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روسای سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی گمرک درتاریخ  6آوریل ،طی انتشار بیانیه مشترکی،
متعهد شدند با هم در جهت تسهیل تجارت کاالهای ضروری همچون لوازم پزشکیی ،ذک ا و انکر ی
همیاری کنند
مدیر کل سازمان جهانی تجارت ،روبرتو آزودو و دبیر کل سازمان جهانی گمرک ،دکترمیکوریا ،اعالم کردند دو
سازمان ،ضمن حفظ سالمت عمومی ،برای حداقل کردن اختالل های تجارت برون مرزی کاالها –به ویژه
کاالهای ضروری جهت مبارزه با کووید -19-همکاری نزدیکی خواهند داشت،
آنها همچنین متعهد شدند رویکردی هماهنگ برای حمایت از ابتکارهایی که تجارت مرزی را تسهیل می کند،
اتخاذ نمایند تا کاالهای اساسی بتوانند به سرعت به آنهایی که بیشتر نیازمندند از جمله کشورهای کمترتوسعه
یافته و یا کشورهای بدون ارتباط دریایی برسند.
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اعضای سازمان جهانی تجارت ( )WTOو سازمان جهانی گمرک( )WCOقبالً دعوت شده اند تا با به اشتراک
گذاشتن اطالعات و اقدامات جدید تجاری که در پاسخ به همه گیری  COVID-19معرفی کرده اند ،شفافیت
را افزایش دهند.
آنها اضافه کردند" :از آنجا که  COVID-19همچنان در سطح جهانی گسترش می یابد و دولت ها اقدامات
جدیدی را برای حمایت از سالمت و رفاه شهروندان خود در نظر می گیرند ،ما از اعضا می خواهیم اطمینان
حاصل کنند که هرگونه اقدام جدید مرزی هدفمند  ،متناسب  ،شفاف و غیر تبعیض آمیز باشد" .
متن بیانیه مشترک به شرح زیر می باشد:
بیانیه مشترک  WCO-WTOدرباره اقدامات تجاری مربوط به COVID-19
همه گیری  ، COVID-19در حالی که بیش از همه یک بحران بهداشت عمومی است ،جهان را با چالش های
بی سابقه اجتماعی و اقتصادی روبرو کرده است .اقدامات اضطراری الزم برای مهار شیوع این بیماری تأثیرات
ناخواسته ای برتجارت و اقتصاد جهانی ،از جمله زنجیره های تأمین جهانی که کاالهای اساسی مانند تجهیزات
پزشکی ،مواد غذایی و انرژی را تولید و توزیع می کنند ،دارد.
برای حمایت از تالشهای مداوم در جهت کاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی همه گیری ،ما  ،دبیرخانه های
سازمان جهانی گمرک ( )WCOو سازمان تجارت جهانی ( ،)WTOتوافق می کنیم جهت به حداقل رساندن
اختالل در تجارت فرامرزی کاالها  -به ویژه موارد ضروری برای مبارزه با  - COVID-19ضمن حفظ سالمت
عمومی .با هم همکاری نزدیک داشته باشیم .همچنین ،متعهد می شویم که از همه ذینفعان مربوطه پشتیبانی
کنیم.
در دستورات مربوطه  ،ما از قبل اعضا را دعوت کرده ایم تا با اشتراک گذاری اطالعات تجاری و اقدامات جدید
تجاری که در پاسخ به همه گیری  COVID-19معرفی کرده اند  ،شفافیت را افزایش دهند .ما اطالعات
مذکور را در حد لزوم ،از طریق وب سایتهای مربوطه در دسترس عموم قرار می دهیم.
ما همچنین می خواهیم برای حمایت از ابتکاراتی که تجارت فرا مرزی کاال را تسهیل می کنند ،به ویژه آنهایی
که کلید مبارزه با  COVID-19هستند ،یک رویکرد هماهنگ ایجاد کنیم .این امر باعث می شود کاالهای
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اساسی به سرعت به آنهایی که بیشتر نیازمندند ،از جمله کشورهایی کمتر توسعه یافته و یا کشوررهای محصور
در خشکی ،برسد.
از آنجا که  COVID-19همچنان در سطح جهانی گسترش می یابد و دولت ها اقدامات جدیدی را برای
حمایت از سالمت و رفاه شهروندان خود در نظر می گیرند ،ما از اعضا می خواهیم اطمینان حاصل کنند که
هرگونه اقدام جدید مرزی هدفمند ،متناسب ،شفاف و غیر تبعیض آمیز است( مطابق توافق نامه رهبران گروه
 .)20ما تأکید می کنیم که این اقدامات باید موقتی باشد و اعضا را ترغیب می کنیم که با رفع ضرورت ،به ویژه
در مورد محدودیت های تجاری ،آنها را به حالت قبل باز گردانند ،ما از ابتکار عمل برای تسهیل و ساده کردن
رویه های مرزی استقبال می کنیم و اعضا را ترغیب می کنیم که صادرات و واردات کاالهای اساسی را در اولویت
قرار دهند.
ما مصمم هستیم که متناسب با رشد همه گیری  ،به کشف بیشتر روشهای هماهنگی در تالشهای دو سازمان
در پاسخ به همه گیری  COVID-19با هدف فعال نگه داشتن جریان های تجارت در جهت ایمنی جمعیت
سراسر جهان و بهبودی اقتصاد جهانی ادامه دهیم.
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پیش بینی سازمان جهانی تجارت از سقوط  13تا  32درصدی تجارت جهانی در سال 2020
منبع :سازمان تجارت جهانی
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

ترجمه با تلخیص :مستوره اشراقی

نکات کلیدی:

