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চীন-মািকন বািণজ  িবেরােধর ভাব পুেরা  িব  অথনীিতেতই পড়েছ।  ম ার পর বতমান সমেয় িব
সবেচেয় ধীর গিতেত এ ে । বািণজ িবেরাধ িবিনেয়াগকারীেদর আ া কিমেয় িদে । ফেল িব ব াপী
নতনু িবিনেয়াগ বাধা  হে । আ জািতক মু া তহিবল (আইএমএফ) বলেছ, চলিত বছর (২০১৯) শেষ
িব  অথনীিতর বিৃ  হেত পাের মা  ৩ শতাংশ। ২০০৯ সােলর পর এটাই হেব সবেচেয় কম বিৃ ।
গতকাল কািশত িব  অথনীিতর হালনাগাদ িতেবদন ‘ওয়া  ইেকানিমক আউটলকু’-এ এমনিট উে খ
করা হেয়েছ। অথনীিতেত নানা আশ া সে ও উদীয়মান দশ েলার মেধ  বাংলােদেশর র ািন বাড়েব
বেল আশা করেছ আইএমএফ। পূবাভাস অ যায়ী এ বছর বাংলােদেশর মাট দশজ উ পাদেন (িজিডিপ)

বিৃ  হেত পাের ৭ দশিমক ৮ শতাংশ। আগামী বছর এই হার কেম ৭ দশিমক ৪ শতাংশ হেত পাের।

উে খ , স িত িব ব াংক তােদর পূভাবাস িতেবদেন বাংলােদেশর িজিডিপ বিৃ  ৭ দশিমক ২ শতাংশ
হওয়ার পূবাভাস িদেয়েছ যিদও সরকার বােজেট আশা করেছ বিৃ  ৮ দশিমক ২ শতাংশ হেত পাের।
আইএমএেফর িতেবদেনর িবে ষেণ দখা যায়, উদীয়মান এবং উ য়নশীল এিশয়ার দশ েলার মেধ
সবেচেয় বিশ হাের বিৃ  হেব বাংলােদেশর।  পূবাভাস  অ যায়ী  ভারেতর বিৃ  হেব  ৬  দশিমক ১
শতাংশ, নপােলর ৭ দশিমক ১ শতাংশ, ীল ার ২ দশিমক ৭ শতাংশ, িভেয়তনাম সােড় ৬ শতাংশ।

িতেবদেন িব  অথনীিতর গিত কেম যাওয়ার পছেন আমদািন-র ািন বািণজ  কেম যাওয়ােক অ তম
কারণ বলা হেয়েছ। তেব বাংলােদশ ও িভেয়তনােমর র ািন বাড়েব বেল আশা করা হে । এর ফেল
লনেদন ভারসােম  ঘাটিত িনয় েণই থাকেব বেল আশা করেছ আইএমএফ।

এি েলর পূবাভােসর চেয় কিমেয় অে াবেরর পূবাভাস দওয়া হেলা। িব ব াংক ও আইএমএেফর বািষক
সভার  েত  গতকাল  আ ািনকভােব  এই  িতেবদন  কাশ  করা  হেয়েছ।  আইএমএফ  বলেছ,
২০০৭-২০০৮ সােল  হওয়া িব ম ার পর এিট সবেচেয় কম অ িগত। ২০১৭ সােল ৩ দশিমক ৮
শতাংশ বিৃ  হেয়িছল এবার ২০১৯ সােল ৩ শতাংেশ নেম আসেব িব  অথনীিতর বিৃ । সং ািট
বলেছ, বািণজ   এবং ভূ-রাজনীিতর কারেণ অিন য়তা বাড়েছ। তেব ২০২০ সাল নাগাদ পিরি িতর
উ িত হওয়ার আশা করেছ আইএমএফ। ৩.৪ শতাংশ বিৃ র পূবাভাস দওয়া হেয়েছ ২০২০ সােল।

িতেবদন অ যায়ী, উ ত িবে র বিৃ  এ বছর ১  দশিমক ৭ শতাংশ হেত পাের। উ য়নশীল িবে
বিৃ র হার ৩ দশিমক ৯ শতাংশ পয  হেত পাের যা ২০২০ সাল নাগাদ ৪ দশিমক ৬ শতাংশ পয

বাড়েত পাের। গত বছেরর তলুনায় তরু , আেজি টনা এবং ইরােনর অথনীিতর গিত কেমেছ। তুলনামলূক
ভােলা কেরেছ ািজল,  মি েকা,  ভারত,  রািশয়া ও সৗিদ  আরব। উ   এবং  বািণজ নীিত িনেয়
দীঘেময়ািদ অিন য়তা িবিনেয়াগ িস া েক বাধা  করেছ। চীন-মািকন বািণজ যেু র ভােব ২০২০ সাল
নাগাদ িব  অথনীিতর বিৃ  শূ  দশিমক ৮ শতাংশ কেম যাওয়ার আশ া করা হে । যিদও চীন ও
যু রা  বািণজ যেু র ভাব কািটেয় উঠেত িনজ দেশ নানা আিথক েণাদানমলূক কাজ চািলেয় যাে ।

  আলাউি ন চৗধরুী
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ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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