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مقدمه 

ن و صاد جهابر هم خوردن اقتبه نگران در جهان، بسیاری از کارشناسان و تحلیگران اقتصادی پس از شیوع ویروس کرونا 

صاد انداز اقتپول از چشم یالملل نیگزارش صندوق ب نیبر اساس آخرای که به گونه .اشاره دارندوضعیت معیشت خانوارها 

سال  صاد جهان در  ست. از نگاه ا ینیب شینامطلوب پ یتیوضع ی، دارا2021در دوره پس از کرونا، اقت  نینهاد ب نیشده ا

سال  ،یالملل صاد جها 2021در  شد جهاناقت شاهد کاهش ر صرف و خدمات و م زانیم ،ین  خواهد بود و  تتجار زانیم

 خواهد داشت.  شیدر سطح جهان افزا یسوخت ریغ یکاالها متینرخ تورم و ق ،یمال یکسر

شورهای مختلف تالش میهر چند که دولت شو خود اتخاذ کنند، اما کنند برنامهها و ک صادی ک شرایط اقت ای برای بهبود 

سیب صاد، تولید ناخالص داخلی، امور مالی های جدی این ویروس در ابعاد و بخشآ شد اقت صادی اعم از ر های مختلف اقت

ای که اقتصتتتادهای جهان را با بحران جدی مواجه کرده یان کرده استتتت، به گونهاو ... بیش از پیش خود را در جهان نم

 است. 

، سازمان همکاری و توسعه متحد العات انجام شده از سوی سازمان مللدر گزارش زیر سعی شد تا با بررسی مطاز این رو، 

 ها و راهکارهای آن اشاره کنیم. این پیش بینی به 1اقتصادی و صندوق بین المللی پول

 بر اقتصاد جهان 19اثر بحران کووید 

است.  19گیر کووید ری همههای اقتصادی جهان به دلیل بیماسابقه فعالیتهای اقتصادی موجود حاکی از کاهش بیداده

 گیرد.های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار میدر ادامه تاثیر بحران کرونا بر بخش

 تولید ناخالص داخلی

سال  ست  سه ماهه نخ صندوق بین المللی پول، در  ساس تحلیل  شد ، تولید داخلی بدتر از حد انتظار بود. 2020بر ا ر

تر از پیش بینی درصتتد پایین 9/1صتتد پیش بینی شتتده استتت. این رقم حدود در -4/4حدود  2020جهانی نیز در ستتال 

 درصد افزایش یابد.  4/5به  2021رود رشد جهانی در سال است. انتظار می 2020چشم انداز آوریل 

                                                           
ستا ینهاد معتبر جهان کی(  IMFپول) یالملل نیصندوق ب - 1 ست که در را سه ،یثبات مال ،یجهان یپول هاییهمکار تیتقو یا شتغال باال، جیترو ،المللینیتجارت ب لیت  ا

صاد شد اقت سر جهان تالش م داریپا یر سرتا شم انداز از متغ هیگزارش و ارا هیته. کندیو کاهش فقر در  ص یرهایچ ص یادکالن اقت شرا یبرا هاییهیو تو صاد طیبهبود   یاقت

 .دآییصندوق به شمار م نیا فیوظا نتریکشورها از مهم

سترده ویروس کرونا،  شیوع گ شد جهان 2021سال در *به دلیل  شاهد کاهش ر صاد جهان  صرف و خدمات و م زانیم ،یاقت تجارت  زانیم

 .خواهد داشت شیدر سطح جهان افزا یسوخت ریغ یکاالها متینرخ تورم و ق ،یمال یخواهد بود و کسر

ساس تحل * شد جهان یالملل نیصندوق ب لیبر ا سال  زین یپول، ر صد پ -4/4حدود  2020در  شد . همچنین ستشده ا ینیب شیدر ر

 .درصد خواهد بود 1/3شاهد نرخ رشد مثبت  رانیاقتصاد ا 2021کرده است که در سال  ینیب شیپ -6، 2020را در سال  رانیاقتصاد ا

که در  رفتهشیپ یکه متوسط تورم در اقتصادها ایبه گونه افته،ی شیافزا زیکرونا، تورم ن یماریب وعیکه پس از ش دهدیآمارها نشان م *

شت 3/1حدود  2019سال  انیاپ صد کاهش دا شده ا، همچنیندر سال  رانی، نرخ تورم برآورد  سال  % 32.4 زانیبه م 2020در  و در 

 خواهد بود.  % 27.8برابر با  2021

 را تجربه خواهد کرد. % 3.1نرخ رشد مثبت  رانیاقتصاد ا 2021 ندهیسال آ صندوق بین المللی پول، درگزارش  نیدر تازه تر*

جهان در  یاداقتص هاییاست که بتواند به مشکالت و آشفتگ ازمندین نینو یو نظام اقتصاد تیریمد کیاقنصاد جهان در پساکرونا به  *

 دهد. انیمدت پا انیکوتاه مدت و م
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 چشم انداز اقتصاد جهان )رشد( -1جدول 

 2021 2020 2019 شرح

 4/5 -/4/4 9/2 چشم انداز اقتصاد جهان

 8/4 -8 7/1 یشرفتهاقتصادهای پ

 5/4 -8 3/2 ایاالت متحده آمریکا

 9/5 -3 7/3 اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور

 2/8 1 1/6 چین

 2020ماخذ: صندوق بین المللی پول ،ژوئن 

در مقایسه با زمان وقوع  2020المللی پول همچنین پیش بینی کرده است که بخش بزرگی از کشورها در سال صندوق بین

پول،  مللیلا، رشد تولید ناخالص داخلی منفی را تجربه خواهند کرد. بر اساس پیش بینی صندوق بین2019ن مالی بحرا

 خواهد رسید.  2021درصد در سال  4به حدود  2020درصد در سال  -4/4رشد تولید ناخالص داخلی جهان از 

لص واقعی داخلی ایران اشاره کرده، رشد اقتصاد المللی پول در آخرین گزارش خود که در آن به تولید ناخاصندوق بین

 1/3اقتصاد ایران شاهد نرخ رشد مثبت  2021رد کرده است که در سال وپیش بینی و برآ -6، 2020ایران را در سال 

 درصد خواهد بود. 
 تولید ناخالص داخلی واقعی ایران )بر حسب درصد(-2جدول 

 یش بینی()پ2021 )برآورد(2020 )تحقق یافته(2019 کشور

 1/3 -6 -6/7 ایران 

 

سوی دیگر،  سه فاز  س سطح تول ینیبشیپ چیمو صادها یناخالص داخل دیکرده که  سط د شرفتهیپ یاقت هه جهان تا اوا

صد پا 4تا  3همچنان  یالدیم یجار ش شیآن در پ زانیاز م ترنییدر شدکه  یبماند. به طور یکرونا باق روسیو وعیاز   ر

 دینرخ با نیکرونا ا روسیو وعیکه در صورت عدم ش دیدرصد خواهد رس 2به  2025تا  2023صله در فا کایآمر یاقتصاد