 تجارت جهانی کاال به دلیل شیوع بیماری  COVID-19در سال  2020بین  13تا  32درصد کاهش
خواهد یافت.
 پیش بینی می شود تجارت جهانی در سال  2021بهبود پیدا کند ،هر چند این بهبودی بستگی به مدت
زمان شیوع این بیماری و کارآیی پاسخ های سیاستی به آن دارد.
 تقریباً همه مناطق دنیا در سال  2020با کاهش دو رقمی در حجم تجارت روبرو خواهند شد ،و
بیشترین آسیب ،نصیب صادرات آمریکای شمالی و آسیا می شود.
 به نظر می رسد سقوط تجارت در بخش هایی با زنجیره های ارزش پیچیده تر ،به ویژه بخش
الکترونیک و خودرو ،تند تر خواهد بود.
 تجارت خدمات بیشتر از طریق محدودیت حمل و نقل و مسافرت تحت تأثیربحران  COVID-19قرار
می گیرد.
 پیش از این ،حجم تجارت کاال در سال  2019میالدی در اثر تنش های تجاری و کندی رشد اقتصادی
حدود  0.1درصدکاهش یافت .ارزش دالری صادرات کاال در جهان نیز ،در سال  2019میالدی ،با 3
درصد کاهش ،به  18.89هزار میلیارد دالر رسید.
 ارزش صادرات خدمات تجاری در سال  2019با 2درصد افزایش به  6.03هزار میلیارد دالر رسید.
 اگر کشورها با هم همکاری کنند ،شاهد بهبودی شرایط اقتصادی سریع تر از آنچه که هر کشور به
تنهایی عمل کند ،خواهیم بود.
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به گفته آقای آزودو ،مدیرکل سازمان تجاارت جهاانی " ،ایان بحاران در درجاه اول و از هماه مهمتار ،بحرانای
بهداشتی است که دولت ها را مجبور کرده است اقدامات بی سابقه ای جهات حفاظات از زنادگی ماردم انجاام
دهند".
"کاهش غیرقابل اجتناب درتجارت و ستاده ،که پیامدهای دردناکی را برای خانواده ها و کسب و کارها به هماراه
خواهد داشت ،از مهمترین رنج های انسانی ناشی از این بیماری است".
وی گفت ":هدف فوری این است که بیماری همه گیری را تحت کنترل آورده و لطمات اقتصادی وارده به مردم،
شرکت ها و کشورها را کاهش دهیم ،اما سیاست گذاران باید برنامه ریزی برای جبران عواقب همه گیری را آغاز
کنند" .
آقای آزودو افزود " :این برآورد ها وحشتناک اند ،هیچ راه حلی در این خصوص وجود نادارد ،اماا یاک بازگشات
سریع و فوری ممکن است .تصمیماتی که در حال حاضر اتخاذ می شود ،تصویر آینده روند بهبود و چشام اناداز
رشد جهانی را تعیین می کند .الزم است بنیان های خود را برای بهبود اجتماعی جامع ،پایدار و قوی مساتحکم
کنیم .تجارت همراه با سیاست مالی و پولی یک جزء مهم خواهد بود .باز و قابل پیش بینی نگه داشتن بازارهاا و
همچنین ایجاد یک محیط کسب و کار مطلوب تر ،برای تحریک به سرمایه گذاری جدید ،بسیار حیااتی اسات.
اگر کشورها با هم همکاری کنند ،شاهد بهبودی سریع تر از آنچه که هر کشور به تنهایی عمل کند ،خواهیم بود.
برآوردهای مربوط به بهبود شرایط فعلی در سال  ،2021بستگی به درجه وابستگی نتایج برآورد ها به مدت زمان
شیوع بیماری و کارایی پاسخهای سیاستی دارد.
تجارت در سال  ،2019قبل از آن که ویروس کرونا بروز کند ،در اثرتنش های تجاری و کند شدن رشد اقتصادی
در حال کاهش بود .تجارت کاال در جهان ،پس از افزایش  2.9درصدی در سال گذشته ،از نظر حجم ،تا امسال
 0.1درصد کاهش داشته است .در همین حال  ،ارزش دالری صادرات کاال در جهان در سال  2019با  3درصاد
کاهش به  18.89هزار میلیارد دالر رسید .در مقابل  ،تجارت جهانی خادمات تجااری ،در ساال  2019افازایش
یافت ،به طوری که ارزش دالری صادرات با  2درصد افزایش باه  6.03هازار میلیاارد دالر رساید .سارعت رشاد
نسبت به سال  2018کندتر بود  ،به طوری که تجارت خدمات  ٪9افزایش یافت.
اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی ،معتقدند که این کاهش احتماالً از رکود تجاری ناشی از بحران مالی جهاانی
در سال ( 2009-2008نمودار  )1فراتر خواهد رفت.
چشم انداز تجارت در سالهای  2020و 2021
شوک اقتصادی همه گیری  ،COVID-19به ناچار ما را به مقایسه با بحران مالی جهانی  2009-2008دعوت
می کند .این بحران ها از جهات خاصی مشابه اند اما در سایر جهات بسیار متفاوت هستند .بطوریکه در بحران
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سال  2009-2008نیز ،دولت ها برای مقابله با رکود و ارائه حمایت موقت درآمدی برای کسب و کارها و
خانوارها ،درسیاست های پولی و مالی مداخله کردند .اما ،محدودیت در رفت و آمدها و فاصله گذاری اجتماعی
برای کند کردن شیوع این بیماری که بدان معنی است که عرضه نیروی کار ،حمل و نقل و سفر ،در بحران
حاضر به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می گیرد ،در جریان بحران مالی 2009-2008نبود .تمام بخش های
اقتصاد ملی از جمله هتل ها ،رستوران ها ،تجارت خرده فروشی غیر ضروری ،گردشگری و سهم قابل توجهی از
تولید تعطیل شده اند .تحت این شرایط ،انجام پیش بینی دقیقتر نیازمند طرح فرضیه هایی در مورد پیشرفت
بیماری و برآوردهای مربوط به آن می باشد.
بنابراین ،عملکرد تجارت آتی که در (جدول )1خالصه شده است بهترین سناریو ها می باشد )1( :یک سناریوی
نسبتاً خوش بینانه  ،با افت شدید تجارت و پس از آن بهبودی که از نیمه دوم سال  2020آغاز می شود ،و ( )2
سناریوی بد بینانه با افت اولیه شدیدتر و بهبودی طوالنی تر و ناقص تر.
به جای پیش گویی تحوالت آینده ،این سناریوها باید از دید کاوش و تحقیق درمسیرهای مختلف محتمل برای
بحران ،مرور شوند .اگرچه نتایج واقعی چه شدیدتر چه خفیف تر ،می تواند به راحتی خارج از این محدوده و
متفاوت از این پیش بینی ها باشد،
جدول  -1حجم تجارت کاال و  GDPواقعی2021-2018 ،

