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محیط استراتژیک بین المللی پس از کرونا

1    نگارنده بر این باور است که اعضای اتحادیه اروپا وحدت خود را حفظ خواهد کرد.

مقدمه
پرسش ها پیرامون روندهای تقابل استراتژیک میان اقطاب 
اقتصاد جهانی از مواردی هستند که تصمیم گیران و تصمیم سازان 
استراتژیک هر کشور به دنبال پاسخ به آن ها هستند؛ زیرا کسب آگاهی 
پیرامون این موضوع می تواند پیش بینی مناسبی از آینده تاریخ در 
اختیار قرار دهد؛ پیش بینی وضعیت محیط استراتژیک بین المللی 
پسا کرونا، از این جنس موارد پر اهمیت است؛ پاسخ این سوال که 
شیوع ویروس کرونا چه زمانی در جهان متوقف خواهد شد مشخص 
نیست؛ بااین حال، با مشاهده روندهای بین   المللی می   توان سرنخ   هایی 
به دست آورد که قدرت کشورها و به ویژه آمریکا، چین و اتحادیه اروپا 
به چه سمت   وسویی حرکت می   کند و محیط استراتژیک بین   المللی 

چه شکلی پیدا می   کند.

تحلیل وضعیت
مشاهدات نشان می دهد که طوالنی تر شدن هر چه بیشتر دوران 
چالش  با  سیاسی  حیث  از  اروپا  کرونا،  ویروس  شیوع  با  مبارزه 
تکثرگرایی یا ملی   گرایی مواجه گشته است؛ به عبارت دیگر، با ناکامی    
الگوی لیبرال دموکراسی اروپا در کنترل بحران، پرچم اتحادیه اروپا 

در بسیاری از کشورها و ازجمله ایتالیا، اسپانیا و فرانسه از پشت   بام 
نهادهای دولتی برداشته شد و به جای آن پرچم   ها ملی به اهتزاز 
درآمدند؛ در بهترین حالت نیز اگر اروپا وحدت خود را حفظ کند1؛ 
نرم می کند؛ حدوداً  بسیاری دست   وپنجه  اقتصادی  با چالش   های 
احیای  اروپا مدعی شد که  نجات  رئیس صندوق  ماه پیش،  یک 
اقتصاد اروپا نیازمند نیم تریلیون یورو وجه نقد است. این در حالی 
است که با توجه به شدت شیوع کرونا در کشورهای اروپایی، صندوق 
بین   المللی پول پیش   بینی کرده است متوسط رشد اقتصادی امسال 
این  در  برسد؛  منفی ۷.5 درصد  به  یورو  منطقه  1۹ کشور عضو 
شرایط رکودی، کسب   وکارهای متوسط و کوچک شرایط اسفناکی 

را تجربه می   کنند.
ویروس کرونا ایالت متحده آمریکا را نیز در سطحی بسیار وسیعی 
درگیر کرده است؛ بااین وجود، پس از مهار کرونا می   توان جایگاهی 
به مراتب بهتر برای آمریکا در قیاس با اروپا در نظر گرفت؛ مهم   ترین 
دلیل آن نیز عدم وجود چالش   های سیاسی و مرکز فرماندهی واحد 
نقاط راهبردی دنیا  بر  با چنبره   ای که  این، آمریکا  بر  است؛ عالوه 
افکنده، قادر به جبران زیان   های خود به ضرر کشورهای دیگر و به ویژه 

مناطق درحال توسعه است.
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اما نکته جالب توجه مربوط به کشور چین است؛ به عقیده نگارنده 
ماه  چند  از  پس  تنها  است  توانسته  کشور  این  سیاسی  ساختار 
شیوع ویروس را کنترل کند و به نوعی شرایط را به وضعیت عادی 

بازگرداند.
معتبرترین  از  یکی  که  کمپانی1«  اند  »مک کینزی   به طورکلی، 
پایان کرونا در  برای  مؤسسات مشاوره مدیریت است؛ دو سناریو 
استراتژیک  محیط  گفت  می   توان  آن  اساس  بر  که  می   گیرد  نظر 
به ضرر آمریکا و  اقتصادی  بُعد  بین   المللی در دوران پساکرونا در 
اروپا و به نفع چین تغییر پیدا خواهد؛ در سناریوی نخست )که 
شیوع ویروس تا اواسط سه ماهه دوم سال 2020 ادامه خواهد داشت 
و پس ازآن مهار خواهد شد(، رشد اقتصادی آمریکا به منفی 2.4 
تنزل می   یابد، بااین وجود، در زمستان رشد به وضعیت دوران قبل 
از کرونا بازمی گردد؛ اما کشورهای عضو منطقه اقتصادی یورو رکود 
4.۷ درصدی را در سال 2020 تجربه خواهند کرد و تا تابستان سال 
2021 زمان خواهد برد تا شرایط اقتصادی این منطقه به حالت 
پیش از شیوع ویروس کرونا بازگردد؛ در این سناریو، چین با رشد 
منفی 0.5 درصد و بازگشت به وضعیت عادی از انتهای زمستان، 
آرمانی   ترین وضعیت را بین دیگر مناطق و کشورها خواهد داشت؛ 
در نمودار زیر، وضعیت رشد GDP آمریکا، چین، منطقه یورو و جهان 

با هم مقایسه شده است:

)McKinsey&Company, 2020( :مأخذ

در سناریوی دوم که ویروس در تابستان نیز با همان سرعت در حال 
گسترش است نیز در سال جاری رشد اقتصادی آمریکا، منطقه یورو 
و چین به ترتیب منفی ۸.۷ درصد، منفی 10.6 درصد و منفی 2.3 
رصد کاهش می   یابد؛ همچنین وضعیت اقتصادی چین سریع   تر از رقبا 

در تابستان سال بعد به شرایط قبل از کرونا باز خواهد گشت؛ این روند 
برای آمریکا و منطقه یورو به ترتیب تابستان و زمستان سال 2024 
خواهد بود. در نمودار زیر، وضعیت اقتصادی سه موارد مذکور و جهان 

با توجه به سناریوی دوم قابل مشاهده است:

)McKinsey&Company, 2020( :مأخذ

این موضوع در حالی است که حتی در دوران پیش از شیوع کرونا نیز 
چین رشد اقتصادی باالتری نسبت به آمریکا و اتحادیه اروپا داشته 
است )البته رشد اقتصاد چین در سال 201۹ پایین تر از روند تاریخی 
رشد اقتصادی این کشور بوده است(؛ بنابراین، اینکه چین جهشی در 
تبدیل شدن به امپراتور اقتصاد جهانی داشته باشد؛ محتمل خواهد 
بود؛ این موضوع باعث خواهد شد تا آمریکا تالش   های خود را برای 
اینکه سد راه چین شود بیش ازپیش افزایش دهد؛ مهم   ترین تالش 
آمریکا در دوران ترامپ تحمیل توافقنامه تجاری به چین بوده است 
که با حرف وحدیث های فراوانی بدنبال داشت؛ به عبارت دیگر، چین 
از حیث اقتصادی، اصول بازار آزاد را سرلوحه نظم نوین چینی قرار 
داده است و بدین جهت، همواره در تقویت اصل وابستگی متقابل 
به ویژه با آمریکا گام برداشته است؛ در عین حال این موضوع باعث 
آسیب   پذیر شدن اقتصاد چین گردیده است؛ زیرا آمریکا که برخالف 
چین قدرت نرم و سخت را در کنار هم در اختیار دارد از ابزارهای 
سیاسی بهره می   برد تا قدرت اقتصادی چین را به نفع اقتصاد آمریکا 

محدود کند.
یکی از مهم   ترین این ابزارها نیز اعمال تعرفه و حتی جایگزینی کاالهای 
چینی با کاالهای سایر کشورها است که به جنگ تجاری ختم می   شود 
)اگرچه چین قبل از کرونا قادر به مقابله با آمریکا نبود، اما کرونا به نوعی 

باعث شده است تا از قدرت آمریکا نیز کاسته شود(.

1 McKinsey & Company
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جمع بندی
آمریکا  ولی  است  ویروس شده  کنترل  به  موفق  به طورکلی، چین 
طبق  و  می   کنند  نرم  دست   وپنجه  آن  با  همچنان  اروپا  اتحادیه  و 
تحلیل   های شرکت »مک کینزی  اند کمپانی«، چین برخالف آن   ها 
وضعیت بسیار مطلوب   تری را در ماه   ها و حتی سال   های آینده تجربه 
خواهد کرد؛ این موضوع باعث آشفتگی   هایی در محیط استراتژیک 
بین   المللی خواهد شد؛ بدین صورت که به احتمال زیاد آمریکا و اتحادیه 
اروپا برای جلوگیری از افزایش فاصله بین قدرت اقتصادی خود با 
چین، محدودیت هایی را علیه چین اعمال خواهند کرد که این موضوع 
باعث اختالل در نظم جهانی خواهد شد؛ کاهش رشد اقتصادی جهانی 
از بارزترین پیامدهای این وضعیت خواهد بود؛ این در حالی است که 
گسترش ملی   گرایی حاصل از کرونا نیز باعث تشدید این اختالفات 

برای تقویت اقتصاد ملی می شود.
در شرایط فوق که چین وارد فاز جدیدی از تعارضات با آمریکا می شود؛ 
سعی می کند تا برای تقویت جایگاه خود به عنوان قطب جدید و بدیل 
آمریکا و مقابله با فشارهای آمریکا فرایند جایگزینی یوآن را به جای 

دالر شدت ببخشد )اگرچه از سال ها قبل نیز در رابطه با این امر 
اقداماتی را انجام داده است(.

چین برای دستیابی به این هدف فرصت های و توانمندی هایی را 
در اختیار دارد که در ادامه برخی از این موارد ذکر می شود؛ نخست 
اینکه چین از حیث اقتصادی این توانایی را دارد که در مبادالت 
پیمان های  زیرساخت  از  غیراروپایی ها(  )حداقل  خود  شرکای  با 
دارد حداکثر  کشور جهان  از 3۸  بیش  با  که  جانبه ای  دو  پولی 
استفاده را نماید و سهم دالر از مبادالت خود را کاهش دهد )زیرا 
چین شریک تجاری اول بسیاری از کشورهای جهان است(؛ دوم 
اینکه چین برای مبادالت بین بانکی خود یک سیستم پیام رسانی و 
تسویه آنی ناخالص یکپارچه مبتنی بر یوآن به نام CIPS1 را توسعه 
داده است که می تواند بستری مناسب برای بست مبادالت یوآنی 
این کشور در سطح جهانی باشد2؛ سوم اینکه کشورهای بسیاری 
در جهان مثل ایران، روسیه، ونزوئال و ... نیز به دلیل تحریم های 
آمریکا انگیزه دارند سهم دالر از مبادالت و ذخایر خارجی خود را 

کاهش دهند.

1 Cross-Border Inter-Bank Payments System
2    این سیستم نقش سوئیفت )پیام رسان بین بانکی بین المللی( و سیستم RTGS را به طور هم زمان ارائه می دهد.



��

مقایسه استراتژی کشورها برای خروج از رکود اقتصادی ناشی از کرونا

مقدمه
به طورکلی اثرات اقتصادی کرونا در کل جهان تا حدودی 
مشابه است و می توان گفت کرونا بحرانی است که هم بر عرضه کل و 
هم بر تقاضا )مؤثر( کل اثرگذار است؛ اما در کوتاه مدت اثر آن بر تقاضا 
کل بیشتر است؛ سیاست گذاران اقتصادی همواره تالش دارند با اجرای 
سیاست های پولی و مالی تعادل بین این دو سمت را حفظ کنند و 
مانع از ایجاد شوک یا جیره بندی1 در اقتصاد در مفهوم اقتصادی آن 
شوند؛ اساساً سیاست های پولی از سیاست های مالی سریع تر اعمال 
می شوند زیرا در تمامی کشورهایی که ساختار مدرن حکومتی دارند؛ 
بانک مرکزی یا نهادی مشابه آن وظیفه تصمیم گیری در رابطه با 
طراحی و اعمال سیاست های پولی را بر عهده دارد؛ درحالی که طراحی 
سیاست های مالی عمدتاً باید ازنظر نهادهای پارلمانی عبور کند و این 

فرآیند بسیار زمان بر است.

درعین حال کانال ها، ابزارها، استراتژی ها و نظریه های مبنایی هر کشور 
برای اجرای سیاست های پولی و مالی با یکدیگر متفاوت است؛ در 
ادامه شرح مختصری در رابطه باسیاست های کشورهای آمریکا، چین، 
ایتالیا و اسپانیا برای خروج از بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا ارائه 

می شود.

آمریکا
فدرال رزرو و دولت آمریکا پس شیوع ویروس کرونا در آمریکا، بسته های 
بزرگی از سیاست های پولی و مالی را برای مقابله با رکود ناشی بحران 
کرونا طراحی و اجرا کردند؛ هدف اولیه آن ها جلوگیری از ایجاد زنجیره 
ورشکستگی و نکول اعتباری گسترده در بین کسب وکارها بوده است 
)البته سایر کشورها نیز در ابتدا چنین موضوعی را دنبال می کردند(؛ 
اما تفاوت آمریکا با سایر کشورها در اعمال سیاست های خروج از رکود 

1    در اقتصادی کالن کینزی و به ویژه پست کینزین ها امکان عدم تعادل در سطح کالن پذیرفته شده است و در این شرایط قیمت ها تعدیل نمی شوند تا تعادل را حفظ کنند بلکه در سطح 
اقتصاد کالن جیره بندی اتفاق می افتد.

2



��

در اندازه آن نسبت به سایر کشورها است؛ حجم این بسته ها در آمریکا 
حدود 3 تریلیون دالر )معادل 14 درصد از GDP این کشور( برآورد 
شده است که این رقم در مقابل سایر بسته های پولی و مالی که این 
کشور در گذشته اعمال شده است؛ بسیار بزرگ تر است )برای مثال 
حجم بسته انبساطی مالی QE3 در زمان اوباما در سال 2012 ماهانه 

40 میلیارد دالر بوده است(. فهرست بسته های پولی و مالی ارائه شده 
توسط آمریکا در جدول زیر آمده است.

همان طور که مشاهده می شود مجموع بسته های پولی و مالی آمریکا 
از بحران کرونا حدود ۹ هزار  ناشی  اقتصادی  با رکود  برای مقابله 

میلیارد دالر است.

1 (IMF, 2020)
2    منابع دیگر مثل )Bruegel, 2020( مجموع سیاست های مالی دولت آمریکا را به تفکیک اقدامات آنی )1۹40 میلیارد دالر(، اقدامات تأخیر )561 میلیارد دالر( و تزریق نقدینگی 
و تضمین ها )560 میلیارد دالر( معادل 3061 میلیارد دالر برآورد کرده اند که حدود ۸0 میلیارد دالر از برآورد )IMF, 2020( بیشتر است. الزم به ذکر است سیاست های تأخیری مالی 
نوعی از سیاست ها مالی هستند که در راستای جلوگیری از نکول در بازپرداخت بدهی های واحدهای اقتصادی اجرا می شود و معموالً برای حفظ سطح اعتباری قرض گیرندگان، ثبات مالی 
قرض دهندگان، جلوگیری از ایجاد دومینوی ورشکستگی و ... اجرا می شوند؛ اجرای این سیاست ها برای قرض گیرندگان این امکان را فراهم می کند که تعدادی از اقساط خود دیرتر پرداخت کنند.
3 (Cox, 2020)
4 Commercial Paper Funding Facility
5 Primary Dealer Credit Facility
6 Money Market Mutual Fund Liquidity Facility
7 Benchmark Interest Rate
8 Quantitative Easing (QE)
9 Discount Window Rate
10   Paycheck Protection Program (PPP) Loans
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چین
مسیر  کشور  این  گفت  باید  چین  کشور  سیاست های  مورد  در 
متفاوتی را برای خروج از رکود در پیش گرفته است؛ چین از ابتدا 
به سرعت، دست به قرنطینه نظامی زد و امکانات کل کشور را در 
اختیار مناطق قرنطینه شده قرار داد تا بتوان شیوع ویروس را کنترل 
کند و فعالیت های اقتصادی را به حالت عادی بازگرداند؛ بنابراین در 
صورت موفقیت دولت و بانک مرکزی این کشور به بسته های اقتصادی 
کوچک تری برای تحریک اقتصاد و خروج از رکود نیاز خواهد داشت 
بااین حال در ادامه شرح بسته های اقتصادی تعریف شده توسط چین 

در ادامه ذکر می شود.
همان طور که مشاهده می شود مجموع بسته های پولی و مالی چین 
برای خروج از رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا حدود 1.66 تریلیون 

دالر برآورد می شود.

منطقه یورو
در منطقه یورو نیز سیاست های پولی و مالی برای خروج از رکود در 
نظر گرفته شده است؛ البته همه کشورهای منطقه یورو مستقالً نیز 
سیاست های مالی متناسب با نیازهای اقتصادی خود طراحی کرده اند 
ولی سیاست های پولی اعضای منطقه یورو زیر نظر بانک مرکزی اروپا 
اجرا می شود بنابراین منطقه یورو ازنظر سرعت واکنش به بحران از 
سایر کشورها به طور منطقی کندتر عمل می کند؛ زیرا بانک مرکزی 
اروپا1 باید منتظر بماند تا کشورها با آن همراهی کنند. بسته های پولی 

و مالی خروج از رکود منطقه یورو به شرح زیر است.
بنابراین درمجموع منطقه یورو 1.44 هزار میلیارد یورو )1.56 هزار 
میلیارد دالر( به عنوان سیاست های پولی و مالی در نظر گرفته است؛ 
البته همان طور که گفته شد کشورهای منطقه یورو هرکدام به صورت 
مستقالً بسته های مالی مخصوص به کشور خود را طراحی کرده اند 

1 European Central Bank
2    هر یوآن معادل 0.14 دالر است. )در تاریخ 22 اردیبهشت سال 13۹۹(

3 China Policy Bank
4 Reserve requirement Ratio

5    یعنی به بانک ها اجازه داده شد پول نقد کمتری نزد خود نگه دارند و مابقی آن آزاد و به اقتصاد تزریق شود
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1   هر یورو معادل 1.0۸4 دالر است.
2   کل بسته مالی 10.4 میلیارد یورو بود ولی چون 2.5 میلیارد یورو جهت تأمین مالی بسته ها اوراق قرضه منتشرشده بود اندازه خالص انبساط مالی ۷.۹ میلیارد یورو معادل ۸.6 میلیارد دالر 

در نظر گرفته شده است.

مرکز  بانک  توسط  از  یکپارچه  به صورت  آن ها  پولی  بسته های  اما 
اروپا طراحی می گردد؛ بنابراین در ادامه مجموع سیاست های مالی 

کشورهای عضو منطقه یورو ذکر می شود.
همان طور که مشاهده می شود مجموع سیاست های مالی مستقل 

کشورهای اروپایی 3.۹2 هزار میلیارد دالر است و این مقادیر به غیراز 
1.56 هزار میلیارد دالر است که منطقه یورو از طریق بانک مرکز اروپا 
و پارلمان اروپا قصد انبساط پولی و مالی دارد. مجموع این مقادیر 

معادل 5.4۸ هزار میلیارد دالر است.
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جمع بندی
همان طور که مشاهده شد تمامی کشورهای درگیر در بحران کرونا 
بسته های پولی و مالی انبساطی را در نظر گرفته اند و یکی از معیارهایی 
که امکان قیاس بین شدت عمل بسته های پولی و مالی اجراشده را 
ممکن می کند؛ نسبت حجم این بسته ها به GDP سال گذشته آن 
کشور است. بر این اساس در جدول زیر معیار مطرح شده کمی سازی 

شده است.
همان طور که مشاهده می شود نسبت اندازه بسته های پولی و مالی 
ارائه شده در آمریکا به GDP نسبت به چین و اروپا بیشتر است و این 
نشان دهنده آن است که چین تمرکز اصلی خود را بر بازگشایی هر چه 

سریع تر اقتصاد خود قرار داده است.
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3    هزار میلیارد دالر
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مقدمه
امروز هستند و  اقتصادی بزرگ جهان  آمریکا و چین دو 
رقابت شدیدی بین این دو قطب اقتصادی بزرگ برقرار است آمریکا 
به دنبال احیای جایگاه دو دهه قبل خود در جهان است و چین 
تالش می کند تا به بزرگ ترین اقتصاد جهان تبدیل شود و پول ملی 
خود را به یک ارز جهان روا با جذابیت دالر تبدیل کند درعین حال 
کشورهای اروپایی نیز در رقابتی نانوشته با این دو کشور هستند و 
تالش دارند اتحادیه اروپا و واحد پول یورو را در جایگاهی قدرتمندتر 
در مقابل دالر قرار دهند؛ بنابراین بسیار اهمیت دارد که هر یک از 
این سه قطب اصلی با چه سرعتی به وضعیت عادی بازخواهند گشت؛ 
عینیت اهمیت این موضوع را باید در تحول اساسی در تصویری دید؛ 
که کشورهای جهان از چین پیش و پس از بحران مالی 200۸ در 
ذهن داشتند؛ زیرا پس از بحران 200۸، کشور چین با رشد اقتصادی 
شتابان خود توانست بیش از 40 درصد از رشد اقتصادی تجمعی 
جهان را به خود اختصاص دهد )این در حالی است که سهم چین از 

اقتصاد جهانی طی سال های 200۸ الی 201۹ از ۷ درصد به حدود 
16 درصد رسیده است( اما بااین حال سهم پول ملی چین از تجارت 
جهانی همچنان بسیار محدود است1 )سهم یوآن از قرار گرفتن در 
هر یک از طرفین معامالت فارکس2 حدود 5 درصد( و این در حالی 
است که سهم دالر از ذخایر ارزی جهان طی همین دوران از 6۷ 
 Chiţu, Gomes,( درصد به حدود 62 درصد کاهش پیداکرده است

.)& Pauli, 2019
در حال حاضر شرایط اقتصاد - سیاسی حاکم بر جهان نشان می دهد 
این سه قدرت بزرگ در سه موضوع اساسی یعنی جهان روایی پول 
مورداستفاده، اندازه GDP و توسعه فناوری های پیشرفته در رقابتی 
شدید با یکدیگر قرار دارند و اهمیت خروج هر چه سریع تر از شرایط 
رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا در این است که پیروز ماجرا 
می تواند سهم پول ملی خود از تجارت جهانی افزایش داده و رشد 
GDP بیشتری را طی سال های بعد تجربه کند و هر دو موضوع از کانال 

افزایش سهم از تجارت جهانی و تأمین مالی آن می گذرد.

پیش بینی مدت زمان خروج از رکود

1    پس از بحران مالی سال 200۸ سهم دالر از ذخایر خارجی کشورهای جهان از حدود 6۷ درصد به کمتر از 30 درصد کاهش پیدا کرد ولی بااینکه چین رشد اقتصادی شتابانی داشت 
نتوانست یوآن را جایگزین دالر معرفی کند؛ البته شاید چین در آن زمان چنین هدفی را دنبال نمی کرد.