 .دیرسیدرصد م 3 یبه باال

 کرد که شتتو  حیتصتتر یلیتکم یاهیانیبا انتشتتار ب چیموستتستته ف یگروه اقتصتتاد ریدارمِت، مد میحال، ماکستت نیهم در

 و یگذارهیدر درازمدت، افت ستتاعات کار، کاهش ستترما یکاریب شیافزا لیکرونا به دل روسیو وعیاز شتت یناشتت یاقتصتتاد

  و عرضه اقتصاد جهان وارد خواهد کرد. دیبه بخش تول یداریپا یهابیآس ه،یانباشت سرما

ش چیموسسه ف البته شدت  شان کرده که  سته یعمل تیکرونا و موفق روسیو وعیخاطرن صاد یایاح یهاب ها و دولت یاقت

 1دهد. رییتغ یرا به طور مثبت و منف ینیبشیپ نیا جینتا اندتویم یمرکز یهابانک

 تورم

سازمان ملل ساس مطالعات  سعه یافته انتظار می ،متحد بر ا صادهای تو شیوع ویروس کرونا، در اقت  رفت همچنانپیش از 

 2019تورم در سال  در کشورهای در حال توسعه، میانگین ،های این سازمانروند کاهشی تورم ادامه یابد. بر اساس یافته

ها از شتتتیوع این بیماری، عقیده دار شتتتدن و تشتتتدید نگرانیبا پایداری همراه بود. اما با شتتتیوع ویروس کرونا و دامنه

 ها افزایش یابد و به اقتصاد جهانی آسیب جدی وارد شود. ثباتیاقتصاددانان بر این است که بی

شان میامآ شیوع بیماری کروندهد که رها ن صادهای ا، تورم نیز افزایش یافته، به گونهپس از  سط تورم در اقت ای که متو

درصد )نسبت به سال گذشته(  4/0به  2020درصد کاهش داشت، از آوریل  3/1حدود  2019پیشرفته که در پایان سال 

سال  صادهای نوظهور که نرخ تورم در پایان  به  2020ریل درصد کاهش یافته بود، در آو 2/1حدود  2019رسید و در اقت

سید.  2/4 صد ر شرفته از در صادهای پی صرف کننده که در اقت شد قیمت م صد 4/1همچنین ر سال در  3/0به  2019 در 

                                                           
 99آذر15آفتاب نیوز، وضعیت اقتصاد جهان پس ازکرونا، -1
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سال  سال  200درصد در   4/4ای در حال توسعه از خواهد رسید. این رقم برای اقتصادهدرصد  1/1به  2021رسید، در 

های ر خواهد یافت. در ایران، رشد قیمت مصرف کننده در سالتغیی 2021سال  در درصد 4/5به  2020در سال  درصد

ها برای مصتتترف . هر چند در نگاه اول این کاهش قیمت1درصتتتد خواهد بود 5/33و  2/34به ترتیب  2021و  2020

لیل د تواند به ضرر کل اقتصاد باشد، زیرا خانوارها بهها میرسد، اما کاهش شدید قیمتکنندگان اتفاقی مثبت به نظر می

های ستتودآوری، ها نیز به دلیل کم شتتدن فرصتتتدهند و شتترکتها خرید خود را کاهش میانتظار کاهش بیشتتتر قیمت

شان را به تگذاریسرمایه ست دولتعویق میهای شرایط ممکن ا صاد اندازند. در این  شتوانه به اقت ها با تزریق پول بدون پ

 شوند. ج خود و از بین رفتن ارزش پول رای موجب تورم
 

 رشد قیمت مصرف کننده )درصد(-3جدول 

 )پیش بینی شده(2021 )برآورد شده(2020 )تحقق یافته(2019 شرح

 1.1 3/0 4/1 اقتصادهای پیشرفته

 5/4 4/4 1/5 اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه

 5/33 2/34 1/41 ایران 

 2020ماخذ: صندوق بین المللی پول، آوریل و ژوئن 

پول بدون پشتوانه به اقتصادها موجب تورم و  قیها در صورت تزراست که دولت ینکته ضرور نیتوجه به ا طیشرا نیادر  

شورها با تزر جیرفتن ارزش پول را نیاز ب شد. ک صاد خود برا قیخود خواهند  شتوانه به اقت بعات مقابله با ت یپول بدون پ

ش ش ینا شد»اندازند. انجام دادن می را به خطر هاکرونا، اعتماد به ارز روسیو وعیاز  به منظور نجات  «هرکاری که الزم با

 . 2را در برخواهد داشت یادیز یهانهیکرونا هز ریهمه گ یماریاز ب یاقتصاد جهان
 

 چشم انداز تورم در ایران 

سازمان ملل  ساس گزارش  سال متحد بر ا صد روبرو بود. بر 30، ایران با تورم باالی 2019در  ساس پیش ب در ینی این ا

سال  شده ایران در  سال  % 32.4به میزان  2020سازمان، نرخ تورم برآورد  خواهد بود. عدم  % 27.8برابر با  2021و در 

شور و روند فزاینده آن حداقل به میزان سب حجم نقدینگی موجود در ک سال  % 20تنا شد تولید ناخالص ملی  99در  با ر

پیش بینی شده است، احتمال تورمی  % -7.5و  % -3.5المللی پول بین ق بینکشور که بنا بر اعالم بانک جهانی و صندو

را به وجود خواهد آورد. )بلومبرگ(. این در حالی است که طبق برآورد صندوق بین المللی پول، نرخ تورم  % 40به میزان 

 (4. )جدول شماره 3ترا به ثبت رساند، در دو سال آینده روندی نزولی خواهد داش % 41.1که سال گذشته رکود 
 

 نرخ تورم ایران )درصد( -4جدول 

 2021 2020 2019 کشور

 33.5 34.2 41.1 ایران 

 (2020منبع: صندوق بین المللی پول )می، 

 بازار کار

، 2020ای که در مجموع، در فصل نخست سال بازار جهانی تحت تاثیر بیماری کرونا به شدت آسیب دیده است، به گونه

میلیون شغل تمام وقت، با  130درصد کاهش یافته که این مقدار معادل از دست رفتن  5/4در سطح جهان ساعات کاری 

سال  48فرض یک هفته کاری  صل پایانی  سازمان بین المللی کار، از هر  2019ساعته در ف ساس اعالم  ست. بر ا نفر  5ا

                                                           
 99آذر کرونا از نگاه صندوق بین المللی پول،  چشم انداز اقتصادی جهان در دوره پس ازپژوهشکده اندیشه تدبیر، -1

 99خرداد  ،ییکرونا، پژوهشکده امور اقتصاد و دارا روسیو پس از و شیگزارش چشم انداز اقتصاد جهان پ -1
 99خرداد  ،ییکرونا، پژوهشکده امور اقتصاد و دارا روسیو پس از و شیگزارش چشم انداز اقتصاد جهان پ -3



 

   5 
 

ر حال حاضتتتر به صتتتورت کتمال تعطیل یا نیم میلیارد نفری جهان د 3/3درصتتتد از نیروی کار  81تن، یعنی  4بیش از 

