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یونیدو ( 1 )UNIDOبا انت شار گزار شی به برر سی اثرات کرونا بر اقت صاد جهانی پرداخته ا ست .با وجود آنکه دادههای
یونیدو کاهش مستتت ر رشتتد تولید اقتصتتادی جهار را یتی پیش ا شتترو بحرار کووید 11-نشتتار میدهد ،اما این
ه هگیری بر کاهش ر شد تولید ناخالص داخلی جهار تأثیر فزایندهای دا شته ا ست .در این بین ،صنایع تولیدی ضربه
شدیدی خوردهاند .شیو کرونا و پیامدهای اقتصادی ناشی ا آر ،سه کانال اصلی اقتصاد جهار یعنی عرضه ،تقاضا ،و
تأمین مالی را مختل کرده ا ست .بخش تولید در چین و ب سیاری ا اقت صادهای پی شرفته ا ج له ا سترالیا ،کانادا ،آل ار،
نیو یلند و ایاالت متحده متح ل خستتارات ستتن ینی شتتده استتت .صتتنایع خودروستتا ی ،رایانه و لوا م الکترونیک که
ک شورهای پی شرفته در آنها مزیت ن سبی آ شکار شده دارند هم ا این قاعده م ستثنی نی ستند .شوک س ت عر ضه ،در
نجیره تأمین جهار اختالل ایجاد کرده است .البته ،این شوک ا طرفی ،شوک به تقاضای کل هم وارد کرده است یرا
با ت ایل خانوارها به اجتناب ا خریدهای غیرضروری و صرفهجویی در هزینهها ا یک سو و با کاهش مصرف کاالهای
وا سطهای تو سط بن اهها ا سوی دی ر ،س ت تقا ضا نیز آ سیب دیده ا ست .ا این منظر ،نجیرههای ار ش جهانی به
شدت تحت تأثیر قرار گرفتهاند و با افزایش نااط ینانی در ف ضای اقت صادی جهار ،فرار سرمایه ،کاهش سرمایهگذاری
مستقیم خارجی و خطر نکول بدهیها در افق پیش روی اقتصاد جهار قرار گرفته است.
شیو ویروس کووید 11-در یال یاضر منجر به بحرار بزرگ سالمتی در بسیاری ا کشورها و وقو اختالالت اساسی
در اقت صاد جهانی شده ا ست .با این وجود ایت االً او ضا در هفتهها و ماههای آتی رو به وخامت بی شتری میگذارد و
پیامدهای اقتصتتادی ناشتتی ا این ه هگیری میتواند به یکی ا بزرگترین شتتوکهای چند دهه اخیر تبدیل شتتود.
نجیرههای ار ش جهانی ا مار شتتیو کووید 11-در چین و ستت ، ،تبدیل شتتدر آر به یک پاندمی جهانی مختل
شدهاند .برخی ا تحلیلگرار ،تغییرات ا سا سی را در شبکه تولید جهانی پیشبینی کردهاند که البته ،کلید این تغییرات
پیش ا این ه هگیری ،در جنگ تجاری آمریکا و چین ده شده بود .دادههای یونیدو (سا مار توسعه صنعتی ملل متحد)
کاهش مست ر رشد تولید اقتصادی جهار را نشار میدهد که یاکی ا کاهش رشد اقتصادی جهار یتی پیش ا شرو
بحرار کووید 11-است .بهگونهایکه در سال  ،9111رشد تولیدات صنعتی به یر یک درصد کاهش یافت و در سه ماهه
چهارم سال  9111در رقم  1.7درصد باقی ماند.