2 Foreign Exchange Market (FOREX)

3



��

بنابراین در ادامه تالش می شود با ارائه الگویی تحلیلی با در نظر گرفتن 
برخی پارامترها پیش بینی شود که کدام قطب می تواند سریع تر از 

دیگران از رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا خارج شود.

الگوی تحلیلی
تحلیل اینکه هر کشور در چه مدت زمانی امکان این را دارد که از 
رکود ناشی از بحران کرونا خارج شود نیازمند توجه به چهار موضوع 

اساسی است.
عامل اول عمق رکود اقتصادی است که هر کشور با آن روبه رو است؛ 
یعنی میزان بیکاری ایجادشده و افت پیش بینی ها در رابطه با رشد 
اقتصادی؛ علت اهمیت این موضوع در این است که هر اقتصادی فارغ 
از اجرای سیاست های پولی و مالی از نظر رشد روی یک خط روند 
بلندمدت حرکت می نماید بنابراین در صورت ایجاد هر شوکی در 
اقتصاد )شیوع بیماری کرونا( نهایتاً آن اقتصاد خود را بازسازی خواهد 
کرد ولی نوسانات شدید در روند رشد، اشتغال را دچار مشکل می نماید 
و امکان دارد حتی روند کلی حرکت اقتصاد را دچار تغییر نماید؛ 
بااین حال فاصله هر چه بیشتر از روند کلی حرکت رشد اقتصادی، 
ولی  افزایش می دهد  را  بلندمدت  تعادل  به  بازگشت  اولیه  سرعت 

درهرصورت مدت زمان بازگشت طوالنی تر می شود.

عامل دوم سیاست های اقتصادی هر کشور برای مقابله با کرونا است 
یعنی هرچقدر ابعاد بسته های انبساطی پولی و مالی نسبت به حجم 
هر اقتصاد ابعاد بزرگ تری داشته باشد احتماالً سرعت بازگشت بیشتر 
خواهد بود؛ البته این تحلیل فارغ از نحوه اجرای سیاست های اقتصادی 
سازوکارهای  درصورتی که  زیرا  می نماید  اجرا  کشور  هر  که  است 
اجرای هر سیاست و استراتژی خروج از رکود هر کشور مؤثرتر باشد 
اثرگذاری سیاست اقتصادی مورداستفاده افزایش می یابد )فارغ از اندازه 
بسته های پولی و مالی(؛ بااین حال می توان این فرضیه را در نظر داشت 
که سیاست گذاران حداکثر اطالعات الزم را در اختیار دارند و می توانند 

سیاست هایی با حداکثر تأثیرگذاری را اجرا نمایند.
عامل سوم وضعیت اقتصادی هر کشور پیش از شیوه ویروس کرونا 
است این موضوع از دو جنبه مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ اول اینکه اگر 
کشوری در وضعیت رونق اقتصادی باشد و ناگهان دچار شوک بشود 
احتماالً اثرات مخرب تری را تحمل خواهد کرد و قطعاً نرخ بیکاری 
افزایش بیشتری نسبت اقتصاد در حال رکود خواهد داشت زیرا در 
بسیار مواقع مشاغلی که در صورت وقوع شوک منفی از بین می روند 
با مشاغلی که در زمان رکود چرخه های تجاری عادی اقتصاد کالن از 
بین می روند مشابه هستند؛ پس مشاغلی که به علت شیوع بیماری 
خطر بیشتری برای از بین رفت داشته اند و پیش از آن به علت رکود 
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حذف شده اند بنابراین انتظار می رود کشورهایی در وضعیت رونق قرار 
دارند؛ مثل آمریکا، درد بیشتری را تحمل کنند و سخت تر از دیگر 
کشورهای به وضعیت عادی بازگردند؛ دوم اینکه شواهد نشان می دهد 
بعد از شیوع ویروس کرونا بخش خدمات بیشترین آسیب را در اقتصاد 
هر کشور می بیند بنابراین هرچقدر سهم بخش خدمات در اقتصاد هر 
کشور بزرگ تر باشد اثرات مخرب بیماری بر آن کشور بیشتر خواهد 
بود و درعین حال مدت زمان بازگشت به حالت عادی در آن کشور 

طوالنی تر خواهد بود.
عامل چهارم که احتماالً در کوتاه مدت )طی فصول بهار و تابستان( 
تأثیرگذاری بسیار زیادی بر سرعت خروج از رکود خواهد داشت؛ نحوه 
مواجهه هر کشور برای مهار این ویروس است؛ درواقع کشورها از چه 
استراتژی مشخصی برای کنترل این بیماری استفاده کرده اند و مهم تر 
از آن قرار است هر کشور در چه مدت زمانی به وضعیت عادی در 
انجام فعالیت های اقتصادی بازگردد. درواقع بنابر نظر پزشکان، ویروس 
کرونا احتماالً طی سال های آتی همانند ویروس آنفوالنزای فصلی، 
همراه زندگی مردم خواهد بود ولی مسئله این است که هر کشور در 
چه مدت زمانی می تواند با در نظر گرفتن شرایط مراقبتی به وضعیت 

فعالیت عادی بازگردد.

تحلیل سرعت خروج از رکود
در آخر برای مقایسه سرعت خروج از رکود هر کشور الزم است برای 
معیارهای مطروحه در بخش قبل، کمی سازی شود و درنهایت مقایسه 

انجام شود. برای این منظور از جدول زیر استفاده می گردد.
همان طور که مشاهده می شود ازنظر کاهش میزان رشد اقتصادی 

در فصل اول 2020 چین بیشترین آسیب را دیده است بااین حال 
میزان افزایش بیکاری این کشور نسبت به آمریکا و اروپا بسیار کمتر 
است و این را هم نباید فراموش کرد که چین از ابتدا سال میالدی 
با ویروس کرونا دست به گریبان بوده است؛ درحالی که آمریکا و اروپا 
حداقل 1 ماه بعد با ویروس کرونا درگیر شده اند بنابراین بزرگ تر بودن 
قدر مطلق رشد منفی اقتصادی چین در مقابل قدر مطلق رشد منفی 
آمریکا و اروپا به علت تقدم وقوع اپیدمی در چین نسبت به آمریکا و 
اروپا است؛ بااین حال نسبت اندازه سیاست های پولی و مالی به تولید 
ناخالص داخلی جاری آمریکا و اروپا نسبت به چین بزرگ تر است 
بنابراین احتمال اینکه آمریکا و اروپا سریع تر از چین از رکود خارج 
شوند بیشتر است ولی یک استدالل مخالف نیز وجود دارد که عنوان 
می کند بزرگی ابعاد سیاست های خروج از رکود وابستگی بسیاری به 
عمق بحران دارد بنابراین عمق رکود اروپا و آمریکا احتماالً بیشتر از 
چین است پس بسته های انبساطی شدیدتر و بیش فعاالنه تری را در 
پیش گرفته اند؛ نمود این موضوع را می توان در نسبت حجم بسته های 
انبساطی پولی و مالی اروپا )منطقه یورو( و آمریکا به GDP سال 201۹ 
این کشورها مشاهده کرد درواقع اروپا و آمریکا درمجموع ازنظر پولی و 
مالی به ترتیب حدود 30 و 40 درصد انبساط ایجاد کرده اند درحالی که 

مجموع انبساطی پولی و مالی چین حدود 12 درصد بوده است.
اما در مورد وضعیت هر کشور پیش از شیوع کرونا باید گفت که چین 
و منطقه یورو وضعیت رکود را تجربه می کردند؛ بخشی از مسئله رکود 
این کشورها نیز به واسطه جنگ تجاری با آمریکا بود ولی آمریکا در 
وضعیت رونق قرار داشت بنابراین آسیب آمریکا ازاین جهت شدیدتر 
بود و موضوع دیگر سهم خدمات از اقتصاد این کشورها است که 

1 (Trading Economics, 2020)
)Tang, 2020( .2    به علت بحران کرونا حدود 5 میلیون نفر بیکار شده اند

3    حدود 30 میلیون نفر به علت بحران کرونا تاکنون بیکار شده اند و برای دریافت مستمری بیکاری درخواست داده اند ولی احتماالً تعداد بیکاران بیشتر از 30 میلیون نفر است زیرا همه 
)Tappe, 2020( .شاغلین حق بیمه پرداخت نمی کنند که در موقع بیکاری مستمری دریافت کنند

)World Bank, 2020( و )Strauss, 2020( .4    حدود 6 میلیون نفر بیکار می شود و جمعیت منطقه یورو حدود 342 میلیون نفر است
5 (World Bank, 2017)
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از  بیشتر  آمریکا  اقتصاد  از  می دهد؛ سهم خدمات  نشان  داده های 
اروپایی )رتبه دوم( و چین )رتبه سوم( است؛  میانگین کشورهای 
بنابراین از مجموع شاخص های مربوط به معیار وضعیت هر کشور 
پیش از شیوع کرونا می توان نتیجه گرفت که آمریکا بیشترین آسیب 
را دیده است و احتماالً فاصله بیشتری را با روند طبیعی رشد اقتصادی 
خود پیدا می کند و بنابراین مدت زمان بازگشت طوالنی تر نسبت به 

اروپا و چین خواهد داشت.
در مورد معیار چهارم هم واضح است که وضعیت چین بهتر از اروپا 
و آمریکا است و آینده شرایط آمریکا و اروپا را نشان خواهد داد ولی 
پیش بینی می شود کشورهای اروپایی و آمریکا تا پایان فصل بهار 

نتوانند به شرایط عادی بازگردند.

نتیجه گیری
مجموع موارد مطروحه در بخش قبل درباره تحلیل شواهد نشان 
می دهد که چین احتماالً سریع تر از منطقه یورو اروپا و آمریکا از رکود 
خارج می شود و بعد از چین احتماالً منطقه یورو درصورتی که دچار 
شوک ناشی از ورشکستگی برخی از اعضا مثل اسپانیا و ایتالیا نشود 
)که احتمال ورشکستگی آن ها باالست( با سرعت بیشتری از آمریکا 
از رکود خارج می خواهد شد و آمریکا نیز احتماالً دیرتر از سایرین 

می تواند به شرایط عادی بازگردد.
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بحران ناشی شیوع ویروس کرونا هم برطرف عرضه کل و هم 
بر تقاضای کل اقتصاد اثر می گذارد؛ اما در کوتاه مدت اثر آن 

بر تقاضا بیشتر است.
برای اینکه بدانیم چقدر سیاست پولی آمریکا بزرگ بوده است باید 
گفت که آن ها فقط 1.5 تریلیون دالر را در مدت 3 روز یعنی روزی 
500 میلیارد دالر به بازارهای مالی تزریق کردند و این در حال است 
که در بسته انبساطی سوم )QE 3( در دوران اوباما برای خروج از 
بحران مالی 200۸، ترازنامه فدرال رزرو ماهی 40 میلیارد دالر رشد 

می کرده است که در آن زمان این مقدار افزایش بسیار بزرگ ارزیابی 
دالر  میلیارد  روزی 500  درباره  دوران  این  در  درحالی که  می شد؛ 

صحبت می شود.

به طور کالن شرح دهید که شیوع ویروس کرونا چه اثری بر   
اقتصاد کشورها داشته است؟

به طورکلی یک جمله ثابت در مورد کرونا و اثر آن بر اقتصاد کالن 
کشورها قابل بیان است که چه آمریکایی ها و چه آلمانی ها و چه ایرانی ها 
به آن معتقدند و آن هم این است که بحران ناشی شیوع ویروس کرونا 
هم برطرف عرضه کل و هم بر تقاضای کل اقتصاد اثر می گذارد؛ اما 
در کوتاه مدت اثر آن بر تقاضا بیشتر است؛ وقتی که اقتصاد با کاهش 
تقاضا مواجه شود و تعادل بین عرضه و تقاضا به هم خورده باشد؛ در دنیا 
معمول است که از بسته های انبساطی پولی و مالی استفاده می کنند.

اساساً سیاست های پولی از سیاست های مالی سریع تر هستند؛ زیرا در 
مورد سیاست های مالی سیاست مداران باید تصمیم بگیرند که اضافه 
خرج کرد دولت یا کاهش مالیات اتفاق بیافتد »که این موضوع باید 
از کانال پارلمان هر کشور گذر کند« اما درباره سیاست های پولی، 

رئیس کل بانک مرکزی یا مقامی مشابه آن تصمیم گیری می کند.

مصاحبه با دکتر مجید شاکری در مورد اثر کرونا بر اقتصاد چین، آمریکا و اروپا

دولت ها و بانک های مرکزی کشورهای مختلف، 
جهت خروج از بحران اقتصادی ناشی از شیوع 
به  کرده اند؛  دنبال  را  سیاست هایی  کرونا  ویروس 
همین منظور دیده بان آسیا برای تحلیل این سیاست ها 
حکمرانی،  مالیه  پژوهشگر  شاکری  مجید  آقای  با 
کل  رئیس  مشاور  و  اقتصادی  مسائل  کارشناسان 
گفت وگویی  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
می نمایید. مشاهده  را  آن  ادامه  در  که  است؛  داشته 

4



��

1 Money Market Mutual Funds
2    منطق حکم می کند؛ مردم درصورتی که نرخ بهره منفی باشد وارد بازار می شوند و پول نقد خود را مصرف کنند ولی نرخ بهره صفر امکان دوام ندارد و سیاست پولی را عقیم می کند.

آمریکایی ها بسیار سریع یک سیاست پولی انبساطی شدید را اعمال 
کردند و بعدازآن یک سیاست مالی بزرگ را اعمال نمودند. برای اینکه 
بدانیم چقدر سیاست پولی آمریکا بزرگ بوده است باید گفت که آن ها 
فقط 1.5 تریلیون دالر را در مدت 3 روز یعنی روزی 500 میلیارد 
دالر به بازارهای مالی تزریق کردند و این در حال است که در بسته 
انبساطی سوم )QE 3( در دوران اوباما برای خروج از بحران مالی 200۸، 
ترازنامه فدرال رزرو ماهی 40 میلیارد دالر رشد می کرده است که در 
آن زمان این مقدار افزایش بسیار بزرگ ارزیابی می شد؛ درحالی که در 

این دوران درباره روزی 500 میلیارد دالر صحبت می شود.
اینکه آمریکا به یک باره این حجم از پول را به اقتصاد خود تزریق کرد به 
دلیل تضعیف ارزش دالر و افزایش صادرات نبوده است؛ بلکه به علت 
جلوگیری از ایجاد زنجیره نکول اعتباری بسیار گسترده بوده است؛ به این 

معنی که هرکس هر اوراقی را خواست بفروشد 
آن را فدرال رزرو خریداری می کرد.

به    پول  تزریق  از  حجم  این  خوب 
است؟ شده  چیز  چه  صرف  اقتصاد 

ابتدا ذکر شود در آمریکا در حالت عادی بانک 
مرکزی در بازار شبانه و بین بانکی یک نرخ 
بهره را تعیین می کند و با آن نرخ رفتار بانک ها 
را تحت تأثیر قرار می دهد؛ رفتار بانک ها نیز 
رفتار صادرکنندگان اوراق و دالل های اوراق را 

تحت تأثیر قرار می دهد؛ این در شرایطی است که در کشور آمریکا پایه 
و اساس اقتصاد دارایی های مالی و اوراق بهادار هستند.

اما در شرایط کنونی فدرال رزرو متوجه شد؛ هنگامی که به طور ناگهانی 
انتظارات نسبت به آینده بدبینانه می شود و نیاز به دارایی نقد افزایش 
می یابد؛ همه کسانی که حساب های اوراق صندوق های متقابل بازار پول1 
داشتند یا هر نوع اوراق کوتاه مدت خریداری کرده بودند دیگر حاضر به 
تمدید قراردادهایشان نمی شوند و ترجیح می دهند پول نقد به جای اوراق 
نگه دارند؛ بنابراین اوراق صندوق های متقابل بی ارزش می شوند و شانس 
نکول وام هایی که این صندوق ها برای سرمایه گذاری دریافت کرده اند 
افزایش می یابد و اقتصاد ممکن است دچار یک زنجیره ورشکستگی 
شود؛ بنابراین اینکه آمریکا به یک باره این حجم از پول را به اقتصاد خود 
تزریق کرد به دلیل تضعیف ارزش دالر و افزایش صادرات نبوده است؛ 
بلکه به علت جلوگیری از ایجاد زنجیره نکول اعتباری بسیار گسترده بوده 
است؛ به این معنی که هرکس هر اوراقی را خواست بفروشد آن را فدرال 

رزرو خریداری می کرد.
این  ولی  است  بوده  الزم  شرایط  مدیریت  برای  پولی  سیاست  این 
موضوع منجر شد که نرخ بهره در آمریکا به شدت کاهش یابد و به صفر 
برسد؛ بااین حال این شرایط برای اینکه مصرف کنندگان را مجاب کند 
که پول خود را صرف مصارف حال کنند کافی نبود درواقع همچنان 

مصرف کنندگان به دلیل ترس از آینده، پول خود را ذخیره می کنند و 
قصد دارند در آینده آن را مصرف کننده؛ درعین حال کاهش بیشتر از 
این نیز در نرخ بهره امکان پذیر نیست یعنی نرخ بهره منفی امکان پذیر 
نیست2 )البته ممکن است برای مدتی نرخ بهره منفی وجود داشته باشد 
مانند اروپا یا ژاپن اما عمالً سیاست پولی در این شرایط ناتوان است(؛ 
زیرا باسیاست پولی می توان کاری کرد که مردم چک های قبلی شان را 
پاس کنند اما نمی توان انتظارات آتی را بهبود داد و آن ها به این تصمیم 

رساند که باید مصرف کنند یا فعالیت جدیدی را آغاز کنند.
بر همین اساس آمریکایی ها برای بازسازی زیرساخت ها و ایجاد قراردادهای 
جدید در اقتصاد یک سیاست مالی گسترده را اجرا کردند؛ درواقع کار 
سیاست مالی هم همین است که مردم را ترغیب کند که با دولت قرارداد 
ببندند و جاده، بزرگراه، سد و ... بسازند؛ بنابراین آمریکا در این زمینه نیز در 
مرحله اول 2 تریلیون دالر در مرحله دوم ۷00 
میلیارد دالر با استفاده از سیاست مالی انبساطی 

پول به اقتصاد تزریق کردند.

از    خروج  برای  را  برنامه ای  چه  اروپا 
است؟ کرده  اجرا  رکود 

اقدام  اساس  همین  بر  دقیقاً  نیز  اروپایی ها 
کردند ولی به دلیل مشکالتی دارند نمی توانند 
با این حجم و سرعت چنین سیاست هایی را 
بنابراین در عمل واکنش بسیار  اجرا کنند؛ 
کندتری دارند؛ زیرا برخالف رئیس بانک مرکزی آمریکا که قدرت 
انجام کارهای مذکور را داشت؛ رئیس بانک مرکزی اروپا )ECB( باید 

منتظر بماند تا کشورهای اروپایی با او همراهی کنند.
استراتژی چین این بود که به سرعت برخورد قهرآمیز با شیوع ویروس 

انجام دهد و پس از کنترل آن اقتصاد را به سرعت باز کند.
 CIPS چین یک نظام پیام رسانی و تسویه ناخالص آنی مستقل به نام
در اختیار دارد؛ اگر چین بتواند این سیستم را با تأمین مالی تجاری 
کوتاه مدت ترکیب کند؛ سهم یوآن از تجارت جهانی و ذخایر ارزی 

بانک های مرکزی دنیا بیشتر خواهد شد.

اروپا و آمریکا در    از رکود  آیا چین هم استراتژی خروج 
است؟ پیش گرفته 

استراتژی چین به طورکلی متفاوت است و این کشور کاری را انجام داد که 
دیگر کشورها انجام ندادند؛ چین به سرعت دست به قرنطینه نظامی زد و 
امکانات 1 میلیارد نفر را صرف 5۸ میلیون نفر کرد تا سریعاً زنجیره شیوع 
را کنترل یا قطع کند و کمتر مانند آمریکا و اروپا از بسته سیاست های 
انبساطی استفاده کرد؛ یعنی ایده چین این بود که به سرعت برخورد 
قهرآمیز با ویروس انجام دهد و پس از کنترل آن اقتصاد را به سرعت باز 
کند؛ مثالً از اسفندماه سال 13۹۸ بحث این بود که اقتصاد چین باز شود.

چقدر  بدانیم  اینکه  برای 
سیاست پولی آمریکا بزرگ بوده 
است باید گفت که آن ها فقط 1.5 
تریلیون دالر را در مدت 3 روز 
یعنی روزی 500 میلیارد دالر به 

بازارهای مالی تزریق کردند
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اما چرا برای چین زود باز شدن اقتصاد این قدر مهم بود؟ اگر چینی ها 
بتوانند زودتر به سرکار بیایند و کرونا را کنترل کنند )و نه مهار(، 
می توانند از این فرصت به دست آمده برای افزایش سهم خود از تجارت 
جهانی به ویژه در حوزه بهداشت استفاده مثبت کنند؛ اما نکته ای 
مهم تر از این نیز وجود دارد. اگر چینی ها بتوانند زودتر از سایرین 
اقتصاد و تجارت بین الملل را راه بیندازند و چین این شانس را داشته 
باشد که سهم خود از تأمین مالی تجاری کوتاه مدت1 را تا زمانی که 
نیویورک در قرنطینه است افزایش دهند2؛ در این صورت، یک شانس 
بسیار بزرگ برای یوآن برای افزایش سهم از تجارت جهانی ایجاد 
خواهد شد؛ درواقع آنچه نیویورک را مرکز مالی دنیا و دالر را پادشاه 
ارزهای جهان کرده است؛ در درجه اول انتقال پایتخت تأمین مالی 
تجاری کوتاه مدت از لندن به نیویورک در دوران جنگ جهانی اول 
بوده است؛ چینی ها پس از وقایع هنگ کنگ نیز قصد داشتند که 
شانگهای را به یک مرکز مالی بین المللی تبدیل کنند؛ چین یک امتیاز 
دیگر نیز نسبت به سایر کشورها دارد و آن در اختیار داشتن یک نظام 
پیام رسانی و تسویه ناخالص آنی مستقل به نام 3CIPS است؛ برای مثال 
اروپا سیستم تسویه آنی تارگت 42 را دارد ولی سیستم پیام رسان 
مورداستفاده آن ها سوئیفت5 است. اگر چین بتواند این سیستم را 

با تأمین مالی تجاری کوتاه مدت ترکیب کند؛ سهم یوآن از تجارت 
جهانی و ذخایر ارزی بانک های مرکزی دنیا بیشتر خواهد شد؛ این 
موضوع به معنی فروپاشی دالر و کاهش ارزش آن نیست بلکه به 

معنای کاهش سهم دالر از مبادالت جهانی است.
اما در حال حاضر که دنیا به سمت بازگشایی مجدد اقتصاد پیش 
می رود؛ چین با ترس شیوع مجدد کرونا مواجه شده است و مشخص 

نیست که آینده چه خواهد شد.

