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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         

در کنار اخصالل  جهاک اخیر قمشکال  اتصااددومینوق خود در اتصاادن تیمک نفک را نشانه گرفصه اسک. از این رهگذرن 

 تدرین از این میاکن عمدسشدس اسک که  در جهاک کاالها و خدما  قباعث کاهش تقاضا برا یارزش جهان قهارسیزنج در

عرضه به  یشوک منف موجبگسصرش کرونا  اسک. نفک 1(GCC) فارس جیخل قهمکار قشورا کشورهاق عضوآنها در 

از طدر    شددس اسدک.   اکیمشدصر  دید خرکاهش ز ا یتقاضا ناش یشوک منف چنیننو هم نیمتأ رسیزنج کیافک ظرف دلیل

گدذارق و  هداق سدرمایه  ادامه شیوع این ویروس و تأ یرا  آک بر سطح تقاضاق کلن به انگیزسدر مورد نااطمینانی  دیگرن

 قشدورا کشدورهاق  تقاضدا در   به مدو  دیگدرق از کداهش    نفک مکیسقوط ت با اینهمهن آسیب زدس اسک. داخلی مار 

. براق حل این معضال ن اسکانجامیدس  ندهدرا تشکیل میبخش  نیترمهمدر آنها و گاز  کنفکه فارس  جیخل قهمکار

-اند. در کنار این اتداما  که هر یک در جاق خود مفید بدودس هاق مصفاوتی اتخاذ کردستاکنوک سیاسک GCCکشورهاق 

هداق فعلدی را پشدک سدر     اکتواند به این کشورها کمدک کندد ب در   میپاسخ سیاسصی دیگر مطرح شدس اسک که  4اندن 

افدزایش  مجدد بودجده و   عیتوزبخشی به به معناق اولویک نهاق سیاسصی مصناسب با شد  ب راک( اتخاذ پاسخ1 :بگذارند

هاق تثبیک مالی تا بعد از فروکش کردک شرایط ب راندی فعلدی و احیداق    به تعویق انداخصن برنامهن کارایی مخار  دولک

کوچدک و   قهدا بنگداس ویدهس  به نیاز بخش خاوص کیحما( 2افزایش مخار  بخش بهداشک و درماک؛  و  کامل اتصاادن

هداق  بنددق بخدش  ضدمن اولویدک   یو نظارت تسهیل شرایط اعصبارق هاق مالی دولک وکمک ط به معناق افزایشمصوس

و تسدهیل   یورشکسدصگ  تدوانین  اصدالح  حدوزس در  هسیوکارن بهوکسب طیم  مقررا اسصراتهیک اتصاادن تمرکز دولک بر 

از  کید حما (3المللدی؛  اسدصقرا  بدین  و  هداق  درو  ملدی   ن اسصفادس از ظرفیک صدندو  هاشرایط تجدید ساخصار شرکک

؛ مار  سطح حفظمنظور به  قنقد هاقکمک قاعطادر تالب  و مهاجر یاز جمله کارگراک خارج رپذیبیآس قخانوارها

 .هاق این منطقهکاهش خطر ورشکسصگی دولکدر راسصاق  جهانیاق و هاق منطقهحمایک از تالش( 4

 

 GCC کشورهای درقیمت نفت و سقوط  19-کووید دوجانبه شوک

با  -یو امارا  مص دس عرب قن عربسصاک سعودرن عماکن تطکین کونیب ر- فارس جیخل قهمکار قعضو شورا قکشورها

 ریسدا ن GCCعالوس بر کشورهاق  روسیو نیا رو هسصند.هنفک روب مکیو سقوط ت 19-کووید قریگهمه دوجانبهشوک 

 کشدورهاق در  ن19-کوویدد گسدصرش  ترار دادس اسدک.   ریت ک تأ نیز ( را MENA) قایو شمال آفر انهیخاورم قکشورها

