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 (:GDPبر اقتصاد جهانی و رشد تولید ناخالص داخلی ) 91 -اثرات کرونا و بیماری کووید -الف

 ناخالص دیز تول  ییقابل  تکا ینیبشیتو ن پینم ،وجود ند رد اوسیو وعی ز ش یروشن ینیبشیکه هنوز پ یطیدر شرا  

(GDP)  عالم کاده  ست که ها  ی قتصاد یهایسازمان توسعه و همکار د شت. ی قتصاد جاان تیکشرورها و در ناا 

بزرگ  یساالنه  قتصادها یناخالص د خل دیو حد درصد کاهش در رشد تول ۲معادل  یانیوکارها، زکسب یلیماه تعط

 ر  به هما ه د رد. 

حدود  ایدالر  ونیلیتا ۱.۴ ، قتصاد جاان یکاونا با  اوسیو یایگهمه نهیهز  ست ه عالم کاد نیز، ایبانک توسعه آس

و  کایوپا، آمادر سا سا  ر یماریب نیگستاش  وسعت به  یبستگتغییا میز ن آن  ست و  یناخالص د خل دیدرصد تول ۵

ر  پاد خت  یایگهمه نی  نهیدرصررد کل هز ۶۳ نیدر حال توسررعه  ز جمله   یایآسرر بزرگ د رد. ی قتصررادها ایسررا

  .کندیم

در نظا  یگذ رهیمصرا  و ساما  ،یر  با گادشرگا  اوسیو نی  یایگهمه میمسرت   ایتأث ،بانک نی  دیجد یهانیتخم

 .افتیخو هد  شی فز  یایگهمه نی  نهیشوند، هز دیمابوط به بخش عاضه تشد یهاگافته  ست.  گا  ختالل

 یدرصد ۵.۵درصد نسبت به  ۲.۲تا  ایآس یبا  ۲۲۲۲رشد  قتصاد ر  در  ینیب شیدر گز رش خود پ ایبانک توسرعه آسر  

ه کاد ینیبشیدرصد پ ۲.۶ر   نی  یبانک رشد  قتصاد نیآورد.   نییپا ،کاده بود ینیبشیکه در سپتامبا سال گذشته پ

 یدر سرررال جار ایبانک، تمام مناطق آسررر نیطبق گز رش   درصرررد  عالم کاده بود. ۳که قبالً آن ر   یدر حال  سررت، 

 خو هند د شت. یتافیرشد ضع ،یالدیم
 

 بینی تاریخ بازگشت اقتصاد به حالت قبل از شیوع بیماری:پیش -9

 ؛۲۲۲۴ ین: فصل دوم سال  -

 ؛۲۲۲۶ یالت متحده آمایکا: فصل  ول سال  -

 ؛۲۲۲۶ روپا و حوزه یورو: فصل سوم سال  -

 .۲۲۲۲متوسط جاانی: فصل سوم سال  -
 

رشد واقعی  درخصوص ،(2222مارس  2انداز اقتصادی موقت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )چشمبینی پیش -2

 تولید ناخالص داخلی: 
 

2021 2020 2019  

3.3 2.4 2.9 World 
3.5 2.7 3.1 G20 
2.6 1.8 1.7 Australia 

1.9 1.3 1.6 Canada 

1.2 0.8 1.2 Euro area 

0.9 0.3 0.6 Germany 

1.4 0.9 1.3 France 

0.5 0 0.2 Italy 
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2021 2020 2019  

0.7 0.2 0.7 Japan 

2.3 2 2 Korea 

1.4 0.7 -0.1 Mexico 

3.3 2.7 0.9 Turkey 

0.8 0.8 1.4 United Kingdom 

2.1 1.9 2.3 United States 

0.7 -0.2 -2.7 Argentina 

1.8 1.7 1.1 Brazil 

6.4 4.9 6.1 China 

5.6 5.1 4.9 India 

5.1 4.8 5 Indonesia 

1.3 1.2 1 Russia 

1.9 1.4 0 Saudi Arabia 

1 0.6 0.3 South Africa 
 

 

با تزریق کمک به اقتصوواد با سووهمی از تولید   91-تمهیدات کشووورهای ملتلف برای مبابله با کووید -ب

