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 اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم انداز اقتصادی جهان 

 اقتصادی هایهمکاری و توسعه سازمان هایو توصیه
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ای که سختگیرانه بازدارنده، اقدامات (OECDاقتصادی ) هایهمکاری و توسعه سازمان دیجد یهاینیبشیبا توجه به پ

 یناخالص داخل دیتول ایمالحظهقابل طور به  ،است ازیمورد ن (Covid-19) ویروس کرونا کند کردن گسترش یبرا

 هایهمکاری و توسعه سازمان یهانیتخم بر اساس جدیدترین .دادکوتاه مدت کاهش خواهد اقتصادهای بزرگ را در 

بزرگ  یاقتصادها یناخالص داخل دیسوم از تول کهایی مشتمل بر یبخش میبه طور مستق وکارهای کسبلیتعطاقتصادی، 

ساالنه  یناخالص داخل دیرشد تول واحد درصد کاهش در 2 وکارها، زیانی معادلتعطیلی کسب. هر ماه را متأثر ساخته است

 . است فعالیت را تجربه کرده  کاهش %70یی، به تنها ی. بخش گردشگراقتصادهای بزرگ به همراه دارد

کشورها  ،هابخش سایر. در انددیدهامالک و مستغالت ی و و عمده فروش یخرده فروش آسیب را نیشتریدر تمام اقتصادها ب

آسیب جدی به اقتصاد از کشورها  یدر بعض 1ونقلحمل صنایع ساخت در بخش تعطیلی متفاوتی هستند. هایشاهد آسیب

از اقتصادها آسیب بیشتری به جای  گرید یدر برخ یحیو تفر گردشگری یهاتیکه کاهش فعالیالح در وارد کرده است،

ای در آنها سهم عمده یگردشگر اقتصادهایی کهاست. کشورها  دیتول بیترکها به دلیل تفاوت گذاشته است. این تفاوت

 یکه دارا یی، کشورهاگری. از طرف ددهدمیقرار  ریتحت تأثآنها را سفر به شدت  یهاتیو محدود دارد، اعمال قرنطینه

کمتری را در  هی، ممکن است اثرات اولخیزنفت کشورهای ملههستند، از ج یو معدن نسبتاً قابل توجه یبخش کشاورز

 یلیتعط ریتأث خواهد شد.متأثر کاال برای  یجهان یکاهش تقاضا در اثر دیتول نهایت،، اگرچه در این ارتباط احساس کنند

 %25تا متوسط  هایدر اقتصادو  شتریب ای %15و اقتصادهای بزرگ نوظهور  شرفتهیپ یاقتصادها تولید کاهش برمشاغل 

های سنگین انسانی و مادی این ویروس بر نظام بهداشت و درمان، اولویت اول هزینهبه دلیل شود.ارزیابی می

الزمه این امر، اقدام سریع و هماهنگ ها باشد. نو نجات جان انسا کرونا ها باید کند کردن شیوع ویروسدولت

برای حفظ جان مردم و احیای بخش خصوصی است که پس از عبور از این بحران بسیار شکننده ظاهر ها دولت

سازی اقتصادها در برابر این ای مصونر، بG20 کشورهایسران مجازی در اجالس  OECD دبیرکل خواهد شد.

 :است کردهتوصیه  سران این گروهویروس اقدامات عاجل زیر را به 

 کیولوژیدمیو اپ یبهداشت یهاستمیس گذاری مجدد درسرمایه 

  یتارو ساخ ایبودجه-ی، مالیپول یهااستی: سیکالن اقتصاد یهااهرم همهبه کار بستن  

  ازیمورد ن یپزشک زاتیتجه زمینهموجود در  یتجار یهاتیمحدودبرداشتن  

 در حال توسعه و کم درآمد ریپذبیآس یاز کشورها تیحما 

 شاغل و  از سایر افراد اعمکارگران و  حمایتی در قبال هایروش نیبهتر یاشتراک گذاشتن و اجرا به

 افراد نیرتریپذبیآس ژهیبه و -کاریب

                                                             
1 Transport manufacturing: 

ها، ه تأمین خدمات زیرساختی نظیر جادههای ساخت و ساز که در زمینونقل فعال هستند. همچنین، شرکتناظر به صنایعی است که در تولیدات مرتبط با وسایط حمل
 گیرند.کنند در این گروه جای میونقل فعالیت میبخش حملها و بسترهای زیرساختی مورد نیاز بنادر، پایانه
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 به ژهیو یتیحما یهابسته طریق ارائهاز کوچک و متوسط  هایباالخص بنگاهوکارها حفظ کسب 

