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 محتواي انتشاریافته در این گزارش الزاماً بیانگر دیدگاه مرکز ملی فضاي مجازي نیست



 سخن نخست

رهنگي زندگي فضاي مجازي با شتاب شگرف و رو هب زتايدي که رد حال بسط و گسترش است تمام ساحات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ف 

گاه کالن هب دهد. لذا هب نظر ميو حيات متفاوت و جديدي هب آن مي فروربدهبخش زبرگي از زندگي واقعي را رد خود  هرروزبشر را ردنورديده و  رسد دو ن

ي رشد و تکوين فضاي مجازي مسلط شده بود، آن را همچون ازباري کنار ساري ازبار گاه اول که باالخص رد ابتدا اهي فضاي مجازي وجود دارد: ن

گاه دوم، رد نتيجه رشد تحوالت خيره کننده فضاي مجازي و ساهي گستر کربشري تصوري مي ي آن رد حوزه اه و شئون د که تنها طريقيت داشت. اما ن

ي داده و ادعاي تمدن نويني را دارد. اه را سامان جديدن ازباري حيات انسانأداند که بسيار فرارت از شبشر رد يک دهه اخير آن را چون سکويي مي

 ه از قضا از چشمان بصير رهبر انقالب نيز دور نمانده و انتظاري تمدني از فضاي مجازي رد اريان را مطالبه داشته اند.رويکردي ک

گاهکند ات فهم سازمانتالش مي عصرفضاي مجازي اهي رد همين راستا گزارش ي فضاي مجازي را ارتقاء بخشيده و ا حوزهاهي مرتبط باه و دست

رصه مهيا سازد. اه را رباي مواجههآن هن با تحوالت اين ع  فعال و خردمندا

 لحسن فيروزآباديا سيد ابو 

  دبير شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي 



 

 چکيده

در چین مشاهده شد، اکنون در حال  2019( که اولین بار در دسامبر 19-کویدبیماری کرونای جدید )

رسد در صورت مهار نشدن سریع این بیماری، یک بحران بهداشتی می به نظرگسترش در سرتاسر جهان است. 

هزار نفر به دلیل ابتال به  83اقتصادی است. در حال حاضر بیش از به یک بحران  شدنلیتبدجهان در حال 

 اگرچه(. آوریل 8نفر نیز تأییدشده است )هزار  442میلیون  1ری در جهان فوت کرده و ابتالی حدود این بیما

مالحظه لآن قاب ریبر اقتصاد جهان دشوار است، اما مشخص است که تأث رونای جدیدکویروس  ریتأث قیدق نییتع

مشاهده  یجهان یرا در بازارها یروساین و ریتأث کیگذاران در سراسر جهان از نزدهیسرما. خواهد بود ریو فراگ

زمان  نیکه در کمتر یزان تأثیرات بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلیم ینیبشیپحال، بااین. نندکیم

 یهاتالش یاثربخشی مسیر ویروس، نهیزم درمختلف  هایینانیاطمنابه دلیل وجود اعتماد باشد ممکن قابل

-یگنالبنابراین باید با نگاه دقیق به س؛ پذیر نیستراحتی امکانبهغیره  و هاکنندگان و بنگاهمهار، واکنش مصرف

-وکو ش های ویروسیشیوع بیماریهای مختلف، الگوهای رکود اقتصادی و بازیابی تاریخچه های بازار در بخش

ر دمنظور بررسی تأثیرات شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی، نمود. بهرو را ترسیم مسیر پیش ی بوجود آمدهها

طور خاص به بررسی و سپس به شدهیبررسگزارش حاضر ابتدا تأثیر این ویروس بر بازارهای مختلف اقتصادی 

بازار فناوری اطالعات و اقتصاد دیجیتال ) بر ی جدیدکروناویروس پیامدهای مثبت و منفی ناشی از شیوع 

دهد اگرچه شیوع این ویروس رشد ها نشان میشده است. بررسیپرداخته (الکترونیکی ارتباطات و تجارت

اعث های اقتصاد دیجیتال بکند و تأثیرات منفی بر اقتصاد سنتی دارد، در بعضی از بخشاقتصادی را کند می

ا( ه)شرکتگذاری مناسب در سطح کالن )دولت( و خرد بنابراین با سیاستشده است؛ ایجاد رونق اقتصادی 

رو در انتهای گزارش پیشنهاداتی از این اقتصاد دیجیتال در این شرایط بهره مناسب برد.از ظرفیت  توانمی

 است.ها ارائه شدهمندی از فرصتمشکالت و بهره آشنایی باگذاران و مشاغل جهت جهت سیاست
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 1 (تالیجید اقتصاد بر دیتأک با) اقتصاد بر دیجد یکرونا روسیو ریتأث

 

 مقدمه

در  1920سال  دسامبربار در  نیاول یشود، برایشناخته م 191-ویدککه اکنون با نام  کرونا بیماری جدید

، به همان نخست. چندین واقعیت در مورد این بیماری مشخص شدشد.  اهدهمش 2نیخلق چ یووهان، جمهور

 وعیو ش 2003( در سال 3سارسحاد ) یتنفس دیسندرم شد وعیش اعثتعلق دارد که ب روسیخانواده کروناو

های ناشی از بیماری یروممرگمیزان عفونت و نرخ شد.  2012( در سال 4مرس) انهیخاورم یسندرم تنفس

 .شده استدادهمختلف در جدول زیر نشان 

 اپيدمی(-ها )پاندمیبيماري ریو سا 19-کویدعفونت  زانيو م وميرمرگ زانيم: 1جدول 

 نرخ عفونت )در هر فرد آلوده( ير )مرگ/ابتال(وممرگنرخ  يريگهمه سال بيماري

 درصد 24 درصد 03/0 پاندمی 2009 (H1N1آنفوالنزاي خوکی )

 درصد 5/3-5/1 درصد 4/3تا  1 5یپاندم 2020 19-کوید

 درصد 3 درصد 10 6اپیدمی 2002 -2004 سارس

 درصد 92/0-42/0 درصد 3/34 اپیدمی 2012 مرس

 درصد 5/2-5/1 درصد 50 اپیدمی 2014 -2016 ابوال

 درصد 3/1 درصد 05/0 اپیدمی - آنفوالنزاي فصلی

 8آمریکاو مرکز کنترل و پيشگيري از بيماري  7(2020آسيا )بانک توسعه منبع: 

                                              

 

 

1 COVID-19 

2 PRC 

3 SARS 

4 MERS 

5 - (Pandemic :)کل  یحت یاقاره  یکاز  یبخش یاکشور و  یکدر تمام نقاط  یگسترش موارد ابتال به طور ناگهان یماری،ب یک ی پاندمیجهان یریگهمه

 یاضطرار یتوضع یهژانو 30 یخدر تار 19-یدکو یوعدر رابطه با ش یسازمان بهداشت جهان .19-یدز و کویدا یفوس،جهان. مثل وبا، آنفلوآنزا، طاعون، ت

 و با توجه به کشورهای تحت تاثیر از آن به عنوان پاندمی نام برد. اعالم کرده بود المللیینب

6 - (Epidemic :)ریگمشابه د یدوره زمان یکدر  یااز حد انتظار که با مقدار مشابه در سال گذشته  یشوقوع ب یزانم یماری،ب اپیدمی یک یریگهمه 

  .شودیم یدهسنج
7 Asian development bank (ADB), 2020 

8 Centers for Disease Control and Prevention (CDC): www.cdc.gov 
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ده ز نیطور نامشخص تخمکه هنوز به (مبتال ها نسبت به تعداد موارد)تعداد کشته یروممرگ زانیدوم، م

 درصد 34و  سارس یبرادرصد  10از  ترنییپا یتوجهقابلطور به درصد 3.4تا  1شود، احتماالً در محدوده یم

رسد یم به نظراست.  یفصلآنفوالنزای  یبرا یروممرگ زانیباالتر از م یتوجهقابلطور است، اما به مرس یبرا

 واناتیاز حدر ابتدا این بیماری اگر  یسوم، حت. است مرسو  یفصل ینزاوالاز آنف شتریب 19-کویدعفونت  زانیم

 (.2020بانک توسعه آسیا، ) ابدییگسترش م نتماس انسان به انسا قیآمده باشد، اکنون از طر دیپد

 یکشورها هی، بقچیندر  یاقتصاد تیبر فعال 19-کوید وعیها شآن قیکانال وجود دارد که از طر نیچند

و  چیندر  یاما موقت مصرف داخل دیموارد شامل کاهش شد نیگذارد. ایم ریو جهان تأث ایآس توسعهدرحال

 یاهتیفعالدر مورد  یگذارهیسرما هاییدگاهدتغییر و احتماالً  یماریب وعیش ریتحت تأث یاقتصادها ریسا

 و یبازرگان یوندهایپ قیطرف تقاضا از طر یهاو تجارت )که از شوک دیاختالل در تول جادیا، ندهیآ یتجار

 یهانهیدر هز رییتغ نیو همچن یروممرگو  یماریب شیمانند افزا یو اثرات آن بر سالمت است( زیمتما دیتول

 .ی استبهداشت یهامراقبت

 یانواع مختلفباید  یاقتصاد گذاراناستیسها، طور معمول جهت اداره اقتصاد و واکنش مناسب به شوکبه

 یخطرات نیکنند. همچن تیرینرخ بهره بازار را مد رییمانند عدم تعادل تجارت، حرکت نرخ ارز و تغ سکیاز ر

 ریامانند س؛ ها از این نوع خطرات استبالیای طبیعی و شیوع بیماری، ستندین یوجود دارد که کامالً اقتصاد

که  ییهااستاز طریق سی باشند،کشورهایی که امکان واکنش سریع به این خطرات را داشته ، ریسکاشکال 

 کرد. تیریسالمت را مد یهاشوک یاقتصاد ریسک ندنتوایم، دهدیرا کاهش م ریسکاحتمال 

ره فاقات غیرمنتظکه ظهور ویروس کرونای جدید یکی از اتز کارشناسان معتقدند بسیاری ادر حال حاضر، 

هشدارهای متعددی که است. شدهجهانی که از ابتدای سال جاری میالدی باعث آشفتگی در اقتصاد است 

، اثرات منفی اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس در سراسر استصادرشدهالمللی اقتصادی بین مؤسساتتوسط 

 بر روی اقتصادهای جهانی تأثیر خواهد گذاشت. 2020که حداقل برای سال داده جهان را نشان 

ها و تولید در مناطق مختلف به دلیل تعطیلی کارخانهجهانی و مخارج هشدارها به دلیل کاهش مصرف این 

شیوع دهند. درصد از تولید جهانی را تشکیل می 65محصوالت چینی بیش از زیرا ؛ استویژه چین جهان به

شود های گردشگری از ابتدای ژانویه شد و تخمین زده میبه کاهش سفرهای هوایی و فعالیت ویروس منجر

 های ویروسی عالوه بر افزایش مداوممیلیارد دالر باشد. افزایش تعداد عفونت 25هواپیمایی  یهاشرکتتلفات 



 3 (تالیجید اقتصاد بر دیتأک با) اقتصاد بر دیجد یکرونا روسیو ریتأث

 

 5 ،1جوردن تایمز) داده استکاهش  2020را در سال  اندر موارد مرگ، انتظارات از رشد اقتصادی چین و جه

 (.2020 مارس

 وعیعواقب شهای متفاوتی وجود دارد. بر اقتصاد جهانی تخمین تأثیرات ویروس کرونای جدید یینهدرزم

 یها ممکن است از لحاظ اقتصاداز بخش یبرخشود. ینم عیدر کل اقتصاد توز یمساو طوربهها یریگو همه

سن، واک دیکه تول یداروساز یهاکنند. شرکتیم زیاننامتناسب  طوربه گرید یبرخ کهیدرحالسود ببرند، 

در ستند. بالقوه ه نفعی، ذجهت مقابله با شیوع ویروس را برعهده دارند یازموردنمحصوالت  ریسا ای کیوتیبیآنت

 را متحمل ینیسنگ یهانهیهز مدتکوتاهحداقل در  یبهداشت و درمان و زندگ مهیب یهااحتماالً شرکتمقابل 

-می بیشتر آسیب یادزاحتمالبه، نیرنشیفق یژهوبه، ریپذبیآس یهاتیجمعاز لحاظ جمعیتی نیز، . شوندیم

جبران  یابر یکمترانداز و پسمنابع مالی و  یبهداشت یهابه مراقبت یکمتر یممکن است دسترس رایز؛ بینند

 شند.های مالی داشته باخسارت

در جهان، ابتدا آثار  ی جدیدروشن شدن ابعاد اقتصادی شیوع ویروس کرونا منظوربهدر این گزارش 

از  ست.ا شدهیبررسهای مختلف اقتصادی و سپس تأثیر این ویروس بر بخشاقتصادی این ویروس بر اقتصاد 

نوان عدیجیتال است، در بخش دوم بازار فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک بهآنجا که تأکید گزارش بر اقتصاد 

تال روی اقتصاد دیجیپیشهای فرصتطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و دو جزء اصلی اقتصاد دیجیتال به

، شدهگفتهمطالب  یبندجمعاست. در انتها نیز پس از شدهی معرفدر شرایط شیوع ویروس کرونای جدید 

مختصر بر اساس تجارب  صورتبهدر شرایط موجود ارائه و چند توصیه  گذارییاستسجهت  هایییشنهادپ

الزم به ذکر است در این گزارش  است. شدهارائههای داخلی های موجود در مناطق درگیر، برای شرکتشرکت

خالصه  ( است.19-جدید )کویداست منظور ویروس کرونای  شدهاستفادهی ویروس کرونا هرکجا که از واژه

 باشد.مطالب بیان شده در این گزارش به صورت شکل زیر می

 

                                              

 

 

1 THE JORDAN TIMES, COVID-19 impact on global economies: 

https://www.jordantimes.com/opinion/shehab-al-makahleh/covid-19-impact-global-economies 
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 19-کویداثرات اقتصادی ویروس   -1 بخش

 مقدمه -1-1
ت. اسهای مختلف اقتصادی گذاشتهشیوع ویروس کرونای جدید در سراسر جهان تأثیرات زیادی بر بخش

ای هها نظیر هواپیمایی و گردشگری با زیاندر کشورهای مختلف تعطیل شده و برخی بخشبسیاری از مشاغل 

ها یلوتحلیهتجزبسیاری از با توجه به اینکه این ویروس از چین شروع شده است، اند. قابل توجهی مواجه شده

زیرا اهمیت نسبی ، است کنندهاما این مقایسه گمراه؛ کنندمقایسه می( 2002-2003کرونا را با اپیدمی سارس )

. در حال حاضر چین نقش است یافتهیشافزاسال گذشته به طرز چشمگیری  18چین در اقتصاد جهانی در 

 ند.ابه اقتصاد آن وابسته شدتبه اکنونهمزیادی در تجارت با سایر نقاط جهان دارد و بسیاری از صنایع دیگر 

ای هها در اکثر استانکرونا اکثر کارخانهویروس ی از انتقال ، مقامات چینی برای جلوگیر2020در ژانویه سال 

، بسیاری رفتگمان می ها در اوایل فوریهاز بازگشایی آن ی کهانتظارات باوجود، کشور را موظف به تعطیلی کردند

خالصه مطالب

نااثرات اقتصادی کرو

رد؟شیوع کرونا چه تأثیر بر اقتصاد جهانی دا

تند؟کدام بخش هاي اقتصادي آسیب پذیرتر هس

تأثیر کرونا بر 
اقتصاد دیجیتال

تأثیر کرونا بر تجارت الکترونیک

ICTتأثیر کرونا بر بازار 

جمع بندی و 
پیشنهادات

جمع بندي

پیشنهاداتی براي سیاست گذاران

پیشنهاداتی براي شرکت ها

 گزارش نیخالصه مطالب حاضر در ا: 1شکل 
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ا قطعات را از داروها گرفته ت یزچهمهها ، این کارخانه1دان اند برداستریتاند. به گفته همچنان تعطیل مانده

 .2میلیون کارگر چینی را بیکار کرده است 60ها تقریباً سازند و تعطیل بودن آنالکترونیک می و قطعاتاتومبیل 

 ریکاآمیافته اروپایی و عالوه بر آن شیوع ویروس به تمامی نقاط جهان رسیده و در حال حاضر کشورهای توسعه

ها و رویدادهای تجاری به تعویق افتاده و اند. بسیاری از فعالیتشدت با این اثرات این ویروس درگیر شدهنیز به

-کویدبه دنبال اختالل ناشی از در سراسر جهان،  های تأمینزنجیرهاند. های مختلف جهان تعطیل شدهبخش

ر ب سالمتی، گسترش ویروس کرونا یینهدرزم توجهقابلهای عالوه بر نگرانیبنابراین،  پذیر هستند.آسیب 19

 کهیطوربههای اقتصادی از تأثیر احتمالی جهانی متفاوت است، تخمین تأثیر خواهد گذاشت.نیز اقتصاد جهانی 