-1ارقام  2020و  2021پیش بینی هستند
-2متوسط صادرات و واردات
-3نواحی دیگر شامل آفریقا ،خاور میانه و سایر
نواحی مشترک المنافع....CIS
منبع :دبیرخانه برآوردهای تجاری WTO

درصد تغییرات ساالنه
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طبق سناریوی خوش بینانه )پیش بینی با خطوط زرد رنگ در نمودار  ، (1بهبودی به اندازه ای قوی خواهد بود
که تجارت را نزدیک به روند پیش از همه گیری برگرداند،
در حالی که سناریوی بدبینانه ،فقط یک بهبود جزئی را با توجه به سطح عدم قطعیت ،پیش بینی می کند.
شایان ذکر است که مسیر اولیه ،لزوماً بهبودی بعدی را تعیین نمی کند .به عنوان مثال ،می توان شاهد کاهش
شدید حجم تجارت در سال  2020طبق سناریوی بدبینانه بود ،اما یک بازگشت دوباره به همان اندازه چشمگیر،
می تواند تا سال  2021یا  2022تجارت را خیلی نزدیک تر در مسیر سناریوی خوش بینانه قرار دهد.
نمودار (-1پیش بینی)حجم تجارت جهانی کاال2022-2000 ،

100=2015

پس از بحران مالی سال  ،2009-2008تجارت هرگز به روند قبلی خود بازنگشت ،روندی که با خط خاکساتری
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درهمان نمودار 1مشخص شده است .بازگشتی قدرتمند به نظر محتمل می آیاد اگار کساب و کارهاا و مصارف
کنندگان به این بیماری همه گیر ی به چشم یک شوک موقتی و گذرا بنگرند .در این صورت ،هزینه کردن برای
کاالهای سرمایه ای و کاالهای بادوام مصرفی به محض فروکش کردن بحران تقریبأ مثل قبل ،از سر گرفتاه مای
شود .از طرف دیگر ،اگر شیوع بیماری طوالنی شود و یا ناا اطمیناانی دوبااره رواج یاباد ،خاانواده هاا و مشااغل
احتماالً با احتیاط بیشتری خرج می کنند.
در هر دو سناریو ،در سال  ، 2020همه مناطق به جز "مناطق دیگر" (که شامل آفریقا  ،خاورمیانه و کشورهای
مشترک المنافع ( )CISمی باشند) از کاهش دو رقمی در صادرات و واردات رنج خواهند برد .این کاهش تخمینی
نسبتاً ناچیز در صادرات ریشه در این واقعیت دارد که کشورهایی از این مناطق ،به شدت به صادرات محصوالت
انرژی متکی هستند که نوسان قیمت ها بر تقاضای آنها نسبتاً بی تأثیر است .اگر همه گیری تحت کنترل درآید
و تجارت دوباره شروع به رشد کند ،بیشتر مناطق در سال  2021دوباره رشد دو رقمی سناریوی خوش بینانه در
حدود  ٪21و در سناریوی بدبینانه  ٪24 ،را می توانند ثبت کنند ،البته با شروع از سطح بسیار پایین (جدول )1
 .میزان نا اطمینانی بسیار زیاد است و این کامأل در قلمرو و بسته به احتماالت است که در هر دو سال  2020و
 ، 2021نتایج باالتر یا پایین تر از این نتایج باشد.
نمودار -2نسبت رشد تجارت جهانی کاال به رشد  GDPجهانی2020-1990 ،

منبع :دبیرخانه برآوردهای تجاری
WTO
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دو جنبه دیگر که رکود فعلی را از بحران مالی متمایز می کند ،نقش زنجیره های ارزش و تجارت خدمات است.
اختالل در زنجیره ارزش ،مسئله ای مربوط به زمانی بود که بیماری همه گیری بیشتر در چین محدود می شد.
امروزه با شیوع گسترده این بیماری ،اختالل در زنجیره ارزش هنوز به شکل یک معضل شاخص باقی مانده است.
احتماالً تجارت در بخش هایی که پیوندهایی با زنجیره ارزش پیچیده دارند ،به ویژه در الکترونیک و محصوالت
خودرو با شدت تندتر سقوط خواهد کرد .براساس بانک اطالعاتOECD Trade In Value added ،OECD
( ، )TiVaسهم ارزش افزوده خارجی در صادرات محصوالت الکترونیک ،برای آمریکا حدود  ، ٪10برای چین
 ، ٪25برای کره جنوبی بیشتر از  ، ٪30برای سنگاپور بیش از  ٪40و برای مکزیک ،مالزی و ویتنام بیش از
 ٪50می باشد .واردات داده های اصلی تولید احتماالً با فاصله گذاری اجتماعی قطع می شود و این موضوع باعث
شده است کارخانه ها به طور موقت در چین بسته شوند و حاال همین امر در اروپا و آمریکای شمالی نیز اتفاق
می افتد .با این وجود ،یادآوری این نکته نیز مفید است که اختالل در زنجیره تأمین پیچیده می تواند در نتیجه
بالیای طبیعی مانند طوفان ها  ،سونامی ها و سایر اختالالت اقتصادی رخ بدهد.
مدیریت اختالل در زنجیره تأمین برای هر دو شرکتهای جهانی و محلی یک چالش است و نیاز به محاسبه
ریسک در مقابل کارایی اقتصادی ،در هر شرکت دارد.
تجارت خدمات ممکن است بعنوان بخشی از تجارت جهانی از طریق اعمال محدودیت حمل و نقل و سفر و بسته
شدن بسیاری از مؤسسات خرده فروشی و مهمان پذیر ها  ،مستقیماً تحت تأثیر  COVID-19قرار گیرد .خدمات
در پیش بینی تجارت کاالی  WTOگنجانده نشده است  ،اما بیشتر تجارت کاالها بدون خدمات غیرممکن است
(به عنوان مثال حمل و نقل) .بر خالف کاالها  ،هیچ فهرستی از خدماتی که امروز محدود شده باشد و در مرحله
بعدی دوباره راه اندازی شود موجود نیست .در نتیجه  ،کاهش در تجارت خدمات در طول همه گیری ممکن
است برای همیشه از بین برود .خدمات همچنین با پیوستگی به حمل و نقل هوایی باعث فعالیت زیست بوم
سایر فعالیت های فرهنگی  ،ورزشی و تفریحی می شود .با این حال  ،برخی خدمات ممکن است از بحران بهره
مند شوند .این در مورد خدمات فناوری اطالعات صدق می کند ،تقاضا برای آنها رونق گرفته است زیرا شرکت ها
سعی می کنند کارمندان را قادر به کار از خانه کنند و مردم هم از راه دور معاشرت می کنند.
تأثیر شیوع  COVID-19در تجارت بین المللی هنوز در بیشتر داده های تجارت قابل مشاهده نیست ،اما برخی
از شاخص های به موقع و پیشرو ممکن است در مورد میزان رکود و چگونگی مقایسه آن با بحران های قبلی
سرنخ هایی بدست داده باشند.
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ویروس کرونا و تأثیر آن بر صنعت گردشگری جهان 3 -آوریل 202
منبعhttps://www.statista.com :

