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 و خالصه مقدمه

تخصصی سازمان با همکاری چندین نهاد بین المللی و آژانس های  "1کمیته هماهنگی فعالیت های آماری"    

چگونه کرونا جهان "با انتشار گزارشی تحت عنوان  ،سازمان ملل درملل از جمله دفتر مقابله با جرم و مواد مخ

، به بررسی پیامدهای کرونا بر رویه های جاری جهانی از جمله حوزه های "ماریچشم انداز آرا تغییر می دهد: 

در بخش مربوط به تحوالت اقتصادی به موضوعاتی  ،اقتصادی، اجتماعی، و منطقه ای پرداخته است. این گزارش

 و می پردازد... تجارت جهانی، تولیدات کارخانه ای و  ،انکداری، حمل و نقل هوایی، بازار کاراز قبیل وضعیت ب

از شیوع کرونا، میزان اثرگذاری این بحران جهانی را در هر حوزه  رها در بازه های زمانی قبل و بعدمابا مقایسه آ

 تند از: عبار ،از جمله یافته های گزارش در بخش اقتصادیارزیابی نموده است. 

  شرکت ها در کشورهای در حال توسعه که با کمبود درآمد شدید مواجه شده اند، به دنبال استفاده از خطوط

 جهانی انکیب میزان اعتبارات بر انبساطی تأثیر کسری، اعتباری برای حفظ سرمایه کاری خود هستند. چنین

 داشت. خواهد

 بیش  ،بر این صنعت هتجربه می کند. خسارت های واردعمیق ترین بحران تاریخی خود را  ،صنعت هواپیمایی

میلیارد دالر درآمد  02شرکت های هواپیمایی  ،0202 صرفا در ماه مارسبوده است. از هر صنعت دیگری 

میلیارد و  2 به ترتیب ،خود را از دست داده اند. همچنین، فرودگاه ها و سرویس های خدمات ناوبری هوایی

 ذال ،ایی یک صنعت حیاتی برای جهان استد را از دست داده اند. صنعت هواپیممد خومیلیون دالر درآ 208

باالترین اولویت را باید برای تقویت و جبران مالی این صنعت گذاشت تا بتواند بر پیامدهای بی سابقه این 

 بحران غلبه کند.

 ه بی سابق ،که از زمان جنگ جهانی دوم وارد نمودهبه بازارهای کاری  ای را بحران کرونا یک شوک بی سابقه

که  ،کاهش یابد 0202درصد در سه ماهه دوم  5/12می باشد. ساعت کاری در مقیاس جهانی ممکن است تا 

 ساعته می باشد. 82میلیون کارگر تمام وقت در یک هفته کاری  525کار  دادنمعادل از دست 

                                                           
1 - committee for the Coordination of Statistical Activities  
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 به نسبت  0202درصدی در سه ماهه اول  5هش حاکی از کا ،آمارهای کنونی آنکتاد در مورد ارزش تجارت

د در سه ماهه  دوم امسال خواه، بر تجارت جهانی وضعیتپیامد این ن می باشد. بیشترین سه ماهه قبل تر از آ

 درصد به نسبت سه ماهه اول افت پیدا کند. 9/02بود و پیش بینی می شود که 

 رزهام بستنسفر و  تیبه سرعت مهار و مدت محدود وجهبا ت یاحتمال یوهای، سناریبخش گردشگر یبرا ،

 دارد.  تیحکا 0202 سال یجهان برا مقاصد گردشگریدر  یدرصد 22تا  22از کاهش 

 بانکداری

 است، خارجی پذیری آسیب یک شاخص اصلی که خارجی، بانک های از مدت کوتاه تقاضا برای اعتبار      

 رد این، بر . عالوهرفته استباال  توسعه حال در اقتصادهای و نوظهور بازارهای گیرندگان وام از برخی برای

 وجهیت قابل تغییرات توان می است، شده ایجاد گیر همه این بیماری توسط که جهانی مالی شوک ها به واکنش

در  های بین المللی ، میزان تقاضا برای وام0219تا پایان سال  .کرد بینی پیش ملی بانکی های سیستم بین را

درصد از تقاضا برای وام  55درصد بود. این در حالی است که در کشورهای آمریکای التین  28بازارهای آسیایی 

