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 کووید 83-اولین و مهمترین چالش بشری است .کووید 11-مردم چندین قاره را تحت تأثیر قرار داده ،به گونهای کهه از مجمهو  28ههزار مهورد
گزارششده ،بیش از  8222نفر تاکنون جان خود را از دست دادهاند .تا به امروز ،ووهان و استان هوبی متأثرترین مناطق بودهاند .هزاران متخصه

سهتمت،

قهرمانانه در حال مبارزه با ویروس هستند و جانهای خود را در معرض ریسک قرار دادهاند .سیستمهای ستمت بیش از حد تحت فشار هستند و ایهن بهدان
معناست که ووهان و هوبی به زمان و کمک بیشتری برای بازگشت به حالت عادی نیاز دارند.

 حل این چالش انسانی ،اولویت اول است .هنوز باید کارهای زیادی در سطح جهانی برای واکنش و بهبود ،از محاسبۀ هزینههای بشری ویهروس تها
پشتیبانی از قربانیان و خانوادههای آنها و تا ایجاد یک واکسن صورت پذیرد.

 هدف از این سند ،کمک با یک هدف محدودتر است :ارائه حقایق و بینشهایی در مورد شرایط فعلی کووید 83-به منظور کمک به
درک بهترِ روشهای بهینه توسط تصمیمگیران .عتوه بر چالش انسانی ،این ویروس پیامدهایی برای کل اقتصاد ،کسب و کهار ،و اشهتلال ههم بهه
دنبال دارد .این سند برخی از این چالشها و چگونگی واکنش سازمانها به منظور حفاظت از مردم و هدایت در شرایط نامطمئن را مطرح میکند.
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خالصه اجرایی ( 01فوریه )0202
کووید 11-این هفته از یک نقطه عطف گذر کرد ،به گونهای که برای اولین بار ،تعداد موارد مبتت در خارج از چین بیشتر از چین شد .تعداد موارد جدید در خارج از چین  5.4برابر شد ،در حالی که این رشد در چین نسبت به هفتۀ گذشته  3برابهر کهاهش
یافته است .با این حال ،چین هنوز هم بیش از  3222هزار مورد جدید را گزارش میکند که نشان میدهد همهگیری هنوز در این کشور متوقف نشده است.
افزایش ناگهانی این ویروس در سطح جهان ،نقطه عطف جدیدی را در این همهگیری منعکس میکند .چهار مجموعه اصلی سرایت (چین ،آسیای شرقی ،خاورمیانه ،اروپا) در حال حاضر فعال هستند و ایاالت متحده هم در نقطۀ آغاز است .دولتهای در
سطح جهان خود را برای گسترش بیشتر این ویروس آماده میکنند .در خارج از چین ،ارتباطات عمیق اقتصادی و جابجایی مردم در این مجموعهها ،توقف سرایت درون مجموعهای را دشوار خواهد نمود ،حتی اگر هر یک از این مناطق هم ارتباطهات بها
سایر نقاط را متوقف کنند ،هنوز هم احتمال گسترش ویروس وجود دارد .با توجه به سرایتپذیری ذاتی این ویروس ،این احتمال باز هم افزایش مییابد .گسترش بیشتر ویروس به مجموعههای جدید ،امری ناگزیر است که دولتها در سرتاسر جههان آن
را مدنظر دارند .به عنوان مثال ،مرکز پیشگیری و کنترل بیماریهای ایاالت متحده این پیشبینیهای صریح را انجام داده که این ویروس با انتقال جامعه ظاهر خواهد گشت .سناریوهایی که باید در نظر گرفته شوند بدین شرح است:
(سناریو اصلی) تداوم گسترش درون مجموعههای موجود به عتوۀ سرایت جامعه در مجموعههای جدید ،باعث کاهش  2.3تا  2.0درصدی در رشد تولید ناخال داخلی جهانی میشود
 چین مسیر خود به سمت بازیابی را ادامه میدهد و تا نیمۀ فصل دوم به بازیابی اقتصادی تقریباً کامل میرسد
 آسیای شرقی ،خاورمیانه و اروپا تا اوایل فصل دوم کماکان شاهد گسترش موارد هستند .این باعث میشود که هر یک از این مناطق در تتش برای توقف یا کاهش سرعت گسترش ویروس ،در گونهای از انزوا و جدایی قرار گیرنهد (بهه عنهوان
مثال ،خودتحمیلی ،شرکتتحمیلی ،اجبار توسط دولت ها) .این انزوا باعث کاهش شدید در تقاضا شده و این به نوبۀ خود موجب رشد اقتصادیِ کمتر میشود که در طول فصل دوم و تا اوایل فصل سوم ادامه مییابد .بازیابی تقاضا بستگی به این
دارد که آیا رشد موارد ابتت در نتیجۀ فصلی بودن کاهش میباید یا اینکه سطح تلفات آنقدر پایین باشد که مردم فعالیتهای روزمرۀ خود را از سر گیرند.
 مجموعههایی که تاکنون با رشد پایدار موارد مواجه نشدهاند (به عنوان مثال آمریکا) شاهد سرایت محلی هستند .آگاهی بیشتر نسبت به کووید 11-به اضافۀ زمانِ بیشتر برای آمادگی میتواند به این مجموعهها در مدیریت رشد موارد کمک کند.
با این حال ،مجموعههای فاقد سیستمهای ستمت قوی با سرایت عمومی بیشتر مواجه بوده و در اوایل فصل دوم ضربۀ شدید اقتصادی را متحمل خواهند شد.
 اثر این همه گیری بر تقاضا ،باعث کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی خواهد شد – بین  1.2تا  8.8درصد به جای رشد  8.4درصدی پیشبینیشده در ابتدای سال .میزان تأثیر بخشها از این موضو  ،متفاوت است – بخشههای خها( (ماننهد
هوانوردی ،گردشگری ،هتلداری) با کاهش تقاضا برای مدت طوالنیتری مواجه خواهند بود .در سایر بخشها (مانند کاالهای مصرفی) تقاضا در ابتدا کاهش مییابد اما انتظار میرود که سریعاً به حالت قبل بازگردد.
(سناریو محافظهکارانه) شاهد گسترش عمومی و جهانی کووید 11-در طول سال  8282هستیم که باعث شوک تقاضا تا اواخر سال میگردد .در این سناریو ،گسترش ویروس بهر اثهر تلییهر فصهل ،تلییهر چشهمگیری نمهیکنهد یها قبهل از اینکهه
سیستمهای ستمت بتوانند آن را شناسایی نموده و واکنش اثربخش در برابر آن نشان دهند ،به سرایتپذیری بسیار باالتری میرسد (مثتً از طریق انتقال بدون عتئم)
با تداوم شیو کووید ،11-شرکتها هنوز در حال بررسی اثرات کامل اختتالت هستند .شرکتهای دارای تیمهای تدارکات قوی و متمرکز و روابط خوب با تأمینکنندگان ،احساس اطمینان بیشتری به تأمینکنندگان در معرض خطر خود میکننهد ،امها
بسیاری از شرکتها هنوز با در معرض قرار گرفتن خود در چین و سایر مجموعههای درگیر ،دست و پنجه نرم میکنند .با توجه به شرو مجدد اقتصادی سریع در چین ،بسیاری از شرکتها تمرکز بیشتری بر تثبیت موقت (به عنوان مثال ،بههروزرسهانی
برنامه تقاضا ،اجرای طرحهای تولید جدید ،ذخیرهسازی ظرفیت لجستیک) به جای تأمینکنندگان دیگر در خارج از چین دارند .با این حال ،با شیو کووید 11-شرکتها در حال انجام اقدامات راهبردی و بلندمدتتهری هسهتند کهه آنهها را شهتابدهنهده
میپندارند.
با توجه به گسترش سریع ،شرکتها میتوانند این اقدامات را در نظر داشته باشند:
 از کارکنان حفاظت کنید :محافظهکارانهترین دستورالعملها را در میان مراجع بهداشتی محلی و جهانی (مثتً مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ،سازمان بهداشت جهانی) دنبال کنید .در مورد تصمیمات متخذه مرتباً به کارکنان اطت رسانی کنیهد،
از کارکنان متأثر از ویروس پشتیبانی کنید .تتشها را با اقدامات مشابه در محیطهای کاری دیگر ارزیابی کنید.
 یک تیم چندتخصصه جهانی برای واکنش به کووید 11-راهاندازی کنید .مسئول تیم را در حد مدیرعامل تعیین کنید .پنج جریان کاری برای تمرکز بر این موارد مشخ کنید ( )1کارکنان )8( ،سنجش فشار مالی و برنامه احتمهالی )3( ،زنجیهرۀ
تأمین )5( ،مشتریان ،و ( )4سایر حوزههای مرتبط
 از مشتریان حمایت کنید .از مشتریان حمایت کنید (به عنوان مثال از طریق عدم جریمه برای للو سفارش ،چشمپوشی از حقالزحمهها)؛ وفاداری مشتریان را حفظ کنید (مثتً تخفیف در قیمت)؛ راهبرد آنتین را به عنوان ابزاری برای برتهری در
پیش بگیرید.
 زنجیرۀ تأمین را حفظ کنید .مهلت و زمانبندی برای پشتیبانی تعیین کنید .تثبیت فوری را در پیش بگیرید (به عنوان مثال ،جیرهبندی قطعات حیاتی ،ذخیرهسازی ظرفیت ،برنامه برای شرو مجدد) .برای مدیریت یهک بهازار عرضهۀ مواجهه بها
کاهش شدید تقاضا ،برنامهریزی کنید.
 عزم و هدف خود را نشان دهید .از تتشها در راستای توقف همهگیری در صورت امکان پشتیبانی کنید.
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کووید91-
آخرین اطالعات واگیرشناختی تا  02فوریه 0202
تأثیر تا امروز
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ویژگیهای بیماری