 . 1تعطیل درآمده است
 

 (2019مجموع ساعات کاری در سطح جهان بر حسب منطقه و گروه درآمدی)در مقایسه با فصل پایانی درصد کاهش  -5جدول 

 2020فصل دوم  2020فصل اول  شرح

 5/10 5/4 جهان

 6/9 5/1 آفریقا

 4/12 3/1 آمریکا

 3/10 8/1 کشورهای عربی

 10 5/6 آسیا و اقیانوسیه

 8/11 9/1 اروپا و آسیای میانه

 8/8 6/1 رهای کم درآمدوشک

 5/12 9/1 د متوسط رو به پایینمکشورهای با درآ

 7/8 6/8 کشورهای با درآمد متوسط رو به باال

 6/11 6/1 کشورهای با درآمد باال

 ماخذ: صندوق بین المللی پول

ساس  صندوقبر ا سال بین تحلیل  صاد  2020المللی پول، هر چند افزایش نهایی نرخ بیکاری در  به چگونگی عملکرد اقت

های موجود و افزایش تقاضتتای نیروی کار در دوره پس از کرونا بستتتگی دارد، اما بر استتاس جهان در زمینه حفظ شتتغل

 9/7و  2/9به ترتیب  2021و  2020های بینی این صتتندوق، نرخ بیکاری در کشتتورهای اروپای پیشتترفته، در ستتالپیش

سال  صد خواهد بود. در ایاالت متحده آمریکا، نرخ بیکاری در  سال  4/10به  2020در صد و در  صد  1/9به  2021در در

سال  صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری در ایران در  ساس برآورد  سید. بر ا سال  3/16به  2020خواهد ر صد و در  در

  2یش خواهد یافت.درصد افزا 7/16به  2021
 

 نرخ بیکاری در ایران )درصد( -6جدول

 )پیش بینی شده(2021 )برآورد شده(2020 )تحقق یافته(2019 کشور

 7/16 3/13 6/13 ایران

 2020ی پول، آوریل للصندوق بین الم ماخذ:

ی هستند. افراد مشغول درصد مشاغل، غیررسم 90تا  50این، در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، حدود  عالوه بر

رای افراد بدر مشتتاغل غیررستتمی از مزایایی مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و مرخصتتی با حقوق برخوردار نیستتتند. این 

شاغل موجب مید نهای روزمره زندگی نیازمهزینه ستند. بنابراین، تعطیلی م شود زندگی روزمره این گروه از کار روزانه ه

 و خطر جدی قرار بگیرد.  افراد در معرض تهدید
 

 های پولی و مالیسیاست

سازمان ملل  ست پولی تنها پیش از متحد مطالعات  سیا ست که اعتماد بیش از حد به  شیوع ویروس کرونا حاکی از آن ا

ستلزم هزینه ست. این امر م شد کافی نی ست. بر برای احیای ر شدید خطرات ثبات مالی ا ین اهای قابل توجهی از جمله ت

ها و ترغیب به ها، افزایش قیمت داراییس، پایین بودن نرخ بهره جهانی و شتترایط نقدینگی به کاهش ارزش ریستتکاستتا

های های مرکزی از طریق عملیات بازار باز، گستتتترش وامبانکافزایش بدهی جهانی منجر شتتتد. با شتتتیوع ویروس کرونا 

 نهای وام گرفترا آغاز کنند. تسهیل پولی، ضمن کاهش هزینهها های دیگر از این قبیل باید حمایتطوالنی مدت و اقدام

                                                           
 99پول، آذر  یالملل نیجهان در دوره پس از کرونا از نگاه صندوق ب یشم انداز اقتصادچ ر،یپژوهشکده تدب- 1

 99خرداد  ،ییکرونا، پژوهشکده امور اقتصاد و دارا روسیو پس از و شیگزارش چشم انداز اقتصاد جهان پ - 2
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ضا حمایت می شورها با کاهش قابل برای خانوار، از تقا سیاری از ک شیوع ویروس کرونا در ب کند. عدم قطعیت مربوط به 

 شود. بینی میتوجهی در نرخ بهره در هر دو اقتصاد پیشرفته و در حال ظهور پیش

های پولی پراکنده، اجرای در مواجهه با ستتیاستتتش ستتازمان ملل پیش از شتتیوع ویروس کرونا های گزاربر استتاس یافته

ست صاد، نقش موثرتری ایفا میسیا ستهای مالی برای مقابله با کندی اقت سیا شرایط فعلی، نیز  ولی به های پکند. در 

صادی نقادر به مقابله با اثرات منفی ویروس کرونا در فعالیت تنهایی شرایطی های اقت صاد در چنین  ستند. حمایت از اقت ی

شرکت سیب دیده و  ستقیم و از طریق کمک مالی به افراد آ شکل م ستا،باید به  شود. در این را ه کاهش نرخ بهر ها انجام 

ست سیا ستفاده از  صتی را برای ا ضای کوتاه مدت، از جمله هزینهفر های موقتی برای کاهش های مالی برای تقویت تقا

 کند. پذیر در جامعه فراهم میها و مشاغل آسیبع ویروس کرونا بر گروهتاثیر شیو

ی خود های کنونهای مرکزی رویهدهد، با فرض اینکه بانکهای صندوق بین المللی پول نشان میبینیپیشاز سوی دیگر 

سیاری موجب مح سری مالی قابل مالحظه، در موارد ب سبت بدهی و ک سری مالی و ن ضای را حفظ کنند، ک شدن ف دود 

های مرکزی این شد که بکوشند با فراهم کردن تحریک مالی خواهد شد. با شیوع بیماری کرونا، سیاست پولی پولی بانک

 ها پشتتتیبانینقدینگی الزم از عملکرد بازار حمایت کنند و فشتتار بودجه را کاهش دهند. همچنین ستتعی کردند از بانک

شرایط، پرداخت وا شرکت ها را درها باید این وامآید. بانکها حیاتی به نظر میم به بانکنقدی کنند. در این  ایی هاختیار 

صندوق بین قرار صیه  ستند. به تو صادی ه شکالت اقت های مرکزی باید از این طریق المللی پول، بانکدهند که دارای م

ها حمایت کنند. ها و بنگاهیل، از شتتترکتهایی دیگر از این قبهای طوالنی مدت و اقدامعملیات بازار باز، گستتتترش وام

اعتماد به  حمایت و موجبدهد، از تقاضا هایی دریافت وام خانوارها را کاهش میتسهیل سیاست پولی ضمن اینکه هزینه

سهیالت اعتباری فوری و شودمینفس  صادی کرونا، اعطای ت صندوق بین المللی پول برای مقابله با آثار اقت شنهاد  . به پی

 های تامین مالی سریع مورد استفاده قرار بگیرند. توانند به عنوان روشهای تامین مالی فوری میاده از سایر ابزاریاستف

صورت تحقق خطرات نزولی برای رفع رکودهای غیرقابل پیش بینی، باید  ضای مالی محدود دارند، در شورهایی که ف در ک

