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 چکیده:
 هب توانمی را پویایی این. است همراه تقاضا کاهش با زیادي حد تا کرونا گیرهمه بیماري از ناشی اقتصادي خسارت
اهده مش نیز صنایع سایر مورد در پویا همین. کرد مشاهده جهانگردي گردشگري و مانند تأثیر تحت صنایع در وضوح

ها و قطع زنجیره تامین و کمبود مواد اولیه که منجر به کاهش تولید و افزایش کار در شرکتکاهش عرضه نیروي. شودمی
ار هم از طرف تقاضا و هم عرضه اقتصاد بر شود از جانب عرضه فشار بر افزایش قیمتها را بهمراه دارد. لذا فشبیکاري می

 شود. کشورها وارد می

با این مقدمه کوتاه، این گزارش در نظر دارد آثار بیماري کرونا را ابتدا بر اقتصاد جهانی و سپس در خصوص کشورهاي 
زارش کنکاش در این گ منتخب (نظیر روسیه، ترکیه، آلمان، فرانسه، آمریکا و ژاپن) و ایران بررسی نماید. شاخصهاي مورد

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

 دهد که:ها نشان مینتایج بررسی

  درصد کاهش خواهد یافت.  32تا  13بین  2020بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت، حجم تجارت در  سال
درصد رشد داشته  9,8و  10,6به ترتیب  2018و  2017که حجم تجارت کاالیی جهان در سال این در حالی است 

فاوت تلف متخبا توجه به شدت و ضعف شیوع بیماري کرونا مقدار تغییر در حجم تجارت جهانی در مناطق م .است
 بوده است. 

  در  یالمنافع، از کاهش دو رقممستقل مشترك  يو کشورها انهی، خاورمقایبه جز آفر 2020تمام مناطق در سال
است که  تیواقع نیاز ا یناش ،در صادرات (برآوردي) زیناچ اًکاهش نسبت نیصادرات و واردات رنج خواهند برد. ا

، کمتر هامتیآن با نوسان ق يهستند که تقاضا یمتک بريمناطق به شدت به صادرات محصوالت انرژ نیا يکشورها
 .شوددست خوش تغییر می

  درصد  22,6تا درصد  10 بین مستقل مشترك المنافع يو کشورها انهی، خاورمقایآفردر خصوص واردات نیز مناطق
 . خواهد داشتافت 

  نظر کرد توان اظهارکشورها قاطعانه نمی ياقتصادرشد در خصوص ارزیابی تاثیر بیماري کرونا بر ، شرایط کنونیدر ،
تولید ناخالص ها پیش بینیان دارند. بر اساس عاین بیماري بر اقتصاد کشورها اذتاثیرات عمیق  بهلکن همه اقتصاددانان 

 درصد افت خواهد کرد و علت عمده آن نیز کاهش تقاضا خواهد بود. 1,5 تادرصد  5/0 بینداخلی جهان 

  کننده در مصرفدهد که در دوران کرونا تورم نشان می ي منتخبکشورهاتورم در نتایج بررسی تاثیر بیماري کرونا بر
تمامی آنها به دلیل افت تقاضاي کل اقتصاد و تاثیر سایر متغیرها (نظیر کاهش قیمت نفت در بازار جهانی) با کاهش 
مواجه شده است. در مقابل تورم مواد غذایی در تمامی کشورهاي مورد بررسی به دلیل افزایش تقاضاي براي آنها 

 با بیماري کرونا افزایش یافته است. جهت تقویت قواي جسمانی به منظور مقابله
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 و مواد غذایی کشورهاي منتخب  کلتورم بررسی تغییرات ): الفجدول (

 شاخص کشور
2019 2020 

 آوریل مارس فوریه ژانویه دسامبر

 ترکیه
 10,9 11,9 12,4 12,2 11,8 تورم کل

 11,3 10,1 10,6 9,0 10,9 تورم مواد غذایی

 فرانسه
 0,3 0,7 1,4 1,5 1,5 تورم کل

 3,7 1,9 1,8 2,0 2,1 تورم مواد غذایی

 ژاپن
 0,2 0,4 0,4 0,7 0,8 تورم کل

 - 1,4 1,2 1,2 1,9 تورم مواد غذایی

 روسیه
 3,1 2,5 2,3 2,4 3,0 تورم کل

 - 2,2 1,8 2,1 2,7 تورم مواد غذایی

 آمریکا
 0,3 1,5 2,3 2,5 2,3 تورم کل

 3,5 1,9 1,8 1,8 1,8 تورم مواد غذایی

 آلمان
 0,9 1,4 1,7 1,7 1,5 تورم کل

 4,6 3,6 3,1 2,4 1,9 تورم مواد غذایی

 

  تمامی  دردهد که در دوران کرونا نشان می ي منتخبکشورهانرخ بیکاري در نتایج بررسی تاثیر بیماري کرونا بر
ل بیکاران یافته است. آمریکا بیشترین خیکشورهاي مورد بررسی به دلیل تعطیلی کسب و کارها و کاهش تولید افزایش 

را در این دوران تجربه کرده است. کشور فرانسه اطالعات ماهانه ارائه نکرده لذا در جدول زیر آورده نشده است. 
 آمار این کشور بصورت فصلی بوده که آمارها این کشور نیز حکایت از افزایش بیکاري در این دوران است.

 کشورهاي منتخب  درنرخ بیکاري ): بجدول (

 کشور
2019 2020 

 آوریل مارس فوریه ژانویه دسامبر

 15,6 15,1 13,6 13,8 13,7 ترکیه

 3,2 2,5 2,4 2,4 2,2 ژاپن

 5,0 4,7 4,6 4,7 4,6 روسیه

 14,7 4,4 3,5 3,6 3,5 آمریکا

 4,2 3,5 3,4 3,2 3,2 المان
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  دهد که در دوران کرونا، صادراتنشان می ي منتخبکشورهاتجارت خارجی در نتایج بررسی تاثیر بیماري کرونا بر 
بررسی آمارها  در تمامی کشورهاي مورد بررسی به دلیل کاهش تقاضاي جهانی و رکود حاکم کاهش یافته است.

یه از رات روسدهد که در برخی از کشورها تاثیر بیماري با تاخیر زمانی همراه بوده است. به عنوان مثال صادنشان می
 در خصوص است.کاسته شده آلمان از ماه مارس صادرات از بیماري کرونا تاثیر گرفته در حالی که  2020ماه فوریه 

به . اندتاثیر نپذیرفته کرونا از بیماريبرخی کشورها دهد که آمار واردات نشان میواردات وضع کمی متفاوت است. 
 اند.ر واردات مواجه بودهسیه با افزایش دوترکیه و رعنوان مثال 

 کشورهاي منتخب رشد صادرات و واردات ): ججدول (

 شاخص کشور
2019 2020 

 مارس فوریه ژانویه دسامبر

 -13,2 7,8 11,5 6,2 رشد صادرات ترکیه

 6,7 12,1 22,6 14,9 رشد واردات

 -18,4 -1,3 -5,4 -2,2 رشد صادرات فرانسه

 -21,2 0,2 -2,2 -2,8 رشد واردات

 -11,7 -1 -2,6 -6,3 رشد صادرات ژاپن

 -5 -13,9 -10,7 -4,8 رشد واردات

 -20 -19,1 -2,6 -4,5 رشد صادرات روسیه

 11,2 12,3 -24,3 13,9 رشد واردات

 -11,4 -0,9 0,6 2,2 رشد صادرات آمریکا

 -11,4 -4,5 -1,6 -2,4 رشد واردات

 -7,9 0,3 -13,4 2,4 رشد صادرات آلمان

 -4,5 -2,8 -1,5 1,4 رشد واردات

 

  ال در فصل اول و دوم سدهد که نشان می ي منتخبکشورهادر  رشد اقتصادينتایج بررسی تاثیر بیماري کرونا بر
. بیشترین کاهش رشد اقتصادي مربوط به استمنفی بوده در تمامی کشورهاي مورد بررسی ، رشد اقتصادي 2020

  .شونداکثر کشورهاي مورد بررسی در فصل سوم از رکود خارج میکشور آمریکا و آلمان است. 

 کشورهاي منتخب در دوره کرونارشد اقتصادي ): دجدول (

 2020پیش بینی  2019 کشور
 فصل سوم فصل دوم  فصل اول فصل چهارم فصل سوم فصل دوم  فصل اول

 2,8 -5,2 -1,7 1,9 0,8 1,1 2,0 ترکیه

 8,9 -14,3 -5,8 -0,1 0,3 0,3 0,4 فرانسه
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 3,8 -4,2 -0,9 -1,9 0,0 0,6 0,5 ژاپن

 - - - 0,6 0,5 0,6 -0,1 روسیه

 - -17 -4,8 2,1 2,1 2,0 3,1 امریکا

 3,6 -10,6 -2,2 -2,2 -0,1 0,3 -0,2 آلمان

 

 نتایج در خصوص ایران حکایت از آن دارد که:

  درصد) نسبت  32,2( 1399درصد) و فرورودین ماه  34,8( 1398کننده در ماههاي اسفند مصرفدوازده ماهه تورم
ظار ؛ در حالی که انتها کاهشی بوده است)(تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه به ماههاي قبل از خود کاهشی بوده است

رفت با توجه به افزایش رشد نقدینگی و انتظارات تورمی روند کاهشی سطح عمومی قیمتها کندتر و یا معکوس می
 گردد. 

