمحدودیت و جهانگردي در کاهش درصدي) اما 35کرد (رشد ماهانه  صعود دوباره جون ماه در صادرات اگرچه
درصد  4,8صادرات ماه سپتامبر با  .باقی بماند جاري کسري حساب همچنان تا شده باعث حاضر حال در جهانی تحرك

 تحقق دالر میلیون 10 و میلیارد 16 نسبت به ماه آگوست در سطح  درصد 28,5افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته و 
باشد. ارقام صادرات نشان می دهد، روند عادي تا امروز می ژانویهماه از ات صادر رقم باالترین حال درعین رقم این. یافت

میزان صادرات ترکیه در بازه با این وجود،  .به شکل موفقیت آمیزي ادامه دارد شیوع کروناشدن و خنثی سازي تاثیرات 
میلیون  325میلیارد و  118درصد کاهش یافته و به  10,9در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته  2020سپتامبر -زمانی ژانویه

ها، بر اساس این داده .میلیون دالر رسیده است 186میلیارد و  156درصدي به  1,5نیز با افزایش  کل دالر رسید. واردات
 .دالر افزایش یافته است 93میلیارد و  21درصدي به  79,5ی نیز با رشد در بازه زمانی مذکور کسري تجارت داخل
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 هاي مهم اقتصادي ترکیه در دوران کروناشاخص -1جدول 

 
    Resource: https://www.imf.org and https://tradingeconomics.com 

 *: نماد ارقام پیش بینی شده است.  

 
هاي تورم ماهانه فاصله چندانی از نرخ تورم پیش بینی شده براي بررسی روند تورم ماهانه ترکیه حاکی از آن است که نرخ

 12,6) معادل 2019المللی پول (دسامبر  صندوق بین در آخرین گزارش 2020(پیش بینی نرخ تورم سال  2020سال 
توان گفت به رغم وجود آثار مخرب درصد است. لذا می 15,2برابر  2019سال در درصد است) ندارد. بعالوه، تورم ساالنه 

 شکاف کاهش پس از نوسانات چشمگیر آن در دو سال اخیر و لیر نسبی ، ثبات19-بحران اقتصادي ناشی از شیوع کووید
 سیاستگذاران بانک مرکزي ترکیه هدف از باالتر همچنان تورمی انتظارات گرچه است، کرده کمک تورم کاهش به تولید
 .است

، نرخ 2020 اگوستصندوق بین المللی پول در گزارش ماه اما درصد بوده است.  13,8نرخ بیکاري معادل  2019در سال 
 و متمرکز ساختاري اخیراً، سیاستگذاران ترکیه اصالحات .برآورد کرده است درصد 17,2را معادل  2020بیکاري سال 

 هاآن اقدامات خاص، طور به. ها را مدنظر قرار دادندشوك برابر در مقاومت افزایش و مدت میان رشد تقویت براي دقیق
 جابجایی مکانا زنان، کار نیروي مشارکت و انسانی سرمایه کیفیت کار، بازار در پذیريانعطاف تولید، وريبهره بهبود براي

 بهره و گذاري سرمایه وضعیت بهبود به همچنین دولت اصالحات. کندمی تسهیل را تولیدي هايبخش به منابع مجدد
دسترسی به اهداف کاهش نرخ بیکاري را با چالش مواجه کرده  19-اما شیوع گسترده کوید .کندمی کمک اقتصادي وري

زایش نرخ هاي بعد از آن افدرصد رسیده اما براي ماه 12,8نرخ ماهانه بیکاري به  2020است. بطوریکه اگرچه در آوریل 
 درصد برآورد شده است. 17بیکاري تا حوالی 

 
ه بدولت ترکیه به منظور خارج شدن از وضعیت بد ناشی از بیماري کرونا سعی نموده است با اجراي سیاستهایی نظیر 

سته محرك بها، اعطاي بهره بانک مرکزي ترکیه، افزایش میزان تسهیالت موردنیاز بانک تعویق انداختن مالیات، کاهش نرخ

سال  شاخص

2019 

2020   

 رسپتامب اگوست جوالي جون می آوریل مارس فوریه ژانویه

 11,75 11,77 11,76 12,6 11,3 10,9 11,9 12,4 12,2 15,2 تورم مصرف کننده

 14,9 13,51 12,73 12,93 12,87 11,3 10,1 10,6 9,0 19,5 تورم مواد غذایی

 *17,4 *13,8 13,4 13,4 9/12 8/12 2/13 13,6 13,8 13,8 نرخ بیکاري

 28,5 -16,3 10,6 35,2 10,9 -32,7 -8,6 -0,6 -5,3 1,9 رشد صادرات

 11,2 5,8 8,5 25 -2,5 -27,9 6,7 -8,2 -4,2 -9,46 رشد واردات
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گیر به عنوان سپر ثبات اقتصادي، تعویق سه ماه در باز پرداخت براي مقابله با آثار بیماري همه میلیارد دالري براي 15,3
، هدرصد به یک درصد به مدت سه ما 18افزوده در سفرهاي هوایی داخلی از ها، کاهش مالیات بر ارزش وام شرکت

 هابینیپیش . بر اساسجتماعی براي شش ماه و ... وضعیت اقتصادي خود را بهبود بخشداستمهال حق بیمه مالیاتی و تأمین ا
 درصد باشد. 2,8رشد اقتصادي مثبت و به میزان  2020رود در فصل سوم انتظار می

 

 :ایتالیا 2-2
نفر بهبود یافته داشته است.  205،203نفر فوتی و  35،430نفر مبتال به کرونا،  258،136این کشور  2020 اگوست 23تا 

درصد است. ضریب مرگ و  1,29گان هبودیافتهدرصد و ب 4,43درصد، فوتی ها  1,12سهم مبتالیان این کشور از جهان 

 درصد در جهان است. 4,84درصد در مقابل  15میر ناشی از این بیماري 

 و کمتر کاري روزهاي عمومی، خدمات و مشاغل تعطیلی طریق از اقتصادي بسیاري هايچالش COVID-19 گسترش

براي کشور ایتالیا ایجاد کرده  گردشگري با مرتبط هايفعالیت مانند خدماتی هايفعالیت کاهش کمتر، کار نیروي عرضه

ی رشد بینپیش معامالت شده است. لذا، کاهش و کننده اطمینانی باعث تقاضاي پایین مصرفاست. بعالوه، افزایش نا

ر ). د2020 اگوست) درصد بوده است (-6/10المللی پول معادل (در گزارش جدید صندوق بین 2020اقتصادي سال 

درصد بوده  3/0معادل  2019درصد بوده و رشد اقتصادي سال  )-6/0(، برابر 2020 در ماه مارس بینی قبلیحالیکه پیش

 یتالیااقتصاد ا بر کرونا نیز جهانی شیوع نتیجه در اصلی تجاري شرکاي مدت طوالنی . همچنین رکود)2020(مارس  است

عمومی به  بدهی نسبت عالوه، به گذاشته است. تأثیر خود تجاري شرکاي بر ایتالیا ضعف که همانطور منفی گذاشته، تأثیر

 .شده است بدتر نیز داخلی ایتالیا ناخالص تولید

(درصد) 2020 سومتا فصل  2019رشد اقتصادي ایتالیا طی فصل اول  -2نمودار  
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                Resource: https://tradingeconomics.com 

 هايشوك معنی به پایین رشد پتانسیلهاي نامطلوب متعددي است. أثیر شوكتحت ت 2020تراز تجاري ایتالیا در سال 

 منجر تواندیم ژئوپلیتیکی رویدادهاي و جهانی تجارت هايتنش. شود تري ضعیف بسیار نتایج به منجر تواندمی نامطلوب

 آلمان دمانن اصلی تجاري شرکاياقتصادي وضعیت نامطلوب . همچنین، شوددر این کشور هاي تجارت افزایش ریسک به

منفی  یرتأث گذاري سرمایه و صادرات بر نقل و حمل تجهیزات و آالت ماشین در ویژه به ،تولید تأمین هايزنجیره طریق از

در  ،مالی تأمین به توجه قابل نیازهاي و خود باالي عمومی بخش بدهی به دلیل ایتالیااز سوي دیگر، . گذاشت خواهد

-COVID بالقوه گسترش به مربوط اقتصادي هايفعالیت در طوالنی و گسترده هايمحدودیت .شرایط حساسی قرار دارد

 کاهش ار تقاضا تواندمی ریسک و نااطمینانی افزایش هرگونهبر ریسک و نااطمینانی گذاشته است.  نامطلوب اثرات 19

و بازدهی تولید داخلی  دهد افزایش را داخلی ناخالص تولید به بدهی نسبت و افزایش را وام هايهزینهدر نتیجه  و دهد

درحالیکه صادرات در  1ده استش 2020 منفی صادرات در سالبینی رشد را کاهش دهد. لذا، این مشکالت باعث پیش

 درصدي برخوردار بوده است. 2/1از رشد  2019سال 

 هاي اتحادیهاین کشور در مقایسه باسایر کشور کار در نیروي نرخ مشارکت. ایتالیا با مشکل بیکاري ساختاري مواجه است

میانگین  2019سال در . درصد) در بدترین سطح است 10نرخ بیکاري (حوالی  در حالیکه دارد قرار سطح باالترین در اروپا

شایان ذکر است، . است باال همچنان وقتپاره اشتغال نرخ ویوده  آنها تاریخی میانگین از کمتر کارمند هر کار ساعات

 شکاف نای. هستند باال وري بهره به نسبت همچنان در کشور ایتالیا دستمزدها اخیر، هايسال در دستمزد تعدیل رغمعلی

 نابراینب است شده گذاري سرمایه کاهش نیروي کار است. این امر باعث از بخشی زنی چانه سیستم قدرت کننده منعکس

ش هاي ناشی از افزایبه همین دلیل، تعدیل هزینه. است کرده کمک باال ساختاري بیکاري به و شده شغل ایجاد خود مانع

 به که دشومی موقت قراردادهاي از استفاده در انگیزه ایجاد باعث و افتد می اتفاق بیکاري طریق ریسک و نااطمینانی از

رخ بیکاري منجر به نرود فضاي نااطمینانی ناشی از شیوع کرونا انتظار می. گذارد می تأثیر جوان کارگران بر نامناسبی طور

 شود.  2020در سال  درصدي 4/10

یوع بیماري است. اخیراً قیمت نفت به دلیل ش وابسته نفت واردات به اندك، بسیار طبیعی منابع با کشوري عنوان به ایتالیا

 و حمل هاي اخیر در حال کاهش است زیرا هزینهکننده ایتالیا در ماههاي مصرفشاخص قیمتکرونا کاهش داشته است. 

