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 رانیآن در جهان و ا ی کرونا وآثار اقتصاد
 )ع(  ن یو اقتصاد دانشگاه جامع امام حس تیریدانشکده مد ی علم   ئتیعضو ه  ه؛یاکبر حافظ  یدکتر عل  

 

چه اثری بر روند   بزرگترین شریک تجاری ایران است، این سئوال مطرح است که گسترش ویروس کرونا چین

یروس در کوتاه مدت در جهان  های گسترش این و پیامد روابط اقتصادی وتجاری دو کشور دارد. در واکاوی آثار و 

نماید و از باب   تواند تعادل برخی از بازارها را دستخوش تغییرات قابل اعتنایی مسئله می  شود که اینپیش بینی می

ترین اثرات شیوع کرونا در اقتصاد چین،  یادداشت به برخی از مهم  هایی به همراه داشته باشد در این ای نیز پیامد هزینه 

 :ن اشاره خواهیم کرددرایرا جهان و

 

 اثرکرونا بر اقتصاد چین -الف 

شیوع ویروس کرونا دو تا  کنند که رشد اقتصادی این کشور در پیبینی میهای چینی پیشاز اقتصاددان  برخی

میلیارد دالر از   62 یافت. چنین خسرانی، به معنای از بین رفتن  کاهش خواهد  ۲۰۲۰پنج درصد در پایان سه ماهه اول 

 .اقتصاد چین است

ا در اختیار دارد. باتوجه به آنکه اقتصاد چین به عنوان قلب  درصد اقتصاد جهان ر  ۱۵چین هم اکنون بیشتر از 

شرایط قرار گرفته است. بسیاری    شود، اقتصاد جهانی نیز تحت تاثیر اینکاال به کشورهای جهان شناخته می   عرضه تپنده

  ی خرده فروشی، هااند حتی در تعطیالت سال نو هم در خانه بمانند. بخششده   اند یا مجبور از مردم چین تصمیم گرفته 

کاهش شدید سفرهای خارجی    های سفر، باعثخدمات تفریحی و گردشگری در چین تقریباً محو شده اند. محدودیت

های بزرگ تولید تلفن همراه، تمدید تعطیلی  کارخانه  ها به کشورهای دیگر شده است بسته شدنو ورود چینی 

باعث   پاالیشگاه، لغو پروازهای داخلی و خارجی ۱8ورشکستگی بعضی از شرکتها، توقف  های خودروساز،شرکت

بمانند. در داخل چین هم افزایش میزان   شد تا بسیاری از صنایع جهان که به واردات از چین وابسته هستند، معطل 

تعطیلی از دیگردغدغه های تحلیلگران و حتی دولتمردان پکن است. طوالنی   بیکاری و پرداخت نشدن دستمزد دوره 

  .تواند از نظر اجتماعی مشکالت زیادی را ایجاد کندایط می این شر شدن
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 آثارکرونا بر اقتصادی جهانی -ب

  :کاهش قیمت جهانی نفت -

ن کشور نزولی بوده  ای قیمت نفت در هفته گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا در چین و کاهش تقاضای  روند

باعث کاهش چشمگیر تقاضای نفت از سوی این کشور   و نقل چین  است. ویروس کرونا بامختل کردن صنعت حمل 

دنبال   واردکنندگان نفت خام شده که همین امر کاهش قیمت جهانی طالی سیاه را به ترینبه عنوان یکی از بزرگ 

خام در آمریکا و احتمال نشست سران   نفت  سازیانتظار ذخیرهداشته است. این در حالی است که افزایش کمتر از 

  7۰افزایش اندک قیمت نفت در پایان هفته اثرگذار است. قیمت نفت از حدود    اوپک به منظور کاهش عرضه نفت بر

 .دالردر حال حاضر رسیده است۲۰در ماه ژانویه به حدود  دالر

 

 های جهانی کاهش ارزش بورس -

  - های سیاسیبر ریسک عالوه  التهاب و بااهمیت خواهد بود چراکهبرای بازارهای جهانی سالی پر  ۱۳۹۹ سال

ها افزوده و رکود مالی در سراسر دنیا را تشدید کرده  نااطمینانی اقتصادی موجود، اپیدمی ویروس کرونا نیز بر شدت

شدیدی را تجربه کردند. بر   روس کرونا، کاهش بازارهای سهام جهان اخیرا به دلیل افزایش تعداد تلفات وی .است