توانند رشد نابرابری را در یک کشور کاهش دهند و های مالی میامتسهیل سیاست مالی بیشتری در نظر گرفته شود. اقد

هش های مالیاتی و کاهای توزیع مجدد با تقویت سیستماز رشد اقتصادی فراگیرتر حمایت کنند. به طور معمول سیاست

صالح امور مالیاتی ممکن می سیاشود. به طور کلی از آنجا که فرار مالیاتی و ا شرایط کنونی در ب شورها امکادر  ن ری از ک

قش تواند نهای مالی و پولی برای جبران کندی اقتصاد جهانی محدود است، کارایی در سیاستگذاری میتسهیل سیاست

های پولی، اعتباری و مالی اقتصادهای پیشرفته دنیا در پاسخ بسیار مهمی در کنترل اوضاع داشته باشد. برخی از سیاست

 :اند ازبه بحران کرونا عبارت

 

 تجارت جهانی

سال جاری به حدوددر زمینه تجارت نیز برآورد می شد تجارت جهانی در  ضای  -9/11 شود ر شان دهنده تقا سد که ن بر

شود، با افزایش تدریجی تقاضای مصرف داخلی بینی میپایین برای کاالها و خدمات از جمله گردشگری است. البته پیش

 . 1افزایش یابددرصد  8به در سال آینده، رشد تجارت 
 حجم تجارت جهانی-7جدول

                                                           
 99پول، آذر  یالملل نیجهان در دوره پس از کرونا از نگاه صندوق ب یچشم انداز اقتصاد ر،یپژوهشکده تدب- 1

تعویق پرداخت های 

مالیاتی بنگاه های متاثر از 

بحران

سیاست فعال اعتباری و 

اعطای خط اعتباری به 

ی بنگاه ها به منظور جلوگیر

از تشدید بحران 

سیاست پولی انبساطی، 

شامل خرید اوراق دولتی 

توسط بانک مرکزی

حمایت مستقیم از خانوارها، 

کارکنان و بنگاه های 

کوچک و متوسط متاثر از 

بحران کرونا 

بسته مالی دو تریلیون 

10دالری که برابر با حدود 

درصد از تولید ناخالص 

داخلی آمریکاست
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 )پیش بینی شده(2021 )برآورد شده(2020 )تحقق یافته(2019 شرح 

 8/0 -9/11 9/0 جهان

 2/7 -4/13 5/1 اقتصادهای پیشرفته 

 4/9 -4/9 1/0 اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 

 2020ماخذ: صندوق بین المللی پول، ژوئن 

صندوق شین  شان می برآوردهای پی سال بین المللی پول ن میلیارد دالر کاهش  16، 2020دهد تجارت خارجی ایران در 

میلیارد دالر خواهد رسید. شیوع بیماری کرونا صادرات ایران را به کشورهای همسایه محدود کرده  70خواهد یافت و به 

 خواهد رسید.  2020در سال  -1/4به  2019درصد در سال  -1/0است. تراز حساب جاری ایران از 

 ت تجارت جهانی پس از شیوع ویروس کرونایپیش بینی چشم انداز وضع -8جدول 

 2019 2020 2021 

 8.4 -11 0.9 میزان تجارت جهانی )کاالها و خدمات(

 واردات 

 اقتصادهای پیشرفته 

 بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه 

1.5 

 

8/0- 

5/11- 

 

2/8- 

7.5 

 

9.1 

 صادرات 

 اقتصادهای پیشرفته 

1.2 12.8- 7.4 

 11 -9.6 8/0 بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه 

 2020منبع: صندوق بین المللی پول، آپریل 

ست. بر این اساس پیش از  9خالصه چشم انداز تجارت جهانی پیش و پس از شیوع ویروس کرونا در جدول  نشان داده ا

سازمان مل سالشیوع ویروس کرونا  سال  2021و  2020ل در  شد اندکی در تجارت جهانی در  شد را  2020ر و افزایش ر

 پیش بینی نموده است.  2021در سال 

 مقایسه وضعیت چشم انداز تجارت جهانی پیش و پس از شیوع ویروس کرونا  -9جدول 

 پس از شیوع ویروس کرونا پیش از شیوع ویروس کرونا 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 8.4 -11 0.9 3.2 2.3 0.3 میزان تجارت جهانی 

 (2020منبع: سازمان ملل و صندوق بین المللی پول )

 
 

 های مالی جهانیریانج

شان می شیوع ویروس کرونا ن سازمان ملل پیش از  ستدهد مطالعات  سیا سریع  سال که با تغییر  ، 2019های تجاری در 

سانبازارهای مالی جهانی بخش سال هایی از نو سازمان، در  شدید را تجربه کردند. بر طبق گزارش این  ، جریان  2019ات 

صادهای نوظهور در بحران سرمایه به اقت صادهای نوظهور کامال پایدار بود و ورود  سمت اقت سرمایه به  ها به دلیل خالص 

شت. همچ شمگیری دا سی باال کاهش چ سیا ضعیف، افزایش بدهی یا عدم اطمینان  شد  شم انداز ر های نین جریانچ

 المللی پول، پس از شیوع ویروسبهبود یافت. بر طبق گزارش صندوق بین 2019وی در اقتصادهای نوظهور در سال فپرت

از زمان اوج خود تجربه کردند   s&p 500درصدی 20افت ا سقوط در تاریخ را ب بیشترینیه ماکرونا بازارهای سهام سر

 (1رسیده بود، کاهش یافته است. )نمودار  2009-2008 آنچه در سال و قیمت دارایی به بیش از

 های نوسانات )پس از شیوع ویروس کرونا(شاخص -1نمودار 
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 (2020منبع: امور مالی بلومبرگ و محاسبات کارکنان صندوق بین المللی پول )

 یهاصرو، شاخ نی. از اندداد کرونا به شدت واکنش نشان روسیگسترده و وعینسبت به تبعات ش ایدر دن هیسرما یبازارها

 ییهابحران نیتراز سخت یکیحاضر  طی. شرارساندند به ثبت 2008 یعملکرد را از زمان بحران مال نیبورس جهان، بدتر

ست که ط ست. یا شده ا شته تجربه  ساس پ بر چند دهه گذ شرایپول، انتظار م یالملل نیصندوق ب ینیبشیا  طیرود 

صاد صادها هیسرما یدر بازارها یسخت اقت سال  مهین یو نوظهور برا شرفتهیپ یاقت همچنان پابرجا بماند.  2020اول 

( در این 2بهبود یابد. )نمودار 2020 دوم سال مهیدر ن یمال طیشود شرایبرآورد م ،یریگهمه ریمس ینیب شیمطابق با پ

 ود را تجربه کرده است.های خترین افتگیری شیوع کرونا یکی از تاریخیراستا، بورس آمریکا در مدت همه

ویروس کرونا اثر ویروس کرونا بر بازارهای بورس از زمان شروع شیوع -2نمودار 

 
، عدم موفقیت کشتتورهای اوپک در توافق برای کاهش تولید، جهت حفظ پایداری قیمت 2020در اوایل ماه مارس ستتال 

سقوط در قیمت شترین  ضای جهانی، باعث بی صندوق انتظار ها نفت در مقابل کاهش تقا ساس پیش بینی این  شد. بر ا

سال می صادهای پیشرفته و نوظهور، بازار برای نیمه اول  شرایط سخت اقتصادی برای اقت همچنان  2020رود با توجه به 

 پابرجا بماند. 
 