 کاهش  و ها بر خالف کشورهاي دیگر در ایران به دلیل سیاستهاي مناسب تنظیم بازارها و آشامیدنیدر بخش خوراکی
ها تداوم یافته است. بطوریکه تورم این بخش که در ، روند کاهشی تورم بخش خوراکی و آشامیدنیقدرت خرید

درصد و در  42,7درصد بود در اسفند به  48,1قبل  نسبت به مدت مشابه سال 1398دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 
جات و سبزیجات به دلیل درصد کاهش یافت. هر چند برخی اقالم این گروه نظیر میوه 36,6به  1399فروردین ماه 

 اند. تقاضاي زیاد ناشی از تقویت قواي جسمانی مردم افزایش قیمت بیشتري نسبت به سایر اقالم این گروه داشته
 با توجه 1398درصد در سال  10,6به  1397درصد در سال  11,8(از  1398کاهش نرخ بیکاري در سال رغم علی ،(

به خیل بیکاران به  کاسته شده و میلیون نفر 6,4تا  2,8رود از تعداد شاغالن بین به محاسبات انجام شده انتظار می
جاري میزان بیکاري در کشور روند افزاشی به رسد حداقل در بهارسال طور موقت اضافه شود. بنابراین به نظر می

درصد  4و حداکثر  2پذیر باشد. از تعداد شاغالن بخش خدمات حداقل هاي بعد ترمیم آن امکانخود گرفته و در ماه
 درصد خواهد بود. 1کم خواهد شد. این میزان در بخش صنعت حدود 

  درصد  20حدود ، از لحاظ وزنی 99فروردین  15تا  98میزان صادرات غیر نفتی کشور در دوره اول بهمن ماه سال
 هايمحدودیت کرونا، فراگیري ویروس .کاهش داشته استسال قبل درصد نسبت به مدت مشابه  27 یو ارزش
ل نفتی از جمله دالی مشتقات جهانی قیمت غذایی و کاهش نظیر مواد تقاضا در برخی کاالها کاهش و زمینی مرزهاي

  این کاهش هستند.
 افزایش داشته است. درصد  7,5 یدرصد و ارزش 10,3از لحاظ وزنی  ،یاردات کشور نیز در این بازه زمانزان ویم

ي هاشورهاي بافاصله دور با رعایت پروتکلک مبدا از وطریق کشتی  از تولید هاينهاده و اساسی کاالهايحمل 
 بوده است. از جمله دالیل عدم تاثیر پذیري واردات از بیماري کرونابهداشتی 

 بینی شده رشد تولید ناخالص داخلی بواسطه تعطیلی/ نیمه تعطیلی بسیاري از کسب و کارها در یک بازه یک پیش
واحد درصد کاهش یابد. با توجه به سهم باالي  5و  2) به ترتیب 2) و دو و نیم ماهه (سناریوي 1ماهه (سناریوي 
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 خدمات ارزش افزودهبسیاري از کسب و کارها در این بخش، بخش خدمات در ارزش افزوده کل اقتصاد و تعطیلی 
درصد) و کشاورزي  36هاي صنعت (با زیان حدود رو بوده و بخشدرصد) روبه 56,5با بیشترین زیان وارده (حدود 

هاي بعدي بیشترین آسیب اقتصادي قرار دارند. در بخش صنعت نیز بیشترین درصد) در رتبه 5,5(با زیان حدود 
(صنایع  ايهاي هستههاي حاصل از تصفیه نفت و سوختارده در رشته فعالیت تولید کک، فرآوردهزیان و

 شود.پاالیشگاهی)، خودرو، صنایع غذایی و آشامیدنی، موادشیمیایی و پوشاك و منسوجات مشاهده می

 ي ایران وضعیت اقتصاد مقایسه تبعات بیماري کرونا بر اقتصاد کشورهاي مورد بررسی و ایران حاکی از آن است که
در مقایسه با آنها، ازآسیب کمتري برخوردار بوده است و یکی از دالیل آن نیز آمادگی ایران به جهت رویارویی با 

تنظیم بازار به جهت مدیریت مناسب و  ستادظرفیتهاي نهادهاي تصمیم ساز همانند هاي بین المللی و وجود تحریم
 بوده است.ذخایر راهبردي در کشور وجود 
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 تاثیر بیماري کرونا بر اقتصاد جهانی -1

 تجارت جهانی 1-1

  :شده استدو سناریو برآورد  ، اثرات بیماري کرونا بر تجارت جهانی درقالبسازمان جهانی تجارت بر اساس گزارش

، و خواهد شدآغاز  2020دوم سال  مهیکه از ن يتجارت و پس از آن بهبود دی، با افت شدنانهیبنسبتاً خوش يوی) سنار1(
 .اتفاق خواهد افتاد یطوالنپس از مدت  يتندتر و بهبود هیبا افت اول انه،نیبدب يوی) سنار2( 

درصد کاهش خواهد  32تا  13بین  2020در  سال حجم تجارت  ،هاي سازمان جهانی تجارتبینیبر اساس آخرین پیش
درصد رشد داشته  9,8و  10,6به ترتیب  2018و  2017تجارت کاالیی جهان در سال حجم این در حالی است که  یافت.
بوده  تلف متفاوتخدر مناطق مبا توجه به شدت و ضعف شیوع بیماري کرونا مقدار تغییر در حجم تجارت جهانی  .است

 است. 

 (سایر مناطق مستقل مشترك المنافع يو کشورها انهی، خاورمقایبه جز آفر 2020مام مناطق در سال ، تویدر هر دو سنار
 (برآوردي) زیناچ اًکاهش نسبت نیدر صادرات و واردات رنج خواهند برد. ا ی، از کاهش دو رقم)مل هر سه منطقه استاش

 بريبه شدت به صادرات محصوالت انرژ (سایر مناطق) مناطق نیا ياست که کشورها تیواقع نیاز ا یناش ،در صادرات
 .شود، کمتر دست خوش تغییر میهامتیآن با نوسان ق يهستند که تقاضا یمتک

ینانه در سناریو خوشب (سایر مناطق) مستقل مشترك المنافع يو کشورها انهی، خاورمقایآفردر خصوص واردات نیز مناطق 
درصد افت پیش بینی شده است. این امر میتواند صادرات غیرنفتی کشور را به این  22,6درصد و در سناریو بدبینانه  10

 مناطق که عمدتا بازارهاي هدف ایران را تشکیل میدهند دست خوش تغییر نماید.

 
  

  

-17.1
-12.9 -12.2 -13.5

-8

-14.5

-22.2

-10.3 -11.8 -10

-25
-20
-15
-10

-5
0

آمریکاي شمالی
آمریکاي جنوبی

و مرکزي اروپا آسیا سایر مناطق

صادرات واردات



 
1399 خرداد ماه - 2ن اقتصادي شماره الپایش تحوالت ک   

 تحت سناریو خوش بینانه  2020کاال در سال  : رشد (درصد) صادرات و واردات جهانی1نمودار 

 
 تحت سناریو بدبینانه  2020کاال در سال  : رشد (درصد) صادرات و واردات جهانی2نمودار 

 

 رشد اقتصادي 1-2

 يامدهایپ یابیدر هنگام ارز شود،کشورها به دلیل شیوع بیماري کرونا دست خوش تغییر میاوضاع  نکهیتوجه به ابا 
تا چه  سرویو ، این است کهاستمطرح  ياقتصاداز منظر که  ی. سؤال اصلبودمحتاط باید  ریگهمه يماریب نیا ياقتصاد

 توان اظهارقاطعانه نمی، شرایط کنونی. در کدامندمهار آن الزم براي و اقدامات  خواهد یافتگسترش  زانیمدت و به چه م
 .1کرد میرا ترسبدبینانه  يویسنار کبینانه و یخوش يویسنار کتوان یمی نی، بنابرانظر کرد

ست و آن این ا ، وجود دارد ریگهمه يماریب وعیامروز از شاست که  یبراساس دانشبینانه یا خوش هیپا يویسنار •
در  یجهان ي، رشد اقتصادویسنار نی. در اشود گرید يکشورها یبرخو  نیچمحدود به  روسیوانتشار  زانیمکه 

 .کندیبهبود م در نیمه دوم شروع بهشود و یبه شدت آهسته م 2020اول سال  مهین

 
 2020در سال  19شیوع کوید ناشی از بینانه رشد اقتصادي جهان : سناریو خوش3نمودار 

                                                           
1 . OECD, 2020 
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در اروپا  شرفتهیپ ياقتصادها ریو سا هیانوسیو اق ایسراسر منطقه آس ياگستردهبصورت  روسیودر سناریو بدبینانه  •
عمق رکود اقتصادي بیشتر شده و مدت زمان بدان معناست این سناریو . گیردرا در بر می یشمال يکایو آمر

 بیشتري نیز براي بهبود الزم است.