، بانک توسعه آسیا سناریوها 3کنندفرض می رفتهازدست از رشد جهانی را تریلیون دالر 2.7 در بلومبرگمحققان 

 یو توسعه اقتصاد یسازمان همکارو گزارش  4گیرددر نظر میمیلیارد دالر  347میلیارد دالر به  77را از 

(OECD) های اثرگذاری . در این بخش ابتدا کانال5کنداقتصادی جهانی صحبت می رشد در مورد کاهش

 های مختلف در زمینه آثار اقتصاد کرونا در اقتصاد جهانیبینیویروس کرونا بر اقتصاد بررسی شده و سپس پیش

 است.های اقتصادی در زمان شیوع کرونا معرفی شدهپذیرترین بخشنیز آسیباست. در ادامه ارائه شده

 بر اقتصاد 19-کویدهاي تأثيرگذاري ویروس کانال -1-2
. در هر استیک بحران اقتصادی جهانی  در حال تبدیل شدن بهیک بحران بهداشت جهانی در حال حاضر 

 آوریل 8از ابتدای شروع این بیماری تا مبتالیان باشد. سالمتی در مورد  باید بحران سالمتی، اولین نگرانی ما

 209از  مورد در بیش هزار 442میلیون و 1بیش از ابتالی اند و نفر در جهان فوت کرده هزار 83 حدود 2020

ا و هاما متأسفانه تأثیرات اقتصادی نیز تأثیرات چشمگیری بر بهزیستی خانواده؛ 6است ییدشدهتأکشور جهان 

های تواند به فقر، وعدهدر اثر شیوع بیماری می رفتهازدستپذیر، درآمد های آسیبدارد. برای خانوادهجوامع 

انسانی،  فاجعه در کنارتبدیل شود. بهداشتی  یهامراقبتبرای کودکان و کاهش دسترسی به  رفتهازدستغذایی 

بخش  .، نیز حائز اهمیت استماندای میبرجشیوع بیماری اثر در  باختگانجاناز که تأثیر اقتصادی مستقیمی 

                                              

 

 

1 Dun & Bradstreet: www.dnb.com 

2 https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/11/covid-19-and-its-impact-on-the-global-economy 

3 https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/ 
4 https://www.adb.org/publications/economic-impact-covid19-developing-asia 
5https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2_7969896b-en#page4 
6 https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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کنند، سرپرست اصلی خانواده بوده و بار مالی ناشی از بیماری زیادی از افرادی که بر اثر این بیماری فوت می

 شود.ها بر خانواده تحمیل مییا فوت برای روزها و هفته

 ویروس کرونا ياقتصاد ريتأث هايکانال: 2شکل 

 
 1(2014( به نقل از گزارش بانک جهانی )2020منبع: بانک توسعه آسيا )

خواهد بود، اقداماتی که مردم برای  «2گریزی-رفتار بیزاری» کرونا از بیشترین تأثیرات اقتصادی ویروس

سب اتواند یک پاسخ منطقی و متندهند )که البته الزم به ذکر است که میجلوگیری از ابتال به ویروس انجام می

 شود:از سه منبع ناشی می بیزاری، این رفتار شده استدادهکه در شکل باال نشان  طورهمانباشد(. 

ها دستور که دولت چین به کارخانه طورهمانکنند، ها را تحریم میها انواع خاصی از فعالیت. دولت1

 .بنددمیها را در سراسر کشور دهد یا ایتالیا اکثر مغازهتعطیل می

                                              
 

 

1 Source: Asian development bank (ADB), 2020, adapted from World Bank 2014 

2 Aversion Behavior 
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ای برای جلوگیری از های خصوصی( اقدامات پیشگیرانهمدارس و شرکت ازجملهها و مؤسسات )بنگاه -2

در  -چه از طریق ممنوعیت دولت و چه با تصمیمات شغلی  -دهند. تعطیلی مشاغل ابتال به عفونت انجام می

رای ب رفتهازدستدهای رسمی که مرخصی بدون حقوق ندارد، دستمزدر اقتصاد غیر خصوصبه، بسیاری از موارد

 کارگران را در پی دارد.

 دهند.های اجتماعی کاهش میو سایر فعالیت تفریح. افراد سفرهای خود را به بازار، مسافرت، 3

و سایر خدمات، تجارت  یفروشخردهبخش بهداشت، تولید، مانند های اقتصادی این اقدامات بر همه بخش

خود به کاهش درآمد هم از طریق طرف عرضه )کاهش  نوبهبهها این. ذاردگتأثیر می... ، آموزش و ونقلحملو 

به  کنندگانکنندگان( و هم از طرف تقاضا )کاهش تقاضا از مصرفتولید منجر به افزایش قیمت برای مصرف

تواند به مدت میاین تأثیرات اقتصادی کوتاه. شوندمی منجرزند( صدمه می کارمندانشانصاحبان مشاغل و 

با کاهش . کندبخش بهداشت منابع بیشتری را جذب می. به عنوان مثال، اهش در رشد بلندمدت تبدیل شودک

 مدارس، تعطیلیکنند. با گذاری کمتری میسرمایه فیزیکیهای های اجتماعی، کشورها در زیرساختفعالیت

ممکن است به سیستم آموزش پذیرتر دانش آموزان آسیب، دهنددانش آموزان فرصت یادگیری را از دست می

 .1دبرای اقتصاد شون و این امر باعث کاهش سرمایه انسانی در کل گردندبرن

و  آمریکامانند تا به امروز در کشورهای پردرآمد  19-کوید شدهثبتفراتر از چین و ایران، بیشتر موارد 

 ها در برزیل و دری دارند که تعداد آنویژه موارد معدوداست. آمریکای التین و آفریقا بهبودهکشورهای اروپایی 

تشخیص این موضوع که چه مقدار از این موارد به دلیل نبود  .استشدهش گزارکشورهای دیگر مناطق کمتر 

سیستم بهداشتی مؤثر برای تشخیص بیماری و چه میزان به دلیل عدم گسترش ویروس در این مناطق است، 

 پیدمی در کشورهای با درآمد باال، حتی با کنترل امقابله سریع با ویروسمطمئناً در صورت عدم دشوار است. 

. در نتیجه، پیامدهای سالمتی و تأثیرات در کشورهای فقیر در آینده وجود دارد 19-امکان گسترش کوید

طوالنی پس از فروکش کردن اپیدمی در کشورهای  زمانمدتممکن است  بیزاریاقتصادی ناشی از رفتارهای 

 .2ند در کشورهای فقیر دیده شودثروتم

 درآمد و متوسط در شکلاقتصادی در کشورهای کم بحران در مورد اثرات واقعی و احتمالی هابینییشپ

 :شده استدادهنشان  (3)

                                              
 

 

1 https://www.cgdev.org/blog/economic-impact-covid-19-low-and-middle-income-countries 
2 https://www.cgdev.org/blog/economic-impact-covid-19-low-and-middle-income-countries 



 فضای مجازی پژوهشگاه    8

 

 یافتهتوسعه: اثرات واقعی و احتمالی بحران در کشورهاي کمتر 3شکل 

 
 4و مرکز توسعه جهانی 3، پرایس واتر هاوس کوپرز2توسعه آسيا، آکادمی دویچه وله، بانک 1بکر مکنزيمنبع: 

 جهان يبر نرخ رشد اقتصاد 19-کویدتأثير ویروس  -1-3
ت که اس ینکشور چ ین، متأثرترحالینباا. شده استگرفتهدر نظر  یبحران جهان یک ویروس کرونا یوعش

 یشکنندگبا  یروسو یوع. شاست یافتهکاهشدرصد  5.2به  2020درصد در سال  6اقتصاد آن از  اندازچشم

 یکشورها ازجمله ورهااز کش یاریبس یمضاعف برا مشکالت یبه معن ینو اشده همراه  یاقتصاد جهان یفعل

و  نیتأم یرهدر زنج یمعتقدند که با بروز اختالالت اساس یاز کارشناسان مال یخواهد بود. برخ یافتهتوسعه

 .5دبرابر خواهد ش ینچند یجهان پاندمی یاقتصاد یراتتأث گذاران،یهد سرماکاهش مداوم در اعتما

وط مرب هایی. بررسشدیم بینییشبدتر از آن است که پ ینبر اقتصاد چ 19-کوید یراز تأث یهاول هاینشانه

درصد و  80، فروش خودرو است یدهرس ترین رکوردپایینبه  یهدر ماه فور ینو خدمات چ یدبه بخش تول

را  ینمربوط به رشد چ هایینتخم یلگراناست. تحل یافتهدرصد کاهش 2/17 یهو فور یهدر ژانو ینصادرات چ

                                              

 

 

1 Baker-McKenzie reviews: www.bakermckenzie.com 

2 DW Akademie: www.dw.com 

3 PwC: www.pwc.co.ukC 

4 Dai, R., Hu, J., & Zhang, X. (2020). The Impact of Coronavirus on China’s SMEs: Findings from the Enterprise 

Survey for Innovation and Entrepreneurship in China. Center for Global Development: https://www.cgdev.org 
5 https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/11/covid-19-and-its-impact-on-the-global-economy 
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 ماههسه در یناخالص داخل یدکه تول کنندیم بینییشپ هااز آن بسیاری و اندقرار داده یدنظرتجدمورد  شدتبه

است. با گسترش  1992در سال  یندر چ ماههسهانقباض از زمان آغاز گزارش  یناول ینو ا یابداول کاهش 

نمودار زیر کاهش تولیدات  .1شودیم یدهکشورها به چالش کش یرسا یبا تقاضا ینچ ی، بهبود اقتصاد19-کوید

 .2دهدرا نشان می 19-ویروس کویدصنعتی چین به دنبال شیوع 

 بر توليدات صنعتی چين 19-کوید: تأثير ویروس 4شکل 

 
 دفتر ملی آمار چینمنبع: 

، اما در حال حاضر تأثیرات آن جهانی استشدهدر چین کند  19-کویدویروس رسد شیوع می به نظراگرچه 

و مناطق دیگر در حال گسترش هستند. با توجه به  آمریکاها در اروپا، کره جنوبی، ایران، . این عفونتاستشده

، احتماالً اروپا و ژاپن در منطقه رکود اقتصادی قرار دارند. برخی از چهارم ماههسهها در عملکرد ضعیف آن

-خمین. تمواجه گردددوم سال  ماههسهناخالص داخلی در  کاهش رشد با آمریکا کنندبینی میتحلیلگران پیش

بینی پیش 3سعه اقتصادیشیوع ویروس در اروپا، سازمان همکاری و توهای تأثیر جهانی متغیر است: در اوایل 

 2.4به  2.9)از  2020رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را با کاهش نیم درصدی برای سال  19-کوید کرد که

 .4دهدمی تغییردرصد( 

                                              

 

 

1 https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/11/covid-19-and-its-impact-on-the-global-economy 

2 https://www.bbc.com/news/business-51706225 

3 OECD 

4 https://www.csis.org/analysis/global-economic-impacts-covid-19 
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 بينی نرخ رشد اقتصادي جهان و برخی کشورهاي توسعه یافته: پيش5شکل 

 
 2020اقتصادی، منبع: سازمان همکاری و توسعه 

درصد  1.5درصد به  0.4رشد اقتصادی جهانی از نرخ کاهش  دهدها نشان میبینیبرخی دیگر از پیش

میلیارد  400تولید ناخالص داخلی جهانی از حجم ، این درصد به معنای کاهش در یگردعبارتبهاست. رسیده

های اقتصادی منفی با عوامل مختلفی مرتبط بینیاست. پیش 2020تریلیون دالر در نیمه اول سال  1دالر به 

و درمان مناسب و همچنین  19-وجود داده و اطالعات مشخص در مورد کویدها عدم ترین آناست که مهم

 دهد که رشد ناخالص داخلی. بلومبرگ هشدار میاست المللیینبهای هر بیمار در اقتصادهای ملی و هزینه

 .1به صفر برسدترین سناریو دنیا در تمام سال ممکن است، در بد

 ، اپیدمی سارس2003سال  تعیین اندازه تأثیر نهایی این ویروس در سطح چین و جهان دشوار است. در

 2003طور موقت در سال های گسترده در چین شد. سپس، رشد تولید ناخالص داخلی چین بهمنجر به ناآرامی

این، رشد جهانی به دلیل کاهش رشد  عالوه برکاهش یافت. سارس  گیردرصد در اوج بیماری همه 9.1به 

 شیوع ابتدای، در پایان سال حدود سه واحد باالتر از حالینباا. کاهش یافتاقتصادی چین حدود یک درصد 

 .2بود سارس

                                              

 

 

1 https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/11/covid-19-and-its-impact-on-the-global-economy 

2 https://www.adb.org/publications/economic-impact-covid19-developing-asia 

https://www.adb.org/publications/economic-impact-covid19-developing-asia
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های روزمره تجاری خود مواجه شود. ای در فعالیتبا وقفهها که اکثر شرکت شدهباعث  19-کویدویروس 

واهد ادامه نخ طورمعمولبههای چندملیتی با این واقعیت روبرو هستند که تجارت در هر صنعت، شرکت تقریباً 

ر گیر باعث خواهد شد اقتصاد جهانی دکنند که اثرات این بیماری همهبینی میپیش، اقتصاددانان یافت. بعالوه

آشفتگی مشاغل در  بخش مالی باعث ، زمانی که شوک2008برای اولین بار بعد از پایان سال  -این سه ماه 

 .2دهدبر تولید کشورهای مختلف را نشان می 19-کویدنمودار زیر تأثیر ویروس  .1کوچک شود-سراسر جهان شد

 بر توليد در کشورهاي مختلف 19-کوید: تأثير ویروس 6شکل 

 
 Refinitiv, IHS Markit, Caixin, au Jibun BAnkمنبع: 

 ینو صادرات از چ یداز توقف تول یتاکنون ناش توسعهدرحالشده در جهان مشاهده تأثیرات و هااکثر داده

 ینتررشد بزرگ نرخ ؛دهدیاز موعد مقرر خبر م یشپ آمریکادر اروپا و  یبوده و از بدتر شدن اوضاع اقتصاد

اقتصاد  رودیانتظار نم کهیطوربهاست،  یافتهکاهش 2020سال در  یروسناوروکشیوع  یپ اروپا در یاقتصادها

با نوامبر  مقایسه در. است رشد درصد 0.3بینی رشد اقتصاد آلمان نیز د. پیشاشته باشرشد د وجهیچهبه یتالیاا

 .است یافتهکاهشدرصد  0.1درصد و آلمان  0.3و فرانسه  یسدرصد، انگل 0.4 یتالیاا ی، نرخ رشد برا2019

                                              
 

 

 همان 1
 The Purchasing Managers index (PMI) شاخص 2
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 کرونا در اروپا ویروس قبل و بعد از شيوع GDPنرخ رشد  بينیپيش: 7شکل 

 
 Statistaمنبع: 

 پذیرتر هستند؟هاي اقتصادي آسيبکدام بخش -1-4
 ،یفروشخردهمانند  یعیاختالل در صنا یجاداقتصاد است و باعث ا ییردر حال تغ ویروس کرونا یوعش

 دیو تول ینتأم هاییرهزنج یرو شدتبه ینهمچن یروسو ین. اشودیو ... م ونقلحمل یمایی،هواپ ی،گردشگر

مونتاژ در نقاط مختلف  خطوط کندمی مجبور را مشاغل/هااز شرکت یتوجهقابلتعداد  یراز گذارد،یم یرتأث

 یاکه مسئوالن بر یاقدامات یروس،و سرعتبه یخسارت بستگ یزانکنند. م یلموقتاً تعط یا یلجهان را تعط

 ها در زمان مشاهده و گسترش ویروس دارد.میزان حمایت دولتو  دهندیمهار آن انجام م

. در میان اقتصادهای بزرگ خارج استکردهشوک تقاضا و عرضه را در اقتصاد جهانی ایجاد  19-شیوع کوید

بیشترین تجدیدنظر در روند نزولی را در میان کشورهایی  (OECD) یاقتصاد و توسعه یسازمان همکار از چین،

. انتشار ویروس در 1کندبینی میکره جنوبی، استرالیا و ژاپن پیش یژهوبهکه عمیقاً با چین در ارتباط هستند 

کند، اقتصادهای بزرگ در شمال ایتالیا را محدود می ازجملهای های تولید در مراکز منطقهمناطقی که فعالیت

درصد به  15تا  5توانند بین مستقیم خارجی می گذارییهسرماپا را درگیر خواهند کرد. در نتیجه، جریان ارو

 .2سقوط کنند 2009-2008ترین سطح خود از زمان بحران مالی جهانی پایین

                                              

 

 

1 https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2_7969896b-en#page4 
2 https://www.csis.org/analysis/global-economic-impacts-covid-19 
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ا هترین شرایط را خواهند داشت. زیرا دولتدر سطح بخشی، گردشگری و صنایع مرتبط با مسافرت سخت

هوایی هشدار  ونقلحملالمللی کنند. انجمن بینرا به ماندن در خانه و دور ماندن از اجتماع تشویق میمردم 

