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 چکیده
های بازیگران با استفاده از منااب  جررافیاای قادرت باا کونومی، دانش طراحی و بازآفرینی استراتژیژئوا     

ای و جهانی هستند. شیوع ویروس کرونا تاثییرات متتلفای ماهیت اقتصادی در مناسبات فروملی، ملی، منطقه

ا تااثییرات را باار ویااعیت ژئواکونااومینی جهااان باار جااای دذاشااته اساات. در ایاان تحقیاا  تلاااش شااده تاا

نگاری بررسی و تحلیا  نمایاد. ژئواکونومینی شیوع ویروس کرونا بر ساختار جهان را بر اساس روش آینده

هاا کمای و تحلیلی اسات. ماهیات دادهاتحقی  حایر از نظر هدف، کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی

نادی و پیمایشای اسات. تجزیاه ای، اساکتابتاناهصاورت ها و اطلاعات بهکیفی بوده و روش دردآوری داده

 7پژوهی از جمله تحلی  تثییرات متقاب  است. در این تحقی  برای های آیندهها مبتنی بر تننیکوتحلی  داده

دهد از بین )عدم قطعیت( در نظر درفته شده است، نتایج تحقی  نشان می حالت 35عام  کلیدی در مجموع 

روی آیناده سناریوی با ساازداری یاعیف پایش 4701محتم ، سناریوی قوی و  7سناریوهای تدوین شده، 

ساناریو  4سناریوی قاوی و محتما ،  7ویعیت ژئواکونومینی ناشی از شیوع ویروس کرونا وجود دارد. از 

ساناریو نیاز دارای ویاعیت ایساتا و بیناابینی اسات. از باین  1سناریو ویعیت مطلوب،  2ویعیت نامطلوب، 

تارین بدترین و محتما  4بهترین و از بین سناریوهای نا مطلوب نیز سناریوی  7سناریوهای مطلوب سناریوی 

 سناریوی آینده ویعیت ژئواکونومینی ناشی از شیوع ویروس کرونا است.
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 مقدمه

و ارتباط عوام  اقتصادی با عوام   در اقتصاد جهانی ما شاهد روابط و پویایی آنها     

جررافیایی هستیم. این عام  سبب شده است تا مفهوم ژئوکونومیک مطرح دردد. متریرهای 

های مالی در ارتباط با جررافیا و سرزمین کشورها قرار اقتصادی مانند جریان سرمایه، سیستم

یک در کتاب خود ادوارد لوتواک مبدع اصطلاح ژئواکونوم (.Kvinikadze, 2017دارد )

های امروزه در ارتباط با عوام  اقتصادی معنا و مفهوم یافته است. بیان نمود که جنگ

تواند کشور مورد نظر خود را در عنوان مثال یک کشور با دستناری در قیمت نفت میبه

امروز وارد عصر  (. جهانLeonard, 2015نماید ) هدایت و مناف  راستای اهداف

دست آوردن، استفاده و توزی  ه است و این عرصه به میدان نبرد برای بهژئواکونومیک شد

المللی تبدی  شده است. بنابراین هر دونه ترییر در عرصة مجدد کالاها و خدمات ملی بین

تواند حیات و تداوم کشورها را تحت تثییر خود قرار دهد. هم اکنون ژئواکونومیک می

دردیر شده است. این بیماری نتستین  2011دسامبر  از 11عرصة جهانی با بیماری کووید 

دیری اکنون دارای همهبار از شهر ووهان چین به سایر مناط  جهان دسترش پیدا کرد و هم

برند. سر میطوری که نزدیک به نیمی از مردم جهان در قرنطینة اجباری بهوسیعی است؛ به

ژئواکونومیک وسیعی در سطح ملی،  تواند تثییراتصورت دسترده میشیوع این بیماری به

المللی داشته باشد. دزارشی که از سوی یونیسف منتشر شده است بیان کرده ای و بینمنطقه

توان دید. عمر این ویروس بیش از که اندازة ویروس آنقدر کوچک است که با چشم نمی

زنده بماند.  توانددراد تا روزها میدرجة سانتی 21تا 27ساعت است و در دمای بین  12

اند کند. بنابراین دانشمندان جهان مطرح نمودههمین دلی  در مناط  درم زنددی نمیبه

-تواند نقش مهمی در کنترل این ویروس داشته باشد. بنابراین، این اقدامات میقرنطینه می

ابد، زمان طولانی این روند ادامه یتواند اقتصاد جهانی را با اختلال روبرو سازد و ادر مدت

سقوط اقتصاد جهانی را سبب خواهد شد. سازمان مل  و بهداشت جهانی برای کنترل این 

روز در حال بدتر شدن است و اند اما ویعیت جهانی روزبهویروس تلاش بسیاری نموده
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(. بدون قرنطینه Khan, 2020تعداد زیادی از کشورها را به اسارت خود در آورده است )

یش غیر قاب  انجام خواهد بود. باتوجه به ایننه قرنطینه سبب وبکنترل این ویروس کم

ای و جهانی کار ماندن نیروی کار در عرصة منطقهها و بیخاموش شدن بسیاری از کارخانه

تواند خسارات اقتصادی را به دنبال داشته باشد. باتوجه به ایننه در اقتصاد می شود،می

توان مشاهده نمود که هر اتفاقی در هر اند میشده مدرن تمامی اقتصادها با یندیگر ادغام

نقطه از جهان رخ دهد تثییرات متوسط تا زیادی بر سایر مناط  جهانی خواهد داشت. 

تواند بر طور قاب  توجهی میبنابراین این ویروس با تحت تثییر قرار دادن اقتصاد چین به

آسیای شرقی و... تثییر دذارد.  سایر اقتصادهای دیگر از جمله اتحادیة اروپا، کشورهای

تریلیون دلار است که بعد از ایالات  1331چین دومین قدرت اقتصادی جهان با ارزش 

درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود  11متحدة آمرینا قرار دارد و حدود 

 توانداختصاص داده است. هردونه تعطیلی در این کشور و ترییر در میزان تولیدات می

های جهانی داشته باشد. علاوه بر این، این کشور قدرت بالایی تثییرات منفی بر سایر شرکت

المللی دچار کاهش برای عریة کالا و خدمات خود دارد و با قرنطینة خریداران، اقتصاد بین

-دلی  سقوط فروش در چین نمیعنوان مثال اپ  بیان نموده است که بهشود. بهفروش می

بنابراین در این تحقی  با روش  (.INMAN, 2020داف درآمدی خود برسد )تواند به اه

نگری به دنبال تدوین سناریوهایی برای آیندة اقتصادی جهان پس از کرونا هستیم. با آینده

توجه به ایننه اندیشیدن در مورد آینده برای داشتن عملنردهای مناسب و صحیح یروری 

ای موجود در یک قلمرو سرزمینی در عرصة هها و کنشاست لازم است تا واکنش

ها، المللی را در دستور کار خود قرار دهیم. از این رو تصورهای آینده آرمانای و بینمنطقه

های فعلی ما در نظر درفته عنوان پیشرانتوانند بهها و آرزوها میمقاصد، امیدها، نگرانی

ترییرات ژئوپلیتینی مرتبط با آن از شوند. بنابراین بررسی آیندة جهانی پس از کرونا و 

مویوعاتی مورد توجه است که از طری  تهیة سناریوهای مناسب و صحیح قاب  بررسی و 

پژوهی، های آیندهینی از روش تحت عنوانسناریونویسی بینی خواهد بود. بنابراین پیش
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زها و ها، نیاها و شناخت شرایط، تهدیدات، فرصتتحلی  سیاست مناسب جهت ابزاری