 

 
 2020در سال  19از شیوع کوید ناشی بینانه رشد اقتصادي جهان : سناریو بد4نمودار 

 

و  2020فصل اول  و هنگ کنگ در نیدر چ یداخل يتقاضا يدرصد 4کاهش  ریتاثسازي شبیه در هر دو این سناریوها،
 ییرغذایغ يکاالها متیو ق یدر سهام جهان يدرصد 10دهد، به عالوه کاهش یرا نشان مدرصدي در فصل دوم   2کاهش 

. تصور دهدرا نشان می 2020مه اول سال یدر همه کشورها در ندرصدي ریسک  10 شی، و افزا2020اول از سال  مهیدر ن
 روند.یم نیاز ب 2021سال  لیدر اوا جیها به تدرشود که تمام شوكیم

بینانه همانطوریکه قبال گفته شد بیماري در چین متمرکز خواهد شد. برخی صنایع از قبیل زغال سنگ، در سناریو خوش
درصد تولید  17با کاهش فروش مواجه خواهند شد. با توجه به اینکه چین  2020اول سال فصل صنعت خودرو و ... در 
درصد تقاضاي جهانی را براي برخی  40درصد صنعت گردشگري و  9درصد تجارت جهانی،  11ناخالص داخلی جهان، 

 .دادهد خواتحت تاثیر قرار  کاالها دارد، این تحوالت ابتدا در چین و سپس دیگر کشورها (به میزان ارتباط با چین) را

درصد کاهش خواهد یافت. بیشتر  5/0بینانه، تولید ناخالص داخلی جهان حدود بر این اساس، در حالت سناریو خوش
 این کاهش ناشی از کاهش تقاضا در چین است. 
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، گستره ویروس کرونا چین، کشورهاي آسیا و اقیانوسیه و اقتصادهاي پیشرفته در نیم کره شمالی در 2در سناریو بدبینانه
خواهند بود. این سناریو عالوه بر موارد ذکر شده در سناریو اول، شامل سقوط ناگهانی تقاضا در بخش  2020سال 

د ناخالص داخلی در سطح جهان تحت درصد تولی 70خصوصی در مناطق ذکر شده خواهد شد. در این سناریو باالي 
تاثیر قرار خواهند گرفت. محدودیت در سفرها، تجارت اعم از صادرات و واردات را شامل خواهد شد. پیش بینی شده 

 درصد افت کند و علت عمده آن نیز کاهش تقاضا خواهد بود.  1,5است که در این حالت تولید ناخالص داخلی 

 

     
ز شیوع اناشی بینی رشد اقتصادي کشور/ گروه کشورها / جهان در قالب دو سناریو خوش بینانه و بدبینانه : پیش5نمودار 

 2020در سال   19کوید 

 

 بینیدهد. این ارقام کاهش در مقدار پیشنمودار زیر سهم هریک از عوامل ایجادکننده کاهش در تولید جهانی را نشان می
شود، در دهد. همانطوریکه از نمودار زیر مالحظه میگرفته و سهم هریک از عوامل را به تفکیک نشان میاولیه صورت 

، نااطمینانی، 2020فصل اول عمدتا کاهش تقاضا در کاهش تولید جهانی نقش دارد. این در حالی است که در فصل دو سال 
تقاضا  شویم، شوكرفته که به پایان سال نزدیک مید. رفتهشونقیمت کاالها و اوراق بهادار نیز در کاهش تولید سهیم می

 .3شودتخلیه می

  

                                                           
ر تکشور جهان و درگیري سخت آمریکا و اروپا در شیوع بیماري کرونا، سناریو دوم (سناریو بدبینانه) محتمل 200. با توجه به گستره بیماري به بیش از  2

 بوده و آثار آن شاید بیشتر از آن چیزي باشد که در این گزارش پیش بینی شده است.
3 . OECD, 2020,P.10. 
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  2020سال در تولید جهانی به تفکیک فصول دهنده عوامل کاهش:  6نمودار 

 

 کشورهاي منتخبهاي کالن اقتصادي شاخصتاثیر بیماري کرونا بر  -2

 ترکیه: 2-1

 . سهم مبتالیانه استنفر بهبود یافته داشت 111577نفر فوتی و  4171نفر مبتال به کرونا،  150593این کشور  2020ام می 19تا  
. ضریب مرگ و میر ناشی از این استدرصد  5,85درصد و بهبودیافته گان  1,3درصد، فوتی ها  3,08این کشور از جهان 

  باشد.درصد می 6,54جهان  درصد است در حالی که این ضریب در 2,8بیماري 
اي قرار دارد، واحد پول این کشور (لیر) در دو سال گذشته کاهش ارزش داشته و تورم که وضعیت شکننده در رکیهاقتصاد ت

افزایش یافت. با شیوع  درصد نیز رسید) 25به  4برخی ماههادر ( بشدت 2019در سالهاي گذشته زیر ده درصد بوده در سال 
 معدود از یکیجمعیت  نفر میلیون 82بیماري کرونا، اقتصاد ترکیه بیشتر در معرض شکنندگی قرار گرفته است. ترکیه با 

 رجب آن جمهور رئیس که چیزي است، نکرده اجرا کشور سطح در اجباري تعطیلی یک تاکنون که است ییاروپا کشورهاي
 . است کرده اجتناب آن از اقتصاد از محافظت امید به تاکنون اردوغان طیب

. افزایش سطح عمومی قیمتها که کاهش یافت 2020با شیوع بیماري کرونا به دلیل کاهش تقاضاي کل اقتصاد تورم در آوریل 
درصد کاهش یافت.  10,9درصد بود در آوریل به  12,2شابه سال قبل منسبت مدت  2020در دوازده ماهه منتهی به ژانویه 

در دوازده ماهه منتهی به ژانویه مطابق با انتظارات تورم محصوالت خوراکی با افزایش همراه بود. افزایش قیمت مواد غذایی 
 درصد در آوریل افزایش یافت.   11,3درصد به  9از نسبت مدت مشابه سال قبل  2020

ا بیگر در طرف عرضه اقتصاد، بنگاهها به دلیل کاهش حجم تولیدات که عمدتا تعطیلی آنها را به همراه داشت، از سوي د
درصد بوده در مارس و  13,6، 2020دامن زدند. نرخ بیکاري در ترکیه که در فوریه نرخ بیکاري  به افزایشاخراج نیروي کار 

                                                           
 منتهی به ماه مورد نظر است. منظور دوازده ماهه. ٤ 
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 ایش یابد. درصد افز 15,6و  15,1آوریل پیش بینی شده است به 
با افزایش محدودیتهاي تردد توسط کشورها و گاهاً بستن مرزها، صادرات کشورها با کاهش روبرو شد. ترکیه نیز از این امر 

درصد مواجه شد، واردات این کشور نیز از رشدش  13,2صادرات کشور ترکیه با کاهش  2020مستثنی نیست. در ماه مارس 
 ) شد.2020درصد در مارس  6,7ه درصد در فوریه ب 12,1کاسته (از 

   
 : شاخصهاي مهم اقتصادي ترکیه در دوران کرونا1جدول 

 

  /https://tradingeconomics.comماخذ:                        
، رشد اقتصادي 2020از بیماري کرونا، در فصل اول با کاهش همراه شد. در فصل اول ناشی رشد اقتصادي این کشور نیز  

درصد کاهش  5,2درصد مواجه شد و پیش بینی شده است در فصل دوم اندازه اقتصاد این کشور به میزان  1,7ترکیه با کاهش 
 یابد. 

تعویق ه بنموده است با اجراي سیاستهایی نظیر دولت ترکیه به منظور خارج شدن از وضعیت بد ناشی از بیماري کرونا سعی 
 15,3اعطاي بسته محرك ، هاافزایش میزان تسهیالت موردنیاز بانک ،بهره بانک مرکزي ترکیه کاهش نرخ ،انداختن مالیات

، هاداخت وام شرکتپرتعویق سه ماه در باز ، گیر به عنوان سپر ثبات اقتصاديبراي مقابله با آثار بیماري همه میلیارد دالري براي
استمهال حق بیمه مالیاتی ، درصد به یک درصد به مدت سه ما 18افزوده در سفرهاي هوایی داخلی از کاهش مالیات بر ارزش 

فصل در  رودانتظار می هاماه و ... وضعیت اقتصادي خود را بهبود بخشد. بر اساس پیش بینی و تأمین اجتماعی براي شش
 درصد باشد.  2,8دي مثبت و به میزان رشد اقتصا 2020سوم 

 

 شاخص
2019 2020 

 آوریل مارس فوریه ژانویه دسامبر

 10,9 11,9 12,4 12,2 11,8 مصرف کنندهتورم 

 11,3 10,1 10,6 9,0 10,9 تورم مواد غذایی

 15,6 15,1 13,6 13,8 13,7 نرخ بیکاري

 -  -13,2 7,8 11,5 6,2 رشد صادرات
  - 6,7 12,1 22,6 14,9 رشد واردات

https://tradingeconomics.com/germany/exports
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 (درصد) 2020تا فصل سوم  2019طی فصل اول ترکیه رشد اقتصادي : 7نمودار 

 

 آلمان: 2-2

نفر بهبود یافته داشته است. سهم  154600نفر فوتی و  8123نفر مبتال به کرونا،  177289این کشور  2020ام می 19تا  

درصد است. ضریب مرگ و میر  8,1درصد و بهبودیافته گان  2,54درصد، فوتی ها  3,62این کشور از جهان مبتالیان 

 درصد در جهان است. 6,54درصد در مقابل  4,58ناشی از این بیماري 

 و بصورت فصلی هکردتجربه درصد را  0,6رشد اقتصادي  2019گذراند زیرا در سال آلمان روزهاي خوشی را نمی اقتصاد

ر قطعا شیوع بیماري کرونا رکود در این کشو د.نکدو فصل پی یا پی رشد اقتصادي منفی را سپري میدر حال حاضر نیز 

 10,6کاهش تولید ناخالص داخلی به  2020اي که پیش بینی شده است در فصل دوم سال به گونه ؛را عمیق تر خواهد کرد