درصد تقاضا  22. در اروپا نیز درصد فرامنطقه ای بود 85و تنها  معطوف به بانک های و ارزهای داخل منطقه بود

 ارزهای اروپایی بود.  وروپایی معطوف به بانک های ا ،برای اعتبار و وام

 مکزیک، چین و لهستانمطالبات خارجی در سه کشور مقایسه : 1نمودار 

 

شرکت ها در کشورهای در حال توسعه که با کمبود درآمد شدید مواجه شده اند، به دنبال استفاده  ،همچنین     

 بانکی میزان اعتبارات بر انبساطی تأثیر کسری، از خطوط اعتباری برای حفظ سرمایه کاری خود هستند. چنین

 داشت. خواهد جهانی
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 صنعت هواپیمایی

ش بر این صنعت بی هصنعت هواپیمایی عمیق ترین بحران تاریخی خود را تجربه می کند. خسارت های وارد     

به دلیل محدودیت  وکه هدف و ماهیت آن جابجایی مسافر و کاال می باشد  ؛ چرابوده استاز هر صنعت دیگری 

گیر شدند و  درصد پروازها در ماه مارس زمین 92بیش از  این صنعت عمال زمینگیر شده است. های اعمالی،

 11نزدیک به صفر شد. میزان ترافیک هوایی از زمان شیوع بیمار سارس و یا حتی حمالت  ،تقاضا برای پرواز

 برای ماه آوریل وخیم تر باشد. مارها آکمتر شد. پیش بینی می شود  ،0221سپتامبر 

  : ریزش تقاضای ترافیک هوایی2نمودار 

 
 

 : وضعیت ریزش مسافران هوایی به تفکیک مناطق3نمودار 
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)زمان اعالم همه گیری  0202مارس  11بر اساس آمارهای سازمان هواپیمایی بین المللی، میزان پروازها در      

 58حدود درصد کاهش یافته است. همچنین در همان بازه، تعداد مسافران  52، 0219جهانی( به نسبت مارس 

 25 باک مربوط به منطقه آسیا پاسیفی ،است. بیشترین کاهش مسافر یافتهمسافر( کاهش میلیون  192)معادل درصد 

 میلیون کاهش مسافر می باشد.  55و  52مریکای شمالی به ترتیب با اروپا و آپس از آن  میلیون مسافر، و

کاهش، افزایش تقاضا این درصد بوده که علت کم بودن  19نیز  0202میزان کاهش بارهای هوایی در مارس       

بارهای پزشکی و محموله های بهداشتی می باشد. ضررهای مالی در صنعت هوایی نیز بسیار شدید بوده  برای

میلیارد دالر درآمد خود را از دست داده اند. همچنین،  02شرکت های هواپیمایی  ،0202 است. صرفا در ماه مارس

مد خود را از دست میلیون دالر درآ 208میلیارد و  2 به ترتیب ،فرودگاه ها و سرویس های خدمات ناوبری هوایی

 باالترین اولویت را باید برای تقویت و جبران لذا ،ایی یک صنعت حیاتی برای جهان استداده اند. صنعت هواپیم

 مالی این صنعت گذاشت تا بتواند بر پیامدهای بی سابقه این بحران غلبه کند. 

 2121و  2112ر وضعیت آماری ماه به ماه مسافران هوایی د: 4نمودار 
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 به تفکیک منطقه 2121: وضعیت محموله های هوایی در مارس 5نمودار شماره 

 

 بازار کار

ه بی سابق ،که از زمان جنگ جهانی دوم وارد نمودهبه بازارهای کاری  ای را بحران کرونا یک شوک بی سابقه      

که معادل  ،کاهش یابد 0202درصد در سه ماهه دوم  5/12می باشد. ساعت کاری در مقیاس جهانی ممکن است تا 

کاهش ساعات  ،ساعته می باشد. در واقع 82میلیون کارگر تمام وقت در یک هفته کاری  525کار  دادناز دست 

 فراتر رفت.  0229و  0222ر بحران های سال از میزان کاهش ساعات کاری د، 0202در کاری 

  : کاهش ساعات کاری به تفکیک وضعیت اقتصادی کشورها6نمودار 

 
 

 : کاهش ساعات کاری به تفکیک مناطق جغرافیایی7نمودار 
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درصد از نیروهای کاری جهان در کشورهایی بودند که ذیل اقدامات شدید قرنطینه  21 ،0202 وریلتا آغاز آ     

درصد کاهش یافت که علت عمده نیز برداشتن محدودیت ها در چین  22آوریل، به  00مار تا این آقرار داشتند. 