آوریل کاهش داشته  هاي غذا از ماه. همچنین روند نرخ تورم هزینه)2(جدول  نقل، مسکن و انرژي کاهش یافته است

 درصد باشد. 0,2میانگین نرخ تورم ساالنه معادل  2020رود در سال انتظار می است.

                                                           
1 Imf, Jul 2020. 
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در دوران کرونا ایتالیاهاي مهم اقتصادي شاخص -2جدول   

      Resource: https://www.imf.org and https://tradingeconomics.com 
 

 ذاري وگ سرمایه از حمایت کشور ایتالیا براي کاهش اثرات بحران اقتصادي ناشی از شیوع کرونا اقداماتی را در راستاي

 اروپا مقرر شد به کمیسیون 2020 آوریل 14 اساس مصوبه انجام داد. بر نقدینگی و اعتبار به صادرات و ارتقاي دسترسی

هاي مالی براي موسسات مالی ارائه صدور ضمانتبه ایتالیا، دو نهاد دولتی مجاز  اقتصاد مجدد اندازي راه و حمایت منظور

هاي سهیالت به بنگاهمیلیارد یورو ت 200بالغ بر  2020مارس  17تا  شوند کههاي صادارتی  ایتالیا گاهدهنده تسهیالت به بن

 ازپرداختب هاي متأثر از بحران کرونا تعدیل شد.کوچک و متوسط ارائه گردید. همچنین شرایط بازپرداخت وام براي بنگاه

 ایتالیا ، دولت2020ژوئن  24همچنین در  .تعیین شد وام برداشت زمان ماه از 72و حداکثر  ماه 24 حداقل اصلی مبلغ

 مانند هاییبخش به تا کند می تزریق اقتصاد به یورو میلیون 25 ، کرونا ویروس اپیدمی با مقابله براي که کرد اعالم

رتیب در به این ت. کند کمک اند، گرفته قرار ویروس تأثیر تحت شدت به که نقل و حمل و تدارکات صنعت و گردشگري

 بعالوه، به اقتصاد این کشور تزریق نموده است.یورو منابع مالی  میلیون 900 مجموع دولت ایتالیا تا ماه جوالي حدود

این موسسه منابع حاصل از افزایش . برابر افزایش داد 3به میزان  را بانکی سیستم بودجه موسسه مالی ملی توسعه ایتالیا،

 و نقدینگی جریان از به منظور حمایت )SMEsهاي کوچک و متوسط (به بنگاه ايیارانه هايوام تأمین براي بودجه را

 .اختصاص داده است گذاري سرمایه

 اسپانیا  2-3

مبتال به کرونا  نفر 407،879حدود ، اگوســت 23که تا گســترش یافت بطوري اســپانیاویروس کرونا با ســرعت زیادي در 

درصد، فوتی ها  1,7سـهم مبتالیان این کشور از جهان  اند. هزار نفر جان خود را از دسـت داده  28تأیید شـده و بیش از  

 شاخص
سال 

2019 

2020 

 رسپتامب اگوست جوالي جون می آوریل مارس فوریه ژانویه

تورم مصرف 

 کننده
0,6 0,5 0,3 0,1 0 0,2- 0,2- 0,4- 0,5- 0,6- 

تورم مواد 

 غذایی
0,8 0,6 0,3 1,1 2,8 2,6 2,4 1,4 1,1 1,2 

 9,6 9,7 9,8 9,4 8,7 7,3 8,5 9,3 9,5 10 نرخ بیکاري

 - -34,2 17,6 17,5 35,8 -37,5 -10,3 9,7 -2,3 2/1 رشد صادرات

 - -26,7 9,6 18,9 5,6 -22 -11,1 -5,5 11,2 -4/0 رشد واردات
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در میان  درصد در جهان است. 4,84درصد در مقابل  7,07درصـد اسـت. ضـریب مرگ و میر ناشـی از این بیماري      3,6

 اٌم کشورهاي مبتال به کرونا قرار دارد. 9جهان در جایگاه کشورهاي 

 رشد فعالیت ،2020فصل اول  پس از افت ناگهانی رشد اقتصادي اسپانیا درشود، ) مشـاهده می 3همانطور که در نمودار (

قرنطینه  Covid-19 گسترش از جلوگیري زیرا در این مدت براي یافت، در فصل دوم با شدت بیشتري کاهش اقتصادي

 کرد. همچنین، صــنعت سـقوط  گذاري سـرمایه  هم و خصـوصــی  مصـرف بخش  لذا، هم. با شـدت بیشـتري ادامه یافت  

   یافت. کاهش سوم به یک تقریباً شد و صادرات متوقف گردشگري

 عکسمن کامل طور به هم هنوز کهدرحالی رسید، گذشته سال دو در حد باالترین به نیز بیکاري ترخ، 2020در فصـل سوم  

 کار جمعیت جویاي از یا شــده موقت یا مشــغول به کار، کارگر میلیون دو از شبی زیرا نیســت کار بازار به ضــربه کننده

صل فانبساطی و مقاوم شدن بدن بسیاري از مبتالیان به ویروس کرونا، در  هايدلیل اجراي سیاست به اما. اندشـده  خارج

 درصد 12,8اسپانیا  اقتصاد 2020 سال درشود می بینی پیشبا این وجود،  اگرچه .بهبود یافته است مبتالیان شـرایط  سـوم 

 درصدي را تجربه نموده است. 2رشد اقتصادي  2019این در حالی است که این کشور در سال  .یابد کاهش

 (درصد) 2020سوم تا فصل  2019رشد اقتصادي و نرخ بیکاري اسپانیا طی فصل اول  -3 نمودار

 
                 Resource: https://tradingeconomics.com 

درصد بوده است. در  0,7معادل  2019تورم اسپانیا در سال شود، مشاهده می )3از سوي دیگر، همانطور که در جدول (

، 2020 سال آگوست دردرصد).  -0,3اسپانیا منفی برآورد شده است ( 2020ها تورم سال بینیحالیکه بر اساس پیش

 ینپنجم این کاهش یافت، کاهش گذشته سال به مدت مشابه درصد نسبت 0,5 اسپانیا، در کننده مصرف هايشاخص قیمت

درصدي  2,7کاهش ( یایندمی کاهش اجاره بها و مسکن هايقیمت در اسپانیا همچنان زیرا ؛تورم ماهانه است متوالی کاهش

2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3
نرخ رشد 0.5 0.4 0.4 0.4 -5.2 -17.8 16.7
نرخ بیکاری 14.7 14.02 13.9 13.8 14.4 15.3 16.3
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 و سرگرمی و فرهنگ ،نقل و حملقیمت  زمان شاخص همان . بعالوه،)جوالي ماه اجاره بها در درصدي 3,9مسکن و 

 برايورم ت سپتامبر ماه مثبت بوده است. در تورمهاي گذشته در مقابل تورم مواد غذایی طی ماه کاهش داشته اما ارتباطات

  درصد بوده است. 2,4همانند  الکلی غیر هاي نوشیدنی و غذایی مواد

 

ناهاي مهم اقتصادي اسپانیا در دوران کروشاخص -3جدول   

 2019 شاخص
2020 

 سپتامبر اگوست يجوال نجو یم آوریل مارس فوریه ژانویه

 -0,4 -0,5 -0,6 -0,3 -0,9 -0,7 0 0,7 1,1 0,7 تورم مصرف کننده

 2,4 2,2 2,2 2,8 3,5 4 2,5 2 2 1,1 تورم مواد غذایی

 _ - 1,1 36,2 16,1 -35,6 -3,1 1,1 1,8 -2,4 رشد صادرات
 _ - 11,9 19,8 6,5 -19,5 -14,3 -5,2 1,1 -2,8 رشد واردات

                Resource: https://www.imf.org and https://tradingeconomics.com 
 

کرونا  ها تحت تأثیر آثار زیانبار شیوعو بسته شدن مرز تعطیلی کسب و کارهاصادرات و واردات اسپانیا به دلیل بعالوه، 

صادرات  2020اندکی بهبود یافته است. اما مجددا در ماه اگوست  2020هاي جون و جوالي قرار گرفته است. اگرچه در ماه

 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. 17,2درصد و  9,1و واردات این کشور 

 به که کرد ثبت را یورو میلیارد 2,0 مازاد ژوئن ماه در اسپانیا جاري حساب ، ماندهبانک مرکزي اسپانیاگزارش بر اساس 

 یورویی میلیارد 0,8 مازاد از باالتر اما است 2019 ژوئن در شده ثبت مازاد یورو میلیارد 3,8 کمتر از مبلغ توجهی قابل طور

کمتر  که رسید یورو میلیارد 16,3 مازاد به جاري حساب مانده ،2020 ژوئن به منتهی ماه 12 در. است مه ماه در شده ثبت

  .1است می ماه به منتهی ماهه 12 در یورو میلیارد 18,1 از

 تجارت دمازا که. به طوریاست شده منعکس پیش سال یک از کمتر بسیار جاري حساب مازاد اسپانیا، بانک گزارش طبق