های  تاثیر اقتصادی ویروس کرونا، بشدت افت داشته اند شاخص های اروپایی از ترساساس گزارش رویترز، سهام 

  درصد دچار ریزش شده اند. دوشنبه سیاه در اسفند ماه عالوه بر یک جمعه سیاه   34تا  19 بین  اصلی وال استریت

اما در معامالت اخیر، قیمت طال رشد   .دهدماه شرایط اقتصادی آمریکا را بسیار متزلزل نشان میدیگر در طول همین 

  .است دالر در هر اونس رسیده ۱6۰۰کرد و به مرز 

 

 کاهش گردشگری جهانی -

بردند که حاال ووهان چین می  کشور مختلف بطور هفتگی مسافران را به شهر ۲۰المللی از پرواز بین  ۵۰از  بیش

سرزمین اصلی را متوقف کرده و تعداد  السیر به  فعالیت قطار سریع   کنگ هماین پروازها لغو شده است ... . دولت هنگ

اروپا هم بسیاری از تورهای    کنگ و سرزمین اصلی به نصف کاهش پیدا کرده است ... . درمتقابل بین هنگ  پروازهای

جمعیت باالی چین و توقف یا محدودیتهای تورهای مسافرتی از   . ... مسافرتی سفرهای خود را به چین لغو نموده اند
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نصیب نمانند. این  بی  ها و مراکز اقامتی کشورهایی نظیر تایلند هم از خسارات این ویروسده هتل ش مبدا چین باعث

 .موارد باعث کاهش گردشگری جهانی شده است

 

 کاهش رشد اقتصادی جهانی   -

خواهد داشت. چین   اخیر تاثیر بسزایی بر کاهش رشد اقتصادی چین و همچنین رشد اقتصادی جهان قاتاتفا    

هر تاثیر منفی در این کشور به طور مسلم در سراسر   .دومین اقتصاد بزرگ دنیا و کلید موتور رشد اقتصاد جهان است

با افزایش    ده کاالهای صنعتی در جهان است و عنوان نمونه همچنین چین بزرگترین واردکنن  دنیا اثر خواهد گذاشت. به 

شود بازارهای جهانی شاهد افت بود. پیش بینی می   ها درباره کاهش احتمالی تقاضا توسط چین، قیمت مس درنگرانی 

 .درصدی رشد اقتصادی در جهان گردد3/0  این مسئله موجب کاهش

 

 

 اثر بر اقتصاد ایران -ج 

های  ایجاد بحران در الیه  حال حاضر کرونا موجب ایجاد مانع بر ابزارهای حرکت اقتصادی کشور و نهایتا  در

کنند تا اثر تخریبی آنرا بر  وضعیتی دست اندرکاران تالش می  های اقتصادی شده است. در چنینمختلف به ویژه بنگاه 

 تناسب نوع فعالیت  های مختلف بهخصوص بنگاه به  یا به حداقل ممکن برسانند تا سیستم اقتصادی و کشور دفع کنند

دلیل یک  با بحران مواجه نشوند. اصوال بحران ممکن است به  المللی، کم و بیشو میزان اتکا به منابع و بازارهای بین 

گفته    بحران به شرایطی .تواند بر شئون مختلف زندگی افراد اثر تخریبی داشته باشدبروز کند که می  آمیزپدیده تهدید 

رود. از آنجا که ویروس کرونا  های معمول فراتر می بینی شود که دایره اثرگذاری یک واقعه از حد تصور و پیش می

ها از تهدید  ای در تمامی فعالیتهای اقتصادی دارد ساختن فرصتداشته و اثر گذاری گسترده  نیزچنین شرایطی را

های فراروی نظام  احصاء تهدیدها و فرصت کاریست که باید در شرایط فعلی مورد توجه جدی مسئوالن قرار گیرد

گیری کشور،  برای ترسیم راهبردهای نظام نیازمند اجماع در سطوح تصمیم   یک امر عقالنی و اصل مسلم علمی است و

ها، تکیه بر اصل  جای معلول  ها به ید تک بعدی، تکیه بر علت نگری و پرهیز از دبرخورد کردن آنان، جامع علمی 

امور، همگرایی علمی و نظری مراکز ثبات بخش در بر طرف سازی    پیشگیری به جای درمان، همگانی و مردمی کردن