مقایسه با سایر بیماریها
موارد تأییدشدۀ گزارششده
تلفات
کشورهای متأثر
8
نسبت کشورهای متأثر با موارد جدید طی  0روز گذشته
کشورهای دارای شواهدی از سرایت جامعه (باالترین :چهین،
کرهجنوبی ،ایتالیا ،ایران ،ژاپن ،سنگاپور)
کشورهای با بیش از  42مورد گزارششده
موارد گزارششده جدید در چین در  0روز گذشته

5

نرخ بازتولید
میانگین تعداد افراد آلودهشده از هر فرد آلوده
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سرایت بیشتر در مقایسه با آنفوالنزا
بیماران دارای بیماری شدید
تلفات بیماران؛ نرخهای تلفات در خارج از هوبی بسیار کمتهر
است

 8.5تا  0برابر
تا %02
>8/72
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نرخ تلفات موارد
نسبت تلفات در میان موارد تأییدشده
شناسایی موارد در ابتدای بیماری (یعنی با عتئم کمتر) ،تشدید اقدامات کنترلی ویهروس،
و کاربرد درمانها (در صورت در دسترس بودن) باعث کاهش این نرخ و کهاهش میهزان
تلفات خواهد شد.

 .1آخرین امار از برخی منابع در دسترس است که از آن جمله ،گزارشهای روزانه سازمان بهداشت جهانی است
 .8به غیر از کشتی کروز
. 3شواهد در مورد اعداد دقیق در حال پیدا شدن است ،با این حال ،با شدت گرفتن اقدامات در راستای مهار ویروس و توسعه درمانها ،انتظار میرود که اعداد کاهش یابد
 .5در محیط شیو یا در آغاز بیماری جدید
. 4میزان تلفات موارد ،متأثر از محیط شیو است و به برخی عوامل از جمله سن بیمار ،ایمنی جامعه ،توانمندیهای نظام ستمت و غیره بستگی دارد .هدف از این نمودار ،نشان دادن یک مقایسه است.

5

الحظات جهانی

 تعداد کشورهای متأثر به طور چشهمگیری افهزایش
یافته به گونههای کهه بهیش از  34کشهور در  0روز
گذشته شاهد موارد جدید بودند.
 حداقل  12کشور مشکوک به سرایت جامعه بودنهد،
با بیش از  42مهورد :از جملهه کهره جنهوبی ،ژاپهن،
سنگاپور ،و ایتالیا – تعدادی از موارد هنهوز در حهال
بررسی برای شناسایی منبع آلودگی هستند.
 نظارت در کشورهای با نظام ستمت ضعیف تر کهه
توانایی در مهدیریت شهیو دارنهد در حهال تشهدید
است.
چین (خارج از هوبی)
 افزایش روزانۀ موارد در  0روز گذشهته پهایین بهوده
است؛ کمتر از یک مورد گهزارششهده در ههر یهک
میلیون نفر
 تعداد موارد تأییدشدۀ گهزارش شهده بهه طهور کلهی
روندی نزولی را طی میکند

کووید 91-د حال

تر

جهانی ست و دولتها هم د حال و کنش ه تند
با تغییر شرایط ،دانش ما در مورد بیماری در حال افزایش است ،با این حال باز هم نادانستههایی باقی
میماند

تعداد فزایندهای از کشورها ،شواهدی از سرایت جامعه را مشاهده نمودهاند

ویژگیهای بیماری
نرخ بازتولید



گزارشها از کشتی کروز
محاسبات از نشریات آکادمیک

نرخ ابتالی بدن عالئم



گزارشها از کشتی کروز
محاسبات از نشریات آکادمیک

دولتها در سطح جهان با اقدامات متفاوتی واکنش نشان میدهند
اقدامات منتخب در مناطق جهانی
6
برآوردهای تلفات موارد
اروپا
آسیای شرقی
کره جنوبی باالترین سطح تهدید یعنی هشدار قرمز را اعتم ایتالیا دستوری را مبنی بر ممنوعیت تهرک یها دسترسهی بهه  محاسبات برای کشورهای با بیش از  42مورد بر اسهاس
کرد ،مدارس را تعطیل نمود و تیمهای واکنش سریع را برای مناطق متأثر ،تعلیق نمایشگاه ها و انوا رویهدادهای مشهابه،
موارد و تلفات گزارششده
تعلیق کودکستانها و مدارس و قرنطینۀ افهراد در تمهاس بها
بررسی خوشهای ایجاد نمود
بیماران صادر نمود
خاورمیانه
ایران ،مدارس ،دانشگاهها و مراکز فرهنگی را تعطیل نمود
کشورهای متعددی مرزهای خود را تا اندازهای بستند (ماننهد آمریکا
ایههاالت متحههده قرنطینههه اجبههاری ،پههایش فرودگههاهههها،
ارمنستان ،افلانستان ،عراق ،ترکیه ،پاکستان)
محدودیت های نسبی سهفر ،بازگردانهدن پروازهها از مقاصهد
آفریقا
دارای سرایت باالی کوویهد 11-و ذخیهره سهازی ماسهک را
سازمان بهداشت جهانی به آموزش بیش از  11ههزار نفهر از انجام داد؛ اطت رسانی عمومی برای آمادگی مورد نیاز انجام
کارکنان بخش ستمت آفریقها کمهک کهرده و بهیش از  32گردید
هزار بسته تجهیزات محافظت شخصهی را بهه ایهن منطقهه
ارسال نمود.

پیامدها
با توجه به طی مراحل شیو و شناسهایی زودهنگهام مهوارد،
انتظار مهیرود کهه سهرایتپهذیری کمتهر شهود (بهه عهتوه
درمانها و ساخت واکسن)

به دلیل نبود دادهها و شواهد ،نااطمینانی در مورد نرخ ابتتی
بدون عتئم باال است
نرخهای باالی ابتتی بدون عتئم ،اقدامات بیشتر و فراتر از
پایش سنتی را میطلبد

نرخ واقعی تلفات ممکن است به دلیهل تعهداد بهاالی مهوارد
گزارشنشهده ای کهه عمومهاً دارای عتئهم خفیهف هسهتند،
پایینتر باشد
اعداد صحیح برای برآورد شدت کووید 11-مهم هستند
تحت تأثیر ویژگی های بیمار ،آمادگی و توانمندیهای نظهام
ستمت کشورها است

..6این یک معیار واگیرشناختی استاندارد نیست -منظور از آن ،منعکس نمودن برخی چالش های موجود در مبارزه با بیماری است؛ این منطبق با نرخ تلفات مورد نیست که مستلزم درک بهتر از تعداد موارد در زمان ابتت در برابر تعداد تلفات است.
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ووهان و هوبی ه چنان به دت تحت تأثیر ه تند ...
کانون شیو با شرایط اضطراری مواجه است و برای بازگشت به شرایط معمول نیاز به زمان خواهد داشت
تالش زیادی برای در دست گرفتن کنترل
تلفات انسانی و اثرات اقتصادی بسیار باال است
تقریباً 53

افراد تحت قرنطینه

در حال انجام است ...