 عمدتا. این مسأله است یافته کاهش ژوئن ماه در یورو میلیارد 2,5به  2019ژوئن  در شده ثبت مازاد یورو میلیارد 4,9 از

شود بینی میپیش بوده است. رکود در گردشگري صنعت ماندن باقیکرونا و  ویروس به مربوط سفر هايمحدودیت دلیل به

 را داخلی ناخالص تولید درصد 1,5 و 2020 سال در را داخلی ناخالص تولید درصد 1ي معادل مازاد جاري حساب مانده

 .)2020، 2(بانک مرکزي اسپانیا کند ثبت 2021 سال در

                                                           
1 Bank of Spain (BdE) and FocusEconomics calculations, Jul 2020. 
2 Bank of Spain (BdE) 
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 به که اعتباري خط تصویباز جمله، انجام داد. دولت اسپانیا به منظور تحرك بخشیدن به اقتصاد اقدامات بسیاري را 

معادل اسپانیا  خارجه امور وزارت بر همین اساس، .دهد می پوشش را مستقل کارآفرینان و ها شرکت دولت آن موجب

 وزیران براي شوراي ،2020 ژوئن سال 17 بودجه براي ضمانت اعتبارات اختصاص داده است. در یورو میلیونهزار  100

-COVID از ناشی فوري هايهزینه و هاشرکت در نقدینگی حفظ را به منظور یورویی میلیارد 15,5 بار تسهیالت پنجمین

 یورو میلیارد 5، آزاد شاغالن به وکارمند  250 هاي داراي حداکثربنگاه به یورو میلیارد 7,5از این میزان  .کرد تصویب 19

نیز  یورو میلیارد 5و  گردشگري بخش در آزاد مشاغل هاي کوچکشرکت براي یورو میلیارد 2,5و  بزرگ هاي شرکت به

 امکان همچنین دولت اسپانیا اختصاص داده شد. ايحرفه استفاده براي نقلیه وسایل خرید و خودرو بخش هايشرکت به

 شش تا حداکثر گمرکی اظهارات از ناشی افزوده ارزش بر مالیات واردات و گمرکی حقوق پرداخت انداختن تعویق به

 ، ایجاد کرد. 2019 سال در یورو میلیون 6 از بیش معامالت حجم واردکنندگانی با براي ماه،

 

 کره جنوبی 2-4

کمترین  .)2020 اگوست 23(تا  نفر فوت را تأیید کرده است 309و حدود  19ابتال به کووید  مورد 17،399 کره جنوبی

  ها را با وجود در معرض بودن این بیماري در بین کشورهاي مورد بررسی ثبت کرده است.آمار مبتالیان و فوتی

ود با وج .کره رشد اقتصادي را تضعیف کرده استخارجی اقتصاد  و داخلی ، افت تقاضاي19-در نتیجه آثار شیوع کووید

هاي اقتصادي در نظر تهاي مالی جامعی را براي حمایت از فعالیهاي پولی را تعدیل نمود و محركیاستکره س اینکه

 بینی شده است که نسبت به پیشصد پیشدر 1,9معادل منفی  2020 سپتامبردر  2020گرفته است، رشد اقتصادي سال 

درصدي را تجربه کرده  2رشد اقتصادي  2019است. این در حالی است که کره در سال  یافته قبل کاهش هايماه هايبینی

 است.
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(درصد)  2020 سومتا فصل  2019رشد اقتصادي کره طی فصل اول  -4نمودار  

 
                 Resource: https://tradingeconomics.com 
 

 قطعیت عدم بروز با زیرا است شده منقبض توجهی قابل به طور 2020کره در فصل دوم سال )، اقتصاد 4بر اساس نمودار (

 نقباضا از حدودي تا خصوصی مصرف بخش کاهش یافت. در فصل سوم گذاري ناشی از شیوع بیماري مصرف و سرمایه

داد و شرکاي تجاري بزرگ  در حالی که دولت کره اقدامات محرك را انجام. داد کاهش را رکود از بخشی و برگشت اولیه

بازگشت  درصد) 1,9مثبت ( هاي ویروس کرونا را کاهش دادند، اقتصاد کره جنوبی در سه ماهه سوم به رشدمحدودیت

 .خود در بیش از یک دهه گذشته بهبود یافت انقباضو از شدیدترین 

 

بلومبرگ، (درصد برسد  4,5به  2020شود نرخ بیکاري کره جنوبی در سال با توجه به افت رشد اقتصادي پیش بینی می

همانطور که در  درصد). 4,5سال اخیر رسید ( 10 باالترین میزان خود طی بیکاري در ماه می به نرخ ).2020ماه جون 

 با توجه به اما یافت، کاهش ايغیرمنتظره طور به جون ماه در جنوبی کره بیکاري شود، نرخ) مشاهده می4جدول (

 .شیوع کرونا است از قبل سطح از باالتر بسیارهنوز  اشتغال، بازار تحریک براي دولت هايتالش

درصد برسد.  0,3به  2020شود این نرخ در سال درصد بوده است، پیش بینی می 0,4برابر  2019نرخ تورم کره در سال 

رشد اقتصادي نه چندان  شد. 2020بینی کاهش تورم در سال ، منفی شدن شکاف تولید موجب پیش2019ل در اواخر سا

کره پایین تر از   2020قیمت نفت باعث شد نرخ تورم سال  کاهش مالیات بر مصرف نفت و غذا در کنار کاهشزیاد و 

درصدي) برآورد شود و تورم شاخص قیمت مصرف کننده عمدتاً به تورم  2هدف گذاري بانک مرکزي کره (تورم ساالنه 
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تورم مواد غذایی شدت گرفت و به دنبال آن تورم  2020از ماه می سال )، 4بر اساس جدول (مواد غذایی مرتبط شود. 

 ه در ششتورم ماهانید که بیشترین سپتامبر به یک درصد رسورم در ماه ت شاخص قیمت مصرف کننده نیز جهش یافت.

گذاري شده بانک مرکزي آن کمتر از تورم هدف کنونتا 2012شایان ذکر است نرخ تورم کره از سال  ماه گذشته است.

 کشور بوده است.

 

کروناهاي مهم اقتصادي کره جنوبی در دوران شاخص -4جدول   
 2020 2019 شاخص

 رسپتامب اگوست يجوال نوج یم آوریل مارس فوریه ژانویه

تورم مصرف 

 کننده

0,4 1,5 1,1 1 0,1 0,3- 0 0,3 0,7 1 

تورم مواد 

 غذایی

0,0 1,8 0,7 2,6 1,7 2,4 3,3 4,3 6,6 8,3 

 3,9 3,2 4,2 4,3 4,5 3,8 3,8 3,3 4 3,8 نرخ بیکاري

رشد 

 صادرات

2,3 5,6- 5,2- 13,2 21,5- 4,8- 13,4 9,2 7,4- 21,5 

13,3 -2,2 3 رشد واردات
- 

13 9,3- 9,1- 3,34 8,6 8,1- 10,1 

              Resource: https://www.imf.org and https://tradingeconomics.com 
 

 به 2020صادرات این کشور در نیمه اول سال ، 2019درصدي صادرات کره جنوبی در سال  2,3 مثبت علی رغم رشد

به دلیل کم شدن آمار مرگ و میر بیماري  جواليدر ماه جون و  .یافت کاهش ویتنام، و چین از ترضعیف تقاضاي دلیل

لف تقاضاي داخلی و خارجی اندکی بهبود یافت، به طوریکه در تهاي مخهاي مالی از سوي کشورکرونا و اعمال محرك

اگوست  ماه با افت مجدد تقاضاي جهانی درهم زمان و هم رشد واردات مثبت شد اما  هم رشد صادرات ماه این دو

 تجاري شرکاي میان دررسید.  دالر میلیارد 39,66 به ماه گذشته به نسبت کاهش درصد 7,4 با جنوبی کره صادرات2020

 -2,5( اروپا اتحادیه ،)درصد -17,8( آن آسه ،)درصد -0,4( آمریکا متحده ایاالت ،)درصد -3( چین به صادرات اصلی،

 .است یافته کاهش) درصد 20,7( ژاپن و) درصد
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 محور این کشور را تشکیلجنوبی که نیمی از اقتصاد صادراتهاي وزارت تجارت صنعت و انرژي، صادرات کرهطبق داده

صادرات به سقوط  .میلیارد دالر رسیده است 39,66درصد سقوط کرده و به  9,9دهد نسبت به ماه آگوست سال گذشته می

ه داد امهاد تاکنون مارس ماه از نسبت به ماه مشابه سال قبل)تغییرات نقطه به نقطه، ( متوالی خود براي ششمین ماه

درصد، در  23,8 می درصد، در ماه 25,6 آوریل ماه در صادرات سقوط میزان. ه استیافت کاهش سقوط این روند اما است

 .درصد بوده است 7,1درصد و در ماه جوالي  10,8ماه ژوئن 

که با بازگشایی اقتصادهاي بزرگ جهان پس از  ادافتحالی اتفاق  ماه سپتامبر در جنوبی دربهبود در صادرات کره

 .تاین کشور رو به افزایش گذاشته اس، تقاضا براي صادرات کرونا قرنطینه

 35,54سقوط کرد و به (نسبت به ماه مشابه سال قبل) درصد  16,3جنوبی در ماه آگوست واردات کرهاز سوي دیگر، 

 است متوالی میلیارد دالر شد. این چهارمین ماه 4,12جنوبی در این ماه میلیارد دالر رسید. به این ترتیب مازاد تجاري کره

 .است مانده باقی مثبت جنوبیکره تجاري تراز که

به مقابله با اثرات مخرب شیوع  ...) و بدهی بازپرداخت تمدید مهلت وام، مثال عنوان به(اقتصادي  محرك کره با اقدامات