 2021و  2020چشم انداز اقتصاد جهانی در سال های 

 طیکرونا، شرا روسیو یریگاست، گسترش همه یاسیس یهایننایو نا اطم یتجار یهاکه همراه با تنش یکنون یفضا در

ن امر بدو نیباشد. ایمبهم م اریبس یانداز رشد اقتصاد جهانچشم طیشرا نیاست. در ا کردهفرما بر جهان حکم یترخاص

. با دباشیم دیجد یشغل یهاو خلق فرصت یزندگ یاستانداردها شیفقر، افزا یکن شهیر ریدر مس یاساس یشک، چالش

داخته کرونا پر روسیو وعیاز ش شیسازمان ملل پ یابتدا به برآورد رشد اقتصاد تالش کردیمموضوع،  نیا تیتوجه به اهم

سپس پیم سازمان همکار یالمللنیاز مؤسسات معتبر ب یتعداد ینیبشیگردد،  صاد یمانند  سعه اقت  ،(OECD) یو تو

 :کنیم یبررس را کرونا یز اثرات اقتصادپول ا یالمللنیو صندوق ب یمکنز یمرکز مطالعات

سال  بر سط  سازمان ملل از اوا ساس گزارش  صاد2018ا شد اقت شورها نیدر ب ی، نرخ ر سعه  یک کاهش قابل  افتهیتو

ست. ا یامالحظه شته ا ش شیسازمان پ نیدا سال  شتریکرونا کاهش ب روسیو وعیاز  شد در   االتیرا در ا 2020نرخ ر

نرخ رشتتتد در دوره  نیانگیرفت میانتظار م زیکرده بود. در اروپا ن ینیبشینرخ وجوه فدرال پ متحده، باوجود کاهش در
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سبتاً پاچشم شد ژاپن ن نییانداز ن شد. ر ستمزد حق اتیمال شیافزا لیبه دل زیبا صرف، کاهش د تنزل  نیو همچن یقیبر م

نرخ رشتتد در  یهاینیبشیگزارش، پ نیداد. با توجه به ایرا نشتتان م یانداز کاهشتتچشتتم ایصتتادرات به بازار شتترق آستت

 با کاهش مواجه بود.  یقبل یدرحال توسعه و در حال گذار، نسبت به برآوردها یاقتصادها

شد جهان یسهم مناطق مختلف جهان و برخ 3نمودار  در شورها در ر صاد پ یک ش شیاقت شده  روسیو وعیاز  کرونا ارائه 

 2020، در سال 2019در سال  دیرفت نرخ رشد باوجود کاهش شدیانتظار م ایار، در جنوب آسنمود نیاست. با توجه به ا

 یهار و مح یاعتبار لیتسه استیس جهینت در یاقتصاد یهاتیفعال شیانتظار بر افزا زیبا بهبود مواجه باشد. در هند ن

س قا،یبود. در آفر یمال شد بیو کارائ نیالت یکایآمر ا،یغرب آ صادها ینیب شیپ کاهش نرخ ر حال  در یشده بود. در اقت

شده بود که با کاهش ق زیگذار ن شورها هیمواد اول متیبرآورد  صاد تیبزرگ، فعال یو رکود ک ش یاقت  یرا ط یروند کاه

 انگریباشتتد، اما مطالعات، ب یشتتیانداز افزادوره چشتتم یط قاینرخ رشتتد آفر نیانگیرفت میانتظار م نکهیا باوجود .ندینما

 نیمنطقه بود. در ا نیدر غرب، مرکز و جنوب ا ژهیبه و یاتوستتتعه یهابا چالش ییارویرو یرشتتتد برا نیبودن ا یافناک

صوص م ساختار ستیبایخ صالحات  صاد شیو افزا یا سیمدت در نظر گرفته م انیدر م یتنوع اقت به  ایشد. در غرب آ

 متیمنطقه با کاهش ق نیشد ایم ینیبشیوجود پ نی. با ارفتیانتظار م 2020در سال  یتقاضا، بهبود نسب شیافزا لیدل

 روبرو باشد. یکیژئوپلت ینفت و تنش ها
 

 کرونا روسیو وعیاز ش شیپ (درصد)یسهم مناطق مختلف جهان در رشد اقتصاد جهان 3 نمودار

 
 UN  DESAمنبع: 

 

سازمان ملل بر ساس گزارش  ش شیپ متحد ا با  بیو کارائ نیالت یکاید که در آمرشده بو ینیبشیکرونا پ روسیو وعیاز 

شرا شدن  صاد ،یو جهان یداخل طیبدتر  شم یهمچنان رکود مزمن اقت شد. در افق چ سته ولحاکم با  یانداز، بهبود آه

و  لیبزرگ مثل برز یاقتصادها یوکار در برخ کسب نانیسطح اطم شیو افزا یانبساط یپول استیاز س یناش یناموزون

با توجه به  یاریبستت یهاستتکیمنطقه با ر نیبود که ا نیاز ا یوجود برآوردها حاک نی. با امشتتاهده شتتده بود کیمکز

ضا تیمحدود ستیس یف شد. در ب یا صادها نیروبرو با شد میدر حال گذار، انتظار م یاقت شتر نیانگیرفت نرخ ر   در م

ستتطح مخارج( در  شی)افزا یطانبستتا یمال یهااستتتیاز ستت یناشتت یمیمال شیستتتان افزاجمستتتقل و گر االتیالمنافع ا

 شیاز افزا یها حاکینیبشیپ افتهیکمتر توسعه  یداشته باشد. در کشورها یصادرکنندگان انرژ ریو سا هیروس ونیفدراس

سب سال گذشته،  5 یط یاقتصاد یهاتیفعال یدرصد 4.3 شیاز افزا پسانداز اقتصاد جهان بود. رشد در افق چشم ین

شد مورد انتظار در  صد  5.1برابر با  بیبه ترت 2021و  2020 یهاسالنرخ ر صد 5.4و در شد  در شده بود که ر برآورد 

س ضا در ب شامل برخ یاریتقا شورها  صادها یاز ک صل لیبزرگ دل یاقت ش شیملل پ سازمانبود.  شیافزا نیا یا  وعیاز 
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 یدوره قبل، رشد کمتر ای سهیادر مق 2020کشورها در سال  نیسوم ا کیاز  شیکرده بود که ب ینیبشیکرونا، پ روسیو

 داشته باشند. 