میلیون نفر


بیش از 022

موارد جدید تأییدشدۀ روزانه

مورد

 8222نفر

مبتتیان از کارکنان بخش ستمت

 82مارس

تعطیلی پیوسته کسب و کارها در استان
2
هوبی

2

 ...اما ووهان و هوبی بررای بازگشرت بره شررایط
معمول نیاز به زمان خواهند داشت

 نرخ ابتال هنوز باال است -طی  4روز گذشهته ،روزانهه
 76بیمارستان معین
بین  822تا  222مورد جدید در ووهان اضافه مهیشهوند
تقریباً  02هرزار تخهت اختصها( داده شهده
که بسیار بیشتر از  42تا  122مورد برای سایر نقاط چین
برای مراقبت ویروسی
است
استادیوم ها ،سراختمان هرای اداری و
مدارس هم برای تأمین تخهتههای اضهافی  نرخ های تلفرات در ووههان  3برابهر بیشهتر از سهایر
مناطق چین است – نشانگر فشار بیش از حهد بهر نظهام
تلییر کاربری داده شدهاند
پزشکی و یا تلییر ویژگیهای ویروس است
بیش از  92هزار نیروی پزشکی از سرتاسر
 زمانی که این معیارها تحت کنترل درآیند ،ههوبی بهرای
چین برای پشتیبانی به ووهان آمدهاند
لغو قرنطینه ،گندزدایی و ازسرگیری ایمن امور،
نیاز به زمان خواهد داشت

منبع :بلومبرگ ،سازمان بهداشت جهانی ،گزارشهای مطبوعاتی چینی
. 0آخرین بهروزرسانی مربوط به  80فوریه  8282است
. 2شرکتهای درگیر در تولید زنجیرۀ ارزش

6

فو یه یک نقطه عطف بر ی کووید 91-بود
 ...ا
در حالی که رشد موارد همچنان نوسان خواهد نمود ،برای اولین بار ،تعداد موارد مبتت در خارج از چین بیشتر از چین شد

نمونههایی از کشورهای با سرایت جامعه تأییدشده
ایران
مقامات بهداشهتی ایهران در تهتش بهرای
شناسایی منبهع شهیو بهوده و درخواسهت
محدودیت تجمعات عمده در مناطق متهأثر
را نمودهاند

سنگاپور
لی نخست وزیر سنگاپور از این ههراس دارد
که کروناویروس باعث رکود شود

ایتالیا
تعداد موارد در دو منطقۀ شهمالی در حهال
افزایش است و شههرهای متعهددی تحهت
قرنطینه شدید هستند

ژاپن
ژاپن برای برگزاری المپیهک تابسهتانی توکیهو
 8282تحت فشار است

کره جنوبی
با گذشتن تعداد مهوارد تأییدشهده از  622نفهر،
دولت هشدار کووید 11-را به بهاالترین سهطح
افزایش داد

878

موارد تأییدشدۀ گزارششده

39

موارد تأییدشدۀ گزارششده

722

موارد تأییدشدۀ گزارششده

816

موارد تأییدشدۀ گزارششده

8266

موارد تأییدشدۀ گزارششده

878

موارد گزارششده در  15روز
گذشته

79

موارد گزارششده در  15روز
گذشته

932

موارد گزارششده در  15روز
گذشته

852

موارد گزارششده در  15روز
گذشته

8291

موارد گزارششده در  15روز
گذشته

00

تلفات گزارششده

2

تلفات گزارششده

80

تلفات گزارششده

9

تلفات گزارششده

89

تلفات گزارششده

اقدامات صورتگرفته توسط دولت

اقدامات صورتگرفته توسط دولت

اقدامات صورتگرفته توسط دولت

اقدامات صورتگرفته توسط دولت

اقدامات صورتگرفته توسط دولت

ایران

سنگاپور

ایتالیا

ژاپن

کره جنوبی

 تعطیلی مدارس ،دانشهگاههها و مراکهز
فرهنگی
 بستن مرزها توسط کشورهای همسایه
(مانند ارمنستان ،افلانستان ،عراق)

 محدودیتههای سهفر (بسهتن مرزههای
هوایی با چین)
 اجرای سیاست های مدارس (ممنوعیهت
گردهمایی)
 سیاست هایی برای محدود کردن احتکار
(ماننههد افههزایش قیمههت ماسههکهههای
جراحی)

 تعطیلی مدارس و دانشگاهها
 توقههف رویههدادهای عمههومی (ماننههد
کارناوال ونیز)
 قرنطینه کامل شههرها بها محهدودیت
رفت و آمد

 محدودیتهای سفر
 تعویق آماده سازی برای المپیک تابسهتانی
توکیو ( 8282آموزش داوطلبان)

 تعطیلی مدارس
 کاهش مسافرتها
 تیم واکنش سریع برای بررسهی خوشههای
(مرتبط با یک گروه مذهبی)

منبع :مرکز کنترل و پیشگیری بیماری کره ،خبرگزاری یونهاپ ،قانون  83فوریه دولت ایتالیا ،وزارت بهداشت سنگاپور ،مرکز کنترل و پیشگیری بیماری اروپا ،گزارشهای سازمان بهداشت جهانی 13 ،تا  80فوریه

0

موارد تصاعدی گزارششده روزانه

د حال حاضر ج وعه سر یت کووید 91-بر ی پایش جهانی وجود د د
یک مجموعه ،سرایت تأییدشدۀ جامعه را با جابجایی اجتنابناپذیر مردم ترکیب میکند
مجموعه چین :گسترش کامل
بیماری همچنان هوبی را متأثر می سازد ،اما اقهدامات بهداشهتی عمهومی شهدید (و توانهایی اعمهال
جامعتر آنها) باعث کاهش تعداد موارد در خارج از چین شده (کمتر از  122مهورد در روز) و علیهرغم
ازسرگیری فعالیت اقتصادی ،روندی نزولی پیدا کرده است

در حال حاضر  7مجموعه در جهان وجود دارند که کووید 83-در آنها تأیید شده است.
پیوستگی عمیق اقتصادی و جابجاییهای روزمرۀ انسانی و مادی ،محدود نمودن گسترش ویروس در ایهن مجموعهههها را دشهوار
خواهد ساخت

مجموعه آسیای شرقی :ابتدای گسترش
چندین کشور با نظامهای ستمت قوی با گسترش پایدار در سطح جامعه مواجه هستند (کره جنوبی،
ژاپن ،سنگاپور) .نگرانیها در خصو( نشت موارد هنوز وجود دارد (یعنی فقهدان اطمینهان از اینکهه
تمام انتقالها شناسایی و درمان شده اند) .در حالی که اقدامات اضطراری انجام شده ،اما توانایی این
کشورهای برای قرنطینۀ جامع ،محدود است
مجموعه خاورمیانه :ابتدای گسترش
ایران رابطۀ نزدیکی با کشورهای همسایه (عراق ،سوریه ،افلانستان ،یمن) دارد به گونهای که تعداد
افراد و اقتم زیادی از مرزهای نفوذپذیر آن جابجا میشوند .رشد قابل توجه تعهداد مهوارد بها مهوارد
تأییدشدۀ جدید در بسیاری از کشورها از ایران نشأت میگیرند
اروپای غربی :گسترش جدید
ایتالیا اولین کشور اروپایی با سرایت جامعه است .در حالی که قرنطینه در شمال ایتالیا انجام شده ،اما
موارد جدید در سرتاسر اروپا پدیدار میشوند .اجرای هرگونه قرنطینه پایدار با دشواری همراه خواههد
بود .سختگیری اثربخش در جابجایی فرامرزی افراد ،هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی ،دشوار است
مجموعه آفریقا :عدم گسترشِ گزارششده
در حالی که هیچ شواهدی مبنی بر گسترش ویروس در آفریقا وجود ندارد ،اما کارشناسان بهداشهتی
در سطح جهان کماکان در مورد شیو این ویروس در قاره آفریقا نگرانهی دارنهد ،زیهرا پایانههههای
مسافری به سمت چین (مانند آدیس آبابا) همچنان در دورۀ گسترش بیماری هم فعال هستند
مجموعه آمریکا :عدم گسترشِ گزارششده
درحالی که ایاالت متحده اولین مورد سرایت جامعه خود را در هفتۀ گذشته ثبهت نمهود ،تعهدادی از
موارد نسل دوم در آمریکا ظاهر شدهاند .توانایی مهار این مهوارد وارداتهی ،فعالیهت خوشهه در طهول
هفتههای آتی را تعیین خواهد نمود.

