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اپیدمی خطرناک کرونا که خود به تنهایی دنیا را در سراشیبی رشدد اتصادادق تدرار دادس اسدکن اکندوک در کندار ا درا
دومینوق خود در اتصاادن تیمک نفک را نشانه گرفصه اسک .از این رهگذرن مشکال اتصاادق اخیر جهاک در کنار اخصالل
در زنجیرسهاق ارزش جهانی باعث کاهش تقاضا براق کاالها و خدما در جهاک شدس اسک که از این میاکن عمدستدرین
آنها در کشورهاق عضو شوراق همکارق خلیج فارس ( 1)GCCنفک اسک .گسصرش کرونا موجب شوک منفی عرضه به
دلیل افک ظرفیک زنجیرس تأمین و همچنینن شوک منفی تقاضا ناشی از کاهش خریدد مشدصریاک شددس اسدک .از طدر
دیگرن نااطمینانی در مورد ادامه شیوع این ویروس و تأ یرا آک بر سطح تقاضاق کلن به انگیزسهداق سدرمایهگدذارق و
مار داخلی آسیب زدس اسک .با اینهمهن سقوط تیمک نفک به مدو دیگدرق از کداهش تقاضدا در کشدورهاق شدوراق
همکارق خلیج فارس که نفک و گاز در آنها مهمترین بخش را تشکیل میدهدن انجامیدس اسک .براق حل این معضال ن
کشورهاق  GCCتاکنوک سیاسکهاق مصفاوتی اتخاذ کردساند .در کنار این اتداما که هر یک در جاق خود مفید بدودس-
اندن  4پاسخ سیاسصی دیگر مطرح شدس اسک که میتواند به این کشورها کمدک کندد ب دراکهداق فعلدی را پشدک سدر
بگذارند )1 :اتخاذ پاسخهاق سیاسصی مصناسب با شد ب راکن به معناق اولویکبخشی به توزیع مجدد بودجده و افدزایش
کارایی مخار دولکن به تعویق انداخصن برنامههاق تثبیک مالی تا بعد از فروکش کردک شرایط ب راندی فعلدی و احیداق
کامل اتصاادن و افزایش مخار بخش بهداشک و درماک؛  )2حمایک از بخش خاوصین بهویدهس بنگداسهداق کوچدک و
مصوسط به معناق افزایش کمکهاق مالی دولک و تسهیل شرایط اعصبارق و نظارتی ضدمن اولویدکبنددق بخدشهداق
اسصراتهیک اتصاادن تمرکز دولک بر مقررا م یط کسبوکارن بهویهس در حدوزس اصدالح تدوانین ورشکسدصگی و تسدهیل
شرایط تجدید ساخصار شرککهان اسصفادس از ظرفیک صدندو هداق درو ملدی و اسدصقرا

بدینالمللدی؛  )3حمایدک از

خانوارهاق آسیبپذیر از جمله کارگراک خارجی و مهاجر در تالب اعطاق کمکهاق نقدق به منظور حفظ سطح مار ؛
 )4حمایک از تالشهاق منطقهاق و جهانی در راسصاق کاهش خطر ورشکسصگی دولکهاق این منطقه.
شوک دوجانبه کووید 19-و سقوط قیمت نفت در کشورهای GCC

