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   ۲۰۲۰در سال کشورهای در حال توسعه آسیایی رشد اقتصادی  کاهش
 

، پیش بینی (ADB)اقتصادی بانک انکشاف آسیایی   تازهبراساس گزارش  –( ۲۰۲۰ سپتمبر ۱۵) یلیپینف  ،یالمان
بار در حدود شش دهه    نخستینحال توسعه آسیایی برای  در سراسر کشورهای در    یاقتصادرشد  سال جاری    درمی شود که  

-ویروس کووید  ات اقتصادی یرتأثختم    کشورهای منطقه برایهای  تالش    ۀدر نتیجسال آینده  ، اما داشتخواهد    رکودگذشته  
   . خواهد شدآغاز دوباره رشد اقتصادی روند رو به بهبود   ،)کرونا( ۱۹

 
، رشد تولید ناخالص  ۲۰۲۰  آسیادر تازه ترین نشریه ساالنۀ اقتصادی بانک انکشاف آسیایی، چشم انداز انکشاف  

در سال جاری  درصد   -۰.۷میالدی    ۱۹۶۰برای بار نخست پس از سال  ۀ آسیایی  کشورهای در حال توسع (GDP) داخلی
  ی چهارم اقتصادهاوم  رود حدود س  یانتظار مگردد.  پیش بینی می  ۲۰۲۱درصد در سال   ۶.۸این رشد    است.پیش بینی شده  

 داشته باشند.رکود   ۲۰۲۰در سال منطقه 
 

اقتصاددان  آقای   و    یامنطقه آس  یاقتصادها  راکثگفت: " ارشد بانک انکشاف آسیایی در رابطه  یاسویوکی ساوادا، 
  ی اقتصاد  یدتهد"   وی در ادامه افزود:   انتظار داشته باشند."   ۲۰۲۰سال    یهبق  یدشوار را برااقتصادی  رشد    یرمس  یانوسیهاق
تواند اقدامات مهار  یمآن مکرر  یوعش یاامواج اول گسترده   یرااست، ز یهمچنان قو ۱۹-کووید  یرهمه گ  یماریاز ب یناش

متمرکز    گارپالیسی های ساز  یت، با اولویرهمه گ  این ویروس  مهار  یسازگار و هماهنگ برا  یگام ها  .تحریک کندرا  آن  بعدی
هستند و از بازگشت مطمئن به کار و شروع  یبدر معرض آس یشترکه در حال حاضر ب آنان یشتو مع از مردمبر حفاظت 
 "خواهد بود. یاتیح چنانبهبود منطقه همروند رو به از  یناناطم ی ، برایتجار یها یتمجدد فعال
 

چشم انداز رشد   یبرا یخطر نزول ینبزرگتر بعنوانهمچنان )کرونا(  ۱۹-ت کوویدمد یطوالنو  یرهمه گ ویروس
قبیل بسته های  از    یگسترده امنطقه اقدامات    ی، دولت هااتکاهش خطر  یبرا  است.، باقی  یندهو سال آ  یمنطقه در سال جار

، منطقه  یناخالص داخل  یداز تولدرصد    ۱۵  ، معادل حدوددالر  یلیونتر  ۳.۶  بالغ بر  -از درآمد    یتحما برای    عمدتا    -کمکی  
 . را ارایه کرده اند

 
متحده و    یاالتا  ینب   یو فناور  یتجار  یریدرگ  یدتشد   شامل  یتیکیژئوپل  یاز تنش ها  یناش  یخطرات منف  یرسا

 شود. یدمدت تشد یطوالن یرهمه گ یماریب یکتواند با  یاست که م  یمال یها یریپذ یبآس ینو همچن  ینچو  یجمهور
 
رشد  شود که  یم ینیب یشپ گذارد. یرا پشت سر م یمنطقه است که رکود اقتصاد یاز معدود اقتصادها یکی ینچ

درصد در سال    ۷.۷اقتصاد آن به    ،عامه  صحتبخش    یزآم  یتبا اقدامات موفقدرصد و    ۱.۸اقتصادی چین در سال جاری  
مصرف کننده و تجارت شده است،    یها  ینه باعث متوقف شدن هز  یتهایاعمال محدودکه    یی در هند، جارشد کند.    ۲۰۲۱

 قبل از بهبود که  شود    یم  ینیب  یشو پ  روبرو بوده  ی در سه ماهه اول سال مالدرصد    ۲۳.۹ با رکورد  یناخالص داخل  یدتول
 خواهد بود.   ۲۰۲۰درصد رشد اقتصادی در سال  ۹، این کشور شاهد کاهش ۲۰۲۱درصدی در سال   ۸

 
که   یشرق یایآساز ، به جز  خواهند داشت رکود اقتصادیامسال  یاشود که مناطق در حال توسعه آس یم ینیب  یشپ
وابسته به تجارت و  یاز اقتصادها یبرخ، خواهند بود. ۲۰۲۱درصد در سال  ۷درصدی در سال جاری و  ۱.۳شاهد رشد 
ها    ینیب   یشپ   روبرو هستند.  ی رقم  دو  رکودبا    یدر سال جار  آرام،  یانوساقکشور های آسیای جنوبی و    یژه، به ویجهانگرد

 کشور هایاز    ی، به جز برخیافتد  نبهبود خواه  یندهدر سال آ  یایآسکشورهای در حال توسعه    یشتراز آن است که ب  یحاک
 مارشال، پاالئو، ساموآ و تونگا.  یر، جزایکرونزیفدرال م یاالتکوک، ا یرآرام از جمله جزا یانوساق

 
  ۳.۲تقاضا، ازسطح  نفت و  آمدن قیمت    یینادامه پا  یلبه دل  یییاحال توسعه آسکشورهای در  تورم در    ینی ب  یشپ
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در سال  رود تورم    یانتظار مکاهش خواهد یافت.  در سال جاری  درصد    ۲.۹درصد پیش بینی شده قبلی در ماه اپریل به  
 .یابدکاهش  درصد ۲.۳تا  ۲۰۲۱

 
نگران   یدر زمانها  یسالمت"   با عنوان  یفصل موضوع  یک  یرابانک انکشاف آسیایی داگزارش تازه اقتصادی  

و   یسالمت جسم  )کرونا( شامل  ۱۹-های کووید  یبجوامع از آس  یهنگام بهبود  در  یسالمت  یتاست که در مورد اهم"  کننده 
،  کندخود استفاده    یسرشار از سالمت  ی منطقه از سنت هاکشور های  دهد که اگر    یم  یحفصل توض  ین کند. ا  یبحث م  ،یروان
 باشد. یرفراگ یادتواند موتور رشد اقتص یم یشود، سالمت یجمناسب توسط دولت ها ترو یها پالیسیو 

 
بانک انکشاف آسیایی متعهد به دستیابی به یک آسیا و اوقیانوسه مرفه، همه شمول، انعطاف پذیر و پایدار است و  

تاسیس   ۱۹۶۶در عین حال برای ریشه کن كردن فقر تالش های خود را تقویت می بخشد. بانک انکشاف آسیایی در سال  
 عضو آن از کشور های منطقه است. ۴۹کشور عضو میباشد که  ۶۸شده ، دارای 