در حال حاضر دنیا دچار کمبود تقاضا شده است و تقاضا   
نیز  چین  دالری  میلیارد   2500 صادرات  از  بخشی  برای 
کاهش یافته است؛ آیا در چنین شرایط امکان اینکه چین به 

دارد؟ وجود  برسد  خود  اهداف 
بله درست است که حجم تجارت چین نسبت به گذشته کاهش یافته 
ولی در حال حاضر مقایسه حجم تجارت چین با گذشته اش چندان 
مهم نیست بلکه مقایسه سهم چین از تجارت جهانی نسبت به گذشته 
اهمیت دارد؛ یعنی اگر تجارت جهانی کوچک شده است )که شده 
است(؛ آیا میزان تجارت چین هم به همان نسبت کوچک شده است؛ 
مثالً اگر تجارت جهانی 50 درصد کاهش پیداکرده، آیا تجارت چین 

1 Bill of Exchange
2    اساساً کلمه bill برای زیر یک سال به کار می رود )مثالً ۹0 روز(. افزایش سهم از تأمین مالی کوتاه مدت تجارت به این مفهوم است مثالً شرکتی در کره جنوبی از یک شرکت روسی خرید 
می کند اما پولی ندارد که به شرکت روسی بدهد و می خواهد ۹0 روز )کمتر از 1 سال( دیگر به آن شرکت روسی پول بدهد؛ دراین بین یک بانک چینی می گوید که پول صادرکننده را پرداخت 

خواهد کرد و از واردکننده ۹0 روز دیگر پول را دریافت می کند در حال حاضر بخش اعظمی از سهم تأمین مالی کوتاه مدت تجارت در اختیار آمریکا است و در شهر نیویورک انجام می شود.
3 Cross-Border Inter-Bank Payments System (CIPS)
4 Target2
5 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunicati (SWIFT)
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هم نصف شده است یا دوسوم شده است؛ بنابراین درصورتی که سهم 
چین از کل تجارت جهانی بیشتر شود انتخاب شانگهای به عنوان محل 

تأمین مالی کوتاه مدت انتخاب طبیعی تر خواهد بود.

بانک های    به جای  شرکت ها  که  دارد  وجود  انگیزه ای  چه 
چنین  شانگهای،  در  مستقر  چینی  بانک های  از  نیویورکی 

کنند؟ دریافت  را  خدماتی 
به دلیل قرنطینه، تأمین مالی تجارت در نیویورک با وقفه مواجه است 
و بسیاری از کارها را نمی توان به صورت دورکاری انجام داد و بسیاری از 
مشتریان جدید نیز نمی توانند در آنجا گشایش اعتبار کنند و یا امکان 
Roll over بسیاری از تأمین اعتبارهایی که قبالً آغازشده بود به دلیل 
کرونا کمتر امکان پذیر است »به سمت جلو غلتانیدن یعنی فرآیند 

تأمین اعتبار را به اتمام رساندن«.

آیا دولت چین هیچ اولویت ویژه ای برای تزریق بسته های   
انبساطی ندارد؟

دولت چین نیز سیاست های انبساطی مالی و پولی به اجرا گذاشته 
است اما مانور زیادی بر آن نداده است و اولویت آن ها تسهیل شرایط 
بازگشایی هرچه سریع تر اقتصاد است؛ درعین حال بسته های ارائه شده 
توسط چین نسبت به بسته های تزریق شده قبلی در شرایط عادی 

اقتصاد تفاوت چندانی نداشته است.
بهترین شاخص برای مقایسه بسته های پولی 
و مالی ارائه شده توسط چین و آمریکا، نسبت 
 GDP اندازه جمع بسته پولی و مالی تقسیم بر
در  مالی  بسته های  درباره  است.  قبل  سال 
آمریکا )بدون در نظر گرفتن بسته های پولی(، 
این شاخص برابر ۹.3 درصد است؛ اما درباره 
چین این مقدار 1.4 درصد است و با در نظر 
گرفتن مقدار GDP آمریکا »21 هزار میلیارد 
دالر« که نسبت به GDP چین »حدود 13 
هزار میلیارد دالر« اندازه بسته مالی انبساطی 
آمریکا بسیار بزرگ تر از بسته اقتصادی چین 

است.
سیاست های  اطالعات  حاضر  حال  در  البته 
پولی چین هنوز در دسترس نیست؛ اما یقیناً 
این سیاست های پولی نیز به اندازه سیاست های 

پولی آمریکا نخواهد بود.
در حال حاضر نمی توان گفت که کدام استراتژی بهتر است؛ اما تا زمانی 
که تعداد مبتالیان روزانه چین زیر 100 نفر است؛ می توان گفت که 
چین برنده است؛ نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که این 
بیماری، قلب آمریکا یعنی نیویورک را به تعطیلی کشانده است اما در 

چین، ووهان به تعطیلی کشیده شده است که قلب چین نیست.
برای قضاوت در مورد اینکه چه راه حلی بهتر است و درنهایت برنده 

پساکرونا کدام کشور است؛ نیاز است دو متغیر زمان و نفت بررسی شود.
درست است که اقتصادها باالخره بازخواهند شد اما بخشی از اقتصاد 
به صورت داوطلبانه بسته خواهند ماند؛ مثل صنعت توریسم، سینماها، 

صنعت سرگرمی، رستوران ها و فروشگاه ها و ...
باید گفت که برنده خالص و نهایی قیمت ارزان نفت، چین است و 
درباره آمریکا علیرغم اینکه ممکن است قیمت حامل های انرژی برای 
این کشور کم بشود نمی توان چنین نتیجه گیری را انجام داد »زیرا 
اشتغال بسیاری از مردم آمریکا در برخی ایالت های دارای نفت به تولید 
نفت شیل وابسته است مثالً 10 درصد از اشتغال ایالت تگزاس مربوط 
به صنعت نفت است«؛ و اساساً موضوع تولید نفت شیل در آمریکا و 
استقالل این کشور از نفت خلیج فارس دستاورد امنیتی مهمی بوده؛ 
که آمریکا به وسیله آن می توانست به چین ضربه بزند؛ یعنی کشور که 

از ناامنی خلیج فارس صدمه می دید چین بود و نه آمریکا.
حدود 2.5 میلیون بشکه از تولید نفت شیل آمریکا در قیمت 2۸ دالر 
کاسته می شود و این موضوع آمریکا را ناچار به تغییر رفتار نسبت به 

خلیج فارس خواهد کرد

نهایتاً برای ارزیابی اینکه کدام کشور موفق خواهد بود باید   
چه مواردی را در نظر گرفت؟

برای قضاوت در مورد اینکه چه راه حلی بهتر است و درنهایت برنده 
پساکرونا کدام کشور است؛ نیاز است دو متغیر دیگر نیز بررسی شود.

متغیر اول زمان است؛ به این معنی که تا چه 
زمانی هر کشور با این بیماری درگیر خواهد بود. 
درست است که اقتصادها باالخره بازخواهند 
شد اما بخشی از اقتصاد به صورت داوطلبانه 
توریسم،  صنعت  مثل  ماند؛  خواهند  بسته 
و  رستوران ها  سرگرمی،  صنعت  سینماها، 
فروشگاه ها و ... زیرا حتی اگر توسط دولت های 
بازگشایی صورت گیرد؛ مردم کمتر به سمت 
آن ها تمایل خواهند داشت؛ البته آسیب پذیری 
اقتصاد آمریکا در این مسائل نسبت به اقتصاد 
چین بیشتر است؛ زیرا سهم خدمات از اقتصاد 
سهم  ولی  است  درصد  از ۷0  بیش  آمریکا 
خدمات از اقتصاد چین حدود 56 درصد است 
و موارد ذکر شد در باال، در بخش خدمات جای 
می گیرند پس وقتی مسئله کرونا ادامه دار شود؛ 
مردم اقبال کمتری از خود نشان خواهند داد 
پس بخش خدمات به وضعیت قبلی بازنخواهد گشت و بیکاری آن باقی 
می ماند درعین حال چینی ها سابقه نسبتاً خوبی در مبارزه با بیکاری ولو 
به قیمت زیان اقتصادی دارند؛ برای مثال در حدود 20 سال پیش، 3 
کارخانه فوالد استانی در چین وجود داشتند که زیان ده بودند؛ اما چون 
میزان زیادی شغل ایجاد کرده بودند و چون منطق آن ها یک منطق 

دولتی بود، مشکل خاصی ایجاد نمی کرد.

استراتژی چین این بود که 
با  قهرآمیز  برخورد  به سرعت 
شیوع ویروس انجام دهد و پس از 
کنترل آن اقتصاد را به سرعت باز 
کند. چین یک نظام پیام رسانی 
و تسویه ناخالص آنی مستقل به 
نام CIPS در اختیار دارد؛ اگر چین 
بتواند این سیستم را با تأمین 
مالی تجاری کوتاه مدت ترکیب 
کند؛ سهم یوآن از تجارت جهانی 
و ذخایر ارزی بانک های مرکزی 

دنیا بیشتر خواهد شد.
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درمجموع اگر کرونا در تابستان به پایان برسد؛ کل موضوع برای آمریکا، 
یک عقب افتادگی اولیه است؛ بنابراین باید این مورد را در نظر گرفت 
که تا چه زمانی کشورها با این بیماری درگیر خواهند بود و طوالنی 

شدن بحران کرونا در آمریکا، به نفع چین خواهد بود.
متغیر دوم نفت است و باید گفت که برنده خالص و نهایی قیمت 
ارزان نفت، چین است و درباره آمریکا علیرغم اینکه ممکن است 

قیمت حامل های انرژی برای این کشور کم 
بشود نمی توان چنین نتیجه گیری را انجام داد 
»زیرا اشتغال بسیاری از مردم آمریکا در برخی 
شیل  نفت  تولید  به  نفت  دارای  ایالت های 
وابسته است مثالً 10 درصد از اشتغال ایالت 
تگزاس مربوط به صنعت نفت است«؛ و اساساً 
موضوع تولید نفت شیل در آمریکا و استقالل 
این کشور از نفت خلیج فارس دستاورد امنیتی 
مهمی بوده؛ که آمریکا به وسیله آن می توانست 

به چین ضربه بزند؛ یعنی کشور که از ناامنی خلیج فارس صدمه می دید 
چین بود و نه آمریکا.

حال اگر آمریکا به وضعیتی برسد که به دلیل کاهش قیمت نفت، تولید 
نفت شیل و گاز شیل کاهش یابد یک ابزار مهم از آمریکا جهت فشار 
به چین گرفته خواهد شد و ناامنی خلیج فارس دیگر تنها به ضرر چین 

نخواهد بود و به ضرر آمریکا نیز خواهد شد.
از طرفی نسبت دادن کاهش قیمت نفت صرفاً به دلیل کرونا، اشتباه 
است؛ یعنی می توان تشخیص داد که یک اراده از سمت صادرکنندگان 

نفت متعارف برای کم کردن سهم نفت شیل وجود دارد؛ اما اینکه این 
اراده تا چه حدی قوی باشد، بخش مهمی از آن به این موضوع بستگی 
دارد که کاهش تقاضا برای کرونا تا چه زمانی ادامه دارد؛ به این معنی 
که صادرکنندگان نفت هیچ گاه به تنهایی قدرت کاهش قیمت نفت را 
)چه با استفاده از روش های اقتصادی و چه با روش های امنیتی( تا این 
حد را نداشتند اما کرونا بخش بزرگی از سدهای پیش روی آن ها را 
شکسته و صادرکنندگان نفت نیز رفتار خود 
تحلیل  البته  نتایج کرونا سوار کردند؛  بر  را 
متعارف کارشناسان حوزه نفت این است که 
کاهش قیمت نفت به دلیل کاهش درآمدهای 
نفتی کشورهای صادرکننده؛ بیشتر به ضرر 
کمتری  ضرر  آمریکا  و  است  کشورها  این 
خواهد دید؛ اما این تحلیل به شرطی است 
ببینیم درست  اقتصادی  که همه مسائل را 
خواهد بود. درحالی که واقعیت این است که 
سود حاصل از کاهش قیمت نفت شیل برای کشورهای صادرکننده 

نفت، صرفاً اقتصادی نیست و امنیتی نیز است.
در طول یک قرن اخیر فقط در طی 10 سال گذشته بود که آمریکا 
از ناامن شدن خلیج فارس نه تنها ناراضی نبود؛ بلکه خوشحال نیز بود 
زیرا کشوری که زیان این ناامنی را می دید آمریکا نبود. بلکه چین و 
پس ازآن اروپایی ها بودند؛ در مورد اروپا نیز آمریکا حاضر بود حتی 
طرح های نشدنی مانند کشیدن خط لوله زیر اقیانوس آرام را مطرح 
از  یکی  وابسته تر کند.  به خودش  نفتی  لحاظ  به  را  اروپا  کند که 

برای قضاوت در مورد اینکه 
چه راه حلی بهتر است و درنهایت 
برنده پساکرونا کدام کشور است؛ 
نیاز است دو متغیر زمان و نفت 

بررسی شود.
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کشورهای سرمایه گذار بزرگ در نفت شیل و گاز شیل نیز آلمان است؛ 
بنابراین آمریکا به این سمت می رفت تا خلیج فارس را به سمتی ببرد 

که نه خودش از آن سود ببرد و نه کشور دیگر.
در این بازی، آمریکا هم به عنوان صادرکننده نفت برنده بود و هم 
در کنار خود کشور ونزوئال را داشت در صورت لزوم می توانست به 
چشم ذخیره به آن نگاه کند؛ اما اگر کرونا ادامه یابد؛ آمریکا به نفت 
خلیج فارس نیازمند خواهد شد. نه این که کل نفت خود را از خلیج فارس 
تأمین کند و تولید نفت شیل به صفر برسد؛ اما حدود 2.5 میلیون 
بشکه از تولید نفت شیل آمریکا در قیمت 2۸ دالر کاسته می شود و 
این موضوع آمریکا را ناچار به تغییر رفتار نسبت به خلیج فارس خواهد 
کرد. البته ممکن است گفته شود که بودجه روسیه یا عربستان توانایی 
تحمل این قیمت نفت را ندارد اما به نظر من امنیت یک کاالی بسیار 
کم کشش است و این کشورها حاضر هستند بسیار زیان ببینند اما 
این اتفاق بیفتد. چنانچه این اتفاق بیفتد، یک اهرم فشار علیه آمریکا 

ایجاد خواهد شد.
در سال های اخیر سرنوشت آمریکا از سرنوشت خاورمیانه جداشده 
بود و به همین خاطر بسیار ایدئولوژیک رفتار می کرد؛ زیرا اگر نفت 
را از خاورمیانه حذف کنیم؛ تنها بخش ایدئولوژیک آن یعنی اسرائیل 
برای آمریکا باقی خواهد ماند. اگر این گونه نگاه شود؛ تمام دنیا ازجمله 
چین، ایران، اروپا و خاورمیانه از حذف بخشی از تولید نفت شیل بسیار 
منتفع خواهند شد. حال اگر در نظر گرفته شود که آمریکا از خاورمیانه 
نفت وارد نکند، ممکن است که ونزوئال را وارد بازی خود کند که این 
کار نیز کار ساده ای نیست؛ اما از طرفی باید دانست که گرچه ونزوئال 

یک کشور ضدآمریکایی است اما یک اقتصاد کامالً دالریزه دارد و 
آمریکا می تواند نفت ونزوئال را خریداری کند و از طرفی دو کشور به 
مناقشات خود نیز ادامه دهند که در این صورت هردو کشور راضی 
خواهند بود در این مورد باید دید که انتخاب کدام گزینه یعنی خرید 
نفت از ونزوئال، خرید از خلیج فارس و حتی مذاکره با ایران برای آمریکا 

منفعت بیشتری دارد.
اگر آمریکا نتواند در فصل سوم سال بازگشت خوبی را رقم بزند؛ چین 
فرصت بیشتری برای افزایش سهم یوآن از تجارت جهانی بدست 
می آورد و نفت شیل شانس کمتری برای احیا خواهد داشت و دنیای 

پساکرونا چند قطبی تر از گذشته خواهد بود.

با توجه به بحث های مطرح شده پیش بینی شما از یک سال 
آینده چه خواهد بود؟

اولیه  اظهارنظری کرد؛ پیش بینی  به راحتی  نمی توان  مورد  این  در 
آمریکا در این زمینه این بوده است که ماه آوریل سخت ترین ماه 
خواهد بود و پس ازآن و در سه ماهه سوم سال یک بازگشت بسیار 
خوب خواهند داشت؛ اما اگر آمریکا نتواند تعداد تلفات را کنترل کند؛ 
پایان دادن به تعطیلی ها سخت خواهد بود؛ )همان طور که هم اکنون 
نیز بین ترامپ و فرماندار نیویورک بر سر پایان تعطیلی ها نزاع وجود 
دارد( و اگر آمریکا نتواند در فصل سوم سال بازگشت خوبی را رقم بزند؛ 
چین فرصت بیشتری برای افزایش سهم یوآن از تجارت جهانی بدست 
می آورد و نفت شیل شانس کمتری برای احیا خواهد داشت و دنیای 

پساکرونا چند قطبی تر از گذشته خواهد بود.
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مقدمه
ویروس کرونا که با نام COVID-19 نیز شناخته می شود؛ 
ابتدا در شهر ووهان کشور چین و  اواخر ماه دسامبر 201۹  در 
سپس سایر شهرها همه گیر شد؛ این ویروس طبق اعالم سازمان 
رسیده  جهانی«  »همه گیر  مرحله  به  هم اکنون  جهانی  بهداشت 
کارشناسان  از  بسیاری  است؛  ساخته  درگیر  را  کشورها  تمام  و 
را  اقتصاد چین  بر  کرونا  ویروس  از  ناشی  که خسارات  معتقدند 
می توان با شیوع بیماری SARS در سال 2003 قابل مقایسه دانست 
بیشتر   SARS از  را  کرونا  از  ناشی  خسارات  میزان  نیز  برخی  و 
می دانند؛ این ویروس به غیراز بخش سالمت، آسیب های بسیاری 
به اقتصاد این کشور وارد کرده است که در ادامه عمدتاً در سطح 
کالن وضعیت اقتصادی چین در 3 ماه اول سال 2020 بررسی 
ویروس  شیوع  اقتصادی  اثرات  است  آن  هدف  درواقع  می شود؛ 
تجارت،  میزان  صنعتی،  تولی  رشد  اقتصادی،  رشد  ازنظر  کرونا 
واردات نفت خام، حمل ونقل و گردشگری، تعطیالت شرکت ها و 
خطوط تولید، بازارهای مالی و شاخص قیمت ها و تورم در اقتصاد 

گیرد. قرار  موردبررسی  چین 

رشد اقتصادی
همان طور که در شکل 1 مشاهده می شود، رشد اقتصادی چین در 
سه ماهه اول سال 2020 حدود منفی 6/۸ درصد بوده است و رشد 
اقتصادی سه ماهه انتهایی سال 201۹ نیز برابر 6 درصد بوده که این 

مقدار کمترین مقدار در 30 سال گذشته بوده است.

در سال 201۹ پیش بینی هایی در مورد رشد اقتصادی چین در سال 
2020 انجام شد که حدوداً رشد 6 درصد را برای اقتصادی چین در 

سال 2020 پیش بینی می کرد.

وضعیت اقتصادی چین در سه ماه اول سال 2020

1 Wuhan
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همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود تمامی پیش بینی ها به 
علت بحران کرونا دچار تغییراتی شده است مثالً شرکت سرمایه گذاری 
بین المللی چین )CICC( که میزان رشد اقتصادی چین در سال 2020 
را 6/1 درصد پیش بینی کرده بود؛ این مقدار را به 2/6 درصد در ماه 
ژانویه کاهش داده است. Nomura Bank به رهبری لو تینگ2 نیز، 
پیش بینی های رشد ساالنه خود را برای سال 2020 از 4/۸ درصد به 
1/3 درصد کاهش داده است؛ صندوق بین المللی پول در جریان جلسه 
G-20، پیش بینی رشد 2020 چین را که پیش تر 6 درصد اعالم کرده 
بود به 5/6 کاهش داد؛ همچنین JP Morgan نیز پیش بینی های خود 
را از رشد اقتصادی چین از 6/3 درصد در سه ماهه ابتدایی سال به 4/۹ 
درصد کاهش داد؛ گلدمن ساکس نیز تخمین رشد اقتصادی چین را 

از 6 درصد به 5/۸ درصد کاهش داده است.
اما رشد 6/۸- درصدی در سه ماهه اول سال 2020 وضعیت بسیار 
بدتری از پیش بینی های به عمل آمده به نمایش می گذارد؛ این میزان 
کاهش می تواند در بخش های مختلف از قبیل گردشگری، حمل ونقل، 
IT، صنعت هوایی و ... اثرات شدیدتری بگذارد؛ بااین حال کنترل بسیار 
سریع شیوع ویروس در خاک این کشور، احتمال اینکه اقتصاد چین 

در تابستان 2020 به وضعیت عادی بازگردد را محتمل می کند.

رشد تولید صنعتی
به علت تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در زمان شیوع کرونا، 
نرخ رشد تولید صنعتی نیز در 3 ماهه ابتدایی سال کاهش یافته است 

و این مقدار در ژانویه سال 2020 به منفی 13.5 درصد رسیده است؛ 
البته الزم به ذکر است که نرخ رشد تولید صنعتی در ماه مارس به 
منفی 1 درصد رسیده است که نشان دهنده آغاز فعالیت های واحدهای 

تولیدی در چین است.
الزم به ذکر است در شکل 2 مفهوم رشد 13.5 درصدی در ژانویه 
2020 به معنای این است که در این ماه نسبت به ماه ژانویه 201۹ 
میزان تولید 13.5 درصد کاهش پیداکرده است؛ نمود این کاهش را 

می توان در میزان تولید اتومبیل نیز مشاهده کرد.

همان طور که در شکل 3 مشاهده می شود میزان تولید اتومبیل در 
ماه فوریه 2020 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۸0 درصد 
کاهش یافته و به کمتر از 250 هزار عدد رسیده است و در ژانویه 
2020 میزان تولید نسبت به دسامبر 201۹ حدود ۷0 هزار عدد 

کاهش یافته است )کاهش بیش از 45 درصد(.

میزان تجارت
تجارت خارجی چین نیز به علت بحران تقاضای خارجی، مختل شدن 
زنجیره تأمین مواد اولیه و تعطیلی واحدهای صنعتی صادرات و واردات 
چین در ماه های ابتدایی سال 2020 دچار افت شدیدی شده است؛ 
همان طور که در شکل 4 مشاهده می شود میزان صادرات چین در 
سه ماهه اول سال 2020 به طور متوسط در هرماه حدود 160 میلیارد 
دالر بوده است و در ماه مارس نیز صادرات روند صعودی داشته و به 

1۸5 میلیارد دالر رسیده است.

1 China International Capital Corporation (CICC)
2 Lu Ting
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1    چین در سال 201۹ روزانه حدوداً 10 میلیون بشکه نفت وارد کرده است.

درعین حال میزان واردات چین در سه ماه اول سال 2020 به طور 
متوسط در هرماه 155 میلیارد دالر بوده است و ماه مارس نیز واردات 

چین افزایشی 5 میلیارد دالری را داشته است.

تراز تجاری چین منفی 3.5  ژانویه و فوریه  درمجموع در ماه های 
میلیارد دالر بوده و در ماه مارس به حدود مثبت 20 میلیارد دالر 
رسیده است. این در حالی است که متوسط صادرات و واردات چین 
در سه ماه اول سال 2020 نسبت به دسامبر 201۹ به ترتیب حدود 
4۸ و 23 درصد کاهش یافته است؛ بااین حال پیش بینی می شود در 

فصل بهار 2020 تجارت چین به حالت عادی بازگردد.