شد، پ 3که در نمودار  همان شاهده  ش شیم شد جهان روسیو وعیاز  سال  یکرونا، نرخ ر سازمان ملل در  سط  صاد تو اقت

صد 2.3معادل با  2019 شده که پا در شد پس از بحران مال نیترنییبرآورد   نی. همچنشودیمحسوب م 2007سال  یر

و نرخ  درصد 2.7و  درصد 2.5 بیبه ترت 2021 و 2020 یهاسال یط یاندک شیبا افزا یناخالص جهان نرخ رشد نیانگیم

شده  ینیبشیپ درصد 1.7در سال بعد،  ،شده بود نییتع درصد 1.5برابر با  2020که در سال  یرشد درآمد سرانه انتظار

 است. 

( 2020پول  یالمللنیشده است )صندوق ب یکود اقتصادکرونا جهان وارد مرحله ر روسیو وعیش لیبه دل یفعل طیشرا در

ش شو   یهااز کرونا، بخش یشو  نا ست.  ساخته ا ضا مواجه  شو  تقا ضه و هم با  شو  عر صاد را هم با  مختلف اقت

ضا، ترک رنموده و د جادیاختالل ا ،یجهان نیتأم رهیسمت عرضه، در زنج  یریگکاهش درآمد و ترس از همه بیسمت تقا

از  یموضتتوع، تعداد تیاستتاس و با توجه به اهم نیشتتده استتت. بر ا ینجر به کاهش مخارج بخش خصتتوصتتم روس،یو

پول  یلالمل نیو صندوق ب یمکنز یمرکز مطالعات ،یو توسعه اقتصاد یمانند سازمان همکار یالملل نیمؤسسات معتبر ب

 اند: دهکرونا بر رشد اقتصاد جهان را ارائه کر یخود از اثرات اقتصاد یبرآوردها

جهان  هیکرونا در بق روسیکرده است که چنانچه  گسترش و ینیب شیپ (OECD)یو توسعه اقتصاد ی*سازمان همکار

ه و ب ابدیدرصد کاهش  مین یقبل یهاینیبشینسبت به پ 2020جهان در سال  یرشد اقتصاد ابد،یگسترده ن نیدر حد چ

رصد د میو ن کیتواند تا یجهان م یباشد، رشد اقتصاد دیهم شد اطنق هیدر بق روسیبرسد. اما اگر گسترش و درصد 4.2

 .ابدیکاهش 

ای در مورد شتتیوع ویروس کرونا در دنیا و تبعات اقتصتتادی آن تهیه ، مطالعه2020آرویل  3*مرکز مطالعاتی مکنزی در 

بدبینانه )بازسازی اقتصاد  ( و2021شده است. این گزارش در دو سناریو خوش بینانه )بازسازی اقتصاد دنیا از فصل اول 

رود اکثر کشورها تا فصل دوم سال یانتظار م نانهیخوش ب یویسنار یبر مبنا( تهیه شده است. 2020دنیا از فصل چهارم

ستتابقه خواهد بود. در جدول  یدوم ب یمواجه شتتوند که مانند دوره جنج جهان یناخالص داخل دیبا کاهش در تول 2020

 شده است: ارائه ویسنار نیا یبر مبنا جینتا 10

 
 پیش بینی مکنزی از رشد اقتصادی بر مبنای سناریوی خوش بینانه پس از شیوع ویروس کرونا  -10جدول

 تاریخ بازگشت اقتصاد به حالت قبل از شیوع ویروس کرونا )درصد(2020رشد اقتصادی  نسبت به فصل چهارم )درصد( 2020فصل دوم  کشور

 2020فصلی چهارم  0.5 3.5 چین

 2020چهارم  یفصل 2.4 8 آمریکا

 2020فصل اول  1.8 5.3 جهان

 2021فصل دوم  4.7 10.1 منطقه یورو

 منبع: گزارش مکنزی

 

 

 

 

 

 کشد تا تولید ناخالص داخلی به سطح قبل از شیوعبر مبنای سناریو بدبینانه در بیشتر کشورها بیش از دو سال طول می

 است: ارائه شده  11 شماره ای این سناریو به صورت جدولویروس کرونا برسد. نتایج بر مبن
 

 پیش بینی مکنزی از رشد اقتصادی بر مبنای سناریوی بدبینانه پس از شیوع ویروس کرونا -11 جدول
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نسبت به  2020تغییرات رشد اقتصادی از فصل دوم  گروه کشور

 )درصد( 2019فصل چهارم 

 تصاد به حالت قبل از شیوع ویروس کرونا تاریخ بازگشت اق )درصد( 2020رشد اقتصادی 

 2021فصل دوم  2.3 4.2 چین

 2024فصل دوم  8.7 11.1 آمریکا 

 2022فصل چهارم  5.7 7.2 جهان 

 2024فصل چهارم  10.6 13.2 منطقه یورو 

 منبع: گزارش مکنزی

خود را از زمان رکود  یرکود اقتصاد نیترقیعم 2020در سال  یپول، اقتصاد جهان یالملل نیبرآورد صندوق ببا توجه به 

( 2008-2009)بسیار بدتر از بحران مالی 2020در سال  درصد -3به  یتجربه خواهد کرد و نرخ رشد جهان 1930بزرگ 

چشم انداز اقتصاد  2020 هیو ژانو 2019اکتبر  یهاماه یهاینیبشیپ کرونا نسبت به روسیو ریتأثخواهد رسید که تحت 

ست. کاهش درصد 6از  شیجهان ب شته ا ش نیکه در آن چند شرفتهیپ یرشد در گروه اقتصادها دا گسترده  وعیاقتصاد 

سال  .کنندکنند و اقدامات محدودیتی را اعمال میتجربه می را یا صد 6.1، 2020در  صادهای در حال  در و در گروه اقت

برآورد  درصد 2/1، 2020ین نیز در سال (. رشد اقتصادی چ12پیش بینی شده است. )جدول  درصد -1توسعه و نوظهور 

رود و از بین می 2020گیری ویروس کرونا در نیمه دوم ستتالکند همهشتتده استتت. در یک ستتناریوی پایه که فرض می

درصد رشد یابد و  5.8، 2021شود اقتصاد جهانی در سال بینی میتواند به تدریج ادامه یابد، پیشهای مهار آن میشتال

 های حمایتی با پیشرفت همراه باشد. ادی ازطریق سیاستفعالیت اقتص
 

 ررسی اجمالی پیش بینی چشم انداز اقتصادی جهانی پس از شیوع ویروس کروناب-12 جدول

 2021 2020 2019 کشورها

 5.8 -3 2.9 چشم انداز اقتصاد جهان

 4.5 -6.1 1.7 اقتصادهای پیشرفته

 4.7 -6.9 2.3 ایاالت متحده

 6.6 -1 3.7 ر حال توسعه و نوظهور اقتصادهای د

 9.2 1.2 6.1 چین

 2020منبع: صندوق بین المللی پول، آپریل 

 

و بحران جهانی اقتصاد در  1930برای رکود بزرگ  L 1کارشناسان صندوق بین المللی پول بر خالف شکل گیری پدیده 

 (.2کند. )نمودار این را تصدیق می 2Vند. پدیده ا، شو  کرونا به اقتصاد جهانی را کوتاه مدت قلمداد نموده2008سال 