شود. پرسش اصلی تحقی  بدین صورت است که در نظر درفته میهای برتر آینده ارزش

شود؟ سناریوهای مؤیر بر تثییرات ژئواکونومینی شیوع کرونا به چه صورتی تدوین می

رسد شیوع دستردة کرونا دارای تثییرات نظر میکه به صورت استفرییة تحقی  نیز بدین

 های وارتباطات و... است. ان ژئواکونومیک، ساختار جهانی، کنشقاب  توجهی بر بازیگر

دلی  جدید بودن مویوع، در زمینة مطالعات انجام شده مرتبط با مویوع باید دفت، به     

تحقی  مستقلی در زمینة ارتباط بین کرونا و ژئواکونومی انجام نشده است؛ اما مقالاتی چند 

 رونا انجام شده که در ادامه به آنها اشاره شده است.در ارتباط بین مسائ  اقتصادی و ک

نتایج کند که بیان می« تثییرات کرونا در اقتصاد چین»ای با عنوان ( در مقاله2020) 1خان     

از بازار موادغذایی  ویروسدهد که بررسی بر روی تثییرات اقتصادی کروناویروس نشان می

ه تدریج در سراسر جهان منتشر شده است. دولت دریایی ووهان چین انتشار یافته است و ب

منظور تولید محصولات باز ای بهچین مرزهای این شهر را مسدود نموده است. هیچ کارخانه

ها نیز پلمپ شده است و ورود و خروج افراد نیز به چین تحت کنترل نیست و همة فرودداه

ن است که نرخ تورم در کشور به قرار درفته است. از تثییرات این ویروس بر اقتصاد چین ای

درصد کاهش پیدا نموده است. خان  2درصد رسیده است و رشد اقتصادی نیز  50بالای 

کند، قرنطینه ای دیگر با عنوان تثییرات کرونا بر جوام  جهانی بیان می( در مقاله2020)

طینه نقش دهد که قرندارای تثییرات منفی بر اقتصاد جهانی است. نتایج تحقی  نشان می

ها های تجاری جهان بر سطح قیمتمهمی در کنترل ویروس دارد اما از طرف دیگر فعالیت

دذارد و سبب بروز بیناری و متت  شدن روند توزی  و تولید کالاهای متتلف تثییر می

کند و اقتصاد جهانی بیان می 11ای با عنوان کووید ( در مقاله2020دردد. خان )جهانی می

توان تواند تثییرات منفی بر اقتصاد جهانی و قیمت نفت داشته باشد. بنابراین میکرونا می

                                                           
1 Khan 
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های اقتصادی ناشی از این بحران را برای کشورها در نظر درفت. بدین صورت که آشوب

 یابد. اکثر عریة کالاها و بورس کالا، کاهش یافته و قیمت کالاها افزایش می

کند این بیان می« تثییرات کروناویروس بر اقتصاد هند»نوان ای با ع( در مقاله2020رانی )     

ها داشته باشد، زیرا باعث تواند تثییرات منفی و بالقوه خطرناکی را برای خانوادهویورس می

ها درآمد خود را از دست بدهند و در نتیجه مشاغ  بیش از هر اندازه از شود تا خانوادهمی

 این عام  یرر بییننند.

 

 نظری مبانی-1

 مفهوم ژئواکونومی-1-1

( برای توصیف چگونگی نظام 1110این اصطلاح نتستین بار در مقالة ادوراد لوتواک )     

ها مطرح دردید. لوتواک جهانی پس از جنگ سرد در عرصة رقابت اقتصادی دولت

( در کتاب خود بیان نمود که اتحاد جماهیر شوروی دردیری نزدینی در زمینة 1113)

ی با اتحادیه اروپا و ایالات متحدة آمرینا خواهد داشت. در همین راستا ساموئ  اقتصاد

رسد و در این هانتیگتون بیان نمود که دردیری نظامی بین کشورها در آینده بعید به نظر می

ای در تعیین نمودن تقدم یا اهمیت اهداف مناف  ملی طور فزایندهزمینه قدرت اقتصادی به

تری برخوردار خواهد بود. فرانسیس فوکویاما سایرین از نقش مهمکشورها در مقاب  

هایی در بازار سرمایه در حال رخ دادن است که بینی نمود که ددردونی( نیز پیش1112)

 :Luttwak, 1990تواند جایگزین پیشرفت نظامی و فنی دردد )نفوذ در بازار اقتصادی می

ای آن را های متتلفی وجود دارد عدهدر واق  در تعریف ژئواکونومی دیدداه (.18

 ,Lorotدانند )تجارت و حمایت از صنای  داخلی بدون توجه به بعد ژئوپلیتینی آن می

های قدرت اقتصادی ای دیگر استفاده از این عام  را برای فراهم آوردن زمینه( عده2001

بین اقتصاد  ( و در نهایت برخی دیگر آن را رابطة متقاب Youngs, 2011) دانندمی

 2000(. در دهة Thirlwell, 2010اند )المل  ژئوپلتینی و ژئواستراتژی در نظر درفتهبین
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ایم و این عام  ای در عرصة جهانی بودهها و خطرات بالقوهما شاهد به وجود آمدن چالش

ه ها به یندیگر بوده است به این معنا کنشان دهندة وابستگی متقاب  غالبا نامتقارن دولت

اند. کوهان نی زنی بر سر آنها بودهها نیازمند مناب  قدرت در روابط اقتصادی و چانهدولت

کند که وابستگی متقاب  بیان می« معنای قدرت و وابستگی متقاب »( در کتاب 1117)

کشورها بر یندیگر دارای تثییرات منفی شام  اختلال در سیستم زنجیرة عریة جهانی و 

های عنوان اهرمپذیری بهیرقانونی و همچنین افزایش آسیبهای تجارت غجریان

 ,Aaltola, 2014کار درفته شوند )توانند بهاستراتژیک کشورها در مقاب  یندیگر می

Fjäder, 2018, توانند امنیتی اقتصادی جهانی را دچار اختلال ها میپذیری(. این آسیب

 ,Wigellاستراتزیک متت  کنند ) هاینمایند و محاسبات اقتصادی را براساس ویژدی

ای در مباحث آکادمیک و همچنین از طور فزاینده(. بنابراین مفهوم ژئواکونومیک به2016

( اعتقاد دارد که 2011سوی سیاستمدارن مورد توجه قرار درفت. با این حال متلین ود  )

به روشنی یا  تعداد زیادی از سیاستمدران و تحلیلگران سیاسی از این اصلاح بدون آننه

 (. Scholvin, 2018نمایند )های متتلف آن را در نظر بگیرند استفاده میحداق  جنبه

 تهدیدات بیولوژینی-2-1

تعداد زیادی از عوام  عفونی در طول تاریخ بشریت وجود داشته است که مسئول بروز      

و انسیتوی ملی  (CDCها )اند. مراکز کنترل پیشگری از بیماریحوادث بیولوژینی بوده

( A, B, Cهای عفونی عوام  کلیدی تهدیدات بیولوژینی را به سه دسته )آلرژی و بیماری

شام  بالاترین عوام  بیولوژینی با بالاترین  Aزای دستة کنند. عوام  بیماریبندی میطبقه

اولویت است که از بیشترین خطر برای امنیت ملی و بهداشت عمومی برخوردار هستند. 