ترجمه :دنا کوچری

بیماری همه گیر ویروس کرونا ( )COVID-19که طی چند هفته در سراسر جهان منتشر شاده اسات ،ناه تنهاا
تأثیر قابل توجهی در سالمت عمومی داشته بلکه یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهان یعنای صانعت گردشاگری را
نیز تحت تاثیر قرار داده است .برای کنترل شیوع ویروس ،بسایاری از کشاورها محادودیتهای مساافرتی اعماال
کرده اند و به همین دلیل سفرهای بین المللی از آوریل سال  2020تقریباً به طور کامل متوقف شده است.
در حالی که خطوط هوایی شاهد کاهش بی سابقه مسافر هستند ،سایر شاخه هاای صانعت گردشاگری نیاز باا
مشکالت مشابه از بسته شدن صنایع غذایی و آشامیدنی گرفته تا کاهش تعداد میهماناان در بخاش هتلاداری و
اسکان روبرو شده اند.
پیامدهای مالی شیوع ویروس کرونا در حال حاضر در صنعت گردشگری آشکار شده و پیش بینای هاای سااالنه
چشم انداز نویدبخشی را نشان نمی دهند .پیش بینی ها نشان می دهند در سال  ،2020درآمد جهاانی صانعت
گردشگری با کاهش  20درصدی مواجه شده و از  711.94میلیارد دالر به  568.6میلیارد دالر خواهد رسید.
اگرچه این روند به احتمال زیاد در سراسر جهان قابل رویت است ،پیش بینی می شود صانعت گردشاگری در
برخی مناطق با آسیب بیشتری نسبت به سایر مناطق روبرو شود .براساس آخرین تخمین ها ،آسیا باا بیشاترین
کاهش درآمد صنعت گردشگری در سال  2020مواجه خواهد شد که از این میان چین سهم بیشترین درآماد از
دست رفته را به خود اختصاص خواهد داد
بسیاری از مقاصد گردشگری پیشرو در منطقه مانند اندونزی و ویتنام ،در اوایال ساال جااری مایالدی شااهد
کاهش دو رقمی ورود گردشگران بوده اند .البته تنها فقدان گردشگران نیست که این مناطق را تحت الشعاع قرار
می دهد ،بلکه برنامه های تفریحی و سفرهای کاری نیز به همین ترتیب با چالش روبرو می شوند.
در فاصله  20ژانویه تا  9فوریه  ،2020رزرو پروازها در چین بیش از  57درصد کاهش یافته است .از آنجایی کاه
بیشترین میزان سفر در جهان مربوط به اتباع چین است ،حجم باالی لوو سفرها از طارف اتبااع چینای نیاز باه
صنعت جهانی گردشگری ضربه سختی وارد خواهد ساخت.
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صنعت گردشگری در اروپا نیز تحت تاثیر این ویروس قرارگرفته است .ایتالیا که یکی از مقاصد مهام گردشاگری
در اروپا به شمار می رود ،با کاهش شدید گردشگران به دلیل شیوع سریع ویروس روبرو شده است .طبق آخرین
تخمین ها ،کلیه بخشهای خدمات گردشگری در ایتالیا در سال جااری باا کااهش درآماد روبارو مای شاود کاه
بخشهای تهیه غذا (کیترینگ) و حمل و نقل بیشترین کاهش را نشان می دهد.
بسته به مدت زمان مهار این ویروس ،ایتالیا درسال جاری با کاهش  7.7میلیارد یورو از ارزش افزوده گردشگری
خود مواجه خواهد شد.
بخش گردشگری در سایر کشورهای اروپایی نیز به سرنوشت مشابهی دچار شاده اسات .بارای مثاال در اسانانیا
شیوع این ویروس منجر به لوو رزرو بسیاری از هتلهاا بارای تعطایالت عیاد پااک وتعطیلای موقات بسایاری از
هتل های زنجیره ای این کشور شده است.
در پاریس ،یکی از پر بازدیدترین شهرهای جهان نیز میزان اسکان در هتل ها از  84درصد در ژانویه سال 2020
به  1.8درصد در ماه مارس کاهش یافته است.
عالوه برتاثیر گسترده بر خدمات گردشگری و سفر ،این بیماری همه گیر جهانی تأثیر منفی زیادی نیز بر صنعت
خدمات مواد غذایی می گذارد .اثرات مخرب اقتصادی تعطیلی اجبااری رساتوران هاا در کشاورهای مختلاف در
مدت شیوع این ویروس ،تا مدتها ماندگار خواهد بود.
پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا در صنعت گردشگری ایالت متحده امریکا نیز روز باه روز در حاال افازایش
است .به دلیل ممنوعیت سفر بازدید کنندگان اروپایی به آمریکا ،این کشور با کاهش حادود  850،000مساافر و
زیان  3.4میلیارد دالری تنها در ماه مارس روبرو شده است.
بسته به درصد کاهش اشتوال ،به نظر می رسد سهم صنعت هتلداری در تولید ناخاالص داخلای ساال  2020باا
کاهش  500میلیارد دالری روبرو شود و  6.5میلیون شول نیز از دست برود.
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پیش بینی تغییر درآمد درصنعت گردشگری به دلیل ویروس کرونا ( )COVID-19در سراسر جهان از
سال  2019تا ( 2020میلیون دالر)