واردات نفت خام
توسط  مارس  ماه  در  پیش بین ها  و  بررسی ها  نتایج  آخرین  طبق 
مؤسسه مکنزی احتماالً متوسط واردات روزانه نفت چین حدوداً 5 
درصد کاهش می یابد یعنی متوسط واردات روزانه نفت چین در سال 
2020 حدوداً ۹.5 میلیون بشکه خواهد بود1. البته این میزان واردات 
تماماً صرف پاالیش نخواهد شد بلکه بخشی از آن صرف ذخیره سازی 
می شود و پیش بینی می شود ذخایر نفتی استراتژیک و تجاری چین 
در سال 2020 به 1150 میلیون بشکه برسد؛ به طوری که در دوماهه 
اول سال 2020 میزان ذخایر نفتی چین حدود 155 میلیون بشکه 
افزایش یافته است )حدود 2.5 میلیون بشکه در روز( و از سطح ۹00 
و  است  رسیده  بشکه  میلیون  به 1055  در 201۹  بشکه  میلیون 
پیش بینی می شود از ماه مارس تا پایان سال روزی بیش از 300 
هزار بشکه به این ظرفیت افزوده شود؛ البته در صورت کاهش هر چه 
بیشتر قیمت نفت، احتماالً چین حجم ذخایر خود را بیشتر نیز افزایش 
خواهد داد. الزم به ذکر کل ظرفیت ذخیره سازی تجاری و استراتژیک 
چین حدود معادل 1150 میلیون بشکه است که این مقدار معادل 
.)Wood Mackenzie, 2020( حدود ۸3 روز از کل تقاضا چین است

حمل ونقل و گردشگری
صنعت گردشگری چین بخشی از اقتصاد این کشور است بر اساس 
 GDP آمار، صنعت گردشگری چین در سال 201۷ حدود 11 درصد از
این کشور را شامل می شد و سهم این بخش تا سال 201۹ افزایش 
نیز یافته است؛ بنابراین کاهش درآمدهای این صنعت می تواند به طور 

مستقیم بر رشد اقتصادی چین آسیب برساند؛ این صنعت به واسطه 
شیوع ویروس کرونا به صورت مستقیم آسیب دیده است؛ به گونه ای که 
میزان سفرهای مردم چین در داخل این کشور و به خارج این کشور 
بسیار کاهش پیداکرده است و درعین حال جمعیت افرادی که به چین 

سفر می کردند بسیار افت کرده است.
به عنوان مثال هرسال با شروع سال نوی میالدی و یا سال نو چینی 
بسیاری از مردم این کشور برای دیدار خانواده های خود به زادگاهشان 
تردد  ممنوعیت  و  کرونا  ویروس  شیوع  با  امسال  اما  برمی گشتند؛ 
بین شهری، بسیاری از افراد در خانه ها و پانسیون های خود مانده اند؛ 
از شهرهای پرجمعیت چین وضعیت قرنطینه  ازآنجاکه در برخی 
حداکثری اعالم شده است با هرگونه تردد بدون مجوز برخورد قانونی 
خواهد شد؛ با توجه به نمودار ذیل، می توان مشاهده کرد که تعداد 
نو  عید سال  زمان  در  بزرگ چین  به شهرهای  واردشده  مسافران 
2020 نسبت به سال 201۹ تا حدود 100 درصد کاهش داشته 

)Capital Economics, 2020( است. 

شیوع  با  بین شهری  درون شهری،  حمل ونقل  میزان  دیگر  موضوع 
است. کاهش یافته  قابل توجهی  میزان  به  که  است  کرونا  ویروس 

اتومبیل های  همان طور که در مشاهده می شود، میزان حمل ونقل 
درون شهری از زمان شیوع کرونا و عید سال نو تا پایان ماه ژانویه، به 
حدود 30 درصد میزان حمل ونقل در سال 201۹ کاهش یافته است 
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و با اتمام قرنطینه، این مقدار در اواسط ماه آوریل به ۹0 درصد میزان 
حمل ونقل در سال 201۹ رسیده است و به رشد خود ادامه می دهد؛ 
در مورد تعداد مسافران متروی شهری نیز علیرغم اینکه این مقدار 
پیش از شیوع کرونا در حدود 20 درصد از سال 201۹ بیشتر بوده 
است؛ اما پس از شیوع کرونا، میزان مسافران متروی شهری به کمتر 
از 10 درصد مقدار مشابه در سال 201۹ کاهش یافته است و حتی 
در ماه آوریل نیز این مقدار به کمی بیشتر از نصف مسافران در زمان 
مشابه در سال 201۹ رسیده است؛ در مورد سفرهای بین شهری نیز 
می توان گفت که به علت تدابیر دولت چین و ترس مردم از سفر به 
علت شیوع کرونا، میزان سفرهای بین شهری نیز بسیار پایین تر از این 

)Capital Economics, 2020( .مقدار در سال 201۹ است
بیماری کرونا بر امور تفریحی نیز تأثیر بسزایی داشته است با شیوع 
این ویروس بسیاری از اماکن تفریحی شامل سینماها، مراکز خرید، 

شهربازی ها و ... به طور کامل تعطیل شدند.

سینما  بلیط های  تعداد  می شود  مشاهده  شکل  در  که  همان طور 
فروخته شده در محدوده زمانی عید سال نو میالدی از سال 201۷ 
نمایش داده شده است؛ میزان فروش بلیط های سینما از ابتدای سال 
2020 تا اواسط ماه آوریل کماکان صفر است که این مورد نیز در کنار 
تعطیل شدن سایر مراکز تفریحی، آسیب جدی به صنعت گردشگری 

)Capital Economics, 2020( .چین وارد می کند
رکود  دچار  نیز  کشور  این  هوایی  کرونا خطوط  ویروس  شیوع  با 
شدیدی کرده است؛ طبق آمار  تعداد مسافران شرکت هواپیمایی 
جنوبی چین1 در ماه فوریه، حدود ۸5 درصد کاهش داشته است که 
این سقوط باعث کاهش 21 میلیارد یوآن )حدود 3 میلیارد دالر( از 
درآمد این شرکت شده است. همچنین طبق آمار ارائه شده از انجمن 
بین المللی حمل ونقل هوایی )2IATA( از ابتدای شیوع کرونا بیش 

از 2۹ میلیارد دالر به صنعت هواپیمایی جهان خسارت واردشده 
که حدود 2۸ میلیارد دالر مربوط به بخش آسیا و علی الخصوص 
دنیا  هوایی  ترافیک  از  درصد  همچنین حدود 4/۷  و  است  چین 
ایرفرانس3  مانند  نیز  هواپیمایی  خطوط  سایر  است.  کاهش یافته 
حدود 216 میلیون دالر و هواپیمایی استرالیا حدود 100 میلیون 
دالر خسارت ناشی از شیوع کرونا را برآورد کرده اند؛ اداره هواپیمایی 
کشوری چین )4CAAC( گفت است که یارانه هایی را به شرکت های 
پروازهای  برای  بیشتری  بودجه  و  ارائه می دهد  هواپیمایی چینی 
بین المللی می دهد. همچنین هزینه های برخاستن و فرود نیز جهت 
کاهش هزینه ها در زمان رکود کاهش می یابد؛ درحالی که هزینه های 
زیرساخت فرودگاه در طول سال 2020 به میزان 100 میلیارد یوآن 

)Pearce, 2020( .افزایش می یابد
همچنین شرکت تحقیقاتی سیریوم5 گزارش کرده است؛ بیش از 
۷13 هزار پرواز داخلی و 224 هزار پرواز خارجی چین بین 1 ژانویه 
تا 1۹ آوریل به علت کرونا لغو شده یا اینکه از برنامه پرواز حذف شده 
از کل پروازهای داخلی و 65  )به ترتیب معادل 50 درصد  است 
درصد از کل پروازهای خارجی(. شرکت های هواپیمایی چینی الکی 
ایر6 و ژیامن۷ دو شرکت هواپیمایی بودند که در این مدت تحت 
تأثیر قرار گرفتند و تقریباً 50 درصد از پروازهای خود را لغو کردند. 

)Cirium, 2020(
اثر این موضوع را می توان بر تعداد سفرهای گردشگران چینی به 
کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اروپایی نیز مشاهده کرد؛ بر 
اساس آمارهای رسمی، گردشگران چینی در سال 201۹ بیش از 150 
میلیون سفر به خارج از کشور داشته اند؛ که 13 درصد نسبت به سال 
201۸ افزایش یافته بود؛ بااین حال، وزارت حمل ونقل چین اعالم کرد 
که ۷3 درصد سفرهای کمتری توسط گردشگران چینی در تعطیالت 
سال نو قمری در سال 2020 در مقایسه با سال 201۹ انجام شده 

)CNN Business, 2020( )است. )سفرهای هوایی کمتر
انتشار  به محض  اعالم کرده است که   Airbnb همچنین وب سایت
در  شده  رزرو  اقامت های  از  بسیاری  چین  در  کرونا  شیوع  خبر 
شهرهای پکن، ووهان و سایر مناطق توریستی چین کنسل شدند؛ 
طبق برآورد انجام شده میزان سفرهای داخلی به میزان حداقل ۹0 
میلیون سفر در روز کاهش خواهد یافت که این خسارتی بالغ بر 
115 میلیارد دالر بر صنعت گردشگری داخلی چین خواهد داشت. 

)CNN Business, 2020(
طبق آمار هتل های بین المللی اینترکانتیننتالIHG( ۸( 160 هتل 
تعطیل کرده است؛ هتل های  را موقتاً  از مجموع 4۷0 هتل خود 

1 China Southern Airlines (CSA)
2 International Air Transport Association (IATA)
3 Air France
4 Civil Aviation Administration of China (CAAC)
5 Cirium
6 Lucky Air
7 Xiamen
8 InterContinental Hotel Company (IHG)
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داشتند؛  فعالیت  تایوان  و  هنگ کنگ  مناطق  در  تعطیل شده 
این  ضررهای  که  است  کرده  ذکر  مجموعه  این  مدیر  بار،  کیت 
هتل ها تنها در ماه فوریه 2020 حدوداً 5 میلیون دالر بوده است. 

)CNN Business, 2020(
آرن سورنسون1، مدیر هتل های بین المللی ماریوت2 در فوریه 2020 
در مناطق خودمختار ماکائو و هنگ کنگ و شهرهای شانگهای و پکن 
هر روز شاهد افت چشم گیر سفرها و باال رفتن تعداد لغو شدن رزروها 
بودند و نرخ اشغال هتل ها به 1 درصد کاهش پیداکرده بوده است؛ 

همچنین پیش بینی شده است که این هتل ها در سه ماهه ابتدایی سال 
2020 حدود 60 میلیون دالر نسبت به پیش بینی های قبلی شان 
درآمد کمتری کسب کنند؛ البته پیش بینی می شود که به تدریج با 
فروکش کردن بیماری کرونا وضعیت اشغال هتل ها و یا تعداد پروازهای 
خطوط هواپیمایی بهبود یابد؛ آنچه مسلم است در حال حاضر صنعت 
هتلداری چین و حتی صنعت هتلداری بین المللی با خسارت فراوانی 
روبه رو شده است که دامنه آن در کوتاه مدت قابل کنترل نخواهد بود. 

)CNN Business, 2020(

1 Arne M. Sorenson
2 Marriott International
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همچنین کازینوهای ماکائو و مناطِق نیمه خودمختار چین که یکی 
از قطب های قمار جهان به شمار می روند نیز بیش از دو هفته تعطیل 
بودند و این یعنی ضرر فراوان به صاحبان این مراکز واردشده است. 

)CNN Business, 2020(
پر  و  لوکس  تفریحات  جزء  کروز  کشتی های  اخیر  سال های  در 
تقاضای صنعت گردشگری به شمار می رود. هرسال با گرم تر شدن 
کشتی ها  این  خاص  خدمات  از  گردشگران  از  زیادی  تعداد  هوا، 
استفاده می کنند؛ اما امسال به دلیل شیوع کرونا بسیاری از رزروها 
کنسل شده است؛ الزم به ذکر است که در سال گذشته کشور چین 
اعالم کرد که قصد دارد تا سال 2030 به عنوان ابرقدرت در صنعت 
این کشور اعالم کرد که سرمایه گذاری  کروز دنیا شناخته شود؛ 
هنگفتی در زمینه ساخت انواع کشتی کروز شانگهای و یا راه اندازی 
تورهای کروز خواهد داشت؛ این در حالی است که پس از اعالم 
در  کرونا  ویروس  به  آلوده  نفر  یک  فوت  و  نفر  بودن ۷00  آلوده 
کشتی کروز، بسیاری از تورهای کروز تعطیل و یا کنسل شدند. 
البته مسئوالن صنعت کشتی سازی کروز در چین اعالم کرده اند 
که به مدت یک سال تمامی فعالیت های خود را تعطیل خواهند 
بازگردد.  خود  اول  حالت  به  صنعت  این  مجدد  بعدازآن  تا  کرد 

)CNN Business, 2020(
در پایان باید گفت که صنعت گردشگری چین در سال 2021 به 
حالت طبیعی خود برمی گردد هرچند که این فقط یک پیش بینی 
اقتصادی است و باید دید که چه حوادث دیگری بر این روند اثرگذار 

خواهد بود.

بازارهای مالی
اثر شیوع ویروس کرونا در تمامی بازارهای مالی جهان بسیار مخرب 
بوده است ولی در این بخش اثر شیوع این ویروس بر 3 بازار مالی اصلی 
کشور چین یعنی بورس های شانگهای، شنزن و هنگ کنگ بررسی 

می شود.

همان طور که مشاهده می شود هر سه بورس اصلی چین در روز 
دوشنبه ۸ بهمن یعنی 5 روز بعد از اعالم قرنطینه شهر ووهان 
افت شدید را تجربه کردند. )علت تأخیر 5 روزه در اعمال تغییرات 
در شاخص بورس هم زمانی این موضوع با تعطیالت بهاره چین 

بوده است(
بعد اعالم قرنطینه ووهان بورس شهر شنزن در استان گواندونگ دچار 
افت شد و طی 5 روز بیش از 1000 واحد یعنی حدود 10 درصد 
کاهش پیدا کرد ولی بعدازاین توانست خود را طی یک ماه مجدد 

بازیابی کند.
شاخص بورس شانگهای از تاریخ 15 ژانویه تا 3 فوریه شاهد کاهش 
400 واحدی بوده است که یک ریزش 12/5 درصدی برای این بازار 
است و تاکنون )لحظه تنظیم گزارش( نتوانسته است خود به طور کامل 

بازیابی کند.
بورس هنگ کنگ نیز هنگامی که در 14 بهمن بعد از تعطیالت کار 
خود را آغاز کرد، 1HSI تنها در چند روز معامالتی نزدیک به 6 درصد 
کاهش یافت و فقط در روز اول حدود 400 میلیارد دالر کاهش 
ارزش داشت و بانک مرکزی چین دستور به کاهش نرخ بهره داد. 
)این اقدام در راستا ایجاد ثبات در اقتصاد صورت گرفت زیاد کاهش 
نرخ بهره توان بانک ها را برای اعطای اعتبارات افزایش می دهد و 
البته در سال  زمینه برای رشد سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود( 
2020 نرخ بهره چین حدود 0/05 درصد کاهش پیداکرده بود و در 
این مورد نیز نرخ بهره 0/1 درصد دیگر هم کاهش پیدا کرد و به 

4/05 درصد رسید.

شاخص قیمت ها و تورم
معموالً هفته های اول آغاز سال جدید میالدی، تقاضای مردم برای 
به دنبال آن شاخص قیمت ها  افزایش می یابد و  کاالهای مصرفی 
افزایش می یابد، همان طور که در نمودار زیر نیز دیده می شود؛ شاخص 
قیمت سبد مواد غذایی در سطح عمده فروشی در ابتدا سال افزایش 

1 Hang Seng Index
2 Consumer Price Index (CPI)
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می یابد و سپس کاهش می یابد؛ در سال های 201۷، 201۸ و 201۹ 
شیوع  به  توجه  با  سال 2020  در  ولی  می شود  مشاهده  الگو  این 
کرونا، پس از افزایش شاخص قیمت ها در هفته های ابتدایی، شاخص 
قیمت ها در ماه فوریه نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز داشته 
است؛ اما در ادامه و در پایان ماه مارس همراه با پایان قرنطینه، این 
شاخص نیز همانند سال های گذشته تا ۹3 درصد مقدار آن در ابتدای 

سال کاهش داشته است.

همچنین شاخص قیمت مصرف کنندهCPI( 2( نیز در ماه ژانویه 2020 
به مقدار 105/4 که بیشترین مقدار این شاخص تا به امروز بوده است؛ 
افزایش یافته است. این در حالی است که مقدار این شاخص در ژانویه 

201۹ کمتر از 102 واحد بوده است.

شیوع بیماری کرونا همچنین بر نرخ تورم نیز مؤثر بوده است؛ با توجه 
به نمودار باال می توان مشاهده کرد که در دو ماه ابتدایی سال 2020 
که شیوع کرونا در باالترین حد خود بود، میزان تورم به ترتیب به 
5.4 و 5.2 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم 
در زمان مشابه در سال 201۹ پایین تر از 2 درصد بوده است. در ماه 
مارس نیز میزان تورم حدود 1 درصد کاهش یافته و به مقدار 4.3 
درصد رسیده است که نسبت به مقدار مشابه در سال قبل 2 درصد 

بیشتر است.

نرخ بیکاری
با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و 
خدماتی، بسیاری از کارگران و افراد شاغل کار خود را ازدست داده اند و 

نرخ بیکاری نیز رشد کرده است؛

همان طور که در شکل 12 مشاهده می شود، نرخ بیکاری در ماه های 
است که  و 5.۹ درصد  برابر 6.2  ترتیب  به  مارس 2020  و  فوریه 

اختالف زیادی با ماه های قبل ندارد.

 جمع بندی
اقتصاد چین شوک بزرگی را در 3 ماه اول سال 2020 تحمل کرده 
صنعتی   GDP رشد   ،GDP رشد  ازنظر  کشور  این  اقتصاد  و  است 
گردشگری  و  حمل ونقل  تجارت،  میزان  خودرو،  صنعت  ازجمله 
دچار مشکالتی شده است بااین حال برخی دیگر از شاخص ها نشان 

می دهد سرعت بازگشت این کشور به وضعیت اولیه بسیار زیاد است 
ریکاوری هستند؛ تجارت  این کشور در حال  مالی  بازارهای  مثاًل 
خارجی به ویژه صادرات چین در ماه سوم به وضعیت عادی بازگشت؛ 
واردات نفت خام این کشور نسبت به سال قبل بیشتر شده و ...؛ 
پس درمجموع باید گفت شوک ناشی از شیوع ویروس کرونا برای 
اقتصاد چین مسائل زیادی را به دنبال داشته ولی انتظارات نسبت 
به آینده مثبت است و بازگشت به وضعیت پیش از بحران با سرعت 

زیاد ممکن خواهد بود.
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وضعیت شرکت های بین المللی در چین

1 Apple
2 Tim Cook
3 Foxconn
4 Pegatron

مقدمه
با شیوع بیماری کرونا در چین بسیاری از شرکت ها مجبور 
به تعطیل کردن کارخانه ها و دفاتر خود شدند؛ با توجه به حضور 
بسیاری از شرکت های بزرگ فعال در سطح بین المللی در چین، 
این بیماری بر کسب وکار این شرکت ها نیز تأثیر گذاشته است. 
شرکت های  به  مربوط  اینجا  در  بحث ها  مهم ترین  از  یکی  شاید 
تولید و فروش آن ها  باشد که مهم ترین مراکز  بین المللی  بزرگ 
کشور چین است و یا در تأمین قطعات و مواد اولیه به شدت به 
کارخانه های چین متکی هستند. درواقع چین به دلیل نیروی کار 
از شرکت های  برای بسیاری  یوآن، محل مناسبی  ارزش  و  ارزان 
بزرگ فعال در سطح بین المللی بوده و اکنون با شیوع کرونا نه تنها 
کار بسیاری از این شرکت ها مختل می شود، بلکه بخشی از تولید و 
زنجیره تأمین جهانی نیز مختل می گردد؛ این موضوع باعث نگرانی 
بسیاری از شرکت ها شده است تا جایی که گروهی از شرکت های 

که  کرده اند  اعالم  گوگل  و  مایکروسافت  اپل،  مانند  آمریکایی 
خود  محصوالت سخت افزاری  از  مهمی  بخش  تولید  دارند  قصد 
یا  ویتنام  هند،  نظیر  دیگر کشورها  به  و  کنند  از چین خارج  را 
تایلند منتقل کنند؛ در ادامه به وضعیت برخی از این شرکت ها 

است: پرداخته شده 

اپل
و  ایاالت متحده  از  پس  اپل1  شرکت  بزرگ  بازار  دومین  چین 
بزرگ ترین مونتاژ کننده محصوالت این شرکت است؛ این شرکت 
در ۹ فوریه تمام 42 فروشگاه خود در چین را تعطیل کرد و در 
کوک2،  تیم  نمود؛  بازگشایی  را  آن ها  مجدداً  مارس  ماه  اواسط 
به  دلیل  دو  به  اپل  که  است  کرده  اعالم  شرکت  این  مدیرعامل 
درآمد انتظاری خود در زمستان نمی رسد؛ اول تعطیلی فروشگاه ها 
و دوم کند شدن فرآیند تولید، به دلیل تعطیلی موقتی کارخانه 

6
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1 Nike
2 Adidas
3 Toyota
4 Lexus
5 Walmart

فاکس کان3. درواقع مشکل اصلی این شرکت تعطیل شدن موقتی 
سازندگان قطعات گوشی های آیفون یعنی کارخانه های فاکس کان 
و پگاترون4 که در چین و تایوان فعال هستند که این موضوع، تولید 
را تحت تأثیر قرار داده است؛ شیوع ویروس کرونا از طرفی برای 
زنجیره تأمین و حمل ونقل کاال نیز مشکالت و کندی هایی را به 
وجود آورده است؛ همچنین بحث زمان رونمایی از محصول جدید 
این شرکت در سال 2020 یعنی آیفون 12 نیز تحت تأثیر این 
مشکالت قرارگرفته است و شاید در زمان پیش بینی شده برای آن 

)Gray, 2020( .تغییراتی رخ دهد

نایکی
شرکت نایکی1 از نخستین شرکت هایی بود که به علت شیوع کرونا 
به طور موقت تقریباً نیمی از فروشگاه های متعلق به شرکت خود را 
در چین تعطیل کرد و حتی فروشگاه هایی که باز بودند نیز با کاهش 
ساعت کار فعالیت می کردند؛ همچنین مراجعه به فروشگاه های نایکی 
نیز از ابتدای سال افت چشمگیری داشته است؛ اما فروش دیجیتال 
از 30 درصد  بیش  ابتدایی سال  ماه  در سه  این شرکت در چین 
نایکی  فروش  بازارهای  مهم ترین  از  یکی  است؛ چین  افزایش یافته 
است که بیش از 15 درصد از کل درآمد و نزدیک به 40 درصد از 
سود شرکت از بازار چین به دست می آید؛ عالوه بر این بازار چین 
سریع ترین رشد را میان بازارهای نایکی دارد و بیش از یک سوم رشد 
فروش این شرکت در طول سال های 2016 الی 201۹ مربوط به 
چین بوده است؛ اما انتظار می رود که شیوع کرونا باعث شود 15 درصد 
درآمد نایکی از بازار چین در سال جاری، کاهش یابد. همچنین سهام 
شرکت نایکی نیز در این مدت کاهش 3 درصدی داشته است؛ البته 
به گفته نایکی، در پایان ماه مارس بیش از ۸0 درصد فروشگاه های 
این شرکت در چین بازگشایی شده اند و در انتظار 3 ماه دوم بهتری 

)Fortune, 2020( .هستند

آدیداس
چین  در  کرونا  ویروس  شیوع  جریان  در  نیز  آدیداس2  شرکت 
بسیار تحت تأثیر قرارگرفته است؛ آدیداس 12 هزار فروشگاه در 
خود  را هم مستقیماً  فروشگاه  و 500  است  فرانچایز کرده  چین 
از  شرکت  این  گزارش های  اساس  بر  است؛  کرده  سرمایه گذاری 
وضعیت فروش در بازار چین از ابتدای سال 2020 تا 25 ژانویه 
میزان فروش حدود ۸5 درصد کاهش یافته است؛ همچنین سهام 
آدیداس نیز در این مدت 6 درصد کاهش یافته است و انتظار می رود 
باشد و سود  یورو  اول در چین حدود 1 میلیارد  فروش سه ماهه 
عملیاتی بین 400 تا 500 میلیون یورو کاهش یابد. آدیداس تقریباً 

یک سوم فروش خود را در آسیا انجام می دهد که در سال های اخیر 
به یکی از بزرگ ترین بازارهای رو به رشد کاالهای ورزشی و یک 
محرک سود تبدیل شده است؛ کشور چین بزرگ ترین تولیدکننده 
اعالم  همچنین  آدیداس  است؛  آسیا  در  شرکت  این  محصوالت 
کرده که فروش این شرکت درمجموع سه کشور چین، ژاپن و کره 
یافت.  از 10 درصد کاهش خواهد  بیش  اول  جنوبی در سه ماهه 

)Business of Fashion, 2020(

تویوتا
شرکت خودروسازی تویوتا3 به عنوان یکی از بزرگ ترین خودروسازی های 
جهان نیز تحت تأثیر شیوع کرونا در چین قرارگرفته است. این شرکت 
اعالم کرده است که میزان فروش این شرکت در ماه فوریه در کشور 
چین ۷0 درصد کاهش داشته است و این شرکت در این ماه تنها 
حدود 24 هزار خودرو از مجموع برندهای تویوتا و لکسوس4 فروخته 
است؛ تویوتا همچنین در ماه فوریه اعالم کرده است که چهار کارخانه 
مونتاژ این شرکت در چین روزانه قبل از شیوع ویروس کرونا در دو 
نوبت کاری فعالیت می کردند اما این شرکت برنامه ریزی کرده است که 
سه کارخانه در اواسط ماه فوریه تنها در یک نوبت کاری فعالیت کنند. 