 از اي گسترده طیف کره جنوبی شامل مارس 17 مصوب تکمیلی بیماري کرونا بر اقتصاد این کشور پرداخته است. بودجه

 هايبعالوه، کره از سیاست .است هاآن کارمندان آسیب دیده و هايشرکت هاي مالی بهکمک و وام ارائه انواع براي هابرنامه

 گرفت تصمیم کره بانک مرکزي مارس، 23 تاریخ پولی جدید براي تعدیل مشکالت اقتصاد استفاده نمود. از جمله آنکه در

 بحران از جلوگیري براي راعمومی  هايبنگاه توسط شده منتشر قرضه اوراقو همچنین  محلی قرضه اوراق مقداري

 خریداري نماید. نقدینگی احتمالی

 نرخ کرهبانک مرکزي  .داد کاهش درصد 0,75 به را خود معیار بهره نرخ اضطراري اقدامی دربعالوه بانک مرکزي کره 

 رضهق اوراق در بازارآزاد، نقدینگی افزایش براي وکرد  اعمال کوچکتر هايشرکت به وام تسهیالت براي را کمتري بهره

هاي تولید ناخالص داخلی تأیید می کنند که مسیر رشد دادهشایان ذکر است،  خریداري کرد. را هابانک توسط شده صادر

به تهیه بودجه اضافی کرد تا در  کره براي چهارمین بار اقدام دولت اگوستماه در براي عادي سازي آغاز شده است، 

 .میلیارد دالر) محرك مالی تزریق کند274,83تریلیون وون ( 310مجموع حدود 

 مکزیک 2-5

 23تا ( ندانفر جان خود را از دست داده 60،254نفر مبتال داشته و  556216حدود  مکزیک 19کووید  با شیوع گسترده

درصد است.  2,38گان بهبودیافتهدرصد و  7,5درصد، فوتی ها  2,41سهم مبتالیان این کشور از جهان . )2020اگوست 

https://www.mehrnews.com/service/corona
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باالیی میر و ضریب مرگ نسبتاً درصد در جهان است که  4,8درصد در مقابل 14ضریب مرگ و میر ناشی از این بیماري 

  را در بین کشورهاي مورد بررسی دارد.

نظیر باال بودن نسبت بدهی دولت به دآمد ملی، وجود اقتصاد مکزیک به دلیل مواجه بودن با مشکالتی  2019در سال 

درصدي را تجربه کرد. همچنین به دنبال بروز پیامدهاي منفی  0,1رشد اقتصادي منفی  2019کسري بودجه و ... در سال 

بینی شده است (صندوق بین المللی پول، درصد پیش 9منفی  2020ادي این کشور براي سال شیوع کرونا رشد اقتص

 ). 2020 اگوست

 که حالی در داد، کاهش شدت به را ها، مخارج مصرفی خانوارها و باال رفتن هزینهبیکاري ناشی از قرنطینه افزایش

 شود تولید) مشاهده می5اطمینانی کاهش یافت. همانطور که در نمودار (نا افزایش گذاري نیز به دلیل سرمایه هايفعالیت

سراسري  شد. این سقوط منعکس کننده انقباض سابقهبی دچار یک سقوط 2020داخلی مکزیک در فصل دوم  ناخالص

 و خصوصی مصرف صنعتی، بود، اما از ماه جون (اواخر فصل دوم) نرخ رشد ماهانه تولیدات هاي اقتصادبخش همه در

 مطلوبی رشد با واليج ماه در هاکاال هاي حوالهثابت بهبود یافت. همچنین، برخالف انتظارات درخواست گذاري سرمایه

 مالی، انضباط و ضمن رعایت نظم 2020سپتامبر  8 در دولت کننده بهبود یافت. بعالوه،شدند و تقاضاي مصرف مواجه

رود می لذا انتظار .کرد لحاظ آینده سال بودجه نویس هاي محرك مالی خوبی را براي بهبود تحرك اقتصاد در پیشبسته

 17,1از رکورد  کیاقتصاد مکز )،5براساس نمودار ( بهبود یابد. 2020باقی مانده سال  هايماهتغییرات رشد اقتصادي در 

 .درصد رشد کرد 12 ،2020به سپتامبر  یدر سه ماهه منتهه و شد یابیباز 2020 فصل دومانقباض در  يدرصد

(درصد)  2020تا فصل سوم  2019رشد اقتصادي مکزیک طی فصل اول  -5نمودار   

                     Resource: https://tradingeconomics.com 
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که موردنظر بانک  درصدي 3 فگیر در محدوده هدتا قبل از شروع بیماري همه 2019نرخ تورم از ابتداي از سوي دیگر، 

و سقوط قیمت جهانی نفت نرخ تورم به دلیل کاهش  19گیر شدن بیماري کووید مرکزي این کشور بود قرار داشت. با همه

عنوان ماه آوریل  به صد دردر 2,15 به 2020درصد در ژانویه  3,24از  قیمت سوخت مصرفی در مکزیک کاهش و

با بروز پیامدهاي اقتصادي  2020 سپتامبرحال تورم مکزیک در ماه ید. بااینترین سطح خود در پنج سال گذشته رسپایین

 )).5د (جدول (درصد رسی 4,01به 

هاي مهم اقتصادي مکزیک در دوران کروناشاخص -5جدول   

 شاخص
2019 2020 

 سپتامبر اگوست يجوال نجو یم آوریل مارس فوریه ژانویه

مصرف تورم 

 کننده
3,6 3,24 3,7 3,25 2,15 2,84 3,33 3,62 4,05 4,01 

 7,55 7,45 6,21 6,87 7,6 6,71 6,81 5,92 3,37 4,4 تورم مواد غذایی

 5,1 5,2 5,4 5,5 4,2 4,7 2,9 3,6 3,8 ۳٫۳ نرخ بیکاري

-13,27 2,4 رشد صادرات  8,94 4,79 39,01- 
22,7

- 
83,05 7,8 3,7 3,7 

 -24,4 3,8 -6,5 1,3 -۱٫۹ رشد واردات
18,4

- 
27,5 8,5 3,3 10,7 

                Resource: https://www.imf.org and https://tradingeconomics.com 
   

 هاي روبه باال شده است.دچار نوسان هاي غذا و انرژيقیمت ،گذاريهاي اخیر به دلیل افزایش نااطمینانی در سرمایهدر ماه

. این درحالی است یافت افزایش درصد 4,05 بهاز انتظارات بود و  فراتر 2020 آگوست درماهانه  تورمبه این ترتیب نرخ 

 هاي اخیرماهدر  )،5براساس جدول (درصدي داشته است.  3,6تورم  2019که شاخص قیمت مصرف کننده در سال 

 همواره تورم قیمت مواد غذایی بیشتر از تورم بوده است.

هاي متعدد در این دو متغیر است. بررسی روند ماهانه صادرات و واردات نشان دهنده افت و خیز )،5مطابق با جدول (

در ماه جون  هاي نفتی، تقاضاي خارجی و مقررات تجاري بوده است.این افت و خیزها عمدتاً به دلیل تغییرات درآمد

درصدي نسبت به ماه قبل  83ه از رشد هاي تجاري ایاالت متحد، رشد صادرات مکزیک به دلیل بازگشایی مرز2020

درواقع، روند رشد صادرات و واردات مکزیک در فصل سوم . ه استرشد داشت اخیر نیز اندکی هايبرخوردار شد و در ماه

بررسی روند رشد صادرات و واردات مکزیک نشان از کاهش حجم مجموع همچنان اما بهبود یافته است.  2020سال 

 34,16، به نسبت به سال قبل يدرصد 8,5با کاهش  کیواردات به مکزتجارت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد. 
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 ،درصد) -23,8( بخش خصوصی مصرف ،صد)در -5,9( ياواسطه يکاالها دیخر رایز ،دیرس 2020دالر در سپتامبر  اردیلیم

 .است افتهیکاهش  درصد) -27,4روغن (مصرف درصد) و  -8,4( گذاريهیسرما

وصی گذاري بخش خصدیده و تعدیل افت مصرف و سرمایهآسیب يهادولت مکزیک براي کمک به بهبود فعالیت بنگاه

 فضاي نفت نپاییو  رشد اقتصاديکاهش به دنبال شیوع بیماري کرونا،  در واقعیاست تخفیف مالیاتی استفاده کرد. از س

 رد داد. کاهش را ها هزینه کمتر، درآمد جبران براي مکزیک دولتلذا، . مانده است باقی مالیات گسترش براي محدودي

 نای. کردند اعالم را خود مشتریان از پشتیبانی اقدامات نیز مکزیک در فعال تجاري هاي بانک ،2020 مارس 30 تاریخ

در همچنین  .بنگاه داشت و مشتري هراعتبار  به بسته ماه، شش تا چهار بین اعتباري هايپرداخت تعویق شامل پشتیبانی

 یک میلیون شغلکمک مالی به  (MXN)مکزیک  پزوي میلیارد 25 که است کرده اعالم مکزیک دولت، 2020می  11

اختصاص  رسمی اقتصاد هزار شغل فعال در 500غیررسمی و  اقتصادفعال در هزار شغل  500این وام به. تزریق خواهد کرد

 یافت.