مطابق چشم انداز تحرک بازار در دوران ویروس کرونا ،درآمد جهانی صنعت گردشاگری در ساال  2020حادود
 568.6میلیارد دالر تخمین زده می شود یعنی کاهشی حدود  17درصد نسبت به سال گذشته .این رقم به طور
قابل توجهی پایین تر از پیش بینی اولیه  2020است که در حدود  712میلیارد دالر تخمین زده شده بود.
پیش بینی کاهش اشتغال در صنعت گردشگری به دلیل همه گیر ویروس کرونا ) (COVID-19در سراسر
جهان در سال  ، 2020براساس منطقه (میلیون شغل)
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پیش بینی می شود که در نتیجه همه گیری ویروس کرونا ،در بازار گردشگری 75.2میلیون شول از دست بارود .منطقاه
آسیا و اقیانوسیه با از دست دادن  48.7میلیون شول ،بیشترین کااهش اشاتوال را خواهاد داشات و پاس از آن اروپاا باا
کاهش اشتوال  10.1میلیون نفر در رتبه دوم قرار می گیرد.
درآمد صنعت گردشگری در کشورهای منتخب در سال  2019و تأثیر پیش بینی بیماری همه گیر
ویروس کرونا در سال ( 2020میلیون دالر)
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ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی آن
توسط دفتر سیاست  ،تحقیقات و آمار سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)
منبعhttps://www.unido.org/stories/coronavirus-economic-impact :
ترجمه :دنا کوچری

شیوع ویروس کرونا (کووید )19-بحرانی جهانی ایجاد کرده و سبب بروز اختالل در اقتصاد جهان شده است.
ممکن است که اوضاع در هفتهها و ماههای آتی سختتر شود و آسیب اقتصادی این بیماری جهانی به یکی از
بزرگترین آسیبهای دهههای اخیر تبدیل شود.
از زمان شیوع کرونا درچینGVC ،ها (زنجیرههای جهانی ارزش) دیگر اعتبار سابق را به عنوان مدلی قابل قبول
برای سازماندهی تولید بینالمللی نداشتهاند و این کاهش اعتبار با تبدیل کرونا به یک پاندمی (بیماری همه
گیرجهانی) سرعت بیشتری یافت .برخی تحلیلگران بر این باورند که این بیماری منجر به برهم خوردن کفههای
ترازو در شبکهی جهانی تولید خواهد شد؛ امری که پیشتر در نتیجهی جنگ تجاری آمریکا و چین شروع شده
بود(CNBC, 2020).

داده های یونیدو در مورد تولید جهانی
داده های یونیدو حاکی از کاهش رشد تولید است و نشان میدهد که وضعیت اقتصادی جهان حتی قبل از
همهگیر شدن بحران کووید 19-رو به افول بوده است .به نحوی که نرخ رشد تولید در آن زمان به کمتر از 1
درصد رسید و در سه ماهه پایانی سال  2019در مقدار  0.7ثابت ماند (یونیدو)2019 ،
در سه ماهه چهارم  ،2019تنها سه صنعت نرخ رشد مثبت سالیانه داشتند :صنعت محصوالت دارویی،
نوشیدنیها و محصوالت خوراکی .این صنایع نیازهای ضروری مشتریان را در برمیگیرند و در آینده نیز عملکرد
مثبتی خواهند داشت ،اما انتظار میرود که صنایع تولیدی دیگر در نتیجهی همهگیری کرونا و پیامدهای
اقتصادی ناشی از آن آسیبی جدی ببینند .در نتیجه میتوان انتظار داشت که رشد  GDPدر ماههای آتی دچار
افت شود.
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رشد تولید ناخالص داخلی جهانی درسالهای  1995تا  .2020منبع :محاسبات آنکتاد براساس چشم انداز
اقتصادی جهانی ،صندوق بین المللی پول
اختالل در تقاضا ،عرضه و تامین مالی
در سمت تقاضا ،ترکیبی از کاهش درآمد و ترس از ابتال به بیماری منجر به کاهش مصرف در بخش خصوصی
خواهد شد .اگرچه برخی از این تأثیرات ممکن است با افزایش مخارج (مصرف) دولت جبران شود  ،اما شوک
حاصل از کووید 19-کماکان تاثیر منفی خود را بر جای خواهد گذاشت.
این تاثیر منفی می تواند با عوارض جانبی کاهش عرضه تقویت شود ،که ناشی از توقف ناگهانی فعالیتهای
تولیدی در مناطق تحت تأثیر و تنگناهای ناشی از آن در زنجیره ارزش جهانی است .چنین اختالالتی اگر برطرف
نشوند میتوانند باعث توقف فعالیت کارخانه ها به دلیل عدم ورود نهاده های واسطه شوند و حتی میتوانند
مناطقی را که چندان به ویروس آلوده نبودند نیز دچار بحران کنند.
همچنین ،تالش برای فرار از ریسک اقتصادی و نقدکردن دارائی های مالی در شرایط عدم اطمینان ناشی از
شوک کوید ،19-باعث انتقال تنش بازارهای مالی بر اقتصاد جهانی خواهد شد .افزایش نوسانات در بازار ارزهای
خارجی نیز پیش بینی می شود.
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افزایش نرخ بییاری
میتوان با اطمینان گفت که نرخ بیکاری درجهان به دلیل شیوع ویروس کرونا افزایش خواهد یافت .بر اساس
یافته های سازمان بین المللی کار ،این ویروس بیشتر کارگرانی که دارای شرایط بهداشتی نامناسب هستند،
جوانان و نیز زنان را که بیش از همه نسبت به کاهش تقاضای نیروی کار آسیب پذیرهستند ،تحت تاثیر قرار
خواهد داد.
پرواز سرمایه
این بیماری باعث خروج سرمایه از کشورها و به ویژه برگشت سرمایه از بازارهای نوظهور شده است 24 .کشور
موسوم به بازارهای نوظهور شامل چین ،هند ،آفریقای جنوبی و برزیل که در سال  2019حدود  79میلیارد دالر
جذب سرمایه داشتند ،تنها در دوماه گذشته  70میلیارد دالر سرمایه از این کشورها خارج شده است (نیویورک
تایمز .)2020 ،با در نظر گرفتن این موضوع ،تصمیم کشورهای گروه  20مبنی بر "انجام هر کاری که الزم
باشد" برای به حداقل رساندن میزان آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و از همه مهمتر،
اطمینان از تداوم تجارت کاالهای حیاتی پزشکی ،محصوالت کشاورزی و سایر کاالها و خدمات ،مورد استقبال
قرار گرفته است (گاردین .)2020 ،
امیان ورشیستگی
خروج سرمایه باعث ترس از خطر قریب الوقوع ورشکستگی در کشورهایی مانند آرژانتین ،ترکیه یا آفریقای
جنوبی شده است .کاهش ارزش پول رایج این کشورها نیز خطر ورشکستگی را تسریع کرده است .پزو واحد پول
آرژانتین ،از ماه ژانویه با  6درصد کاهش ارزش نسبت به دالر همراه بوده و ترکیه نیز شاهد کاهش 10درصدی
ارزش لیر به دلیل خروج سرمایه و یا ورشکستگی شرکتهای ترک بوده است .موارد ذکر شده تنها دو مثال از
شرایط موجود است .شرایط درکشورهای کم درآمدتر بسیار وخیم تر و نیازمند توجه ویژه از سوی
سیاستگذاران و جامعهی بینالمللی است.