ولات مرتبط با توانایی انتشار شتص به شتص، ایجاد مرگ و میر بالا، تثییرات عمده بر مق

تواند از نتایج سلامت عمومی و ایجاد هراس اجتماعی و بروز اختلالات فردی و عمومی می

دروه وسیعی  ، Bدروه عوام (. CDC, 2000; 19های این دروه محسوب شود )بیماری

شوند که انتشار های بیولوژیک را شام  میزا و نیز توکسینریهای بیمااز مینرواردانیسم
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زایی کمتری برخوردارند. تشتیص آسانی دارند، اما از قدرت کشتار و آسیبوبیش کم

های نوین تشتیصی است کاردیری انواعی از روشها نیازمند بهها و توکسیناین اردانیسم

شام   ،C وام  دروه. عکندرینا پیشنهاد میها در آمکه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری

بودن و  خاطر در دسترسزایی هستند که بهبیماریشدت بههای نوظهور و اردانیسم مینرو

عنوان های زیستی طوری ترییر یابند که بهتوانند با فناوریقدرت تنثیر و انتشار آسان، می

ستفاده دردند. این عوام  از این افزارهای بیولوژیک قاب  اهای مردبار در جنگاردانیسم

-های عفونتهای انتشار، منانیسمعلت نبود دانش کافی از راهنظر مورد توجه هستند که به

های ها در حوزهزایی و کنترل آنها، برای مواجه احتمالی با عوام  این دروه، باید پژوهش

. در این (185: 1314)زارع،  های حاصله توسعه یابدتشتیص، درمان و پیشگیری از عفونت

و تثییرات ژئوپلیتینی آن بر عرصة جهانی تحت 11بررسی سندروم حاد تنفسی کووید 

 قاب  بررسی است.  Aعنوان بیماری طبقه

 آینده نگاری-3-1

نگاری در بردیرندة مجموعه اقداماتی است که با استفاده از تجزیه و تحلی  مناب  آینده     

-صورت بالقوه میعوام  یابت و متریره ترسیم آینده به موجود، الگوهای مورد قبول و

نگاری قادر است تا با تدوین سناریوهایی امروز و واقعیت جهان فردا را به پردازد. آینده

ریزی مناسب و صحیح صورت مطلوب هستند را با برنامههایی که بهتصویر بنشد و آینده

  قادر است تا به معرفی و توصیف نگاری در واق(. آیندهBell, 2008ترسیم نماید )

توانند بر تصمیمات سری تثییرات قاب  توجهی داشته باشند بپردازد نیروهایی که می

(Glenn, 2009در واق  این عام  کمک می .)ها و اقدامات مناسب مطاب  با نماید سیاست

تلف درفته شود. های متریزان در ابعاد و جنبهآیندة مورد نظر از سوی سیاستمدارن و برنامه

ریزی استراتژیک تواند با فراهم آوردن شواهدی در فرایندهای برنامهنگاری میزیرا آینده

های عنوان ینی از روشسناریونویسی به (.Roney, 2011مورد توجه قرار دیرد )

ها، نیازها فرصت ها و شناخت شرایط، تهدیدات،پژوهی، ابزاری برای تحلی  سیاستآینده
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عنوان سناریو نویسی که به (.53: 1311ت )موسوی و همناران، های برتر آینده اسو ارزش

پژوهی مطرح است که مبتنی بر روینرد هنجاری است؛ های مهم آیندهینی از تننیک

هدف (. 18: 1317سناریو روشی برای ترسیم آینده است )موسوی و همناران، 

-می که است هاییبدی  طیف ر کردنتعریض و آینده رةسناریوسازی، دسترش تفنر دربا

های دونادون ای دزینهطرز ماهرانهسناریونویسی، سناریوها به در. باشد نظر مورد تواند

 را آیندة مویوع ارةها درباحتمال کند و انواعآینده و چگونگی تحق  آنها را ترسیم می

 ریزی راهبردی برایرنامهاین سناریوها، یک ابزار مؤیر بریزی بر پایة . برنامهدکنمی بیان

کند تا با راهبرد ریزی بلندمدت در شرایط نامشتص است. این به ما کمک میبرنامه

های غیرمنتظره و انتتاب مسیر درست ها برای موقعیتطرح مطلوب و مؤیر، اقدام به تدوین

ن با توجه به ایننه بحرا(. 113: 1311)موسوی و کهنی،  و مناسب مربوط به مسائ  کنیم

-زایی مشترک در تمامی جوام  بشری و سازهعنوان یک عام  بیماریدیری کرونا بههمه

نگری به شود جای داردی تا با روینرد آیندههای سیاسی فضایی متتلف شناخته می

المللی پرداخته شود. ای و بینپیامدهای این بیماری بر ژئواکونومیک در عرصة ملی، منطقه

این بیماری بر ساختار ژئواکونومیک جهانی کشورها است و ما با زیرا بیشترین تثییرات 

استفاده از این روینرد به تدوین سناریوهایی که موجب ترییرات و تحولات در ساختار 

 پردازیم. شود میژئواکونومیک جهانی می
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 : مدل مفهومی تحقیق: تأثیرات ژئواکونومیکی کرونا1شکل 

 1311منب : نگارنددان، 

 حقیقروش ت-2

تحلیلی است. اتحقی  حایر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی     

ای، میدانی صورت کتابتانهها بهو روش دردآوری دادهها کیفی و کمی ماهیت داده

نفر  10)پرسشنامة تثییرات متقاب ( و پیمایشی )در چند مرحله است(. جامعة آماری تحقی  

اند )باتوجه به نوع پرسشنامه و لزوم افیای سیاسی و ژئوپلیتیک بودهاز متتصصان رشتة جرر

اند(. تجزیه و تحلی  ها، تعداد جامعه آماری محدود انتتاب شدهدقت بالا در ارائه جواب

پژوهی در چند بتش شام  پویش محیطی )برای های آیندهها با استفاده از تننیکداده

افزار سناریوویزارد آیار متقاب  )استفاده از نرم های مربوطه( و تننیکآوری شاخصجم 

 برای تدوین سناریو( است.
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 های تحقیقیافته-9

 تثییرات ژئواکونومیک کرونا-1-3

 زنجیرة تثمین مواد جهانی-1-1-3

 11های زنجیرة تثمین جهانی عاملی دیگری است که تحت تثییر بیماری کووید شبنه     

نفی قاب  توجهی بر این عام  داشته است. همانطور که شاهد قرار درفته است و تثییرات م

اند. و تثییرات هستیم بازارهای متتلف جهانی تحت تثییر عملنرد عریة جهانی متت  شده

های تثمین قاب  مشاهده است. تجارت صورت پراکنده در سطوح متتلف شبنهاین عام  به

های اقتصادی هد کرد و تمام بتشدر هر منطقه از جهان سقوط خوا 2020جهانی در سال 

یک کشور را تحت تثییر خود قرار خواهد دارد. اقتصاد کشورهای صادرکننده قوی نیز 

کند که بینی میتحت تثییر این عام  قرار خواهند داشت. سازمان تجارت جهانی پیش

درصد سقوط  32تا حدود  11دلی  دسترش بیماری کووید به 2020تجارت جهانی در سال 

دلی  کمبود قطعات اقدام به تعطیلی خواهند های خودروسازی بهواهد نمود. شرکتخ

هایی از تولید کالاهای لوکس مانند نمود. این عام  در صنعت اتفاق خواهد افتاد و بتش

های سوئیس، تولیدکننددان با عریة محصولات با اختلال مواجه خواهند شد. اختلال ساعت

های تولیدی افزایش خواهد شد تا هزینة تجارت برای شرکت در زنجیرة تثمین مواد سبب

درصد محصولات خود را  70وبیش هایی مانند تولیدکننددان اسباب بازی کمیابد. شرکت

ها در چین و مسیرهای حم  و نق  این نمایند. با بسته شدن کارخانهاز چین خریداری می

 75تثمین ایالات متحدة آمرینا صنعت متلاشی خواهد شد. مطاب  آمار موسسة مدیریت 

ها علاوه بر کمبود اند. شرکتها اختلال در تثمین مواد اولیه دزارش دادهدرصد از شرکت

های حم  و نق  هوایی و اقیانوسی برای مواد اولیه و محصولات نهایی با کمبود در دزینه

ا پدید آورده جابجایی مواد و محصولات خود نیز روبرو هستند و این یک آسیب واقعی ر

 (. Nouno, 2020است )
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 تولید مواد اولیة جهانی-2-1-3

ها نشان دهنده تثبیت در تولید و خدمات بوده است. قب  از شروع کروناویروس داده     

های پولی های مرتبط با افزایش مسنن و سیاستشرایط مالی نیز تقویت شده بود و سیسات

بود. برآوردها حاکی از آن است که در سه  ها در سیاست تجارت شدهسبب کاهش تنش

درصد رسیده است. به دنبال  2رشد اقتصاد جهانی به بیش از  2011ماهة چهارم سال 

سرعت در افزایش مالیات بر مصرف در ماه اکتبر اقتصاد ژاپن تضعیف شد؛ آلمان نیز به

ست معرض کاهش سرعت رشد جهانی قرار رفت. رشد همچنان در حال فروکش کردن ا

و بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور با رشد ناخالص داخلی در چین عملا عملنردی 

