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شی به  1 (UNIDOیونیدو ) شار گزار سبا انت صاد جهان یبرر ست. یاثرات کرونا بر اقت ای هبا وجود آنکه داده پرداخته ا

دهد، اما این می نشتتار 11-بحرار کووید شتترو  اقتصتتادی جهار را یتی پیش ا  تولید رشتتد مستتت ر یونیدو کاهش

شد تول گیری بر کاهشه ه ست.جهار تأثیر فزاینده یناخالص داخل دیر شته ا ضربه  یدیتول عیصنا در این بین، ای دا

، و اقاضت ،سه کانال اصلی اقتصاد جهار یعنی عرضه، ا  آر ناشی یاقتصاد یامدهایو پ کرونا و یش. اندخورده یدیشد

ست. سیاریدر  دیبخش تول تأمین مالی را مختل کرده ا صاد چین و ب سترال شرفتهیپهای ا  اقت انادا، آل ار، ، کایا  ج له ا

که  کیالکترونلوا م و  انهیرا، خودروستتا ی متح ل خستتارات ستتن ینی شتتده استتت. صتتنایعاالت متحده یو ا لندیو ین

ضه، در  س ت عر شوک  ستند.  ستثنی نی شده دارند هم ا  این قاعده م شکار  سبی آ شرفته در آنها مزیت ن شورهای پی ک

 نجیره تأمین جهار اختالل ایجاد کرده است. البته، این شوک ا  طرفی، شوک به تقاضای کل هم وارد کرده است  یرا 

 یکاالها مصرفها ا  یک سو و با کاهش جویی در هزینهصرفهبا ت ایل خانوارها به اجتناب ا  خریدهای غیرضروری و 

س سط بن اه ایطهوا ست. ا  این منظر،  نجیرهتو سیب دیده ا ضا نیز آ س ت تقا سوی دی ر،  های ار ش جهانی به ها ا  

سرمایهشدت تحت تأثیر قرار گرفته سرمایه، کاهش  صادی جهار، فرار  ضای اقت ذاری گاند و با افزایش نااط ینانی در ف

 ها در افق پیش روی اقتصاد جهار قرار گرفته است. مستقیم خارجی و خطر نکول بدهی

 

  اساسی اختالالت وقو  و هاکشوربسیاری ا   در سالمتی بزرگ بحرار به منجر یاضر یال در 11-ویروس کووید شیو 

صاد در ست شده جهانی اقت ضا  ایت االً وجود این با. ا شتری  وخامت به رو آتی هایماه و هاهفته در او  و گذاردمیبی

  .تبدیل شتتود اخیر چند دهه هایشتتوک بزرگترین ا  یکیتواند به می یگیره هاین  ا  ناشتتیپیامدهای اقتصتتادی 

مختل  جهانییک پاندمی  ستت، ، تبدیل شتتدر آر به و چین در 11-کووید شتتیو   مار ا  جهانی ار ش های نجیره

سی را ،گرارتحلیل ا  برخی. اندشده سا د این تغییرات البته، کلی که اندبینی کردهپیش جهانی تولید شبکه در تغییرات ا

های یونیدو )سا مار توسعه صنعتی ملل متحد( داده . ده شده بود چین و آمریکا تجاری جنگگیری، در پیش ا  این ه ه

 رو ش ا  پیش جهار یتی اقتصادی رشد کاهش ا  یاکی که دهدمی نشار رااقتصادی جهار  تولید رشد مست ر کاهش

 ماهه سه در ویافت  کاهش درصد یک  یربه  ات صنعتیتولید رشد، 9111 سالکه در ایگونهبه. است 11-کووید بحرار

 ماند. باقی درصد 7.1در رقم  9111 سال چهارم

                                                 
های جدید االنتشتار خود را های خبری، گزارشمدت، بستیاری ا  پای اههای  مانی کوتاهبا توجه به اه یت موضتو  کرونا و به رو  شتدر اطالعات این یو ه در با ه -1

شین میگزارشجای زین  ساس، تأکید میهن ام بودر اطالعات و دادهکنند تا ا  بههای پی صل ن ایند. بر این ا ضر ا  پای اه یونیها اط ینار یا دو در ن اید که گزارش یا
 ایصاء شده است.  9191آوریل  7تاریخ 
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سال  سه ماهه چهارم  صنعت در ه ه گروه9111در  سه  شور یها، تنها  شپایه ییمحصوالت دارو یعنی، هاک و  یدنی، نو

ستند و ه یاساس مصرفی یکاالها ،سه صنعت نیکه ای. در یالرا تجربه کردند یمثبتساالنه ، رشد ییغذا یهافرآورده