17

شیوع وریوس کروان رد آهنیی اقتصاد و تجارت جهانی -شماره 4

سازمان توسعه تجارت اریان

کاهش قابل توجه سرمایه گ اری مستقیم خارجی
تاثیر این بیماری زمانی که به سرمایهگذاری مستقیم خارجی توجه میکنیم به خوبی خود را نشان میدهد .در
تاریخ  26مارس ،آنکتاد()UNCTADپیشبینی کرد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی بین  30تا 40
درصد در خالل سالهای  2020تا  2021افت می کند ،که نسبت به دو هفته قبل که کاهش  5الی  15درصد را
پیش بینی کرده بود کاهش چشمگیری داشته است.
بدیهی است آن دسته از کشورها که به شدت تحت تأثیر ویروس قرار گرفته اند از نظر کاهش سرمایه گذاری
خارجی در وضعیت بدتری قرار دارند ،سایر کشورها نیز به احتمال زیاد تأثیر کامل ویروس را به عنوان اختالل در
زنجیره تأمین در چشم انداز سرمایه گذاری احساس می کنند .حدود دو سوم از  100شرکت چند ملیتی تحت
نظارت آنکتاد اشاره کردهاند که کووید 19-بر کسب و کارشان تاثیر بزرگی داشته است .بسیاری از این شرکتها
درحال کاهش مخارج سرمایه ای در مناطق آسیب دیده هستند و تا امروز  41شرکت از این  100شرکت اعالم
هشدار کاهش سود کردهاند .سود کمتر به معنی درآمد بازسرمایه گذاری شده 1کمتر بوده که یکی از مؤلفه های
اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
بررسی بیش از  5000شرکت نشان میدهد که پیشبینی درآمد برای سال مالی 2020به میزان  30درصد
کاهش داشته است .بیشترین آسیب نیز متوجه بخش انرژی و مواد اولیهی صنایع است (  -208درصد برای
انرژی با شوک اضافی ناشی از افت اخیر قیمت نفت) .همچنین خطوط هوایی ( -116درصد) و صنعت خودرو
( -47درصد) نیز آسیبی جدی دیدهاند.
انتشار مشیالت در زنجیره ارزش جهانی و زنجیرهی تامین
طبق اظهارات ریچارد بالدوین و ایچی تومیورا در مقالهای در  6مارس  ،2020کشورهایی که بیشترین آسیب از
ویروس کرونا دیده اند ،بیشترین تولید ناخالص داخلی جهانی ،تولید و صادرات را به خود اختصاص داده اند.
(بالدوین و تامیورا  .)2020 ،همچنین سیاستهای پیشگیرانه دولتها منجر به کاهش جهانی تقاضا خواهد شد.
جهانی شدن به طور بنیادین نحوه انتشار شوک های سمت عرضه در زنجیره تامین را توییر داده است .از آنجا

reinvested earnings

1
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که قطعات و اجزای صنعتی به طور فزاینده ای بین کشورها معامله می شوند ،شوک در سمت عرضه به دلیل
یکنارچه شدن اقتصاد جهانی می تواند موجب "انتشار مشکالت در زنجیره تأمین" 1شود.
بالدوین و تومیورا سناریوهای مختلفی از چگونگی انتشار این مشکالت در زنجیره تامین با استفاده از گزارش
سازمان جهانی تجارت از توسعهی زنجیره جهانی ارزش در سال  2019و همچنین مطالعات موردی مجله
اکونومیست تهیه کرده اند .برای مثال در بخش خدمات ،برخی خدمات (مانند گردشگری و حمل ونقل هوایی)
آسیبی جدی میبینند در حالی که برخی دیگر (مانند خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات و خدمات پزشکی)
تاثیرچندانی از انتشار مشکالت زنجیره تامین نخواهند پذیرفت.
شوک عرضه
در سمت عرضه به دلیل ابتالی بسیاری از کارگران و خروج آنها از فرایند تولید و همچنین ایجاد اختالل در
زنجیره ارزش ،تولید کاهش می یابد .بنابراین کشورهایی که بر کاالهای تولیدی مناطق درگیر بیماری تکیه
داشتهاند ،در فرآیند تولید خودشان دچار اختالل خواهند شد.
شوک تقاضا
تقاضا برای کاال نیز در نتیجهی بیماری میتواند کاهش داشته باشد .این امر دو دلیل دارد:
گرایش به مصرف در نتیجهی ماندن کارگران درخانه به دلیل سیاست های فاصله گذاری اجتماعی کاهش
مییابد تا هزینههای جاری نیز کم شوند .همچنین شرکتهایی که دچار اختالل در روند تولید هستند ممکن
است مصرف کاالهای واسطه ای را کاهش دهند.
شوک عرضه و تقاضا در کشورها و صنایع مختلف به روشهای متفاوتی نمایان میشوند .تفاوت در این مورد
میتواند به شکلهای زیر باشد:
 اقتصادهایی مانند چین ،اروپا و ایاالت متحده آمریکا به دلیل تاثیر مستقیم بر سالمتی مردم اینکشورها بیشترین تاثیرپذیری را دارند.