های آنها در حال از دست دادن ارزش خود است. تولید صنعتی ها و ترازنامهندارند و وام

های مصرف از بین رفت. همچنان با رکود مواجه بود و رشد هزینه 2011در اواخر سال 

ادامه داشت. پس از شیوع  2020هانی خودرو تا سال سرعت فروکش کردن فروش ج

درصد از فروش خودروها در ژانویه سال  10دهد که ماهانه ها نشان میکرونا ویروس داده

شدت تضعیف شده و حجم معاملات در چین روبرو شده است. تجارت جهانی به 2020

دذاری د سرمایهشدت کاهش داشته است. رشبه 2020بازردانی در سه ماهة چهارم سال 

درصد 1به نرخ  2018درصد در سال  5به استثنای چین نیز با نرخ  20در اقتصاد دروه 

 (.OECD, 2020رسیده است )

 
 2121-1335: رشد اقتصادی کشورها از 2شکل

Source: UNCTAD calculations based on IMF, WEO, October, 2019 
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 زنجیره توزی  محصولات جهانی -3-1-3

توان به دو کانال اقتصادی تقایا و تثمین مالی اشاره نمود. رای درک این مویوع میب     

رود نبود واکسن تقایا، ترکیبی از کاهش درآمد و ترییر احساسات است که انتظار می

ویژه در خدمات تثییرات منفی داشته باشد. بتش های خصوصی بهکروناویروس بر هزینه

های مرتبط با خدمات عمومی با کاهش ساعات فعالیت ویژه دردردشگری و سردرمی به

های خانوارها افزایش یافته و ناامنی کار، اخراج احتمالی و... سبب شده است تا هزینه

اقتصادی را برای کسانی که دسترسی به خدمات اجتماعی ندارند پدید آورد. از سوی 

یابد و از طری  ابتنار عم   تواند در بسیاری از کشورها افزایشدیگر تقایی دولت نیز می

تواند مدت میهای ایطراری با بیماری مبارزه نماید. ایر تقایا در کوتاهدر ایجاد کمک

پذیری از زمان ویروس کرونا تا کنون باعث عدم منفی باشد. از سوی دیگر افزایش ریسک

وجود را بههای مالی جهانی قطعیت در بازارهای سهام شده است و اصطلاحاتی مانند بحران

آورده است و این ناپایداری مالی نیز به سرعت در حال افزایش است. بازارهای اوراق 

اند. در خارج نیز بازار ارز نوسانات شدیدی های شدیدی را نشان دادهبهادار از خود وارونه

های پولی مناسبی در این زمینه تنظیم شود. رود سیاسترا تجربه نموده است و انتظار می

-سابقهدهد که دامنة بیای نشان میصورت دستردههای تجارت و توسعة جهانی بهارشدز

تریلون دلار در پایان سال  221ای در وام چه دولتی و چه خصوصی پدید آمده است. 

و بیش از دو و نیم برابر تولید ناخالص داخلی جهانی وام پرداخت شده است و این  2018

از  (.UNCTAD, 2020مالی جهانی را افزایش دهد ) تواند بحرانرکود اقتصادی می

سبب شده است تا بسیاری از مردم در خانه کار کنند یا به  11سوی دیگر بیماری کووید 

دهد که مشنلات ناشی از این بیماری ممنوعیت سفر و... داشته باشند. شواهد نشان می

بتش تولیدات یانویه که  صورت ینسان در سیستم اقتصاد جهانی توزی  نشده است، بلنهبه

اند. در واق  سفرهای در بردیرندة عوام  خدماتی است شرایط بسیار بدتری را تجربه نموده

ها با کاهش شدیدی های مسافرتی کازینوها و هت جهانی از خطوط هوایی درفته تا شرکت



 19/    نهمکاراو  میرنجف موسوی؛ تدوین سناریوهای مؤثر بر تأثیرات ژئواکونومیکی شیوع کرونا 

 

نابود درصد افراد از طری  خطوط هوایی و کشتیرانی  10اند. فعالیت بیش از روبرو شده

اند و این عام  صنعت دردشگری ها مرزهای خود را بستهشده است. بسیاری از دولت

(. بدیهی است کشورهایی مانند Nouno, 2020جهانی را با معضلاتی روبرو ساخته است )

صنعت دردشگری متنی هستند و این صنعت بیش  یونان، پرترال، منزیک و اسپانیا که به

شدت تحت تثییر دهد بهالص داخلی این کشورها را تشنی  میدرصد از تولید ناخ 15از 

 این بیماری قرار دارند. 

 ساختار ژئواکونومیک جهانی-4-1-3

رود بیشتر از سارس باشد و به این دلی  است که تثییر اقتصادی کروناویروس انتظار می     

صادی قوی تبدی  به یک قدرت اقت 2000چین از بازیگری در اقتصاد جهانی در اوای  سال 

درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در مقایسه با امروز که برابر با  4شد. چین بیش از 

ناپذیر در عنوان بتش جداییدست آورد. چین بهدرصد است بعد از این بیماری به 11

پنجم بازدة تولیدی را براساس مدل زنجیرة تثمین جهانی تبدی  شده است که حدود یک

دست آورده است. تولید ناخالص داخلی چین همزمان با تولید سازی شده جهانی بهشبیه

رود که کروناویروس تولید یابد. بنابراین انتظار میناخالص داخلی جهانی کاهش می

درصد برای  033درصد در سه ماهه اول سال و  038جهانی را به استثنای چین کاهش دهد. 

دیری این رود کاهش داشته باشد. پیش از همهمی انتظار 2020تمام کشورها در سال 

شود که این بینی میدرصد رشد بالقوه داست و پیش 238ویورس اقتصاد جهانی نزدیک به 

های اقتصادی مرتبط با بیناری در امسال رشد درصد برسد. زیرا پتانسی  235مویوع به 

ری چین و ایالات قاب  توجهی خواهد داشت. خطرات رکود اقتصادی که در جنگ تجا

رود ساختار ژئواکونومیک متحده قاب  مشاهده بود رو به زوال است بنابراین انتظار می

 (.Zandi, 2020جهانی با این ویروس دچار ترییر و تحولاتی دردد )
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 تولیدات یانویة جهانی-5-1-3

، 1ام اسمیتهای کلاسیک مانند آدمویوع بازار آزاد جهانی نتستین بار از سوی لیبرال     

مطرح شد. آنها استدلال نمودند که افرادی که جهت 3و برنارد ماندوی  2دیوید ریناردو

عنوان دست پنهان در یک جامعه اقداماتی را مند هستند تا بهدستیابی به اهداف خود علاقه

(. آنها برای دستیابی به بازارهای آزاد استدلال نمودند Stilwell, 2006: 25انجام دهند )

صورت دسترده انجام شود. بنابراین بازار های اجتماعی با تنیه بر اخلاق باید بهه همناریک

های متتلف پیوندهایی را داری باید بتواند با کمک نهادهای سیاسی بین شرکتسرمایه

های مرتبط با حقوق فردی بر حقوق جمعی را در نظر برقرار سازد و از سویی دیگر ارزش

داری بر سیستم اقتصادی مرکانتلیسم ارائه هایی در مورد برتری سرمایهالداشته باشد. استدل

های بازارها در ایجاد و توزی  کالاها و خدمات با دهنده تواناییشده است که نشان

شود تا افراد تمای  به داری سبب می(. سرمایهSoysa, 2017: 6کارآمدی بالاتر است )

