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 اشاره

رده وارد کاقتصاد ایران جان جدیدی به کالبد نیمهشوک بزرگ بحران ناشی از کرونا 

ی گسترش ویروس کرونا را عمدتاً در قالب هراس و اضطراب عمومی و اولیهثار آ .است

فروشی، رستوران و ونقل، خدمات خردهحملدر  های خدماتیت شدید فعالیتاف

از سعین حال، همین هراس و اضطراب زمینهدر بینیم. و خدمات گردشگری می داریتله

. شودگیری موجی از سوداگری مالی روی اقلام ضروری معیشتی و دارویی نیز میشکل

کردن برخی اقلام ها و خرید و ذخیرهسوپرمارکتهای آن را در هجوم نسبی به نشانه

 بینیم.زندگی توسط خانوارها میتر ضروری

نسداد ا مبتلا بهدر اقتصاد ایران که چند سالی است  از دو اثر ملموس بالاگذشته 

به  سال گذشتهکل مختل شده و طی دو و روند انباشت سرمایه در آن به است ساختاری

ش ، گستراز کاهش شدید درآمدهای ارزی آسیب دیده استهای اقتصادی سبب تحریم

به سبب وه بر انقباض بخش خدمات، علا ،مدتکم در کوتاهدست ،ویروس کرونا

 تولیدروند افول تأثیرگذاری بر روند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی 

یش ب و گزارش اقتصادی بانک مرکزی ترازنامهبراساس کند. ناخالص داخلی را تشدید می

با  ا مرز زمینی و آبی مشترکدرصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد کشورهایی ب 05از 

و  های خدماتیروست که استمرار بحران ناشی از کرونا صرفاً به حوزهازاین ایران است.

شدت روی بلکه بهشود ها محدود نمیداری و مانند اینگردشگری و رستوران و هتل

یر نفت دارد تأثصادرات تری به کماتکای ناگزیر به روزها این درآمد ارزی کشور که

 ذارد.گمی

ماه نخست سال جاری با نرخ  9در اقتصاد ایران ، گزارش مرکز آمار ایرانبراساس 

ده د بوها در تاریخ ایران مدرن را شاهیکی از بالاترین افولدرصدی  – 6.7رشد اقتصادی 

فلاکت ز ای اکنندهسطح بسیار نگرانموازات آن نرخ بالای بیکاری و تورم نیز است. به

باید تأکید کرد و به خاطر سپرد که در چنین شرایطی، شکل داده است. اقتصادی را 
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شویم بدون رهایی از هایی پیاپی که با آن مواجه میرفت از هراس و بحراننبرو

 پذیر نیست.ساختارهای معیوب کنونی امکان

های بحران آمدی پیی دو یادداشت کوتاه دربارهنید ترجمهخواچه در ادامه میآن

 ن و جهان است. )نقد اقتصاد سیاسی(کرونا بر اقتصاد چی

 

 

 

 اقتصاد جهان های ویروس کرونا برآمدپی
____________________ 

 درصد  5.0به  0505رود نرخ رشد اقتصادی چین در فصل اول سال می انتظار

 رشد است. از زمان بحران مالی تاکنونی کمترین میزان کاهش یابد که

 از ویروس  شدتی تقاضای جهانی برای نفت بهالمللبینآژانس انرژی  یگفتهبه

 .کرونا صدمه دیده است

 برجریان کالاها و قطعات ازچین اثر منفی گذاشته و  در چین هاتعطیلی کارخانه

اهد خو ای منفیهآمدپیدر سرتاسر جهان از جمله اپل و نیسان  هابرای کارخانه

 داشت. 

 رود زیان می این ویروس کلنجار یلی که چین با شیوع گستردهدرحا

 ود. شمی هم انباشت روی سرتاسر جهان بر اش دراقتصادی

  مورد ابتلاد به این نوع ویروس تازه که درماه دسامبر در  هزار65تاکنون بیش از

 و درسرتاسر جهان در حال گسترش است. همشاهده شد ووهان ظهور کرد

 به –عرضه  یر شدن درآمدها و اختلال در زنجیرهتواحدهای تجارتی با کم 

چنین ها میلیون تن و همطینه بودن دهندر چین و در قر هاکارخانه تعطیلی خاطر
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 -شودمی که در دیگر کشورها اعمال ییی هواهامحدودیت برای مسافرت

ه سلامت شدت بها و کشورها بهشرایطی که بسیاری از بنگاه در روند.می کلنجار

را  رگیبیماری همههای اقتصادی این آمدپیچین وابسته هستند، اقتصادی 

 کنیم.می بررسیاختصار به

 ترین اقتصاد درگیر تجارت جهانی چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و عمده

های اقتصادی ویروس کرونا تهدیدی برای رشد اقتصاد آمدپیدر نتیجه  است

 جهانی هم هست.