طبق درصد بوده است.  2,2معادل  2020و سه ماهه اول  2019رم درصد برسد، در حالی که این کاهش در سه ماهه چها

مرکز به عنوان (آلمان رکود در از سوي دیگر اقتصاد آلمان از رکود خارج خواهد شد.  2020ها در فصل سوم پیش بینی

 . ته باشدداش) میتواند تاثیرات شدیدتري بر کشورهاي حاضر در زنجیره ارزش جهانی اروپادر  جهانی بویژه شبکه تولید
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 (درصد) 2020تا فصل چهارم  2019: رشد اقتصادي آلمان طی فصل اول 8نمودار 

 

ــیب ــتهاي حمایتی نظیر با دولت آلمان به منظور جبران آس ــیاس ــرکتهاي احتمالی از طریق س ن ها در تأمیکمک به ش

به مبلغ  2024تا  2021هاي گذاري بین ســالســرمایه، 5کواه مدتاز طریق اعطاي وام در  ســرمایه در گردش مورد نیاز

با هدف  6تاسیس صندوق تثبیت اقتصاد هاي مالیاتی؛رکتها، استمهال پرداختشـ میلیارد یورو براي بهبود نقدینگی  3,1

ــاغل 600حمایت  ــته  ،میلیارد یورویی از مشـ  10 ههاي خرد و کوچک کمیلیارد یورو دیگر براي بنگاه 40اعطاي بسـ

میلیارد یورو به  30هاي خرد داده شده و میلیارد یورو از این مبلغ به عنوان یارانه مسـتقیم به مشـاغل یک نفره و بنگاه  

، انتظار دارد وضعیت اقتصاد خود را در فصل سوم به رکود خارج نماید و رشد اقتصادي مثبت را 7صـورت وام اسـت  

 تجربه نماید.

                                                           
5 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-
der-wirtschaft.html   
6 economy stabilisation fund 
7 https://www.thelocal.de/20200319/coronavirus-germany-plans-40-billion-rescue-package-for-freelancers-and-
small-businesses   
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  )ICT(بطور خاص هاب محصوالت  جهانی تولیدمهم  : جایگاه آلمان در هابهاي9نمودار 
 

 تورم نرخاین در حالی است که  یافت افزایشقیمت مواد غذایی در دوران کرونا  ،آلمان آمار اداره جدید هاي داده براساس

ا شیوع بیماري کرونا شد بهمانطوریکه پیش بینی می .شد داشته نگه پایین نسبتاً و کاهش تقاضا نفت قیمت افت دلیل بهکننده مصرف

 2020درصد در آوریل  0,9به  2020درصد در ژانویه  1,7تورم مصرف کننده در آلمان نیز روندي نزولی به خود گرفته بطوریکه از 

درصد در آوریل افزایش  4,6به  2020درصد در ژانویه  2,4کاهش یافته است. در مقابل تورم مواد غذایی با روندي صعودي از 

افزایش یافت) افزایش بیشتري را  درصد نه تقریباً مارس ماه در آلمان در میوه و گوشت قیمتو بطور خاص برخی اقالم ( یافت

 .تجربه کردند

و  اي در حال کاهش استسابقهبیبصورت  حال در آلمانسطح اشتغال در  ،)IFO نام(با  آلمانی اقتصادي موسسهبر اساس گزارش 

 آوریل ماه درداد امتیاز را نشان می 93,4که در ماه مارس  Ifo 8فشارسنجی .زندمی ضربه اروپا رشد موتور به ویروس کرونا بشدت

 بخش هارچ آن در که است،در طول چند سال گذشته  "سطح اشتغال ترینپایین " نشانگر مطالعه آخرین. یافت کاهش امتیاز 86,3 به

بر همین اساس نرخ بیکاري که در ماه ژانویه  .هستند روبرو پایین شدت به اشتغال با) تجارت و خدمات ساز، و ساخت تولید،(

 درصد افزایش یابد. 4,2درصد رسید و پیش بینی شده است که در آوریل به  3,5درصد بود در مارس به  3,2معادل  2020

بر اساس گزارش . بوده است 2020 مارس در یورو میلیارد 91,6 ارزش به واردات و یورو میلیارد 108,9 ارزش به آلمانصادرات 

نسبت به مدت مشابه سال  2020 مارس دردرصد  4,5 واردات و درصد 7,9 صادراتبه دلیل شیوع بیماري کرونا  آلمان آمار اداره

 این صادرات، براي .است یافته کاهش درصد 5,1  واردات و درصد 11,8 صادرات ، 2020 فوریه با مقایسه در. قبل کاهش یافت

 .بود 2009 ژانویه از انهماه کاهش بزرگترین شاهد وارداتهمچنین . است 1990 آگوست از انهماه کاهش شدیدترین

   

                                                           
 فشار سنج وضعیت اشتغال در آلمان را نشان میدهد و کاهش آن به مفهوم افزایش بیکاري است.. ۸ 
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 : شاخصهاي مهم اقتصادي آلمان در دوران کرونا2جدول 

 شاخص

2019 2020 

 آوریل مارس فوریه ژانویه دسامبر

 0,9 1,4 1,7 1,7 1,5 کنندهمصرف تورم 

 4,6 3,6 3,1 2,4 1,9 تورم مواد غذایی

 4,2 3,5 3,4 3,2 3,2 نرخ بیکاري

 - -7,9 0,3 -13,4 2,4 رشد صادرات
 - -4,5 -2,8 -1,5 1,4 رشد واردات

  /https://tradingeconomics.comماخذ:                        
 

 فرانسه  2-3

 نفر 179927حدود در سراسر فرانسه  می 19که تا بطوري یافتبا سـرعت زیادي در فرانسـه گسـترش    کرونا ویروس 

 3,68سهم مبتالیان این کشور از جهان اند. هزار نفر جان خود را از دست داده 28به کرونا تأیید شـده و بیش از   مبتال

 15,69درصـد اسـت. ضریب مرگ و میر ناشی از این بیماري    3,24درصـد و بهبودیافته گان   8,82ها  درصـد، فوتی 

در میان کشورهاي مورد بررسی باالترین ضریب مرگ و میر مربوط به  درصـد در جهان است.  6,54درصـد در مقابل  

 برابر متوسط جهانی است. 2,4این کشور است که 

ــیوعاي دولت تاکنون اقدامات گســترده از جمله تعطیلی مدارس، ممنوعیت همه موارد  بیماري کرونا را براي کاهش ش

ی با توجه به آثار اقتصادي ناش اجرا کرده است.را هاي تفریحی و سفرها با مسافت طوالنی غیر ضـروري نظیر مسـافرت  

و فصل  2019درصد در فصل چهارم  5,8درصد و منفی  0,1به ترتیب به منفی  فرانسهاز شـیوع این بیماري، رشد اقتصادي در  

درصد در فصل دوم  14,3رشـد اقتصادي به منفی   ،شـود با ادامه این روند کاهشـی  بینی میفته اسـت. پیش کاهش یا 2020اول 

 ،هاي خرد، کوچک و متوسطهایی در حمایت از تأمین مالی شرکتشـود با اعمال سـیاست  بینی میبرسـد. همچنین پیش  2020

امکان استمهال پرداخت  ،ها SMEهاي تخصیص یافته بهو ضمانت وام Bpifrance ي جدید توسـط اعطاي اعتبارها

ــرکت ــتمهال پراخت هزینهمالیات بر شـ  و ها و کارآفرینانهاي تأمین اجتماعی براي بنگاهها و مالیات بر درآمد و اسـ

رشد اقتصادي در فصل  هابراي شرکتمیلیارد یورو جهت تضمین وام  45اعالم بسته دیگر حمایتی از مشاغل به ارزش 

 درصد افزایش یابد.  8,9به  2020سوم 

https://tradingeconomics.com/germany/exports
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درصد  0,3به  2020درصد در ژانویه  1,5با روند کاهشی از  2020در چهارماهه اول سال  کنندهمصرفاز طرف دیگر نرخ تورم 

باشد. از طرف دیگر آمارها حکایت از افزایش نرخ تورم رسـیده است که این کاهش به دلیل کاهش تقاضا می  2020در آوریل 

 درصد در ماه سوم همان سال دارد.  3,7به  2020درصد در ماه اول  2,0مواد غذایی از 

 2020سوم  فصلدرصد در  12به  2020فصل اول ر درصـد د  7,8بینی می شـود نرخ بیکاري نیز با افزایش بسـیار کمی از   پیش

  برسد.

در مقایسـه با مدت مشابه سال قبل حکایت از کاهش صادرات   2020بررسـی روند رشـد صـادرات و واردات در سـه ماه اول     

 درصدي در واردات 21,2و کاهش  هاي بین المللیمحدودیتبه دلیل  2020درصـد در مارس   18,4کاالها و خدمات به میزان 

 کاال و خدمات دارد.  