)Business Today, 2020(
به طورکلی بازار خودرو در چین شدیداً تحت تأثیر قرارگرفته است 
به طوری که انجمن سازندگان خودروهای سواری چین اعالم کرده 
است که میزان فروش خودرو در این کشور شاهد افت ۸۹ درصدی 
)Business Today, 2020( .در 23 روز نخست ماه فوریه بوده است

والمارت
برخالف سایر صنایع، صنعت خرده فروشی در زمان شیوع بیماری 
کرونا نه تنها با افت فروش مواجه نبوده است بلکه رشد نیز داشته 
است و شرکت والمارت5 نیز به عنوان بزرگ ترین شرکت خرده فروشی 
این قاعده مستثنا نیست؛  از  با 430 فروشگاه در چین  در جهان 
مدیران والمارت در کنفرانس سرمایه گذاران نیویورک اظهار داشتند 
که فروش در 430 فروشگاه این شرکت در چین طی قرنطینه کاهش 
نیافته است؛ زیرا مشتریان برای خرید مواد غذایی و ملزومات به 
سوپرمارکت ها روی آوردند؛ والمارت اعالم کرده است که کرونا ممکن 
زیرا دوسوم  باشد  تأثیراتی در حمل ونقل کاالها داشته  تنها  است 
کاالهایی که توسط این شرکت به فروش می رسد از ایاالت متحده 
تهیه می شود و یک سوم دیگر نیز از چین و سایر مناطق آسیا و 
مکزیک تأمین می گردد؛ با توجه به رشد فروش این شرکت در زمان 
شیوع کرونا سهام این شرکت نیز رشد 1.5 درصدی نیز داشته است 

.)Corkery, 2020(
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1 Tesla 
2 Amazon
3 Starbucks

تسال
شرکت تسال1 برخالف سایر شرکت های بین المللی در چین در زمان 
این  گزارش  اساس  بر  است؛  نگرفته  قرار  تأثیر  تحت  کرونا  شیوع 
شرکت در زمستان 2020 موفق شده است ۸۸ هزار خودرو را در 
چین به مشتریان تحویل بدهد که این تعداد باالترین تعداد تحویل 
خودرو در یک فصل برای این شرکت بوده است؛ نکته جالب توجه این 
است که در ماه های ژانویه و فوریه، این شرکت مجموعاً حدود ۷500 
خودرو تحویل داده ولی در ماه مارس بیش از ۸0 هزار خودروی 
فروش  از  درصد  )حدود 25  است  تحویل شده  مشتریان  به  برقی 
خودروهای برقی چین در همین دوره(؛ این در حالی است که کل 
بازار خودرو چین حدود 40 درصد افت فروش را تجربه کرده است 

.)Lambert, 2020(

آمازون
اکثر  برخالف  جهان  آنالین  خرده فروشی  بزرگ ترین  آمازون2، 
شرکت های بزرگ سود بسیاری برده است زیرا در این مدت فروش 
آنالین محصوالت و سفارش از این فروشگاه های اینترنتی در کشور 
چین و سایر مناطق بیشتر شده و ارزش سهام آن نیز از ابتدای ژانویه 
تا اواسط ماه مارس رشد 20 درصدی داشته است؛ بااین حال شیوع 
این ویروس برای زنجیره تأمین کاالی این شرکت مسائلی را به وجود 
آورده است؛ با شیوع این ویروس بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده 

است و تولید بسیاری از کاالها متوقف گردیده است و آمازون نگران 
است که دچار کمبود کاال شود.

طبق گفته های سخنگوی این شرکت، آمازون در دوران اوج شیوع 
ویروس کرونا به طور مداوم در حال مذاکره با تأمین کنندگان برای 
تأمین موجودی اضافی بوده است تا اطمینان حاصل کند با کمبود 
موجودی مواجه نخواهد شد؛ طبق گزارش ها، آمازون نگرانی دارد که 
در نیمه اول تابستان موجودی کافی کاالیی برای عرضه نداشته باشد 
و برای رفع این نگرانی نیز در حال برقراری ارتباط با تأمین کنندگان 

.)Weise & Corkery, 2020( مختلف است

استارباکس
از  دیگر  یکی  چین  در  شعبه   4300 با  استارباکس3  شرکت 
شرکت هایی است که در جریان بیماری کرونا آسیب های شدیدی 
را متحمل شده است؛ این شرکت در اوایل ماه فوریه حدود ۸0 
درصد از فروشگاه های خود در چین را به علت شیوع کرونا بست؛ 
به طوری که ارزش سهام این شرکت در سه ماه ابتدایی سال 2020 
میزان  پیش بینی ها  طبق  است؛  کاهش یافته  درصد   26 حدود 
کشور چین  در  سال 2020  دوم  ماه  سه  در  این شرکت  فروش 
یافت؛  خواهد  کاهش  درصد   50 حدوداً  قبل  سال  با  مقایسه  در 
خواهد  موقت  تأثیر  این  که  است  گفته  استارباکس  بااین وجود 

.)Patton, 2020( بود 
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استارباکس کاهش درآمد فروش در کشور چین را برای سه ماه ابتدایی 
سال به میزان 430 میلیون دالر تخمین زده است؛ البته استارباکس 
اعالم کرده است که تا پایان ماه مارس با رعایت پروتکل های بهداشتی 
بیش از ۹0 درصد شعب خود در چین را بازگشایی کرده است و به 
خاطر شرایط به وجود آمده حساب ویژه ای بر روی فروش آنالین و 
غیرحضوری بازکرده اما فعالً تأسیس فروشگاه های جدید در چین را 

.)Patton, 2020( متوقف کرده است

والت دیزنی
شرت والت دیزنی1 با داشتن دو پارک و مرکز تفریحی بزرگ در 
شانگهای و هنگ کنگ یکی دیگر از شرکت های بین المللی است 
که تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا در چین قرارگرفته است؛ این 
شرکت از تاریخ 25 ژانویه پارک های را تعطیل نمود و اعالم کرده 
است که براثر بسته بودن این پارک ها در 3 ماه اول سال 2020 
دچار 2۸0 میلیون دالر زیان شده است که میزان 135 میلیون 
پارک شانگهای و 145 میلیون دالر  به  زیان مربوط  این  از  دالر 
مربوط به پارک هنگ کنگ است؛ همچنین قیمت سهام دیزنی نیز 
در این مدت 35 درصد کاهش یافته و به حدود ۹4.45 دالر رسید 

.)Witten, 2020(
اما با کند شدن روند شیوع کرونا در چین و افزایش شمار بهبودیافتگان، 
دیزنی شانگهای ضمن رعایت احتیاط، فعالیت های خود را از ۹ مارس 
از سر گرفت و به این ترتیب، تعداد محدودی از فروشگاه ها، رستوران ها 
و امکانات تفریحی موجود در دیزنی تاون، ویشینگ استار پارک و هتل 
دیزنی لند شانگهای با ساعات کاری کمتر و ظرفیت محدود آغاز به 

.)Wang, 2020( کار کردند

جمع بندی
از بررسی مجموع موارد مطروحه نتیجه گیری می شود شرکت هایی 
که تولید کارخانه ای داشته اند یا توزیع فیزیکی محصوالت غیرضروری 
داشته و یا خدمات سرگرمی ارائه می دادند؛ مثل شرکت های اپل، 
نایکی، آدیداس، تویوتا، استارباکس، والت دیزنی و ... دچار افت فروش 
خودرو  تولیدکننده  یک  به عنوان  تسال  شرکت  بااین حال  شده اند؛ 
برقی به عنوان یک استثنا خالف جهت عمل کرده است و فروش 
این شرکت در فصل زمستان بیشتر از سال پیش خود بوده است 
و درعین حال باالترین فروش فصلی خود در چین را تجربه کرده 
است ولی شرکت های خرده فروشی آنالین مثل آمازون و شرکت های 
فروشگاه  در  فیزیکی  به صورت  را  ضروری  اقالم  که  خرده فروشی 
این  ولی  داشته اند  فروش  رشد  والمارت  شرکت  مثل  می فروشند؛ 
شرکت ها ازنظر تأمین محصوالت در این دوران دچار مسائلی شده اند 
از شیوع  بااین حال به نظر می آید شرکت های خرده فروشی بیشتر 

ویروس کرونا سود برده اند.

اما مهم تر از این که چه شرکت هایی از این بحران سود برده اند یا ضرر 
کرده اند این است که آن ها چه درس هایی از دست وپنجه نرم کردن 
با این بحران آموخته اند؛ یکی از مهم ترین درس هایی که این بحران 
به تمامی شرکت ها آموخت این بود که باید با استفاده از روش هایی 
تالش کرد تا بیشتر از پیش ریسک های مربوط به زنجیره تأمین 
مدیریت شود و کاهش سطح هزینه ها برای حفظ مزیت رقابتی نباید 

تنها هدف شرکت ها باشد.
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گزارش وضعیت صنایع باالدستی چین بعد از شیوع ویروس کرونا

1    به دلیل محدودیت های ایجادشده بر حمل ونقل و لجستیک امکان واردات یا انتقال داخلی سنگ آهن و آهن قراضه که مواد اولیه اصلی صنعت فوالد هستند بسیار سخت شده است.

مقدمه
از دسامبر سال 201۹ ویروس کرونا در کشور چین شیوع پیدا 
کرد و در مدت زمانی کوتاهی اقتصاد جهان متأثر از شیوع این ویروس 
گردید؛ این در حالی است که هیچ کس در ابتدا فکر نمی کرد این 
بیماری تبدیل به بزرگ ترین معضل جهانی در قرن اخیر شود؛ کشور 
چین برای مقابله با شیوع این ویروس شهر ووهان و چند شهر دیگر 
را تحت قرنطینه کامل قرار داد و قواعد بسیار سخت گیرانه ای را برای 
مقابله با شیوع این ویروس وضع کرد؛ اعالم قرنطینه و محدودیت های 
فراوان در این کشور منجر شد بسیاری از صنایع و کسب وکارها در 
این کشور با مشکالت فراوانی روبه رو شوند؛ در این یادداشت تالش 
می شود گزارشی از اینکه صنایع باالدستی چین بعد آغاز بحران در چه 
وضعیتی قرار دارند ارائه شود؛ در این گزارش صنایع فوالد، سیمان، 

پاالیش و پتروشیمی و آلومینیوم در چین بررسی می شود.

فوالد
صنعت فوالد از مهم ترین صنایع چین است که در تولید و صادرات 
آن نیز در رتبه اول جهانی قرار دارد؛ شیوع ویروس کرونا باعث شد 
تا در همان ابتدای سال 2020 تولید فوالد در سطح جهان افت کند 
بااین حال تولید فوالد کشور چین در سه ماه اول سال 2020 نسبت 

به سال 201۹ رشد داشته است؛ این در حالی است که دولت چین 
در همین دوران، شدیداً تحت قرنطینه هایی بود که برای جلوگیری از 

گسترش ویروس کرونا اعمال کرده بود.
کرونا،  بحران  باوجود  در جدول 1 مشاهده می شود  همان طور که 
در زمستان 2020 یعنی اوج دوران قرنطینه در کشور چین، مقدار 
تولید فوالد چین افزایش یافته است درحالی که سایر کشورهای بزرگ 
تولیدکننده فوالد در جهان مثل هند و ژاپن در همین دوران دچار افت 
تولیدشده اند؛ این در حالی است که کشورهای مذکور همانند چین 

هنوز درگیر بحران کرونا نشده اند.
آسیب  دچار  گوناگونی  جنبه های  از  دوران  این  در  فوالد  صنعت 
شده است که در این میان می توان به اختالالت حوزه حمل ونقل 
و لجستیک برای تأمین مواد اولیه صنعت1، کاهش تقاضای جهانی و 
داخلی چین )صنعت خودروسازی و ساخت وساز( و افزایش موجودی 
انبار محصوالت نهایی فوالد اشاره کرد که اثرات منفی بر این صنعت 
داشته اند این اختالالت منجر شده است حاشیه سود در این صنعت 

برای همه بازیگران کاهش پیدا کند.
از میان همه موارد ذکرشده افزایش موجودی انبار فوالد بیشتر از همه 
نگران کننده است؛ درواقع اگرچه تولید در دو ماه اول سال 2020 
و درمجموع فصل زمستان در کشور چین افزایش یافت است ولی 

7
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تقاضای داخلی و جهانی فوالد برای تولیدات این کشور کاهش یافته 
است و افزایش موجودی انبار منجر به کاهش قیمت فوالد در کشور 
چین و جهان شده استBarman, 2020( 1(؛ تا لحظه تنظیم گزارش2 
کاهش  بهار  اول  ماه های  در  تولید چین  دهد  نشان  که  داده هایی 
پیداکرده است یافت نشده است ولی نگارنده بر این باور است تولید 
محصوالت فوالدی چین ازجمله کویل نورد گرم3 و میلگرد احتماالً 
در ماه مارس )ماه آخر زمستان( و آوریل کاهش پیداکرده است و به 

همین دلیل قیمت ها در این دوران کمی افزایش یافته است.

همان طور که در شکل 1 مشاهده می شود قیمت محصوالت فوالد در 
سطح جهان در اواسط ماه مارس 2020 نسبت به زمان مشابه سال 
201۹ حدوداً 50 درصد کمتر بوده است؛ درعین حال قیمت های از 
اواخر فصل زمستان شروع به صعود کرده اند و این موضوع می توان 
از تعادل بیشتر میان عرضه و تقاضا باشد؛ یعنی هم تولید  نشان 
کمی محدودشده است و هم تقاضا به ویژه در صنعت خودروسازی و 

ساخت وساز مجدداً احیاشده است.
از طرفی انتظار کارشناسان صنعت فوالد این است که در فصل بهار 
سال 2020 بازار کامالً خود را بازیابی می کند و به مسیر خود ادامه 

می دهد زیرا تقاضا به مسیر قبلی خود بازخواهد گشت؛ درعین حال 
همه  فعالیت  که  چین  کشور  در  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن 
تولیدکنندگان را دنبال می کند در تاریخ 1۹ آوریل اعالم کرده است 
از میان 1۹1 تولیدکننده فوالد 1۷۸ تولیدکننده به وضعیت عادی 
بازگشته اند )Xinhuanet, 2020(؛ الزم به ذکر است دولت چین برای 
احیای صنعت فوالد این کشور سیاست های ویژه ای را به اجرا درآورده 
است که همه آن ها از کانال سیاست های مالی انبساطی دولت چین 
می گذرد به عنوان مثال، دولت چین از کمیسیون توسعه و اصالحات 
ملیNDRC( 4( خواسته شده است تا از آغاز پروژه های بزرگ راه آهن و 
بزرگراه ها اطمینان یابد؛ وزارت صنعت و فناوری اطالعات دولت چین 
خواستار تسریع در ساخت شبکه های 5G شد و بیش از 100 پروژه 
جدید برای کنترل، مهار و انتقال آب تعریف کرده است؛ انتظار می رود 
همه این ابتکارات تقاضای داخلی فوالد را تقویت کند ولی تقاضا خارجی 
نیز دولت چین برنامه مشخص داشته است؛ آن ها مهم ترین دلیل 
کاهش تقاضا برای صادرات را زیاد بودن قیمت سنگ آهن شناسایی 
کرده اند بنابراین برنامه ریزی شده است تا قیمت سنگ آهن در این 
کشور برای هر تن به ۷0 دالر کاهش یابد5؛ همچنین تخفیف هایی بر 
مالیات صادرات، یعنی بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده، برای برخی 
از اقالم ازجمله محصوالت فوالدی گالوانیزه و روکش شده، میلگرد و 

.)Tarasenko, 2020( لوله ها در نظر گرفته شده است
برای جمع بندی مطالب ذکرشده در مورد صنعت فوالد چین باید 
گفت؛ تقاضای فوالد در همان ابتدا سال 2020 به علت شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی فعالیت های اقتصادی برای فوالد چین به شدت افت 
کرد ولی واحدهای تولید فوالد این کشور برنامه تولید خود را تغییر 
ندادند و نتیجه این تصمیم آن شد که موجود محصوالت نهایی فوالدی 
در پایان فصل زمستان به شدت افزایش پیدا کرد به همین علت قیمت 
فوالد در کشور چین و جهان به شدت کاهش پیدا کرد در همین 

1    برآورد شده است در پایان فصل زمستان 2020 حدوداً 100 میلیون تن محصول نهایی فوالد به عنوان موجودی انبار در کشور چین ذخیره شده است که این مقدار حدوداً 4/1 برابر ظرفیت 
تولید 1 ماه فوالد چین است.

2    این گزارش در تاریخ ۸ خرداد 13۹۹ تهیه شده است.
3 Hot Roll Coil
4 National Development and Reform Commission (NDRC)

.)Fastmarkets, 2020( 5    قیمت سنگ آهن تحویل در بندرها چین بیش از ۹0 دالر است
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دوران مشکالت و محدودیت های به وجود آمده در بخش حمل ونقل 
تولیدکنندگان  برای  آهن  قرضه  و  سنگ آهن  تأمین  لجستیک،  و 
چینی مشکل شد و قیمت سنگ آهن کمی افزایش پیدا کرد؛ این 
وضعیت دولت چین را بر آن داشت تا اجرای سیاست هایی را برای 
بهبود وضعیت بازار در پیش گیرد؛ این سیاست ها در سه گروه تقسیم 
می شوند؛ اول سیاست هایی که تقاضای داخلی را تقویت می کنند؛ 
دوم سیاست های کاهش هزینه های تأمین مواد اولیه تولید فوالد و 
سوم سیاست های کاهش هزینه صادرات )کاهش مالیات ارزش افزوده 
کاالی صادراتی(؛ در آخر باید گفت در ماه آوریل نشان های روشنی 
از بازگشت بازار به حال عادی دیده می شود؛ ازجمله افزایش قیمت، 
افزایش تقاضا و افزایش تولید که باید گفت احتماالً بهار 2020 صنعت 

فوالد چین به مسیر رشد بازخواهد گشت.

آلومینیوم
صنعت آلومینیوم یکی دیگر از صنایع تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا 
است؛ چین با تولید 35/۷ میلیون تن آلومینیوم در سال بزرگ ترین 
تولیدکننده آلومینیوم در جهان است و بیش از 55 درصد از کل آلومینیوم 
(؛ با  )World Aluminium, 2020( جهان در این کشور تولید می شود
شیوع کرونا، صنعت فرآوری آلومینیوم چین کاهش تولید چشمگیری 
را در ماه فوریه تجربه کرد به طوری که کارخانه های آلومینیوم تا نیمه 
دوم ماه تعطیل شده و همچنین شاخص 1PMI در بازار شانگهای نیز 
به 34/۷ کاهش یافت که کمترین مقدار در 2 سال گذشته بوده است.

همان طور که در شکل 2 مشاهده می شود قیمت آلومینیوم نیز در 
بازار 2LME از 1۷۷2 دالر در هر تن در ابتدای سال به 16۷6 دالر 
در تاریخ 2۷ فوریه رسید که علت آن کاهش تقاضای بازار بوده است؛ 
میزان تولید آلومینیوم در چین در ماه های ژانویه و فوریه سال 2020 
مجموعاً 2/۹ میلیون تن3 بوده است که نسبت به تولید ماه دسامبر 
201۹ )که معادل حدوداً 2/۹4 میلیون تن( کاهش جزئی داشته است 

(؛ همچنین در ماه مارس کاهش تولید در چین ادامه  )AL Circle, 2020(
.)Daly, 2020( یافته و به مقدار تولید به 2/۷۸ میلیون تن رسیده است

با توجه به آمارها، صادرات آلومینیوم نیز در ژانویه و فوریه با کاهش شدید 
25 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده و به 6۷0 تن در دو ماه 
نخست رسیده است )Reuters, 2020(؛ این مقدار اما در ماه مارس افزایش 
قابل توجهی داشته و به مقدار 51۸ هزار تن رسیده است؛ گرچه این مقدار 
نسبت به ماه مارس سال 201۹ کاهش 5 درصدی داشته، اما نشان دهنده 
بازگشت صادرات چین به دوران پیش از کرونا است؛ به طورکلی میزان 
صادرات آلومینیوم چین در 3 ماه نخست سال 2020 برابر 1/1۸ میلیون 
تن بوده که در مقایسه با مقدار 1/43 میلیون تن در مدت مشابه سال قبل 

.)Metalbulletin, 2020( کاهش 1۷/5 درصدی داشته است

سیمان
دومین صنعت بسیار مهم در کشور چین که در حوزه صنایع باالدستی 
دسته بندی می شود صنعت سیمان است؛ این صنعت نیز در دوران 
شیوع ویروس کرونا تحت تأثیر قرارگرفته است و در 2 ماه اول سال 

2020 تولید سیمان به شدت افت کرد.