2

کووید 91-د حال

تر

د کشو هایی ست که  2د صد ز تولید ناخالص د خ ی جهانی

بر عهد د ند

تولید ناخالص داخلی ()GDP
تریلیون دالر

درصد از جهان

تعداد موارد

کشور
چین

13.61

16.1

02632

کره جنوبی

1.68

1.1

1066

ایتالیا

8.22

8.4

522

ژاپن

5.10

4.1

126

سنگاپور

2.36

2.5

13

ایران

2.54

2.4

151

آلمان

3.14

5.0

81

کل

02.27

90

~10222

منبع :دادههای بانک جهانی ،سازمان بهداشت جهانی
1

حتی گسهترش محهدود درون مجموعهه اروپها (مهثتً
فرانسه و آلمان) و نگرانی در خصهو( نشهت مهوارد
می تواند باعث تلییرات رفتاری عظیم توسط دولتها،
بنگاهها ،و افراد شود (مانند محدود کردن سفر)
با وجود شرایط بالینی درست و کامل ،چنین اقداماتی
می تواند به راحتی باعهث تهأثیرات اقتصهادی جههانی
شود که بازیابی از آنها به مدت زمان بیشتری نسهبت
به برآوردهای قبلی نیاز دارد

د بو د ن ا رهای هم کووید91-
گسترش کووید 11-در مجموعههای سرایتی جدید
فاز ابتدایی :تعداد کم موارد شناسایی شده؛ بدون
سرایت جامعه پایدار

فاز  :8شرو بیماری و سرایت جامعه پایدار

فاز  :7کاهش مهوارد جدیهد ،ازسهرگیری
فاز  :9رشد موارد/فشهار بهر سیسهتم ههای
فاز  :0اقدام دولت/تلییر در رفتار عمومی .تمهام منهاطقِ متهأثر
فعالیتها
وارد فاز  8نمی شوند ،اما مداخله قابهل توجهه دولهت/طوالنی شهدن ستمت
بازیابی اثرات اقتصادی وجود دارد

نماگرهای اقتصادی/سیاسی
سطح تراکم
ترافیک

3

0/02/0202
0/02/0283

تعداد خطوط هوایی
که خدمات خود به
کشورهای متأثر را
معلق نمودهاند

82

نماگرهای واگیرشناختی

رشد مرکب روزانه موارد

تعداد
کشورها/قلمروهای

هشدار سفر مرکز

تعداد موارد

محدودشده برای

پیشگیری و کنترل

بیمارگونه

سفر

بیماری

مشاهدهشده

موارد نسل
تعداد موارد جدید

88

نرخ تلفات موارد

سه روز آخر

سه روز پیشتر

در  87روز گذشته

تعداد کل موارد

سوم

تاریخ اولین

مستندشده

مورد

فاز فعلی

کشور

خوشه

کره

N

Y

قبل از 21/82

N

Y

قبل از 21/82

N

Y

21/85

سنگاپور

N

Y

21/31

ایتالیا

N

Y

28/82

ایران

N

N

28/85

اسرائیل

N

N

28/80

برزیل

جنوبی
ژاپن

سایر آسیا

اروپا

خاورمیانه

منبع :گزارشهای سازمان بهداشت جهانی ،هشدار سفر مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ،انجمن بینالمللی حملونقل هوایی ،شاخ

ترافیک تام تام ،تحقیقات مطبوعاتی

 .1بر مبنای توقف در رشد موارد و نظرات جامعه پزشکی مورد تأیید منابع خارجی ارزیابی شده است.
 .12گزارشهای تعلیق خطوط هوایی بر مبنای تحقیقات خبری
 .11بر مبنای شهرهای منتخب توکیو ،سنگاپور ،میتن ،و تلآویو

12

آمریکای
التین

د بو د ن ا رهای هم کووید 91-ـــ ویژ چین
چین به سمت ازسرگیری فعالیتها میرود
تأثیر بر هوبی

شروع مجدد اقتصادی چین

اعتماد مصرفکننده چین

میزان تأثیر بر هوبی (به ویژه ووهان) چقدر عمیق بوده و فعالیت اقتصادی از چه

فعالیت اقتصادی در چین (به جز هوبی) چقدر سریع میتواند از سر گرفته شود؟

اعتماد مصرفکننده و فعالیت خرید در چین چقدر میتواند سریعاً بازگردد؟

زمانی میتواند از سر گرفته شود؟
اواخر فصل دوم

هوبی همچنان به شدت تحت تأثیر میماند
پیشبینی بازگشت فعالیت اقتصادی تا نیمه فصل دوم دشوار است

وضعیت همهگیری هوبی

80

دسترسی به نیروی کار (جابجایی داخلی افراد به استانهای عمده صنعتی)

بازیابی هوبی

کاهش پیوسته
نرخ موارد
تأییدشده

اواخر فصل اول

شرو مجدد (به جز هوبی) آغاز شده ،اما با چالشهایی از کمبود کهارگر
تا جابجایی کاالها مواجه است ،به گونهای که شرکتهای بزرگ شهاهد
نرخهای باالتر از سرگیری کسب و کار هستند
احتماالً اکثر فعالیتها تا اواخر فصل اول از سر گرفته میشوند
89

وضعیت ازسرگیری فعالیتهای بنگاههای صنعتی باالتر از میزان تعیینشده

میزان موارد
جدید
تأییدشده/مشکو
ک مانند سایر
استانها است

قرنطینه برداشته
شده و جهشی
در تعداد موارد
وجود ندارد

از سرگیری
حمل و نقل
عمومی

بازگشت
فعالیت
کارخانهها به
سطوح قبل
از شیو

85

کسب و کارهای کوچک با چالشهای بیشتری ناشی از اختتل در نیروی کار مواجه هستند زیهرا در
هر گزارش ،کارکنان کمتری به محل کار خود باز میگردند و لذا درصد شرو فعالیت این بنگاههای بهه
طور چشمگیری کمتر است

منبع :گزارشهای سازمان بهداشت جهانی؛ دفتر ملی آمار چین؛ مؤسسه جهانی مکنزی؛ دادههای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،مؤسسه جان هاپکینز ،تحقیقات مطبوعاتی ،شاخ
بازرگانی دانشگاه پکینگ ،خبرگزاری تنسنت

.18کل تلفات تقسیم بر کل موارد طی  0روز
.13جابجایی جمعیت به مقاصد را تا  86فوریه میسنجد
 .15صرفاً ترافیک خودرو .سطح تراکم ،درصد افزایش در زمان مسافرت در مقایسه با شرایط جریان آزاد ترافیک را میسنجد
 .14آخرین دادهها از گوانگ دونگ تا  ،8/88شاندونگ تا  ،8/83ژجیانگ تا  ،8/84و جیانگسو تا 8/85
 .16مقایسه سال به سال

11

اوایل فصل دوم

مخارج مصرفی داخل چین ممکن است چنهد هفتهه از شهرو مجهدد
اقتصادی ،عقبتر باشد
بخشهای خا( (مانند گردشگری) در فصل دوم متأثر هستند

سطح تراکم شهر در شهرهای بزرگ چین

87

بازگشایی اولین مدارس در چین در سطح استانی

معیارهای رفتار مشتری
 30درصد کاهش
خرده فروشی خودروی سهواری در نیمهه اول
16
ماه فوریه
 92درصد کاهش
فروش گوشیهای هوشمند در ژانویه

کمتر از  62میلیارد دالر
مخارج مصرفی در مواد غذایی و نوشیدنی در
ژانویه و فوریه
 12درصد کاهش
میزان اشلال هتل هها در نیمهه دوم ژانویهه و
نیمه اول فوریه