 

 : شاخصهاي مهم اقتصادي فرانسه در دوران کرونا3جدول 

 شاخص

2019 2020 

 آوریل مارس فوریه ژانویه دسامبر

 0,3 0,7 1,4 1,5 1,5 مصرف کننده تورم 

 3,7 1,9 1,8 2 2,1 تورم مواد غذایی

 -  -18,4 -1,3 -5,4 -2,2 رشد صادرات

 -  -21,2 0,2 -2,2 -2,8 رشد واردات

  /https://tradingeconomics.comماخذ:                             
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 (درصد) 2020سوم تا فصل  2019سه طی فصل اول ن: رشد اقتصادي و نرخ بیکاري فرا10نمودار 
 

 ژاپن 2-4
ــت 750و حـدود   19ابتال بـه کوویـد    هزار مورد 16ژاپن بیش از  کمترین آمار  .)2020می  19(تا  نفر فوت را تأیید کرده اسـ

به  مقامات ژاپنی ها را با وجود در معرض بودن این بیماري در بین کشــورهاي مورد بررســی ثبت کرده اســت.مبتالیان و فوتی

ود ممنوعیت ور اند.منظور کنترل شـیوع این بیماري و کاهش آثار ناشی از آن، اقدامات مختلف بهداشتی و اقتصادي انجام داده 

اند، تعطیلی مدارس بازدید کرده 19کووید  ازناشی د مسافران خارجی که از کشورها و مناطق وبه ژاپن، قرنطینه و ممنوعیت ور

ومی، اجبار مردم جهت ماندن در خانه، ایجاد امکانات پزشکی موقت و اتخاذ اقداماتی در جهت افزایش تولید و تأسـیسات عم 

ــکی و مواد غـذایی، بـه تعویق انداختن بازي   ــت  8 -ژوئیه  23توکیو به  2020هاي المپیک لوازم پزشـ از جمله  2021آگوسـ

   .مهمترین اقدامات در ژاپن بوده است

درصد در  0,9درصد و منفی  1,9صادي ناشی از شیوع این بیماري، رشد اقتصادي در ژاپن به ترتیب به منفی با توجه به آثار اقت

شود با ادامه این روند کاهشی رشد اقتصادي به منفی کاهش یافته اسـت. پیش بینی می  2020و فصـل اول   2019فصـل چهارم  

 هايهایی در حمایت از تأمین مالی شرکتا اعمال سیاستشود ببینی میبرسد. همچنین پیش 2020درصـد در فصـل دوم    4,2

ها، اعطاي وام  و اجراي برنامه ضمانت ویژه براي خرد، کوچک و متوسـط و سـایر فعاالن در بخش گردشـگري و سایر بخش   

درصد  3,8به  2020اند، رشـد اقتصادي در فصل سوم  هایی که پس از شـیوع با کاهش در فروش و سـود مواجه شـده   شـرکت 

 افزایش یابد. 

درصد در  0,2به  2020درصد در ژانویه  0,7با روند کاهشی از  2020در چهارماهه اول سال کننده مصـرف از طرف دیگر تورم 

به  2020درصــد در ماه اول  1,2رســیده اســت. از طرف دیگر آمارها حکایت از افزایش نرخ تورم مواد غذایی از  2020آوریل 

 سال دارد. درصد در ماه سوم همان  1,4

بینی رسیده است که پیش 2020درصد در ماه سوم  2,5به  2019درصد در دسامبر  2,2نرخ بیکاري نیز با افزایش بسیار کمی از 

 درصد افزایش یابد.  3,2می شود در ماه آوریل با افزایش شدیدي به 

ه سال قبل حکایت از کاهش صادرات در مقایسـه با مدت مشاب  2020بررسـی روند رشـد صـادرات و واردات در سـه ماه اول     

 درصدي در واردات کاال و خدمات دارد.  5و کاهش  2020درصد در مارس  11,7کاالها و خدمات به میزان 

 : شاخصهاي مهم اقتصادي ژاپن در دوران کرونا4جدول 

 شاخص

2019 2020 
 آوریل مارس فوریه ژانویه دسامبر

 0,2 0,4 0,4 0,7 0,8 مصرف کننده تورم 
 -  1,4 1,2 1,2 1,9 تورم مواد غذایی
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 3,2 2,5 2,4 2,4 2,2 نرخ بیکاري
 -  -11,7 -1,0 -2,6 -6,3 رشد صادرات
 -  -5,0 -13,9 -10,7 -4,8 رشد واردات

  /https://tradingeconomics.comماخذ:                            
 

 

 (درصد) 2020تا فصل سوم  2019: رشد اقتصادي ژاپن طی فصل اول 11نمودار 
 

 

 روسیه 2-5
می  19(تا  نفر جان خود را از دسـت داده اســت  2722نفر مبتال داشـته و   290678روســیه حدود  19کووید  با شـیوع گسـترده  

درصـد است.   3,67درصـد و بهبودیافته گان   0,85درصـد، فوتی ها   5,94سـهم مبتالیان این کشـور از جهان   . )2020

درصد در جهان است که کمترین ضریب مرگ  6,54درصد در مقابل  0,94ضـریب مرگ و میر ناشـی از این بیماري   

  هاي مورد بررسی دارد.میر را در بین کشور

 کننده ولیدت بزرگترین روسیه. است کاالها محور روسیه اقتصاد. است بزرگ اقتصاد یازدهمین و جهان کشـور  بزرگترین روسـیه 

 است، مهمترین انرژي بخش. است) درصـد  12( نیکل و) درصـد  18( طبیعی گاز ،) جهان تولید از درصـد  14( جهان در نفت

 می اختصاص خود به را دولت بودجه درآمد از درصد 30 و صادرات کل از درصد 65 ، داخلی ناخالص تولید درصـد  20-25

 .دهد

درصد در آوریل  3,1به  2020درصد در ژانویه  2,4با روند افزایشـی از   2020در چهارماهه اول سـال  کننده مصـرف نرخ تورم 

که از به طوريشده، رسـیده اسـت. همچنین موادغذایی در مدت مذکور با روند افزایشی مالیمی در قیمت کاالها مواجه    2020

 .  رسیده است 2020درصد در مارس  2,2به  2020درصد در ژانویه  2,1
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بینی رســیده اســت که پیش 2020درصــد در ماه ســوم  4,7به  2019درصــد در دســامبر  4,6نرخ بیکاري نیز با افزایش کمی از 

 درصد افزایش یابد.  5شود در ماه آوریل به می

ا و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت از کاهش شدید صادرات کااله 2020بررسـی روند رشد صادرات در سه ماه اول  

ــد در مارس  20خدمات به میزان  ــدي  24با کاهش  2020دارد. واردات نیز در ماه اول  2020درص ــدهدرص به لیکن  مواجه ش

 افزایش یافته است. 2020منظور تامین نیاز داخل در ماه هاي دوم و سوم 

 

 : شاخصهاي مهم اقتصادي روسیه در دوران کرونا5جدول 

 شاخص
2019 2020 
 آوریل مارس فوریه ژانویه دسامبر

 3,1 2,5 2,3 2,4 3 کنندهمصرفتورم 
 - 2,2 1,8 2,1 2,7 تورم مواد غذایی

 5 4,7 4,6 4,7 4,6 نرخ بیکاري
 - -20,0 -19,1 -2,6 -4,5 رشد صادرات
 - 11,2 12,3 -24,3 13,9 رشد واردات

  /https://tradingeconomics.comماخذ:                           
 

اندازه اقتصاد این کشور  2020درصد بود پیش بینی شده است که در سال  1,3معادل  2019رشد اقتصادي در روسیه که در سال 

ه قبل از کرونا و بعد از آن نشان میدهد کهاي صورت گرفته براي رشد اقتصادي درصد کاهش یابد. مقایسه پیش بینی 5,5به میزان 

  اندازه اقتصاد روسیه به دلیل شیوع بیماري کرونا است. درصد 7,4برآوردها حاکی از کاهش 

 

 آمریکا 2-6
نفر جان خود را از دست  91981و حدود  مبتال داشتهنفر  1550294نزدیک به  19کووید  با شیوع گسترده آمریکا ایاالت متحده

درصــد و بهبودیافته گان  28,7درصــد، فوتی ها  31,7ســهم مبتالیان این کشــور از جهان  .)2020می  19(تا داده اســت

درصد در جهان است که  6,54درصد در مقابل  5,93درصـد اسـت. ضـریب مرگ و میر ناشـی از این بیماري      18,7

 .مرك و میر را در جهان داراستباالترین مبتالیان، 

مله محدودیت سـفر، مسـافت اجتماعی، اعالم وضعیت اضطراري، تعطیلی مدارس،   اقدامات مختلفی از جآمریکا ایاالت متحده 

با توجه به آثار  .ها و اقداماتی در جهت افزایش تعداد آزمایشـات شـناسـایی ویروس کرونا انجام داده است   ها و رسـتوران کافه

به منفی  2019درصد در فصل چهارم  2,1شود که رشد اقتصادي در امریکا از بینی میاقتصادي ناشی از شیوع این بیماري پیش

https://tradingeconomics.com/germany/exports
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خواهد رسید  2020درصد در فصل دوم  17به منفی  ،کاهش یابد که با ادامه این روند کاهشی 2020درصـد در فصل اول   4,8

 .  استکه حاکی از کاهش بسیار شدید رشد اقتصادي 

درصد در آوریل  0,3به  2020در ژانویه  درصـد  2,5با روند کاهشـی از   2020در چهارماهه اول سـال  کننده مصـرف نرخ تورم 

باشد. از طرف دیگر آمارها حکایت از افزایش نرخ تورم مواد غذایی رسیده است که این کاهش به دلیل کاهش تقاضا می 2020

 دارد.  2020درصد در آوریل  3,5به  2020درصد در ماه ژانویه  1,8از 

بینی می شود در رسیده است که پیش 2020درصد در ماه سوم  4,4به  2019ر درصد در دسامب 3,5نرخ بیکاري نیز با افزایش از 

   درصد افزایش یابد. 14,7ماه آوریل با افزایش شدیدي به 

و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت از کاهش صادرات  2020بررسـی روند رشـد صـادرات و واردات در سه ماه اول    