همان طور که در شکل 3 مشاهده می شود؛ در ماه های ژانویه و فوریه 
سال 2020 میزان تولید سیمان مجموعاً حدود 150 میلیون تن بوده 
است و نسبت به مدت مشابه در سال 201۹ میزان تولید 30 درصد 
کاهش پیداکرده است؛ الزم به ذکر است به طورکلی هرساله در کشور 
چین، در ماه های ابتدایی سال میالدی میزان تولید سیمان نسبت به 
ماه دسامبر سال قبل کاهش می یابد؛ نمود این موضوع در اختالف 
تولید 50 میلیون تنی میان ماه دسامبر 201۹ و 2 ماه اول سال 2020 
قابل مشاهده است )Statista, 2020(؛ درعین حال میزان تولید در ماه 
مارس 2020 حدود 14۷ میلیون تن بوده است که این میزان حدوداً 
.)Perilli, 2020( 1۷ درصد کمتر از ماه مارس سال 201۹ بوده است

اما برای تحلیل بازار سیمان عالوه بر بررسی میزان تولید )طرف عرضه( 
الزم است؛ طرف تقاضا نیز بررسی شود؛ از متغیرهایی که به عنوان 
پراکسی تقاضا سیمان شناخته می شود؛ سطح سرمایه گذاری هر کشور 
در دارایی های ثابت است4؛ زیرا سرمایه گذاری در دارایی های ثابت 

1 Purchasing Managers Index
2 London Metal Exchange

3    مقدار تولید در ماه های ژانویه و فوریه به صورت تجمعی تخمین زده شده است.
4    سرمایه گذاری در دارایی های ثابت صرفاً به معنای سرمایه گذاری در ساخت وساز نیست؛ بلکه دارایی های ثابت شامل ساختمان، ماشین آالت، تأسیسات و ... می شوند؛ دولت ها تالش می کنند با 

تعریف پروژه های زیرساختی جدید و عقد قرارداد با پیمان کاران طرف تقاضای اقتصاد را تحریک کنند و افزایش سرمایه گذاری دولتی در دارایی های ثابت رابطه مستقیمی با تقاضای سیمان دارد.
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1 (Kaifeng, 2020)
2    روند رشد سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در کشور چین حدود 5 درصد است.

3 Huaxin Cement
4 China National Building Material

نمودی از مصرف سیمان است از طرفی وضعیت سرمایه گذاری های 
ثابت دولتی یک متغیر جلونگر برای تقاضا سیمان است به علت اینکه 
پروژه های زیرساختی ای که با سفارش دولت انجام می شوند مصرف 
سیمان زیادی دارند و عمدتاً دولت ها برای تحریک تقاضا حجم و تعداد 

پروژه های زیرساختی را افزایش می دهند.
همان طور در جدول 2 مشاهده می شود رشد سرمایه گذاری ثابت چین 
در سال 2020 تا پایان ماه آوریل منفی بود است ولی حرکت این کشور به 
سمت جبران افت سرمایه گذاری است به گونه ای که سرمایه گذاری های 
تجمعی  رشد  که  است  پیداکرده  افزایش  آن قدر  آوریل 2020  ماه 
پایان ماه فوریه به 3- درصد کاهش  از 24/5- در  سرمایه گذاری ها 
پیداکرده است2؛ درعین حال سرمایه گذاری های شرکت های دولتی و 
شرکت های تحت کنترل دولت نیز تا ماه آوریل به شدت افزایش یافته 
است بااین حال میزان کاهش سرمایه گذاری های بخش خصوصی نسبت 
به دوره مشابه سال 201۹ بیشتر از کاهش سرمایه گذاری ها در بخش 
دولتی بوده است بنابراین می توان نتیجه گرفت که تالش دولت چین 
بر این است که با افزایش سرمایه گذاری ها )از کانال سیاست های مالی( 
طرف تقاضای سیمان را تحریک کند؛ الزم به ذکر است میزان کاهش 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها ملی در مناطق مرکزی چین بیشتر از 

.)Kaifeng, 2020( مناطق شرقی، شمالی و جنوبی بوده است
درعین حال سایر داده های پراکسی تقاضای سیمان مثل سرمایه گذاری در 
تولید امالک و مستغالت، میزان رشد متراژ تولید مسکن به صورت انبوه، 
ساخت مسکن جدید، متراژ زمین های تملک شده برای ساخت مسکن 
و ... همه و همه نشان از این می دهند که تقاضا برای سیمان در 2 ماهه 
اول سال میالدی به شدت افت کرده است )بیش از 10 درصد( و در ماه 
مارس و آوریل تا حدودی این کاهش تقاضا جبران شده ولی به وضعیت 
عادی نرسیده است و انتظار می رود با این روند تا پایان بهار تقاضا تجمعی 
به مقدار برابر با مدت مشابه سال 201۹ برسد؛ بررسی سطح خرد نیز 

نشان می دهد برخی از شرکت های بزرگ تولیدکننده سیمان در چین 
مثل شرکت سیمان هواکسین3 یا شرکت ملی مصالح ساختمانی چین4 
)CNBM( از کاهش 36 درصدی تقاضا یا کاهش ۹0 درصدی سود برای 

.)Perilli, 2020( 3 ماهه اول سال 2020 سخن می گویند
درمجموع با توجه به روند رشد سرمایه گذاری های می توان پیش بینی 
کرد که احتماالً تا پایان فصل بهار دولت چین بتوان میزان عقب افتادگی 
در سرمایه گذاری نسبت به سال 201۹ را جبران کند و به سبب این 
موضوع تقاضا برای سیمان نیز به سطح مطلوب برسد و ازنظر عرضه 
نیز کشش تولید سیمان چین بسیار باال است یعنی با کوچک ترین 
افزایش در تقاضا و سطح قیمت ها تولید و عرضه سیمان افزایش 

می یابد و بازار به تعادل می رسد.

پاالیشگاه
ظرفیت  و  است  جهان  در  خام  نفت  واردکننده  بزرگ ترین  چین 
پاالیشی معادل با 1۷ میلیون بشکه در روز را دارد؛ شیوع ویروس 
ولی  است  بوده  اثرگذار  نیز  چین  پاالیشگاه های  عملکرد  بر  کرونا 
شدت تأثیرگذاری این ویروس بر صنعت پاالیش به اندازه سایر صنایع 

است. نبوده  باالدستی چین 



��

ظرفیت پاالیشگاهی چین حدوداً 1۷ میلیون بشکه در روز است که در 
سال 201۹ بهره وری این پاالیشگاه ها در حدود ۷۸ درصد )13 میلیون 
بشکه در روز( بوده است؛ این مقدار برای سال 2020 در حدود ۷۹ درصد 
پیش بینی شده بود که با شیوع بیماری کرونا این مقدار برای سه ماه ابتدایی 
((؛  Stratas Advisors, 2020( سال 2020 حدود ۷1 درصد محاسبه شده است

شکل 4 بهره وری تولید پاالیشگاه های چین را نمایش می دهد.
همچنین شرکت های ساینوپک1 و پتروچاینا2 در ماه فوریه اعالم کردند 
که ظرفیت پردازش نفت خام را به ترتیب 450 و 360 هزار بشکه در 
روز کاهش می دهند؛ هنگلی3 بزرگ ترین پاالیشگاه چین نیز بهره وری 

.)Stratas Advisors, 2020( خود را 1۸ درصد کاهش داده است

همان طور که در شکل 5 مشاهده می شود؛ پاالیشگاه های مستقل4 
در استان شانگ دونگ5 که به نوعی قطب این پاالیشگا ه ها محسوب 
می گردد؛ اعالم کردند که میزان بهره وری آن ها پس از همه گیر شدن 
از  از 25 درصد کاهش یافته است که کمترین میزان  کرونا، بیش 
سال 2014 است؛ این نوع پاالیشگاه ها به طور تقریبی 30 درصد از 
ظرفیت پاالیشگاه های چین را شامل می شوند؛ بااین حال، پاالیشگاه ها 
در استان هوبی6 و مناطق نزدیک به آن که مراکز اصلی شیوع کرونا 
بوده اند ظرفیت خود را حدود 20 درصد کاهش داده اند؛ بر طبق آمارها 
اول سال  برای سه ماهه  پاالیشگاه های چین  ورودی های نفت خام 
2020 حداقل 1/۸ میلیون بشکه در روز )حدوداً 13 درصد از میزان 
پاالیش در 201۹( کاهش یافته است )ICIS, 2020(؛ اگرچه کاهش 

فعالیت پاالیشگاه ها باعث کاهش ورود نفت خام به این واحدها شده 
است؛ اما واردات نفت خام چین تغییر چندانی نداشته است.

همان طور که در شکل 6 مشاهده می شود؛ واردات نفت خام در سه 
ماه ابتدایی سال 2020 نسبت به سال 201۹ نه تنها کاهش نداشته، 
بلکه افزایش نیز داشته است؛ تصمیم چین مبنی برافزایش ذخایر 
نفتی علت مشاهده چنین پدیده ای است؛ زیرا در این دوران قیمت 
نفت به شدت افت کرده است و پاالیشگاه ها به صرفه می دانند که ذخایر 
روی خشکی و آب نفت خود را افزایش دهند؛ درعین حال دولت چین 
از همه شرکت های داخلی خواسته است که مخازن خود را پر کنند؛ 
هدف اولیه چین ایجاد ذخایر نفتی دولتی معادل واردات ۹0 روز نفت 
خام است که این مقدار در حدود ۹00 میلیون بشکه خواهد بود؛ البته 
با در نظر گرفتن ذخایر تجاری، توان ذخیره سازی معادل 1۸0 روز 

)Marlow, 2020( .واردات نفت خام خواهد بود

پتروشیمی
صنعت پتروشیمی یکی دیگر از صنایع باالدستی چین است که براثر 
شیوع کرونا تحت تأثیر قرارگرفته است؛ ویروس کرونا نه تنها در چین 
بلکه در تمام کشورها بر تولیدات پتروشیمی تأثیرگذار بوده است 
به طوری که میزان تولیدات پتروشیمی در جهان در ماه مارس نسبت 
به ماه فوریه به میزان 3.1 درصد کاهش یافته است؛ میزان کاهش برای 
چین معادل ۸/3 درصد بوده است؛ همچنین میزان کاهش تولید در 
ماه فوریه و ژانویه به ترتیب برابر 6.4 و 2.1 درصد بوده است که این 
موضوع نشان دهنده بدتر شدن وضعیت این صنعت نسبت به ابتدای 
سال و ابتدای شیوع کرونا است )Statista, 2020(؛ در این صنعت، 
واحدهای تولیدی مختلف بسته به نوع محصول تولیدی و موقعیت 
جغرافیایی فعالیت خود را متوقف نموده و یا با ظرفیت پایین تری 
را  قسمت  این  در  تولیدی  واحدهای  به طورکلی  می کنند؛  فعالیت 
می توان به 3 بخش تقسیم نمود؛ وضعیت این واحدها به تفکیک 
محصول تولیدی در سه ماهه ابتدایی سال 2020 به شرح زیر است.

واحدهای پتروشیمی
و  نفت  بخش  در  تقاضا  کاهش  همچنین  و  کرونا  بیماری  شیوع 
پتروشیمی موجب شده است تا اکثر کارخانه های پتروشیمی در این 
بخش تا اواسط ماه فوریه به حالت تعطیل درآیند؛ پس از ماه فوریه 
نیز این واحدها مجبور بوده اند بسته به نوع محصول، با ظرفیتی کمتر 
از ظرفیت حداکثری خود، کار را آغاز کنند؛ همان طور که در جدول 
زیر نیز نشان داده شده است 24 واحد تولیدی از مجموع 52 واحد، 
در انتهای ماه مارس نیز کماکان با ظرفیت کمتر از ۷0 درصد در حال 

فعالیت بوده اند. جدول 3 شرح وضعیت واحدها را تشریح می کند.

1 Sinopec
2 PetroChina
3 Hengli
4 teapot
5 Shandong
6 Hubei
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واحدهای پلیمری
در کشور چین واحدهای پلیمری فقط گریدهای مختلف پلی پروپیلن و 
پلی اتیلن تولید می کنند که دلیل شیوع کرونا نیز به دلیل شیوع کرونا و کاهش 
قیمت نفت، کارخانه ها پس از تعطیلی در ماه فوریه، ظرفیت خود را در ماه 
مارس افزایش دادند؛ همان طور که در جدول زیر نیز نشان داده شده است 
از مجموع 40 واحد تولیدی پلیمر، در ماه مارس تنها ۷ واحد بسته باقی مانده 
بودند و سایر واحدها با بیش از ۷0 درصد ظرفیت فعالیت خود را از سر گرفته اند.

واحدهای تولید متانول و گاز سنتز
واحدهای تولیدکننده متانول و گاز سنتزی4 تحت تأثیر شیوع کرونا قرار 
گرفتند و موجب شده تا اکثر کارخانه های پتروشیمی در این بخش از 
اواسط ماه فوریه به حالت تعطیل درآیند؛ همان طور که در جدول 5 
مشاهده می شود واحدهای تولیدی این گروه نسبت به دو گروه دیگر از 
وضعیت بهتری برخوردارند و به جز 5 واحد که به حالت تعطیل بوده اند؛ 

اکثر شرکت ها با حداکثر ظرفیت، کار خود را آغاز کرده اند.

1 Purified Terephthalic Acid
2 Benzene Toluene Xylenes
3 LLDPE/HDPE
4 Syngas
5 MEG
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جمع بندی
بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی چین نشان می دهد تولیدات این 
صنعت در دو ماه اول سال 2020 به شدت افت کرده است به شکلی 
که بخش اعظمی از شرکت های تولیدکننده در این صنعت در ژانویه 
2020 به حالت تعطیلی در آمده اند ولی از اواسط فوریه واحدهای 
تعطیل شده فعالیت خود را مجدد آغاز کردند؛ درعین حال شروع ماه 
مارس نیز بسیار امیدبخش بود و بخش دیگری از واحدهای به مسیر 
تولید بازگشتند و واحدهایی که با ظرفیت کمتر تولید می کردند 
ظرفیت خود را افزایش دادند و حتی واحدهای تولیدکننده متانول با 

۹0 درصد ظرفیت خود در حال تولید هستند.

جمع بندی نهایی
درمجموع باید گفت در تمامی صنایع باالدستی بررسی شده تقاضا با 
شوک ناشی از بحران کرونا دچار افت شده است و در تمامی موارد 
به غیراز صنعت فوالد طی ماه های اولیه سال 2020 میزان تولید نیز 
افت کرده است به عنوان مثال در صنعت آلومینیوم به مدت 1.5 ماه 
بسیاری از واحدهای فراوری و تولید آلومینیوم تعطیل شدند؛ تولید 
سیمان در 2 ماه اول سال 2020 نسبت به مدت مشابه در سال 201۹ 
حدود 30 درصد افت کرد یا در صنعت پاالیشگاهی باوجود افزایش 
واردات نفت خام توسط دولت چین، میزان بهره وری پاالیشگاه ها ۷ 
درصد افت کرده است و در صنعت پتروشیمی نیز در 2 ماه اول سال 
بخش بزرگی از واحد پتروشیمی تعطیل شدند ولی در فصل زمستان 
حدوداً میزان تولید فوالد 4/6 درصد رشد را نشان می دهد که این 
موضوع منجر شد موجودی انبار فوالد در چین افزایش یابد و قیمت 

این کاالی مهم واسطه ای به شدت افت کند.
موضوع دیگری که باید به آن توجه شود این است که در تمامی موارد 
دولت چین با سرعت زیاد و حداکثر توان در حال اجرای سیاست هایی 
است که تقاضا را تحریک کند و مجدداً صنایع در مسیر رشد قرار 
دهد به عنوان مثال دولت چین برای احیای تقاضا برای فوالد و سیمان 
پروژه های زیرساختی جدیدی را تعریف کرده است؛ برای سایر صنایع 
نیز بازگشایی هر چه سریع تر اقتصاد و افزایش صادرات بهترین گزینه 
برای احیای دوباره تقاضا است که تا حدودی می توان گفت این کشور 
موفق بوده است و احتماالً تا پایان فصل بهار تمامی صنایع به وضعیت 

عادی بازخواهند گشت.
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چالش های چین برای خروج از بحران اقتصادی کرونا

مقدمه
چین تقریباً توانسته است شیوع ویروس کرونا   را در سرزمین 
خود کنترل کند؛ بااین  حال، باز هم با چالش  هایی در کوتاه  مدت و 
بلندمدت برای خروج از بحران اقتصادی ناشی از آن مواجه است؛ 
چالش  های کوتاه  مدت را می  توان در دو بُعد داخلی و خارجی تبیین 
نمود؛ بی  ثباتی بازار داخلی اصلی  ترین چالش داخلی چین )بحران تقاضا 
مؤثر( و بحران در زنجیره تأمین مواد اولیه )واردات( و کمبود تقاضای 
خارجی )صادرات( وجوه بحران کوتاه مدت خارجی چین را تشکیل 
می دهند؛ جهان امروزی بر اساس بنیان  های وابستگی متقابل و مزیت 
نسبی شکل گرفته است؛ به   همین جهت، به دلیل عدم کنترل ویروس 
در سطح جهانی، واردات مواد اولیه از یک  سو و صادرات کاالهای چینی 
از سوی دیگر با موانعی مواجه گردیده است؛ اما چالش اصلی چین 
در بلندمدت و بعد از کشف دارو یا واکسن ویروس کرونا مشاهده 
خواهد شد. زیرا، کشورهای توسعه  یافته و به  ویژه آمریکا و اروپا به دلیل 
وابستگی شدیدی که به چین دارند سعی می  کنند سبد وارداتی خود 
را تنوع بخشند. عالوه   بر این، آمریکا که در مقایسه با چین زیان  های 
بسیاری در این زمینه متحمل شد، برای تثبیت جایگاه هژمونیک خود 
چین را تحدید خواهد کرد؛ در ادامه، موارد مطروحه بررسی می شود.

چالش های کوتا  مدت
چالش های داخلی: بی  ثباتی بازار داخلی )کمبود تقاضای مؤثر(

در شرایط فعلی کسانی که دارای پول نقد هستند تمایلی برای هزینه 
کردن ندارند؛ زیرا وضعیت بازار را دارای ثبات نمی  بینند؛ به عنوان 
مثال، کارگران نمی  دانند که حقوق آن  ها توسط کارفرما پرداخت 
متوسط  و  کوچک  کسب  وکارهای  همچنین،  خیر.  یا  شد  خواهد 
مطمئن نیستند که در صورت تولید کاال تقاضا کافی برای عرضه 
آن ها وجود خواهد داشت یا نه؛ نمود این موضوع در مقدار فروش 
خودرو در ماه فوریه که ۸0 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 
کاهش یافته است قابل رویت است؛ عالوه بر این، دستورالعمل  های 
دولتی نیز در ایجاد چنین شرایط محافظه  کارانه ای در اقتصاد چین 
مؤثر بوده است؛ بدین صورت که اگر یک کارگر یا کارمند در یک 
کارگاه  ها یا کارخانه  های تولید محصوالت صنعتی یا غیرصنعتی به 
کرونا مبتال شود؛ مرکز تولیدی باید تمام کارکنان خود را به مدت 
دو هفته در قرنطینه نگه   دارد و هزینه  های آن  ها را پرداخت نماید؛ 
این موضوع به ویژه برای کارخانه  های بزرگ که صدها کارگر دارند، 
مشکالت بزرگی ایجاد می  کند و به همین جهت، آن  ها عمدتاً با 50 

درصد ظرفیت خود کار می  کنند.
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چالش خارجی: کنترل  ناپذیری جهانی ویروس )جهانی(
همه  گیری یا جوالن ویروس کرونا   در سطح جهانی مهم  ترین مسأله 
بحران  از  خروج  برای  خارجی  تبادالت  در سطح  چین  پیشروی 
اصلی  چالش  دو  با  را  چین  موضوع،  این  است.  کرونا  اقتصادی 
یعنی بحران در زنجیره تأمین واردات مواد اولیه برای تولید کاال 
و  آمریکا  به  به  ویژه  صادرات  برای  خارجی  تقاضای  در  بحران  و 
این است  زمانی در  این موضوع  اهمیت  اروپا مواجه کرده است؛ 
تجارت  به رشد  وابسته  زیادی  تا حدود  اقتصادی چین  که رشد 
است؛ بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم دریافت مواد 
تولید  از سر بگیرند و در صورت شروع  را  تولید  اولیه نمی  توانند 
نیز، صادرات حداقل مانند دوران قبل از کرونا نخواهد بود. به طور 
کلی، همه  گیری کرونا در سطح جهانی، باعث کاهش شدید اشتهای 
کشورها برای کاالهای چین شده است که این امر نیز منجر به 
تعطیلی کارخانه  ها و بیکاری کارگران می  شود؛ در این راستا، دولت 
مجموعه  ای از سیاست های مالی و پولی را برای ایجاد انبساط در 
اقتصاد اجرا کرده است؛ از جمله این موارد می توان به پایین آوردن 
نرخ بهره وام، تمدید مهلت پرداخت اقساط وام، کاهش مالیات و 
تزریق پول برای افزایش نقدینگی بازار اشاره کرد. این امر فشارهای 
تأمین  زنجیره  های  اساسی  اما مشکالت  را کاهش می  دهد،  مالی 
تولید و صادرات را برطرف نمی  کنند. به همین جهت، دو چالش 
اصلی باعث تعطیلی کارخانه  های بزرگ تولیدی یا فعالیت بخش از 
آن  ها، افزایش بیکاری، لغو تورهای گردشگری و پروازهای خارجی 

و غیره گردیده است.

چالش های بلندمدت
تنوع سبد وارداتی

از  تنوع در سبد وارداتی کشورها در دوران پساکرونا نیز یکی دیگر 
چالش  های اقتصادی چین برای خروج از بحران خواهد بود. در دوران قبل 
از کرونا، چین شریک تجاری نخست 130 کشور جهان بود و به نوعی؛ 
اکثر کشورهای جهان به محصوالت چینی وابسته شده بودند که این امر 
آن  ها را با مشکالت عدیده  ای در دوران کرونا مواجه کرده است. به همین 
جهت، در جهان پساکرونا و با فرض کنترل و مهار ویروس، کشورها به 
ویژه آمریکا و اروپا سبد وارداتی خود را تنوع می  بخشند. این موضوع باعث 
خواهد شد تا چین بازارهای جدیدی برای کالهای خود پیدا کند که این 

مهم حداقل در کوتاه  مدت و میان  مدت امکان  پذیر نخواهد بود. 