                                                           
 کند. را حکایت می 2008و بحران جهانی اقتصاد در سال  1930کند. این پدیده رکود بزرگ منظور پدیده ای است که ایجاد شده است و تمام جهان را درگیر می - 1
ست. در اینجا مقصود باز بودن پنجره های ا Vمنظور از پدیده  - 2 سریع و کوتاه مدت اقتصاد جهان از مهلکه کرونا کاهش و سپس برگشت به وضعیت قبلی ا مید برای خروج 

  باشد.می
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شکل برای اقتصاد جهان در پساکرونا vپیش بینی ریکاوری  -4نمودار 

 
 

سازمان ملل )پیش از شیوع کرونا( های انجام شده توسط بینیای از پیشر اجمالی مقایسهوبا توجه به مطالب فوق، به ط

ص سعه اقت سازمان همکاری و تو شیوع کرونا( در جدول و برآوردهای  صندوق بین المللی پول )پس از  صورت  13ادی و 

بر اساس پیش بینی سازمان  درصد 2.5از  2020گرفته است. نتایج برآوردها نشان دهنده کاهش نرخ رشد جهان در سال 

 باشد.بر طبق صندوق بین المللی می درصد -3بینی سازمان همکاری و توسعه و بر طبق پیش درصد 1.5ملل به 
 

 مقایسه چشم انداز رشد جهانی پیش و پس از شیوع ویروس کرونا -13جدول 

 سازمان ملل 

 )پیش از شیوع ویروس کرونا(

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

 )پس از شیوع ویروس کرونا(

 صندوق بین المللی پول 

 )پس از شیوع ویروس کرونا( 

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 چشم انداز رشد اقتصاد جهان

2.3 2.5 2.7 - 1.5 - 2.9 3- 5.8 

 OECD,IMF,UNمنبع: 
 

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است که بخش بزرگی از کشورها رشد تولید ناخالص داخلی را در سال 

  (5تجربه خواهند کرد. )نمودار  2009به زمان بحران مالی  2020

 

 پس از شیوع ویروس کرونا2020جهانی تولید ناخالص داخلی سرانه در سال  رشد -5نمودار

 
 2020منبع: صندوق بین المللی پول آپریل 

 چشم انداز رشد اقتصادی ایران 

صاد ا نهیدر زم شم انداز اقت سال  رانیچ ش 2020در  شد توانیکرونا م روسیو وعیبا  و  کایآمر یهامیحلقه تحر دیگفت ت

 انیز ،یرکود جهان لیبه دل یمیو محصتوالت پتروشت ینفت، مشتتقات نفت متیکشتور، تداوم کاهش ق یمنابع ارز دیتهد
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 دیولت دیرکود شد ،یفلزات جهان یو افت بها یمعدن التومحص یجهان یکرونا، کاهش تقاضا وعیاز ش یناش یاقتصاد یها

از  یدولت ناش یهانهیهز شیدم، افزامر دیکاهش قدرت خر لیکشور به دل یاقتصاد داخل یمصرف یو کاهش سطح تقاضا

 ندفمهد ییهااستیمانند س یآن مجموعه اقدامات یاقتصاد ندیناخوشا یامدهایکرونا و پ روسیو وعیش ریاخ عیمجموع وقا

کل با  یاتقاض تیتقو یبرا یگذارهیسرما شیافزا ده،ید انیز یاز اقشار کم درآمد جامعه و فعاالن اقتصاد یبانیشتیپ یبرا

سرمااتکا  شور به دل یارز یها تیجه به محدودوها، تبانک یاعتبار ده تیظرف تیتقو ه،یبه بازار  نفت  متیکاهش ق لیک

در کسب  یبانک ای یامهیب ،یاتیمال یهابخشش ای یریکارگه ب ،یالملل نیب یهاو کم سابقه شاخص بورس دیو کاهش شد

 و کارها در دستور کار خود قرار دهد.

ساس پیشلذا  سال  یبانک جهانبینی اولیه  بر ا صاد ایانتظار م 2019در گزارش ژوئن  رشد  2020سال  در رانیرفت اقت

را  یرشد صفر درصد یبانک جهانبا تجدید نظر در برآورد قبلی،  2020درصدی داشته باشد. در گزارش ژانویه  9/0منفی 

صاد ا یبرا سبت به ینیبشیسال پ نیدر ا رانیاقت صد  9/0بینی قبلی بانک جهانی پیش کرد که گرچه ن کاهش یافت، در

داد. همچنین بر استتاس بهبود قابل توجهی را نشتتان می 2019در ستتال  درصتتد 8.7ما نستتبت به برآورد رشتتد منفی ا

های بینیرشد خواهد کرد. بنابر پیش درصد1معادل با  2022و  2021های های این نهاد، اقتصاد ایران در سالبینیپیش

خواهد شد. صندوق  ترکوچک  % 1.2و   % 2.7به ترتیب به میزان  2021و  2020نیز، اقتصاد ایران در سال  سازمان ملل

صفر و بدون تغییر،  صاد ایران با نرخ  شتر )در گزارش ماه اکتبر/مهرماه( پیش بینی کرده بود که اقت بین المللی پول نیز پی

صادی جهان، مطرح برد. اما اکنون در تازه ترا به پایان می 2020سال  شم انداز اقت  کردهرین گزارش خود تحت عنوان چ

شیوع ویروس کرونا این برآورد به  سال آینده  % -6که با  ست. با این حال  شد  2021کاهش یافته ا صاد ایران نرخ ر اقت

 (14را تجربه خواهد کرد. )جدول شماره  درصد 3.1مثبت 
 

  رشد اقتصادی ایران چشم انداز-14جدول 

 2021 2020 2019 کشور

 3.1 -6 -7.6 ایران

 (2020منبع: صندوق بین المللی پول )می 

 

های صندوق بین المللی پول و متناسب با شرایط داخلی کشور، برای گذر از این دوره، دولت باید مطابق با توصیهبنابراین، 

 های زیر را در دستور کار خود قرار دهد: اقدام

  بهداشتتتت عمومی برای کنترل ویروس و جلوگیری از شتتتیوع مجدد آن، دولت باید در حوزه ستتتالمت و

های هدفمند را ابزارهای الزم را به کار گیرد و برای پشتتتیبانی از نظام مراقبت ستتالمت جامعه ستتیاستتت

تدوین و اجرا کند. استتتمرار تعطیلی مراکز عمومی، ممانعت از برگزاری تجمعات غیرضتتروری الزام افراد و 

فاده از ابزارهای بهداشتتتی و تهیه و توزیع رایگان ابزارهای بهداشتتتی بین افراد، الکترونیکی نهادها به استتت

 ها هستند. ها از جمله این سیاستها و موسسهکردن اداره

 ها و فعاالن متاثر از بحران کرونا، دولت باید تقویت برای پشتتتتیبانی از اقشتتتار کم درآمد جامعه و بنگاه

 ها، بخشش یا تخفیف مالیاتی را در دستور کار قرار دهد. ظرفیت اعتباردهی بانک

 ضای کل، با اتکا به بازادولت می سرمتواند برای خروج از رکود و تقویت تقا سرمایه،   گذاری را افزایشهیار 