 دارد.   2020درصد در مارس 11,4کاالها و خدمات به میزان واردات 

 

 : شاخصهاي مهم اقتصادي آمریکا در دوران کرونا6جدول 

 شاخص

2019 2020 
 آوریل مارس فوریه ژانویه دسامبر

 0,3 1,5 2,3 2,5 2,3 تورم
 3,5 1,9 1,8 1,8 1,8 تورم مواد غذایی

 14,7 4,4 3,5 3,6 3,5 نرخ بیکاري
 - -11,4 -0,9 0,6 2,2 رشد صادرات
 - -11,4 -4,5 -1,6 -2,4 رشد واردات

  /https://tradingeconomics.comماخذ:                           
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 (درصد) 2020تا فصل دوم  2019اقتصادي آمریکا طی فصل اول : رشد 12نمودار 
 

 ایران -3

است. سهم مبتالیان این  نفر بهبود یافته داشته 95611نفر فوتی و  7057نفر مبتال به کرونا،  122492کشور  2020ام می 19تا  
درصد  5,7ناشی از این بیماري درصد است. ضریب مرگ و میر  5درصد و بهبودیافته گان  2,2درصد، فوتی ها  2,5از جهان 

 است که کمتر از متوسط جهانی است.
صفر درصد (در  1398اي که رشد اقتصادي بدون نفت نه ماهه اقتصاد ایران قبل از کرونا در حال خروج از رکود بود به گونه

کود به کشور دامن زد، به ، شیوع بیماري کرونا به بازگشت ردرصد بود) 2,4رشد اقتصادي بدون نفت ایران منفی  1397سال 
رشد تولید ناخالص داخلی بواسطه تعطیلی/ نیمه تعطیلی بسیاري از کسب و کارها در یک بازه یک بینی شده اي که پیشگونه

. با توجه به سهم باالي بخش 9واحد درصد کاهش یابد 5و  2) به ترتیب 2) و دو و نیم ماهه (سناریوي 1ماهه (سناریوي 
فزوده کل اقتصاد و تعطیلی بسیاري از کسب و کارها در این بخش، حوزه خدمات با بیشترین زیان وارده خدمات در ارزش ا

درصد) در  5,5درصد) و کشاورزي (با زیان حدود  36هاي صنعت (با زیان حدود رو بوده و بخشدرصد) روبه 56,5(حدود 
ک، نیز بیشترین زیان وارده در رشته فعالیت تولید کدر بخش صنعت  هاي بعدي بیشترین آسیب اقتصادي قرار دارند.رتبه

(صنایع پاالیشگاهی)، خودرو، صنایع غذایی و آشامیدنی،  ايهاي هستههاي حاصل از تصفیه نفت و سوختفرآورده
 شود.موادشیمیایی و پوشاك و منسوجات مشاهده می
یافت. هرچند آماري از وضعیت بیکاري در ماههاي  نیز بالتبع افزایش خواهدهمگام به کاهش رشد اقتصادي کشور، بیکاري 

با افزایش بیکاري  1399در فصل اول سال رود اخیر وجود ندارد، لیکن بر اساس برآوردها در اثر شیوع بیماري کرونا انتظار می
)، 1398ال درصد در س 10,6به  1397درصد در سال  11,8(از  1398رغم کاهش نرخ بیکاري در سال علیمواجه خواهیم شد. 

میلیون نفر به خیل بیکاران به طور موقت اضافه  6,4تا  2,8رود از تعداد شاغالن بین با توجه به محاسبات انجام شده انتظار می
هاي بعد و در ماهگرفته رسد حداقل در بهارسال جاري میزان بیکاري در کشور روند افزاشی به خود . بنابراین به نظر می10شود

درصد کم خواهد شد. این میزان در بخش  4و حداکثر  2پذیر باشد. از تعداد شاغالن بخش خدمات حداقل ترمیم آن امکان
 درصد خواهد بود. 1صنعت حدود 

رود سطح عمومی قیمتها کاهش یابد، همچنان که در بررسی کشورها به با توجه به مبانی اقتصادي با کاهش تقاضا انتظار می
تورم ریکه بطوهاي مختلف منجر به کندي افزایش قیمتها شده کاهش تقاضا در بخشایران نیز  دروضوح این مسئله دیده شد. 

نسبت به ماههاي قبل از خود درصد)  32,2( 1399و فرورودین ماه درصد)  34,8( 1398کننده در ماههاي اسفند مصرف
فزایش ارفت با توجه به انتظار می حالی که ؛ درها نیز کاهشی بوده است)(تورم نقطه به نقطه در این ماه کاهشی بوده است

                                                           
  برآوردها بر اساس روش ماتریس حسابداري اجتماعی توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی انجام شده است.. ۹ 

  ه از گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی برگرفت. ۱۰ 
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  رشد نقدینگی و انتظارات تورمی روند کاهشی سطح عمومی قیمتها کندتر و یا معکوس گردد.
ها همچنانکه قبال نیز ذکر شد، به دلیل افزایش تقاضاي احاد جامعه بویژه براي تقویت در برابر این بیماري، در بخش خوراکی

ر ب فزایش تورم در این بخش باشیم که در مورد کشورهاي مورد بررسی دقیقا این اتفاق رخ داده است.رود شاهد اانتظار می
ها تداوم خالف کشورهاي دیگر در ایران به دلیل سیاستهاي مناسب تنظیم بازار، روند کاهشی تورم بخش خوراکی و آشامیدنی

نسبت به  1398ین بخش که در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه یافته و به روند کاهشی خود ادامه داده است. بطوریکه تورم ا
کاهش یافت. هر درصد  36,6به  1399درصد و در فروردین ماه  42,7درصد بود در اسفند به  48,1 سال قبل مدت مشابه

نسبت به  بیشتري جات و سبزیجات به دلیل تقویت قواي جسمانی مردم افزایش قیمتچند برخی اقالم این گروه نظیر میوه
 . اندداشته سایر اقالم این گروه

دیتهایی و محدو رکود جهانی ،کاهش تقاضا کانالخارجی ایران به طور عمده از  مبادالتاثر غیرمستقیم شیوع ویروس کرونا بر 
دابیر دارند، تمرز مشترك زمینی کشورهایی که با ایران ، به عنوان مثال پس از اعالم شیوع ویروس کرونا است.بوده  در مرزها

از بسته شدن مرزهاي زمینی تا توقف پروازها به مبدا و مقصد ایران در نوسان در نظر گرفته شد که مبادله کاالها اي براي ویژه
ایجاد محدودیتها تنها به مبادله کاالها ختم نشد، بلکه بخش ترانزیت، ورود و خروج مسافر و تعطیل شدن کسب بوده است. 

سب ک هاي خدمات مسافري و سایرحمل و نقل، فروش بلیط، خدمات تهیه غذا، آژانسبا این فعالیتها (نظیرو کارهاي مرتبط 
هایی در مسیر محدودیتایجاد ایران نیز پس از  و کارها)، اثرات سو بر اقتصاد و تجارت خارجی کشور بر جاي گذاشت.

آمار تجارت با این حال تحت تاثیر کرونا، . ادامه دهدهاي اقتصادي، تالش کرد از مرزهاي موجود تجارت خود را فعالیت
 خارجی با افت مواجه شد. 

هزار تن  20511، 99فروردین  15تا  98کشور در دوره اول بهمن ماه سال غیر نفتی میزان صادرات  11بر اساس اعالم گمرك
از لحاظ ) که میلیون دالر 8959رزش هزار تن به ا 25902در مدت مشابه سال قبل، (میلیون دالر بوده است  6504به ارزش 

 کرونا، فراگیري ویروس .کاهش داشته استسال قبل درصد نسبت به مدت مشابه  27 یدرصد و ارزش 20حدود وزنی 
مله از ج نفتی مشتقات جهانی قیمت کاهش و غذایی موادنظیر  کاالهاتقاضا در برخی  کاهش و زمینی مرزهاي هايمحدودیت

 نیز به همین تغییرات مرتبط است. جاري یکی از دالیل افزایش نرخ ارز در ابتداي سال دالیل این کاهش هستند.
 ارزش به هزارتن 7102 جاري، سال فروردین 15 تا 98 سال ماه بهمن اول از یعنی ،یاردات کشور نیز در این بازه زمانیزان وم

 و اساسی کاالهايافزایش داشته است. حمل درصد  7,5 یدرصد و ارزش 10,3از لحاظ وزنی دالر بوده که  میلیون 7927
یر از جمله دالیل عدم تاثهاي بهداشتی شورهاي بافاصله دور با رعایت پروتکلک مبدا از وطریق کشتی  از تولید هاينهاده

 پذیري واردات از بیماري کرونا بوده است.
 