میلیارد دالر  113تا  63بین  در کل دنیاهای هوایی حامل برای 2020تواند در سال می 19-کوید دهد کهمی

 یافتهکاهشاری در چند هفته گذشته بزرگ هتلد یهاشرکتترتیب، سهام همینباشد. بهداشته به همراهزیان 

ها، مسابقات دارند. رستوران ی خود رادر درآمدها یتوجهقابلهای سرگرمی مانند دیزنی انتظار ضررهای و غول

روبرو خواهند شد. صنایعی که کمتر به تعامل اجتماعی باال  یتوجهقابلورزشی و سایر خدمات نیز با اختالل 

ی روبرو هایتقاضا با چالش یینهدرزماما همچنان  بوده،پذیر متکی هستند، مانند کشاورزی، نسبتاً کمتر آسیب

 1خواهند شد

روز  رکار گیرند. دهب ویروس کرونارا برای کاهش تأثیر  های مختلفبسیاری از کشورها قصد دارند سیاست

اولین نرخ اضطراری این اقدام نرخ بهره را به میزان نیم درصد کاهش داد.  2آمریکا ، فدرال رزرو2020مارس  سوم

المللی پول صندوق بین است. باره از آن زمان تاکنونکاهش یک ینتربزرگو  2008ریزی نشده از سال برنامه

های بیشتری خواهد بدهی، به کشورهای فقیر کمکهای مالی و تسویه که از طریق کمک کرده استاعالم 

د برخی از مشاغل و صنایع را از ضررهای اساسی که ناگزیر از یک بیماری توانهایی نمیاما چنین تالش؛ کرد

های فناوری، کنند که شرکتبینی میطور خاص، کارشناسان پیشنجات دهد. بهبود،  دگیر خواههمه

ای ه، زنجیرهونقلحملهای نندگان تجهیزات صنعتی و همچنین شرکتتولیدکنندگان پوشاک و تولیدک

 .3یرندگنوازی، خطوط هوایی و بخش کاالهای لوکس جزو کسانی باشند که بیشتر تحت تأثیر قرار میمیهمان

                                              

 

 

 همان 1
2 Federal Reserve System of US: www.federalreserve.gov 

3 https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/11/covid-19-and-its-impact-on-the-global-economy 
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 موردبررسیاقتصادي  هايبخش: 8شکل 

 
 

 یفروشخرده -1-4-1
شده انجامافراد از اجتماع  یو دور ینهکرونا اقدامات قرنطویروس  یوعاز کشورها به دنبال ش یاریدر بس

 نهیخانه کار کنند، شهرها را در معرض قرنط دراست که آلوده خواسته شده یاز کشورها ی. از کارگران برخاست

اند. و شلوغ اجتناب کرده عمومی اماکن در حضور از کشورها آن در مردم. اندشدهیلتعطقرار داده و مدارس 

 یدر کشورها یروسو ینا یوعش یزانبه م یاقدامات بستگ ینشدت ا یزانکه م دهدینشان م یدجد یقاتتحق

 83و  یندر چ اینترنت کاربران از درصد 85، 2020در مارس  1یوگاو ی. طبق نظرسنجداشته استمختلف 

 یشلوغ خوددار یعموم هایحضور در مکان از گذشته هفته دو در که گفتند کنگهنگ در هاآن از درصد

 نظر را داشتند. ینهم یزن انگلیس در درصد 14و  آمریکاافراد در  این از( درصد 27) چهارمیکاز  بیش. اندکرده

                                              
 

 

1 YouGov: yougov.co.uk 
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 با مشابه طوربه آمریکا اینترنت کاربران ازدرصد  27.5نیز نشان داد که  2020فوریه  دیگر دریک بررسی 

 بدتر صورت در درصد افراد 58این بررسی نشان داد که کنند. اجتناب میهای عمومی از مکان یوگاو هاییافته

 اجتنابقابلهای مکانجزو رود مراکز خرید کنند. انتظار میدر آمریکا این کار را می ویروس کرونا شیوع شدن

 .دکننمی اجتنابها نیز مغازهحضور در از  یطورکلبهدهندگان گفتند که ، اما بیش از نیمی از پاسخباشد

 کروناویروس  وعيزمان ش در شلوغ هاياز حضور در مکان به پرهيز نترنتیکاربران اپاسخ : 9شکل 

 
 (2020مارس  3یوگاو )منبع: 

مانند  ییدر کشورها یژهوبه یا،در سراسر آس یدشدن مراکز خر یمنجر به خال 19-کویدویروس  یوعش

 ردند،ب هجوم هاسوپرمارکت به کنندگانکه مصرف یهاول هایهفته جزبه. شده است ینو چ یسنگاپور، کره جنوب

. عالوه بر اندازندیم یررا به تأخ یرضروریغ یدهایو خر کنندیم خودداری شلوغ مناطق در حضور از هاآن اکثر

 یگرردشگ یئت. طبق اعالم هقرارگرفته است یرتحت تأث یاربس یزن یگردشگر ی،کار یکند شدن سفرها

 ین. ایابددرصد کاهش  30تا  ویروس کرونا یلامسال به دل یگردشگر هاییورود شودیم ینیبیش، پ1سنگاپور

ابسته و یستیتور یکه به دالرها یکشور یخصوص برابه یفروشخردهفروش  در یمنف یرتأث تواندیموضوع م

 یماه مارس برا یانبها را در پااجاره یدخر ، صاحبان مراکزفروشانخردهاز  یتحما منظوربهاست را نشان دهد. 

 یدخر مراکزصاحبان  فروشانخرده ی،. در مالزقراردادند یدرصد اجاره قبل 30تا  20مستأجران خود در حدود 

درصد  50الی  30 ینب یااجاره هایتخفیف فروش، دردرصد  50 کاهش مشاهده از پس که اندکرده یقرا تشو

 یقه تعوب یدر سراسر کشور تا اطالع ثانو یاعالم کرد که فروش مل یلیپینف گردشگری وزارت. بدهند هاآن به

 2.افتدیم

                                              
 

 

1 STB:www.stb.gov.sg 

2 https://www.paymentscardsandmobile.com/covid-19-concerns-effecting-e-commerce-as-consumers-avoid-

physical-stores/ 

https://www.paymentscardsandmobile.com/wp-content/uploads/2020/03/Internet-users-who-have-changed-behaviour.jpg
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 طورهمانرا تجربه خواهد کرد،  یو موقت دی، افت شدچینمصرف در دهد، سناریوهای مختلف نشان می

تحت  یاقتصاد تیآن فعال قیکه از طر یکانال نیترمهم دیرخ داد. شا 2003سال  س درسار وعیکه در زمان ش

ها استیس رییتغ ایرفتارها و  رییاز تغ یباشد که ناشی اما موقت مصرف داخل دی، کاهش شدردیگیقرار م ریتأث

 ماههسه یط چیندر  یفروشخردهرخ داد. رشد فروش  2003در سال  سارس وعیاتفاق در زمان ش نیا. است

 (.7)شکل  افتیدرصد کاهش  3 یباًتقر 2003دوم سال 

 در زمان سارس کنندهمصرفو مخارج  فروشیخرده: فروش 10شکل 

 
 4و بانک توسعه آسيایی 3، سازمان بهداشت جهانی2، شرکت داده سی اي آي اس1هيور آناليتيکزمنبع: 

 دهشگرفته یاستیس یهاآن و پاسخ وعیبه طول و شدت ش بسته یفعل وعیدر ش یاندازه شوک مصرف

رشگست آن ییایتر است، وسعت جغرافیآن طوالن وعیکه ش ییویباشد. در سنار 2003از سال  تربزرگتواند یم

دهد، یقرار م ریرا تحت تأث ندهیآ یاقتصاد تیفعال دهد کهتشدیدکننده رخ می یادهیپد ایو است  تریافته

 .5ممکن است زین یگذارهیکاهش سرما

 راتییتغ جادیباعث ا نیتأم یهارهیزنج یعنوان مرکز اصلبه نیچ تی، وضع19-کویدویروس با گسترش 

این  ملیمختلف  عیفشار در صنا جادیباعث ا تنهانهامر  نیشود. ایکننده مدر مشاغل و رفتار مصرف ریچشمگ

همچنین شرکت های چینی که کشور و  داخل این که در یگرید یتیچندمل یهاشود، بلکه شرکتیکشور م

 یفروشخردهو  یجهان یگردشگر بینیندراگیرند. نیز تحت تأثیر قرار می، به فعالیت مشغولند نیچخارج از 

                                              

 

 

1 Haver Analytics: www.haver.com 
2 CEIC Data Company: www.ceicdata.com 

3 WHO: www.who.int 
4 ADB: www.adb.org 
5 The precise assumptions about the size and duration of the consumption and/or investment declines under 

various scenarios are spelled out in the next section, particularly in Table 2. 



 17 (تالیجید اقتصاد بر دیتأک با) اقتصاد بر دیجد یکرونا روسیو ریتأث

 

بر ند. از بازارها هست یاریبس یدرآمد برا یمنبع اصل ینیگردشگران چ رایز ،قرارگرفته است یاریبس موردتوجه

 یداخل یروزانه و ورود مسافران به پروازها یوازها، پرهیفور 13و  هیژانو 23 نی، ب241 یتریدرفال یهاداده اساس

طور به فروشخرده نی، چندنیاست. عالوه بر ا یافتهکاهش 004/2تا  071/15 نیانگیاز م نیدر چ یالمللنیو ب

، نیآن در چ نیتأم رهیاختالل در حوادث زنج لیکه به دل کرده استاند و اپل اعالم کرده لیرا تعط کارموقت 

 .2خود را برآورده نخواهد کرد اول ماههسهد درآم

 2020مارس  9 نیدر اروپا، ب یفروشخردهبر فروش  19-کویدویروس  ریثأمطالعه در مورد ت کی بر اساس

انی زی ، بایجادشدها یفعل وعیکه در اثر ش یاختالالت لیبه دل فروشانخردهرود ی، انتظار م2020 لیآور 21تا 

ظار شود، انتیداده م شینما نجایا درکه  ییروبرو شوند. از سه کشور اروپا سیپوند انگل اردیلیم 3.26 معادل

 .3را متحمل شود بیآس نیشتریب دادهازدستمدت  نیکه در ا سیپوند انگل ونیلیم 728رود آلمان با یم

 در اروپا فروشیخردهبر فروش  19-کویدویروس : تأثير 11شکل 

 
 Statistaمنبع: 

 صنعت گردشگري -1-4-2
 یقرار خواهد گرفت، گردشگر 19-کویدویروس  ریکه تحت تأث یاقتصاد یهاکانال نیتراز مهم گرید یکی

از  خصوصبهورود گردشگر از کشورها همچنان  یاریاقتصادها است. بس ریو سا چین، در یو مسافرت تجار

                                              

 

 

1 www.Flightradar24.com 

2 https://www.emarketer.com/content/coronavirus-china-us-covid-19-impact-retail-travel 

3 https://www.statista.com/statistics/1102658/coronavirus-lost-sales-impact-for-retailers-europe/ 
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در  زیانیاروپا  هیصنعت اتحاد سیکنند. رئیرا محدود م دارند روسیاز موارد کروناو یادیکه تعداد ز ییکشورها

 ینتربزرگاز  یکی. زندرا تخمین می گردشگریدر بخش  روسیو ریتأث لیدر ماه به دل وروی اردیلیم 1حدود 

بازار  انگریکه نما است نیاز چ دکنندگانیاز کاهش بازد یشود، ناشیم حساسخسارات که در سطح جهان ا

 قیاگر تعلدارند کروز انتظار  یاتورها. اپرلوکس است یکاالها دارانیاز خر یادیز تیو جمع یسودآور گردشگر

 .1رسدیدالر م ونیلیم 445 تادالر  ونیلیم 385 به یآسانبه، ضررها ابدیادامه  لیآور انیتا پا ایدر آس اتیعمل

 گردشگری هاییافتدراست.  ایآس توسعهدرحال یاز اقتصادها یاریبس یمنبع مهم درآمد برا گردشگری

 دهد. نکته مهمیم لیتشک ویمانند مالد ییرا در اقتصادها یخلدا ناخالص دتولی از درصد 40از  شیب یالمللنیب

-یم لیاز گردشگران را تشک یتوجهقابلاقتصادها سهم  نیاز ا یاریاکنون در بس ینیکنندگان چدیبازد ینکها

 87به  کینزدبه و  2003سال  نفر در ونیلیم 11از کمتر از  چیناز  یمرزبرونتعداد گردشگران  رایدهند، ز

 نیدر چ گردشگریدرآمد صنعت سفر و شود بینی میپیش. 2است یافتهیشافزا 2018نفر در سال  ونیلیم

 اردیلیم 70.5به حدود  2019در سال  آمریکادالر  اردیلیم 117.8و از  ببیند یماریب نیرا از ا بیآس نیترشیب

 .3ابدیکاهش  2020در سال  آمریکادالر 

 بر درآمد گردشگري در جين 19-کویدویروس : تأثير 12شکل 

 
 Statistaمنبع: 

                                              
 

 

1 https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/11/covid-19-and-its-impact-on-the-global-economy 
2 https://www.adb.org/publications/economic-impact-covid19-developing-asia 
3 https://www.statista.com/forecasts/1103432/covid-19-revenue-travel-tourism-industry-country-forecast 



 19 (تالیجید اقتصاد بر دیتأک با) اقتصاد بر دیجد یکرونا روسیو ریتأث

 

 لیبه دل ایآس توسعهدرحال یاز اقتصادها یاریدر بس یگردشگر یهاافتیها و دریرود ورودیانتظار م

-تیممنوع نیتراز مهم یکی. ابدیکاهش  شدتبه، یاطیاحت یرفتارها نیو همچن یمسافرت شماریب یهامیتحر

خلق  ی، دولت جمهور2020سال  هیژانو 24. در است شدهیلتحم چیناست که توسط خود  یسفر، قانون یها

که همچنان  تیممنوع نیا .1کرده است لیسفر تحم تیممنوع یمرزبرون یهایهمه گردشگر یبرا نیچ

 یکشورها هی. در مورد بق2دهدیقرار م ریرا تحت تأث چین یمرزبرون گردشگری کل از درصد 55است،  اجراقابل

 نییچ یرغ، ورود گردشگران ایآس یاقتصادها ریسفر به سا حیصر تیبدون ممنوع ی، حتایآس توسعهدرحال

 کنند.، زیرا گردشگران از سفر در منطقه خودداری میابدییکاهش م یادزاحتمالبه

اقتصادها سایر و  گرید یهابه بخش دیو تول یتجار یوندهایپ قیتوانند از طریتقاضا م یهاشوک نیا

کاالها و خدمات از  ی، کاهش تقاضا برانیبنابرا؛ اقتصاد بزرگ جهان است نیاکنون دوم چینکنند.  تیسرا

 شود.یاحساس م اریاحتماالً بس چین

 هایینههز، ایتالیاکشور  یدشگربر بخش گر 19-کویدویروس یر تأث لیشود که به دلیزده م نیتخم

ها آن یاهنهیهز رایاست، ز ینیافت مربوط به گردشگران چ نیشتری. بابدییکاهش م یگردشگر یالمللنیب

 یردشگرگ نهیشود که هزیم بینییشپ، بیترت نیکاهش داشته باشد. به هم وروی اردیلیدو م باًیتواند تقریم

 یلمللانیب یهانهیشود که هزیم ینیبشیکل پ در را ثبت کند. ییوروی ونیلیم 693افت  آمریکاگردشگران از 

 .3را ثبت کند ییوروی اردیلیم 4.48کاهش  2020در سال  ایتالیدر ا یگردشگر

                                              

 

 

1 Chang, D. et al. 2020. Epidemiologic and Clinical Characteristics of Novel Coronavirus Infections Involving 13 

PatientsOutside Wuhan, China. JAMA. 7 February. https://10.1001/jama.2020.1623 
2 Chen, N. et al. 2020. Epidemiological and Clinical Characteristics of 99 Cases of 2019 Novel Coronavirus 

Pneumonia in Wuhan, PRC: A Descriptive Study. The Lancet. 395 (10223). pp. 507–513. February. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30211-7. 
3 https://www.statista.com/statistics/1101046/impact-of-coronavirus-covid-19-on-international-tourist-spending-

in-italy/ 
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 کرونا بر صنعت گردشگري ایتالياویروس : تأثير 13شکل 

 
 Statistaمنبع: 

 هوایی ونقلحمل -1-4-3
ساس ح اریبس یو خارج ینسبت به عوامل داخل یعیطور طببه ییمای، هواپیجهان عیاز صنا یکی عنوانبه

 یهادر برابر بحران ییهوا کیتراف یریپذبی، آسگذشته یهامتنوع دهه یهااز بحران تجارب ناشیاست. 