و  کرونا ویروس و یش لیبه دل یدیتول عیصنا ریرود سایانتظار م وضعیت خوبی خواهند داشت؛ آتی یهاماه یایت االً ط

جهار  یاخلناخالص د دیرشد تول شودبینی میپیش، جهیشوند. در نت یدیا  آر، دچار ضربه شد ناشی یاداقتص یامدهایپ

ستته کانال اصتتلی اقتصتتاد جهار یعنی تقاضتتا، عرضتته و تأمین مالی تحت شتتیو  این  .یابدرو کاهش  پیش یهادر ماه

 پردا یم.ویروس مختل شده است که در ادامه بیشتر به آر می

 .شده است یخصوص مخارج بخشمنجر به کاهش  گیری ویروسه هکاهش درآمد و ترس ا   ترکیب، تقاضادر س ت 

ناشتتی ا  این ویروس بر دولت جبرار شتتود، اما اثر شتتوک  مخارج شیم کن استتت با افزا راتیتأث نیا  ا یاگرچه برخ

 یا  توقف ناگهان یکه ناشتطرف عرضته تواند در کنار کاهش این اثر می خواهد بود. یخالص تقاضتا در کوتاه مدت منف

واند به تمی یاختالالت نیچن بیشتتتر شتتود. استتت یار ش جهان یهارهیدر  نجمتعاقب  یتن ناها و یدیتول یهاتیفعال

سطه سترده کارخانه ای موجبدنبال کاهش کاالهای وا شدر گ سته  این  ریکه ک تر تحت تأثشود  یدر مناطق یها یتب

کاهش  گریزی وه چنین، نااط ینانی یاصل ا  این ویروس در فضای اقتصادی منجر به افزایش ریسک .اندبوده روسیو

ا بشتتتود با ار ار  یم ینیبشیپهای غیرنقدی در با ارهای مالی شتتتده استتتت. عالوه بر این، ت ایل به ن هدارایی دارایی

  شود. روروبه یشترینوسانات ب

 

 یکاریقابل توجه ب شیافزا

 یریگه ه نیکه ا کندبینی میپیشکار  یال للنیاستتتت. ستتتا مار ب یقطع باًیجهار تقری در کاریقابل توجه ب شیافزا

کاهش  باه ک نیروی کار جوار، بلکه تأثیرگذار استتتهستتتند  ایهای  مینهبی اری یکه دارا یکارگراناشتتتغال تنها بر نه

ضا شد.شوند نیز ا  آر متأثر مواجه میکار  یروین یتقا شته ی کهنان  خواهند  شاغلی فعالیت دا ند که ابه طور ع ده در م
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(، یا نیروهای کار موقت و ه چنین مهاجرار، ا  گزند )مانند خدماتاند به شتتتدت تحت تأثیر این ویروس مختل شتتتده

  دنیای امرو  در امار نخواهند بود. 1گیری در اقتصاد گی یبیکاری ناشی ا  این ه ه

 

 فرار سرمایه

سرمایه ا  و  کروناشی ستنوظهور  یبا ارها موجب فرار  سه مالیه بین. شده ا س ساس برآورد مؤ که یدریال، 9ال للبر ا

برابر  9111در سال  لیو بر  یجنوب یقای، هند، آفرنینوظهور ا  ج له چ اقتصاد 92مایه سرجریار ورودی خالص ار ش 

اخیر پ  ا  شیو  کرونا دو ماه  در هیسرما خروجدالر  اردیلیم 71این کشورها شاهد  ،آمریکا بوده استدالر  اردیلیم 71با 

ص یم گرفته G20 های گروهرو، دولتا  ه ین. اندبوده ستت س یبرا اند هر اقدامی ال م ا ساندر آ  یهابیبه یداقل ر

والت ، محصیپزشک تجهیزات انتقالا   یافتن ناریاط  ی، براترو ا  ه ه مهم -این ویروس  یناش یو اقتصاد یاجت اع

 انجام دهند. -کاالها و خدمات ریو سا یکشاور 

 

 خطر نکولو  یامکان ورشکستگ

سرمایه ا   شورهافرار  ست ی و  ی،جنوب یقایآفر و هی، ترکنیمانند آرژانت ییک شک در این هی نکول بدبه ترس ا  خطر ور

تواند افتادر آنها در دام ورشکست ی میکشورها  نیا ملی ولکاهش ار ش پدر کنار این مسئله، . کشورها دامن  ده است

