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کاهش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیایی در سال ۲۰۲۰
مانیال ،فیلیپین ( ۱۵سپتمبر  – )۲۰۲۰براساس گزارش تازه اقتصادی بانک انکشاف آسیایی ) ،(ADBپیش بینی
می شود که در سال جاری رشد اقتصادی در سراسر کشورهای در حال توسعه آسیایی برای نخستین بار در حدود شش دهه
گذشته رکود خواهد داشت ،اما سال آینده در نتیجۀ تالش های کشورهای منطقه برای ختم تأثیرات اقتصادی ویروس کووید-
( ۱۹کرونا) ،روند رو به بهبود رشد اقتصادی دوباره آغاز خواهد شد.
در تازه ترین نشریه ساالنۀ اقتصادی بانک انکشاف آسیایی ،چشم انداز انکشاف آسیا  ،۲۰۲۰رشد تولید ناخالص
داخلی ) (GDPکشورهای در حال توسعۀ آسیایی برای بار نخست پس از سال  ۱۹۶۰میالدی  -۰.۷درصد در سال جاری
پیش بینی شده است .این رشد  ۶.۸درصد در سال  ۲۰۲۱پیش بینی میگردد .انتظار می رود حدود سوم چهارم اقتصادهای
منطقه در سال  ۲۰۲۰رکود داشته باشند.
آقای یاسویوکی ساوادا ،اقتصاددان ارشد بانک انکشاف آسیایی در رابطه گفت" :اکثر اقتصادهای منطقه آسیا و
اقیانوسیه مسیر رشد اقتصادی دشوار را برای بقیه سال  ۲۰۲۰انتظار داشته باشند ".وی در ادامه افزود" :تهدید اقتصادی
ناشی از بیماری همه گیر کووید ۱۹-همچنان قوی است ،زیرا امواج اول گسترده یا شیوع مکرر آن می تواند اقدامات مهار
بعدی آنرا تحریک کند .گام های سازگار و هماهنگ برای مهار این ویروس همه گیر ،با اولویت پالیسی های سازگار متمرکز
بر حفاظت از مردم و معیشت آنان که در حال حاضر بیشتر در معرض آسیب هستند و از بازگشت مطمئن به کار و شروع
مجدد فعالیت های تجاری ،برای اطمینان از روند رو به بهبود منطقه همچنان حیاتی خواهد بود".
ویروس همه گیر و طوالنی مدت کووید( ۱۹-کرونا) همچنان بعنوان بزرگترین خطر نزولی برای چشم انداز رشد
منطقه در سال جاری و سال آینده ،باقی است .برای کاهش خطرات ،دولت های منطقه اقدامات گسترده ای از قبیل بسته های
کمکی  -عمدتا برای حمایت از درآمد  -بالغ بر  ۳.۶تریلیون دالر ،معادل حدود  ۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه،
را ارایه کرده اند.
سایر خطرات منفی ناشی از تنش های ژئوپلیتیکی شامل تشدید درگیری تجاری و فناوری بین ایاالت متحده و
جمهوری و چین و همچنین آسیب پذیری های مالی است که می تواند با یک بیماری همه گیر طوالنی مدت تشدید شود.
چین یکی از معدود اقتصادهای منطقه است که رکود اقتصادی را پشت سر می گذارد .پیش بینی می شود که رشد
اقتصادی چین در سال جاری  ۱.۸درصد و با اقدامات موفقیت آمیز بخش صحت عامه ،اقتصاد آن به  ۷.۷درصد در سال
 ۲۰۲۱رشد کند .در هند ،جایی که اعمال محدودیتهای باعث متوقف شدن هزینه های مصرف کننده و تجارت شده است،
تولید ناخالص داخلی با رکورد  ۲۳.۹درصد در سه ماهه اول سال مالی روبرو بوده و پیش بینی می شود که قبل از بهبود
 ۸درصدی در سال  ،۲۰۲۱این کشور شاهد کاهش  ۹درصد رشد اقتصادی در سال  ۲۰۲۰خواهد بود.
پیش بینی می شود که مناطق در حال توسعه آسیا امسال رکود اقتصادی خواهند داشت ،به جز از آسیای شرقی که
شاهد رشد  ۱.۳درصدی در سال جاری و  ۷درصد در سال  ،۲۰۲۱خواهند بود .برخی از اقتصادهای وابسته به تجارت و
جهانگردی ،به ویژه کشور های آسیای جنوبی و اقیانوس آرام ،در سال جاری با رکود دو رقمی روبرو هستند .پیش بینی ها
حاکی از آن است که بیشتر کشورهای در حال توسعه آسیای در سال آینده بهبود خواهند یافت ،به جز برخی از کشور های
اقیانوس آرام از جمله جزایر کوک ،ایاالت فدرال میکرونزی ،جزایر مارشال ،پاالئو ،ساموآ و تونگا.
پیش بینی تورم در کشورهای در حال توسعه آسیایی به دلیل ادامه پایین آمدن قیمت نفت و سطح تقاضا ،از۳.۲
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درصد پیش بینی شده قبلی در ماه اپریل به  ۲.۹درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت .انتظار می رود تورم در سال
 ۲۰۲۱تا  ۲.۳درصد کاهش یابد.
گزارش تازه اقتصادی بانک انکشاف آسیایی دارای یک فصل موضوعی با عنوان "سالمتی در زمانهای نگران
کننده" است که در مورد اهمیت سالمتی در هنگام بهبودی جوامع از آسیب های کووید( ۱۹-کرونا) شامل سالمت جسمی و
روانی ،بحث می کند .این فصل توضیح می دهد که اگر کشور های منطقه از سنت های سرشار از سالمتی خود استفاده کند،
و پالیسی های مناسب توسط دولت ها ترویج شود ،سالمتی می تواند موتور رشد اقتصادی فراگیر باشد.
بانک انکشاف آسیایی متعهد به دستیابی به یک آسیا و اوقیانوسه مرفه ،همه شمول ،انعطاف پذیر و پایدار است و
در عین حال برای ریشه کن كردن فقر تالش های خود را تقویت می بخشد .بانک انکشاف آسیایی در سال  ۱۹۶۶تاسیس
شده  ،دارای  ۶۸کشور عضو میباشد که  ۴۹عضو آن از کشور های منطقه است.