 ییهوا لونقحمل. داده استرا نشان  یماریب وعیش نی( و همچن2010-2007) ی، مانند رکود جهانیاقتصاد

 نیند. اکیم یضرور یتجارت جهان یامر را برا نیکند و ایدر سراسر جهان را فراهم م عیسر ونقلحمل امکان

 کند.یم لیرا تسه یالمللنیب گردشگریند و تجارت و کیم جادیاشتغال او  یرشد اقتصادامر 

 2019جهان در سال  ییمايصنعت هواپ تيخالصه وضع: 14شکل 

نه
اال

س
 

 میلیارد مسافر 3/4
مسیرهای  48500

 جهاني
 میلیون پرواز تجاری 38

نه
وزا

ر
 

 ساعت پرواز 240000 میلیون مسافر  12 پرواز 100000

ع 
اف

من

ی
اد

ص
اقت

 

 GDPدرصد از  6/3 میلیون شغل 5/65

تریلیون دالر تأثیر  7/2

 اقتصادی

1(2019هوایی )ونقلحملگزارش منافع 
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میلیون  10.2کند. این صنعت میلیون شغل در سطح جهان پشتیبانی می 65.5هوایی از  ونقلحملصنعت 

ور طها بهدهندگان خدمات پیمایش هوایی و فرودگاههای هواپیمایی، ارائهکند. شرکتشغل مستقیم ایجاد می

میلیون  1.2فضا )ساخت هواپیما، سیستم و موتور( گیرند. بخش هوامیلیون نفر را به کار می 3.5مستقیم حدود 

میلیون شغل  55.3کنند. های فرودگاهی کار میمیلیون نفر دیگر در سایر موقعیت 5.6نفر اشتغال دارد. 

 شوند.پشتیبانی می ونقلحملغیرمستقیم، ناشی از گردشگری توسط هواپیمایی 

ا تسهیل هوایی ب ونقلحملایی دارد، گردشگری است. هو ونقلحملیکی از صنایعی که بیشترین تأثیر را در 

 هرسالمیلیارد گردشگر  1.4کند. در حال حاضر، تقریباً گردشگری، به رشد اقتصادی و کاهش فقر کمک می

، 2016کنند. در سال ها از طریق هوا به مقصد خود سفر میکنند که بیش از نیمی از آناز مرزها عبور می

میلیارد دالر در  897میلیون شغل در بخش گردشگری پشتیبانی کرد و تقریباً  37اً از هوایی تقریب ونقلحمل

هوایی طی دو دهه آینده  ونقلحملشود بینی می. پیشکرده استسال به تولید ناخالص داخلی جهانی کمک 

یون شغل میل 98هوایی  ونقلحمل، 2036حاکی از آن است که در سال  هابینییشپبیش از دو برابر شود. 

 درصد افزایش از سال 110یعنی  -کند تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی را تولید می 5.7ایجاد کرده و 

2016.2 

را متحمل  یتوجهقابلزیان  2020حداقل در سال  یماییهواپدر جهان صنعت 19-کویدویروس با شیوع 

ای هاند که برنامهبه پروازهای لغو شده به و از چین، برخی خطوط هوایی بزرگ اعالم کرده واکنشخواهد شد. در 

ها و ارائه مرخصی داوطلبانه و بدون حقوق به کارمندان اعالم ها، لغو برخی پروژهخود را برای کاهش هزینه

 کنند.می

در  یی، خطوط هواسارس وعیش لی، به دل2003، در سال 3ییهوا ونقلحمل المللیینبطبق اعالم انجمن 

ز ا کرونادارد که  تظاران ییهوا ونقلحمل المللیینبانجمن  .دالر از دست داد اردیلیم 1حدود  یشمال یکایآمر

 نیچ یاصل نیبه سرزم تاند که خدمااعالم کرده آمریکامستقر در  ییخطوط هوا ی. برخردیبگ یشیپ سارس

 .گرفتبود، از سر نخواهند  شدهیزیربرنامهدر ابتدا  ازآنچه رتریماه د کی باًی، تقر2020 لیآور 24را حداقل تا 

                                              

 

 

1 Aviation Benefits Report - ICAO: www.icao.int 

2 https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx 

3 IATA: www.iata.org 

https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx
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 جادیا زاتیتجه لیکه قطعات و تکم نیها در چشدن کارخانه لیتعط لیبه دل زین مایهواپ دکنندگانیتول

 .1رندیگیقرار م ریکنند، تحت تأثیم

 مقصد -مبدأ مسافر کل از درصد 87.1متراکم است که  ییشبکه اتصال هوا یدارا نیچ یاصل نیسرزم

 یپروازها یالمللنیب پروازهای کل از( درصد 73.2) چهارمسه باً یاست. تقر المللیینب درصد 12.9و  داخلی

، طبق هیفور 23و  هیژانو 20 نیب .2بدون توقف است یداخل پروازهای درصد 91.9 کهیدرحالبدون توقف است، 

 ی. سفرهاشده استنصف  باً یتقر مایاستفاده روزانه از هواپ ،3نیچ یهاییدارا تیرینظارت و مد ونیسیگفته کم

 م. طبق اعالاست یدهرساخیر سال  20نقطه در  نیترنییدرصد کاهش به پا 50سال نو با  التیمربوط به تعط

دالر  اردیلیم 27.80 احتماالً هیانوسیو اق ایدر آس ییمایهواپ یها، شرکتییهوا ونقلحمل یالمللنیانجمن ب

 .4کشور را از دست بدهند نیادر  19-کویدویروس  وعیدرآمد از ش

 .5دهدهوایی برخی از کشورها را نشان می ونقلحملبر  19-کویدویروس های زیر تأثیر شیوع شکل

 : تأثير بر صنعت هواپيمایی چين1نمودار 

 

                                              

 

 

1 https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/11/covid-19-and-its-impact-on-the-global-economy 
2 https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx 
3 SASAC: en.sasac.gov.cnc 

4 https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx 

5 https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx 
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 تأثير بر هنگ کنگ و ماکائو: 2نمودار 

 
 

 : تأثير بر ایتاليا3نمودار 
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 : تأثير بر جمهوري کره4نمودار 

 
 : تأثير بر ایران5نمودار 
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 : تأثير بر مغولستان6نمودار 

 
و  1های گردشگری آنالینآژانس، ها، خطوط کروز، هتلیی، خطوط هوا2020مارس  2تا  هیفور 25 یط

، افت 2019با همان هفته در سال  سهیدر مقا ویروس کرونا وعیش لیدلبه  آمریکادر ، یاهیکرا یهالیاتومب

با  3تراولوسیتیو  2اوربیتزمانند  نیآنال یمسافرت یهاآژانسبیشترین کاهش مربوط به فروش را تجربه کردند. 

 4.بوده است، درصد فروش کمتر 20.5

 درصد - آمریکادر  هاي مسافرتی: مقایسه فروش شرکت15شکل 

 ماشين کرایه OTA هتل داري خطوط کروز هاایرالین تاریخ

 1/3 1/2 5/7 6/0 6/5 ژانویه 13تا  7

 6/3 6/16 6/11 1/3 2/3 ژانویه 20تا  14

 4/3 -4/0 1/12 4/13 9/4 ژانویه 27تا  21

 5/5 -9/1 2/6 -9/3 -7/5 فوریه 3تا  28

                                              

 

 

1 OTA: online travel agency 

2 Orbitz: www.orbitz.com 

3 Travelocity 

4 https://www.statista.com/statistics/1103331/covid-19-percent-change-travel-sales-us/ 
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 1/3 1/9 6/4 -2/12 -4 فوریه 10تا  4

 -4/3 8/7 6/7 -1/11 5/0 فوریه 17تا  11

 5/0 -2/6 4/3 -4/6 -4/7 فوریه 24تا  18

 -7/2 -5/20 -6/0 -9/14 -5/16 مارس 2فوریه تا  24

 Statistaمنبع: 

 صنعت الکترونيک -1-4-4
 دیتول یطوالن قی. تعلاست شدهیهته ینیچ یهاجهان از کارخانه کیالکترونصنعت از  یادیز اریبخش بس

 یلیتعط لیکه به دل اندهشدار داده یفناور یهااز شرکت یاریخواهد گذاشت. بس یبر عرضه کل یمنف ریتأث

و حمل  دیدر تول ریخأت ینیبشیپ نیها همچنکنند. آنیخود را برآورده نم ماههسه یهانی، تخمکارخانه

شکالت م لیبه دل یکیلوازم الکترون دکنندگانیتول ریرا دارند. سا ینسل بعد یهامدل یموجود و معرف یهامدل

 نی، ماشیوماکروو یهااجاق، هوا هی، تهوخچالیمانند  ییکاالها متیاند قلوازم مجبور شده مربوط به عرضه

 .1دهند شیافزارا  ونیزیو تلو ییلباسشو

، برای تأمین نقدینگی و تحریک بازارها صدها میلیارد واردکننده بزرگ نفت در جهان است چین که دومین

درصد کاهش  4.05ها را به و بانک خلق چین نرخ بهره عمومی وام کرده استدالر به بازارهای مالی چین تزریق 

وی ، تأثیر مستقیم فقط راندشدهیلتعطها در چین بسیاری از کارخانه طی دو هفته گذشته ازآنجاکه. داده است

 المللی مثل اپل و نیسان بههای بینزیرا بسیاری از شرکت؛ ها نیست بلکه فراتر از مرزهای چین استچینی

ات و قطعصوالت ، کمبود محبنابراین؛ دارندینچهای خود را در شهرهای ، صنایع و کارخانهدلیل نیروی کار ارزان

دیرتر از بین دهد و هرچه این ویروس ، بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار مییدکی از بازار چین

 شود.میرشد اقتصادهای جهان شدن  کند ترمنجر به ، برود

 ماههسههای هوشمند جهان در انتظار دارد که میزان تولید تلفن 2ترندفورستحقیقات بازار چین  شرکت

 یر روب یاثرات منفبود، باشد.  شدهبینییشپکرونا  ویروس ی شیوعدرصد کمتر از آنچه که در ابتدا 10اول 

. شده استدادهنشان  ریکه در نمودار ز طورهمانهوشمند نخواهد بود،  یهایمحدود به صنعت گوش تولید

 یهاکاهش ییدئویو یهایباز یهاهوشمند و کنسول یکرهای، اسپبوک، نوتهوشمند یهارود ساعتیانتظار م

 .3دهدجهان را نشان می یفنّاوربر بازار  19-کوید ویروس نمودار زیر اثر تخمینیرا متحمل شوند،  یدورقم

                                              
 

 

1 https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/11/covid-19-and-its-impact-on-the-global-economy 
2 TrendForce 

3 https://www.statista.com/statistics/1103331/covid-19-percent-change-travel-sales-us/ 
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 2020اول  ماههسهجهان در  فّناوريبر بازار  19-کوید ویروس تأثير بينیپيش: 16شکل 

 
 Statistaمنبع: 

مهم  هاییریدرگرسد حتی از می به نظرو  کرده استتعداد زیادی از کشورها را درگیر  19-کویدویروس 

 زجملهاهمه صنایع  رونادهد، نیز بدتر باشد. شیوع کاقتصادی، استراتژیک و سیاسی که در سراسر جهان روی می

عملیات خود را متوقف های فناوری . غولداده استبخش فناوری اطالعات و ارتباطات را تحت تأثیر قرار 

 .اندمهم لغو کرده و اهداف مالی را زیر انتظارات اعالم کرده هاییشارکت خود را در رویدادها و همااند، مشکرده

فوریه در  27تا  24لغو کنگره جهانی موبایل بود که قرار بود  ICTت صنع در 19-د کویدپیام ینتردهندهتکان

م منجر به ضررهای مالی مستقی ویروس کروناالمللی به دلیل ترس از های بینبارسلونا برگزار شود. لغو رویداد

 ماههسهشود. اخیراً مایکروسافت تخمین درآمدهای خود را برای و غیرمستقیم برای هزاران شرکت فناوری می

ویروس  شیوع، تأثیر 1سرفیس یهاافزار ویندوز و دستگاهنرمتر که با فروش کم گفته استفعلی کاهش داده و 

اگرچه ما تقاضای شدید ویندوز را مطابق »گفت:  اییانیهبمایکروسافت در  .را احساس خواهد کرد 19-کوید

به عملکردهای عادی  است شدهبینییشپبینیم، زنجیره تأمین با سرعت کندتر از آنچه انتظارات خود می

ی های قبلبینیمالی فعلی درآمد آن از پیش ماههسهدر نتیجه، مایکروسافت اظهار داشت که در  «.گرددیبازم

ویندوز به سازندگان رایانه منبع اصلی درآمد مایکروسافت است، به این  افزارنرمکمتر خواهد بود. صدور مجوز 

                                              
 

 

1 Surface 
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ن را توانند درآمد آشوند میهایی که توسط شرکا اداره میمعنی که بسته شدن موقت یا قطع تولید در کارخانه

 کاهش دهند.

 وران و سرگرمیرست -1-4-5
خواهد گذاشت. از زمان وقوع هزاران  یادیز ریتأث ییغذا عیها و صنارستورانبر  19-کویدویروس شیوع 

به  نیو پروتئ هیمواد اول متیانتظار دارند که ق دکنندگانی. تولاندشدهبسته یطور جمعبه نیرستوران در چ

ها در کشورهای شود میزان رزرو رستوراندیده میهمانطور که در نمودار د. ابی شیافزا یتوجهقابل زانیم

 است.به شدت کاهش یافته این ویروسمختلف نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به دلیل شیوع 

 ها با زمان مشابه سال گذشته: مقایسه رزرو رستوران17شکل 

 
 Open Tabaleمنبع: 

 سی. لوور در پاررندیگیقرار م ریتحت تأث زیها نکنسرت و موزه یهامانند سالن یجمع یحیتفر یهامکان

 .است شدهیلتعطمسابقات ورزشی و رویدادهای مختلف بست.  کوروناویروس اطیعنوان احت اخود را ب یدرها

 یمسافرت یهاتیکشور محدود نیا رایافتاد ز قیتعوبه  النیباال در م یفیتباکمبلمان  المللیینب شگاهینما کی

 کیزنند که المپیحدس م یبرخ ی. حتکرده استاعمال  19-کویدویروس مهار  یرا در تالش برا یدیشد

 ممکن است لغو شود.

 صنعت بيمه -1-4-6
ستثنائات مربوط به وقفه در تجارت، مربوط به پوشش و ا یهااستیس دیبا مهیگران و دارندگان بمهیب

د دارن یعموم فهیوظ انیکنند. کارفرما یابیجبران خسارت کارگران را ارز یهااستیو س دادی، لغو رومسافرت

، در باشد یجد یجسم بیآس ایمنجر به مرگ  ایو  شدهشناختهاز خطرات  یرا که عار یمنیکار ا طیکه شرا

از  و محافظت یمنیحفظ ا یبرا رانهیشگیمهم است که اقدامات پ انیکارفرما یکارمندان قرار دهند. برا اریاخت

که پوشش مسافرت یا  هاییبیمهرود انتظار می انجام دهند. 19-کویدویروس  وعیکارکنان خود را در هنگام ش
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، تحت تأثیر زیادی قرار گیرند. ویروس کروناکنند، با اختالل در مسافرت ناشی از وقفه در تجارت را تأمین می

-شک، پروندهاند بیاوقات فراغت و مسافرت لغو شدهشماری که برای مسافرت ها و رویدادهای بیپروازها، هتل

 .دهندمی تحت تأثیر قراررا افزایش داده و سود را  ادعاهای 

 صنعت اتومبيل -1-4-7
اگر و   1است یافتهکاهشدرصد  92 حدود نیدر چ لیفروش اتومب 19-کویدویروس در دوران شیوع 

را تهیه نکرده باشند، ممکن است با  یازموردنقطعات  قبالً سازی سایر نقاط جهان نیز اگر های اتومبیلکارخانه

، 2نداکرده لیها را تعطکارخانه ینیکمبود قطعات چ لیبه دل ییایخودروسازان آسکمبود قطعات مواجه شوند. 

 لیطها را تعممکن است کارخانه قطعات کمبود لیاند که به دلهشدار داده زین ییو اروپا یسیانگل انخودروساز

 دهد.را نشان می 19-ویروس کویدنمودار زیر میزان کاهش فروش خودرو در چین در دوران شیوع  کنند.

 : ميزان فروش اتومبيل در چين18شکل 

 

 China Passenger Car Associationمنبع: 

                                              

 

 

1 Tian Y. and Turner M. China Car Sales Slump 92% in First Half of February on Virus. Bloomberg (Feb. 20, 

2020). 
2 Nissan to shut Japan factory due to shortage of Chinese parts. BBC News (Feb. 11, 2020).  