عنوان ینی از سازوکارهای بازار آزاد ار بهسودمندی داشته باشند. یعنی تقسیم ک

های همناری و اعتماد دردد. این مسئله سبب افزایش عادتداری محسوب میسرمایه

مند شود که از مناف  جمعی در سطح دسترده بهرههایی میویژه در ارتباط با انجمنبه

ت همبستگی منانینی و سمهای ابتدایی تولید را بهعنوان مثال، دورکهایم، حالتهستند. به

تواند جایگزین مناسبی برا اقدامات اردانینی در یک جامعة خواند که میفیزینی فرا می

کند داری باشد که در نهایت اشنال همبستگی را با تقسیم کار پیچیده فراهم میسرمایه

(Smelser, 1994: 7با دسترش بازار آزاد حوزه .)م های مرتبط با صلح و رفاه نیز فراه

ها از طری  همناری شود. این مویوع قاب  مشاهده است که همانطور که لیبرالمی

یابد. بنابراین، یک حنومت اجتماعی که توسط تقسیم کار ایجاد شده است دسترش می

است، مداخلة حداقلی دولت را در استفاده حداکثری از رفاه اجتماعی که خواهان 

                                                           
1 Adam Smith 
2 David Ricardo 
3 Bernard Mandeville 
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داری منجر به کند بازار آزاد سرمایهم اسمیت بیان میعملنردهای بازار باید دارا باشد. آدا

شود که تشنی  اتحادیه اروپا نمونة بارز آن است. تجارت و افزایش اعتماد عمومی می

ای ملاحظهطور قاب شود تا اتحاد سیاسی بین دشمنان نیز بهوابستگی اقتصادی سبب می

جمله کرونا  دیر ازیک بیماری همه توان مشاهده نمود که با بروزشن  دیرد. بنابراین می

دارند و های خود دام برمیویروس ما شاهد خواهیم بود که کشورها به سود منفعت ملت

صورت مستقیم تحت تثییرات خود قرار داری و جهانی را بهاین مویوع بازار آزاد سرمایه

ها در راستای و ملت دهندة نوعی ارتباط و اعتماد بین کشورهادهد. زیرا بازار آزاد نشانمی

دیر این بازار به تثمین اهداف و مناف  ملی خود است در صورت بروز یک مشن  همه

داری به شنلی شن  محسوسی تضعیف دشته و ما شاهد افول بازار آزاد در جوام  سرمایه

 آشنار خواهیم بود.

 های جهانیارتباطات و کنش-1-1-3

بی برای یک جامعة جهانی مشترک که دارای تواند تثییرات مترکروناویروس می     

صورت تهدیدات مشابهی هستند داشته باشد. در سطح جهانی الگوی انتشار کروناویروس به

پاندمیک است؛ حتی کشورهایی که توانایی بالایی در کنترل انتشاری این بیماری داشته 

خواهند نمود. در باشند تنها در دورة زمانی محدودی از ورود آن به کشورشان جلودیری 

های اقتصادی جهانی تحت تثییر این ویروس با کاهش شدیدی روبرو حال حایر کنش

شده است. زنجیرة تولید، توزی  و مصرف جهانی برای مدت زمان کوتاهی از روند طبیعی 

خارج شده است. اقتصاد توریسم در سراسر جهان با افت قاب  توجهی روبرو شده است. 

یافته سقوط نموده و نمودار صعودی عملنردهای کشورهای توسعه شاخص بورس در اکثر

المللی به شن  نزولی در آمده است. وابستگی تمامی های حم  و نق  بینشرکت

اقتصادهای جهان به اقتصاد چین سبب شده است تا اقتصاد جهانی و تثمین نیازهای عمدة 

کشورهای جهان برای کنترل این جهان از سوی این کشور بر ک  اقتصاد جهان سایه افنند. 

اند. از این رو ما شاهد کمترین تعاملات بین بیماری بسیاری از مرزهای خود را بسته
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های کشورهای جهان هستیم. بنابراین این بیماری از تثییرات منفی قاب  توجهی بر کنش

های شدید مرزی و رفت و آمد بین کشورها دلی  پدید آمدن کنترلارتباطی بین کشورها به

طور تواند هماناین بحران میتوان بیان نمود که برخوردار بوده است. از سویی دیگر می

شده است، در به سایر کشورها صادرات چین  متوقف شدن سببمدت که در کوتاه

چینی سطح وابستگی خود به کالاهای از میزان کشورها سبب دردد تا مدت نیز طولانی

به چهار درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در حدود ، چین 2003. در سال بناهند

هفده درصد از آن را به خود اختصاص داده در حدود  هم اکنونو  خود اختصاص داده بود

تنهایی هفتاد درصد از رشد اقتصادی جهان را است. همچنین این کشور در سال دذشته، به

با ایجاد همگرایی که اقتصاد مویوعی است بسیار روشن است که  و بر عهده داشته است

های جهانی خواهد ایرات قاب  توجهی بر ارتباطات و کنشالمل  بتشی، در تمامی امور بین

 تحت تثییرات خود قرار. این بدان معناست که بحران در چین، کلیت امور جهانی را داشت

 داد.خواهد 

 هانیبازیگران ژئواکونومیک ج-7-1-3

بیان نمود که شیوع ویروس کرونا  2020فوریه  23رئیس جمهور چین شی جینپینگ در      

تواند خطر جدی برای اقتصاد جهانی جدید یک بحران در بهداشت عمومی است که می

های تولید، در زنجیرة عریه تواند از طری  توقف در فعالیتایجاد نماید. اقتصاد کلان می

ید. در این بین کشورهایی مانند چین و ایالات متحده آمرینا دچار بحران ترییراتی ایجاد نما

بیان نمود  2020فوریه  20در تاریخ  20شوند. از سویی دیگر عربستان سعودی در دروه می

که شرکت هوندا موتور باعث کاهش تولید خودرو در دو کارخانه داخلی شده است و این 

ات از چین به علت شیوع کروناویروس بوده است. ها در مورد عریة قطعبه علت نگرانی

بنابراین عربستان سعودی نیز تحت تثییر این ویروس قرار درفته است. از سوی دیگر 

کنندة این ویروس بر زنددی بشر علاوه بر تثییرات نگران 2020ستنگوی هیوندا در سال 

از جانب چین بلنه های تولیدی نه تنها بیان نمود که ما شاهد کاهش چشمگیر پتانسی 
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ناپذیری بر های چین عواقب جبرانصورت کلی هستیم و هردونه اختلال در خروجیبه

ای و جهانی دارد. در حقیقت شاخص تولید مدیریت های ارزش کشورهای منطقهزنجیره

pmi شود که با کاهش روبرو بوده است. عنوان یک شاخص مهم در تولید شناخته میبه

تواند در ارتباط مستقیم با عریة اخص برابر با دو درصد است که میمیزان کاهش این ش

های حم  و نق  نیز حاکی از آن است که ای قرار داشته باشد و شاخصکالاهای واسطه

صورت مستقیم بر طرز چشمگیری کاهش پیدا نموده است و این عام  بهصادرات چین به

ال شاخص حم  و نق  بار کانتینر شانگهای و عنوان مثدذارد. بهسایر کشورها نیز تثییر می

های حم  و نق  توانسته است تثییرات منفی بر اقتصاد کشورهای تقایای کمتر برای کشت

کننددان خودرو در اروپا جنوب شرق آسیا داشته باشد. از سوی دیگر برخی از تولید

های ژاپنی نیز شرکتهای ممنن است با کمبود مواد اولیه مواجه شوند و بسیاری از فعالیت

های دیجیتال را فراهم آورند. برای بسیاری از به ستتی قطعات مرتبط با مونتاژ دوربین

های تولیدی و ها استفادة محدود از موجودی قطعات و مناب  مالی بر تواناییشرکت

طور کلی بیشترین تثییر اقتصادی در اروپا خواهد صادرات ک  آنها تثییر دذاشته است. به

ود؛ سپس ایالات متحده آمرینا، صنای  خودرسازی ژاپن، تجهیزات ارتباطی کره، ماشین ب

چندان دور شاهد کاهش ای نهتوان در آیندهآلات اداری در تایوان و ویتنام. بنابراین می

بازیگری این کشورها در عرصة اقتصاد جهانی و جایگزین شدن سایر کشورها خواهیم بود 

(UNCTAD, 2020.) 