عمومی در    باشد ارتقای سطحسرمایهاجتماعی با جلب اعتمادنقاط قوت و فرصت های فراروی می   تهدیدات و تقویت
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بهینه از نقاط قوت و فرصت در مقابل ضعف و   دانش، توانمندی و تجربه مدیران موثرترین ابزار برای استفاده کنار

  ها و تهدیدات فراروی نظام جمهوری اسالمی ایران، در کنار بررسی صحیح فرصت  باشد شناخت دقیق وها می تهدید 

و باال بردن توان امنیت ملی فراهم   افع و اهداف ملیها و قوت های آن، توانایی الزم را برای حفظ و افزایش منضعف 

ها و تهدیدها از یکسو  داخلی و خارجی عمدتاً به تحلیل نادرست از فرصت  ها در عرصهها و ناکامینماید. شکستمی

تهدید کرونا به فرصت   های موجود در تبدیلگردد. با شناخت پتانسیلقوت های نظام از سوی دیگر برمی  و ضعف و 

 :گرددمقابله برخاست که به نحو زیر به بخشی از آنها اشاره می  توان در برابر هرنوع تهدید ی در این خصوص بهمی

 

 : های موجود در تبدیل تهدید کرونا به فرصت در اقتصاد کشورپتانسیل 

 

 کاهش وابستگی به نفت وترمیم اقتصاد ملی -

کاهش درآمدهای نفتی    ها وبحران کرونا در چند ماهه اخیر نوشت: هرچندبا اشاره به کاهش اثر تحریم  بلومبرگ 

درآمدی دولت لطمه زده است، اما یک تطبیق ساختاری بین   موجب کم شدن درآمدهای ارزی ایران شده و به منابع

غیرنفتی ایران در   ها صادراتصادرات غیرنفتی کشور در حال انجام است. . بر اساس پیش بینی های کشور باهزینه 

خ ایران  خواهد رسید واحتماال امسال برای اولین بار در تاری  میلیارد دالر   4۰سال جاری میالدی به رقم بی سابقه بیش از  

حدود بیش از   غیرنفتی این کشور از صادرات نفتی اش فراتر خواهد رفت در حال حاضر صنعت نفت میزان صادرات

های دولت صادرات نفت ایران در نتیجه تحریم دهد ومیزاندرصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می  ۲۰

 معناست که ایران دیگر یک اقتصاد نفتی محسوب نمی  کاهش یافته است. این بدان میلیارد دالر ۱۰آمریکا به حدود 

های اصلی در آسیب شناسی اقتصاد ازمولفه   توان امید وار بود که اثر یکیشود، با کاهش سهم نفت در اقتصاد ایران می 

 . اقتصاد ایران در آینده نزدیک خواهیم بود ملی کاهش یافته و ما شاهد ترمیم

 

 دیپلماسی اقتصادی -

اقتصادی است چرا که    هایی که باید به طور خاص روی این موضوعات کار کند، حوزه دیپلماسیاز بخش   یکی 

به کاالهای خاص از جمله کاالهای پزشکی منجر   همسایه  کشورهای   خاص  کشش  است  جهانی  کرونا  ویروس   بحران

به قول   .دقیق، حتی نیاز بازارهای همسایه برای اقالم پزشکی را در دست بگیریم ریزی  برنامه  صورت   در   شود کهمی
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توان راهی برای  کشورهای همسایه و شاید فراتر می  در تقاضا واسطه به شوندمی نمایان هافرصت هابحران  گفتنی در

 .فرصت پیدا کرد به تهدید   رونق و تبدیل

  

 تقویت کسب و کارهای پلتفرمی -

آمد کنند و از طرفی کسب   رهای پلتفرمی بهترین روزها را پیش روی خود دارند تا بتوانند کسب درو کا کسب

 . کارشان به پلتفرم، دارند و کارهای سنتی بهترین فرصت برای تبدیل شدن بخشی از 

 

 دولت الکترونیک -

اقعی الکترونیکی مدیریت  و   و نهادها باید اهمیت جدی دولت الکترونیک را درک کنند و دولت را به معنای  دولت

الکترونیک آشنا باشند، شاید شرایط به نحوی برسد که افراد تا مدت  کنند کارمندان باید با فضای دولت مجازی و

بحث تولید و توزیع هم   در .باشند امکان خروج از منازل را نداشته باشند و دولت باید پاسخگوی نیازهای آن  موقتی

قدری به هم پیوسته باشد که ما بدانیم چه کاالیی از کجا تولید   ره دولت الکترونیک به به همین منوال است یعنی زنجی