supply chain contagion
19
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 بیشترکشورهای درحال توسعه تاثیرات غیر مستقیم میبینند و این تاثیر نتیجهی روابط متقابل باکشورهای آسیب دیده از کووید 19-است( .به دلیل استفاده از کاالها و خدمات این کشورها) .به تدریج
با گسترش بیماری کووید 19-و حرکت آن به طرف کشورهای درحال توسعه ،تاثیرات مستقیم آن بر
این دست کشورها افزایش مییابد.
 میتوان فرض کرد که کشورهایی که از نظر منابع غنی هستند نیز شاهد کاهش قیمت این کاالها (برایمثال مس یا نفت) در نتیجهی کاهش تقاضا باشند و کشورهای توسعهیافته نیز کاهشی چشمگیر در
تولید کاالهای ساخته شده خود تجربه کنند.
تاثیر بر صنایع تولیدی
ویروس کرونا در حال حاضر با سرعت در حال گسترش است .شواهد جاری حاکی از خسارات فراوان به بخش
تولید در کشورهایی فراتر از چین ،یعنی بسیاری از کشورهای پیشرفته است.
خسارات سنگینی نیز در بازارهای بین المللی صنعت خودرو ثبت شده است (کاهش چشمگیر  82درصدی در
فروش خودرو در آلمان) .همچنین در صنایع پیشرفته مانند رایانه و صنایع الکترونیکی که قهرمانان سنتی مزیت
نسبی آشکارشده در کشورهای ثروتمند محسوب می شدند نیز این خسارات به چشم می خورد.
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نااطمینانی جهانی ناشی از ویروس کووید19-

منبعwww.imf.org :
ترجمه :حمیده یزدانی

جهان با بیماری های واگیردار زیادی ساروکار داشاته اسات .هاراس از شایوع بیماریهاایی چاون جناون گااوی،
آنفوالنزای مرغی ،آنفوالنزای خوکی ،سارس و ابوال و زیکا از یاد نرفته است .اکنون کرونا در سراسر جهان ماوجی
از وحشت براه انداخته است
ویروس کووید 19 -همچنان در حال گسترش است .هرچه تعاداد بیشاتری از کشاورها قرنطیناه هاا و فاصاله
اجتماعی را اعمال می کنند ،ترس از شیوع بیماری و از دست دادن درآمد سبب افزایش نااطمیناانی در سراسار
جهان می شود.
معیار جدید نااطمینانی اقتصادی 1حاصل از بیماریهای همه گیار ،نشاان مایدهاد کاه نااطمیناانی حاصال از
ویروس کرونا فوق العاده زیاد است و بسیار بیشتر از اپیدمی های گذشته است.
برای تعیین کمیت نااطمینانی حاصل از بحران ویروس کرونا و مقایسه آن با همه گیری های قبلی ،صندوق بین
المللی پول شاخص جهانی نااطمینانی حاصل از بیماریهای همه گیر-2یک زیار شااخص از شااخص نااطمیناانی
جهانی -3را برای  143کشور جهان از سال  1996بررسی کرده اسات .در ایان شااخص باه تعاداد دفعااتی کاه
"نااطمینانی" در کلمات نزدیک به بیماریهای همهگیر یا اپیدمی در گزارش واحدهای اقتصادی 4هر کشور آورده
شده ،اشاره شده است .برای قابل مقایسه بودن این شاخص در کشورها ،تعداد کل کلمات در هر گزارش مقیااس
درنظر گرفته شده است( .می توان این گونه استدالل کرد که نااطمینانیهای کلی اقتصاادی و نااطمیناانیهاای
 . 1عدم اطمینان (نااطمینانی) ،تغییرات غیرقابل پیش بینی در یک متغیر اقتصادی است که چون نمی توان این تغییرات را در آینده پیش
بینی کرد ،می تواند تاثیر بسیار زیادی بر سایر متغیرهای اقتصادی بگذارد.
)World Pandemic Uncertainty Index (WPUI

2.

 . 3شاخص نااطمینانی ( )World Uncertainty Indexمعیار جدیدی است که عدم قطعیت در سراسر جهان را با استفاده از متن استخراج
شده

از

گزارش

واحد

تحلیل
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هر

کشور

رصد

می
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این
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 www.worlduncertaintyindex.comقابل دسترس است.
.

)4 Economist Intelligence Unit (EIU
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مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی ،عامل کلیدی در گسترش رکود و کند کردن بازگشت از رکودهاای دورهای باه
شمار می رود).
نمودار مربوط به هفته آخر ماه مارس نشان میدهد میزان نااطمینانی حاصل از ویروس کووید 19-در مقایسه باا
بیماریهای قبلی بی سابقه است .از تاریخ  31مارس ،میزان نااطمینانی ناشی از این ویروس ،سه برابر نااطمیناانی
در طول اپیدمی سندرم تنفسی حاد (سارس )1طی دوره  2002-2003و حدود  20برابر در هنگام شیوع ویروس
ابوال است .پیش بینی می شود میزان نااطمینانی ویروس کووید 19-همچنان با گساترش بیمااری بااال بماناد و
هنوز مشخص نیست چه موقع بحران به پایان می رسد.