  یاز جمله گردشگر اند،آسیب را از این بحران دیده نیشتریکه ب ییهابخش

متعددی بستگی دارد، به عوامل  تیدر نها یناخالص داخل دیرشد ساالنه تولالبته، باید خاطرنشان ساخت که 

 کاالها و خدمات و سرعت یکاهش تقاضا برا زانی، موکارهاکسب یمل تعطیلیو مدت زمان  حجماز جمله 

 .یو پول یمال هایتیحما اجرای

OECD  یهاتیمقابله با فور یمنابع الزم برا نیتأم یبراکشورها  یالمللنیب و همکاریخواستار تالش گسترده 

 اقتصادهااحیای  یبرا یراه جادیو ا ویروس کرونا یاقتصاد هایشوک در راستای مقابله با یبهداشت عموم

 گیرد:موارد زیر را دربرمیدر این زمینه  OECDگانه 4 هایتوصیه است.

را  خود یالمللنیب یهایهمکار ،های بهداشت و درمانبه چالش ییپاسخگو به منظور دیها بادولت. 1

 نانیاطم دیاست، اما با صورت گرفته یعلم هایتالش حوزهدر  یریچشمگ ی. هماهنگدهند افزایش

زمان  نیترعیسر در ،دیو تول هیپس از ته داروهای مقابله با این بیماری،ها و حاصل شود که واکسن

تنظیمی در موانع  گر باید نسبت به حذفدر این راستا، نهادهای تنظیم. رسدمی دافرادست ممکن به 

 کرونا اقدام نمایند. درمانواکسن و  ارتباط با

تأمین مالی سپرهای . کنندناهماهنگ  هایجانشین روشمشترک را  یهااستیس دیها بادولت. 2

ها احیای اقتصادی از سوی دولت عیتسر این ویروس و یمنف مقابله با اثرات یبرا محافظتی فوری

 د:ناقدامات محافظتی عاجل باید موارد زیر را پوشش ده نی. اضروری است

صرف  مارانیهمه ب یدرمان براارائه  بیماری،فراگیر  شیآزماانجام  :بهداشت و درمان (لفا

 دعوت به کار کادر بهداشت و درمان،از  تیحما ،ای آنهاپوشش یا عدم پوشش بیمهنظر از 

افزایش تأمین اقالم بهداشتی  پرخطر، یهااز گروه تی، حمابهداشت و درمانبازنشستگان 

 .و غیرهدستگاه تنفس ، ICU نظیر ماسک،

ارائه ، یکاریب مهیاستفاده از ب شرایط تسهیلکوتاه مدت اشتغال، های ارائه طرحمردم:  (ب

 افراد. نیرتریپذبیو آس یخود اشتغال های نقدی به منظور حمایت ازکمک

استمهال یا کاهش موقتی مالیات بر ارزش افزوده، ، هااستمهال مالیات و هزینه ها:ج( بنگاه

یا  ارائه خطوط اعتباری قیاز طروکارها کسب برای  در گردش هیبه سرما یدسترس شیافزا

 ژهیوبه وکارهای کوچک و متوسطکسب یبرا ژهیو یتیحما یهابستهارائه ، یلتدوهای ضمانت

 .یخدمات و گردشگر وکارهای مرتبط باکسب
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اند، اما از اقتصاد انجام داده تیحما یبرا یااقدامات جسورانه تاکنون یمرکز یهابانکبا وجود آنکه . 3

رقم را  یبهتر جیتواند نتایدر آن م یاست که هماهنگ یگرید حوزه یمال هایگریتنظیمنظارت و 

ها بانکها و درآمدهای ترازنامه، یمال یبازارها، COVID-19از بحران  یناش یاقتصاد پیامدهای. بزند

و  هاشناسایی آسیب، در زمینه پایشهماهنگ  کردیرو کیاتخاذ  .الشعاع قرار داده استتحت را 

و متناقض به همراه  منقطع در قیاس با برخوردهایرا  یمثبت اریبس جینتا تنظیمیانجام اقدامات 

 خواهد داشت.

 وعیکنترل ش ،یکه نکته اصلی. در حالبازگرداندبه عرصه جهانی را تا اعتماد  شودانجام  دیبا یهر کار. 4

پیش از شیوع این ویروس اعتماد را از حتی کند عواملی که ها کمک میاما این تالش ؛است روسیو

 .یتجار یهاتیاز جمله حذف محدود از میان برداشته شود، جهانی سلب کرده بود صحنه
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