های کاال به همراه اجناس باشد دیگر الزم  که کد شناسه  زمانی .و مصرف کننده نهایی این کاال کیست  رودبه کجا می

کاال کجا و چه   دانیم چهم چرا که میبا تعزیرات و ناجا به دنبال کشف انبارهای احتکار باشی هانیست که در بحران 

 .مقدار است

 

 استفاده از تجربه دیگران- 

کند. این اتفاق جهانی    هماهنگی اقتصادی باید خیلی دقیق روی وضعیت بازارها پس از ویروس کرونا کار   شورای

 . ها در این خصوص استفاده نموداز تجربه سایر کشور  تواناست و تنها ایران را دچار مشکل نکرده است و می 

  

 کشف پتانسیل نهفته در دستگاهها -

بحرانی و خاص در ظرف    صمت مجوزهایی که قرار بود ظرف مدت چند ماه صادر کند را به علت شرایط  وزارت

ها بحران را به فرصت تبدیل کرده  کرونا در برخی بخش   دهد که ویروسکند و این نشان می اعطا می مدت کوتاه تری  

کمتری به فعاالن اقتصادی    های ما وجود دارد که با زماندهد. این توان در دستگاه ها را نشان می دستگاه   و پتانسیل نهفته

ها بقبوالنیم، حال شاهد اجرای  توانستیم به دستگاه می  عادی به زور اجازه ایجاد اشتغال بدهند. مواردی که در حالت
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تر به روش کاربرد  خیلی سبک  توانیم دولت راهستیم. اندازه کارکنان دولت نیز بسیار زیاد است و ما می هاآن

  .الکترونیکی و مجازی مدیریت کنیم

هایی  کمتر از سایر کشور  کننده،ها، قواعد وقوانین محدود نظام سلطه در تجارت ایران باجهان، تحریم  گسترده

ها، از حجم مبادالت تجاری رسمی کاسته شده است  دلیل تحریم  است که تبادالت تجاری باالتری دارند. در ایران به

که در   طور سیستماتیک مبادالت رسمی آن محدود است کمتر آسیب خواهد دید. . همان طور و اقتصادی که به

تاثیر قرار نگرفت. دربررسی اثرات گسترش   نیز ایران چندان تحت ۲۰۰8و  ۲۰۰7 هایبحران اقتصادی دنیا طی سال 

از آنچه در چین و جهان اتفاق افتاده است رادر اقتصادملی محتمل دانسته،   ویروس کرونا در ایران باید بخش مهمی

  .اره نمودزیر اش  محدود دانستن آن به مهمترین موارد آن در قالب اثرات بیرونی و داخلی به نحو ضمن

 

 :اثرات بیرونی

 کاهش صادرات و واردات -

میلیارد دالر مبادالت تجاری    7۲، بیش از  ۹8ماه سال    ۱۰هد که در  دآمار از حجم تجارت ایران، نشان می   آخرین 

میلیارد دالر سهم واردات بوده است. از کل   ۳6دالر سهم صادرات و  میلیارد ۵. ۳۵انجام شده است. از این میزان، 

ه طور تقریب یک  نیز چین است. ب میلیارد دالر آن به چین رفته است. اولین مبدا وارداتی ایران ۳. 8ایران،  صادرات

ترین واردکننده دنیاست. رتبه اول واردات انواع  است. چین بزرگ   چهارم از کل صادرات و واردات ایران، سهم چین

ایران هم صادرات انواع مواد    زمان، درآمد اصلیخام نفتی و معدنی جهان در اختیار چین قرار دارد. هم نیمه  مواد خام و

  تواند در اقتصاد ایران تاثیر منفی هرگونه تزلزل در نظام اقتصادی چین می  ست بنابراین خام نفتی و معدنی ا خام و نیمه 

تقاضای نفت در ماههای اخیر از ایران،   داشته باشد. اعمال نظارت شدید بر مرزها ی هوایی، زمینی و دریایی، کاهش

درصدی قیمت این عنصر  از شرکتهای متقاضی این مواد وکاهش ده  کاهش تقاضای مس بدلیل ورشکستگی بعضی

صادرات وواردات   تواند اثرات قابل توجهی در بخشجهان معروف است در پی اتفاقات اخیر می که به خون اقتصاد

 داشته باشد

  

 تاثیر پذیری کم بازار سرمایه ایران از بحران ویروس کرونا  -

برخی کاالها همچون طال و سکه   هایقیمت  با افزایش التهاب بازار به دلیل ویروس کرونا سیر سعودی و نزولی 