 ریلار ش ، بیترت نیاست. به ه  در برابر دالر تضعیف شده  ریدرصد د 6 التنها امس نیآرژانت پول ملی. را تسریع کند

 خطر با اییهترک یهاشتترکتمواجه شتتدر و ا  این کشتتور گذارار هیستترما خروج در اثر تا مارس، هیا  ماه ژانو هیترک

ا   یاریبستت وضتتعیتاستتت،  در این  مینه تنها دو ن ونه نیکه اییالدر استتت. افتهیدرصتتد کاهش  11 ی،ورشتتکستتت 

 .دطلبرا میال لل نیو جامعه ب گذاراراستیس یتوجه فور و خطیر استن اندا ه یدرآمد و متوسط به ه کم یکشورها

 

 گذاری مستقیم خارجیسرمایه مالحظهقابل  کاهش

گذاری سرمایهسقوط آنکتاد  ،سال جاری مارس 96است. در  ریچش   بسیار یخارج میمستق یگذارهیسرمابر  کرونا ریتأث

ستقیم خارجی  صد 21 تا 31را بین  جهارم سکه این رقم   د نیتخ  9191-9191 برای دوره  مانی در ا   شتریب اریب

 .مارس است 96ا  تاریخ  پیش هفته درصدی این سا مار در دو 15تا  5ی اولیه نیبشیپ

کشورها  ریاند، سادهیدفراوانی  بیاند آسقرار گرفته 11-کووید ریکه به شدت تحت تأث ییکه آر دسته ا  کشورهاییالدر

شمو  نیتأم رهی نج مختل کردر دررا  روسیوتأثیر این  ادیبه ایت ال   زین سرماچ ساس  خود یگذارهیاندا   هند خواای

 روسیو نیا ریدرباره تأث هایینامهاظهار، اندشده گیریآنکتاد ره وسطکه ت یتیملشرکت چند 111ا  دو سوم ا   شی. بکرد

سکرده تک یلخود  تیبر فعال شرکت یاریاند. ب سیبدر مناطق خود  ایهیسرما یهانهیهزها در یال کاهش ا   ه ا  دیدآ

                                                 
صه -1 شخ ستفاده ا  نیروی کار موقت، یکی ا  م صاد گی یهای ا ست (gig economy) اقت صورت آ اد  ا ستخدام با قراردادهای کوتاهو که افراد به  مدت، به جای ا

 شوند.در بسترهای دیجیتالی به طور موقت به کار گرفته میبرای کار ت ام وقت و دائ ی، 
2- Institute of International Finance 
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ستند و تا امرو ،  کرونا شدار شرکت 21ه معنای تر به نییسود پاا  طرف دی ر، اند. صادر کردهخود سود  هایی دربارهه

 .گذاری مستقیم خارجی استسرمایه یاصل یهاا  مؤلفه یکیدرآمدها به عنوار مجدد  یگذارهیسرماکاهش 

شار م شده در بورسثبتشرکت  5111ا   تریبزرگن ونه  به  9191 یسال مال یبراآنها  درآمد ینیبشیدهد که پین

ند اهایی که ا  نظر درآمدی بیشترین آسیب را دیدهنظر شده است. بخشدیتجدتر پاییندرصد  31 س تبه طور میان ین 

نفت(، خطوط   تیق ریاخ کاهشا   یشوک ناش در کنار، یانرژ یبرا 1درصد -912) هیو مواد اول یانرژ عیصناعبارتند ا : 

 درصد(.  -27) سا ی( و صنعت خودروصددر -116) ییهوا

 

 یجهان نیتأم هایرهیارزش و زنج یهارهیمشکل در زنج

و  دیتول ی وجهان یناخالص داخل دیتولستتهم را در  باالترین اند،آستتیب را ا  شتتیو  کرونا دیده نیشتتتریکه ب ییکشتتورها

کاهش های کاهش تعامالت اجت اعی، جهار با موجب ستتیاستتتبه، نی. عالوه بر ادارند ایصتتادرات تولیدات کارخانه

اند. ادهد رییعرضه را تغطرف  یهاانتشار شوک یاساساً چ ون  یجهان تأمین یهارهی.  نجمواجه شده استکل  یتقاضا

صاص می یصنعت و ملزوماتکه قطعات ا ا  آنج شوک دهندیجم باالیی را در تجارت جهانی به خود اخت  طرف عرضه، 

صاد  سطه یتجارت کاالهااثرگذاری بر  قیتواند ا  طریم یجهان ک،ارچهیدر اقت سرایتبه کل  نجیره ایوا  های تأمین 

 کند.