ترافیک تام تام ،مرکز پیشگیری و کنتهرل بیمهاری ،نیویهورک تهایمز ،رویتهرز ،oag.com ،اکونومیسهت ،مدرسهه
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کسادی جهانی (سناریو پایه)
در چین غیر از هوبی ،فعالیت های اقتصادی به سطح  22درصد از سطوح
قبل از شیو باز میگردد ،به گونهای کهه صهنایع بهزرگ در ایهن زمینهه
پیشرو بوده و بنگاه های کوچک و متوسهط بها سهرعت کمتهری حرکهت
میکنند
بازگشت هوبی به وضعیت معمول از ماه مارس آغاز مهیشهود؛ در نتیجهۀ
واکنش بهداشتی بزرگمقیاس
سرایت های جامعه در آسیای شرقی (کره جنوبی ،ژاپن ،سنگاپور) و اروپها
(ایتالیا و غیره) تحت کنترل درآمده است.
سرایتهای جامعه در خاورمیانه تحت کنترل درآمده است.
اعتماد مصرفکننده حتی در محیطهای با سرایت جامعه ههم شهرو بهه
بازگشت میکند و این به دلیل نرخهای پایینتر تلفات ،کهاهش سهرعت
رشد موارد ،گزینههای درمانی است؛ تقاضای مصرفکننده بهه خصهو(
در بخهشههای خهها( (ماننهد مههواد غهذایی ،اقههتم ضهروری از طریههق
کانالهای آنتین) باقی میماند

 موارد در چندین منطقه بهه اوج رسهیده؛ شهواهد حهاکی از آن اسهت کهه
ویروس در برابر تلییر فصل مقاوم نیست
 بخش های هوانوردی ،گردشگری و هتل داری بها رفهع محهدودیتههای
مسافرتی توسط کشورها ،به شرایط معمول باز میگردند
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همهگیری و رکود جهانی

 تداوم مسیر به سمت بازیابی در چین .در چین غیر از هوبی ،فعالیهتههای
اقتصادی به سطح  22درصد از سطوح قبل از شهیو بهاز مهیگهردد ،بهه
گونهای که صنایع بزرگ در این زمینه پیشرو بوده و بنگاههای کوچهک و
متوسط با سرعت کمتری حرکت میکنند
 کاهش متوسط در مصرف خصوصی و صادرات خدمات

 چین تا نیمۀ فصل دوم به شرو اقتصادی تقریباً کامل می رسد .هوبی در
ی اقهدامات بهداشهتی و مههار بیمهاری ،بهه حالهت عهادی
نتیجۀ اثربخش ِ
برمیگردد
 آسیای شرقی ،خاورمیانه و اروپا کماکان شاهد گسترش موارد هستند .این
باعث میشود که هر یک از این مناطق در تتش برای توقف یا کهاهش
سرعت گسترش ویروس ،در گونه ای از انهزوا و جهدایی قهرار گیرنهد (بهه
عنوان مثال ،خودتحمیلی ،شرکت تحمیلی ،اجباری توسط دولت ها) .اوایهل
فصل دوم اولین باری است کهه آنهها شهاهد کهاهش در مهوارد جدیهد در
مجموعه های خا( هستند .مجموعه های جدیهد شهاهد سهرایت محلهی
هستند.
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 در چین غیر از هوبی ،فعالیتههای اقتصهادی بهه سهطح  22درصهد از
سطوح قبل از شیو باز میگردد ،به گونهای که صنایع بهزرگ در ایهن
زمینه پیشرو بوده و بنگاههای کوچهک و متوسهط بها سهرعت کمتهری
حرکت میکنند


 بازگشت هوبی به وضعیت معمول از ماه مارس آغاز میشود؛ در نتیجهۀ
واکنش بهداشتی بزرگمقیاس
 گسترش عمومی و جهانی – تمام مجموعه های سرایت آسیای شرقی،
خاورمیانه و اروپا شاهد تداوم رشد موارد تها نیمهۀ فصهل دوم هسهتند،
احتماالً با واکنش بهداشتی/مهار ضعیفتر؛ نیمهه تها اواخهر فصهل دوم
اولین باری است که آنها شاهد کاهش در موارد جدید هستند.
 گسترش ویروس بر اثر تلییر فصل ،تلییر چشمگیری نمیکند یا

قبل از اینکه سیستمهای ستمت بتوانند آن را شناسایی نموده و
واکنش اثربخش در برابر آن نشان دهند ،به سرایتپذیری بسیار
باالتری میرسد و به سایر نقاط جهان هم گسترش مییابد
 شوک تقاضا که تا پایان سال به طهور مهیانجامهد -کهاهش در
مصرف شخصی ،سطح صادرات و خدمات ،بازار مالی

 اعتماد مصرفکننده در طول فصهل دوم و احتمهاالً فصهل سهوم کهاهش
یافته است .بازیابی تقاضا بستگی به پیشهرفت بیمهاری بها لحهار اثهرات
احتمالی تلییر فصل و سطوح تلفات دارد.
 تأثیر و بازیابی در هر بخش متفاوت است -به عنوان مثهال ،بخهشههای
هوانوردی ،گردشگری و هتلداری زمان بیشتری را نیاز دارند

 اعتماد مصرفکننده کاهش مییابهد ،گرچهه ممکهن اسهت بازیهابی در
بخش های خا( زودتر اتفاق بیافتد؛ محدودیتهای مسافرت هوایی تا
اواخر  8282پابرجا میماند

سرایت درونمجموعهای مهار شده است؛ اثر اقتصرادی غالبراً

سرایت پایدار درونمجموعه ای .کسادی جهانی در سال 0202

سرایت به مجموعه های جدید می رسد .همره گیرری جهرانی

محدود به فصل اول شده است

– رشد در سطح  8.1تا  0.0درصد به جای رشد  0.5درصردی

باعث رکودی میشود که تا پایان سال به درازا میکشد
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کاهش سفر بهه و از ههابههای عمهدۀ
آسههیایی (بههیش از  82درصههد کههاهش
نسبت به سال پیش) و مقاصد منتخهب
اروپایی (مانند فرانسه) در کنهار کهاهش
در مخارج گردشگری چین ( 880میلیارد
دالر 16 ،درصههد از مخههارج گردشههگری
بینالملل در سال  )8211احتماالً باعهث
کاهش در تقاضای جهانی (تا  52درصد
کاهش در تولید  )8282خواههد شهد تها
زمههانی کههه در سرتاسههر مجموعههههههای
سرایت احتماالً در فصل چههارم تحهت
کنترل در بیاید

ظهور کشورهای جدید با سرایت جامعهه
(ماننههد ایههران و کههره جنههوبی) احتمههاالً
خسارات موجود متحمله توسهط نهاقتن
آسههیا-اقیانوسههیه را تشههدید مههیکنههد.
محههدودیتهههای مسههافرتی ،کههاهش در
اعتمههاد مصههرفکننههده و سیاسههتهههای
مشارکتی برای محدود نمودن تجمعهات
انبوه و سفرهای غیرضهروری ،واقعهاً بهر
صنعت تأثیرگذار هستند

نشههانههههای پیشههروی بیمههاری در اروپهها
(دومههین تولیدکننههدۀ بههزرگ خههودرو در
جهان 6.1 ،درصد از کل اشتلال اتحادیه
اروپا) ،علیرغم شرو مجدد اقتصهادی در
چین ،باعهث تشهدید اثهرات مهیشهود و
احتماالً آسیب پذیری ههای موجهود بهازار
(ماننههد تههنشهههای تجههاری و کههاهش
فروش) هم بیشتر میشود.

نااطمینانی و کاهش فعالیتهای صهنعت
(تقریبهاً  82درصههد کههاهش در تقاضههای
چههین) در ترکیههب بهها محههدودیتهههای
مسهههافرتی و گسهههترش بیمهههاری بهههه
خاورمیانه ،باعث سقوط قیمهتهها شهده،
که تها  42درصهد آن بهه رکهود جههانی
نسبت داده میشود.