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/reference_list_electronic_sources.html
https://www.bbc.com/news/business-51441344
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 وسازساخت -1-4-8
 ،. سنگاپورنمایدرا کند  یرشد اقتصادکاهش مدت در تالش است تا در کوتاه جهانی وسازساخت صنعت

 یاهگرفته تا المپ یدیخورش یهااز پانلجایگزین مواد از  استفادهدر حال حاضر انتظار دارند با  آمریکاکانادا و 

لیل وابستگی د. سنگاپور به دکنن جبرانرا  نیمأت رهی، وقفه در زنجیو کاش یبتون یهاتا تخته یکشلولهو  یبرق

 یهاپروژه یبرا وسازساخت یهادر برنامه ریتأخپذیرتر است. به کارگران و پیمانکاران چینی آسیب توجهقابل

 شود. نهیهز توجهقابل شیتواند منجر به افزایم یعمران

 دریایی ونقلحمل -1-4-9
حمل و کند شدن  19-کویدویروس  شیوع ریتحت تأث یامالحظهقابلطور هبدریایی  ونقلحمل یبازار جهان

ها از بندهای خاص قانونی استفاده نموده اگرچه برخی از کشتی. قرارگرفته است نیها به و از داخل چمحموله

های خصوصی فراهم نیست. تعداد زیادی از این شرایط برای مالکان کشتی حالینباادارند،  ونقلحملو اجازه 

خود را مورد بازبینی قرار دهند تا  وکاربکسها باید قراردادهای . شرکتشده استها از مقصد چین لغو کشتی

 ها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.تعیین کنند که چگونه حقوق، تعهدات و روابط تجاری آن

 بازار نفت و انرژي -1-4-10
تولیدکنندگان با کاهش  غالباً، شودمنجر به کاهش تقاضای انرژی می یطورکلبهاقتصادی رشد کاهش 

کننده نفت دهند. در روزهای گذشته، اعضای سازمان کشورهای صادرمی ، به رکود تقاضا پاسخقیمت عرضه

کاهش  درمکردکاهش تقاضا و  19-کویدویروس واکنش به شیوع )اوپک( و چند تولیدکننده مهم دیگر نفت در 

این توافق به هم خورد،  کهیهنگام. گفتگو کردندژوئن  میلیون بشکه در روز تا پایان ماه 5/1تولید به میزان 

رنت بقیمت نفت خام ، هابه دنبال تصمیم سعودیرا کاهش داد و تولید را باال برد. ها عربستان سعودی قیمت

 بینیتحلیلگران پیش کهیطوربه، است 1991از سال  روزهیکرین افت که شدیدت درصد سقوط کرد 20بیش از 

 تری در این زمینه وجود دارد.کنند که روند نزولی بیشمی



 31 (تالیجید اقتصاد بر دیتأک با) اقتصاد بر دیجد یکرونا روسیو ریتأث

 

 19-ویروس کوید: افت قيمت نفت به دليل شيوع 19شکل 

 
 2020منبع: بلومبرگ، 

ر اختالل د نبالبه د( و کاهش تقاضا برای سوخت میلیون بشکه در روز)ها به دلیل کاهش مصرف چینی

 .1استجهانی در انتظار مسائل اقتصادی بیشتر و رشد کندتر ، اقتصاد های سفر در سطح جهانفعالیت

گذاری توانند سرمایه، میییآمریکاهای شرکت ازجمله، در پاسخ به شوک قیمت، تولیدکنندگان بزرگ نفت

رصد بازارهای د 11های انرژی بیش از دانند که شرکتمی یخوببهگذاران سرمایه. و تولید را عقب بیندازند

 زنظراریباً غیرممکن است. شرایط فعلی بازار تقو بازپرداخت آن در  اندرا به خود اختصاص داده آمریکاپربازده 

-ویدک ، اما فعالیت رکود ناشی ازه کشورهای واردکننده نفت کمک کند، پایین آمدن قیمت نفت باید بتئوری

 .2تواند این مزیت را محدود کندیم 19

حداقل در سمت مواد اولیه  آمریکاج از شیمیایی در خار یدکنندگانتولپایین آمدن قیمت نفت خام به 

، از اتیلن و سایر مواد شیمیایی اساسی گاز طبیعی یجابههستند که  ها، زیرا تعدادی از شرکتکمک خواهد کرد

 کاهش تقاضا برای محصوالت برای جبراناین منافع  یادزاحتمالبه، این حالینبااکنند. می استفاده از نفت خام

، وجودینباان خوشحال خواهند شد. احتماالً از پایین آمدن قیمت بنزی کنندگانمصرف. کافی نخواهد بود نهایی

                                              

 

 

1 https://www.csis.org/analysis/global-economic-impacts-covid-19 

2 https://www.csis.org/analysis/global-economic-impacts-covid-19 

https://www.csis.org/analysis/global-economic-impacts-covid-19
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شود نتوانند مانند گذشته از این ها باعث میهای سفر و یا تأخیر در این برنامهبه دلیل لغو بسیاری از برنامه

 فرصت استفاده کنند.

 بازارهاي مالی -1-4-11
گسترشر اقتصادی آن در ماه گذشته به بازارهای مالی ثیو تأ 19-کویدویروس تر ترس از شیوع گسترده

 یکیناسقوط کرد و  1شن ژنو  یشانگهادرصد در بورس اوراق بهادار  14سهام در بازار چین . است یافته

ها در پی دارد. برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که گذاران و شرکتماندن یا فرار سرمایهچالش را برای 

 .شده استمند پایین از این کاهش بهره هاییمتق باگذاران سهام سرمایهچین با خرید 

 .است یافتهکاهشای هفته 52درصد از میزان  20المللی حداقل های بینبیشتر شاخص آمریکادر 

و منجر  رفته آمریکاداری مانند اوراق بهادار خزانه ترمطمئنهای گذاران به سمت دارایی، سرمایهطورمعمولبه

ا نرخ ، امشودتبدیل می آمریکاهای استقراض پایین برای دولت اند. بازده پایین به هزینهبه بازدهی کم شده

 ازحدیشبممکن است بازارهای مالی را باشد که  و دولتیهای خصوصی پایین بهره ممکن است به نفع شرکت

اعتبار خود را گسترش دهند. هرچه ویروس ، تا با توجه به چنین عدم اطمینانی در معرض خطر قرار دهند

رای ب یژهوبهها درباره پایداری بدهی، ها بیشتر خواهد شد و نگرانیشرکت، عملکرد اقتصادی تر شودطوالنی

 شود.فاقد حمایت رسمی، بیشتر می ،های بسیار بدهکارکشورها و شرکت

از  4یکینو  3داو جونز یتوسط صنعت، م2یاستیافهای شود، شاخصدیده می 14همانطور که در شکل 

 یشترینب یاسیتافو  داو جونزاند. را شاهد بوده بزرگی یهادسامبر سقوط 31در  یماریب یوعزمان شروع ش

 .5دانمشاهده کرده 1987کاهش روزانه خود را از سال 

                                              

 

 

1 Shanghai and Shenzhen 
2 FTSE 

3 Dow Jones 

4 Nikkei 

5 https://finance.yahoo.com/news/coronavirus-eight-charts-shaken-economies-154858382.html 
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 مارس 19بر بازارهاي سهام از زمان شيوع تا  19-کوید: تأثير ویروس 20شکل 

 
 2020منبع: بلومبرگ، 

در بازار  یاهی، تنها پنج کشور بزرگ سرمابورس سهام است یدر اروپا دارا یهر کشور باًیتقر کهیدرحال

 لیسهام را تشک یاز ده بازار بزرگ جهان موردد. بورس اوراق بهادار اروپا دو ندار آمریکادالر  ونیلیتر کیاز  شیب

 ، هلند و پرتغالرلندی، فرانسه، اکیست که پنج بازار مستقر در بلژا 1پا یورونکستبورس ارو ینتربزرگدهد. یم

  است.گذاشته ریبر بورس اوراق بهادار در سطح جهان تأث 19-کوید یماریب .دارد اریرا در اخت

  

                                              
 

 

1 Euronext 
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 اقتصاد دیجیتال بر 19-کویدویروس تأثیر  -2 بخش

 مقدمه -2-1

ادامه ر جهان ساکنون در سرادر ووهان چین آغاز شد،  2019از اواخر دسامبر سال  که 19-کویدع شیو

 ،، سرگرمی و گردشگرییفروشخردهخدمات غذایی،  ازجملهگسترده  هایتعطیل شدن بخشبه دلیل  .دارد

ریه به تا پایان فوفعالیت خود را ها ، بسیاری از شرکتستیوال سنتی جشنواره سال نو چینیدر ف و... ونقلحمل

چین  دتولید اجتماعی و زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داده بلکه بر اقتصا تنهانهاین شیوع  تعویق انداختند.

ور طت. اگرچه سایر بازارها و صنایع بهعات و ارتباطات تأثیر گذاشته اسو همچنین بازار فناوری اطال و جهان

 بازار فناوری اطالعات و ارتباطات و ینهیدرزماما ؛ اندقرارگرفتهن ویروس تحت تأثیر اثرات منفی ای یتوجهقابل

ه بوده ک ییهافرصتتجارت الکترونیک شرایط متفاوت است. شیوع این ویروس در این حوزه دارای پیامدها و 

ماه جا که از زمان شیوع این ویروس در چین چند از آن است. قرارگرفته وتحلیلیهتجزدر این بخش مورد 

منظور بررسی تجارب چین، بازار فناوری اطالعات و بهاست، ها مشخص شدهگذشته و آثار آن بر برخی بخش

 است.طور خاص و جدا از سایر نقاط جهان مورد بررسی قرار گرفتهتجارت الکترونیک در چین به

 در چين ICTکرونا بر بازار ویروس تأثير  -2-2

در سال  سارس نسبت به شیوع 19-کوید شیوع ویروسدر چین،  1داده المللیینبتحلیل شرکت  بر اساس

، اما دباش توجهقابلاول  ماههسهر در که این تأثی رودانتظار میخواهد داشت. تأثیر بیشتری در اقتصاد  2003

با توجه به . یابدرشد اقتصادی در تمام سال کاهش میبر های بعدی با تأثیر محدودی در سه ماهه یجتدربه

، تأثیر بر بازار فناوری اطالعات و 2003ارتباطات امروز نسبت به سال تر فناوری اطالعات و بسیار مهمنقش 

 خواهد بود. 2003ارتباطات چین بیشتر از سال 

را  2019درصد اقتصاد چین در سال  37.8اقتصاد دیجیتال در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات حدود 

شود اختالل به وجود آمده در اقتصاد کالن به دنبال شیوع این بیماری بر بازار بینی میدهد. پیشتشکیل می

 2020اول سال  ماههسهسهم آن را در  درصد 10فناوری اطالعات و ارتباطات چین تأثیر بگذارد و حدوداً 

 رایب کاهش درصد 30اول، حداقل  ماههسهدر  ارتباطات و اطالعات فناوری درصدی 10 کاهش کاهش دهد. از

                                              
 

 

1 IDC: International Data Corporation 
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سازی ذخیره و شبکه سرور، فروش برای درصد 15 از بیش کاهش و هوشمند هایتلفن و شخصی هایرایانه

رشد »سال  برای کل ، اماگیرندز تحت تأثیر ویروس قرار میهای بزرگ نیهوش مصنوعی و دادهخواهد بود. 

را تجربه  «های کمیکاهش»و امنیت،  1اینترنت اشیا های نوظهور، مانندآوریفن دهند.ادامه می را «خود

اطالعات و ارتباطات  یفناور بازار در درصدی 5.5رشد نرخ  داده المللیینبشرکت ، یطورکلبه .خواهند کرد

 .2کندبینی میدر سال جاری را پیش چین

 نيدر چ ICTبر رشد بازار  19-کویدویروس  وعيش يرگذاريالف( نحوه تأث: 2جدول 

 

                                              
 

 

1 IoT 

2 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHE46045120 

)2020( داده منبع: شرکت بينالمللی
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 نيدر چ ICTبر رشد بازار  19-کویدویروس  وعيش يرگذارينحوه تأثب( : 3جدول 

 
 (2020) داده المللیينبشرکت منبع: 

و عدم مراجعه به  نیتأم رهیمشکالت زنج لی، به دل1بررسی موسسه تحقیقاتی کانترپوینت بر اساس

از  شیب 2020اول سال  ماههسه یبرا نیهوشمند در چ یهافروش تلفن زانیرود می، انتظار مفروشانخرده

به  راً ی. اپل اخکرده استدرصد افت  5 در سطح جهانی این میزان فروش کهیدرحال، ابدیدرصد کاهش  20

                                              

 

 

1 Counterpoint Research: www.counterpointresearch.com 
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ه به توجبا  2020اول سال  ماههسهای خود را بر یدرآمد ییگذاران هشدار داد که ممکن است راهنماهیرماس

 .نکند تیرعا ایعرضه آن در سراسر آس یهارهیاختالل در زنج

 یینهدرزمها های محلی اقدامات زیادی را برای حمایت از بنگاه، دولت مرکزی و دولت2020برای کل سال 

-اند. این اقدامات شامل سرمایهتثبیت آن در نظر گرفته باهدفبر اقتصاد  19-کویدویروس تأثیر منفی شیوع 

ا، هها، پشتیبانی مالی و اعتباری، کاهش مالیات و معافیت و یارانهحمایت از تولید مهارکننده یینهدرزمگذاری 

رود عالوه بر های پشتیبانی اختصاصی است. انتظار میسازی اداری و صندوقهای اداری، سادهکاهش هزینه

 تر و اقدامات پولیپیشگیرانههای معیشتی مرتبط، اقدامات مالی ها و حوزهگذاری در زیرساختافزایش سرمایه

های مراقبت ازجملههایی مداوم از بخش طوربهدوم و نیمه دوم سال انجام شود که  ماههسهکمتری نیز در 

درصدی را  5.5رشد  داده المللیینبشرکت  کند.بهداشتی، آموزش، ارتباطات و مخابرات و خدمات حمایت می

 .1کندمی بینییشپ 2020چین در سال فناوری اطالعات و ارتباطات  برای بازار

 نيدر چ 2020سال  ICTاندازه و رشد بازار : 21شکل 

 
 (2020ه )داد المللیينبشرکت منبع: 

-- -   

                                              
 

 

1 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHE46045120 

2  IDC Worldwide Black Book Live Edition, 2020 & IDC Market Prespective Report "COVID-19 Impact on 

European ICT Market 
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بر  یتوجهقابلدر کشورهای اروپایی و اقدامات الزم برای مهار آن توسط دولت، تأثیر  19-کوید شیوع

ان دهندگبرای کمک به ارائهداده  المللیینبشرکت بازارهای فناوری اطالعات و ارتباطات اروپا خواهد گذاشت. 

و فناوری، با در نظر گرفتن سناریوهای  وکارکسبگذاری در مدت سرمایهریزی کوتاهفناوری و خریداران در برنامه

 ICTتأثیر کرونا بر بازار  یینهدرزمکرونا در اروپا، دو سناریو ویروس میزان شیوع و گسترش  یینهدرزممختلف 

 .کرده استدر اروپا ارائه 

های فناوری در انتظار دارد که کاهش چشمگیر هزینه المللی دادهبینانه، شرکت بیندر سناریوی خوش

بحران در تمام اقتصادهای اروپا  نفوذتقریباً با توجه به  شاهد باشد. های اروپاییرا در بین سازمان 2020ال س

 درصد 2.8از  2019بینی ماه دسامبر در مقایسه با پیش 2020در سال  ICTای نرخ رشد منطقهرود انتظار می

 .کاهش یابدبه نصف  درصد 1.4به 

 شوند. در چنینبا این اختالل و شرایط بازار سازگار می سرعتبهاروپایی  فروشندگان و خریداران فناوری

کند که توصیه میداده  المللیینبشرکت در اروپا هنوز زود است.  ICTسناریویی، ارزیابی کامل تصویر تأثیر 

های خود را دوباره ارزیابی کنند. در موارد استفاده مانند مراقبت از بیمار و همه رهبران فناوری استراتژی

های دیجیتال حلیا تجربه کارمندان، ما انتظار داریم که در اتخاذ راه آموزدانشهمچنین مشتری، شهروند، 

 شتاب کنند.

 سناریوهاي مختلف-در اروپا ICTبر هزینه  19-کویدویروس  تاثير: 7نمودار 

 
 (2020داده ) المللیينبشرکت منبع: 

 

در اروپا در سال  ICT مخارج شود کهیم ینیبشیپ، داده المللیینبشرکت  یویسنار نیتردر محتمل

درصدی  2.8 ینیبشیرقم نسبت به پ نیدر نرخ ارز ثابت رشد داشته باشد، ا شافزای درصد 1.4با  یجار

سایر کشورها2 ICT بر بازار 19 تأثير ویروس کوید 3 2
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-2007اگرچه این کاهش به سطح آن در بحران مالی است.  یافتهکاهش 2019سال  انپای در 1منتشرشده

-2012نرسیده است اما این مورد اولین کاهش شدید در رشد مخارج از زمان بحران بدهی اروپا در سال  2008

 است. 2013

 :ردیگیشکل م و خدمات افزارسختآمدن انتظارات در بازار  نییدر درجه اول با پا دیجد اندازچشم

 

عوامل مثبت تا  یرود برخیو مخابرات کمتر مشهود است و انتظار م افزارنرم یموجود در بازارها راتیتأث

 افزارمنربر کل بازار  یتا حدود زین یافزارسخت نهیکاهش هز کهیدرحالکنند.  یرا نف یعیرکود طب یادیحد ز

خواهد  ریتأث 2تلکوبر کل اتصاالت  عیصنا سردر سرا 19-کویدز ا یخواهد گذاشت، اما مشکالت ناش یمنف ریتأث

قرار داده و  فشارتحترا  تلکوخدمات  یاز راه دور، تقاضا یروزافزون به همکار ازی، نحالیندرعگذاشت. 