  فوریه انجام داد  31تا  6اقتصاددانان در طول رویترز در یک نظر سنجی که از

رشد اقتصادی چین  0505برای فصل اول سال  رودمی نتیجه گرفت که انتظار

درصد بود.  7در فصل قبل  رشد درصد کاهش یابد درحالی که میزان 5.0به 

ه ترین میزان است. البتسو کماین میزان رشد از زمان بحران مالی جهانی به این

خوش بینی معتقدند که اگر بتوان جلوی گستری این ویروس را  اقتصاددانان با

 رونق پیشین باز خواهد گشت. یسرعت به دورهگرفت اقتصاد چین به

 های آمدیپ. با توجه به نفت دراقتصاد جهان است یکنندهترین واردچین بزرگ

 ی انرژی برآوردالمللبین، آژانش ییی هواهابر صنایع و مسافرت سویرو

کند که برای اولین بار در طول یک دهه، تقاضا برای نفت در اقتصاد جهان می

ر د هاکارخانه یو تعطیلی گسترده ویروس کرونا آمدپی شد. نزولی خواهد

اضا قشود که تمی چین برتقاضای جهانی برای نفت خیلی جدی بود. برآورد

بشکه  هزار510به نسبت سال پیش روزی  0505فصل اول سال  برای نفت در

 سال گذشته است. 35تر شودکه اولین کاهش این چنینی در کم
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 درسرتاسر جهان اثرگذاشته است  هاکمبود کالاها و قطعات از چین برکمپانی

س شروع فعالیت را پ هاتر ویروس کارخانهچون برای جلوگیری از شیوع بیش

 تعطیلات سال جدید درچین به تعویق انداخته و کارگران سرکار نرفتند.از 

 دی لیی توهاخیر در فعالیتأبا ت -فاکس کان -شریک تولیدی اپل در چین

 ییکنندگان اتوموبیل از جمله نیسان و هیوندامواجه شده است. بعضی از تولید

 اندیل کردهی خود در خارج از چین را تعطهاطور موقت بعضی از کارخانهبه

 اند. چون با کمبود مواد یدکی روبرو شده

  دادند.  تولید جهانی دارو خبرصنایع داروسازی هم از اخلال در 

  ی ورزشی در چین و در هاهای تجاری و فعالیتی از نمایشگاهبسیارتعداد

توریسم از  صنایع مسافرتی و سرتاسر آسیا یا تعطیل شده و یا به تعویق افتادند.

و لغ دلیلبهاند. برآورد شده است که دیده هنگفتهای ویروس زیان آمدپی

بین  0505فصل اول سال  در جهانی ییمیزان درآمد صنایع هواپیما هامسافرت

زمان غیر نظامی وابسته به سا ییزیان ببینید. سازمان هواپیمامیلیارددلار  0تا  5

، نیی چیهاز سوی توریستملل برآورد کرده است که به خاطر لغو مسافرت ا

تر درآمد دلار کم میلیارد 3.09، بیش از 0505پایان فصل اول سال  ژاپن در

 دلار خواهد بود.  میلیارد 3.30خواهد داشت و میزان زیان برای تایلند هم 
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 ریچارد پارتینگتون/  های اقتصادی ویروس کروناآمدپی

بعد از ویروس کرونا برای دنیای تجارت و برای اقتصاد جهان  یدهفزاین یهزینه

 ،ودلطمه به بخش صنایع خی ربارهدچین  گزارش انتشار وهای بزرگ بنگاه رسانیاطلاع

ین ا دومین اقتصاد جهان که ی صنعتی درهانمای فعالیتترین تر خواهد شد. تازهروشن

ی هاای را در ماه فوریه که فعالیتشود قرار است سقوط تولیدات کارخانهمیهفته منتشر 

یدی را مختل تول یعرضه یزنجیره ،مربوط به قرنطینه برای جلوگیری از گسترش بیماری

اقتصاد در سرتاسر جهان خواهد  یارباری بهای زیانآمدپیکه البته  نشان بدهد ،کرد

 داشت. 