زمانی که این برداشت به وجود آید کهه
بیماری تحت کنترل قرار گرفته ،کاهش
تقاضای جههانی بهبهود یافتهه و اعتمهاد
مصههرفکننههده نیههز بههاز مههیگههردد کههه
تقاضای پایدار در چین را به دنبهال دارد
(مانند تحویهل غهذا ،ههر چنهد کهه بهه
واسطۀ کمبود نیرو متأثر شده است)

سههاختارهای موجههود بههازار در میانههۀ راه
تلییر هستند (مثتً با توجه به تنشههای
تجههاری اخیههر ،حرکههت بههه سههمت
تنو بخشی به زنجیرۀ تأمین) و احتمهاالً
در فصل دوم تشدید میشوند

در حههالی کههه تههأثیرات در دورۀ سههارس
کوتاه مدت بود ،شرو مجهدد صهنایع تها
حههد زیههادی بسههتگی بههه بهبههود بههازار و
تقاضههای چههین بههه عنههوان دومههین
مصرف کنندۀ بزرگ نفت و بهزرگ تهرین
واردات کننده گاز طبیعی مایع در جههان
دارد (واردات چین نسبت به سال گذشته
 12درصد کاهش یافته است).

خردهفروشان با حاشیهههای ضهعیف در
مناطق متأثر ،احتماالً با کاهش شدید در
تقاضا مواجه شده و محهدودیتههای در
نقههدینگی و سههرمایه در گههردش هههم
شههرکتهههای متههأثر (بههه خصههو(
بنگاههای کوچک و متوسط) را وادار بهه
اخراج کارکنان یا کاهش دسهتمزد آنهها
مینماید.

کاهش کوتاهمهدت قیمهتهها مهیتوانهد
منجر به افزایش شهدید در قیمهتهها در
صورت ازسرگیری تقاضا و کمبود عرضه
شود – شرکتها میتواننهد برنامههههای
احتمالی از جمله حمایهت از کارکنهان را
آماده نمایند

دولت ها ممکن است با راهبرد تحریهک
(ماننهههد تهههأخیر در پرداخهههت مزایهههای
کارکنان) پیش روند

کشورهای متعدد اتحادیه اروپا و آسهیا-
اقیانوسیه به شدت وابسته به گردشگری
هستند ( 0تا  82درصهد تولیهد ناخهال
داخلی ملی)
بخش هتلداری مهی توانهد بهه صهورت
کنشگرایانه ،افراد خود را حمایت و آماده
نموده ،کاهش قریب الوقو در تقاضها را
پیش بینی کرده ،خود را بهرای مهدیریت
ریسهههک شههههرت آمهههاده نمهههوده و
برنامه ریزی ساالنه را بهرای پهیشبینهی
اثرات بلندمدت ،بازبینی کند.

میزان تأثیر بهر خطهوط ههوای متفهاوت
است ،بهه گونهه ای کهه خطهوط ههوایی
کوچههکتههر بهها ذخههایر نقههدی کمتههر ،در
معرض خطر بیشتری هسهتند ،امها قهرار
گرفتن شبکههای جههانی بهزرگتهر ،بها
رکودی گسترده تر و طهوالنی تهر همهراه
خواهد بود
همانند گردشهگری ،انتظهار مهیرود کهه
بازیههابی بههرای سههفرهای داخلههی زودتههر
(تقریباً دو فصل) و برای مسهافرت ههای
بین المللی دیرتر (تقریبهاً  3تها  5فصهل)
اتفاق بیافتد.

با توجه به مضیقه در موجودیهای انبهار
(برای کمتر از  6هفتهه) و زنجیهرهههای
تأمین مجموعه (و توانایی محدود بهرای
تلییر این زنجیهره هها) بادههای مخهالف
احتماالً در فصل سوم هم ادامه دارند.
استان هوبی 1 ،درصد از تولید خودرو در
چهههین را بهههر عههههده دارد (شهههامل
خودروسههازان و قطعهههسههازان جهههانی) و
بنابراین ،زنجیره های تهأمین جههانی تها
زمان از سرگیری کامل فعالیتها ،مختل
میشود.

منبع :مؤسسه آی اچ اس مارکت ،تحلیل مؤسسه جهانی مکنزی؛ گزارشهای مطبوعاتی
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با توجه به رونهد شهدید در تلییهر رفتهار
مصرفکننده ،کاهش ریسهک از طریهق
راهبردهای آنتین/کانال همه کاره دنبال
میشود

در ووهههان – یههک هههاب جهههانی در
زنجیرۀ تأمین نیمه رساناها و فیبر نهوری
– تعطیلیها باعث تأثیر بر ایهن صهنعت
میشود
 82درصههد از صههادرات کههره جنههوبی را
محصوالت الکترونیک تشکیل می دههد
کههه در صههورت افههزایش سههرایت درون
کشور ،علیرغم شرو مجهدد اقتصهادی
در چین ،زنجیرۀ تأمین مختل میشود
بازیابی در بخشها متفاوت خواهد بود و
ایهن بسهتگی بههه شهدت نیهروی کههار و
دسترسی به موجودی انبارِ کاهش یافتهه
دارد (به عنوان مثال ،برای نیمه رسهاناها
 8تا  6هفته برآورد میشود)

تأثیر ت یانبخشی به دلی چالشهای لج تیک
اثر کووید 11-بر لجستیک ،پیامدهای جهانی دارد که احتماالً تا انتهای سال به طول خواهد انجامید
مرور

مالحظات بخش-ویژه به دلیل شیوع کووید83-

نگاه به آینده

حجههم بههازار لجسههتیک جهههان (حمههل و نقههل ،مههدیریت
موجودی ،انبارداری ،فرآوری سفارش ،و سایر فعالیتههای
زنجیره تأمین) بین  2تا  18تریلیون دالر است کهه تقریبهاً
 18درصههد از تولیههد ناخههال داخلههی جهههانی را شههامل
میشود.
 انوا حمل و نقل (جادهای ،هوایی ،ریلی و دریایی) 5
تا  4تریلیون دالر ارزش دارند
 آسیااقیانوسههیه بههزرگتههرین جههز از بههازار لجسههتیک
جهانی است (حدود  54درصد از درآمد بازار)
امروزه ،نسبت به سال ( 8223سارس) ارتباط و وابسهتگی
تجاری بیشتری به چهین داریهم .تجهارت جههانی از 0.6
تریلیههون دالر در سههال  8223بههه  11.6تریلیههون دالر در
سال  8211افزایش یافته است.
از ابتدای شیو کووید ،11-بیشهترین تهأثیر لجسهتیک در
چین بوده است .فشار تقاضا در کنار چهالشههای زنجیهرۀ
تأمین ،منجر به کاهش صادرات شده اما چین به آهستگی
در حال شرو مجدد اقتصادی است .صنعت لجسهتیک بها
تأثیرات بیشتری مواجه اسهت و شهرکتههای لجسهتیکی
کوچک ،تأثیرپذیری بیشهتری دارنهد .بسهیاری از خطهوط
کشهتیرانی کههانتینری ،خههدمات خههود را متوقههف نمههوده و
کشتیهای کمتری را به کار میگیرند.
با توجه به گسترش کووید 11-به مجموعه های سهرایتی
جدید در سایر نقهاط آسهیا (کهره جنهوبی و ژاپهن) ،تهأثیر
لجستیک در سطح جهانی علیرغم بازیابی این بخهش در
چین ،احتماالً چندین ماه به طول خواهد انجامید
در صورت بازیابی بخش لجستیک ،با توجهه بهه بازیهابی
سایر بخشها ،ممکن است مازاد عرضه (نسبت به تقاضها
برای خدمات لجستیک) وجود داشته باشهد .شهرکتههای
لجستیک میتوانند مجموعهای از اقهدامات را در اولویهت
قرار داده و ظرفیت هایی را برای تطبیق با شهرایط ایجهاد
کنند.

کووید 11-اثرات شدیدی بر بخشهای لجستیک داشته و مشکتت شرکتهای لجستیک را افزایش داده است – بهه عنهوان مثهال 41 ،ههزار شهرکت در سهطح جههان دارای
تأمینکنندگان مستقیمی از مناطق متأثر از ویروس تا این لحظه هستند ،بیش از  2شرکت پستی خدمات خود به چین را به حالت تعلیق درآوردهاند .شرکتهای کشهتیرانی ههم
به دلیل از دست دادن درآمد به واسطۀ ظرفیتهای استفاده نشدۀ از پیش رزرو شده ،طلب خسارت میکنند.