 الیمینکه پیامدهای سابقه و طوالنی مدت خواهد بود. علیرغم ا یبود. پیامدهای بیکاری ناشی از کرونا عمیق، ب

ناشی از این بحران اندکی زمان بر خواهد بود تا اثرات آن نمایان شود، با این حال پیامدهای بحران را بر بازار کار 

داللت بر این دارد که بسیاری از کارگران و خانواده  ،می توان فوری و بدون وقفه مشاهده نمود. کاهش اشتغال

 ند رفت. های آنان به وضعیت فقر فرو خواه

 تجارت جهانی

شاخص های کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل نشان می دهد که ارزش قیمت ها و تجارت جهانی از      

خواهد شد. پیش بینی می شود این روند کاهشی  پذیر تأثیر، به طور منفی 0202زمان شیوع کرونا در سه ماهه اول 

 ه یابد. با شتاب بیشتری ادام 0202در سه ماهه دوم 

 2121تا سه ماهه دوم  2118از  : حجم تجارت کاالها در مقیاس جهانی8نمودار 

 

 2121می  5مارس تا  24: وضعیت تجارت کاالها از 2نمودار 
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 برای شده انجام اقدامات با جهانی اقتصاد که هنگامی 0219 سال اواخر از کاال جهانی تجارت ارزش و حجم     

آمارهای کنونی آنکتاد در مورد ارزش  .نمی دهد نشان را بهبود عالئم شد، روبرو COVID-19 گیر همه مهار

ن می باشد. بیشترین به نسبت سه ماهه قبل تر از آ 0202درصدی در سه ماهه اول  5حاکی از کاهش  ،تجارت

درصد به  9/02بینی می شود که در سه ماهه  دوم امسال خواهد بود و پیش  ،پیامد این تدابیر بر تجارت جهانی

. است کاهش حال در بیشتری سرعت با کاالها قیمت ،0219 سال دسامبر نسبت سه ماهه اول افت پیدا کند. از

 ماه در درصد 5/2 ژانویه، در خود ارزش درصدی 0/1شاهد کاهش  ،"آنکتاد بازار آزاد کاالهای قیمت شاخص"

 شاهد مارس ماه در که بود کاهش این اصلی عامل ،سوخت .بوده است 0202مارس  ماه در درصد 8/02 و فوریه

کمتر  کشاورزی اولیه مواد و غذایی مواد فلزات، معدنی، قیمت مواد که حالی در بود، قیمت درصدی 0/55 افت

 بازار آزاد کاالهای قیمت شاخص" تاریخ در ماه یک در درصد 02 از بیش درصد کاهش یافت. سقوط 8از 

UNCTAD " حداکثر جهانی، مالی بحران شیوع از پس ،0222 سال دسامبر تا ژوئن ماه از. است سابقه بوده بی 

 روند کلی قدرت و مدت. انجامید طول به ماه شش دوره رکود ،زمان آن در. بود درصد 2/12 ماه در ماهانه کاهش

 .نیست قطعی هنوز جهانی تجارت و کاالها قیمت در فعلی نزولی

 قیمت کاالها در بازار آزاد : شاخص11نمودار 

 

 2121از ژانویه تا مارس  گروه کاالیی مختلف 5 های تغییر در قیمت: 11نمودار 

 



 نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در وین  9

 

 
 

 تجارت کاالهای پزشکی

 شامل تجارت جمله از که بود، دالر تریلیون 0 حدود 0219سال  در پزشکی محصوالت صادرات و واردات     

 تجهیزات شامل می گردد. را 0219 سال در جهانی کاالهای تجارت کل درصد 5 تقریباً و اروپا، اتحادیه داخل

 05 به حتی کشورها از بعضی در و داشت یدرصد 5/11 متوسط تعرفه ،کرونا با مبارزه در استفاده مورد حفاظتی

 .دیرس می درصد

 آنها نسبت حجم کل وارداتبه  2112کشور اقتصادی برتر جهان در سال  11واردات کاالهای پزشکی توسط : وضعیت 12نمودار 