بت به نس»ویروس کرونا  پینگ درآخرهفته گفت که ی جیشس جمهور چین ییر

مدت و ها کوتاهآمدپیو افزود که « جامعه خواهد داشت بزرگی براقتصاد و آمدپی

ی خود خواهد هاها برکوششآمدپیکنترل خواهد بود و دولت هم برای تخفیف قابل

ددی به اقدامات متع ی اقتصادیهار دولت برای احیای فعالیتاخیی هااین هفته افزود. در

 زد.  دست

 یدهندهمشنبه گفت که وایککریستالینا جورجیوا  ،المللی پولس صندوق بینییر

ی هامایتحویژه برای کشورهای فقیرتر بهحاضر است  -ی پولالمللبینصندوق  - یینها

 د. کنارایه  داختپربه صورت وام و پیشاضافی 

صندوق  اعلام کردگفت می سخن 05 گروهسای مالی ؤکه در کنفرانس ردرحالیوی 

مدت خواهد بود ولی در عین حال هشدار ها محدود و کوتاهآمدپیاین باور است که  بر

ی همکار»مخرب داشته باشد. او افزود  یهاآمدپیتواند می دار ویروسداد که شیوع ادامه

وشن ر خصوص اگراش اساسی است بههای اقتصادیآمدپیل ویروس و جهانی برای کنتر

 «. دار خواهد بودشود که شیوع آن گسترده و ادامه
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تشدید ا ر کنندهی جلوگیریهافعالیتمقامات دولت ایتالیا  تعطیلات آخر هفته طی

و این تر شده یورو بیش یمنطقهرشد اقتصادی  گذاری برثیرأت یچون امکان بالقوه کردند

 اقتصاد ایتالیا حتی پیش از این هم گرفتار رکود شده بود. که  در حالی است

روس جدید که از شهر ووهان چین درابتدای کشور به این وی 06در  نفر هزار67بیش از 

 اند.گذشتههم از این بیماری در نفر 0055اند. و بیش از سال شروع شد، آلوده شده

قرار است  -مالک برییتش ایرویز و آبیریا هم هست که - یالمللبین ییگروه هواپیما

برای بررسی  ه حتماًرا منتشر کند ک 0539جمعه برآورد وضعیت مالی خود برای سال 

 -ییانقل هووی حملالمللبین یاتحادیههای آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آمدپی

ای پیش هشدارداد که کاهش تقاض یهفته -کندمی را نمایندگی ییمنافع صنایع هوا که

 01.6 –دلار  میلیارد 09.1شود که درآمد این صنایع در سال جاری می مسافران باعث

 ییهوا یهایک دهه برای اولین بار شاهد کاهش مسافرت طیتر شود و کم – پوند اردمیلی

 خواهیم بود. 

چهارشنبه گزارشی  گذارانسرمایه ییگروه کالاهای لاکچری هرمس برای راهنما

ی ها، زنجیرهونقلحملی هااند که گروهگران هشدار دادهمنتشر خواهد کرد. تحلیل

انی فروشان در میان کسکنندگان کالاهای لاکچری و خرده، تولیدهاییداران، هواپیماهتل

کنندگان چینی از خرید یا رفتن به مسافرت مصرف عخواهند بود که به خاطر امتنا

 ترین زیان را خواهند دید. بیش

وجود دارد  ییهاعرضه در اقتصاد جهانی هم نگرانی ینجیرهزی درباره عین حال، در

 یتههف روکنند. کمپانی جگوار و لندلونمی اند و کارلی چینی تعطیهاچون کارخانه

اجه با کمبود قطعات یدکی مودر انگلیس  هاکارخانهممکن است که  ندداد گذشته هشدار

ا قطعات لازم هآن هااند که با توقف فعالیتکنندگان اتوموبیل اعتراف کردهتولیدشوند. 

صدا درآورده که  را بهآژیر خطر  اند. اپل همرا در چمدان از چین به انگلیس وارد کرده

 . ی چینی با کمبود آیفون مواجه شویمهاممکن است به خاطر تعطیل فعالیت در کارخانه
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