تأثیر کووید 11-بر لجستیک جهانی ،دورۀ زمانی بیشهتری را
برای اصتح می طلبد؛ دورۀ بازیابی بهرای بخهش لجسهتیک،
بیشتر از سایر صنایع زمان میبرد.
 فعالیت های معمولی لجستیک بعید است که تا ماه آوریل
در چین آغاز شوند ،مگر اینکه گسهترش ویهروس تها آن
زمان کاهش یابد.
 در چین ،بارگیری آغهاز شهده امها گهزارشهها حهاکی از
انتظارهههای بههیش از  12روزه بههرای خههروج از چههین و
هزینههای اضافی برای ورود بار به چین است.
بندرهای غیرچینی هنوز کاهش حجم را گهزارش نکهردهانهد،
اما این روند در هفتههای آینده تلییر مییابد ،زیرا کشهتیهها
از آسیا با کانتینرهایی از چین ممکن است نرسند.
پیشبینی میشود حجم کانتینری به سهمت داخهل در بنهادر
ایاالت متحده در ماه فوریه  18.1درصد و در ماه مهارس 1.4
درصد کمتر از سال  8211باشد.
شرکتههای سهختافهزاری ،محصهوالت خهود را بهه سهایر
سایتهای تولید ارسال میکنند (مانند ویتنام از طریق هوایی
و دریایی).
برخی از خطوط ههوایی شهرو بهه اسهتفاده از هواپیماههای
مسافربری به جای کارگو به عنوان راهی موقت برای جبران
کمبود در ظرفیت بار شکمی نمودهاند.
کاری که شرکتهای لجستیک باید انجام دهند:
 برای شناسایی و درک محدودیت های اصهلی تأثیرگهذار
بر کار برنامهریهزیشهده و تلییهر در ظرفیهت تقاضها بهر
مبنای نیازهای عملیاتی و راهبردی کارکنید
 قادر به پیشبینی زمان و مکان افزایش ظرفیت باشهید و
سریعاً منابع را برای تلییرات مهوقعیتی اختصها( دهیهد؛
چگونگی ایجاد ظرفیت اضافی و فهوری بهرای مهدیریت
افزایش در تقاضا با توجه به بازیابی سایر بخشهها را در
نظر داشته باشید

حجم کشتیرانی جههانی از زمهان شهیو
کووید 11-کاهش شدیدی داشته است.
 56 درصههههد از حرکههههتهههههای
زمان بندی شده در مسیرهای اصهلی
آسیا و اروپا در  5هفتهه منتههی بهه
فوریه  8282للو شده است
 22 درصد از حجم تجهارت جههانی
با کشهتی حمهل مهیشهود 1 .بنهدر
کانتینری شهلو دنیها در چهین (،)0
سنگاپور ( )1و کره جنوبی ( )1قهرار
دارند.
 کووید 11-تها  83فوریهه منجهر بهه
کاهش  1.0میلیون واحد کهانتینر در
کسب و کار کانتینری جههان شهده
که معادل  1درصد کل حجم جهانی
در سهههال  8211اسهههت؛ حجهههم
کانتینرهای جهان در سال  8211به
اندازۀ  2.0درصهد رشهد نمهود ،ایهن
بدین معنی است که اثر کوویهد11-
بر حجم این بازار ،کل رشد جههانی
در سال  8211را از بین برده است.
 این باعث زیان  342میلیون دالری
در درآمد هفتگی شده است.

باربری هوایی جهانی با کاهش ظرفیت به دلیل کاهش در ظرفیت بهاربری
شکمی (حمل بار در شکم هواپیما) مسافری و نهرخههای فزاینهده ناشهی از
مازاد تقاضا مواجه بوده است
 باربری شکمی مسافری  54درصد از ظرفیت در چین و خهارج از آن را
شامل می شود؛ کاهش در ظرفیت بهاربری شهکمی بهه دلیهل کهاهش
پروازهای مسافری (برآورد شده که ترافیهک ههوایی جههانی در سهال
 8282به دلیل شیو کووید 11-با  4درصد کهاهش مواجهه باشهد ،بهه
گونهای کهه بهیش از  02شهرکت هواپیمهایی در حهال کهاهش تعهداد
پروازهای خود هستند) منجر به افزایش نسبی در نرخها شده است
نرخهای شاخ  TACاز شانگهای به اروپا از کمی قبهل از سهال نهو
چینی  1درصد افزایش یافته است.
 محدودیت های پروازی منجر به عدم تحقق سفارشهای از پیش رزرو
شده یا رزرو بیش از ظرفیت شهده اسهت؛ بهه خصهو( بها توجهه بهه
نااطمینانی در مورد چگونگی تأمین تقاضا (به عنوان مثال ،سفر ههوایی
بهه و از چههین توسهط انجمههنههای خلبههانی در دو شهرکت لجسههتیک
بینالمللی یو.پی.اس و فدکس ،اختیاری شده است)
 تقاضا برای باربری هوایی کاالهای اضطراری (مانند تجهیزات پزشکی
برای پشتیبانی از بحران) افزایش یافته و افزایش از جانب شرکتههای
کشتیرانی ههم بعیهد اسهت کهه بتوانهد تأخیرههای ناشهی از فشهار بهر
زنجیرههای تأمین به واسطۀ تعطیلی طوالنی مدت را جبران نماید.
 نیاز به افزایش سطح موجودی انبار و اختتل در سایر روشهای حمل
و نقل ،باعث افزایش نرخهای باربری هوایی شده است .انتظار مهیرود
که این اختتالت حداقل تا ماه مارس به طول بیانجامد.

منبع :گزارشهای مطبوعاتی شامل وال استریت ،بلومبرگ ،گاردین ،مصاحبههای کارشناسان ،آلفاالینر ،فاکتیوا ،انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی
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سرعت حمل و نقل زمینی در سطح محلی کهاهش
یافته و این تاحدی به دلیل کاهش حجم و کمبهود
نیرو است؛ انتظار میرود کهه ایهن کهاهش سهرعت
طی هفتهها و ماههای آینده به سطح جهانی برسد
 راننههدگان کههامیونههها و لوکوموتیورانههان بهها
محدودیتهای بیشتری از جانهب اسهتانههای
مختلف مواجه هستند؛ این باعث محدود شدن
حمل و نقل و کمبود راننهده مهیشهود .حهدود
نیمهههی از کهههامیونداران فعهههال در چهههین و
شرکتهای باربری از پهذیرش کهار جدیهد بهه
دلیل کمبود نیرو خودداری می کنند؛ دسترسهی
به کامیون در مناطق خاصی از چین بهه کمتهر
از  12تا  82درصد رسیده است.
 این کاهش باعث تراکم بار در برخی از بنادر از
جمله شانگهای ،نینگبو و شینگان شده است.
 باربری ریلی تا این لحظه با اختتالت کمتری
مواجه بوده و وابستگی به باربری ریلهی بهرای
مسافت های دور بیشتر شده است ،مشروط بهر
اینکه بارها بتوانند به نزدیک ترین پایانههههای
ریلی که خروج قطار دارند ،برسند
 در حالی که بهاربری ریلهی بها افهزایش تقاضها
روبرو بهوده ،امها ظرفیهت آن محهدود اسهت و
کمبود نیرو ،همچنان یک محدودیت است.

قد ات دنظر د و کنش به کووید91-
چکلیست برای اقدامات برنامهریزی کووید11-
از کارکنان محافظت کنید





محافظهکارانهترین دستورالعملها را در میان مراجع بهداشتی محلی و جهانی (مثتً مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ،سازمان بهداشت جهانی) دنبال کنید.
در مورد تصمیمات متخذه مرتباً به کارکنان اطت رسانی کنید ،از کارکنان متأثر از ویروس پشتیبانی کنید.
تتشها را با اقدامات مشابه در محیطهای کاری ارزیابی کنید (به عنوان مثال ،برخی شرکتها مانع سفرهای غیرضروری به کشورهایی که دارای انتقال جامعه هستند ،میشوند).

یک تیم چندتخصصه جهانی برای واکنش به کووید 83-راهاندازی کنید.