 :و یا بودجه دولت (GDPناخالص داخلی )

 ؛تولید ناخالص د خلیدرصد  ۴۲تایلیون دالر یعنی در حدود  ۲با بیش  ز  ایالت متحده آمریکا -

 درصد  ز تولید ناخالص د خلی؛ ۴1با  ختصاص حدود  :آلمان -

 ؛یناخالص د خل دیدرصد  ز تول ۲۲با  ختصاص ژاپن:  -

 درصد  ز تولید ناخالص د خلی؛ 7/۵ نیوزلند: -

هز ر کاون  ۴۲و  میلیارد کاون به وز رت باد شررت و رفاه  ۵، هابه شررااد ری میلیارد کاونی ۴۵کمک  سووو:د: -

 ؛(GDPکمک ن دی به  فا د شاغل یا کسانی که در سن کار هستند )یک درصد 

 درصد تولید ناخالص د خلی ۵متوسرط محا  د خلی ضدکاونایی  عالم شده در سط  جاانی در حدود  در مجموع 

 باشد.کشورها می
 

 :بینی شدهو بسته حمایتی پیش صاد ایرانپیامدهای شیوع کرونا در اقت -ج

به صورت در زمدت،  ون ل و ...(،)در بخش صرنعت سراختمان، گادشگای، آموزشی، حمل   پیامدها و آثار منفی -

های  قتصررادی همنون تورم، بورس، باز ر  رز، بودجه،  شررتغال، تولید و  مولفه ناشرری  ز ،مدتمدت و کوتاهمیان

 .تجارت خارجی )صادر ت نفتی و غیانفتی(، خو هد بود

ین تو ن متصور شد.   ند ز شرا یط فعلی  قتصراد کاونایی کشور، باتاین حالت ر  در بخش خدمات می  در  شرم  -

 ینی کاد.بتو ن پیشوضعیت ر  در بخش کشاورزی نیز، می
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 ۴۵، آثار زیانبار کاونا در  قتصاد و تولید ناخالص ر ، و وزیا  مور  قتصاد و د ر یی معاون  قتصرادی ریاسرت جماوری  

 ست، با ی  درصد تولید ناخالص ملی ۶هز ر میلیارد تومانی ر  که با با با  ۴۲۲و بسرته حمایتی   ند درصرد عنو ن نموده 

 : ندزیا توصیه نموده مو رد شاملحمایت  ز  قتصاد کشور، 

 ؛%۴۲بالعوض و بخشی  ز آن به صورت تسایالت با ناخ سود  ،بخشی  ز مبلغپاد خت  -

هز ر میلیارد تومان دیگا،  ۲۵هز ر میلیرارد تومران  ز طایق نظام بانکی به منظور تسرررایالت و    7۵: طبق مصررروبره  -

 .صندوق بیمه بیکاریهز ر میلیارد تومان به  ۵تخصیص مبلغ  و  ز منابع ملی پاد خت
 

 :و قابل تامل سواالت مطرح 

هز ر میلیارد تومان(، تو ن بازسرازی  قتصاد کشور ر  در شا یط   ۴۲۲درصرد تولید ناخالص ملی )  ۶آیا تخصریص   -

 های  قتصرررادی خاد و کالن،بار ویاوس کاونا با بنگاهوخیم فعلی د رد؟ )پوشرررش بخش سرررالمت، رفع  ثا زیان

رآمدهای ، پوشررش ددیده در قالب تسررایالت و بیمه بیکاریمه بیکاری به خانو رهای آسرریب ختصرراص یار نه و بی

 (.و کاهش درآمدهای مالیاتی هادولت بابت نزول قیمت نفت و تحایم

 تو ن گامی موثا در ر ستای جاش تولید ملی باد شت؟آیا با  ختصاص  ین مبلغ به  قتصاد، می -

و همننین  99ر حد کثای تحایم،  هد   دولت در تامین بودجه سررال  با توجه به محدودیت فاوش نفت و فشررا  -

 گادد؟م ابله با کاونا، مح ق می

 تزریق صحی   ین وجه و عدم  شاعه ن دینگی و پاهیز  ز تورم، به  ه صورت خو هد بود؟ -

 