 آرژانتین 2-6
 23(تا اند نفر جان خود را از دست داده  6،795و حدود  مبتال داشتهنفر  329،043نزدیک به  19کووید  با شـیوع گسترده  آرژانتین

درصد است.  1,54گان درصد و بهبودیافته 0,9ها فوتیدرصـد،   1,46سـهم مبتالیان این کشـور از جهان    .)2020 اگوسـت 

اٌم جهان 18. این کشور در جایگاه درصد در جهان است 4,84درصد در مقابل  3ضریب مرگ و میر ناشی از این بیماري 

 .قرار دارد در میان کشورهاي مبتال به کرونا

ــاد يها تیفعال ،نـه یقرنط بوجود آورده؛ آن هم در در  یقابل توجه یمال نهیقرار داده و هز ریرا تحت تأث ي آرژانتیناقتصـ

سال  تبینی در ماه اگوسبر اساس آخرین پیش. اسـت  یالملل نیالزم به اعتبارات ب یفاقد دسـترسـ   نیکه آرژانت یطیشـرا 

 برآورد تر از. شایان ذکر است این مقدار کمشود منقبض 2020 سال در درصد 11,8 آرژانتین اقتصـاد  رودمی انتظار 2020

به شدت  کرونا ویروسهاي ناشـی از شـیوع   تعطیلی به دلیل تولید زیرا ،)درصـدي  9,4 کاهش( در ماه جون اسـت  قبلی

اما برخی انتظارات خوشبینانه براي کاهش اثرات این  .)2020اگوست  20، 1(موسسه آمار ملی آرژانتین آسـیب دیده است 

 6,5بینی رشد مثبت ردن این شـرایط باعث شـده است پیش  و موقتی تلقی ک 2020هاي باقی مانده از سـال  بیماري در ماه

 لحاظ شود. 2020درصدي براي فصل سوم سال 

 دوره در درصد 10,1 از 2020 سال اول ماهه سـه  در آرژانتین بیکاري نرخشـود،  می) مالحظه 6نمودار (همانطور که در 

 باالترین درصد رسید که 13,6درصد و سپس در فصل سوم به  13,1به  این رقمدر فصل دوم  رسید، درصد 10,4 به قبل

  .ه استبودطی دو سال اخیر  بیکاري نرخ

                                                           
1 Argentina National Statistical Institute (INDEC) 



 
1399 آذر ماه -5پایش تحوالت کالن اقتصادي شماره    

و پیش بینی فصل سوم (درصد) 2020تا فصل دوم  2019رشد اقتصادي و نرخ بیکاري آرژانتین طی فصل اول  -6 نمودار  

 
      Resource: https://tradingeconomics.com 

 

درصدي است. افزایش  28,6قیمت مصرف کننده کشور آرژانتین گروه مواد غذایی با وزن  گروه کاال در شاخص ترینمهم

 2019شده است. در سال  2019هاي تورم ماهانه بسیار باالتر از سال نرخ تورم این گروه در کنار سایر عوامل باعث نرخ

درصد برسد. اگرچه  53,3به  2020میانگین نرخ تورم براي سال  شودبینی میدرصد بوده است اما پیش 34,3تورم آرژانتین 

رم را اندکی انتظارات افزایش تو 2020درصد در ماه سپتامبر  36,6 درصد در ماه ژانویه به 52,9کاهش نرخ تورم ماهانه از 

 رد.تعدیل خواهد ک

این  .درصد سقوط کرده است 15,3و  4,5هاي اگوست و سپتامبر به ترتیب رشد صادرات در ماه )،6براساس جدول (

ات صادر مجموع ،همچنین بوده است. متحده ایاالت و چین برزیل، بهصادراتی  هايمحموله سقوط از ناشی عمدتاًسقوط 

 1.کاهش داشته استدرصد  19بت به مدت مشابه سال قبل نس 2020در سپتامبر سال  نیآرژانت

اقتصادي آرژانتین در دوران کروناهاي مهم شاخص -6جدول   

 2019 شاخص
2020 

 رسپتامب اگوست يجوال جون یم آوریل مارس فوریه ژانویه
 36,6 40,7 42,4 42,8 43,4 45,6 48,4 50,3 52,9 34,3 تورم مصرف کننده

 40,08 44,5 46 47,4 48,7 52,2 51,3 54,2 58,8 58,4 تورم مواد غذایی

                                                           
1 https://www.ceicdata.com/en/indicator/argentina/total-exports 
 

2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3
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 -15,3 -4,5 0,7 2,4 -5/4 16,9 0,2 -0,09 -4,9 4,7 رشد صادرات

 12,8 17,8 2,2 3,8 4,2 8,5 -8,09 -0,6 -10,1 -20,4 رشد واردات
Resource: https://www.imf.org and https://tradingeconomics.com  

ین داد. همچنین بخش تأمها را کاهش هاي مالیات بر بنگاهدولت آرژانتین براي مقابله با رکود ناشی از شیوع کردنا، نرخ

 دولت آرژانتین برايیر را تحت پوشش خود قرار داد. پذاجتماعی آرژانتین بخشی از حقوق نیروي کار مشاغل آسیب

 ایرس یا مدیره هیئت اعضاي الزحمه حق یا دستمزدافزایش  بعالوه، نباشه وضع کرد.ها محدودیت توزیع سود ابنگاه

 رايب ها بانک تا نمود فراهم را هاییمشوق مرکزي آرژانتین بانک همچنین را ممنوع کرد. هاي بزرگبنگاه اداري هايارگان

 ه وارداتتعرف کنند. دولت آرژانتین نرخ اعطا ترجیحی نرخ با اعتباراتی متوسط و کوچک هاي شرکت به حقوق پرداخت

 24 ن ازهمچنی را صفر اعالم کرد. )غیره و پزشکی ابزار و تجهیزات ،بهداشتی تجهیزات مثال عنوان به( کاال چندین براي

 .شدند معاف صادراتی عوارض پرداخت از روز 60 مدت به ها (مانند چرم)برخی کاال ، صادراتجون

 ایران -3

است. سهم  نفر بهبود یافته داشته 459250نفر فوتی و  32953نفر مبتال به کرونا،  574856کشور  2020 اکتبرام 26تا  

درصد است. ضریب مرگ و میر ناشی از این  1,43درصد و بهبودیافته گان  2,83درصد، فوتی ها  1,3مبتالیان از جهان 

 متوسط جهانی است.بیش از دو برابر درصد است که  5,7بیماري 

درصد  1,8به  1398رشد اقتصادي بدون نفت نه ماهه  اي کهاقتصاد ایران قبل از کرونا در حال خروج از رکود بود به گونه

رکود مجددا به شیوع بیماري کرونا با درصد بود)،  2,4رشد اقتصادي بدون نفت ایران منفی  1397(در سال رسیده بود 

 افت کرد. 1,7و  2,4به ترتیب  1399و سه ماهه اول  1398اي که رشد اقتصادي در سه ماهه چهارم برگشت بگونه
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رشد اقتصادي بدون نفت ایران (درصد) -7 ارنمود   

 
                                مأخذ: مرکز آمار ایران                                                                   

بخش خدمات با توجه به سهم باالي مواجه شده است.  1399درصد) در سه ماهه اول  12,9بخش معدن با بیشترین افت (

که صنعت بخش  .)يدرصد 3,5افت ( افت را تجربه کرده استبیشترین بعد از بخش معدن  ،در ارزش افزوده کل اقتصاد

درصد مواجه شده  0,4با افت  1399وده در سه ماهه اول درصدي تولید روبرو ب 2,7افزایش  با 1398در سه ماهه چهارم 

  صدي تقریبا بدون آسیب بوده است.در 0,1است. بخش کشاورزي کشور با رشد مثبت 

هاي کاهش رشد اقتصادي کشور، بیکاري نیز بالتبع افزایش خواهد یافت. هرچند آماري از وضعیت بیکاري در ماه اهمگام ب

روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي کل  در خصوصآخرین آمار ارائه توسط مرکز آمار ایران اخیر وجود ندارد، لیکن 

درصد کاهش داشته است.  3,7)، 1398 دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهارکشور نشان می

و  1اندمیلیون نفر از بازار کار خارج شده 2بعبارت دیگر در فصل بهار سال جاري نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 

 اضافه شده است. به جمعیت بیکاران 

رود سطح عمومی قیمتها کاهش یابد، همچنان که در بررسی کشورها با توجه به مبانی اقتصادي با کاهش تقاضا انتظار می

هاي مختلف منجر به کندي افزایش قیمتها شده بطوریکه به وضوح این مسئله دیده شد. در ایران نیز کاهش تقاضا در بخش

درصد بود، و  34,8که  1398 ماهدر اسفند نسبت به مشابه سال قبل)منتهی به ماه مورد نظر ه (دوازده ما کنندهتورم مصرف

درصد کاهنده شده بود از شهریور ماه  25,9، 26,4، 27,8، 29,7، 31,9به ترتیب  1399تا مرداد فرورودین هاي طی ماه

                                                           
 . 1399. مرکز آمار ایران، طرح نتایج آمارگیري از نیروکار در بهار 1 
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البته عالوه  درصد رسید. 27,2و  26,1ترتیب شهریور و مهر به هاي ماهمجددا روند افزایشی به خود گرفت بطوریکه در 

  درصد) نیز تاثیر داشته است.  100بر بیماري کرونا، جهش ناگهانی نرخ ارز (نزدیک به 

حاد جامعه بویژه براي تقویت در برابر این ذکر شد، به دلیل افزایش تقاضاي آ ها همچنانکه قبال نیزدر بخش خوراکی

این اتفاق رخ داده  که در مورد کشورهاي مورد بررسی دقیقاً رخ دهدتورم در این بخش رود افزایش بیماري، انتظار می

هاي مناسب تنظیم بازار، روند کاهشی تورم بخش خوراکی و خالف کشورهاي دیگر در ایران به دلیل سیاستاست. بر

خش که در دوازده ماهه منتهی به ها تداوم یافته و به روند کاهشی خود ادامه داده است. بطوریکه تورم این بآشامیدنی

 شهریورهاي ماهدرصد و در  42,7به این سال ماه درصد بود در اسفند  48,1نسبت به مدت مشابه سال قبل  1398بهمن ماه 

 . درصد رسید 22,6 و 21,5 ترتیب به به 1399و مهر 

نال کاهش تقاضا، رکود جهانی و اثر غیرمستقیم شیوع ویروس کرونا بر مبادالت خارجی ایران به طور عمده از کا