که  یتیامن یهایفناور شیافزا نیو همچن هاپلتفرممشترک و  یها برنامه یدرزمینهرا  یدیجد یهافرصت

 به دنبال دارد. ،سازدیمبه فعالیت ها را قادر آن

 باً یرشد تقر ادر اروپا ب ICT یهانهیانتظار دارد که هزالمللی داده شرکت بین، ویسنار نیترنانهیبدب در

را  یروند منف افزارنرم جزبه یفناور یهاهمه حوزه وجودینباا، ابدی کاهش 2020 سال در درصدی 0.2مسطح 

ارز،  خنرنفت،  متیق راتییتغ ازجمله، یوستهپهمبهبرخی عوامل د. ندهیمانده از سال نشان میبخش باق یبرا

 ،یو خصوص یدولت یهاو اخراج در بخش نیتأم یهارهیدر زنج ری، تأخموقعبهها در پرداخت دولت ییعدم توانا

 خواهد داشت. ICTدر کل  یترریچشمگ اریبس ریتأث

                                              
 

 

1  IDC Worldwide Black Book Live Edition, 2020 & IDC Market Prespective Report "COVID-19 Impact on 

European ICT Market 
2 Telco Systems: www.telco.com 
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 IT نهی، هزابدییشده و تقاضا کاهش م یعاد یامر نیتأم رهیالل در زنجاختبا گسترش ویروس در جهان 

 رایمحدود خواهد شد، ز شدتبه داری و گردشگریهتلو  ونقلحملکننده، و مصرف ی، خدمات شخصدیدر تول

 یها، مانند مراقبتگرید عیزمان، صنا نیدر هم گیرند.قرار می 19-ن کویدبحرا ریتأث تحت شتریب عیصنا نیا

مللی الشرکت بینکنند.  عیها را تسریگذارهیسرما یطیشرا نی، مجبور خواهند شد در چنیو دولت یبهداشت

کند و فشار  جادیا یبخش دولت یاطالعات را برا یفناور یاضاف هایگذارییهسرماامر  نیانتظار دارد که اداده 

 .بگذارد 2020دوم سال  مهیقبل از ن یهمکار یو ابزارها هارساختیاستقرار ز یرو یادیز

 بر تجارت الکترونيک در چين 19-ویدکویروس تأثير  -2-4

 وعیاز ش یکیبا آن روبرو است، تجارت الکترون یسنت یفروشخردهکه  یادلسردکننده تیبرخالف وضع

 نیآنالفروش  هایعاملیستمسروزانه به سمت  یازهاین دیخر یمردم اکنون برا رایز؛ شده استمند بهره روسیو

درصد  600در طول دوره سال جدید  1شرکت کارفوراست که  شدهگزارش، در چین مثالعنوانبه. اندرفته

های اینترنتی درصد افزایش در فروش فروشگاه 2کامدی داتشرکت چینی جی و کردهنسبت به سال گذشته رشد 

در  ر سارسرفتاری شبیه به تأثی. این الگوی رسانده استتن  15000به  فقط در ده روز اول 2020از فوریه را 

 عباعث رشد تجارت الکترونیکی شد و به همین ترتیب، شیوت. سارس رفتار خرید تقریباً در دو دهه قبل اس

 .3کندفروشی را ترغیب میسازی و خردهحرکت سریع از فروش سنتی مبتنی بر فروشگاه تا دیجیتال، 19-کوید

کشور کمک  نیدر ا یکیصنعت تجارت الکترون شرفتیبه پ دنیبخش سرعتبه، چینبه  سارسمرگبار  وعیش

کرد و اکنون  2004در سال  نیآنال صورتبهرا مجبور به فروش محصوالت خود کام دات یدیج سارس کرد.

 5تائوبائو جادیبا ا C2C4 از فرصت رفتن به ادهبا استف نیز بابایاست. عل نیدر چ نیآنال فروشخرده ینتربزرگ

خواهد  نیبه ا منجر 19-کوید، حضور سارستجربه کرد. درست مانند  شیوع سارس جهیرا در نت یمثبت ریتأث

ود تر خواهد بگسترده اریآن بس ریانجام دهند، اما تأث نیآنال صورتبهخود را  یدهایکنندگان خرشد که مصرف

 .6تر استیجهان یتیاز نظر ماه 19-کوید گسترش رایز

                                              

 

 

1 www.carrefour.com 

2 JD.com: www.corporate.jd.com 

3 www.emarketer.com/content/coronavirus-china-us-covid-19-impact-retail-travel 

 مصرف کنندگان. ینب ینترنتا یقمعامالت انجام شده از طر یانگرمصرف کننده به مصرف کننده، ب 4
5 Taobao: www.taobao.com 

6 https://e27.co/how-covid-19-is-changing-traditional-retail-and-ecommerce-in-sea-20200309/ 
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 یرو نیآنال ییمواد غذا یهاروزانه خود به فروشگاه یغذا هیته یبرا نیدار در چکنندگان خانهمصرف

ر د ریاخ یهاینوآور کیباعث تحر ییمواد غذا یاحتمال یآلودگ لیغذا به دل لیدر مورد تحو یاند. نگرانآورده

خدمات  شیو استارباکس در حال افزا دونالدمک دمانن ییها. شرکتشده استبدون تماس  لیخدمات تحو

ها د تا آنشونیم یبندبسته هاسفارشاین  . عالوه برکندیهستند که ارتباط انسان به انسان را محدود م لیحوت

هستند. این افراد نیز که  ویروسافراد مسن بیشتر در معرض خطر کرونا ازآنجاکهحفظ کند.  یرا از آلودگ

ند. این امر اهای آنالین پیوستهمشتریان فروشگاهاکنون به جمع بردند، کمتر از خرید آنالین بهره می درگذشته

 ها در آینده داشته باشد.تواند پیامدهایی بر رفتار خرید آنمی

در سال  نیدر چ کیتجارت الکترون یفروشخرده احتماالًدر ماه دسامبر، " 1مارکتر ای"بینی یشپ بر اساس

 خواهد کرد. یفراوان رییتغمقدار  نیا یادزاحتمالبهدالر برسد، اما  ونیلیتر 2.328به  2020

 2023تا  2019-نيدر چ کيتجارت الکترون فروشیخردهفروش : 22شکل 

 
 اي مارکترمنبع: 

رغم توسعه تجارت الکترونیک در چین، مشکالتی نیز برای صاحبان علی 19-کویدویروس در زمان شیوع 

 :2از اندعبارتتجارت الکترونیک وجود داشت. برخی از این مشکالت 

                                              

 

 

1 eMarketer: www.emarketer.com 

2 https://technode.com/2020/02/14/covid-19-is-hitting-chinas-e-commerce-hard/ 

https://www.emarketer.com/api/RedirectAsset?a=chart&r=258932


 فضای مجازی پژوهشگاه    42

 

برخی محصوالت  یدرزمینهاظهار داشت کاهش فروش  بابایعل الف( مشکل طرف عرضه و تحویل کاال:

گانان در بازارهای آنالین این شرکت در شرایط قرنطینه زیرا بسیاری از بازر؛ به دلیل اختالل در سمت عرضه بود

کاالها نبودند. مدیران این شرکت معتقدند که در این زمان تقاضا وجود  موقعبهقادر به انجام تجارت و تحویل 

 .گذاشته استداشت اما شیوع ویروس بر ابزار تولید و تحویل تأثیر 

 کرشدهذاند. در توضیحات بسیاری از محصوالت ارایی نداشتهبازارهای تجارت الکترونیکی در دوره قرنطینه ک

در  دتوانشوند میکه ارسال می ییهاسفارش کهیدرحالکند، را ارسال نمی هاسفارشها که فروشنده برای هفته

در  شدهیداریخرامه، یک کیسه قهوه گیر بیفتند. طبق اطالعات ردیابی برن ونقلحملهای انبارهای شرکت

ها با توجه به شرایط قرنطینه تحویل گیر افتاده بود. 2هانگزو شهر فوریه، هشت روز در دو انبار 6در تاریخ  1تیمال

  ود.بحران ب به هنگامهای بخش لجستیک در چین دهنده محدودیتتا سه هفته به تعویق افتاد و این امر نشان

د و آن های مختلف روبرو هستنت بستهنسبت به دریاف یتربزرگهای تجارت الکترونیکی با چالش پلتفرم

اشتند های آنالین فعالیت دتجار خود در تجارت است. با شروع قرنطینه بسیاری از تجار که در پلتفرم داشتننگه

از تجار کوچک در تالش برای عدم  ، بسیارییدرآمدوجود برای مدت نامشخص تعطیل شدند. بدون 

های تجارت الکترونیکی برای مدت طوالنی تعداد انبوه تجار، پلتفرمهستند. با از دست دادن خود  یورشکستگ

 ای را برای کمک به بازرگانان در اولویتهای یارانهبنابراین بعضی از آنان وام؛ قادر به بازیابی عرضه نخواهند بود

 اند.قرار داده

 کت الکترونیهای تجار، مشتریان سایت19-کویدویروس در زمان شیوع ب( مشکالت سمت تقاضا: 

در  کهیدرصورتای به خرید وسایل غیرضروری مانند لباس و وسایل الکترونیک در طول اپیدمی نداشتند، عالقه

اند های پرفروش در بازارهای خود است. آنچه مردم خریداری کردهشرایط معمولی این محصوالت جزء دسته

 دانیرکردهگکنندگانی در خانه دهد که مصرفیضروریات خانگی است. هم داده و هم مشاهدات میدانی نشان م

 و برنج و... رشد هایسبزاند و تقاضا برای محصوالت غذایی نظیر کارهای آشپزی بسیار بیشتری انجام داده

 در شهرهای کوچک توسط یژهوبهزیادی داشته است که بخشی از آن توسط تجارت الکترونیک و بخش زیادی 

مواد غذایی  یهاسفارشرشد قوی در  دی داتکامیج و بابا. هر دو سایت علیشده استدادهپاسخبازارهای محلی 

اظهار داشت داتکام  یدیج اند.و سایر ملزومات را در مقایسه با مدت مشابه تعطیالت سال گذشته بیان کرده

                                              
 

 

1 www.tmall.com 

2 Hangzhou 
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 کهیطوربهه است، رشد داشت درصد 154ایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته محصوالت غذ یهاسفارشکه 

 .رفته استبرابر بیشتر فروش  4.7و  5.4محصوالت برنج و گندم 

در  1تکنود شرکت . خبرنگارانداده استمقاومت و محبوبیت بازارهای محلی سبزیجات را نشان  این بحران

 ازیموردنروند تا محصوالت تر شاهد بودند که مردم در اوایل قرنطینه به سمت این بازارها میشهرهای کوچک

برای زمان قرنطینه را فراهم کنند. حتی با افزایش اقدامات قرنطینه و اجتناب مردم از بازار، همچنان به خرید 

میلیون نفر جمعیت،  1.3یک شهر متوسط با  عنوانبه 2یانگژانگجسبزیجات از این بازارها ادامه دادند. در شهر 

هایی را ترتیب بودند، تحویل شدهیلتشکین ساکنان محالت که ب 3چتوی هایتجار محلی با استفاده از گروه

اند. در ابتدا، این سیستم با استفاده دادند. حتی مقامات برای حضور مردم در این بازارها استثنائاتی قائل شده

 چتوی با یک برنامه کوچک هایتبلاین  فوریه 13شد، اما در کاغذی انجام می بندییهسهم هاییتبلاز 

را اسکن  QR و یک کدرسی عوامل ریسک درخواست بدهند بر بر اساس اندموظفجایگزین شدند. ساکنین 

 .4به بازار را گزارش دهندخود کنند تا هر سفر 

 بر تجارت الکترونيک در سایر کشورها 19-کویدویروس تأثير  -2-5

ست. در اهگرفتقرار  19-کویدهمانند چین در سایر نقاط جهان نیز تجارت الکترونیک تحت تأثیر ویروس 

بر تجارت الکترونیک در برخی از کشورهای جهان به عنوان نمونه مورد بررسی قرار  ویروسادامه تأثیر کرونا

 گرفته است:

رای را ب یا امکانام؛ گذاشته استبر گردشگری تایلند تأثیر منفی زیادی  19-کویدویروس اگرچه  تایلند:

-کنندگان برای خرید محصوالت و خدمات به کانال، زیرا مصرفکرده استشکوفایی تجارت الکترونیکی فراهم 

ات تاناو .جلوگیری کنند شیوعکنند تا از خطر روند و از رفتن به فضاهای شلوغ خودداری میهای آنالین می

قطب محبوب تجارت   6پرایسزا گذاریانبنک تایلند و مدیرعامل و رئیس انجمن تجارت الکترونی ، 5اماالبوف

های ر گروهویژه دکه فروش محصوالت آنالین به دلیل شیوع بیماری به داشته استکترونیکی در تایلند اظهار ال

                                              
 

 

1 www. technode.com 

2 Zhangjiagang 

3 WeChat 

4 https://technode.com/2020/02/14/covid-19-is-hitting-chinas-e-commerce-hard/ 

5 Thanawat Malabuppha 

6 www.priceza.com 
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 35ر د «های بهداشتی صورتماسک»محصوالت مرتبط با محافظت در برابر ویروس و جستجوی کلمه کلیدی 

سایر محصوالت نیز شاهد  .است یافتهیشافزادرصد  3500، 2019نسبت به مدت مشابه در سال  2020فوریه 

جلوگیری کنند.  هایفروشخردهزیرا مردم تمایل دارند از مراجعه به مراکز خرید و ؛ بهبود فروش هستند

هایی هستند که بیشترین گروه ازجملههای بهداشتی محصوالت مصرفی روزانه و محصوالت مرتبط با مراقبت

 .1فروش را از طریق کانال تجارت الکترونیکی دارند

که مشاغل تحویل غذا در تایلند  گفته است ،3ه گتمدیرعامل برنام 2یتایاکاستواتن ینیاپدر همین حال، 

میلیون بار  2.2بیش از  گت ماه گذشته، برنامه 12 در"درصد رشد کند. وی گفت:  31تواند می 2020در سال 

ها در مورد نگرانی. اندپرسنل تحویل به ناوگان ما پیوسته 40،000بیش از  کهیدرحالبارگیری داشته است، 

ما با  کهیدرحال، شده است گت از طریق برنامه هاسفارشو شیوع ویروس باعث افزایش چشمگیر  آلودگی هوا

ا تقروند را اراین های بیشتر و تبلیغات برای ارائه خدمات برای جذب کاربران جدید، اضافه کردن تخفیف

تا اپراتورهای تحویل غذا نسبت به ایمنی و  شده استنیز باعث  19-یدوضعیت کو"افزاید:وی می. "بخشیممی

عتماد ها باعث افزایش ابندی مناسب توسط رستورانهمچنین بسته "بهداشت مواد غذایی بیشتر مراقب باشند.

