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 م؟یکن یم یزندگ یدر چه جهان

از کشورها را شکل داده است.  وسته یبه هم پ ی شدن، مجموعه ا ی جهان یاز الگوها تیبه تبع یکنون جهان

خلق نموده اند.   ی اقتصاد جهان ی را برا یی باال تیظرف ،یاقتصاد یها  ی از همکار ی ا  رهیزنج  جادیکه با ا  ییکشورها

کشور خلق شده است اما   ک یدر  ، ییکننده نها  دیشود، هر چند به اعتبار تول ی که امروز در جهان مصرف م یی کاالها

ار  آشک شیاز پ شیکشورها ب یاقتصاد یها  یهمکار م،یکن  یآن توجه م یواسطه ا یکاالها  نیتام رهیبه زنج  یوقت

کننده   دیکاال، نه در کشور تول کی  یاز قطعات اصل یقابل توجه و عمده ا یصورت که بخش ها نیگردد. بد یم

  ی قرار م  یینها یکننده کاال دیکشور تول اریدر اخت تیشده و در نها دیهمکار تول یورها از کش یبلکه در شبکه ا

 .ردیگ

  ق یاز طر   یاز دو سوم تجارت جهان  شیب  ،یبانک جهان  2019سال    یارزش جهان   رهیاساس گزارش  توسعه زنج   بر

  ی اقتصاد  یها  یبه همکار یجهان دیتول یباال یوابستگ دیامر مو نیو ا ردیگ یصورت م یارزش جهان رهیزنج 

  ن ی ب نینموده و در ا میرا ترس یاناز تبادالت جه یا وستهیشبکه پ یارزش جهان رهیکشورهاست. گزارش توسعه زنج 

کاال و خدمات    دیکشورها در تول  یاست. نقشه وابستگ  یدی کل  اریبس  -کرونا  روسیو  مبدا  کشور  عنوان  به–  نی چ  گاهیجا

و   نیآن همانند چ ی اصل یهسته ها  یو خصوصاً در عملکرد اقتصاد  ره یزنج  ن یدهد که هر گونه اختالل در ا  ینشان م

کرونا    وعیش  ل یبه دل  نیدر کشور چ  دیمواجه سازد. افت تول  ی قابل توجه  یرا با تکانه ها   ی جهان  اد تواند اقتص  یم   کایامر

  ی نامعلوم نده یاز آ  یخود گواه  د،یاز تول یتیحما ی در اختصاص بسته ها کای امر یو اقدامات قابل توجه بانک مرکز

 .جهان به ارمغان آورده است یروزها، برا  ن یاست که مهمان ناخوانده ا
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 دیرشد؛ محصول توامان افت تقاضا و رکود تول کاهش

شامل  یدیتابع دو مولفه کل یاقتصاد یگذار  استیس یرها یمتغ نیتر ید یاز کل یکیبه عنوان  یاقتصاد رشد

آماج    ،یاز دو محور و در هر محور تحت سه نقطه اساس  یدهد که اقتصاد جهان   یها نشان م  لیعرضه و تقاضاست. تحل

و تدوام آن در   یمنف ی ها  یعمق اثرگذار  قرار خواهد گرفت و آنچه نامعلوم است صرفاً روس یکرونا و یتبعات منف

که به واسطه   یاقتصاد یوضع شده از جانب دولت ها بر بنگاه ها یها تیاست نه اصل آن!. محدود یاقتصاد جهان

  ی د را با کاهش مواجه ماقتصا دیاست که سطح تول یگردد، از جمله مسائل یاعمال م ی بهداشت یپروتکل ها  ت یرعا

است که   یواسطه ا  ی کاالها نیتام رهیاقتصاد، منقطع کردن زنج  دیکرونا بر سطح تول گذارسازد. نقطه سوم اثرات 

 .شرح آن رفت 

خود به سالمت کاالها و خدمات   نانیکه خانوارها اطم دینما  یم  جابیا یمالحظات بهداشت گر،ی د ی سو از 

بنگاه    دیو کاهش سطح تول  ی لیتعط  نیخارج از خانه را از دست دهند. همچن  یو خوراک  ی مواد مصرف  نهیخصوصاً در زم

کاال و خدمات با   یتقاضا یآنها را برا  توان منظر،  نی کاهش سطح درآمد خانوارهاست و از ا ی به معنا ی اقتصاد ی ها

استفاده از پس   ق یخانوارها بتوانند افت در مصرف به تبع کاهش درآمد را از طر دیچند شاسازد. هر  ی افت مواجه م

کشورها که سازمان بهداشت  ی اقتصاد طیبهبود شرا  نهیدر زم نده ینامطمئن آ یخود جبران سازند اما دورنما یاندازها 