مسئول تیم را در حد مدیرعامل تعیین کنید .این تیم باید چندکارکردی و کامتً متعهد باشد.
پنج جریان کاری برای تمرکز بر این موارد مشخ کنید ( )1کارکنان )8( ،سنجش فشار مالی و برنامه احتمالی )3( ،زنجیرۀ تأمین )5( ،مشتریان ،و ( )4سایر حوزههای مرتبط
اهداف هفتگی خا( برای هر جریان کاری بر مبنای سناریوی برنامهریزی ،تعریف کنید
از هماهنگی و انضباط ساده اما مدیریتشده و عملیاتی مطمئن شوید
محصوالت با ماندگاری حداقلی ارائه دهید )1 :تقویم شش هفتهای از رویدادها )8 ،برنامههای یکصفحهای برای هر جریان کاری؛  )3داشبورد پیشرفت و اهداف )5 ،نقشه تهدید

اهداف مبتنی بر جریان کاری (غیر از کارکنان)

سنجش فشار مالی و برنامه احتمالی
 سناریوهایی تعریف کنید که برای شرکت متناسبسازی شده باشند -شامل رکود جهانی در دورههای مختلف؛ سناریوهای برنامهریزی اصلی را شناسایی کنید
 متلیرهایی تعریف کنید که بر درآمد و هزینه تأثیرگذار هستند .برای هر سناریو ،اعداد ورودی برای هر متلیر را از طریق تحلیل و دادههای کارشناسی تعریف کنید
 جریان نقدی ،سود و زیان ،و ترازنامه را در هر سناریو مدلسازی کنید؛ محرکهای متلیرهای ورودی که باعث رویدادهای نقدینگی قابل توجه میشوند (مانند نقض پیمان) را شناسایی کنید
 اقدمات محرکمحور برای تثبیت سازمان را در هر سناریو شناسایی کنید (بهینهسازی حسابهای پرداختنی و دریافتنی؛ کاهش هزینه؛ بهینهسازی سبد سرمایهگذاری از طریق واگذاری سرمایه؛ ادغام و انحتل)
مشتریمداری
 از مشتریان حمایت کنید (به عنوان مثال از طریق عدم جریمه برای للو سفارش ،چشمپوشی از حقالزحمهها ،روشهای رزرو منعطف)
 وفاداری مشتریان را حفظ کنید (مثتً از طریق تخفیف در قیمت و ارائه بستههای وفاداری)؛
زنجیرۀ تأمین
 مهلت و زمانبندی برای پشتیبانی برای مناطق متأثر از سرایت جامعه تعیین کنید (تأمینکنندگان درجه 3 ،8 ،1؛ سطوح موجودی انبار).
 تثبیت فوری (به عنوان مثال ،جیرهبندی قطعات حیاتی ،استفاده از جایگزینها؛ رزرو قبلی ظرفیت باربری ریلی/هوایی؛ افزایش اولویت به تولیدات تأمینکننده؛ پشتیبانی از شرو مجدد تأمینکننده)
 تثبیت میان/بلندمدت (سرمایهگذاری و هدفگذاری برای بخشهای اولویتدار با رشد بلندمدت)
 راهبرد آنتین در برابر شعبه را بررسی کنید (به عنوان مثال ،در چین در حال حاضر هیچ ترافیک فروشگاهی در کتن شهرها نیست بلکه تقاضاهای چشمگیری از طریق آنتین انجام میشود؛ سرمایهگذاری بیشتر در دیجیتال)
برنامه را با تیمهای ارشد از طریق تمرین دورمیزی دقیق ،تمرین کنید




پروتکل فعالسازی را برای مراحل مختلف واکنش تعریف کنید (مثتً صرفاً برنامهریزی احتمالی ،واکنش تمامعیار ،و غیره)
متحظات اصلی :شفافیت در مورد مسئولیت هر تصمیم ،نقشهای عضو ارشد تیم« ،فیل در اتاق»ی که میتواند باعث کُندی واکنش شود ،اقدامات و سرمایهگذاریهای مورد نیاز برای اجرای برنامه

عزم و هدف خود را نشان دهید.



از تتشها در راستای جلوگیری از همهگیری در صورت امکان پشتیبانی کنید.

14

قد اتی که د زنجیر تأ ین بر ی و کنش به کووید 91-باید لحاظ وند
میانمدت ( 0تا  7ماه)

فوری ( 0تا  7هفته)
درک موقعیت

 )1مؤلفههای حیاتی را به درستی تعیین نموده و ریسکهای آتی تأمینکنندگان را شناسایی کنید
 )8ضربهگیرها و موقعیتهای موجودی انبار فعلی را تعریف کنید
 )3منشأ تأمین (مثتً هوبی/ووهان) را برای تعیین شدت ریسک ،شناسایی کنید
 )5برنامهریزی سناریویی را برای درک پیامدهای مالی و عملیاتی در رکودهای طوالنیمدت (سناریوهای  8و  )3انجام دهید
 )4با برنامهریزی عملیات و فروش کار کنید تا سیگنالهای دقیق  3تا  6ماهه را به دست آورید تا عرضۀ مورد نیاز را تعیین نمایید

اقرردام در راسررتای

 )6اگر تأمینکنندگان در هوبی هستند ،به دنبال گزینههای دیگر باشید.
 )0روش حمل و نقل را به منظور کاهش زمان تأمین مجدد مواد تلییر داده و ظرفیت باری ریلی/هوایی را در صورت لزوم با توجهه بهه موقعیهت
جاری از قبل رزرو کنید
 )2با تعیین باالترین حاشیه و باالترین هزینه فرصت ،تولید محدود را بهینه کنید
 )1با تمام طرفها همکاری کنید تا به صورت مشترک از ظرفیت باربری و منابع تأمین جدید استفاده نمایید
 )12به دنبال گسترش زمان بین سفارش و تولید باشید تا عملکرد و ظرفیت خود را با توجه به وعدههای تأمینکنندگان برآورد کنید
 )11از موجودی پس از فروش به عنوان پلی برای حفظ تولید استفاده کنید
 )18با تأمین کنندگان کار کنید تا تجهیزات محافظت شخصی را برای خطوط تولید در بازارهای متأثر تهأمین نماییهد (ماننهد عینهک ،ماسهک و
دستکش)
 )13با تیم های ارتباطی بحران سروکار داشته باشید تا با شفافیت در مورد ریسک آلودگی (انتشار حقهایق در مهورد ویهروس از منهابع موثهق) و
گزینههای دورکاری به کارکنان اطت رسانی کنید
 )15تثبیت کوتاهمدت را برای تأمینکنندگان در نظر داشته باشید (مثتً وامهای کمبهره با سرعت شرو مجدد افزایش یابد)
 )14تعیین کنید که اگر رکود ادامه پیدا کند ،بر مبنای راهبرد منبعیابی چه سهمی از عرضه میتواند به سایت دیگری تلییر کند
 )16راههای شتاببخشی به فرایند تعیین صتحیت و درونسپاری را شناسایی کنید
 )10فهرست مناطق و تأمینکنندگان احتمالی را برای موارد نیاز به تأمینکنندۀ جایگزین ،تعیین کنید

رسرررریدگی برررره
کمبودهررررررررای
پیشبینیشده

اطمینرران از منررابع
مررورد نیرراز برررای
شروع مجدد

شناخت گزینه های
جایگزین
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بهبررود مررداوم ثبررات ارزیابی گزینه های منبعیابی جایگزین برای تمام اقدام متأثر –
دسترسی به تأمین کننهدگان ،هزینهه ههای اضهافی لجسهتیک،
تأمین مواد و اقالم
تعرفهها ،برآورد افزایش قیمت
ارتقای فرایند تأیید تقاضا برای اصتح تقاضای متورم به منظور
کاهش اثر شتقی
تههداوم پشههتیبانی از تههأمینکننههدگان کوچههک و متوسههط در
مشکتت مالی
ارزیابی ریسک های منطقه ای بهرای تهأمین کننهدگان فعلهی و
پشتیبان
کنررررار گذاشررررتن ایجاد تابع ریسک زنجیره تأمین
زنجیرررههررای تررأمینِ دیجیتالی کردن فرایند و ابزارهها بهه منظهور یکپارچهه نمهودن
مقاوم در برابر طراحی برنامهریزیِ تقاضا ،عرضه و ظرفیت
آغاز طراحیهای جدید تابآوری شبکه تأمین
تدوین فرایندها و ابزارهای ایجادشده در طول مدیریت بحهران
به عنوان مستندات رسمی
تبدیل اتاق جنگ به یک فرایند قابل اعتماد مدیریت ریسک
ایجاد روابط همکراری همکاری با دولت به منظور کشف مزایای مالیاتی احتمالی و
مشارکت فعال با سرمایهگذاران و سایر ذینفعان به منظور ایجاد
با شرکای خارجی
شفافیت در مورد شرایط موجود و گرفتن کمک