کشورهایی که با ایران مرز در هایی در مرزها بوده است. به عنوان مثال پس از اعالم شیوع ویروس کرونا، محدودیت

اي براي مبادله کاالها در نظر گرفته شد که از بسته شدن مرزهاي زمینی تا توقف پروازها مشترك زمینی دارند، تدابیر ویژه

مقصد ایران در نوسان بوده است. ایجاد محدودیتها تنها به مبادله کاالها ختم نشد، بلکه بخش ترانزیت، ورود و به مبدا و 

نقل، فروش بلیط، خدمات تهیه غذا، وحمل ها (نظیرخروج مسافر و تعطیل شدن کسب و کارهاي مرتبط با این فعالیت

بر اقتصاد و تجارت خارجی کشور بر جاي گذاشت.  ءوهاي خدمات مسافري و سایر کسب و کارها)، اثرات سآژانس

د مرزهاي موجوطریق از تجارت خود را هاي اقتصادي، تالش کرد هایی در مسیر فعالیتمحدودیتایجاد ایران نیز پس از 

 با افت مواجه شد.  کرونا به دلیل تأثیراتآمار تجارت خارجی ، با این حال. ادامه دهد

هزار  20511، 99فروردین  15تا  98میزان صادرات غیر نفتی کشور در دوره اول بهمن ماه سال  ۱بر اساس اعالم گمرك

از ) که میلیون دالر 8959هزار تن به ارزش  25902در مدت مشابه سال قبل، (میلیون دالر بوده است  6504تن به ارزش 

فراگیري  .اهش داشته استکسال قبل درصد نسبت به مدت مشابه  27 یدرصد و ارزش 20حدود لحاظ وزنی 

 جهانی قیمت غذایی و کاهش نظیر مواد تقاضا در برخی کاالها کاهش و زمینی مرزهاي هايمحدودیت کرونا، ویروس

یکی از دالیل افزایش نرخ ارز در ابتداي سال جاري نیز به همین تغییرات  نفتی از جمله دالیل این کاهش هستند. مشتقات

  مرتبط است.

 به هزارتن 7102 جاري، سال فروردین 15 تا 98 سال ماه بهمن اول از یعنی ی،کشور نیز در این بازه زمان یزان وارداتم

 افزایش داشته است. حمل کاالهايدرصد  7,5 یدرصد و ارزش 10,3دالر بوده که از لحاظ وزنی  میلیون 7927 ارزش

                                                           
1 . https://www.mehrnews.com/news/4902066/... 

https://www.mehrnews.com/news/4902066/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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له دالیل از جمهاي بهداشتی له دور با رعایت پروتکلشورهاي بافاصک مبدا از طریق کشتی و از تولید هاينهاده و اساسی

 عدم تاثیر پذیري واردات از بیماري کرونا بوده است.

به استثناي نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین (میزان صادرات غیرنفتی کشور  ،1399در شش ماهه نخست سال 

بوده که در مقایسه با  الرمیلیون د 13566هزار تن و به ارزش  46318، بالغ بر )بدون صادرات از محل تجارت چمدانی

داشته است. همچنین میزان دالري درصدي در ارزش  34,13درصدي در وزن و  33,94کاهش  ،1398مدت مشابه سال 

ري در مقایسه با مدت مشابه درصدي در ارزش دال 21,66درصدي در وزن و  1,35واردات کشور در این مدت، با کاهش 

 39، 1399 اول سال ها در پنج ماهه. این کاهشر رسیده استمیلیون دال 16783هزار تن و  16524به ارقام  ،1398ال س

درصد در ارزش واردات بوده است. این ارقام نشان میدهد در شهریور ماه به نسبت  23درصد کاهش در ارزش صادرات و 

درصد  24ارزش صادرات  1399ود یافته بطوریکه در شهریور ماه ببهکمی  ،وضعیت تجارت خارجی کشور ،هاي قبلماه

 ماه قبل بوده است.از بیشتر 

 خسارات وارد بر کسب و کارهاي کوچک و متوسط: 

 هزار واحد 500 حداقل و پروانه داراي صنفی واحد هزار 760 میلیون و 2 به نزدیک حاضر حال در آمارهاي موجود، طبق

 اصناف وجهه غالب واقع در است. نفر 3,1 صنفی واحد هر در میانگین شاغلین. اندفعال کشور در پروانه فاقد صنفی

 از شبی به کشور واحدهاي اقتصادي کل از خرد کسب وکارهاي سهم نیز طور کلی به. آنهاست مقیاس بودن خرد کشور،

 بنابراین. دارند فعالیت کشور در نیز متوسط و کوچک کسب وکار واحد هزار 81 حدودآن  بر عالوه. رسدمی درصد 14

 درصد 18 از بیش کهکنند می فعالیت ایران در متوسط و کوچک خرد، وکار کسب هزار 341 و میلیون 3 بر بالغ مجموع در

 کرونا شیوع اثر در متوسط و کوچک خرد، واحدهاي به وارده خسارات دقیق میزان از اگرچه .هستند خرددر مقیاس  آنها

 ذیل شرح هب گردند،بازمی شیوع ابتدایی هايماه به اغلب که برآوردها  برخی نتایجلیکن  نیست، دست در دقیقی اطالعات

 :1هستند ذکر قابل

 هزار 27 بر بالغ ماهانه مجموع در و آسیب دیده کرونا از گروه صنفی 57 ایران، اصناف اتاق محاسبات اساس بر. الف

 قطب. شده است ایجاد خسارت کرونا) شیوع اول دوماه طی حداقلی کارکنان دستمزد و اجاره شامل تومان (فقط میلیارد

 به مربوط اهبیشترین آسیب که انددیده آسیب کرونا از مستقیم طور به واحد صنفی میلیون 1,45 حدود در محاسبات، این

 ل،سا پایان تا برآورد شده. بوده است صافکاري و مکانیکی ها،آپاراتی مشاوران امالك، آرایشگري، پوشاك، واحدهاي

 نظیر واحد هزار 350حدود  موارد، این جز به. برسد تومان هزار میلیارد 202,5به  حداقل وارده خسارات مجموع

                                                           
 1399آبان  14، 88تجارت، شماره . گزارش تحوالت جهانی صنعت، معدن و 1 
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 واحدهاي اند. مابقینیز داشته رونق بلکه ندیده آسیب تنها نه ینیئپروت کنندگان محصوالت عرضه و هاخواربارفروشی

غذاهاي نیمه آماده صنعتی در وضعیت  فروش و خانگی شیرینی و غذا فروش واحدهاي نظیر واحد) هزار 950( صنفی

  .اندداده ادامه خود فعالیت به قبل از کمتر بینابینی قرار داشته و به میزانی

 شیوع کرونا اول ماه دو طی )،1399 بازرگانی (پرمه، هاي و پژوهش مطالعات موسسه در شده انجام مطالعه اساس بر.  ب

بر این اساس  است. شده برآورد تومان میلیارد هزار 46 حدود تعطیل شده اصناف به شده تحمیل زیان کل کشور، در

 هزار میلیارد تومان خسارت به اصناف کشور تحمیل گردد.  276 حداکثر تا پایان سال شود،بینی میپیش

 هزار مالک 465 روي بر را پیمایشی مطالعه 1399 سال روز ابتدایی 15 طی اسالمی شوراي مجلس هايپژوهش مرکز.  ج

 رینبیشت بدست آمده، نتایج اساس بر. داد انجام پروانه داراي صنفی منتخب خوشه 7 در صنفی تولیدي واحدهاي مدیر یا

 24چاپ ( و حوزه تحریر به مربوط ترتیب به 1398 سال پاییز به نسبت مورد مطالعه اصناف تولید و فعالیت کاهش میزان

 هب متعلق کاهش نیز بیشترین اشتغال خصوص در. است بوده درصد) 15( و خدمات درصد) 20( کفش و کیف درصد)،

 سال پایانی هايماه در نیز فروش میزان نظر از همچنین. است درصد) بوده 7پوشاك ( و درصد)، نساجی 8غذایی ( حوزه

   .است بوده درصد 98 تا 67 بین و شدید کاري، هايحوزه همه در فروش کاهش قبل، سال مشابه مدت به نسبت 1398

  

 جمع بندي -4

افت خواهد کرد  درصد 4,8معادل  2020 در سال جهانی اندازه اقتصاد ،پول المللیبین بینی صندوقآخرین پیش براساس
 درآمد کم هايخانواده معیشت وضعیت ،روند این. است ترپایین درصد 1,1 )2020 آوریل بینی قبلی (درپیش به نسبت که
   .به این سو را به مخاطره خواهد انداخت 1990هاي صورت گرفته در کاهش فقر از دهه پیشرفت اخالل کرده و دچار را

درصد را تجربه کنند و در سال  5,8 منفی اقتصادي رشد 2020 سال در یافته توسعه کشورهاي که شده است بینیپیش
 2020در سال  درصد 3,3 منفی رشد توسعه حال در و نوظهور کشورهاي ،در این میاندرصد برسند.  3,9به رشد  2021

 درصدي 4,1 منفی رشد خاورمیانه و مرکزي درصد داشته باشند. آسیاي 6شان رشد با بهبود اقتصادهاي 2021و در سال 
خواهد رسید. چین در زمره معدود درصد  8,1در حوزه کارائیب و آمریکاي التین نیز افت اقتصاد به . نمایند تجربه را

درصد  12,8و  10,6( اسپانیا و ایتالیا درصد) خواهد داشت. کشورهاي 1,9رشد مثبت ( 2020کشورهایی است که در سال 
داراي بیشترین افت  درصد) -5,8و برزیل ( )درصد -9,8( انگلستان ،)درصد -9( مکزیک ،)درصد – 9,8( فرانسه ،)افت