 
     

 میلیارد 595 حدود، اند شده توصیف شدید کمبود با و حیاتی کرونا بحران طول در که پزشکی کاالهای تجارت

 تأمین ،بزرگ اقتصاد 12. شده است شامل را جهان کاالهای تجارت کل از درصد 5/1 که بود 0219 سال در دالر

 بزرگ خریدار 12 که حالی در ،اند داده اختصاص خود به را محصوالت جهانی صادرات کل از چهارم سه تقریباً

با رایزنی های انجام شده با کشورها، تعرفه های  .اند داده اختصاص خود به را جهان واردات سوم دو تقریباً

درصدی برای کاالهای غیر  2/5درصد بود که از تعرفه  2/8 ،واردات این دسته از کاالها در طول بحران کرونا

 کشاورزی و خوراکی کمتر بود. 
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 به تفکیک نوع کاال 2112: میزان واردات کل تولیدات پزشکی در سال 13نمودار 

 

درصد را  5عضو سازمان تجارت جهانی، تعرفه های کمتر از  128عضو از  52آمارها حاکی از آن است که       

دولت هنگ کنگ، چین، ایسلند و سنگاپور هیچ مالیاتی وضع  8 ،اند. در این میانکاالهای پزشکی اعمال نموده  بر

درصدی برای  55نکردند. با این حال، برخی تعرفه گذاری های باال در برخی نقاط مشاهده شد؛ از جمله تعرفه 

 واردات ماسک صورت. 

 : متوسط مالیات اعمالی به کاالهای پزشکی در جهان )به درصد(14نمودار 
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 صادر کننده برتر کاالهای محافظت شخصی پزشکی به تفکیک سهم جهانی 11: 15نمودار 

 

 تولیدات کارخانه ای

 کاهش غالب اقتصادهای بین در تجاری های تنش دلیل به 0219 سال در که جهانی تولید رشد رود می انتظار     

 سال طول در .داشته باشد بیشتری نزولی روند ،COVID-19 از ناشی اقتصادی اختالالت دلیل به است، یافته

 یتوجه قابل کسری صنعتی کشورهای خصوص به است؛ بوده رشد در مداوم کاهش شاهد جهانی تولید ،0219

 .داد نشان 0219در پایان  را درصد 5 از بیش ماهه سه رشد نرخ با این حال، چین. اند رسانده ثبت به را تولید از

 

 به تفکیک کشور و منطقه 2121تا فوریه  2112تولیدات کارخانه ای از ژانویه : خروجی 16نمودار 

 

 انپای در چین نو سال جشن با توان می که داد نشان را تولید چشمگیر کاهش چین ،0202 سال اول ماه دو در     

 بایستی. توجیه شودمحدود نمودن ویروس  برای مناطق سایر و ووهان نطینهقر آغاز همچنین و 0202 سال ژانویه

  جبران خواهد نمود. را 0202 سال اول ماهه سه از حاصل ضررهای سریع چقدر چین که منتظر بمانیم و ببینیم
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 0202برای سایر مناطق، از جمله اروپا، آفریقا و شرق آسیا با توجه به اینکه آمار موجود مربوط به فوریه      

در  0202رزیابی نمود. با این حال، با توجه به اینکه روند رشد تولید در اوایل ااست، نمی توان پیامدهای کرونا را 

 کشورهای مذکور نیز رو به پائین بود، قطعا با شیوع کرونا، این وضعیت وخیم تر شده است. 

 2121تا فوریه  2112از دسامبر  به تفکیک کشور و منطقهتولیدات کارخانه ای ماهیانه : تغییرات رشد 17نمودار 

 

 صنعت توریسم

 تیبه سرعت مهار و مدت محدود با توجه یاحتمال یوهای، سناریبخش گردشگر یسابقه برا یبحران ب کیدر     

 دارد.  تیحکا 0202 سال یجهان برا مقاصد گردشگریدر  یدرصد 22تا  22، از کاهش مرزها بستنسفر و 

 2121و پیش بینی برای سال  2112تا  2111: آمار توریست بین المللی از سال 18نمودار 
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 22 ،0219سال در در ماه مارس با توجه به ماه مشابه  ی توریست هادهد ورود یموجود نشان م یداده ها       