کشورهاق عضو شوراق همکارق خلیج فارس -ب رینن کویکن عماکن تطرن عربسصاک سعودق و امارا مص دس عربی -با
شوک دوجانبه همهگیرق کووید 19-و سقوط تیمک نفک روبهرو هسصند .این ویروس عالوس بر کشورهاق GCCن سدایر
کشورهاق خاورمیانه و شمال آفریقا ( )MENAرا نیز ت ک تأ یر ترار دادس اسدک .گسدصرش کوویدد19-ن در کشدورهاق
 GCCشوک منفی عرضه و شوک منفی تقاضا را به دنبال خواهد داشک که در زیر تشریح شدساند:
شوک منفی عرضه در درجه اول ناشی از کاهش عرضه نیروق کار با دو منشأ مسصقیم و غیرمسدصقیم اسدک .ابدصالق
نیروق کار به همهگیرق کرونان منشأ مسصقیم و اعمال م دودیکهداق مسدافرتین مقدررا ترنطینده و در خانده مانددک
نیروق کار براق مراتبک از کودکاک یا افراد مبصال به بیمارق در خانوادس منشأ غیرمسصقیم کاهش عرضه نیروق کار اسک.
شوک منفی عرضه را میتواک در درجه دومن مصأ ر از کاهش مواد اولیهن سرمایه و نهادسهاق واسطهاق دانسک که در ا در
تعطیلی کسبوکارها و مشکال حملونقل ایجاد شدساند.
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- The Gulf Cooperation Council
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شوک منفی تقاضا هم جهانی و هم منطقهاق اسک .مشکال اتصاادق در سراسر جهاک و اخصالل در زنجیدرسهداق
ارزش جهانی باعث کاهش تقاضا براق کاالها و خدما شدس اسک که مهمترین آنهدا در کشدورهاق شدوراق همکدارق
خلیج فارسن نفک اسک .تقاضاق داخلی نیز به دنبال کاهش ناگهانی فعالیکهاق تجارق و م دودیک مسافر ها کاهش
پیدا کردس اسک .عالوس بر اینن عدم اطمیناک از دامنه شیوع ویروس و ا ر آک بدر میدزاک تقاضداق کدلن موجدب کداهش
سرمایهگذارق و مار داخلی شدس اسک .سقوط تیمک نفک به مو دیگدرق از کداهش تقاضدا در کشدورهاق شدوراق
همکارق خلیج فارس که نفک و گاز مهمترین بخش آنها اسک دامن خواهد زد .از طر دیگرن نوسانا بالقوس بازار مدالی
میتواند تأ یر مضاعفی بر افک تقاضاق کل داشصه باشد.
عالوس بر شوک ناشی از COVID-19ن تطع مذاکرا بین اوپک و مص داک آک در هفصه اول مدارسن منجدر بده سدقوط
تیمک نفک شد .در اواخر ماس مارسن تیمک نفک خام برنک به  22دالر در هر بشکه یعندی کمصدر از ناد تیمدک آک در
ابصداق ماس رسید .در  12آوریل 2020ن ائصال اوپک پالس توافق کردند که تولید نفک خود را از ابصداق ماس می تا پایداک
ژوئنن  9.۷میلیوک بشکه در روز کاهش دهند .اگرچه این کاهش حجم تولید تابل توجه اسکن اما ممکن اسک هنوز هدم
از کمبود تقاضاق نفک کمتر باشد (رویصرز ن  .)2020من نیهاق آتی تیمک نفک نشاک مدیدهندد کده بدازار انصظدار دارد
تیمک نفک به کندق به سطوح پیشین بازگردد و در واتعن زودتر از پایاک سدال  2022بده  45دالر در هدر بشدکه نرسدد
(نمودار  .)1این مسئله به معناق کاهش شدید درآمد کشورهاق شوراق همکارق خلیج فارس خواهد بود.
نمودار  :1قیمت روز و پیشبینی قیمت نفت برنت تا پایان 2022

هزینه شوک دوجانبه کرونا و افک تیمک نفک براق کشورهاق GCCن برابر با  2.6واحد درصد کاهش رشد در سال
 2020ارزیابی شدس اسک (آرزکی و دیگراک ن  )2020که به دالر آمریکان این رتم در حدود  41میلیارد دالر خواهد بود.
البصه باید توجه داشک که علیرغم سقوط تیمک نفکن کشورهاق عضو شوراق همکارق خلیج فارس در بین گروس
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کشورهاق  MENAکمصرین کاهش رشد را تجربه خواهند کرد (نمودار  .)2این مسئلهن اهمیک سیسصمهاق بهداشک و
درماک عمومی را که در کشورهاق  GCCپیشرفصهتر هسصندن برجسصه میکند و از طر

دیگرن نشانگر پاسخهاق

سیاسصی مصفاو کشورها اسک.
نمودار  :2هزینه شوک دوجانبه کووید 19-و سقوط قیمت نفت بر کاهش رشد اقتصادی کشورها
(آوریل  2020در قیاس با اکتبر )2019