تحدیدهای آمریکا و تثبیت جایگاه هژمون
مهم  ترین چالش چین نه مسائل فوق، بلکه جنگ تجاری و مسائل 
برآمده از آن خواهد بود. آمریکا حتی در دوران قبل از کرونا نیز از 
توسعه روزافزون اقتصاد چین هراس داشت و به طرق مختلف سعی در 
کنترل آن داشت. حال که کرونا باعث وارد آمدن خسارات بیشتری به 
آمریکا در قیاس با چین شده است )زیرا چین تقریبا توانست ویروس 
را کنترل کند، اما آمریکا هنوز با آن درگیر است(، به روش  های مختلف 
و به  ویژه با بهره  گیری از ابزارهای سیاسی، فرهنگی و امنیتی سعی در 
تحدید کردن آن خواهد داشت. علت اصلی این موضوع نیز به حفظ و 
تثبیت جایگاه هژمونی خود بازمی  گردد. زیرا تنها کشوری که توانایی 

به چالش کشیدن هژمونی آمریکا را دارد، چین است.
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جایگاه خاورمیانه در معادالت قدرت پس از کرونا

خاورمیانه به دلیل موقعیت راهبردی )دسترسی به آب  های 
همواره   )... و  انرژی  منابع  زمینی،  ارتباطی  راه های  آزاد، 
موردتوجه قدرت  های بزرگ بوده است. در دوران معاصر، آمریکا و 
چین به ترتیب به دلیل نیاز هژمونیک )خصلت هژمونی تسلط بر تمام 
مناطق حیاتی را ایجاب می  کند( و نیاز به انرژی و بازار فروش سعی در 
گسترش و تعمیق نفوذ خود در منطقه داشته  اند؛ بنابراین، خاورمیانه 
در دوران قبل از کرونا به عرصه رقابتی بین آمریکا و چین تبدیل شده 
بود )اروپا، انگلیس، روسیه و سایر کشورهای فرا منطقه ای در قیاس 
با دو کشور مذکور، نقش جزئی ایفا می  کردند(. در این میان، بحران 
شیوع ویروس کرونا باعث تغییر و تحوالتی در نیاز و اولویت قدرت  های 
بزرگ گردیده است؛ این مهم را می  توان با توجه به چشم  انداز کنترل 
و مهار ویروس کرونا در قالب دو سناریوی کوتاه  مدت )چند ماه( و 

بلندمدت )بیشتر از یک سال( موردتوجه قرار داد.
در سناریوی کوتاه  مدت، اگر ویروس کرونا حداکثر تا چند ماه آینده در 
آمریکا نیز مانند چین تا حدودی مهار شود، به احتمال زیاد خاورمیانه 
دو روند متفاوت را در ابعاد اقتصادی و سیاسی - امنیتی طی خواهد 
نمود. به عبارت دیگر، در این سناریو امنیت خاورمیانه مانند گذشته به 
آمریکا گره خواهد خورد؛ بااین وجود، چین از حیث اقتصادی منطقه را 
کنترل خواهد کرد؛ بدین صورت که چین برای تبدیل شدن به هژمون، 
اقتصاد را به عنوان زیربنا در نظر گرفته است و نه سیاست و فرهنگ را 

)اگرچه در مسیر توسعه فرهنگ و سیاست نیز کار می  کند، اما معتقد 
به ویژه  اقتصادی قوی، می  توان سیاست و  است در صورت داشتن 
فرهنگ چینی را در سطح جهانی به شیوه  های مختلف گسترش داد(. 
بر این اساس، خاورمیانه را طبق روال گذشته با گسترش مبادالت 
اقتصادی و از طریق اجرایی و تسریع نمودن طرح  هایی مانند »یک 
کمربند یک جاده«، وابسته می  کند. در این سناریو، اتفاقاً حضور آمریکا 
در منطقه برای تأمین امنیت مسیرهای حمل  ونقل انرژی ضروری 
خواهد بود؛ زیرا از هزینه  های چین می  کاهد. در این شرایط، احتمال 
این که آمریکا از ابزارهای سیاسی بهره برده و سعی در تحدید چین 
در خاورمیانه نماید، بسیار زیاد است؛ الزم به ذکر است چین تقریباً 
نیمی از انرژی موردنیاز خود را از کشورهای خاورمیانه تهیه می  کند؛ 
بنابراین، ذکر این نکته مهم است که اگرچه آمریکا برای تضعیف چین 
احتماالً از ابزارهای سیاسی استفاده خواهد کرد؛ )همان  گونه که در 
جنگ تجاری شاهد بودیم(، بااین  حال، نمی  تواند حداقل مسیرهای 
حمل  ونقل انرژی را ناامن نماید. این امر از یک  سو به متحدان منطقه  ای 
آن مانند عربستان بازمی  گردد که بایستی منافع آن  ها را در نظر گیرد و 
از سوی دیگر، به موقعیت هژمونیک آن مربوط می  شود؛ زیرا در صورت 
ناامنی مسیرهای مذکور وجهه و منزلت آن به عنوان قدرت برتر جهانی 
زیر سؤال می  رود. در کنار این موارد می  توان به عللی مانند جایگزینی 
نیروهای دیگر برای تأمین امنیت مسیرها اشاره کرد )همان  گونه که 
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چین برای تأمین امنیت مسیرها اولین پایگاه خود را در جیبوتی 
راه  اندازی کرد(. البته بنیان نظری این علل به مزیت نسبی در تجارت 
بازمی  گردد که به معنی این است که از امنیت مسیرهای حمل  ونقل 

انرژی همه کشورها به صورت مستقیم و غیرمستقیم نفع می  برند.
به درازا  بلندمدت، هرچقدر که کنترل ویروس کرونا    در سناریوی 
کشیده شود؛ خاورمیانه بیشتر تحت نفوذ چین قرار می  گیرد. بر این 
اساس، با توجه به اینکه چین تا حدودی موفق به کنترل ویروس 
کرونا   شده است و اروپا و آمریکا در وضعیت بغرنجی به سر می  برند؛ 
احتمال اینکه چین تسلط خود را در خاورمیانه تعمیق بخشد بسیار 
زیاد است؛ این فرضیه بر چهار اصل متکی است: نخست اینکه چین 
با تمام کشورهای خاورمیانه فارغ از جهت گیری های سیاسی و نوع 
حکومت حاکم بر آن  ها روابط مستحکم اقتصادی دارد و تقریباً شریک 
نخست تجاری همه آن  ها است. دومین اصل به وضعیت اسفناک 
اقتصادی کشورهای عربی به دلیل سقوط قیمت نفت و شیوع کرونا 
بازمی  گردد؛ سومین اصل به اولویت اقتصاد داخلی اروپا و آمریکا نسبت 
به منطقه خاورمیانه خواهد بود و چهارمین اصل نیز کاسته شدن 
اهمیت قدرت سیاسی و اولویت بازیابی اقتصادی در منطقه خواهد بود؛ 
بنابراین، در کشورهای خاورمیانه که با وضعیت حاد اقتصادی مواجه 
هستند، اقتصاد )این کشورها برخالف ایران که همواره با تحریم  هایی 

در سطوح مختلف مواجه بوده است، تجربه زیادی ندارند( در اولویت 
قرار خواهد گرفت و ازآنجاکه تنها چین قادر به بهبود اوضاع است، 
زمینه   برای تسلط سیاسی نیز فراهم می  شود؛ ذکر این نکته مهم است 
که کشورهای خاورمیانه  ای از حیث ساختار سیاسی هم از غرب و هم 
از شرق متفاوت اند و علت روابط نزدیک آن  ها با آمریکا و اروپا بیشتر 
سیاسی و امنیتی بوده است تا اقتصادی؛ بنابراین، در صورت ورود چین 
به عرصه سیاسی و امنیتی، کشورهای خاورمیانه و به ویژه عربستان به 
دلیل نوع حکومت ، گرایش بیشتری نیز به آن دارند. این امر در دوران 
پساکرونا غیرقابل تصور نیست؛ زیرا با کاهش مداخله آمریکا در منطقه 
)تخلیه سه پایگاه در عراق و غیره(، چین برای تأمین امنیت مسیرهای 
حمل  ونقل انرژی )کاری که تا به امروز آمریکا به صورت رایگان برای 
چین انجام می  داد(، ناچار بایستی در عرصه سیاسی - نظامی نیز ورود 

نماید1.
به طورکلی، در سناریوی کوتاه  مدت، تغییری بنیادین نسبت به دوران 
قبل از ویروس کرونا   در خاورمیانه رخ نخواهد داد و احتماالً، ابعاد 
جنگ تجاری چین و آمریکا به خاورمیانه نیز کشیده خواهد شد؛ 
درحالی که در سناریوی بلندمدت، چین نفوذ فزاینده  ای در منطقه 
پیداکرده و عالوه بر نفوذ اقتصادی، از حیث سیاسی - نظامی نیز 

حضور پررنگ تری در منطقه خواهد شد.

1    اگر در این سناریو یعنی طوالنی شدن بحران کرونا قیمت نفت همچنان پایین باقی بماند بخش قابل توجهی از صنعت نفت شیل آمریکا و کانادا از مدار تولید خارج می شود بنابراین آمریکا نیز 
برای تأمین انرژی تا حدودی به خاورمیانه وابسته خواهد شد اما احتماالً توان کمتری در مقایسه با چین از حیث سیاسی و امنیتی خواهد داشت؛ درواقع آمریکا امکان این را ندارد که کشورهای 
منطقه را مانند دوران قبل از کرونا تطمیع و تهدید کند؛ در این شرایط، چین که نسبت به آمریکا وضعیت اقتصادی مطلوب تری دارد می تواند حضوری فعال تری در مقایسه با گذشته در منطقه 
داشته باشند و به نوعی جایگزین آمریکا شود. چین در مقایسه با آمریکا می تواند امنیت مسیرها را تأمین نماید و حتی در تعامالت خود برخی محدودیت های ظاهری )مثل دموکراسی و حقوق 

بشر( که آمریکا در تعامالت خود با کشورها دارد را نخواهد داشت.
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وضعیت اقتصادی به عنوان زیربنای زیست جامعه برای همه 
کشورها مهم تلقی می  شود و احتماالً جبران زیان  های ناشی از 
کرونا اولین اقدامی خواهد بود که در دستور کار دولت  ها قرار می  گیرد؛ 
بدین منظور، روابط خارجی یا روابط سیاسی کشورها نیز در تقویت 
یا تضعیف این روند بسیار مهم خواهد بود؛ به همین جهت، هدف از 
نگارش این یادداشت بررسی روابط اقتصادی و سیاسی ایران و چین 

پس از بحران کرونا است.
ایران و چین در دوران قبل از کرونا، در بُعد سیاسی حداقل به عنوان 
متحدان تاکتیکی )نه استراتژیک( شناخته می  شدند؛ اما روابط آن  ها 
در بُعد اقتصادی به شدت تحت تأثیر روابط ایران و آمریکا قرارگرفته 
بود و در برخی از موارد چین از تحریم  های آمریکا پیروی   کرده و 
تجارت با ایران را محدود می  کرد1؛ بااین حال، چین همواره شریک 
نخست تجاری ایران بوده و کانالی برای مبادالت تجاری پیدا می  کرده 
است. این روند در دوران شیوع کرونا روند صعودی پیدا کرد و پس از 
ارسال کمک  های ایران به چین )سه میلیون ماسک و ...(، چین نیز 
با ارسال 30 محموله به آن پاسخ داد. عالوه بر این، روابط سیاسی دو 

کشور نیز در این دوران با تمجیدهای ظریف از عملکرد چین در مقابله 
با کرونا تقویت گردید؛ اگرچه اظهارنظر سخنگوی وزارت بهداشت 
تنش هایی را به وجود آورد؛ اما این موضوع نیز بالفاصله مرتفع گردید؛ 
اما نمی توان رویه موجود را برای دوران پس کرونا نیز متصور بود؛ زیرا 
عوامل مختلفی در سطح روابط دو کشور تأثیر دارند که مهم  ترین آن  ها 

سیاست  های آمریکا است.
با در نظر گرفتن نقش آمریکا، حداقل در کوتاه  مدت و میان  مدت 
قابل تصور نیست که چین توانایی گسستن وابستگی  های خود به آمریکا 
را داشته باشد )حدود بیست درصد تجارت چین با آمریکا است( و در 
صورت حل این مشکل نیز قدرت سیاسی آمریکا مانع از حفظ و توسعه 
روابط اقتصادی چین با سایر کشورها می  شود؛ بنابراین، پس از بحران 
کرونا نیز چین مستقل از توجه به تصمیمات آمریکا در قبال ایران رفتار 
نخواهد کرد زیرا منافعی که این کشور از تجارت با آمریکا به دست 

می  آورد؛ اصالً قابل قیاس با منافع حاصل از تجارت با ایران نیست2.
عالوه بر این، رکود بازار جهانی به ویژه بازارهای آمریکا و اروپا باعث 
کاهش تولید کارخانه های چینی شده است که این امر نیز می تواند 

چشم انداز روابط اقتصادی و سیاسی ایران و چین پس از بحران کرونا

1    به عنوان مثال در زمینه واردات و سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز ایران چین با تحریم های آمریکا همراهی کرد.
2    به این معنا که سطح روابط اقتصادی ایران و چین نمی تواند از یک حد مشخصی فراتر رود و این حد نیز مستقل از ظرفیت های موجود در تعامالت ایران و چین است و وابسته و نظر آمریکا 
است بااین حال نگارنده به این عقیده است که باوجود چنین محدودیتی، هنوز دو کشور فرصت های همکاری بسیار گسترده ای با یکدیگر دارند که از آن بهره مند نشده اند و بازار چین برای صادرات 

محصوالت ایران بازار بزرگی است؛ درواقع این دو کشور از ظرفیت های در دسترس نیز بهره کافی نبرده اند.
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منجر به کاهش واردات نفت این کشور از ایران شود؛ اما این موضوع 
بخشی از واقعیت است زیرا چین، حتی در دوران اوج تحریم  های ایران 
نیز همواره خریدار نفت ایران بوده است1؛ عالوه بر نفت، بخش زیادی 
از اقتصاد ایران به چین گره خورده و این کشور شریک نخست تجاری 
که  ملزم می  داند  را  به نوعی خود  به عبارت دیگر، چین  است؛  ایران 
حداقل نیازهای اقتصادی ایران را برای مقاومت در برابر آمریکا تأمین 
نماید؛ اما علت اهمیت ایران برای چین را می  توان این گونه عنوان کرد:

در خاورمیانه عربستان در اردوگاه غرب جای دارد و ایران تنها   
قدرت منطقه  ای است که چین برای بسط نفوذ خود در منطقه 

برای همکاری مناسب می  داند؛
اگر چین تمام انرژی موردنیاز خود را از یک اردوگاه )غرب   

شامل آمریکا، عربستان و غیره( تأمین کند؛ غرب می تواند از این 
موضوع به عنوان یک ابزار علیه چین استفاده نماید؛ به همین جهت 

به کشورهایی مثل ایران که تعدادشان کم هستند، نیاز دارد؛
امنیت مسیرهای حمل انرژی در خاورمیانه که مرکز انرژی   

جهان است می  تواند توسط ایران )تنگه هرمز( حفظ شود یا مورد 
تهدید قرار گیرد؛ بنابراین، ارتباط با ایران باعث تضمین امنیت آن 

می  شود؛
موقعیت جغرافیایی ایران ازجمله در اختیار داشتن طوالنی ترین   

خط ساحلی در امتداد خلیج فارس، کنترل کامل بر تنگه هرمز و 
نقش آن به عنوان دروازه ورود به آسیای مرکزی و اروپا از طریق 
ترکیه باعث می شود تا چین در مورد ابر طرح »یک کمربند و یک 

جاده« و ابتکار »جاده ابریشم« روی ایران حساب ویژه ای باز کند
و در بدترین حالت چین به صورت ابزاری از ایران برای امتیاز   

گیری از آمریکا و سایر کشورها استفاده می کند.
اما یک فرصت بسیار جذاب نیز بر اثر بحران کرونا برای اقتصاد ایران به 
وجود آمده است؛ با شیوع ویروس کرونا ناکارآمدی لیبرال دموکراسی 
در کنترل بحران عیان شد و کشورهایی مانند چین که ساختاری 
متفاوت داشتند؛ عملکرد به مراتب بهتری از خود به نمایش گذاشتند؛ 
به عبارت دیگر، تالش  های چندین دهه  ای برای تحقق جهان کانتی 
با یک جانبه گرایی تقریباً همه کشورها برای کنترل و مهار ویروس 
کرونا همراه بوده است؛ با توجه به این موضوع، احتماالً کشورهایی 
برای جبران ضررها، یک جانبه گرایی را در عرصه  های مختلف تقویت 
می کنند؛ با تقویت یک جانبه گرایی و مشکالتی که کرونا برای کشورها 
به ارمغان آورده است، بیشتر آن  ها سرگرم بازسازی می  شوند و این 
موضوع به صورت غیرمستقیم باعث عدم همکاری کشورها با آمریکا 
یا غفلت آن  ها و درنهایت ناکارآمدی تحریم  ها خواهد شد )استفاده از 
این شرایط به کاردانی کارگزاران، تالش، نبوغ و خالقیت دیپلماسی 

ایران بازمی  گردد(.
به طورکلی، روابط اقتصادی و سیاسی ایران و چین در دوران پساکرونا 
شاهد تغییرات چشمگیری نخواهد شد مگر اینکه دو طرف به سمت 
استفاده حداکثری از فرصت ها و پتانسیل های موجود حرکت کنند 
ولی از قدرت تأثیرگذاری تحریم  های آمریکا کاسته خواهد شد و دو 

کشور کانال  های متعددی برای دور زدن آن می  یابند.

1    این موضوع را صرفاً نمی توان بر اساس مؤلفه های اقتصادی توضیح داد؛ که البته دالیل اقتصادی قدرتمندی را نیز می توان برای این رفتار چین ارائه کرد؛ بااین حال مؤلفه  های سیاسی و بحث 
کاهش ریسک تأمین، احتماالً اهمیت بیشتری در تصمیمات چین داشته اند.
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جایگاه اقتصادی چین در دوران پساکرونا

1 Purified Terephthalic Acid

مقدمه
در دوران قبل از شیوع ویروس کرونا جایگاه کشورها در عرصه 
اقتصادی تقریبا تثبیت شده بود و جایگزینی قدرت کشورها با یکدیگر 
در فرایندی بلندمدت امکان  پذیر بود؛ عالوه بر این، در این زمینه صرفاً 
شاخص  های اقتصادی نقش ایفا نمی  کردند و عوامل سیاسی، فرهنگی، 
نظامی و غیره نیز نقش بزرگی داشتند؛ در این میان، بحران کرونا 
ویروس به طوری مناسبات و معادالت موجود را تحت تأثیر قرار داده 

است که بسیاری از کارشناسان از جهان پساکرونا سخن می  گویند.
در جهان پساکرونایی، مسائل مختلفی می  تواند مورد آینده  پژوهی 
قرار گیرد که یکی از مهم  ترین آن  ها می  تواند بررسی و تحلیل جایگاه 
اقتصادی چین باشد؛ این موضوع برای ایران بسیار حائز اهمیت است؛ 
زیرا درک درست از آینده می  تواند اتخاذ راهبردها و تاکتیک  هایی را 

تسهیل نماید که منافع ملی را تأمین کند.
با مرور منابع گوناگون، رویکردهای مختلفی مشاهده شد که آن  ها را 
می توان در سه گروه اقتصادی، سیاسی و اقتصادیـ  سیاسی دسته  بندی 

نمود؛ که هرکدام از رویکردهای نظری، سناریوهایی مختلف را پیش بینی 
می کنند؛ که هرکدام از این سناریوها عینک خاصی را در تحلیل موضوع 

انتخاب نموده  اند که در ادامه شرح این موارد ارائه می شود.

رویکرد اقتصادی
فرصت طلبانه1  سناریوی  و  رشد  سناریوی  اقتصادی،  رویکرد  در 
اساس  بر  و  کوتاه  مدت  نگرشی  با  اولی  که  است؛  شناسایی شده 
شاخص  های اقتصادی، بر جایگاه چین به عنوان قدرت برتر اقتصادی 
در جهان پساکرونا صحه می  گذارد؛ اما سناریوی دوم، فرصت  طلبی 
چین را در بهره  گیری از موقعیت و خرید سهام شرکت  های خارجی و 
چندملیتی در چین به دلیل کرونا را عامل اصلی تبدیل شدن چین به 

هژمون اقتصادی معرفی می  نمایند.

سناریوی رشد: برخی از کارشناسان با استناد به میزان صادرات 
به مراتب  پساکرونا چین وضعیت  دوران  در  که  معتقدند  واردات  و 
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1    آمارهای منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می دهد که میزان صادرات ماه های مارس و آپریل سال 2020 کشور چین به ترتیب 1۸5.1 و 200 میلیارد دالر بوده است که به ترتیب 
نسبت به سال قبل -6/6 و 5/3 درصد رشد داشته اند و میزان واردات این کشور در همین ماه ها به ترتیب 165.2 و 154.۷ میلیارد دالر بوده است که رشدهای منفی معادل 1 و 2/14 درصد را 
نشان می دهند؛ اما در ماه های ژانویه و فوریه 2020 افت صادرات و واردات چین به شدت محسوس بوده است به گونه ای که تراز تجاری چین در این دو ماه منفی شده است و علت آن نیز برقراری 

وضعیت قرنطینه در این کشور بوده است.
2 Tiananmen Square

مطلوب  تری نسبت به رقبای خود بعد از مهار ویروس خواهد داشت؛ 
به همین جهت، پیش  بینی می  کنند که چین به قدرت برتر اقتصادی 
جهان تبدیل خواهد شد؛ آن  ها استدالل می  کنند که صادرات و واردات 
چین در ماه آوریل سال 2020 نسبت به سال قبل به ترتیب 3/5 
درصد افزایش و 14/2 درصد کاهش پیداکرده است )کیهان. 13۹۹(. 
از طرفی بر اساس نظرسنجی رویترز پیش بینی می شد میزان صادرات 
.)Tan, 2020( 1و واردات در این ماه به ترتیب 15/۷ و 11/2 افت نمایند

در حال حاضر میزان صادرات چین بسیار بهتر ازآنچه که پیش ازاین 
از سوی اقتصاددانان نظرخواهی شده بود رشد داشته است و بنابراین 
پیش بینی می شود اقتصاد چین خیلی سریع تر از سایر کشورهای به 
ریل های رشد بازگردد و فاصله خود را با اقتصاد آمریکا کاهش دهد.