                                                           
11 . 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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 جمع بندي -4

 هب توانمی را پویایی این. است همراه تقاضا کاهش با زیادي حد تا کرونا گیرهمه بیماري از ناشی اقتصادي خسارت
اهده مش نیز صنایع سایر مورد در پویا همین. کرد مشاهده جهانگردي گردشگري و مانند تأثیر تحت صنایع در وضوح

ها و قطع زنجیره تامین و کمبود مواد اولیه که منجر به کاهش تولید و افزایش کار در شرکتکاهش عرضه نیروي. شودمی
شود از جانب عرضه فشار بر افزایش قیمتها را بهمراه دارد. لذا فشار هم از طرف تقاضا و هم عرضه اقتصاد بر بیکاري می

 آسیب جهان اقتصاد به شدت به تواندمی اعالم کرده است که کرونا 12روسیه ملی بنديرتبه آژانسشود. کشورها وارد می
 باشد. تواندافتاد، می اتفاق 2003 سال در که سارس بیماري از بیشتر حتی دنیا اقتصاد در بیماري این تاثیر و بزند

  برآورد شده است:بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت، اثرات بیماري کرونا بر تجارت جهانی درقالب دو سناریو 

، و خواهد شدآغاز  2020دوم سال  مهیکه از ن يتجارت و پس از آن بهبود دی، با افت شدنانهیبنسبتاً خوش يوی) سنار1(
 .ی اتفاق خواهد افتادطوالنپس از مدت  يتندتر و بهبود هیبا افت اول انه،نیبدب يوی) سنار2( 

درصد کاهش خواهد  32تا  13بین  2020تجارت، حجم تجارت در  سال هاي سازمان جهانی بینیبر اساس آخرین پیش
درصد رشد داشته  9,8و  10,6به ترتیب  2018و  2017یافت. این در حالی است که حجم تجارت کاالیی جهان در سال 

بوده  تلف متفاوتخبا توجه به شدت و ضعف شیوع بیماري کرونا مقدار تغییر در حجم تجارت جهانی در مناطق م .است
 است. 

مستقل مشترك المنافع، از کاهش دو  يو کشورها انهی، خاورمقایبه جز آفر 2020، تمام مناطق در سال ویدر هر دو سنار
 است تیواقع نیاز ا یناش ،در صادرات (برآوردي) زیناچ اًکاهش نسبت نیدر صادرات و واردات رنج خواهند برد. ا یرقم

، کمتر هامتیآن با نوسان ق يهستند که تقاضا یمتک بريصادرات محصوالت انرژبه شدت به  مناطق نیا يکه کشورها
 .شوددست خوش تغییر می

درصد و  10در سناریو خوشبینانه  مستقل مشترك المنافع يو کشورها انهی، خاورمقایآفردر خصوص واردات نیز مناطق 
یتواند صادرات غیرنفتی کشور را به این مناطق که درصد افت پیش بینی شده است. این امر م 22,6در سناریو بدبینانه 

 عمدتا بازارهاي هدف ایران را تشکیل میدهند دست خوش تغییر نماید.

 نیبنابرا ،توان اظهار نظر کرددر خصوص ارزیابی تاثیر بیماري کرونا بر اقتصاد کشورها قاطعانه نمی، شرایط کنونیدر 
 :13کرد میرا ترسبدبینانه  يویسنار کبینانه و یخوش يویسنار کتوان یمی

                                                           
12 - National Credit Ratings 
13 . OECD, 2020 
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ست و آن این ا ، وجود دارد ریگهمه يماریب وعیامروز از شاست که  یبراساس دانشبینانه یا خوش هیپا يویسنار •
در  یجهان ي، رشد اقتصادویسنار نی. در اشود گرید يکشورها یبرخو  نیچمحدود به  روسیوانتشار  زانیمکه 

 .کندیبهبود م در نیمه دوم شروع بهشود و یبه شدت آهسته م 2020اول سال  مهین

در اروپا  شرفتهیپ ياقتصادها ریو سا هیانوسیو اق ایسراسر منطقه آس ياگستردهبصورت  روسیودر سناریو بدبینانه  •
شده و مدت زمان عمق رکود اقتصادي بیشتر بدان معناست این سناریو . گیردرا در بر می یشمال يکایو آمر

 بیشتري نیز براي بهبود الزم است.

ولید ، ترودبر اساس درگیرهاي کشورهاي مختلف در جهان با بیماري کرونا سناریو بدبینانه محتمل بوده و انتظار می
درصد کاهش خواهد یافت. بیشتر این کاهش ناشی از کاهش تقاضا در چین است. در  5/0ناخالص داخلی جهان حدود 

 درصد افت خواهد کرد و علت عمده آن نیز کاهش تقاضا خواهد بود. 1,5، تولید ناخالص داخلی 14بدبینانه سناریو

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

 رکیه ت

  درصد بود  12,2نسبت مدت مشابه سال قبل  2020افزایش سطح عمومی قیمتها که در دوازده ماهه منتهی به ژانویه
 درصد کاهش یافت.  10,9در آوریل به 

  11,3درصد به  9نسبت مدت مشابه سال قبل از  2020افزایش قیمت مواد غذایی در دوازده ماهه منتهی به ژانویه 
 درصد در آوریل افزایش یافت.  

  از سوي دیگر در طرف عرضه اقتصاد، بنگاهها به دلیل کاهش حجم تولیدات که عمدتا تعطیلی آنها را به همراه
درصد  13,6، 2020فزایش نرخ بیکاري دامن زدند. نرخ بیکاري در ترکیه که در فوریه داشت، با اخراج نیروي کار به ا

 درصد افزایش یابد.  15,6و  15,1بوده در مارس و آوریل پیش بینی شده است به 
  درصد مواجه شد، واردات این کشور نیز از رشدش کاسته  13,2صادرات کشور ترکیه با کاهش  2020در ماه مارس

 ) شد.2020درصد در مارس  6,7صد در فوریه به در 12,1(از 
  رشد 2020از بیماري کرونا، در فصل اول با کاهش همراه شد. در فصل اول ناشی رشد اقتصادي این کشور نیز ،

درصد مواجه شد و پیش بینی شده است در فصل دوم اندازه اقتصاد این کشور به میزان  1,7اقتصادي ترکیه با کاهش 
 2,8رشد اقتصادي مثبت و به میزان  2020رود در فصل سوم ها انتظار میبر اساس پیش بینید. درصد افت کن 5,2

  درصد باشد.
 آلمان:

                                                           
تر کشور جهان و درگیري سخت آمریکا و اروپا در شیوع بیماري کرونا، سناریو دوم (سناریو بدبینانه) محتمل 200. با توجه به گستره بیماري به بیش از  14

 چیزي باشد که در این گزارش پیش بینی شده است. بوده و آثار آن شاید بیشتر از آن
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 شد با شیوع بیماري کرونا تورم مصرف کننده در آلمان نیز روندي نزولی به خود گرفته همانطوریکه پیش بینی می

 کاهش یافته است.  2020وریل درصد در آ 0,9به  2020درصد در ژانویه  1,7بطوریکه از 

  درصد در آوریل افزایش یافت و  4,6به  2020درصد در ژانویه  2,4در مقابل تورم مواد غذایی با روندي صعودي از

 بطور خاص برخی اقالم افزایش بیشتري را تجربه کردند.

  درصد بود در  3,2معادل  2020بر اساس آمار اعالم شده از سوي اداره فدرال آلمان، نرخ بیکاري که در ماه ژانویه

 درصد افزایش یابد. 4,2درصد رسید و پیش بینی شده است که در آوریل به  3,5مارس به 

 نسبت به مدت مشابه سال  2020 مارس درصد در 4,5 واردات و درصد 7,9 به دلیل شیوع بیماري کرونا صادرات

 براي .است یافته کاهش درصد 5,1  واردات و درصد 11,8 صادرات ، 2020 فوریه با مقایسه در. قبل کاهش یافت

 از ماهانه کاهش بزرگترین شاهد همچنین واردات. است 1990 آگوست از ماهانه کاهش شدیدترین این صادرات،

 .بود 2009 ژانویه

 ال سبینی شده است در فصل دوم تر خواهد کرد، به گونه اي که پیششیوع بیماري کرونا رکود در این کشور را عمیق

، در حالی که این کاهش و از فصل سوم از رکود خارج شود درصد باشد 10,6کاهش تولید ناخالص داخلی به  2020

 درصد بوده است.  2,2معادل  2020و سه ماهه اول  2019در سه ماهه چهارم 

 ایر رونا را به ستواند تبعات اقتصادي ناشی از بیماري کاي بودن آلمان (مرکز شبکه تولید جهانی) میهاب منطقه

 کشورها سرایت دهد.

 فرانسه 

  درصد و منفی  0,1با توجه به آثار اقتصادي ناشی از شیوع این بیماري، رشد اقتصادي در فرانسه به ترتیب به منفی

شود با ادامه این روند کاهشی، بینی میکاهش یافته است. پیش 2020و فصل اول  2019درصد در فصل چهارم  5,8

 8,9رشد اقتصادي مثبت (  2020از فصل سوم برسد و  2020درصد در فصل دوم  14,3رشد اقتصادي به منفی 

 درصد) تجربه شود. 

 2020درصد در ژانویه  1,5با روند کاهشی از  2020کننده ناشی از بیماري کرونا در چهارماهه اول سال تورم مصرف 

 باشد. رسیده است که این کاهش به دلیل کاهش تقاضا می 2020درصد در آوریل  0,3به 

  درصد در ماه  3,7به  2020درصد در ماه اول  2,0از طرف دیگر آمارها حکایت از افزایش نرخ تورم مواد غذایی از

 سوم همان سال دارد. 

 درصد در فصل سوم  12به  2020درصد در فصل اول  7,8بینی می شود نرخ بیکاري نیز با افزایش بسیار کمی از پیش

 برسد.  2020
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 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت از کاهش  2020و واردات در سه ماه اول  بررسی روند رشد صادرات

 21,2هاي بین المللی و کاهش به دلیل محدودیت 2020درصد در مارس  18,4صادرات کاالها و خدمات به میزان 

 درصدي در واردات کاال و خدمات دارد.  