داده و از   شی خود افزا یاستفاده از پس اندازها یخانوارها را برا سکیبر آن صحه گذاشته است، ر راًیز اخین یجهان

  ی روها یاساس، ن  ن یبود. بر ا   میانداختن مصرف را شاهد خواه  قی پس اندازها و به تعو  یاطیسطح احت  ش یمنظر، افزا   ن یا

د  رکو ی به مرزها ی شدن اقتصاد جهان ک یزد و ن یبه سمت کاهش رشد اقتصاد یهمگ ،یکنون ت یموجود در وضع

 .است

کرونا منتشر کرده   یری عالم گ  ییجهان در دوران ابتدا  یرو   شیپ  یوها یاز سنار   یاساس آنچه که موسسه مکنز  بر

  وع یکه در آن ش انهیم یویاست.  بر اساس سنار  ی ابیبود و البته امروز و با توجه به توسعه آن در جهان، بهتر قابل ارز

  است یس نیو همچن دیبا یضرورت م  یاجتماع یاز آن، فاصله گذار  یریجلوگ یمجدداً عود کرده و برا روسیو

 تیموثر است، بازگشت اقتصاد جهان به وضع  یتا حدود  زین  یاقتصاد  یها  بیدولت در مهار آس  یاقتصاد  یها   یگذار 

  کاهش را در سال %5.7 یجهان  یو رشد اقتصاد دیبه طول خواهد انجام 2022کرونا تا فصل چهارم سال  وعیقبل از ش

 .نمود  واهدتجربه خ 2020
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 ستاد؟یکجا خواهد ا 99در سال  رانیا اقتصاد  

به تبع آثار  زین یو بخش یرونیبه تبع عوامل ب یکه بخش یدهد که عوامل درون ینشان م  یاقتصاد یها  یابیارز

  ی افت تقاضا و کاهش رشد اقتصاد  ،یکاریب  ی را از جنبه ها  یشوک منف  رد،یگیشکل م  رانیکرونا در ا  وعیش  یاقتصاد

مستقل   یها  است یو البته س ی میتحر ط یتبع شرا به  ران یکشور رقم خواهد زد. هر چند اقتصاد ا یبرا  1399در سال 

کرونا بر  یکشورها از تبعات منف ریامر، کمتر از سا نیهضم نشده و از رهگذر ا یدر شبکه اقتصاد جهان ،یاقتصاد

، 1399در بودجه سال    ینفت  ی بودجه به درآمدها  ی درصد  20حدود    یاما به جهت وابستگ  دنیب  ی ضربه م  ی اقتصاد جهان

 .میدولت باش یبرا  یدرآمد  یشاهد شوک منف دیبا

به جهت اعمال    گریگردد و از طرف د  ینفت همراه م  متیبا کاهش سطح فروش و افت ق  یاقتصاد  میتحر  یوقت

  ی ات یمال یرهگذر درآمدها  نیو از ا ابدی یکشور کاهش م یاقتصاد یبنگاه ها دیسطح تول ،یبهداشت یها تیمحدود

جبران    یسهل الوصول برا   یها   نهیاز گز  یکی تواند    یچاپ پول م  استیشود، استفاده از س  یدولت هم با افت مواجه م

  ی بازار بورس م  قیاز طر یدولت یبنگاه ها  یو واگذار  یبانک  نیبودجه باشد. هر چند فروش اوراق در بازار ب یکسر

  ی از اراده دولت برا  ینشان  زین  ر یدشوار باشد و تحوالت اخ  ط یشرا  ن یا   ت یریمد   یکارآمدتر دولت برا   ی ها  نهیتواند گز 

هم کماکان با دولت همراه    یاستقراض از بانک مرکز   قیاز طر  ی مال  نیاست، اما وسوسه تام  ق یدو طر  ن یا   از   یمال  نیتام

بازار باز و فروش اموال مازاد    اتیدو ابزار عمل  قیبودجه خود را از طر   یکه دولت نتواند کسر  یخواهد بود. در صورت 

  ن ی در کشور ا  ینگیسطح نقد  شیقرار دهد، افزا   اربودجه تحت فش  یکسر  نیرا جهت تام  یو بانک مرکز  دینما  نیتام

رو فشار   نیخواهد بود و از ا  شیدر پ ندهیدر دو تا سه سال آ یکه تورم دهدی م هیسرمارا به صاحبان  یاساس گنالیس

مسکن و به تبع آن  متیق شیکرده و به افزا  جادیکاذب ا یتقاضا تواندی م یبر بازار مسکن و توسعه مناسبات دالل