رود که در صورت مهار شیوع ویروس کرونا، اقتصاد جهان در سال آینده انتظار میاما  .ند بوددر رشد اقتصادي خواه
 درصدي را به ثبت برساند. 5,2 میالدي رشد
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درصدي مواجه بوده  3حجم تجارت جهانی با کاهش  2020بر اساس آمارهاي سازمان جهانی تجارت در سه ماهه اول 
 جمعیت از زیادي سهم آن با محدودکننده مرتبط اقدامات و ویروس که هنگامی دوم، ماهه سه براي اولیه است. برآوردهاي

 اما است، زیاد تاریخی نظر از هاکاهش است. این %18,5 حدود افت دهنده نشان داده است، پوشش قرار تحت را جهانی
 تجارت حجم افت پول، المللیبین صندوق 2020ماه جون سال  بینیپیش اساس همچنین بر .باشد بدتر بسیار توانستمی

 جهانی تجارت حجم کاهش بینیدر این پیش بطوریکه ،شده است بیشتر قبلی گزارش به نسبت 2020 سال در جهانی
 اهشک پیشرفته کشورهاي. است گردشگري بویژه خدمات و کاالها ضعیف تقاضاي از ناشی که شد خواهد درصد 10,4
 انتظار دیگر سوي از. کرد خواهند تجربه را درصدي 9,4 کاهش توسعه حال در و نوظهور کشورهاي و درصدي 11,5

 8,3 رشد و کرده طی را بهبودي روند 2021 سال در تجارت حجم کشورها، داخلی تقاضاي تدریجی رشد با رودمی
 .بزند رقم را درصدي

 0,8معادل  2020کننده در کشورهاي پیشرفته در سال المللی پول، شاخص مصرفبینی صندوق بینهمچنین مطابق پیش
خواهد بود که ناشی از افت هاي قبلی) بینی(کاهش نسبت به پیشدرصد  5درصد و کشورهاي نوظهور و درحال توسعه 

 است. 2020تقاضاي داخلی کشورها در سال 

 ورهايکش در متوسط و کوچک خرد، وکارهاي کسب بر کرونا شیوع اثرات خصوص در شده انجام تحقیقات کلی طور به
آنها  سوم یک. اندشده مواجهآمد در شدید کاهش با وکارها کسب این از نیمی از بیش مجموع در که دهدمی نشان جهان

 ماهه سه یط است ممکن نیزآنها  از نیمی و نباشند آتی ماه یک طی بقا به قادر حمایتی اقدامات بدون که دارندآن  بیم نیز
 طحس در متوسط و کوچک وکارهاي کسب بر کرونا شیوعآثار  خصوص در متعدد هايپیمایش .شوند ورشکستآتی 

 کوچک وکارهاي کسب درصد 90 بر کرونا شیوع ن،ئژو ماه پیمایش طبق مریکاآ متحده ایاالت دراست  حاکی جهان
 نیز درصد 54 و شده تامین زنجیره در اخالل دچار وکارها کسب درصد 54. است داشته متوسط تا شدید منفی تاثیرات

 اندکرده گزارش را فروش کاهش کوچک، وکارهاي کسب درصد 87 کانادا در. دارند نقدینگی ذخیره ماه 2 تا 1 براي تنها
 هايریسک خصوص در مکنزي موسسه مطالعه. است بوده درصد 100 تا 50 بین افت اینآنها  از نیمی تقریبا براي که

 یشب و متوسط و کوچک وکارهاي کسب به متعلق خطر، در مشاغل سوم دو از بیش دهدمی نشان اروپا مشاغل بر کرونا
 .شودمی مربوط خرد هايبنگاه به نیزآنها  درصد 30 از

اکثر  نیبنابرا ،توان اظهار نظر کردکشورها قاطعانه نمیدر خصوص ارزیابی تاثیر بیماري کرونا بر اقتصاد ، شرایط کنونیدر 
 نمایند:می میرا ترسبدبینانه  يویسنار کبینانه و یخوش يویسنار کالمللی از جمله بانک جهانی یهاي بینهاي نهادگزارش

 کننده مشاغلمحدود ها و اقداماتقرنطینهکه  ابدی یکاهش م يبه گونه ا يریگ کند که همهیفرض مسناریوي خوشبینانه 

 2020سال هاي آتی ماه، و در خواهد شددر حال توسعه لغو  يو بعداً در کشورها شرفتهیپ يدر اقتصادهاهاي پیشرو ماهدر 

 ینیبشیپ ویسنار نی. اخواهد شد يریجلوگ یگسترده مال يها و از بحران شودرها می ندیناخوشا یجهان از عوارض جانب

 صد خواهد رسید.رد 5,2مثبت به شود و می ایاح 2021سال در  یجهانکند رشد  یم
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 جدید يهاتیمحدوداجراي  ای دیتمدشدت گرفتن شیوع بیماري در صورت ، اما از سوي دیگر بر اساس سناریوي بدبینانه

پرداخت  يبرا . مشاغل ممکن استشدخواهد نیز تر  قیعم ي، رکود اقتصادياقتصاد تیشدن اختالالت در فعال یطوالن ای

 یتگاستقراض شود و ورشکس يها نهیتواند منجر به باال رفتن هز یم يریپذسکیر شی، افزاجدي شوندمشکل دچار  یبده

 ید جهان، رشبدبینانه يویسنار نیشود. تحت ا یاز کشورها منجر به بحران مال ياریتواند در بس یها مفرض شیپاین و 

 .)2020جون  8(بانک جهانی،  ابدیدرصد کاهش  8 بایتقر 2020تواند در سال  یم

 دهد که:نتایج بررسی تاثیر بیماري کرونا بر اقتصاد کشورها نشان می

 ترکیه 

 بود درصد 12,2 قبل سال مشابه مدت نسبت 2020 ژانویه به منتهی ماهه دوازده در که قیمتها عمومی سطح افزایش 
 افزایش یافت.   درصد در سپتامبر 14,9افزایش قیمت مواد غذایی به  یافت. کاهش درصد 11,75 به سپتامبر در
  درصد رسیده و پیش بینی شده است  13,4درصد بوده در جوالي به  12,8، 2020نرخ بیکاري در ترکیه که در آوریل

 درصد افزایش یابد.  17,4و  13,8در اگوست و سپتامبر به 
 درصد نسبت به ماه  28,5درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته و  4,8ماه سپتامبر با  ترکیه در صادرات

ر سپتامب-. میزان صادرات ترکیه در بازه زمانی ژانویهیافت تحقق دالر میلیون 10 و میلیارد 16 آگوست در سطح 
نیز افزایش  کل وارداتدرحالیکه . یافته استدرصد کاهش یافته  10,9در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته  2020

درصدي  79,5 با رشدها، در بازه زمانی مذکور کسري تجارت داخلی بر اساس این دادهداشته است. درصدي  1,5
 .دالر افزایش یافته است 93میلیارد و  21به 

  ،در فصل درصد  11به منفی  2020سال فصل اول درصد در  -0,1از رشد اقتصادي این کشور ناشی از بیماري کرونا
رشد اقتصادي مثبت و به میزان  2020 سال رود در فصل سومها انتظار میرسید. اما بر اساس پیش بینی این سال دوم
 درصد باشد.  2,8

 
 ایتالیا

 شد با شیوع بیماري کرونا تورم مصرف کننده در ایتالیا نیز روندي نزولی به خود گرفته همانطوریکه پیش بینی می

 کاهش یافته است.  2020درصد در سپتامبر  0,6به منفی  2020درصد در ژانویه  0,5بطوریکه از 

  ها هاي تورم منفی سایر گروهتأثیر نرخ، تحت 2020در مقابل تورم مواد غذایی که پس از جهش یکباره در ماه آوریل

 درصد در ماه سپتامبر رسید. 1,2شروع به افزایش کرد و به  2020اندکی تعدیل شده بود مجددا از ماه جون 

  هاي درصد در ماه آوریل رسید. اما به دلیل عدم رفع کامل پیامد 7,3به  2020درصد در ژانویه  9,5نرخ بیکاري از

  درصد در ماه سپتامبر رسید. 9,6 شیوع کرونا مجددا به
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  نسبت به مدت مشابه  2020 اگوست درصد در 12,6واردات  و درصد 7به دلیل شیوع مجدد بیماري کرونا صادرات

  .است یافته کاهش درصد 26,7واردات  و درصد 34,3 صادرات ،2020 جوالي با مقایسه در. سال قبل کاهش یافت

   درصد کاهش یافت. اما  12,4درصد و  5,4تولید ناخالص داخلی به ترتیب  کاهش 2020در فصل اول و دوم سال

 درصدي از رکود خارج شود. 16,1با رشد مثبت  2020شود از فصل سوم بینی میپیش

 

 اسپانیا

 1,1منفی بوده اند. نرخ تورم از  2020سال  در فصل دوم و سومکننده هاي تورم مصرفبه دلیل کاهش تقاضا نرخ 

درصد در ماه ژانویه  2تورم مواد غذایی از  رسیده است. 2020درصد در سپتامبر  0,4به منفی  2020درصد در ژانویه 

 درصد رسید. 2,4و در ماه سپتامبر به رسید  2020درصد در آوریل  4به  2020

 درصد  16,3درصد در فصل دوم و سپس به  15,3به  2020درصد در فصل اول  14,4نیز از  این کشور نرخ بیکاري

 افزایش یافته است. این سال در فصل سوم

 2020اندکی بهبود یافته است. اما مجددا در ماه اگوست  2020هاي جون و جوالي صادرات و واردات اسپانیا در ماه 

 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. 17,2درصد و  9,1صادرات و واردات این کشور 

  کاهش تولید ناخالص داخلی اسپانیا که دلیل اصلی آن . وارد دوره رکود شد 2020سال  فصل اولاقتصاد اسپانیا نیز از

