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نمای اولیه از تأثیر اقتصادی شیوع ویروس کووید19-
(از نگاه صندوق بینالمللی پول)

ویروس کرونا ،کووید ،19-به یک بیماری فراگیر جهانی تبدیل شده که موجب بوجود آمدن آثار اقتصادی مخربی در سرتاسر جهان
شده است .چین به عنوان اولین کشوری که این ویروس را تجربه کرده ،در حال خروج از حالت بحرانی بوده ،بهطوری که دادههای
ماهوارهای روزانه در مورد غلظت دیاکسید نیتروژن نشان از بهبود نسبی فعالیتهای اقتصادی در این کشور دارند .این درحالی
است که این بیماری در سایر نقاط جهان ،بهویژه آمریکا با سرعت زیادی در حال رشد است و جهان را به سمت رکود اقتصادی
سوق میدهد.
تهیه کننده :مهسا رجبی ژناد
فروردین ماه 1399

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

شیوع و همهگیری ویروس  ،COVID-19جهان را به سمت رکود اقتصادی سوق داده است .برای سال  ،2020وضعیت
جهان بدتر از بحران مالی جهانی خواهد بود .خسارت اقتصادی در همه کشورها و سرایت ویروس با سرعت زیادی در حال
افزایش بوده و دولتها در حال تالش برای مهار این ویروس ،هستند.
چین اولین کشوری بود که بهطور کامل این بیماری را  ،تجربه کرد (با تایید  60هزار مبتال تا اواسط فوریه  .)2020کشورهای
اروپایی مانند ایتالیا ،اسپانیا و فرانسه اکنون در مراحل حاد همهگیری بیماری قرار دارند و پس از آنها ایاالت متحده قرار
گرفته که تعداد مبتال شدن افراد در این کشور به سرعت در حال رشد است .در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در
حال توسعه ،همهگیری این بیماری تازه آغاز شده است.
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ایتالیا بهعنوان اولین کشور اروپایی که به شدت تحت تاثیر همهگیری این ویروس قرار گرفت ،در  9مارس  ،2020برای مهار
شیوع ویروس ،تعطیلی ملی را اعمال کرد .در نتیجه این اقدام ،میزان حضور مردم این کشور در اماکن عمومی و مصرف برق
به ویژه در مناطق شمالی که میزان آلودگی به طور قابل توجهی باالتر بوده ،بطور چشمگیری کاهش یافته است.
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نمودار  .2مبتالیان به ویروس کرونا و افراد حاضر در مکانهای عمومی
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پیامدهای اقتصادی این بیماری همهگیر ،ایاالت متحده امریکا را با سرعت و شدت بیسابقهای تحت تأثیر قرار داده است .در
دو هفته گذشته در ماه مارس  ،2020تقریباً  10میلیون نفر از مردم این کشور ،برای دریافت مزایای بیکاری اقدام و درخواست
خود را ارسال کردهاند .هرگز چنین افزایش شدید و حیرتانگیزی پیش از این ،حتی در اوج بحران مالی جهانی در سال ،2009
دیده نشده است.
نمودار  .4درخواست اولیه برای بیمه بیکاری هفتگی (میلیون نفر -به صورت فصلی)
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اختالالت ناشی از ویروس کرونا در بازارهای نوظهور در حال افزایش است .بعد از نشان دادن تحرکات اندک در اوایل سال،
آخرین شاخص مدیران خرید ( 1،)PMIنشاندهنده کاهش شدید تولید در بسیاری از کشورها بوده که نشان دهنده افت
تقاضای خارجی و افزایش انتظارات ناشی از کاهش تقاضای داخلی است .این درحالی است که چین بعد از آن که در اوایل
سال با کاهش شدید مواجه بود ،با وجود تقاضای ضعیف خارجی ،شاهد پیشرفت نسبتا کمی در شاخص مدیران خرید خود
است.
نمودار  .5شاخص مدیران خرید بخش تولید ( -به صورت فصلی)
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 1شاخص مدیران خرید ،شاخص اقتصادی است که از حاصل نظرسنجیهای ماهانه از مدیران شرکتهای بخش خصوصی تولید میشود .رقم این شاخص اگر باالتر از 50
باشد ،به معنی بهبود وضعیت در مقایسه با وضعیت ماه قبل و در صورتی که کمتر از  50باشد به معنی تضعیف این وضعیت است.
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بهبود نسبی فعالیت اقتصادی در چین در دادههای ماهوارهای روزانه در مورد غلظت دیاکسید نیتروژن در جو محلی منعکس
شده است .میزان غلطت این ماده در هوا که ناشی از فعالیتهای صنعتی و حملونقل و میزان مصرف سوختهای فسیلی،
متصاعد میشود ،شاهدی بر شدت انجام فعالیتهاست .پس از کاهش شدید غلظت دیاکسید نیتروژن در بازه زمانی ژانویه تا
فوریه  2020که مصادف با شیوع حاد ویروس کووید 19-بود ،مجدداً با افت تعداد مبتالیان ،فعالیتهای صنعتی از سرگرفته
شد و در نتیجه بر غلظت این ماده در هوای چین افزوده شد .در شکل  ،1تفاوت میزان غلظت دیاکسید نیتروژن در دو ماه
فوریه و مارس  ،2020نشان داده شده است.
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بهبودی در چین ،هرچند محدود ولی دلگرم کننده است و نشان میدهد اقدامات مهارکننده میتواند در کنترل همهگیری موفق
عمل کند و راه را برای از سرگیری فعالیتهای اقتصادی هموار کند .اما عدم اطمینان زیادی درباره مسیر آینده همهگیری این
بیماری در جهان وجود دارد و احتمال احیای مجدد انتشار آن در چین و سایر کشورها را نمیتوان ،انکار کرد.
برای غلبه بر این بیماری ،به یک تالش جهانی ،هماهنگی بهداشتی و سیاست اقتصادی ،نیاز است .صندوق بینالمللی پول با
همکاری سایر شرکاء ،از طریق تأمین بودجه اضطراری ،مشاوره و کمکهای فنی الزم را در مورد سیاستها و ابزار پیشنهادی
در اختیار کشورهای تأثیرپذیر قرار میدهد.
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