 یهداشتب وضعیت اضطراری ریتحت تأث یکه به طور قابل توجه ییاز کشورها یاریبساست.  افتهیدرصد کاهش 

می  ر دوه ایمنبع  یبازارها یابه عنوان مقصد  ای، یجهان یجهانگرد ستمیاکوس یاصل گرانی، بازقرار گرفته اند

 گردش مالیدرصد  55حدود  بیبه ترت ،گزارش شده کرونا در آن ها تعداد موارد نیشتریکه ب یی. کشورهاباشند

اثرات این بحران به  دهند. یرا به خود اختصاص م توریست خارجی گردش مالی درصد 22و  داخلی توریست

 سایر کشورها به ویژه آنهایی که درآمد آنها به توریسم وابسته است نیز سرایت خواهد نمود.

 2118در سال  : سهم درآمد کشورهای دارای بیشترین موارد ابتال به کرونا از گردشگران داخلی و خارجی12نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 



 نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در وین  14

 

 
 

 نها به صنعت توریسم وابسته استدرآمد ناخالص ملی آی که بیش از یک چهارم یکشورها: 21نمودار 

 
 

 اختالل در پست بین المللی

از هر دو مرسوله پستی در زمان بحران کرونا، یک مرسوله جامانده و ارسال نشده است. حجم پست بین      

-COVID وعیش لیدر سراسر جهان به دل یپست یاپراتورهادرصد کاهش داشته است.  05المللی به دلیل بحران تا 

، اه انجام شده توسط دولت ی، اقدامات بهداشتژهیخود با مشکل روبرو شده اند. به و یدر ارائه خدمات سنت 19

اه ها( فرودگ یلیخدمات حمل و نقل )مثالً تعط هم ( ویکار )به عنوان مثال مسافت اجتماع یرویبه ن یهم دسترس

 ی، خدمات پستکنند یرا تجربه م یمهم اقتصاد یکه خاموش یی، در کشورهاحال نیاست. در ع ردهرا محدود ک

 دهند. یخود ادامه م تی، همچنان به فعالگریاز مشاغل د یاریشده و برخالف بس یمهم تلق اریبس
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 تعداد گزارشات مشکل و اختالل اعالمی به سیستم اطالعات اضطراری اتحادیه بین المللی پست: 21نمودار 

 
 

خود ارسال کرده اند.  یها تیاعالم اختالل در فعال یرا برا EMIS یها امیکشور پ 108، 0202 لیآور 02 تا     

و ا داشته پذیری رریتأث نیشتریب یالملل نیحمل و نقل ب تینشان داده شده است، ظرف باالهمانطور که در شکل 

 لیدر تحو ،هوایی یرهایاختالل در مس ارسال شده است. UPUبحران به  یاز ابتدا EMIS امیپ 152از  شیب

 داشته است. ریتأث یاز موارد پست یاریبس

 زانیوان مت یم ،شده توسط کشور وارد کننده افتیصادرات و اقالم در یاقالم آماده برا نیبا محاسبه نسبت ب       

 رای، زتاس کیباالتر از  ینسبت کم نی، ایکرد. در مواقع عاد یریرا اندازه گ یالملل نیب نیتأم رهیاختالل در زنج

 نیا 0202سال  هیشود. از فور یم افتیکننده در اردتوسط کشور و یصادرات یهر کاال باًیتقر نیهفته مع کیدر 

مورد به عنوان  کی، فقط صادر شدههفتگی مورد  2/1هر  یبه ازا 0202 لینسبت صعود کرده است و از آور

 شود. یشده اطالع داده م افتیدر

رده تر ک یگمرک طوالن قیکاالها را از طر صیترخ نیهمچن کار یرویدسترس بودن ن مشکالت مربوط به در     

 ساعت هستند. 28از  شیساعت به ب 0 نیانگیاز م شیافزا یبارکد دارا دارای  یکه بسته ها ی، در حالاست

 هایه محمول، باشد افتهی شیافزا نیو فروش آنال لیتحو یتقاضا کشورها اگر در داخل ی، حتیبه طور کل      

 رو به کاهش است. یالملل نیب
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 : نرخ هفتگی آمار تمامی انواع مرسوله های پستی به نسبت سال به سال22نمودار 

 

 

 

 