 .شده استکاربران به محصوالت غذایی این شرکت 

 یتوجهقابلرشد  2019نسبت به مدت مشابه در سال  ایتالیدر ا نی، فروش آنال2020سال  هیدر فور ایتاليا:

-کوید ویروس وعیش ریتحت تأث یادیتا حد ز یکی، در طول آخر هفته، بخش تجارت الکترونیژهوبه. داشته است

 شیدرصد افزا 5/101نسبت به مدت مشابه سال قبل  نی، فروش آنالفوریه 22. روز شنبه قرارگرفته است 19

 .4داشته است

                                              

 

 

1 https://www.nationthailand.com/news/30383146 
2 Pinya Nittayakasetwat 
3 www.getthailand.com 
4 https://www.statista.com/statistics/1101844/impact-of-coronavirus-covid-19-on-e-commerce-in-italy/ 
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 2020فوریه  -بر فروش آنالین در ایتاليا 19-وید: تأثير ویروس ک23شکل 

 
 Statistaمنبع: 

در  یطورکلبهو مواد غذایی،  یبهداشتدر مورد محصوالت ویژه فعالیت تجارت الکترونیکی، به :آمریکا

، در جستجوی 1ی پاکویودهنده فناورالکترونیکی و ارائه شده از تجارتارائهرونق دارد. طبق اطالعات  آمریکا

شیوع . ستا یافتهیشافزا یاییضد باکترمحصوالت آمازون محصوالتی مانند دستگاه ضدعفونی دستی و صابون 

 کلیک افزایششود. فروشندگان دیجیتال مانند آمازون یک مزیت و چالش محسوب میکرونا برای ویروس 

ماالً دالر جستجوهای بیشتری را به دنبال دارد، اما با افزایش مشکالت زنجیره تأمین، فروشندگان شخص احت

 .2هستند کاهش هزینه تبلیغات خودو هایی برای محدود کردن ثالث به دنبال راه

 وعیبه مراقبت از فرزندان خود در خانه در هنگام ش لیتما یشتریب نیوالددر کره جنوبی  کره جنوبی:

درصد رشد  360از  شی، بیآموزش هاییبازاسباب نیبا سال گذشته، فروش آنال سهیدارند. در مقا روسیو

 .3داشته است

                                              

 

 

1 www.pacvue.comc 

2 https://www.paymentscardsandmobile.com/covid-19-concerns-effecting-e-commerce-as-consumers-avoid-

physical-stores/ 
3 https://www.statista.com/statistics/1101712/south-korea-impact-of-coronavirus-outbreak-on-online-toy-sales/ 

https://www.statista.com/statistics/1101712/south-korea-impact-of-coronavirus-outbreak-on-online-toy-sales/
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 در کره جنوبی بازياسباببر فروش  19-یدکو یروسو يرتأث: 24شکل 

 
 Statistaمنبع: 

 27 نیب یاست. در بازه زمان شیدر حال افزا اساسی نیز در کره جنوبی ییمحصوالت غذاآنالین فروش 

 1درصد رشد داشته است. 2000از  شیبا سال گذشته ب سهیها در مقانیتامی، فروش وهیفور 11تا  هیژانو

 ه جنوبیفروش آنالین محصوالت غذایی در کر: 25شکل 

 

                                              

 

 

1 https://www.statista.com/statistics/1101727/south-korea-impact-of-coronavirus-outbreak-on-online-functional-

foods-sales/ 

Statista :منبع



 47 (تالیجید اقتصاد بر دیتأک با) اقتصاد بر دیجد یکرونا روسیو ریتأث

 

 

 1ل پارسل هیروگیر تبدیل شود، متخصص تحویی همهیک بیمار، در انگلیس به 19-ر کویداگ انگلستان:

می افزایش هاروشیفهخرد کل از درصد 40خریدهای تجارت الکترونیکی احتماالً در اوج خود به  عتقد استم

اه تا خرید از فروشگ تغییرتوانند کند که اطمینان حاصل کنند که میب میترغی را فروشانخرده این امر. یابد

 ند.را تأمین کندر منزل تحویل 

ویروس دولت، اگر ویروس در کرونا در برنامه اقدام"گوید: می یروپارسل ه کنندگانرئیس تحقیقات مصرف

ی داشتن افراد از اجتماع مانند تعطیلهای قرنطینه و دور نگهانگلستان جای پای خود را باز کند، دولت استراتژی

کند. این احتمال وجود دارد که های گسترده و... را اعمال میمدارس، تشویق کار در خانه و کاهش تجمع

های بزرگ خودداری کنند. مشتریانی که تاکنون در کنندگان بخواهند از مراکز خرید شلوغ و فروشگاهمصرف

 غییرها، نظر خود را تاند، احتماالً برای جلوگیری از شلوغ بودن فروشگاهمقابل تجارت الکترونیکی مقاومت کرده

 .2کنندآنالین اقدام می صورتبهداده و برای خرید مواد غذایی و کاالهای خانگی 

قبل از رکود حدود هفت یا هشت هفته گیر شود، بینی کرد اگر ویروس همهرئیس ارشد پزشکی ولز، پیش

ایی، مواد غذ خانهدر اگر این دوره اوج اتفاق بیفتد، افزایش تقاضا برای تحویل رسد. میزان خرید به اوج خود می

 خواهد فزایشدرصد ا 100 احتمالبهها ویژه محصوالت خاص مانند سفیدکننده و صابونکاالهای خانگی و به

رید خ کاهش برای و دهند تغییر الکترونیکی تجارت سمت به را خود کاالهای فروش باید فروشانیافت. خرده

 .ریزی کنندهای آینده برنامهها طی ماهفروشگاه

کنند  مشورت ونقلحمللجستیکی  یهاگروهمند شوند و با باید از توانایی فروش آنالین بهره فروشانهخرد

مورد سودآوری در مواقع اضطراری نیست،  یکیناخانه آماده شوند. در توجه در تحویل تا برای یک جهش قابل

رسد که فروش در کل می به نظرکننده است. در حقیقت، بلکه فقط نحوه برآورده شدن نیازهای عادی مصرف

 .یابددر دوره اوج ویروس کاهش می

، بعد از اتمام بحران مدتکوتاهاینکه آیا افزایش فروش تجارت الکترونیک درازمدت است یا  فرانسه:

ی براکه  دیگر برخیهای قدیمی خود بازگردند، اما بسیاری از خریداران ممکن است به عادتشود. مشخص می

 وممکن است شیوع این  عالوه برادامه دهند.  اند، ممکن است به این کارخرید کردهطور آنالین به بار یناول

                                              
 

 

1 www.ParcelHero.com 

2  https://postandparcel.info/119521/news/e-commerce/covid-19-in-the-uk-e-commerce-purchases-could-

increase-to-40-of-all-retail-sales/ 



 فضای مجازی پژوهشگاه    48

 

متعدد رخ دهد )هنوز مشخص نیست که آیا این بیماری الگوی فصلی مانند  هایدورهدر ی این بیماری گیرهمه

 کروناویروس اگرود داشته باشد. الزم است برای موج بعدی آمادگی الزم وجآنفوالنزا خواهد داشت( و بنابراین 

-آسیب کنندگانبرای بسیاری از مصرف آنالینبه یک مشکل مکرر تبدیل شود، ممکن است نیاز به ادامه خرید 

 1پذیر و سالخورده باشد.

 یک در فرانسه در 19-کوید روسیو وعیرا بعد از ش نیو آنال حضوریآمار درصد رشد فروش نمودار زیر 

 شود فروش آنالین رشد زیادی داشته است.که دیده می طورهماندهد. ینشان م 2020 هیفور ازهفته 

 
 هاي فرانسه در طول یک هفته: رشد فروش حضوري و آنالین در سوپرمارکت26شکل 

 
 Statistaمنبع: 

 ICTدر بازار  19-کویدویروس هاي ناشی از شيوع فرصت -2-6

باعث ایجاد پنج تغییر عمده در محیط کالن  19-کند که شیوع کویدبینی میپیش داده المللیینبشرکت 

کند. این پنج ای را برای بازار فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم میهای گستردهچین خواهد شد که فرصت

 :از اندعبارتتغییر 

                                              
 

 

 همان 1
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 فناوري اطالعات و ارتباطات: تغييرات عمده و فرصتهاي بازار 27شکل 

 

رود شیوع شود. انتظار میهای شغلی بزرگی نیز ایجاد میهای موجود، فرصتها و چالشدر میان بحران

چین، به داده  المللیینب شرکت دتحلیلگر ارشایجاد کند.  ICT های جدیدی را برای بازاراین بیماری فرصت

ها و عادات همکاری از راه دور، اجرای دیجیتال برای توسعه قابلیتکند تا از فناوری فروشندگان توصیه می

انی های پشتیبها و استفاده از سیاستو کنترل مناسب هزینه محصوالت و خدمات آنالین و اجرا مؤثربازاریابی 

مانند ویدئو هایی ها از راه دور نظیر آموزش و امور کاری زمینهنیاز به انجام برخی فعالیت. 1دولت استفاده کنند

-گذاری فراهم میمخصوص چت و... را برای سرمایه یافزارهانرمهای آموزش الکترونیکی، ها، پلتفرمکنفرانس

 کند.

دی یجمانند  ییها، شرکتیکیتجارت الکترون لیتماس انسان به انسان در تحو حداقل رساندنبه  یبرا

 ها و هواپیماهای بدون سرنشینرباتبا استفاده از  "بدون تماس" یهاحلراه شیدر حال آزما 2میئوانو  داتکام

ها در داخل خود از روبات یپزشک لیحمل وسا ای ینمراجع ییهنمارا یبرا نیزها مارستانیب یهستند. برخ

سعه باشد که به دنبال تو ییهاشرکت فرصتی برایتواند یطور بالقوه مبهموضوع نیز  نیکنند. ایاستفاده م

 خودکار انجام دهد. طوربه یمکان عموم کیرا در  فیتواند وظایهستند که م هایییرفناو

                                              

 

 

 .مراجعه کنید )IDC # CHC46039520 (بر اقتصاد و بازار فناوری اطالعات و ارتباطات چین 19-ع کویدجهت مطالعه بیشتر به تأثیر شیو 1

2 Meituan 
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با استفاده از هوش  19-کوید وعی، امکان مهار شبرای رشد مخارج بارز یهااز نمونه یک، یه سالمتدر حوز

 یچگونگ 19-کویددر مورد  نیو چ سازمان بهداشت جهانیمشترک  تی( است. گزارش مأمورAI) یمصنوع

هدف  تیجمع تیریمخاطب و مد یابیرد تیتقو یبرا" یهوش مصنوع یهایبزرگ و فناور یهااستفاده از داده

فاده شروع به است ماریاسکن و سوابق بیتیس وتحلیلیهتجزدر هنگام  نیهمچن ان. محققشده استاستفاده "

معتقد است داده  المللیینب شرکتاند. کرده 19-کوید صیاز تشخ یبانیپشت یبرا قیعم یریادگی یهافناز 

 .مشاهده شودنیز در اروپا  ندهیچند هفته آ یموارد استفاده ممکن است ط نیاز ا یکه برخ

نظیر مواد غذایی و میوه و سبزیجات ها تجارت الکترونیک نیز برخی بخش یدرزمینهکه دیده شد  طورهمان

در حوزه سرگرمی نیز، . کرده استفراهم  گذارانیهسرماهای مناسبی را برای رو به رشد است و فرصت سرعتبه

 نیمصرف رسانه در خانه شود. ا شیتواند باعث افزایماین امر از مردم در خانه بمانند،  یشتریهرچه تعداد ب

ننشال فایبه گزارش  شود. یو باز دئویمانند و یسرگرم هاییسسرواز  شتریممکن است منجر به استفاده بامر 

ته ها در دو هفبرنامه یهفتگ یریبارگ نیانگیدر سطح کشور، م قرنطینهاقدامات  یپس از اجرا نیدر چ ،1تایمز

 یهایری. در همان ماه، بارگافتی شیافزا 2019کل سال  نیانگیبا م سهیدرصد در مقا 40 هیاول ماه فور

 یها. دادهاست یافتهیشافزا درصد 80 گذشته آنبا سال  سهیقااپل در م یهادر دستگاه یهفتگ یهایباز

 مصرف را به دست شیافزا زین یسنت یهادهد که رسانهینشان م اکرونویروس  وعیدر هنگام ش نیاز چ 2نیلسن

 .3تداشته اسدر شرایط معمول روند نزولی  کهیدرصورت، رشد کرد دیپس از سال جد ونیزیتلو یتماشا .آوردند

                                              

 

 

1 Financial Times 

2 Nielsen 

3 https://www.weforum.org/agenda/2020/03/covid-19-coronavirus-media-entertainment-sports 

منبع: اپ انیه1

شکل 28: افزایش دانلود بازي در شرایط قرنطينه در چين
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19-کویدویروس روی اقتصاد دیجیتال در زمان شیوع های پیشبنابراین فرصت

 

طوربه

 

اندعبارتخالصه 

 

از:

 

 

                                              
 

 

1 App Annie via FT: www.appannie.com 

فرصت 
های جدید 

در بازار 
ICT

هاي بزرگ در مورد هوشمندسازي و نوسازي عملیات دولتیهاي دیجیتال و دادههاي پلتفرمفرصت

+ ر هاي شههاي هوشمند در زمینه عدم تمرکز خوشهامکاناتی براي شهرهاي جدید و پارک
شهرهاي مرکزي

هاي اقبتهاي خدمات درمانی آنالین در رابطه با شتاب تحول دیجیتالی سیستم مرفرصت
بهداشتی

هایی براي برگزاري کالس و آموزش آنالینفرصت

دورکاري و فعالیت در دفتر از راه دور و آنالین

، تجارت و خدمات بدون تماس رو در رو و تجارت 5Gهاي کاربردي صنعت برنامه
الکترونیکی به خصوص در زمینه سبزیجات و مواد غذایی تازه 

ا شتاب هاي مدیریت زنجیره تأمین، تولید و خدمات در رابطه بهاي مربوط به روباتفرصت
1+ استراتژي جهانی زنجیره تأمین چین 

سرگرمی، بازي هاي آنالین، فیلم و ویدئو



 فضای مجازی پژوهشگاه    52

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

بندیجمع

 

هاشنهادیپو 

 

کویدویروس های مربوط به نگرانی

-

19

 

در

 

طورهمانشود. همه جوانب زندگی دیده می

 

یهابخشکه در 

 

ا نشان ه. بررسیبوده استهای مختلف اقتصاد تأثیرگذار قبل بررسی شد شیوع این بیماری در جهان، بر بخش

یرکود اقتصاددهد خطر وقوع می

 

یواقع

 

یریپذبیاست. آس

 

یاقتصادها

 

بزرگ،

 

کند شدنبا 

 

اقتصادی، رشد 

یافتهیشافزا

 

است

 

یو کشورها

 

هاشوکختلف اکنون کمتر قادر به جذب م

 

لیتمای هستند. بحران مال

 

یهستگبه آ

 

یجادشدهامدت یو در طوالنداشته 

 

یهاواسطهو 

 

یمال

 

یو سپس اقتصاد واقع

 

دانشمندان هنوز را مختل کند. 

رو ی از موضوعات پیشدرک روشنی از رفتار ویروس، میزان انتقال و میزان کامل عفونت ندارند. عدم اطمینان یک

های منسجم، هماهنگ و معتبر سیاسی، بهترین فرصت را برای های اقتصادی است. واکنشریزیدر برنامه

.آوردناشی از شکست اقتصادی فراهم میآثار محدود کردن 

 

ند. افروشی و... با شیوع ویروس دچار آسیب شدهصنایع مختلف مانند صنعت گردشگری، هواپیمایی، خرده

طوربهتواند های تجارت الکترونیکی می، فعالیتحالینباا

 

، زیراای توسعه یابدغیرمنتظره

 

ه از همان افرادی ک

یفروشخردههای فروشگاه

 

صورتبهمانند تا خریدهای خود را کنند، در داخل خانه میو مراکز خرید اجتناب می

 

ال نق اقتصاد دیجیتال داشته و از طرفی اقتصاد دیجیتآنالین انجام دهند. شیوع این ویروس تأثیرات مثبتی بر رو

داشتن مردمها برای دور نگهکند. با افزایش قرنطینه و اقدامات دولتبه کاهش شیوع این بیماری کمک می

 

از 

های گسترده، توجه به ابزارهای اقتصاد دیجیتال برای رفع نیازهای مختلف از تأمین های عمومی و تجمعمکان

روزروزبهتا آموزش، کار، بهداشت و درمان، سرگرمی و... غذا گرفته 

 

یافتهیشافزا

 

است

 

و شیوع این بیماری باعث

 

.شده استهایی در این زمینه ایجاد نوآوری

 

میتواند زمینه روشنی برای رشد سریع پیشرو داشته باشد.  ورشکستگی کشاند –

یا اگر یک بحران طوالنی گزینههای جایگزین را به  بهبود یابد  نماید. اگر تجارت الکترونیکی بتواند سریعتر

بلندمدت باشد. مشکالت عملیاتی هفتههای اول میتواند به توسعه و تقویت زیرساختها در این حوزه کمک

است، اما همچنان میتواند برنده  تجارت الکترونیکی در برخی از بخشها از بحران ضربه بزرگی دیده
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جایگاهعات و ارتباطات در حال افزایش صنعت فناوری اطال

 

درواقعاست و خود 

 

تواند ضرر مستقیم را می

توانند فعالیت خود را به صورت آنالین و فروشان و مراکز خرید میخردههای غیرمستقیم جبران کند. به روش

در تالش هستندمختلف های شرکتهای تجارت الکترونیک ادامه دهند. با استفاده از پلتفرم

 

ل که طبق معمو

شدهخواستهکار خود را ادامه دهند. از کارمندان 

 

و با استفاده از ابزارهای ارتباط از راه دور به است که از خانه 

کار خود ادامه دهند.