ای تصتتویره در نظر گرفته شتتده استتت که نیتأم هایرهی نج متفاوتی برای یوهایستتنارهای مختلف، البته در گزارش

ضعیت ست میتجارت خدمات  گوناگونی ا  و ش ر عیصنا ی ا برخ برای ن ونه، دهند.به د سافرت یمانند گرد  ایهو م

حت ت یو خدمات پزشتک فناوری اطالعات و ارتباطاتمانند   رید یکه برخی، دریالآستیب خواهند دیدبه شتدت  ییهوا

 قرار خواهند گرفت.ک تری  ریتأث

 

 و تجارت دیبر تول ریتأث

ستناد صادی کرونااثرات  ارتباط بادر  ع لیاتیو  آکادمیک یهاگزارش به ا ا و هم تقاضطرف هم  روسیوشوک این ، اقت

 است. طرف عرضه را متأثر ساخته

 

 شوک عرضه

قرار  ریتحت تأث دیتول ،کار یرویکاهش عرضه نبی ار شدر کارگرار و به دنبال آر  لیسو به دل کیعرضه، ا   در س ت

ملزومات و واردات قطعات که به  ییکشتتورهارو، ا  این. شتتوندمختل میار ش  یهارهی نجا  ستتوی دی ر، و  ردیگیم

 .با مشکالتی در تولید مواجه خواهند شد وابسته هستند ا  بحرار دهیدبیمناطق آسا   تولیدی

 

 

                                                 
 درصدها منفی هستند. -1
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 شوک تقاضا

 ای شده است:شیو  کرونا به دو دلیل موجب کاهش تقاضا برای تولیدات کارخانه

ست(  در ییجوبه صتترفهخانوارها  لیت اموجب افزایش ، قرنطینهگذاری اجت اعی و های فاصتتلهاع ال ستتیاستتت نخ

 .ها و کاهش مصرف شده استنهیهز

 .اندای خود را کاهش دادهطهواس یکاالها مصرف اند،با مشکل مواجه شده دیروند تول هایی که دربن اه (دوم

 

به شرح  هااین تفاوت. کنندپیدا میبرو   یبه طرق مختلف گوناگور عیعرضه و تقاضا در کشورها و صنا یهاشوکالبته، 

 :است ری 

 امعه وضعیت بهداشت و سالمت ج کرونا بر میمستقآثار  ا  شتریمتحده ب االتی، اروپا و انیمانند چ ییاقتصادها

 .اندمتأثر شده

 متأثر دی ر  یسطح روابط متقابل آنها با کشورها کرونا بر میرمستقیغ بیشتر ا  آثاردر یال توسعه  یاکثر کشورها

 شیو  ، با گسترشالبته. تأثیرگذار بوده است عرضه کاالها و خدمات ایکاالها  یآنها برا یتقاضا اند که برشده

 آر در این کشورها نیز رو به افزایش است. میمستق راتیدر یال توسعه، تأث یکشورها این بی اری در

  و  م برای ن ونه،) کاالهاکاهش قی ت  ثیرأنیز تحت تطبیعی ا  منابع  برخوردارکشورهای در یال توسعه 

ورهای کشا  سوی دی ر، و اند گرفتهال للی برای این قبیل کاالها قرار کاهش تقاضای بین متأثر ا نفت( 

 ای خود خواهند بود. شاهد کاهش تولیدات کارخانهیافته توسعه

 

 یدیتول عیصنا

ین چدر  دیا  خسارت بخش تول تییکا تجربی. شواهد در یال گسترش استبه سرعت در سراسر جهار  ویروس کرونا

سیاری صادهای  و ب س شرفتهیپا  اقت سترال یاریثروت ند دارد. در ب شورها ا  ج له ا االت یو ا لندیو ی، کانادا، آل ار، نایا  ک

 ریا و ساهبسته شدر رستورار لیبه دل ییغذا عیدر صنا ژهیبه و ،مکرر های یار. توار مشاهده کرداین آثار را میمتحده 

 .این کشورها گزارش شده است یدر با ار داخل ییرایپذاماکن 

سا یصنعت  به ینیسن  هایعالوه بر این،  یار ش   وارد یال للنیب یدر با ارها خودرو ست )کاهش چ   29 ریشده ا

ا بکه کشتتورهای ثروت ند  کیکتروناللوا م و  انهیمانند را شتترفتهیپ عیصتتنا. ه چنین، در آل ار( خودروفروش درصتتدی 

 .اندها هستند متح ل خسارات سن ینی شدهمزیت نسبی آشکارشده قهرمانار سنتی این عرصه
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