GCC اندکه در زیر تشریح شدس خواهد داشک دنبالرا به  تقاضا یمنفشوک و  عرضه یشوک منف: 

ابدصالق  اسدک.   مسصقیم و غیرمسدصقیم  منشأدو عرضه نیروق کار با از کاهش  یاشدر درجه اول ن عرضه یشوک منف

مانددک  و در خانده   نده یترنط مقدررا  ن یمسدافرت  قهدا کیم دوداعمال  منشأ مسصقیم و نگیرق کرونانیروق کار به همه

. کاهش عرضه نیروق کار اسک میرمسصقیغ منشأ افراد مبصال به بیمارق در خانوادس ایمراتبک از کودکاک  قبرا نیروق کار

اق دانسک که در ا در  هاق واسطهنهادسو  هین سرمااولیهکاهش مواد مصأ ر از  نتواک در درجه دومشوک منفی عرضه را می

 اند.  ونقل ایجاد شدسوکارها و مشکال  حملتعطیلی کسب

                                                 
1- The Gulf Cooperation Council 
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 قهدا رسید در سراسر جهاک و اخصالل در زنج قاسک. مشکال  اتصااد قاو هم منطقه یهم جهان تقاضا یشوک منف

 قهمکدار  قشدورا  ترین آنهدا در کشدورهاق  شدس اسک که مهم کاالها و خدما  قباعث کاهش تقاضا برا یارزش جهان

ها کاهش مسافر م دودیک و  قتجار قهاکیفعال یکاهش ناگهان دنبالبه  زین یداخل ق. تقاضااسکنفک  نفارس جیخل

 موجدب کداهش  کدلن   قتقاضدا  زاکید ما ر آک بدر  و  روسیو وعیشدامنه  از ناکین عدم اطمنیبر ا. عالوس پیدا کردس اسک

 قشدورا کشدورهاق  تقاضدا در   به مو  دیگدرق از کداهش   نفک مکی. سقوط تشدس اسک یو مار  داخل قگذارهیسرما

 ینوسانا  بالقوس بازار مدال ن از طر  دیگر. دامن خواهد زد آنها اسکبخش  نیترو گاز مهم کنفکه فارس  جیخل قهمکار

   .داشصه باشدکل  قتقاضا تأ یر مضاعفی بر افکتواند یم

 سدقوط منجدر بده    نو مص داک آک در هفصه اول مدارس  اوپک نین تطع مذاکرا  بCOVID-19از  یعالوس بر شوک ناش

در ز ناد  تیمدک آک   کمصدر ا  یعندی دالر در هر بشکه  22به نفک خام برنک  مکینفک شد. در اواخر ماس مارسن ت مکیت

 ی تا پایداک ماس م از ابصداقخود را نفک  دیتول که ندتوافق کرد پالساوپک ائصال  ن 2020 لیرآو 12در . رسیدماس  قابصدا

ممکن اسک هنوز هدم   اما ن. اگرچه این کاهش حجم تولید تابل توجه اسکبشکه در روز کاهش دهند وکیلیم 9.۷ نژوئن

د کده بدازار انصظدار دارد    ند دهینشاک مد تیمک نفک  یآت هاقی(. من ن2020ن  صرزیباشد )رو ترکمنفک  قاز کمبود تقاضا

دالر در هدر بشدکه نرسدد     45بده   2022سدال   اکیپا از زودتردر واتعن کندق به سطوح پیشین بازگردد و نفک به  مکیت

 .فارس خواهد بود جیخل قهمکار قشورا کشورهاقدرآمد  شدیدکاهش به معناق  مسئله نی(. ا1 نمودار)

 

 2022برنت تا پایان  بینی قیمت نفت: قیمت روز و پیش1 نمودار

 

واحد درصد کاهش رشد در سال  6.2برابر با ن GCC براق کشورهاق کرونا و افک تیمک نفک دوجانبهشوک  هزینه