 تدوین سناریهای تثییرات کرونا بر ژئواکونومیک-2-3

 های احتمالی عوام  کلیدیویعیت-1-2-3

های کلیدی فوق قاب  تصور است که این ویعیت 7روی های متتلف پیشویعیت

احتمالی در تثییرات اکونومینی کرونا بر جهان از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به 

روی ویعیت اکونومینی پیشهای احتمالی آیندةیتمباحث دذشته و بر اساس ویع

ها عام  کلیدی طراحی شد که این ویعیت 7ویعیت متتلف برای  35جهان، در مجموع 
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های احتمالی )عدم ویعیت 1شود. جدول طیفی از شرایط مطلوب تا نامطلوب را شام  می

حاص  از انتشار  ها( متتلف را در ارتباط با آینده ویعیت ژئواکونومینی جهانقطعیت

های احتمالی، به طراحی دهد. بعد از تهیة فهرست ویعیتویروس کرونا را نشان می

پرسشنامه در قالب ماتریس متقاط  کلیدی پرداخته شد و توسط متتصصان جررافیای 

های لازم را برای تدوین سناریو سیاسی و ژئوپلیتیک پاسخ داده شد. نتایج پرسشنامه داده

ار سناریوویزارد فراهم کرد. با توجه به این مسئله که در اینجا هدف تهیه افزتوسط نرم

رود عام  کلیدی است. انتظار می 7ویعیت احتمالی مربوط به  35سناریوهای ممنن از 

های احتمالی استتراج شود هزار سناریوی تلفیقی محتم  از میان این ویعیت 728بیش از 

ی آینده تثییرات ژئواکونومینی ناشی از ویروس روکه دربردیرندة تمامی حالات پیش

 7دهد که افزار سناریو ویزارد نشان میدست آمده از نرمکرونا در جهان باشد. نتایج به

سناریو با سازداری یعیف پیش روی آیندة  4103سناریو با سازداری قوی و محتم ، 

لوی سناریوهای با تاب 2تثییرات ژئواکونومینی شیوع ویروس کرونا وجود دارد. شن  

های محتم  از نظر نوعی سناریوهای احتمالی را به همراه ویعیتسازداری قوی و به

دهد. در این تابلوی سناریو، رنگ سبز ویعیت بحرانی بودن یا مطلوب بودن نشان می

مطلوب، رنگ زرد بیانگر ویعیت سراسر مطلوب، آبی کم رنگ نشان دهندة ویعیت نیمه

دهندة ویعیت بحرانی ی ویعیت در آستانة بحران و رنگ قرمز نشانایستا، رنگ صورت

ویعیت اجتمالی متتلف تشنی  شده است. همانگونه  32است. تابلوی سناریوهای قوی از 

های های نامطلوب بر ویعیتشود، تعداد ویعیتهم مشاهده می 2که در شن  شمارة 

 1235درصد ویعیت بحرانی،  3735ویعیت احتمالی،  32مطلوب برتری دارند. از این 

مطلوب و درصد ویعیت نیمه 132درصد ویعیت ایستا،  2138درصد در آستانه بحران، 

 50درصد ویعیت مطلوب و  2831درصد نیز ویعیت مطلوب دارند. در مجموع  2138

دارای  7و  1سناریوی محتم ، سناریوهای  7اند. از درصد نیز ویعیت نامطلوب داشته

 اند.ویعیت نامطلوب داشته 5، 4، 2، 1سناریوهای ویعیت مطلوب، 
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روی آن در آیندة تأثیرات های احتمالی پیش: عوامل اصلی و وضعیت1جدول 

 ی کروناکیژئواکونوم

 های احتمالیشرح حالت حالت عوام  کلیدی عام  

A 
تولید مواد اولیه 

 جهانی

A1 توقف تولید مواد اولیة جهانی 

A2 واد اولیة جهانیکاهش نسبی تولید م 

A3 تداوم ویعیت موجود 

A4 افزایش نسبی تولید مواد اولیة جهانی 

A5 افزایش قاب  توجه تولید مواد اولیة جهانی 

B 
 تولیدات یانویه جهانی

 

B1 توقف تولید تولیدات یانویه جهانی 

B2 کاهش نسبی تولید تولیدات یانویه جهانی 

B3 تداوم ویعیت موجود 

B4 افزایش نسبی تولید تولیدات یانویه جهانی 

B5 افزایش قاب  توجه تولید تولیدات یانویه جهانی 

C 
زنجیره تثمین مواد 

 جهانی

C1 توقف زنجیره تثمین جهانی 

C2 کاهش نسبی زنجیره تثمین جهانی 

C3 تداوم ویعیت موجود 

C4 افزایش نسبی زنجیره تثمین جهانی 

C5  قاب  توجه زنجیره تثمین جهانیافزایش 

D 
زنجیره توزی  

 محصولات جهانی

D1 توقف زنجیره توزی  جهانی 

D2 کاهش نسبی زنجیره توزی  جهانی 

D3 تداوم ویعیت موجود 

D4 افزایش نسبی زنجیره توزی  جهانی 

D5 افزایش قاب  توجه زنجیره توزی  جهانی 

E 

 

های ارتباطات و کنش

 جهانی

E1 توقف ارتباطات و کنشهای جهانی 

E2 کاهش نسبی ارتباطات و کنشهای جهانی 

E3 تداوم ویعیت موجود 
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E4 افزایش نسبی ارتباطات و کنشهای جهانی 

E5 افزایش قاب  توجه ارتباطات و کنشهای جهانی 

F 

بازیگران 

 ژئواکونومیک جهانی

 

F1 
نومیک توقف جایگاه و نقش آفرینی بازیگران ژئواکو

 جهانی

F2 
ترییر و کاهش نسبی نقش آفرینی بازیگران ژئواکونومیک 

 جهانی

F3 تداوم ویعیت موجود 

F4 افزایش نسبی نقش آفرینی بازیگران ژئواکونومیک جهانی 

F5 
افزایش قاب  توجه نقش آفرینی بازیگران ژئواکونومیک 

 جهانی

G 

ساختار 

 ژئواکونومیک جهانی

 

G1 د ساختار ژئواکونومیک جهانییابت مانن 

G2 ترییر و کاهش نسبی جایگاه ساختار ژئواکونومیک جهانی 

G3 تداوم ویعیت موجود 

G4-3 ترییر و افزایش نسبی جایگاه ساختار ژئواکونومیک جهانی 

G5 
ترییر و افزایش قاب  توجه جایگاه ساختار ژئواکونومیک 

 جهانی
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 : تخته سناریوهای با سازگاری قوی تأثیرات ژئواکونومیکی ناشی از شیوع کرونا9شکل 

 
 1311های تحقی ، منب : یافته

 

 گیری نتیجه

های توان دفت ژئواکونومی دانش طراحی وباز آفرینی استراتژیصورت کلی میبه     

با تثکید بر مناب  جررافیای قدرت که  ای و جهانیبازیگران در مناسبات فروملی، ملی، منطقه

(. در ارتباط با تحولات 18: 1311پرور، باشد )جاندارای ماهیت اقتصادی هستند می

های فراملیتی از ها و شرکتتوان دفت، دولتژئواکونومینی ناشی از شیوع کرونا می

این دو بازیگر  روترین بازیگران مطرح و تحت تثییر قرار درفته از آن هستند، از اینمهم

نحوی پیش ببرند های خود را بهمبتنی بر تحولات پیش آمده ناشی از کرونا باید استراتژی

که کمترین خسارات را ناشی از این بحران داشته باشند، در واق  در شرایط فعلی این دو 

بازیگر سعی دارند که در شرایط پیش آمده کمتر یرر کنند و موقعیت فعلی تراز تجاری 

ها و دارند، بر این اساس بازیگران مطرح در بحث ژئواکونومی که دولتد را نگهخو

های فراملیتی هستند باید استراتژی خود را بر اساس سناریوهای متتلف ناشی از شرکت

-ترین، کمنوعی باشند که در آنها کوتاهها باید بهشیوع کرونا تدوین کنند و این استراتژی
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آمدة ترین استراتژی ممنن در برابر تحولات پیشنگرانهن و آیندهترین، کارآمدتریهزینه