 .در کوتاه مدت دامن خواهد زد ورمرشد ت

موجب   یاتیمال یو درآمدها ینفت یبر دولت به واسطه کاهش درآمدها یا نهیهز یمنظر بلند مدت، فشارها  از

به عنوان   یعمران ی ها ی گذار ه یاز گذشته منحرف شده و سرما شیب ی زانیدولت به م ی ها  نه یهز بیشود تا ترک یم

و   یصادرکود اقت قیتعم یامر به معنا نی . اداز گذشته مواجه ساز شتریب یرا با کاهش یبرنده رشد اقتصاد شیجزء پ

  ی منف  یروهایدهد که ن یها نشان م لیتحل نیخواهد بود. تمام ا نییگرفتار شدن دولت در حلقه شوم تعادل سطح پا

  است یس  ت یریمنظر، مد  ن یروبه رو خواهد کرد و از ا  یمضاعف  یبا فشارها   99را در سال    رانیاقتصاد ا   ،یرونیو ب  یدرون

 .دولت مهم و سرنوشت ساز خواهد بود یسال گذشته برا  6از   شیب یتصاداق  یگذار 
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 بزرگ یها و منافع کرونا؛ مجلس در آزمون نهیهز 

و حضور    دیامسال به جهش تول  یو محرک باشد، نامگذار  دبخشیتواند ام  یچالش ها م  نیا  یتمام  انیدر م  آنچه

کرونا    یمقابله با تبعات اقتصاد   یدر بدنه جامعه برا   یمضاعف  یها   زه یتواند انگ  یم  دیتازه نفس است. جهش تول  یمجلس

مجلس    ی نینقش آفر  گر،یسخت فراهم سازد. از طرف د  هگذرگا  نی عبور از ا  یرا برا   یاجتماع  ی کرده و همبستگ  جادیا

  ط ی شرا نیعبور از چن یجامعه برا یو بر همراه دینما جادی ا یفعاالن اقتصاد یرا برا یتواند انتظارات مثبت یم  ازدهمی

 .د یفزایب ی دشوار

 ح یصح  ی ها  یگذار  استیس زد،یکرونا بر اقتصاد بر  ی بر آتش آثار منف یتواند آب یم  زیاز هر چ شیآنچه ب اما

سو، به جهت   کیداشته باشد. از  نهیزم نی در ا یو قابل توجه ژهیتواند کارکرد و یاست که مجلس م  یاقتصاد

بتواند کارگشا گردد، ناممکن  رانیا قتصادا نهیریانتظار که مخدر د نیآن، ا متیق فروش نفت و افت یها تیمحدود

اقتصاد   شگاهیمرتبه در آزما ن یتاکنون چند زین ینگیخلق نقد زمیاثرات مخرب مکان گری رسد و از طرف د یبه نظر م

  یبوجود آمده، فرصت دینو درافکند و از تهد یطرح  د،یاست. لذا وقت آن است که مجلس جد  دهیبه اثبات رس ران یا

  ی و آت یکنون یعبور موفق از چالش ها ی. بدون شک، برادیخلق نما رانیاقتصاد ا قیعم یجراح یسرنوشت ساز برا

مزمن اقتصاد   ی ها یماریوجود خواهد داشت اما آنچه درمان ب ی کارآمد یراهکارها  د،یو جهش تول رانیاقتصاد ا

است   یحل و فصل چالش ها و فائق آمدن بر تعارض منافع  یبرا  ی اسیانداخته است، فقدان عزم س قی کشور را به تعو

  ات یمال  ه،یسرما  ید یبر عا  اتیهمانند مال  یموفق  اتیتجرب  نکه یحاکمان را مخدوش نموده است. ا   یکه دستگاه محاسبات

با   یطیمح  جادیدولت و هم از لحاظ ا یمنابع برا  نیهم از لحاظ حجم تام لیقب نی از ا ییها  استیو س یبر مسکن خال

بر   ینشده است، گواه نهینهاد رانیا  ی جهان مورد تفاهم قرار گرفته اما در ساختار اقتصاد راقتصاد کالن د  ی ثبات برا

 .اثربخش است راتییمقاوم در برابر تغ یروهایوجود ن

شده لذا کرونا   جاد یا قیعم یهابزرگ، در دل بحران  ی مهم است که اصالح ها ن ی ا دیمو  ی خ یتار ی ها  تیواقع

و نه   ن یادیفرصت اصالحات بن"خلق نموده و آن  رانیاقتصاد ا یبرا  ی ضمن یخود، منافع ح یصر یها  نه یبا همه هز

 خواهد بود.  زین ازدهمیمجلس   ی سنجش کارآمد یبرا  ی که آزمون جد  ی است؛ فرصت "دهنده نیتسک

 