 

سونیل کومار ورما
1

دیتار گلوبالرشد فناوری اطالعات و ارتباطات د، تحلیلگر ا
2

ویروس شیوع »، اظهار داشت: 

رای ها باید ب، سازماندرهرحالزیرا ؛ دهنده خدمات ارتباطی استنظیر برای فروشندگان ارائهدر چین فرصتی بی

.«ادامه کار، همکاری خود را ادامه دهند

 

 

کلدیتا گلوبال

 

مخارج

 

2020ارتباطات و همکاری در چین را در سال 

 

یباً تقر

 

40.8

 

آمریکامیلیارد دالر 

 

«خدمات»زند. از این تعداد، تخمین می

 

91

 

درصد

 

و 

 

8ها /برنامهافزارنرم

 

رادرصد 

 

تشکیل

 

بسته. دهند

 

به

 

زمانمدت

 

شیوع

 

بیماری،

 

این میزان

 

تواندمی

 

به

 

میزان

 

یتوجهقابل

 

باال

 

.رود

 

ها شود که کلیت دادهبینی میپیش

در شبکه

 

تلکو

 

کروناها در مناطق شیوع صورت تصاعدی افزایش یابد، زیرا شرکتبه

 

ا حدیت

 

با همتایان خود 

هایتعامل خواهند داشت. بخش بزرگی از این افراد در مورد برنامه

 

یدیوو

 

چت

 

افزارهانرمیا سایر 

 

و 

هاعاملیستمس

 

چت،د ویمانن

 

اسکایپ

 

3و زوم

 

د.بحث خواهند کر

 
، شرایط های مختلف اقتصادبیماری در بخشهای شیوع این علیرغم چالشبنابراین همانطور که بررسی شد، 

بازار فناوری اطالعات و ارتباطاتکنونی یک سناریوی سودمند را برای فروشندگان و همچنین مشتریان بالقوه 

 
و تجارت الکترونیک

 

.دهدارائه می

 

 اقتصادي  گذارانبراي سياست هاییيشنهادپ 

د. انویروس را اعالم کرده مقابله با ینهدرزمهای کامالً هماهنگ و خاص های ملی پاسخبا شیوع ویروس دولت

هایی که میلیاردها میلیارد وام برای اهداف خاص به شرکتاز مقامات باعث شد در چین، شیوع این بیماری، 

                                              
 

 

1 Sunil Kumar Verma 

2 GlobalData 

3 Zoom 
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ر هوایی خب ونقلحملهای خاص مانند دارای محدودیت نقدینگی هستند و همچنین پشتیبانی مالی از بخش

 9مارس نرخ بهره را کاهش داد و در  3ک اقدام اضطراری در ، بانک مرکزی فدرال رزرو در یآمریکا. در دهند

مالی را ترغیب کرد تا نیازهای مالی  مؤسسات، آمریکاهای بانک هایکنندهیمتنظمارس با هماهنگی با سایر 

حمایت از شرایط مالی برای جلوگیری از تبدیل  باهدفدیده را برآورده کنند. اقدامی مشتریان و اعضای آسیب

مارس، بانک مرکزی فدرال رزرو نیویورک عملیات خرید مجدد  9تر. در شوک به یک بحران مالی گسترده

 .1نموداعالم را  جلوگیری از بحران عمیق اعتباریبرای ی میلیارد دالر 50 شبهیک

ها در اواخر های سیاست پولی آنکمیته کهیهنگامیس رود بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلانتظار می

شوند، اقداماتی در این زمینه انجام دهند. کشورهایی که اقدامات مالی فقط در این ماه ماه جاری تشکیل می

میلیارد  9.2درصد از تولید ناخالص داخلی(، کره جنوبی ) 0.19میلیارد دالر یا  9.6اند شامل ژاپن )اعالم کرده

درصد از تولید ناخالص داخلی(  0.20میلیارد دالر،  4.1درصد از تولید ناخالص داخلی( و ایتالیا ) 0.56دالر، 

ها بستگی به مسیر ویروس و همچنین اثربخشی سایر اقدامات برای مهار سرریزهای است. کافی بودن این هزینه

 .2منفی ناشی از شوک رشد اقتصادی دارد

 "مناسب"و سران بانک مرکزی متعهد شدند که اقدامات مالی و پولی  G20 گروه مارس، وزرای دارایی 6در 

لی الملصندوق بین اند.های انبساطی پولی و کاهش نرخ بهره را اجرا کردهدر حال حاضر سیاست را انجام دهند و

و واکنش بازار  درآمدکممیلیارد دالر اعتبار برای حمایت از کشورهای  12میلیارد دالر و  50پول و بانک جهانی 

ویروس، میزان این دانشمندان هنوز درک روشنی از رفتار  .3اقتصادهای نوظهور بازار به ویروس، اعالم کردند

بینی خواهد بود. انتقال و میزان کامل عفونت ندارند. عدم اطمینان بخشی از زمینه برای آینده قابل پیش

صت را برای محدود کردن پیامدهای ناشی از شکست های منسجم، هماهنگ و معتبر سیاسی، بهترین فرپاسخ

 .آورداقتصادی و متأسفانه آنچه در حال حاضر یک فاجعه انسانی است، فراهم می

ها لتکرونا به دو ویروس جهت به حداقل رساندن تأثیرات اقتصادی هایییشنهادپالمللی پول صندوق بین

را برای  19-کوید گیرنند انجام دهند تا اثرات اقتصادی همهتواگذاران چه اقداماتی می. سیاستداده استارائه 

-های نقدینگی از صندوق بینو متوسط کاهش دهند؟ در اینجا سه اقدام فراتر از توصیه درآمدکمکشورهای 

 المللی پول وجود دارد:

                                              
 

 

1 https://www.csis.org/analysis/global-economic-impacts-covid-19 
 همان 2

3 https://www.csis.org/analysis/global-economic-impacts-covid-19 
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 اقتصاد دیجيتال گذارانبراي سياست هاییيشنهادپ 

 

های ها از تماس. آنشده استمنعکسکرونا در اقتصاد در تغییر رفتارهای مردم ویروس یک نمونه از تأثیرات 

کنند. ها، پرواز و موارد دیگر خودداری میعمومی، مراکز خرید، رستوران ونقلحملعمومی، رویدادهای بزرگ، 

نالین و کار آحرکت به زندگی . گذاشته استآثار متفاوتی بر زندگی و کار مردم  شدهیلتحمهای این محدودیت

 کند:میدو مشکل اساسی را ایجاد 

 مثالعنوانبه ؟ها آمادگی الزم برای رسیدگی به این موارد را دارندسازمانآیا  :افزایش شدید ترافيک -1

ا هپهنای باند کافی دارند؟ آیا آن ها، آیا آنها در عرض چند ماه دو برابر شوداگر پایه مشتری آنالین آن

ها و خدمات آنالین فرصت استفاده کرده و از عملکرد و در دسترس بودن سیستم آماده هستند تا از

 خود اطمینان حاصل کنند؟

افزایش استفاده از خدمات آنالین و تجارت الکترونیک این تهدید  سایبري: جرائماحتمال افزایش  -2

یم دارند زندگی و اگر مردم تصمسایبری افزایش یابد.  جرائمآورد که شمار را برای دولت به وجود می

ن به و ای دنکنهای آنالین بیشتری ایجاد میحساب ، بنابراینآنالین انجام دهند صورتبهشغل خود را 

کارت اعتباری، باج افزار، اختالل در سرویس و موارد دیگر وجود  یبردارکاله معنی فرصت بیشتر برای

بزرگ برای  هایفرصتر باعث ایجاد برای اخبابیشتر و تقاضا عمومی دارد. عالوه بر این، وحشت 

 شود.بدافزارها می
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و گسترش  شیسطح جهان، با افزا ود. درب سایبریدر چند هفته گذشته، جهان شاهد افزایش حمالت 

 نیدتریشوند. جدیتر مگسترده نگیشیاز کشورها، حمالت ف یاریدر بس ناشی از ویروس کرونا یهاعفونت

 رانبرداکالههفته هشدار داد که  نیواحد سازمان ملل است که در ا کی، یسازمان بهداشت جهان مربوط بهنمونه 

؛ 1دانکرده گرید هاییبردارکالهو  نگیشیاز حمالت ف یخشب عنوانبهآن  ریشروع به استفاده از نام و تصاو

موده و جهت مقابله با حمالت های مناسب جهت توسعه فناوری را ایجاد نبنابراین نیاز است تا دولت زیرساخت

 سازی مردم اقدامات مناسب انجام دهد.ها و آگاهسایبری نیز نسبت به تقویت امنیت سیستم

 

 

 وکارهاکسبها و براي شرکت هاییيشنهادپ 

ها به دنبال یافتن راهکارهایی جهت واکنش مناطق مختلف جهان، شرکتدر  19-کوید با گسترش بحران

 تیموقعشرایط هر شرکت با توجه به است که  واضحمناسب به اثرات اقتصادی شیوع این ویروس هستند. 

جارب توانند از تها میدرگیر هستند شرکت مسئلهها با این در مناطقی که هفته حالینباامتفاوت است،  یمحل

 :شده استدادهبخشی از این تجارب در شکل زیر نشان  دیگران استفاده نمایند.

                                              

 

 

1 https://blog.radware.com/security/2020/03/the-global-impact-of-covid-19-on-markets-the-digital-experience/ 



 57 (تالیجید اقتصاد بر دیتأک با) اقتصاد بر دیجد یکرونا روسیو ریتأث

 

 

ب و کارها
س

ی ک
ی برا

صیه ها
تو

ها در برابر حمالت مخرب شبکه و سطح برنامه حفاظت از زیرساخت

فناوري اهرمی براي رفع نیاز مشتري 

دظرفیت فروش دیجیتال را گسترش دهی

ی تجربه هاي از راه دور را با یک تماس شخص
فعال کنید

یت از فرصتها براي انطباق محصوالت یا ظرف
تقاضاي فعلی استفاده کنید

اکنون براي بحران بعدي آماده شوید

اطالعات را به صورت روزانه به روز کنید

منابع دیجیتال و دسترسی به محل کار را گسترش دهید 

نیازهاي امنیتی را شناسایی کنید

نیدسیاست ها، دسترسی و آموزش را به روز ک

قابلیت هاي جدیدي را ارائه دهید از کارشناسان و پیش بینی هاي دقیق استفاده کنید

فرض نکنید که اطالعات آگاهی ایجاد می کند

براي یک دنیاي تغییر یافته آماده شوید

زنجیره تأمین را مدیریت کنید

از کارمندان خود محافظت کنید 

نید یک تیم پاسخ متقابل کرونا را تنظیم ک

شرایطی اطمینان حاصل کنید که نقدینگی براي
بحرانی کافی است

زنجیره تأمین را تثبیت کنید 

در کنار مشتریان خود باشید 

به طور مداوم درک خود را از آنچه اتفاق می افتد بازسازي کنید

عادتهاي مصرف را شکل دهید

.به سرعت در مورد نیازهاي جدید نوآوري کنید

.ه باشیدبراي بخشهاي مختلف سرعت بهبودي مختلفی را انتظار داشت

استفاده از رسانه هاي اجتماعی براي هماهنگی کارمندان و شرکا

.براي بهبودي سریعتر از آنچه انتظار دارید ، آماده شوید

.به دنبال فرصت در میان سختی ها باشید

استراتژي بازیابی خود را بر اساس مکان تطبیق دهید

از اصول انعطاف پذیري در تدوین سیاست ها استفاده کنید

احتیاط

مقیاس پذیري

تحول پذیري

تنوع
شناسایی ترافیک قانونی با قصد مخرب 

هاي کاربردي وب شناسایی حمالت پیشرفته برنامه

 : توصيه هایی براي مشاغل29شکل 



 فضای مجازی پژوهشگاه    58

 

 منابع

1. Asian development bank (ADB)., (2020). The Economic Impact of the COVID-19 

Outbreak on Developing Asia: https://www.adb.org/publications/economic-impact-

covid19-developing-asia  

2. Coronavirus Could Cost the Global Economy $2.7 Trillion. Here’s How: 

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-

risk/ 

3. Coronavirus's Impact on Consumers and Businesses in China: 

https://www.emarketer.com/content/coronavirus-china-us-covid-19-impact-retail-travel 

4. Covid-19 and its impact on the global economy: 

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/11/covid-19-and-its-impact-

on-the-global-economy 

5. COVID-19 concerns effecting e-commerce as consumers avoid physical stores: 

https://www.paymentscardsandmobile.com/covid-19-concerns-effecting-e-commerce-

as-consumers-avoid-physical-stores/ 

6. COVID-19 Concerns May Boost Ecommerce as Consumers Avoid Stores, How stock 

shortages and supply chain issues impact digital advertisers: 

https://www.emarketer.com/content/coronavirus-covid19-boost-ecommerce-stores-

amazon-retail 

7. Covid-19 in the UK: e-commerce purchases could increase to 40% of all retail sales: 

https://postandparcel.info/119521/news/e-commerce/covid-19-in-the-uk-e-commerce-

purchases-could-increase-to-40-of-all-retail-sales/ 

8. E-commerce thrives due to Covid-19 threat: 

https://www.nationthailand.com/news/30383146 

9. Economic Impacts of COVID-19 on Civil Aviation: 

https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx 

10. Empty stadiums and online streaming: how coronavirus is affecting the media industry: 

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/covid-19-coronavirus-media-entertainment-

sports 

11. Growth of online sales of functional food products during the novel coronavirus 

(COVID-19) outbreak in South Korea as of February 2020: 

https://www.statista.com/statistics/1102751/change-in-market-capital-of-european-

stock-exchanges-since-the-coronavirus-outbreak/ 

12. Growth of online sales of functional food products during the novel coronavirus 

(COVID-19) outbreak in South Korea as of February 2020: 

https://www.statista.com/statistics/1101727/south-korea-impact-of-coronavirus-

outbreak-on-online-functional-foods-sales/ 

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/
https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/
https://www.emarketer.com/content/coronavirus-china-us-covid-19-impact-retail-travel
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/11/covid-19-and-its-impact-on-the-global-economy
https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/march/11/covid-19-and-its-impact-on-the-global-economy
https://www.paymentscardsandmobile.com/covid-19-concerns-effecting-e-commerce-as-consumers-avoid-physical-stores/
https://www.paymentscardsandmobile.com/covid-19-concerns-effecting-e-commerce-as-consumers-avoid-physical-stores/
https://postandparcel.info/119521/news/e-commerce/covid-19-in-the-uk-e-commerce-purchases-could-increase-to-40-of-all-retail-sales/
https://postandparcel.info/119521/news/e-commerce/covid-19-in-the-uk-e-commerce-purchases-could-increase-to-40-of-all-retail-sales/
https://www.icao.int/sustainability/Pages/Economic-Impacts-of-COVID-19.aspx
https://www.statista.com/statistics/1101727/south-korea-impact-of-coronavirus-outbreak-on-online-functional-foods-sales/
https://www.statista.com/statistics/1101727/south-korea-impact-of-coronavirus-outbreak-on-online-functional-foods-sales/


 59 (تالیجید اقتصاد بر دیتأک با) اقتصاد بر دیجد یکرونا روسیو ریتأث

 

13. How COVID-19 is changing traditional retail and e-commerce in SEA: 

https://e27.co/how-covid-19-is-changing-traditional-retail-and-ecommerce-in-sea-

20200309/ 

14. https://www.statista.com/statistics/1101046/impact-of-coronavirus-covid-19-on-

international-tourist-spending-in-italy/ 

15. https://www.statista.com/statistics/1102658/coronavirus-lost-sales-impact-for-retailers-

europe/ 

16. IDC says China's ICT Market Faces Both Opportunities and Challenges amid the 

COVID-19 Outbreak: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHE46045120 

17. IDC Updates European ICT Market Forecast, as COVID-19 Hits Technology 

Investment Plans in 2020 and Beyond: 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR146133320 

18. OECD Economic Outlook, Interim Report March 2020: https://read.oecd-

ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2_7969896b-

en#page1 

19. The Economic Impact of COVID-19 in Low- and Middle-Income Countries: 

https://www.cgdev.org/blog/economic-impact-covid-19-low-and-middle-income-

countries 

20. The economic, geopolitical and health consequences of COVID-19: 

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/the-economic-geopolitical-and-health-

consequences-of-covid-19/ 

21. The Global Economic Impacts of COVID-19: https://www.csis.org/analysis/global-

economic-impacts-covid-19 

22. The Global Impact of COVID-19 on Markets & the Digital Experience: 

https://blog.radware.com/security/2020/03/the-global-impact-of-covid-19-on-markets-

the-digital-experience/ 

23. What are the possible economic effects of COVID-19 on the world economy? Warwick 

McKibbin’s scenarios: https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/03/06/what-are-

the-possible-economic-effects-of-covid-19-on-the-world-economy-warwick-

mckibbins-scenarios

 

  

https://www.statista.com/statistics/1101046/impact-of-coronavirus-covid-19-on-international-tourist-spending-in-italy/
https://www.statista.com/statistics/1101046/impact-of-coronavirus-covid-19-on-international-tourist-spending-in-italy/
https://www.statista.com/statistics/1102658/coronavirus-lost-sales-impact-for-retailers-europe/
https://www.statista.com/statistics/1102658/coronavirus-lost-sales-impact-for-retailers-europe/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prCHE46045120
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prEUR146133320
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2_7969896b-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2_7969896b-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2_7969896b-en#page1
https://www.cgdev.org/blog/economic-impact-covid-19-low-and-middle-income-countries
https://www.cgdev.org/blog/economic-impact-covid-19-low-and-middle-income-countries
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/the-economic-geopolitical-and-health-consequences-of-covid-19/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/the-economic-geopolitical-and-health-consequences-of-covid-19/
https://www.csis.org/analysis/global-economic-impacts-covid-19
https://www.csis.org/analysis/global-economic-impacts-covid-19


 فضای مجازی پژوهشگاه    60

 

 