ترین ناشی از این ویروس باشد، مبتنی بر این مسئله ابتدا یروری است که بازیگران مهم

ها و تثییرات ژئواکونومینی ناشی از شیوع کرونا را شناسایی، و مبتنی بر آن حالت

های خود را پیش ببرند، به عبارت نها استراتژیبینی و بر اساس آسناریوهای متتلف را پیش

ها و تواند بقای خود را تضمین کند که رویهدیگر یک سازمان و یا یک بازیگر هنگامی می

بینی نماید و بر اساس آنها به جلو های متتلفی را مبتنی بر تحولات آینده پیشاستراتژی

مناب  متتلف و منتوع به شناسایی  حرکت نماید. بر این اساس تحقی  حایر ابتدا با بررسی

عام  کلیدی و مؤیر  7های ژئواکونومینی ناشی از شیوع کرونا پرداخته و ترین پیشرانمهم

در تثییرات ژئواکونومینی کرونا مشتص دردیدند، در دام بعدی همانگونه که دفته شد 

ها و به عبارتی ها و عدم قطعیتبازیگران بعد از آننه تثییرات اصلی را دریافتند، حالت

سناریوهای متتلفی را باید بر اساس این تحولات داشته باشند؛ بر این مبنا در بتش بعدی 

های کلیدی مؤیر بر ویعیت ژئواکونومینی حهان در پی شیوع این تحقی  برای پیشران

حالت و طیف متتلف را  5کرونا و مبتنی بر نیاز بازیردان دردیر آن برای هر عام  کلیدی 

حالت )عدم قطعیت(  35بینانه تا بدبینانه در نظر درفته شد که  در مجموع سناریوی خوشاز 

دیرد روی بازیگران قرار میروی بازیگران قرار دارد، در مرحلة بعد این پرسش پیشپیش

حالت اتفاق بیافتد، چه تثییری بر وقوع یا عدم وقوع دیگر حالات  35که ادر هریک از این 

ای تدوین دردید و در اختیار متتصصان جررافیای ، بر این اساس پرسشنامهارائه شده دارد

حالت متتلف را بر وقوع یا عدم  35سیاسی و ژئوپلیتیک قرار درفت تا تثییر هر یک از 

حالت دیگر سنجیده شود، نتایج پرسشنامه نشان داد که از بین سناریوهای تدوین  30وقوع 

روی، آیندة تثییرات سناریوی یعیف پیش 4701سناریوی قوی و محتم  و  7شده 

حالت  32سناریوی محتم  و مطلوب از  7ژئواکونومینی شیوع کرونا در جهان قرار دارد. 

های مطلوب است. از های نامطلوب بیشتر از ویعیتمتتلف تشنی  شده است که ویعیت

 11ب، حالت مطلو 1اند، حالت متتلف که در تتته سناریوهای مطلوب واق  شده 32
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های درصد حالت 100عبارت دیگر از حالت ایستا را داشته است. به 7حالت نامطلوب و 

درصد نیز ویعیت  50درصد ویعیت مطلوب و  2831موجود در سبد سناریوهای محتم  

ترین بهترین و محتم  7و  1اند. در بین سناریوهای مطلوب، سناریوهای نامطلوب داشته

های ئواکونومینی ناشی شیوع کرونا هستند که تمام حالتروی ویعیت ژسناریوی پیش

بدترین و  1و  4اند. در بین سناریوهای بحرانی، سناریوی آن مطلوب و نیمه مطلوب

روی بازیگران ژئواکونومینی در پی شیوع کرونا هستند. ترین سناریوهای پیشمحتم 

یشتر از احالات مطلوب است دهد که امنان اتفاق حالت بحرانی بنتیجة پرسشنامه نشان می

های بزرگ ها و شرکترو لازم است بازیگران مطرح ژئواکونومینی همانند دولتاز این

صورت کلی چهار استراتژی را پی بگیرند تا بتوانند تثییرات ژئواکونومینی المللی بهبین

لی  زیاد بودن کرونا را کنترل و مبتنی بر آن شرایط خود را وف  دهند و از زیان بیشتر )به د

 های عبارتند از:حالات و سناریوهای بحرانی( جلودیری نمایند، این استراتژی

ها: برای بازیگران ژئواکونومینی دردیر در تثییرات کرونا تعدی  نیروها و مسئولیت -1

ها و های بزرگ چند ملیتی استراتژی اول تعدی  مسئولیتها و شرکتهمچون دولت

سمت که ویعیت ژئواکونومینی به؛ این استراتژی در صورتینیروهای تحت امر است

روی این دو بازیگر اصلی است؛ به عبارتی کم تر شدن پیش رود دزینة اصلی پیشبحرانی

های جاری و تا حد امنان کاستن از متارج ایافی برای جلودیری از کردن از میزان هزینه

تر شدن ین استراتژی در صورت بحرانیکننده در پیش درفتن ازیان بیشتر اقتصادی توجیه

ویعیت ژئواکونومینی جهان ناشی از شیوع این ویروس توسط بازیگران خواهد بود. برای 

های آنها در های چند ملیتی و بزرگ، این تعدی  نیرو ممنن است از شعبهشرکت

 یافته که سندیناهای کاردری نقش و فعالیت کمتری دارند شروعکشورهای کمتر توسعه

تر هم یافتهشود و به فراخور تداوم و افزایش بحران این تعدی  نیرو به کشورهای توسعه

تواند های چند ملیتی میبرسد؛ از سوی دیگر در پیش درفتن این استراتژی از سوی شرکت

کاران دردد و این دلی  افزایش میزان بیها بهباعث ایجاد مشنلات بزردتری برای دولت
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های نوعی در تلاش برای کاهش هزینهها در این برهه که خود نیز بهمسئله برای دولت

ها برای عبارت دیگر استراتژی دولتساز و بحران آفرین خواهد شد. بهجاری هستند مشن 

های تر شدن شرایط موجود کاستن از بار مسئولیتمقابله با زیان کمتر در صورت بحرانی

ه نهادهای عمومی، مانند آموزش و پرورش، راه و بر است؛ همانند کاستن از بودجهزینه

های شهرسازی و وادذاری واحدهای اقتصادی دولتی به بتش خصوصی، کاستن از کمک

شد، دلی  مقاصد سیاسی انجام میهای خارجی که بهبهره به دروههای کمبلاعوض یا وام

تی را در آیندة های غیر یروری و به نوعی این کار نیز مشنلامنظور کاهش هزینهبه

وجود خواهد آورد. در زمینة این استراتژی برای کشور ایران ها بهسیاست خارجی دولت

دری مستقیم امور فاصله درفته و حجم امور دولت و نظر دولت باید از تصدیبه

های های متتلف کاهش داده تا از بالا رفتن میزان هزینهصورتهای موجود را بهبروکراسی

 در این شرایط جلودیری نماید. عمومی دولت

تنوع بتشی به محصولات: این استراتژی در حالات متتلف بحرانی، ایستا و مطلوب از  -2

های ممنن برای ادامة بقای سازمان بازیگر اصلی است، در شرایط جمله بهترین استراتژی

منظور تثمین هها ببحرانی که بر اساس نتایج تحقی  امنان اتفاق افتادن بیشتری دارد دولت

مناسب مایحتاج اولیة شهروندان خود باید سعی در تنوع بتشیدن به سبد محصولات اساسی 

توان دفت که کاهش تولیدات مواد اولیة جهانی دو نوع عنوان مثال میمردم داشته باشد، به

تثییر را بر جریان فروشنده و خریدار این محصولات دذاشته است، با توجه به شرایط فعلی 

ای چون نفت پایین آمده، فروشنددان سعی در دستور کار قراردادن که قیمت مواد اولیه

منظور بازدشت قیمت نفت به قیمت ساب  خواهند کرد استراتژی کاهش مقدار تولید به

در واق  هم میلیون بشنه نفت در روز(  10برای کاهش  1پلاس)همچنان که نشست اوپک

طر شیوع ویروس کرونا، قرنطینه نزدیک به نیمی از مردم خااکنون تقایای جهانی نفت به

ه و این میلیون بشنه کاهش داشت 30افت شدید اقتصاد جهانی، روزانه سرانجام جهان و 

                                                           
 . گروهی از کشورهای تولید کننده نفت عضو اوپک و غیر اوپک1 
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کاهش سبب افت شدید درآمدهای کشورهای خواهد شد که متنی به فروش نفت هستند 

ا باید تنوع بتشی به هو در صورت تداوم این بحران ژئواکونومینی استراتژی این دولت

برای کشورهای خریدار نفت نیز باتوجه به درآمدهای مالی خود از طری  دیگر باشد. 