 ژاپن

  درصــد در  0,2به  2020درصـد در ژانویه   0,7روند کاهشـی از   با 2020کننده در چهارماهه اول سـال  تورم مصـرف

 رسیده است.   2020آوریل 

  درصد در ماه  1,4به  2020درصـد در ماه اول   1,2از طرف دیگر آمارها حکایت از افزایش نرخ تورم مواد غذایی از

 سوم همان سال دارد. 

   رسیده است  2020درصد در ماه سوم  2,5به  2019درصـد در دسامبر   2,2نرخ بیکاري نیز با افزایش بسـیار کمی از

 درصد افزایش یابد.  3,2بینی می شود در ماه آوریل با افزایش شدیدي به که پیش

     در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت از کاهش  2020بررسـی روند رشـد صـادرات و واردات در سه ماه اول

ــادرات کاالها و خدمات به میزان  ــد در  11,7ص ــدي در واردات کاال و خدمات  5و کاهش  2020مارس درص درص

 دارد. 

      درصد و منفی  1,9با توجه به آثار اقتصـادي ناشـی از شـیوع این بیماري، رشـد اقتصادي در ژاپن به ترتیب به منفی

شود با ادامه این روند کاهشی کاهش یافته است. پیش بینی می 2020و فصل اول  2019درصـد در فصل چهارم   0,9

شود رشد اقتصادي در فصل بینی میبرسـد. همچنین پیش  2020درصـد در فصـل دوم    4,2شـد اقتصـادي به منفی   ر

 درصد افزایش یابد.  3,8به  2020سوم 

 

 روسیه

  درصد  3,1به  2020درصد در ژانویه  2,4با روند افزایشـی از   2020کننده در چهارماهه اول سـال  نرخ تورم مصـرف

 رسیده است.   2020در آوریل 

  درصــد در  2,1که از موادغذایی در مدت مذکور با روند افزایشــی مالیمی در قیمت کاالها مواجه شــده، به طوري

 رسیده است.   2020درصد در مارس  2,2به  2020ژانویه 

  رسیده است که  2020درصــد در ماه ســوم  4,7به  2019درصـد در دسـامبر    4,6نرخ بیکاري نیز با افزایش کمی از

 درصد افزایش یابد.  5شود در ماه آوریل به بینی میپیش
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      د در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل حکایت از کاهش شدی    2020بررسـی روند رشـد صـادرات در سـه ماه اول

ــادرات کـاالها و خدمات به میزان   ــد در مارس  20صـ  24با کاهش  2020دارد. واردات نیز در ماه اول  2020درصـ

 افزایش یافته است. 2020درصدي مواجه شده لیکن به منظور تامین نیاز داخل در ماه هاي دوم و سوم 

  به منفی  2020است که در سال درصد بود پیش بینی شده  1,3معادل  2019رشد اقتصادي در روسیه که در سال

هاي صورت گرفته براي رشد اقتصادي قبل از کرونا و بعد از آن نشان میدهد که درصد برسد. مقایسه پیش بینی 5,5

 درصد اندازه اقتصاد روسیه صرفا به دلیل شیوع بیماري کرونا است.  7,4برآوردها حاکی از کاهش 

 آمریکا

 درصد در  0,3به  2020درصد در ژانویه  2,5با روند کاهشی از  2020کننده در چهارماهه اول سال نرخ تورم مصرف

 باشد.  رسیده است که این کاهش به دلیل کاهش تقاضا می 2020آوریل 

  ــد در  3,5به  2020درصــد در ماه ژانویه  1,8از طرف دیگر آمارها حکایت از افزایش نرخ تورم مواد غذایی از درص

 دارد.  2020آوریل 

  بینی رسیده است که پیش 2020درصد در ماه سوم  4,4به  2019درصـد در دسامبر   3,5نرخ بیکاري نیز با افزایش از

 درصد افزایش یابد.  14,7می شود در ماه آوریل با افزایش شدیدي به 

     ت مشابه سال قبل حکایت از کاهش در مقایسه با مد 2020بررسـی روند رشـد صـادرات و واردات در سه ماه اول

 دارد.   2020درصد در مارس 11,4صادرات و واردات کاالها و خدمات به میزان 

   درصد در  2,1شود که رشد اقتصادي در امریکا از بینی میبا توجه به آثار اقتصـادي ناشـی از شیوع این بیماري پیش

 17یابد که با ادامه این روند کاهشــی، به منفی  کاهش 2020درصــد در فصــل اول  4,8به منفی  2019فصــل چهارم 

 خواهد رسید که حاکی از کاهش بسیار شدید رشد اقتصادي این کشور است.   2020درصد در فصل دوم 

 حکایت از آن دارد که:ایران نتایج در خصوص 

 ت به ماههاي درصد) نسب 32,2( 1399درصد) و فرورودین ماه  34,8( 1398کننده در ماههاي اسفند تورم مصرف
رفت ؛ در حالی که انتظار میها کاهشی بوده است)(تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه قبل از خود کاهشی بوده است

 با توجه به افزایش رشد نقدینگی و انتظارات تورمی روند کاهشی سطح عمومی قیمتها کندتر و یا معکوس گردد. 
 ها بر خالف کشورهاي دیگر در ایران به دلیل سیاستهاي مناسب تنظیم بازار، روند ها و آشامیدنیدر بخش خوراکی

ها تداوم یافته است. بطوریکه تورم این بخش که در دوازده ماهه منتهی به کاهشی تورم بخش خوراکی و آشامیدنی
 1399درصد و در فروردین ماه  42,7در اسفند به  درصد بود 48,1نسبت به مدت مشابه سال قبل  1398بهمن ماه 

جات و سبزیجات به دلیل تقاضاي زیاد ناشی درصد کاهش یافت. هر چند برخی اقالم این گروه نظیر میوه 36,6به 
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 اند. از تقویت قواي جسمانی مردم افزایش قیمت بیشتري نسبت به سایر اقالم این گروه داشته
 با توجه 1398درصد در سال  10,6به  1397درصد در سال  11,8(از  1398سال  رغم کاهش نرخ بیکاري درعلی ،(

میلیون نفر به  6,4تا  2,8رود از تعداد شاغالن بین انتظار می توسط مرکز پژوهشهاي مجلس به محاسبات انجام شده
ور یزان بیکاري در کشرسد حداقل در بهارسال جاري مخیل بیکاران به طور موقت اضافه شود. بنابراین به نظر می

و  2پذیر باشد. از تعداد شاغالن بخش خدمات حداقل هاي بعد ترمیم آن امکانروند افزاشی به خود گرفته و در ماه
 درصد خواهد بود. 1درصد کم خواهد شد. این میزان در بخش صنعت حدود  4حداکثر 

  6504هزار تن به ارزش  20511، 99فروردین  15تا  98میزان صادرات غیر نفتی کشور در دوره اول بهمن ماه سال 
از لحاظ وزنی ) که میلیون دالر 8959هزار تن به ارزش  25902در مدت مشابه سال قبل، (میلیون دالر بوده است 

 ،کرونا فراگیري ویروس .کاهش داشته استسال قبل درصد نسبت به مدت مشابه  27 یدرصد و ارزش 20حدود 
تی نف مشتقات جهانی قیمت غذایی و کاهش نظیر مواد تقاضا در برخی کاالها کاهش و زمینی مرزهاي هايمحدودیت

  از جمله دالیل این کاهش هستند.
 به هزارتن 7102 جاري، سال فروردین 15 تا 98 سال ماه بهمن اول از یعنی ،یاردات کشور نیز در این بازه زمانیزان وم 

 کاالهايافزایش داشته است. حمل درصد  7,5 یدرصد و ارزش 10,3دالر بوده که از لحاظ وزنی  میلیون 7927 ارزش
ز جمله اهاي بهداشتی شورهاي بافاصله دور با رعایت پروتکلک مبدا از وطریق کشتی  از تولید هاينهاده و اساسی

 دالیل عدم تاثیر پذیري واردات از بیماري کرونا بوده است.

 صفر  1398اي که رشد اقتصادي بدون نفت نه ماهه اقتصاد ایران قبل از کرونا در حال خروج از رکود بود به گونه
درصد بود)، شیوع بیماري کرونا به بازگشت رکود  2,4رشد اقتصادي بدون نفت ایران منفی  1397درصد (در سال 

ي از خالص داخلی بواسطه تعطیلی/ نیمه تعطیلی بسیاربینی شده رشد تولید نااي که پیشبه کشور دامن زد، به گونه
واحد درصد  5و  2) به ترتیب 2) و دو و نیم ماهه (سناریوي 1کسب و کارها در یک بازه یک ماهه (سناریوي 

کاهش یابد. با توجه به سهم باالي بخش خدمات در ارزش افزوده کل اقتصاد و تعطیلی بسیاري از کسب و کارها 
هاي صنعت رو بوده و بخشدرصد) روبه 56,5خدمات با بیشترین زیان وارده (حدود  زش افزودهاردر این بخش، 
هاي بعدي بیشترین آسیب اقتصادي قرار درصد) در رتبه 5,5درصد) و کشاورزي (با زیان حدود  36(با زیان حدود 

ت و هاي حاصل از تصفیه نفهدارند. در بخش صنعت نیز بیشترین زیان وارده در رشته فعالیت تولید کک، فرآورد
(صنایع پاالیشگاهی)، خودرو، صنایع غذایی و آشامیدنی، موادشیمیایی و پوشاك و منسوجات  ايهاي هستهسوخت

 شود.مشاهده می
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