. خواهد بوددالر  اردیلیم 41رتم در حدود  نین اکایبه دالر آمرکه  (2020ن  گراکیو د ی)آرزک ارزیابی شدس اسک  2020

گروس  نیدر بفارس  جیخل قهمکار قعضو شورا قن کشورهافکن مکیسقوط ت رغمیکه عل داشکتوجه باید البصه 
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و بهداشک  قهاسصمیس مسئلهن اهمیک نی(. ا2 نمودار) کاهش رشد را تجربه خواهند کرد نیکمصر MENA  کشورهاق

هاق پاسخ نشانگر از طر  دیگرنو کند برجسصه می نتر هسصندشرفصهیپ  GCCکشورهاقدر که را  یعمومدرماک 

 . مصفاو  کشورها اسکسیاسصی 

 کشورها نفت بر کاهش رشد اقتصادیقیمت و سقوط  19-کووید دوجانبههزینه شوک : 2نمودار 

 (2019در قیاس با اکتبر  2020)آوریل  

 
 

قیمهت  سهقوط  و  19-کوویهد  دوجانبهه شوک  با GCC کشورهای برای مواجهههای سیاستی پاسخ

 نفت 

دوجانبده  اند که به کاهش ا ر کردس اتخاذ نهیزم نیدر ا قاسابقهیب هاقسیاسک نفارس جیخل قهمکار قشورا قکشورها

هداق  توانند پاسخمی گیرق این کشورهاو مراجع تامیم هان دولصمرداکدر کنار این سیاسکشوک کمک کردس اسک.  این

 :سیاسصی ذیل را نیز مدنظر ترار دهند

 

 شدت بحرانبا  متناسبهای سیاستی اتخاذ پاسخ: 

خود را با توجده بده شدد  شدوک      اتداما  سیاسصی دیفارس با جیخل قهمکار قشورا گیراک کشورهاقمراجع و تامیم

 خطر کاهش رشد اتصادادق و  بهداشک و درماک اضطرارهاقابصدا بر  و مسئولین مقاما الزم اسک کنند.  و تعدیل میتنظ

بده   کامدل  تا زماک احیاء اتصاادقرا و ا را  جانبی آک مک نفک یبا افک ت در ارتباط یمال تثبیکاتدام به د و شونمصمرکز 

افزایش کارایی مخار  دولک باید در کانوک توجه دولصمرداک این کشورها مجدد بودجه و  عیدر عو ن توز .ندازندایب ریتأخ

-کید بده ک  یابیدسدص  ای دیتول :جملهاز را افزایش دهندن  مخار  بخش بهداشک و درماک دیبا ها همچنیندولک. ترار گیرد
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-رسداخک یز تقویکن و درماک بهداشک کردک کادر جین بسارتباطا  اشخاص ناتل ویروس یابیرد قن فناورتشخیص قها

 یابید و رد شیآزمدا  افدزایش ضدریب نفدوذ    انجدام اتدداماتی چدوک    .وکیناسیواکسافزایش مراکز و  بهداشک بخش قها

د نتوانیمهسصند که بیماراک  قو جداساز صیشخت و گسصرش بیمارق نییتع ن موارد مهمی درارتباطا  افراد مبصال و ناتل

 .کمک کنند بیمارقمو  دوم  جادیاتصااد بدوک ا چگونگی بازگشایی خاوصدر  قریگمیتام به

 

 یخصوصاز بخش  تیحما: 

تسدهیل   هاق مدالی دولدک و  کمک طن اتداماتی نظیرکوچک و مصوس قهان از جمله بنگاسیاز بخش خاوص کیحما قبرا

از ب دراک  هدا  بنگداس کندد  یکمک مد  طیشراوکارها در این ها از کسبحمایک دولکالزم اسک.  یو نظارت شرایط اعصبارق

. نزنندد  گسدصردس  قهدا اخدرا   دسک بده و  شوندخار  به سالمک کنند وپنجه نرم میکه در حال حاضر با آک دسکدرآمد 