 بحرانفرآیند در عبارت دیگر کاهش سطح تولید مشنلاتی را در پی خواهد داشت. به

در بتش تقایا با کاهش  بینند.عریه و تقایا آسیب میهر دو بتشِ کرونا ژئواکونومینی 

 درددکه در سبد مصرفی خانواده کالاهای اساسی محسوب نمی محصولاتی ریدتقایای خ

با نیز بتش عریه و در  خواهیم بودا ترییر رفتار خرید مشتریان مواجه عبارتی شاهدبها

خواهد  مواجه وریبهره کاهش فروش، کاهش واحدها، تعطیلیمین، ثت ةکاهش توان زنجیر

و ارائة محصولاتی که  اتمحصول تنوع بتشی بهیتی های چند ملشرکتشد. بنابراین برای 

های در شرایط فعلی تقایای بیشتری دارد. استراتژی ممنن برای تداوم بازیگری شرکت

. در ارتباط با کشور ایران این مسئله نمود بیشتری دارد؛ زیرا اقتصاد بزرگ خواهد بود

نننده بودن اقتصادهای های فسیلی و شمحصولی ایران و وابسته بودن آن به انرژیتک

دلی  ویعیت تقایای پیش آمده برای انرژی )کاهش تقایا( با مشنلات متنی بر آن به

رو لازم است برای پایداری اقتصادی در شرایط متتلف رو بوده است از اینای روبهعدیده

 دولت به سمت تنوع بتشی به صادرات و درآمدزایی اقتصادی روی آورد.

: در شرایط بحرانی که عریه و تقایا از گرید گرانیها و بازاز کانال هیمواد اول نیتثم -3

-حالت عادی خود خارج شده و دسترتسی به مناب  و مواد اولیه همانند ساب  صورت نمی

های روی دولت ها و بازیگران دیگر دزینة پیشدیرد، استراتژی تثمین مواد اولیه از کانال

اند و این مسئله باعث مواد اولیة خود دچار مشن  شده نوعی در تثمینخواهد بود که به

های ها به دنیال تثمین مواد اولیة خود از طری  بازیگران دیگر و یا راهشود که دولتمی

-دیگر همانند ترییر رویه در نوع مصرف مواد اولیة مصرفی خواهند شد، در این زمینه می

درصد  47حدود اس آمارها و اطلاعات، توان دو مثال از کشور چین و آمرینا زد؛ بر اس

سازند، از چین یم النترونینی قطعات های کوالنام و اینت  کهدرآمد سالانه شرکت
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های شرکت اپ  است و شیوع آید. چین همچنین دومین بازار بزرگ دنیا برای دوشیمی

فورد و  خودروسازانی مث  تسلا،یا  ؛شدت بر فروش این شرکت تثییر دذاشتهاین ویروس به

اند. خودروسازی هیوندای یک قدم فراتر های خود را در چین بستهفولنس وادن کارخانه

بسته به صورت موقت خاطر کمبود قطعات جنوبی به ةرفته و خط تولید خود را در کر

کند که بازیگران متثیر از شرایط ژئواکونومینی ناشی از . کلیة این موارد روشن میاست

عبارت دیگر ها و بازیگران دیگری تثمین نمایند، بهاولیة خود را از کانالشیوع کرونا مواد 

ویژه برای بازیگری چون وابستگی بیش از حد به محصولات اولیه از یک بازیگر خاص به

تواند ای را مناسبات خود خواهد داشت و در شرایط متتلف میها مشنلات عدیدهدولت

رو مواقعی قط  چرخة تثمین مواد اولیه شود، از اینهای تثمین و در باعث افزایش هزینه

ها هستند، نوعی نماینددان این شرکتها که بهها و چه دولتبازیگران متتلف چه شرکت

ها و بازیگران متتلف در شرایط ها را از کانالباید استراتژی تنوع بتشی به تثمین نیازمندی

ند. در شرایط فعلی که تولیدات جهانی و حالات متتلف را در دستور کار خود داشته باش

المللی علیه ایران شدت های بینهای متتلف متوقف شده و از سوی دیگر تحریمصورتبه

های های دیگری نیازمندییافته، لازم است کشور در صورت بحرانی شدن شرایط از کانال

 خود را تثمین نماید.

ر شرایط بحرانی همیشه ینی از راهنارهای های نوین برای غلبه ب: ایدهابداع راهنار نو -4

رفت از مشنلات متتلف در طول تاریخ بوده است، این استراتژی برای بازیگران برون

تواند بسیار مفید واق  شود، شاید با یک مثال بتوان این اصلی متثیر از شرایط فعلی می

ها بزرگ با تمام رکتخوبی بیان کرد؛ امروزه کلیة کشورها و شاهمیت این استراتژی را به

نوعی در رقابت حلی جدید برای غلبه بر ویروس کرونا هستند و بهتوان در پی یافتن راه

های متتلف نوآورانه زودتر از سایر کشورها به باهم قرار دارند تا با استفاده از روش

له واکسن این بیماری دست پیدا کنند. بر کسی پوشیده نیست که ساختن واکسنی برای مقاب

المللی و به تب  آن اقتصادی برای با بیماری کرونا چه پیامدهای مثبت زیادی از لحاظ بین
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دولت و شرکت دارویی خواهد داشت و یا ایجاد ایدة نوینی در ارائة خدمات غیر حضوری 

تواند بر اند، تا چه اندازه میدر شرایط فعلی که اکثر کشورها مناط  خود را قرنطینه کرده

های بزرگ تثییردذار باشد. در این ها و شرکتهای اقتصادی دولتان زیانکاهش میز

بنیان زمینة ارتقای نوآوری های دانشهای بیشتر از نتبگان و سازمانزمینه دولت با حمایت

 را در کشور ارتقا داده و فضای کشور را به سمت استفاده بیشتر از نتبگان سوق دهد.

آورده شد، بازیگران سیاسی  در تعریف ژئواکونومی گونه کههمانتوان دفت در آخر می     

در پی یافتن بهترین استراتژی در مناسبات خود با استفاده از مناب  جررافیای هستند که 

دارای ماهیتی اقتصادی هستند؛ در شرایط فعلی که کرونا تثییرات زیادی بر روی ویعیت 

های دونادون در پی صورتلف بهژئواکونومینی کشورها دذاشته است، بازیگران متت

استراتژی بیان شده از جمله  4یافتن بهترین استراتژی برای غلبه بر شرایط فعلی هستند که 

روی های ممنن پیشترین استراتژینگرانهترین، کارآمدترین و آیندههزینهترین، کمکوتاه

مسئلة مهم در اینجا این توانند داشته باشند، بازیگران متتلف ژئواکونومینی هستند که می

نگری دقی  و با شناخت مشنلات است که بازدری موف  خواهد بود که بتواند با آینده

 بتواند همزمان چندین استراتژی را برای رسیدن به اهداف خود در پیش بگیرد.
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