پاسخهای سیاستی برای مواجهه کشورهای  GCCبا شوک دوجانبهه کوویهد 19-و سهقوط قیمهت
نفت
کشورهاق شوراق همکارق خلیج فارسن سیاسکهاق بیسابقهاق در این زمینه اتخاذ کردساند که به کاهش ا ر دوجانبده
این شوک کمک کردس اسک .در کنار این سیاسکهان دولصمرداک و مراجع تامیمگیرق این کشورها میتوانند پاسخهداق
سیاسصی ذیل را نیز مدنظر ترار دهند:
 اتخاذ پاسخهای سیاستی متناسب با شدت بحران:
مراجع و تامیمگیراک کشورهاق شوراق همکارق خلیج فارس باید اتداما سیاسصی خود را با توجده بده شدد شدوک
تنظیم و تعدیل کنند .الزم اسک مقاما و مسئولین ابصدا بر اضطرارهاق بهداشک و درماک و خطر کاهش رشد اتصادادق
مصمرکز شوند و اتدام به تثبیک مالی در ارتباط با افک تیمک نفک و ا را جانبی آک را تا زماک احیاء اتصاادق کامدل بده
تأخیر بیاندازند .در عو ن توزیع مجدد بودجه و افزایش کارایی مخار دولک باید در کانوک توجه دولصمرداک این کشورها
ترار گیرد .دولکها همچنین باید مخار بخش بهداشک و درماک را افزایش دهندن از جمله :تولید یا دسدصیابی بده کیدک-
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هاق تشخیصن فناورق ردیابی ارتباطا اشخاص ناتل ویروسن بسیج کردک کادر بهداشک و درماکن تقویک زیرسداخک-
هاق بخش بهداشک و افزایش مراکز واکسیناسیوک .انجدام اتدداماتی چدوک افدزایش ضدریب نفدوذ آزمدایش و ردیدابی
ارتباطا افراد مبصال و ناتلن موارد مهمی در تعیین گسصرش بیمارق و تشخیص و جداسازق بیماراک هسصند که میتوانند
به تامیمگیرق در خاوص چگونگی بازگشایی اتصااد بدوک ایجاد مو دوم بیمارق کمک کنند.
 حمایت از بخش خصوصی:
براق حمایک از بخش خاوصین از جمله بنگاسهاق کوچک و مصوسطن اتداماتی نظیر کمکهاق مدالی دولدک و تسدهیل
شرایط اعصبارق و نظارتی الزم اسک .حمایک دولکها از کسبوکارها در این شرایط کمک مدیکندد بنگداسهدا از ب دراک
درآمد که در حال حاضر با آک دسکوپنجه نرم میکنند به سالمک خار شوند و دسک بده اخدرا هداق گسدصردس نزنندد.
اولویکبندق بخشهاق اسصراتهیک اتصااد – در صدر آنهان صنایع و خدما حمدل و نقدلن لجسدصیکن توزیدع و تدأمین
مالی -براق حفظ ظرفیک تولید بنگاسها و احیاء اتصاادق امر بسیار مهمی اسک .دولکها باید بر مقررا م یط کسدبو-
کارن بهویهس در حوزس اصالح توانین ورشکسصگی مصمرکز شوند و شدرایط تجدیدد سداخصار بددهی را بدراق شدرککهداق
ب راکزدس تسهیل کنند .اسصفادس از ظرفیک صندو هاق رو ملین چاپ پول در شرایطی که تورم کم باشد و اسصقرا
بینالمللین میتوانند در حمایک از بخش خاوصی مؤ ر واتع شوند .اعطاق بسصههاق کمک مالی به بنگاسهدا و بخدش-
هاق اسصراتهیک نیز میتواند در نظر گرفصه شودن هرچند باید توجه داشک که این امر تطعاً تدأ یر دیرپدایی بدر رتابدک در
بازار خواهد گذاشک.
 حمایت از خانوارهای آسیبپذیر از جمله کارگران خارجی و مهاجر
اعطاق کمکهاق نقدق به خانوارهاق آسیبپذیر میتواند به حمایک از آنها و حفظ سطح مار کمدک کندد .اعطداق
کمکهاق مالی دولک به کارگراک خارجی واجد شرایطن نه تنها عامل انسجام و همبسصگی با جامعه کارگراک اسکن بلکه
شهر کشورهاق شوراق همکارق خلیج فارس را به عنواک مکاک خوبی براق کار ارتقاء میبخشد .همچنینن حمایدک از
نیروق کار مهاجرن به ویهس افراد کممهار باعث تسریع احیاء اتصااد و جلدوگیرق از گسدصرش بیشدصر  COVID-19در
هنگام بازگشک کارگراک به کشورهاق خود یا هنگام بازگشک مجدد به کدار در ایدن کشدورها مدیشدود .در ادامده ایدن
حمایکهان اسصفادس از مدلهاق موفقیکآمیز در فناورقن براق مبارزس با  COVID-19باید مورد ت لیدل تدرار گیرندد و از
آنها الگوبردارق شود.
 حمایت از تالشهای منطقهای و جهانی برای مهار بحران
بسیارق از کشورهاق  MENAاز جمله ب رین و عماک با شکا مالی و کسرق تراز پرداخکها روبدهرو هسدصند .بدراق
این دسصه از کشورهان افزایش اسصقرا

خارجی براق بخدش خاوصدی مشدکلآفدرین خواهدد بدود .بسدیارق دیگدر از

کشورهاق این منطقه نیازمند حمایکهاق بینالمللی گسصردس هسصند تا بصوانند از این برهه دشدوار و بردرنج عبدور کنندد.
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شوراق همکارق خلیج فارس (با توجه به کمکهاق دو جانبه خود) نقش مهمی در پیشبرد ابصکار عمل بدراق کاسدصن از
هزینههاق  COVID-19و کاهش خطر ورشکسصگی دولکهاق این منطقه ایفا میکندد .در همدین راسدصان کشدورهاق
گروس  G20که در حال حاضر ت ک ریاسک عربسدصاک سدعودق ادارس مدیشدودن بدا تسدهیل شدرایط بازپرداخدک بددهی
کشورهاق کمدرآمد موافقک کردساند تا این کشورها منابع الزم جهک مقابله با همهگیرق کرونا را در اخصیار داشصه باشند.
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