ها جلوگیری شود، بیماری کرونا  باید ازسوء استفاده و سود جویی  .ها تاکنون کاذب بوده است ونشان میدهد قیمت 
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کاذب شاهد افت قیمت   های گذشته بدلیل کاهش تقاضایکروناهای اقتصادی نیز شناسایی شوند. در هفته سبب شد

بازی بودیم گرچه در این ایام بهای هر بشکه نفت به مرز   نقی بعضی از مشاغل سفتههای داخلی، وبی روانواع خودرو 

درصد افت   ۳/ ۹درصدی را تجربه کرد. وروی نیز  ۳ودر میان فلزات نیز هر تن مس ریزش  دالر سقوط نموده، ۲۰

گین بازار سهام  دنیا دود شده و ریزش سن توجهی از بازارهای سهام قیمت داشت. و این امر موجب شد ارزش قابل 

  ای که ایجاد کرده، باشیم. اما در داخل کشور این ویروس جدید با تمام دلهره  آمریکا را طی چند روز متوالی شاهد

 ۳۳4۲4۱، شاخص کل با ۹8پایان معامالت سال  ر بازارسر مایه تاثیرپذیری اندکی از شیوع این ویروس داشته است. د

دهد. در پایان سال  درصد افزایش را نشان می  ۱87واحد رسید که  ۵۱۲۹۰۱رقم  ، به۹7واحد افزایش نسبت به سال 

  ۲۱۹، بیش از ۹7که نسبت به سال هزار میلیارد تومان بالغ شد ۵۱۲ارزش کل معامالت اوراق بهادار به بیش از  ،۹8

میلیون دفعه مورد    ۱۱۳میلیارد انواع اوراق بهادار در بیش از   1119  درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد بیش از 

تجربه کرد. این درحالی است    درصد افزایش را نسبت به سال گذشته۲۳8درصد و    ۱۱۵قرار گرفت و به ترتیب    معامله

های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل  صندوق هزار واحد از 8۹۳میلیون و  ۳۲که تعداد 

 .نسبت به سال گذشته همراه شد درصد افزایش 4۵۱و  4۵۹فت به ترتیب با میلیارد ریال مورد معامله قرار گر ۳4۳۲4۳

 

  :اثرات داخلی-

  بواسطه ایجاد محدودیتها، کاهش تقاضا، اعمال نظارت شدید بر مرزها،   ایجاد خلل در صادرات و واردات .1

ر پژوهشی  ورشکستگی شرکتهایی متقاضی )برآورد ومیزان تاثیر گذاری نیاز به زمان داشته و بایدد

   جداگانه مورد بررسی وکاوش قرارگیرد(

   ایجاد خلل در زنجیره تامین بعضی از اقالم مورد نیاز از بزرگترین شریک تجاری )چین( .2

بنگاههای   گسترده فعالیتها وایجاد خسارت در کسب وکارهای عمومی، صنعت گردشگری، تعطیلی .3

باید از طریق دولت و سازمان    متوسط و کوچک و ایجاد مشکالت عدیده در مشاغل آزاد و روز مزد )که

صورت گرفته، ضمن شناسایی محل تامین منابع در این   برنامه و بوجه برای این بخشها نیز برآورد دقیق

های بالعوض  ایتی وکمک های حمدولت باید در کوتاه مدت با ارائه بسته  خصوص چاره اندیشی نمود

های جدید  ساختار   های مردمی و در صورت طوالنی شدن با ایجادهای اجتماعی، کمکاستفاده از بیمه   و

 .و پیش بینی منابع جدید به این مهم بپردازد
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خودروهای عمومی    های شخصی بجایهزینه حمل و نقل خانوارها )جایگزینی استفاده از خودرو  افزایش .4

 ( عمومی انی مردم از انتشار سریع ویروس از طریق حمل و نقلبدلیل نگر

 فزایش هزینه سالمت ا   .5

  

  منابع اسنادی

   اداره ملی آمارچین، •

 رویترز،   •

 بلومبرگ،   •

 - وال استریت ژورنال •

 ،   (MSCI INDEX) شاخص گسترده سهام •

 سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی، بانک توسعه آسیا،  (OECD) گزارشات •

 عه تجارت ایران،  سازمان توس •

 های اقتصادی بانک مرکزی آمار  •

 