 تدأمین و  عید ن توزکیو خدما  حمدل و نقدلن لجسدص    عیصنا در صدر آنهان – اتصااد کیاسصراته قهابخش قبندکیاولو

-وکسدب  طیم  مقررا بر  دیها بااسک. دولک یمهم اریبسامر  ها و احیاء اتصاادقبنگاس دیتول کیظرف حفظ قبرا -یمال

هداق  و شدرایط تجدیدد سداخصار بددهی را بدراق شدرکک       مصمرکز شوند یورشکسصگ توانین اصالح حوزسدر  هسیون بهکار

و اسصقرا   باشدکه تورم کم  شرایطین چاپ پول در ملی رو   قهاصندو  اسصفادس از ظرفیک. زدس تسهیل کنندب راک

-بخدش  هدا و بنگاس هاق کمک مالی بهبسصهاعطاق . یک از بخش خاوصی مؤ ر واتع شونداتوانند در حممی نیالمللنیب

رتابدک در  تدأ یر دیرپدایی بدر    باید توجه داشک که این امر تطعاً  ن هرچندتواند در نظر گرفصه شودیم زین کیاسصراتههاق 

 .خواهد گذاشکبازار 

 

 خارجی و مهاجراز جمله کارگران  ریپذبیآس یهاراز خانوا تیحما 

اعطداق  . کندد مار  کمدک  سطح  حفظاز آنها و  حمایکبه تواند می ریپذبیآس خانوارهاقبه  قنقد هاقاعطاق کمک

بلکه  جامعه کارگراک اسکنبا  یهمبسصگ انسجام و عاملن نه تنها طیواجد شرا یجکارگراک خار هاق مالی دولک بهکمک

از  کید ن حماهمچنینبخشد. یم ءکار ارتقا قبرا یفارس را به عنواک مکاک خوب جیخل قهمکار قشوراکشورهاق شهر  

در  COVID-19 شدصر یاز گسدصرش ب  قریگاتصااد و جلدو  احیاء تسریع باعثمهار  افراد کم هسیبه و نکار مهاجر قروین

در ادامده ایدن   . شدود به کدار در ایدن کشدورها مدی    هنگام بازگشک مجدد  ایخود  قهنگام بازگشک کارگراک به کشورها

از و تدرار گیرندد    لید ت لمورد  دیبا COVID-19مبارزس با  قن براقورافنآمیز در یکموفق قهامدلهان اسصفادس از حمایک

 .آنها الگوبردارق شود

 

 مهار بحران یبرا یو جهان یامنطقه یهااز تالش تیحما 

 قو هسدصند. بدرا  رهروبد  هاشکا  مالی و کسرق تراز پرداخکو عماک با  نیاز جمله ب ر MENA قاز کشورها قاریبس

 ازدیگدر   قاری. بسد آفدرین خواهدد بدود   براق بخدش خاوصدی مشدکل    یرجخااسصقرا  افزایش کشورهان  این دسصه از

. بصوانند از این برهه دشدوار و بردرنج عبدور کنندد     تاهسصند  گسصردس یالمللنیب هاقحمایک نیازمندمنطقه این  قکشورها
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 کاسدصن از  قابصکار عمل بدرا  شبردیدر پ یدو جانبه خود( نقش مهم قهافارس )با توجه به کمک جیخل قهمکار قشورا

کشدورهاق   کندد. در همدین راسدصان   هاق این منطقه ایفا میو کاهش خطر ورشکسصگی دولک COVID-19 قهانهیهز

 یبدده  بازپرداخدک  شدرایط  تسدهیل ن بدا  شدود ادارس مدی  قعربسدصاک سدعود   اسکیدر حال حاضر ت ک رکه  G20گروس 

 گیرق کرونا را در اخصیار داشصه باشند.  مقابله با همه تا این کشورها منابع الزم جهکاند موافقک کردسدرآمد کم قکشورها
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