 -1با توجه به اه یت موضتو کرونا و به رو شتدر اطالعات این یو ه در با ههای مانی کوتاهمدت ،بستیاری ا پای اههای خبری ،گزارشهای جدید االنتشتار خود را
جای زین گزارشهای پی شین میکنند تا ا بههن ام بودر اطالعات و دادهها اط ینار یا صل ن ایند .بر این ا ساس ،تأکید مین اید که گزارش یا ضر ا پای اه یونیدو در
تاریخ  7آوریل  9191ایصاء شده است.
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در سه ماهه چهارم سال  ،9111تنها سه صنعت در ه ه گروههای ک شورها ،یعنی مح صوالت دارویی پایه ،نو شیدنی و
فرآوردههای غذایی ،رشد ساالنه مثبتی را تجربه کردند .در یالیکه این سه صنعت ،کاالهای مصرفی اساسی ه ستند و
ایت االً طی ماههای آتی وضعیت خوبی خواهند داشت؛ انتظار میرود سایر صنایع تولیدی به دلیل شیو ویروس کرونا و
پیامدهای اقتصادی ناشی ا آر ،دچار ضربه شدیدی شوند .در نتیجه ،پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی جهار
در ماههای پیش رو کاهش یابد .ستته کانال اصتتلی اقتصتتاد جهار یعنی تقاضتتا ،عرضتته و تأمین مالی تحت شتتیو این
ویروس مختل شده است که در ادامه بیشتر به آر میپردا یم.
در س ت تقاضا ،ترکیب کاهش درآمد و ترس ا ه هگیری ویروس منجر به کاهش مخارج بخش خصوصی شده است.
اگرچه برخی ا این تأثیرات م کن استتت با افزایش مخارج دولت جبرار شتتود ،اما اثر شتتوک ناشتتی ا این ویروس بر
خالص تقاضتا در کوتاه مدت منفی خواهد بود .این اثر میتواند در کنار کاهش طرف عرضته که ناشتی ا توقف ناگهانی
فعالیتهای تولیدی و تن ناهای متعاقب در نجیرههای ار ش جهانی استتت بیشتتتر شتتود .چنین اختالالتی میتواند به
دنبال کاهش کاالهای وا سطهای موجب ب سته شدر گ سترده کارخانهها یتی در مناطقی شود که ک تر تحت تأثیر این
ویروس بودهاند .ه چنین ،نااط ینانی یاصل ا این ویروس در فضای اقتصادی منجر به افزایش ریسکگریزی و کاهش
ت ایل به ن هدارایی داراییهای غیرنقدی در با ارهای مالی شتتتده استتتت .عالوه بر این ،پیشبینی میشتتتود با ار ار با
نوسانات بیشتری روبهرو شود.
افزایش قابل توجه بیکاری
افزایش قابل توجه بیکاری در جهار تقریباً قطعی استتتت .ستتتا مار بینال للی کار پیشبینی میکند که این ه هگیری
نهتنها بر اشتتتغال کارگرانی که دارای بی اریهای مینهای هستتتند تأثیرگذار استتت ،بلکه نیروی کار جوار که با کاهش
تقا ضای نیروی کار مواجه می شوند نیز ا آر متأثر خواهند شد .نانی که به طور ع ده در م شاغلی فعالیت دا شتهاند که
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به شتتتدت تحت تأثیر این ویروس مختل شتتتدهاند (مانند خدمات) ،یا نیروهای کار موقت و ه چنین مهاجرار ،ا گزند
بیکاری ناشی ا این ه هگیری در اقتصاد گی ی 1دنیای امرو در امار نخواهند بود.
فرار سرمایه
شیو کرونا موجب فرار سرمایه ا با ارهای نوظهور شده ا ست .بر ا ساس برآورد مؤ س سه مالیه بینال لل ،9دریالیکه
ار ش خالص جریار ورودی سرمایه  92اقتصاد نوظهور ا ج له چین ،هند ،آفریقای جنوبی و بر یل در سال  9111برابر
با  71میلیارد دالر آمریکا بوده است ،این کشورها شاهد  71میلیارد دالر خروج سرمایه در دو ماه اخیر پ