سناریوی فرصت طلبانه: از دیدگاه برخی از کارشناسان، تبدیل شدن 
چین به قدرت اقتصادی برتر جهانی صرفاً مستلزم بهبود صادرات و 
شاخص  های اقتصادی نیست. بلکه مهم  ترین عامل شتاب دهنده آن 
می  تواند وضعیت وخیم رقبای چین باشد؛ در سناریوی فرصت طلبانه 
فرض بر این است که »آمریکا می خواهد ابرقدرتی خود را در عصر 
جهانی حفظ کند و از دیگر سو چین هم می خواهد جایگاه اول را در 
عرصه جهانی به دست آورد و این خود باعث تشدید رقابت های تجاری 

بین آن ها خواهد شد« )ابوالفتح. 13۹۹(.
از  افراد  اخراج  که  می  شود  استدالل  این گونه  مذکور،  در سناریوی 
مشاغل مختلف و رکود اقتصادی و افزایش سطح بیکاری باعث شده 
است که سؤاالت زیادی در میان رهبران اروپایی ایجاد شود و عدم 
توان مقابله با کرونا در بسیج همگانی میان اتحادیه اروپا و حتی کنترل 
و مسدود کردن مرزها )مجارستان( رنگ حنای اتحادیه را بی اثر کرده 
است. در این راستا، آمریکا با تمام ابهت در برابر اپیدمی عاجز مانده و 
نشان می دهد که جهان سرمایه داری در چنین شرایطی توان مقابله 
را ندارد؛ کاهش ارزش سهام و برهم خوردن ترازهای بازرگانی عموماً 
کشورهای قدرتمند را دچار تغییرات و نگرش جدیدی کرده است؛ 
ماحصل این نظر گاه می تواند این باشد که فرصت اندوزی چین در 
خرید سهام های سقوط کرده و توانمندسازی و غنای اقتصاد آن کشور 
در شرایط کنونی، نشان می دهد که قدرت بزرگ اقتصادی در دوران 
پساکرونا، چین خواهد بود )گلکاریان. 13۹۹(. در این سناریو، به نوعی 
غیرمستقیم بر این موضوع تأکید می  شود که چین با سوءاستفاده 
از شرایط پیش آمده، قدرت اقتصادی خود را، به ضرر شرکت  های 
به همین  افزایش می دهد؛  چندملیتی و خارجی مستقر در چین 
جهت، پیش  بینی می  شود به دلیل فضای بی  اعتمادی به وجود آمده 

میزان سرمایه  گذاری خارجی در چین کاهش پیدا کند.

رویکرد سیاسی
در رویکرد سیاسی، چهار سناریوی تحدید سیاسی )آمریکا با استفاده 
از ابزارهای سیاسی مانع از تبدیل شدن چین به قدرت برتر اقتصادی 
جهان خواهد شد(، سناریوی قدرت نرم )آمریکا نیازی به استفاده از 
ابزارهای سیاسی ندارد و قدرت نرم آمریکا همچنان جایگاهش را 
تثبیت خواهد کرد(، سناریوی ارجحیت امنیت بر آزادی )احتمال 
اینکه ارزش  های حاکم برجهان پساکرونایی تغییر پیدا کند بسیار زیاد 
است و قدرت نرم آمریکا اثرگذاری اش را از دست خواهد داد. بنابراین 
نگرش  و سناریوی  اقتصادی جهان خواهد شد(  برتر  قدرت  چین 
تمدنی )اصالً چین در چارچوب تعیین شده غربی گام برمی  دارد و 
احتمال تبدیل شدن آن به قدرت برتر اقتصادی جهانی وجود دارد( 

وجود دارند.

سناریوی تحدید سیاسی: از نخستین روزهای آغاز شیوع کرونا در 
چین، نشانه های اثرات این ویروس بر چهره بین المللی این کشور و 
قدرت نرم پکن نمایان شد؛ از واکنش های نژادپرستانه به اقلیت های 
آسیایی در کشورهای غربی، تا انتشار روایت های اغراق شده و منفی 
درباره غذاهای چینی، فرهنگ چینی و سبک زندگی چینی ها، همه 
ازجمله آسیب های نخستینی بودند که کرونا بر چین وارد کرد؛ درنهایت 
نیز آثار منفی کرونا بر موقعیت جهانی چین تا جایی پیش رفت که 
آمریکا این کشور را به الپوشانی درباره انتشار کرونا و همدستی با 
سازمان بهداشت جهانی برای مخفی کاری متهم کرد )حسینی. 13۹۹(.

این عوامل باعث شده است تا نهادهای اطالعات چین ظاهراً در گزارشی 
که برای رئیس جمهور این کشور تهیه کرده است، تأکید داشته که 
احساسات ضد چینی در کل دنیا به باالترین سطح از زمان سرکوب 

میدان تیان آن من2 در سال 1۹۸۹ رسیده است )اکبری. 13۹۹(.
این موضوع حتی در دوران قبل از کرونا و جنگ تجاری نیز مطرح 
بود. بدین صورت که با تسریع در جنگ تجاری، شرکت  های ژاپن، کره 
جنوبی و تایوان قبالً شروع به بازسازی زنجیره  های ارزش آسیا کرده  اند 
و سرمایه  گذاری بیشتری را در خانه و در کشورهای ثالث مانند ویتنام 
و اندونزی انجام داده  اند تا خطرات ناشی از وابستگی بیش ازحد به چین 

.)Rowan, 2020( را کاهش دهند
این موضوع حتی به حوزه نظامی نیز کشیده شده است؛ آمریکایی ها از 
مدت ها پیش چین را متهم به توسعه توان نظامی خود برای به چالش 
کشیدن حضور آمریکا در شرق آسیا می کردند؛ حاال و در شرایطی 
که کرونا ضعف های بنیادی آمریکا را در مقابل چین آشکار کرده این 
اتهامات روند رو به رشدی خواهد داشت؛ البته در این میان نگرانی 
واشنگتن چندان بی دلیل نیست و آمارهای گوناگون نشان می دهند 
که پکن برنامه ویژه ای را برای نیروهای نظامی خود دارد؛ بر اساس 
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داده های موسسه تحقیقات صلح بین الملل در استکهلم هزینه های 
دفاعی چین طی سه دهه گذشته در حدود 2 درصد تولید ناخالص 
داخلی محدود بوده است؛ اگر این سطح حفظ شود با فرض تولید 
ناخالص 30 هزار میلیارد دالری در سال 2040 بودجه دفاعی چینی ها 
می تواند تا 600 میلیارد دالر افزایش یابد؛ درصورتی که میزان بودجه 
نظامی تا 4 درصد از تولید ناخالص داخلی زیاد شود این عدد هم دو 

برابر خواهد شد )آنالین. 13۹۹(.
به طورکلی، بر اساس سناریوی تحدید سیاسی، آمریکا با استفاده از 
ابزارهای سیاسی فشارهای سنگینی در حوزه اقتصادی به چین وارد 
خواهد ساخت و این امر جایگاه اقتصادی چین را در جهان پساکرونا 
متزلزل خواهد نمود؛ بااین وجود جایگاه آن به عنوان دومین قدرت 
جهانی اقتصادی مانند دوران قبل از کرونا تثبیت خواهد شد زیرا 
هدف آمریکا تثبیت جایگاه خود است و اهمیتی نمی  دهد بعدازآن 

چین باشد یا هند یا سایر کشورهای دیگر.

سناریوی قدرت نرم: برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که اصوالً 
آمریکا به دلیل الزامات سیاست داخلی مجبور به افزایش رقابت با 
چین است )شریعت نیا. 13۹۹(؛ به عبارت دیگر، رئیس جمهور آمریکا 
برای سرپوش گذاشتن بر مشکالت داخلی و خارجی مجبور است تا 
برای پیروزی در انتخابات چین را مقصر همه بدبختی  ها نشان دهد؛ 
این موضوعات احتماالً باعث خواهد شد تا کشورها میزان مبادالت و 
مناسبات خود را با چین محدود کنند؛ علت اصلی این موضوع نیز به 
قدرت نرم آمریکا بازمی گردد به عبارت دیگر، »بعضی از متفکرین روابط 
بین  الملل مطرح می کنند که قدرت نرم آمریکا همچنان آن کشور را 

به عنوان قدرت برتر جهان حفظ می کند؛ درواقع قدرت نرم )در مقابل 
قدرت سخت که شامل قدرت نظامی و اقتصادی است( جوامع دیگر 
را جذب جاذبه  های فرهنگی و ارزش  های سیاسی یک کشور می کند 
و باعث ایجاد نفوذ این می شود؛ به طور مثال، زبان یکی از مهم  ترین 
عناصر قدرت نرم است که می تواند جوامع دیگر را بدون اعمال فشار 
به کشوری که صاحب قدرت نرم است جذب و زمینه نفوذ آن را فراهم 

آورد )شهید ثالث. 13۹۹(.
با توجه به روند منطقی استدالل در این سناریو، چین به دلیل قدرت 
نرم آمریکا نمی  تواند به قدرت برتر اقتصادی جهان تبدیل شود؛ اگرچه 
این موضوع به منزله تنزل جایگاه این کشور نیست و چین مانند دوران 
قبل از کرونا سعی خواهد کرد تا با استفاده از قدرت اقتصادی خود 
در جهت تقویت قدرت نرم قدم بردارد؛ کمک  های چین به کشورهای 
دیگر در دوران کرونا که برخی از آن به عنوان دیپلماسی ماسک نام 
به  برای تبدیل شدن  بردند، نشان می  دهد که چین هیچ عجله  ای 
هژمون جهانی ندارد و سعی می  کند تا در بلندمدت به این مهم دست 
پیدا کند؛ به همین جهت، صرف نگرش اقتصادی به مسائل جهان 
پساکرونا و برآورد جایگاه اقتصادی چین نمی  تواند تعیین کننده باشد.

سناریوی ارجحیت امنیت بر آزادی: برخالف سناریوی قدرت نرم، 
برخی معتقدند که اگرچه چین باوجود بهره مندی از اقتصادی برتر، 
ازنظر سطح دانش و ارزش های مدرن بشری به ویژه آزادی، دموکراسی 
و حقوق بشر، در جایگاهی نیست که بتواند موقعیت خود را در رهبری 
جهانی تثبیت کند؛ جز این که در جهان پساکرونایی جایگاه امنیت و 
آزادی، چنان جابجا شود که مزیت نسبی چنین ارزش هایی از بین 
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برود؛ به عبارت دیگر، در وضعیتی که »جهاِن مهد ارزش  های مدرن 
بشری« در مسئله حفظ بقا خود دچار مشکل شده است؛ چین تالش 
می کند دولت پلیس دیجیتالی خود را به عنوان الگویی از موفقیت در 
برابر پاندمی بفروشد؛ چین برتری سیستم خود را حتی با افتخار نشان 
می دهد تا رأی دهندگان غربی را به ترجیح امنیت بر آزادی متقاعد 
کند )میرموسوی. 13۹۹(. در این سناریو استدالل می  شود که چین به 
دنبال افزایش قدرت نرم خود نیست؛ بلکه با کمک به کشورهای دیگر 

سعی می  کند نشان دهد که امنیت بر آزادی ارجحیت دارد.
در این زمینه، هنگامی که هیچ یک از کشورهای اروپایی درخواست 
فوری ایتالیا برای تجهیزات پزشکی و تجهیزات محافظتی را جواب 
ندادند؛ چین به صورت علنی متعهد شد که 1000 دستگاه ونتیالتور، 
2 میلیون ماسک، 100 هزار دستگاه تنفس، 20 هزار لباس محافظ و 
50 هزار دستگاه تست را برای این کشور ارسال کند؛ چین همچنین 
تیم  های پزشکی خود را به همراه 250 هزار ماسک به ایران و صربستان 
اعزام کرده است؛ به همین جهت، رئیس جمهور صربستان همبستگی 
اروپایی را رد و آن را »یک افسانه« اعالم کرد و مدعی شد تنها کشوری 

.)Doshi, 2020( که می  تواند به ما کمک کند چین است
بنابراین، چین درصدد نشان دادن قابلیت  های نظام سیاسی خود در 
مقایسه با اروپا و آمریکا است و سعی می  کند تا از این فرصت بهره برده 
و کشورها را به خود وابسته نماید تا بدین طریق، قدرت برتر جهانی 
شود؛ جایگاه اقتصادی برتر جهانی چین در دوران پساکرونا پیش  فرض 

اصلی در این سناریو است.

سناریوی  قبلی،  سناریوهای  برخالف  تمدنی:  نگرش  سناریوی 
تمدنی، نگرشی عمیق به تغییر و تحوالت جهانی دارد؛ بدین صورت که 
به الیه  های زیربنایی تمدنی می  پردازد و فراتر از شاخص  های معمول 
مورد استفاده کارشناسان می نگرد؛ در این سناریو، منطق تحلیل بدین 
صورت است که چین رقیب تمدنی غرب نیست. بر این اساس، اگر 

چین به قدرت برتر اقتصادی جهانی هم تبدیل شود نمی  تواند ارزش  ها 
و هنجارهای لیبرالیستی حاکم بر سطح جهانی را دگرگون کند. این 
امر به اصول کنفوسیوسی1 بازمی  گردد که اصوالً صلح را ترویج می  کند؛ 

در این زمینه، آیت   ا... میرباقری معتقد است که:
»چین اصاًل  رقیب تمدنی غرب نیست؛ اگر هم باشد تمدن ضعیفی 
بگویم  نمی خواهم  ندارد.  متفاوتی  تمّدنی  ماهیت  یعنی یک  است 
فرهنگ »ُکنفوسیوس« همان فرهنگ فلسفه غرب است؛ نه حرف 
تمّدن هایی که  برخورد  نظریه  ولی شما در همان  نیست   این  من 
»هانتینگتون2« ارائه کرد و مبنای سیاست خارجی آمریکا و اروپاست؛ 
آنجا بحث از تمّدن های نوظهوری می کند که در حال شکل گیری 
هستند و ۹ تمدن را نام می برد. در نهایت می گوید رقابت بین تمّدن 
غرب و لیبرال دموکراسی به محوریت آمریکا و اسالم به محوریت ایران 
است؛ می گوید عرصه، عرصه درگیری تمّدنی است که این مهم است 

و واقعیت هم این است.« )میرباقری. 13۹۹(
بر اساس سناریوی مذکور، احتمال اینکه چین قدرت برتر اقتصادی 
جهانی شود بسیار زیاد است؛ زیرا چین در چارچوب یا سیستمی 
که غرب طراحی کرده است گام برمی  دارد و حتی با پذیرفتن اصل 
سرمایه  داری بود که به جایگاه فعلی که دومین قدرت برتر اقتصاد 

جهانی است، دست یافته است.

رویکر اقتصادیـ  سیاسی
در رویکرد اقتصادی ـ سیاسی دو سناریوی راهبرد مائویی و بازیابی 
اقتصادی وجود دارند که اولی بر اتخاذ سیاست  ها سرکوب  گرانه در 
سطح داخلی به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی تأکید می  کند و دومی 
نیز بر قدرت ریکاوری اقتصادی آمریکا مانند سال 200۸ به دلیل 
ظرفیت  ها و پتانسیل  های آن اصرار می  ورزند. در تحلیل هایی بر اساس 
این رویکرد مطرح می شوند جایگاه اقتصادی چین به عنوان قدرت دوم 

اقتصادی جهانی تثبیت خواهد شد.
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سناریوی راهبرد مائویی: بسیاری تصور می  کنند که چین با عبور 
از دوره شیوع کرونا به وضعیت با ثبات اقتصادی می  رسد؛ اما این 
دوره گذار می  تواند مدتی طوالنی باشد و بعید است که این کشور به 
سرعت به شرایط عادی بازگردد؛ شیوع کرونا باعث تعطیلی کسب و 
کارها، کارگاه ها، کارخانه ها و صنایع شده است به طوری که بسیاری 
از مشاغل تعطیل است و شمار زیادی نیز کارشان را از دست داده اند؛ 
صادرات کاهش یافته و ارزش تجارت خارجی به دلیل شیوع کرونا 
افت کم سابقه ای داشته است عبور از این دوره به معنای این نیست 
که چین در وضعیت عادی اقتصادی قرار گرفته است )شفقنا. 13۹۹( 
و علت این است که جهان در پساکرونا وارد بحران اقتصادی خواهد 
شد و در این دوران تغییر شکل نظم اقتصادی و زنجیره تأمین جهانی 
گریزناپذیر به نظر می رسد؛ چین هم با مشکالت اقتصادی بی سابقه ای 
مواجه خواهد شد؛ رئیس جمهور چین باید اقتصاد منطقه ای را تثبیت 
کند و با موج ورشکستگی کارخانه ها و افزایش پرشمار بیکاران دست 
و پنجه نرم کند؛ به همین دلیل، پیش بینی می شود که چین رویکرد 
مائویی در پیش بگیرد و با افزایش کنترل دولت بر اقتصاد، محدود 
کردن بخش خصوصی و مصادره ثروت ثروتمندان به نفع دولت تالش 

کند با بحران مقابله کند )سالم نو. 13۹۹(.
تضاد و تنش با آمریکا نیز می  تواند در شدت گرفتن این روند و تحقیق 
این سناریو به عنوان عامل شتاب دهنده نقش ایفا نماید. در این زمینه، 
شمار زیادی از کارشناسان معتقدند واشنگتن همواره در تالش است تا 
چرخ های اقتصاد پکن را متوقف کند؛ به گفته بسیاری از تحلیل گران 
میزان ضرر شرکت ها و کاهش صادرات چین در کنار هزینه های مالی 
که دولت چین مجبور شده برای کمک به بانک ها و شرکت ها پرداخت 
کند، به بیش از 500 میلیارد دالر رسیده است )سالم نو. 13۹۹(. با 
توجه به تغییرات فوق، جایگاه اقتصادی چین در دوران پسا کرونا تغییر 
رو به جلو نخواهد کرد و تنها دغدغه و هدف دولتمردان چینی می  تواند 

حفظ جایگاه اقتصادی خود مانند دوران قبل از کرونا خواهد بود.

تطبیقی  شیوه  به  سناریو  این  در  اقتصادی:  بازیابی  سناریوی 
و واقع  گرایانه، این باور موج می  زند که صرفاً بررسی شواهد، آمار و 
شاخص  های مربوط به چین نمی  تواند تعیین کننده باشد؛ به همین 
جهت، با رویکردی تاریخی به مسأله می  نگرند؛ همچنین نگرش سلبی 
در این سناریو در اولویت است؛ بدین صورت که وضعیت و احتمال 
ریکاوری آمریکا را به عنوان رقیب اصلی چین و قدر قدرت جهان 
مورد بررسی قرار می  دهد؛ به همین جهت، این اعتقاد وجود دارد که 
»اگرچه بر اثر تحوالت مربوط به کرونا ممکن است آن تصویر قدر 
قدرتی آمریکا مخدوش شود و قدرت اقتصادی اش تحلیل برود؛ اما 
هنوز دالر آمریکا با فاصله زیاد از رقبایش پول مسلط جهان است؛ 
حدود 62 درصد ذخایر ارزی کشورهای جهان به دالر است؛ قدرت 
نظامی آمریکا به خصوص نیروی دریایی آن در چهارگوشه جهان 
حضور دارد توانمندی ای که هیچ حکومتی جز آمریکا آن را در اختیار 
ندارد؛ بنابراین اقتصاد آمریکا ممکن است تضعیف شود؛ اما همچنان 
که در بحران شدید سال 200۸ شاهد بودیم به احتمال قوی می تواند 

دوباره قدرت خود را باز یابد؛ آمریکا از نظر فناوری های پیشرفته، تعداد 
اختراعات، پیشرفت های علمی و مغزهایی که از کشورهای دیگر دنیا 
جذب می کند با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست؛ از 10 دانشگاه 
برتر در دنیا، ۷ دانشگاه به آمریکا تعلق دارد« )شهید ثالث. 13۹۹(.

با توجه به اصول سناریوی بازیابی اقتصادی، چین از بسیاری جهات که 
عنوان شد قادر به رقابت با آمریکا نیست و از این  رو توانایی تکیه زدن 
بر اریکه قدرت جهانی را ندارد؛ بر این اساس، جایگاه اقتصادی کشورها 
صرفاً با معادالت اقتصادی و تجاری تعیین نمی  شود؛ بلکه مؤلفه  های 
دیگری نیز وجود دارند تا کشوری بتواند به قدرت برتر اقتصادی جهان 
تبدیل شود؛ چین بسیاری از این مؤلفه  ها را ندارد و مسلماً نمی  تواند 
قدرت برتر اقتصادی شود اما با توجه به آسیب  هایی که اقتصاد آمریکا 
از کرونا ویروس متحمل شده است؛ چین می  تواند فاصله خود را با 

آمریکا کم کند که این نیز در بلندمدت لزوماً تأثیرگذار نخواهد بود.

جمع بندی
درمجموع باید گفت درصورتی که با رویکرد اقتصادی به مسائل نگاه 
شود چین به قدرت برتر اقتصادی جهان در پساکرونا تبدیل خواهد 
و دو سناریوی رشد و فرصت طلبانه بر این موضوع تأکید می  کردند 
بودند(؛  ارزیابی  معیار  اقتصادی  شاخص  های  رویکرد صرفاً  این  )در 
درحالی که هر چهار سناریوی مربوط به رویکرد سیاسی یعنی تحدید 
سیاسی، قدرت نرم، ارجحیت امنیت بر آزادی و نگرش تمدنی، بر این 
نکته پافشاری می شد که جایگاه اقتصادی چین در دوران پساکرونا به 
مناسبات و واکنش  های آمریکا بستگی دارد و بر این اساس چین تنها 
می توانست جایگاه دومی خود را حفظ کند مگر اینکه برای کشورهای 
جهان اولویت امنیت بر آزادی پیشه گیرد و از این طریق جهان همراهی 
بیشتری با چین در مقابله با آمریکا از خود نشان دهد؛ اما در رویکرد 
اقتصادیـ  سیاسی نیز جهان پس کرونا، جهانی نخواهد بود که چین 
به عنوان قدرت اول آن شناخته شود ولی در سناریوی بازیابی اقتصادی 
این امکان که فاصله چین و آمریکا کمتر شود وجود دارد ولی این 
موضوع به این معنا نخواهد بود که در بلندمدت چین بتواند جایگاه 
آمریکا را در اختیار گیرد زیرا در بسیاری از شاخص ها هنوز فاصله چین 
و آمریکا بسیار زیاد است و عملکرد آمریکا در پیش بینی آینده تاریخ 

بسیار مؤثر شمرده می شود.
به عقیده نگارنده، اینکه بحران کرونا مشکالتی برای تمامی جهان 
به ویژه چین و آمریکا به وجود آورده است کامالً بدیهی است و از 
مجموع نظرات مطروحه می توان نتیجه گرفت که جهان پساکرونا، 
جهان جایگزین چین به جای آمریکا نخواهد بود؛ بلکه جهان تثبیت 
قدرت چین به عنوان قدرت دوم جهان و کاهش فاصله چین و آمریکا 
است و افول آمریکا وابستگی زیادی به عملکرد آتی آمریکا در برخورد 
با چالش هایی خواهد داشت که در سراسر جهان با آن ها روبه رو است؛ 
درواقع شکست آمریکا در هر جبهه ای )سیاسی، اقتصادی و نظامی(، 
به معنای پیروزی چین نیست بلکه به معنای تضعیف آمریکا در مقابل 
چین هست؛ زیرا دنیای امروز بسیار چند قطبی تر از دوران جنگ سرد 

است و بازیگران منطقه ای نیز نقش خود را ایفا می کنند.
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