ا بدهد. بازار سرمایه ایران بیشتر روی بازار ثانویه متمرکز است. باید با اتکا به منابع موجود در بازار سرمایه 

صندوق شبه دولتی، مانند  سهامداران بزرگ دولتی و  شتازی  شرکتپی سهامداران عمده  های بزرگ، ها و 

 های جدید انجام گیرد. هژگذاری در پروسرمایه

 ها، بانک مرکزی جمهوریالمللی پول برای تقویت ظرفیت اعتباردهی بانکدر راستای توصیه صندوق بین 

 ها و تزریق منابع به آنها را در دستور کار خود قرار دهد. ر به بانکاسالمی ایران باید اعطای اعتبا
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 های ارزی توجه کند و بر قراردادهای خارجی که برخی با عنایت به شرایط خاص، دولت باید به محدودیت

سعه طرحشرکت شرایطی که امکان های خود منعقد میها برای تو کنند، نظارت دقیق به عمل آورد و در 

شرکتها با حداقل امکان داخلیلی برای این پروژهساخت داخ شارکت  های خارجی وجود سازی آنها با م

تر آنها شتتود، تا بحران ارزی کشتتور عمیقداشتتته باشتتد، مانع عقد این قراردادها و اختصتتاص وام ارزی به 

 نشود.

 های غیرمولد و وضتتتع مالیات بر دارایی های غیرمولد،اصتتتالح قوانین مالیاتی، وضتتتع مالیات برای بخش

 . 1تواند به خروج کشور از شرایط بحرانی کمک زیادی کندتر شدن نظام مالیاتی میدیجیتالی

 

 بندی و راهکارجمع

سال توجه به تحلیلبا  شیوع بیماری کرونا، در  صاد جهان پس از  شد اقت شیوع  -4/4، 2020ها، ر صد خواهد بود. با  در

های مستتتقیم خارجی گذاریشتتد. نرخ رشتتد تجارت جهانی نزولی شتتد و ستترمایهکرونا اقتصتتاد جهان دچار تورم ویروس 

شته به حدود  سبت به دو دهه گذ سازمان بین 40ن ساس مطالعات  صد کاهش یافت. بر ا المللی کار، ویروس کرونا به در

خ وط را در تاریترین سقتعطیلی کامل یا جزیی مشاغل منجر شده است. پس از شیوع ویروس کرونا بازارهای سهام سریع

دشوار اقتصادی برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور رود شرایط این صندوق، انتظار میبینی تجربه کردند. بر اساس پیش

رایط شود شگیری، برآورد میبینی مسیر همهبر اساس پیشهمچنین بازار برای نیمه نخست سال همچنان پابرجا بماند. 

ر گذاری مولد دهیامانبساطی و تسهیل وام گیری، سرهای پولی ود یابد. با وجود سیاستبهب 2020مالی در نیمه دوم سال 

شیوع بیماری کرونا میب ضعیت با  ست. این و شین ناکافی بوده ا شورها طی دهه پی شود. برسیاری از ک ای تواند بدتر هم 

ی یاست مالی در کنار سیاست پولی انبساطتر سها، به ویژه کاربرد گستردهها، به ترکیبی متوازن از سیاستحل این چالش

المللی پول را برای های صندوق بینها و توصیهتوان وظایف اقدامبا هدف تسریع رشد اقتصادی نیاز است. در مجموع می

 ر خالصه کرد:یکنترل تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا به صورت ز

 اعمال معافیت یا تنفس مالیاتی 

 دت به کسب و کارها اعطای اعتبارات کوتاه م 

 توزیع یارانه 

  از طریق تسهیالت اعتباری سریعتامین مالی اضطراری 

 کمک های فنی برای اجرای سیاست های جامع کالن اقتصادی 

  ایجاد و ساماندهی موسسه های پولی، مالی و مبادله ای 

 های فنی و آموزشی ه کمکئارا 

 سازیپو شتغال از طر یا صاد و ا ستیس قیاقت سفع یمال ا ستیال،  سب، اعطا یپول ا شت یمنا  یانبیوام و پ

 خاص از جمله بخش بهداشت هایاز بخش یمال

 یرکارگ یهامقاومت تشکل تیو تقو تیظرف شیافزا قیراه حل از طر افتنی یبرا یگفتمان اجتماع انجام 

 یدهانیو فرا و نهادها یاجتماع یگفتگو تتقوی سرانجام و هادولت ییو توانا تیظرف شیافزا ،ییو کارفرما

 .یمربوط به روابط کار
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 کالم آخر 

دید اقتصتتادی در جهان شتتده کم تبدیل به یک تهی جامعه، کمه بر تهدید ستتالمت عمومعالوتاثیر بحران ویروس کرونا 

حکایت دارد و های اقتصادی ناشی از این موضوع و آسیب ای که آمارها نشان از منفی شدن رشد اقتصادیاست، به گونه

صاد اور اغلبببه  سیاری از اقت صاددانان ب با بحران جدی مواجه اند که به رکود اقتصادی رسیدهچنان های بزرگ جهان اقت

سالشاید اگر گاماند و شده شود،  شیده ن ضوع اندی سی برای این مو سا سیبهای ا  یهاها زمان ببرد تا جهان از این آ

 اقتصادی نجات یابد. 

صاد تیریدم یتوجه به چگونگ ن،یبنابرا  ساکرونا یاقت س در جهان و ایران در پ شد که آ ش هایبیموجب خواهد   از ینا

 یعملکردهاالبته اقتصاد جهان شده است، را به هم متصل و آن را بهبود بخشد.  دنیکرونا را که موجب از هم پاش روسیو

س یتیحما سته  تیموفق زانیست. هر چند ممتفاوت اجهان و ایران با هم  مختلف یدر اقتصادها یاقتصاد هایاستیو  ب

 شتتوندیو موجب م کنندیکمک م یخاص کشتتور متفاوت استتت، اما به حفظ روابط اقتصتتاد طیشتتو  و شتترا تیبه ماه

 برگردند. یبه حالت عاد ترعیدر دوره پسا کرونا، سر یاقتصاد هایتیفعال

شت که اق انیب دیهر حال با در سا کرونا به تدا ست که ب ازمندین نینو یو نظام اقتصاد تیریمد کیصاد جهان در پ تواند ا

 دهد. انیمدت پا انیجهان در کوتاه مدت و م یاقتصاد هاییبه مشکالت و آشفتگ

که کرونا  روسیو های ناشی ازآسیب زانیاز م هاینیبشیانداز و پدر رابطه با چشم یادیابهامات ز هم هنوزاما در هر حال 

باید دید که باالخره کارشناسان اقتصادی و مراکز مطالعاتی اقتصادی و  که وجود داردآورد، وجود اقتصاد به  یبرا تواندیم

  را در نظر دارند.ها و تدابیری سیاست ،رویکردهاقتصاد جهان چه راهبردی جهان برای آسیب کمتر ا

 

  