ا شیو کرونا

بودهاند .ا ه ینرو ،دولتهای گروه  G20ت ص یم گرفتهاند هر اقدامی ال م ا ست برای به یداقل ر ساندر آ سیبهای
اجت اعی و اقتصادی ناشی این ویروس  -و ا ه ه مهمتر ،برای اط ینار یافتن ا انتقال تجهیزات پزشکی ،محصوالت
کشاور ی و سایر کاالها و خدمات -انجام دهند.
امکان ورشکستگی و خطر نکول
فرار سرمایه ا ک شورهایی مانند آرژانتین ،ترکیه و آفریقای جنوبی ،به ترس ا خطر ور شک ست ی و نکول بدهی در این
کشورها دامن ده است .در کنار این مسئله ،کاهش ار ش پول ملی این کشورها میتواند افتادر آنها در دام ورشکست ی
را تسریع کند .پول ملی آرژانتین تنها امسال  6درصد دی ر در برابر دالر تضعیف شده است .به ه ین ترتیب ،ار ش لیر
ترکیه ا ماه ژانویه تا مارس ،در اثر خروج ستترمایهگذارار ا این کشتتور و مواجه شتتدر شتترکتهای ترکیهای با خطر
ورشتتکستتت ی 11 ،درصتتد کاهش یافته استتت .دریالیکه این تنها دو ن ونه در این مینه استتت ،وضتتعیت بس تیاری ا
کشورهای کمدرآمد و متوسط به ه ین اندا ه خطیر است و توجه فوری سیاستگذارار و جامعه بینال لل را میطلبد.
کاهش قابل مالحظه سرمایهگذاری مستقیم خارجی
تأثیر کرونا بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بسیار چش یر است .در  96مارس سال جاری ،آنکتاد سقوط سرمایهگذاری
م ستقیم خارجی جهار را بین  31تا  21در صد برای دوره مانی  9191-9191تخ ین د که این رقم ب سیار بی شتر ا
پیشبینی اولیه  5تا  15درصدی این سا مار در دو هفته پیش ا تاریخ  96مارس است.
دریالیکه آر دسته ا کشورهایی که به شدت تحت تأثیر کووید 11-قرار گرفتهاند آسیب فراوانی دیدهاند ،سایر کشورها
نیز به ایت ال یاد تأثیر این ویروس را در مختل کردر نجیره تأمین و چ شماندا سرمایهگذاری خود ای ساس خواهند
کرد .بیش ا دو سوم ا  111شرکت چندملیتی که توسط آنکتاد رهگیری شدهاند ،اظهارنامههایی درباره تأثیر این ویروس
بر فعالیت خود تک یل کردهاند .ب سیاری ا شرکتها در یال کاهش هزینههای سرمایهای خود در مناطق آ سیبدیده ا

 -1ا ستفاده ا نیروی کار موقت ،یکی ا م شخ صههای اقت صاد گی ی ( )gig economyا ست که افراد به صورت آ اد و با قراردادهای کوتاهمدت ،به جای ا ستخدام
ت ام وقت و دائ ی ،برای کار در بسترهای دیجیتالی به طور موقت به کار گرفته میشوند.
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کرونا ه ستند و تا امرو  21 ،شرکت ه شدارهایی درباره سود خود صادر کردهاند .ا طرف دی ر ،سود پایینتر به معنای
کاهش سرمایهگذاری مجدد درآمدها به عنوار یکی ا مؤلفههای اصلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
ن ونه بزرگتری ا  5111شرکت ثبت شده در بورس ن شار میدهد که پیشبینی درآمد آنها برای سال مالی  9191به
طور میان ین به س ت  31درصد پایینتر تجدیدنظر شده است .بخشهایی که ا نظر درآمدی بیشترین آسیب را دیدهاند
عبارتند ا  :صنایع انرژی و مواد اولیه ( -912درصد 1برای انرژی ،در کنار شوک ناشی ا کاهش اخیر قی ت نفت) ،خطوط
هوایی ( -116درصد) و صنعت خودروسا ی ( -27درصد).
مشکل در زنجیرههای ارزش و زنجیرههای تأمین جهانی
کشتتورهایی که بیشتتترین آستتیب را ا شتتیو کرونا دیدهاند ،باالترین ستتهم را در تولید ناخالص داخلی جهانی و تولید و
صتتادرات تولیدات کارخانهای دارند .عالوه بر این ،بهموجب ستتیاستتتهای کاهش تعامالت اجت اعی ،جهار با کاهش
تقاضای کل مواجه شده است .نجیرههای تأمین جهانی اساساً چ ون ی انتشار شوکهای طرف عرضه را تغییر دادهاند.
ا آنجا که قطعات و ملزومات صنعتی یجم باالیی را در تجارت جهانی به خود اخت صاص میدهند ،شوک طرف عر ضه
در اقت صاد یک،ارچه جهانی میتواند ا طریق اثرگذاری بر تجارت کاالهای وا سطهای به کل نجیرههای تأمین سرایت
کند.
البته در گزارشهای مختلف ،ستتناریوهای متفاوتی برای نجیرههای تأمین در نظر گرفته شتتده استتت که تصتتویرهای
گوناگونی ا و ضعیت تجارت خدمات به د ست میدهند .برای ن ونه ،برخی ا صنایع مانند گرد ش ری و م سافرتهای
هوایی به شتدت آستیب خواهند دید ،دریالیکه برخی دی ر مانند فناوری اطالعات و ارتباطات و خدمات پزشتکی تحت
تأثیر ک تری قرار خواهند گرفت.
تأثیر بر تولید و تجارت
به ا ستناد گزارشهای آکادمیک و ع لیاتی در ارتباط با اثرات اقت صادی کرونا ،شوک این ویروس هم طرف تقا ضا و هم
طرف عرضه را متأثر ساخته است.
شوک عرضه
در س ت عرضه ،ا یک سو به دلیل بی ار شدر کارگرار و به دنبال آر کاهش عرضه نیروی کار ،تولید تحت تأثیر قرار
میگیرد و ا ستتوی دی ر ،نجیرههای ار ش مختل میشتتوند .ا اینرو ،کشتتورهایی که به واردات قطعات و ملزومات
تولیدی ا مناطق آسیبدیده ا بحرار وابسته هستند با مشکالتی در تولید مواجه خواهند شد.