درصد در فصل اول و  17,8و  5,2به ترتیب  ،شیوع گسترده کرونا و تعطیلی کسب و کارها در دوران قرنطینه است

 درصدي دست یافت. 16,7به رشد مثبت  2020داشته است. اما در سومین فصل سال کاهش این سال دوم 

 کره جنوبی

 با روند کاهشی از  2020در نیمه اول سال به دلیل کاهش تقاضا ناشی از شیوع بیماري کرونا کننده نرخ تورم مصرف

تورم  رسید و به یک درصد در سپتامبر افزایش یافت. 2020 میدرصد در  0,3به منفی  2020 درصد در ژانویه 1,5

 رسیده است.  2020 سپتامبردرصد در  8,3به  2020درصد در ژانویه  1,8موادغذایی در مدت مذکور از 

 در سپتامبر این سال درصد 3,9به  2020آکوست درصد در ماه  3,2از  2020 در سپتامبر یدر کره جنوب يکارینرخ ب 

 بوده است. درصد 3,4در ماه مشابه سال قبل . این رقم دیرس

  درصدي داشته است. 21رشد صادرات نسبت به ماه قبل  2020در سپتامبر 

 خود در بیش از  انقباضبازگشت و از شدیدترین  درصد) 1,9مثبت ( اقتصاد کره جنوبی در سه ماهه سوم به رشد

 .یک دهه گذشته بهبود یافت
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 مکزیک

 در و دیسطح خود در پنج سال گذشته رس نیترنییعنوان پادرصد به 2,15به حدود  2020 لینرخ تورم در ماه آور 

 7,5 حدود درصد در ماه ژانویه به 3,4 حدود نرخ تورم مواد غذایی از .دیدرصد رس 4,01 بهاین سال ماه سپتامبر 

 . رسید 2020درصد در سپتامبر

  افزایش یافته است.  این سالدرصد در ماه سپتامبر  5,1به  2020درصد در ژانویه  3,8نرخ بیکاري نیز با افزایش از 

  ات مکزیک ارد. صادرات و ودارد 2020فصل سوم بهبود از بررسی روند رشد صادرات و واردات مکزیک نشان از

 درصد بهبود یافته است. 10,7و  3,7ترتیب نسبت به ماه گذشته به  2020در ماه سپتامبر 

 به سپتامبر  یدر سه ماهه منتهو شد  یابیباز 2020 فصل دومانقباض در  يدرصد 17,1از رکورد  کیاقتصاد مکز

 .درصد رشد کرد 12 ،2020

 

 آرژانتین

 رسید. نرخ تورم مواد غذایی از  2020درصد در سپتامبر  36,6درصد در ژانویه به  52,9کننده از نرخ تورم مصرف

 رسیده است.  2020درصد در آوریل  40,08به  2020درصد در ماه ژانویه  58,8

 کرونا  روسیو ریهمه گ يماریاز زمان ابتال به ب. دیدرصد رس 13,1به  2020سال  فصل سومدر  نیآرژانت يکاریرخ بن

 ه است.بود 2004 سال سومفصل  از يکارینرخ ب نیباالترنرخ  نیدر بازار کار، ا

 کاهش داشته است درصد  19نسبت به مدت مشابه سال قبل  2020در سپتامبر سال  نیصادرات آرژانت . 

 شد. اما  یقیدچار رکود عم يدرصد 16,2و  4,2 یمنف يهابا تجربه رشد 2020در فصل اول و دوم سال  نیآرژانت

 درصد برسد. 6,5به مثبت  يدر فصل سوم رشد اقتصادشود بینی میپیش

 

 ایران

 نتایج در خصوص ایران حکایت از آن دارد که:

 کننده (دوازده ماههاي مختلف منجر به کندي افزایش قیمتها شده بطوریکه تورم مصرفاز کاهش تقاضا در بخش 

هاي فرورودین ماه درصد بود، و طی ماه 34,8که 1398قبل) در اسفندماه  منتهی به ماه مورد نظر نسبت به مشابه سال

درصد کاهنده شده بود از شهریور ماه مجددا روند  25,9، 26,4، 27,8، 29,7، 31,9به ترتیب  1399تا مرداد ماه 
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درصد رسید. البته عالوه  27,2و  26,1به ترتیب 1399سال افزایشی به خود گرفت بطوریکه در شهریور ماه و مهر ماه 

 درصد) نیز تاثیر داشته است.   100بر بیماري کرونا، جهش ناگهانی نرخ ارز (نزدیک به 

 و به روند  ها تداوم یافتهدر ایران به دلیل سیاستهاي مناسب تنظیم بازار، روند کاهشی تورم بخش خوراکی و آشامیدنی

نسبت به مدت  1398. بطوریکه تورم این بخش که در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه کاهشی خود ادامه داده است

سال  درصد و در مهر ماه 21,5به  1399درصد و در شهریور ماه  42,7درصد بود در اسفند به  48,1مشابه سال قبل 

 درصد رسید. 22,6 جاري به

 ندارد، لیکن آخرین آمار ارائه توسط مرکز آمار ایران هاي اخیر وجود اگرچه آماري از وضعیت بیکاري ایران در ماه

دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادي کل کشور نشان می در خصوص

درصد کاهش داشته است. بعبارت دیگر در فصل بهار سال جاري نسبت به فصل مشابه  3,7)، 1398 سال قبل (بهار

 و به جمعیت بیکاران اضافه شده است.  اندمیلیون نفر از بازار کار خارج شده 2سال قبل حدود 

  به استثناي نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و (میزان صادرات غیرنفتی کشور  ،1399در شش ماهه نخست سال

درصدي در  33,94کاهش  ،1398مقایسه با مدت مشابه سال در ، )همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی

درصدي  1,35کاهش به ترتیب واردات این ارقام در خصوص داشته است. دالري درصدي در ارزش  34,13وزن و 

درصد کاهش در ارزش صادرات  39، 1399ها در پنج ماهه . این کاهشاستبوده درصدي در ارزش  21,66در وزن و 

هاي قبل کمی وضعیت در شهریور ماه به نسبت ماه دهددرصد در ارزش واردات بوده است. این ارقام نشان می 23و 

 درصد بیشتر ماه قبل بوده است.  24ارزش صادرات  1399ود یافته بطوریکه در شهریور ماه بتجارت خارجی کشور به

 1,8به  1398اي که رشد اقتصادي بدون نفت نه ماهه اقتصاد ایران قبل از کرونا در حال خروج از رکود بود به گونه 

درصد بود)، با شیوع بیماري کرونا مجددا  2,4رشد اقتصادي بدون نفت ایران منفی  1397رسیده بود (در سال درصد 

 1,7و  2,4به ترتیب  1399و سه ماهه اول  1398به رکود برگشت بگونه اي که رشد اقتصادي در سه ماهه چهارم 

 افت کرد.

 در  دقیقی اطالعات کرونا شیوع اثر در متوسط و کوچکخرد،  واحدهاي به وارده دقیق خسارات میزان از اگرچه

 :ذکرند ابلق ذیل شرح به گردند،بازمی شیوع هاي ابتداییماه به اغلب که برآوردها  برخی لیکن نتایج نیست، دست

 میلیارد هزار 27 بر بالغ ماهانه مجموع در و آسیب دیده کرونا از گروه صنفی 57 ایران، اصناف اتاق محاسبات اساس بر

 آسیب کرونا از مستقیم طور به واحد صنفی میلیون 1,45 حدود در محاسبات، این طبق. شدخواهد  ایجاد تومان خسارت

 کاريصاف و مکانیکی ها،آپاراتی مشاوران امالك، آرایشگري، پوشاك، واحدهاي به مربوط هابیشترین آسیب که انددیده

 . برسد تومان هزار میلیارد 202,5به  حداقل وارده خسارات مجموع سال، پایان تا برآورد شده.  شودمی
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نیز  ونقر بلکه ندیده آسیب تنها نه پروتیینی کنندگان محصوالت عرضه و هاخواربارفروشی نظیر واحد هزار 350حدود 

غذاهاي نیمه  فروش و خانگی شیرینی و غذا فروش نظیر واحدهاي واحد) هزار 950( صنفی واحدهاي اند. مابقیداشته

  .اندداده ادامه خود فعالیت به قبل از کمتر آماده صنعتی در وضعیت بینابینی قرار داشته و به میزانی

 انزی کل کشور، در شیوع کرونا اول ماه دو طی بازرگانی، هاي و پژوهش مطالعات موسسه در شده انجام مطالعه اساس بر

ثر شود، حداکبینی میاست. بر این اساس پیش شده برآورد تومان میلیارد هزار 46 حدود تعطیل شده اصناف به شده تحمیل

 هزار میلیارد تومان خسارت به اصناف کشور تحمیل گردد.  276

 یا هزار مالک 465 روي بر را پیمایشی مطالعه 1399 سال روز ابتدایی 15 طی اسالمی شوراي مجلس هايپژوهش مرکز

 نبیشتری بدست آمده، نتایج اساس بر. داد انجام پروانه داراي صنفی منتخب خوشه 7 در صنفی تولیدي واحدهاي مدیر

 24چاپ ( و حوزه تحریر به مربوط ترتیب به 1398 سال پاییز به نسبت مورد مطالعه اصناف تولید و فعالیت کاهش میزان

 . است بوده درصد) 15( و خدمات درصد) 20( کفش و کیف درصد)،

. است درصد) بوده 7پوشاك ( و درصد)، نساجی 8غذایی ( حوزه به متعلق کاهش بیشتریننیز  اشتغال خصوص در

 همه در فروش کاهش قبل، سال مشابه به مدت نسبت 1398 سال پایانی هايماه در نیز فروش نظر میزان از همچنین

   .است بوده درصد 98 تا 67 بین و شدید هاي کاري،حوزه
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https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/GHA/ARG 
https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?locations=MX 
https://tradingeconomics.com/argentina/exports 
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