 -1درصدها منفی هستند.
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شوک تقاضا
شیو کرونا به دو دلیل موجب کاهش تقاضا برای تولیدات کارخانهای شده است:
نخ ست) اع ال ستتیاستتتهای فاصتتلهگذاری اجت اعی و قرنطینه ،موجب افزایش ت ایل خانوارها به صتترفهجویی در
هزینهها و کاهش مصرف شده است.
دوم) بن اههایی که در روند تولید با مشکل مواجه شدهاند ،مصرف کاالهای واسطهای خود را کاهش دادهاند.
البته ،شوکهای عرضه و تقاضا در کشورها و صنایع گوناگور به طرق مختلفی برو پیدا میکنند .این تفاوتها به شرح
یر است:
 اقتصادهایی مانند چین ،اروپا و ایاالت متحده بیشتر ا آثار مستقیم کرونا بر وضعیت بهداشت و سالمت جامعه
متأثر شدهاند.
 اکثر کشورهای در یال توسعه بیشتر ا آثار غیرمستقیم کرونا بر سطح روابط متقابل آنها با کشورهای دی ر متأثر
شدهاند که بر تقاضای آنها برای کاالها یا عرضه کاالها و خدمات تأثیرگذار بوده است .البته ،با گسترش شیو
این بی اری در کشورهای در یال توسعه ،تأثیرات مستقیم آر در این کشورها نیز رو به افزایش است.
 کشورهای در یال توسعه برخوردار ا منابع طبیعی نیز تحت تأثیر کاهش قی ت کاالها (برای ن ونه ،م

و

نفت) متأثر ا کاهش تقاضای بینال للی برای این قبیل کاالها قرار گرفتهاند و ا سوی دی ر ،کشورهای
توسعهیافته شاهد کاهش تولیدات کارخانهای خود خواهند بود.

صنایع تولیدی
ویروس کرونا به سرعت در سراسر جهار در یال گسترش است .شواهد تجربی یکایت ا خسارت بخش تولید در چین
و ب سیاری ا اقت صادهای پی شرفته ثروت ند دارد .در ب سیاری ا ک شورها ا ج له ا سترالیا ،کانادا ،آل ار ،نیو یلند و ایاالت
متحده این آثار را میتوار مشاهده کرد .یارهای مکرر ،به ویژه در صنایع غذایی به دلیل بسته شدر رستورارها و سایر
اماکن پذیرایی در با ار داخلی این کشورها گزارش شده است.
عالوه بر این ،یارهای سن ینی به صنعت خودرو سا ی در با ارهای بینال للی وارد شده ا ست (کاهش چ ش یر 29
درصتتدی فروش خودرو در آل ار) .ه چنین ،صتتنایع پیشتترفته مانند رایانه و لوا م الکترونیک که کشتتورهای ثروت ند با
مزیت نسبی آشکارشده قهرمانار سنتی این عرصهها هستند متح ل خسارات سن ینی شدهاند.
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