نمودار شماره  -1شاخص نااطمینانی حاصل از شیوع بیماریهای همه گیر
با گسترش ویروس کرونا در سرتاسر جهان ،شاخص نااطمینانی جهانی رکورد بی سابقه ای را در سه ماهه
اول سال  2020نشان می دهد.

( 5. SARS

)Severe acute respiratory syndrome
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توضیح  :این شاخص به تعداد دفعاتی اشاره می کند که یک کلمه نزدیک به بیماری همه گیرر از میران  10000کلمره در
گزارش ارائه شده توسط واحد اقتصادی هر کشور تکرار شده است .عدد باالتر به معنرای نااطمینرانی بیشرتر جهرانی
حاصل از شیوع بیماری و برعکس عدد پایین تر به معنای نااطمینانی کمتر می باشد .اعداد سه ماهه اول سال  2020برر
اساس گزارشات ماه مارس یا آخرین گزارشات موجود هر کشور استخراج شده اند.

نااطمینانی حاصل از این بیماری همهگیر ابتدا در چین افزایش یافت ،اما اکنون در بسیاری از کشوورهای جهوان
مشاهده می شود .میزان باالی نااطمینانی حاصل از کووید 19-در چندین اقتصاد دیگر با موارد قابول تووجهی از
بیماری (مانند فرانسه ،آلمان ،ایران ،ایتالیا ،اسپانیا ،سوئیس ،انگلستان و ایاالت متحوده) ثبوت شوده اسوت .ایون
نااطمینانی در مورد شیوع بیماری در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور نیز وجود دارد و در حالی رو به افزایش است
که در اقتصادهای کم درآمد همچنان در سطح پایین باقی مانده است.
افزایش نااطمینانی در طول تاریخ دورههایی با رشد اقتصادی پایین و نیز شرایط مالی 1دشوار را به دنبال داشوته
است .میزان نااطمینانی فعلی مربوط به بحران ویروس کرونا نیز از این قاعده مستثنی نیست ،زیرا اثور اقتصوادی
در کشورهایی که بیشتر از این ویروس تحت تأثیر قرار گرفتهاند ،در حال حاضر قابل مشاهده است.
حال با شیوع گسترده این بیماری چگونه می توان با افزایش این نااطمینانی مقابله کرد؟ با گسترش ویوروس در
سرتاسر جهان ،افزایش اقدامات یکپارچه (هماهنگ) برای تقویت اعتماد به نفس و فراهم آوردن ثبات در اقتصواد
جهانی امری مهم و ضروری است.

4.Financial Conditions
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پیشنهادات عملی برای مقابله با آثار اقتصادی شیوع بحران کرونا
تجزیه و تحلیل کارشناسان امپریال کالج لندن
نوشته :جوآنا ویلسون 30 ،مارس 2020
https://www.imperial.ac.uk/news/196514/the-economic-impact-coronavirus-analysis-from/

ترجمه :فاطمه صائب

دانشگاهیان و محققان امنریال کالج لندن تجزیه و تحلیل اثر اقتصادی  COVID-19را ارائه داده اند.
دانشگاهیان و محققان دانشکده بازرگانی کالج امنریال ،واکنش ها و تحلیل هایی در مورد تأثیر ویروس کرونا بر
تجارت و اقتصاد و همچنین پاسخ دولت ها و بانک های مرکزی ارائه داده اند.
میزان هزینه های دولت
پروفسور دیوید مایلز  ،استاد اقتصاد مالی  ،گفت :میزان هزینه های اضافی مورد نیازدولت برای جلوگیری از بروز
آسیب های ماندگار ناشی ازبحران اقتصادی کنونی ایجاد شده توسط بیماری کرونا  ،بسیار زیاد است .به همین
جهت بدهی های بخش عمومی بسیار باال می رود ،شبیه آنچه که در بسیاری از کشورها در جریان جنگ های
اول و دوم جهانی رخ داد .البته پس از این بحران ،این بدهی ها می توانند همانند آنچه پس از این جنگ ها
نیزاتفاق افتاد  ،پایین بیایند.
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اما تعجبی نخواهد داشت اگر بازارهای اوراق بهادار در تخصیص این حجم ازنیاز دولت برای تأمین بودجه چنین
هزینه های اضافی در یک دوره کوتاه مدت دچار مشکل شوند .در نتیجه توصیه می شود که بانک مرکزی خرید
اوراق دولتی را به طور قابل توجهی گسترش دهد تا بتواند واکنش مالی الزم را انجام داده و از سوء استفاده از
بازار اوراق جلوگیری کند .از این منظر ،تصمیمات اخیر بانکهای مرکزی از جمله بانک انگلستان  ،بانک مرکزی
اروپا و فدرال رزرو برای خرید دارایی در مقیاسی که قبالً دیده نشده بود  ،قابل درک و تفسیر است.
امیان هوای طوفانی در آینده
استاد تارون رامادورایی ،استاد اقتصاد مالی معتقد است که شیوع کرونا به طور واضح تأثیرات عمیقی بر خانواده
ها و شرکتها در اقتصادهای پیشرفته داشته وخواهد داشت .با این حال  ،نگرانی بعدی این است که آیا
اقتصادهای نوظهور قادرند وقتی کرونا در سایر کشورها گسترش می یابد ،در مقابل چالش های ناشی از آن
مقاومت کنند؟
خانوارها در این کشورها از ثروت نقدشوندگی کمتری برخوردارند تا بتوانند در صورت طوالنی شدن دوره
قرنطینه ،خود را حفظ کنند .همچنین بخش قابل توجهی از نیروی کار در بسیاری از این کشورها را نیروی کار
غیر سازمان یافته تشکیل می دهد .در این اقتصادها ،نگرانی از این که رنج گسترده ای را شاهد باشیم ،وجود
دارد ،مگر اینکه گام های مهم اقتصادی توسط جامعه جهانی برداشته شود تا به اقتصادهای نوظهور برای مقابله
با بحران پیش رو کمک کند.
کاهش نرخ بهره
دکتر هارجوات باهاما ،استادیار تأمین مالی می گوید :کاهش نرخ بهره بانک انگلستان فقط به منظور کاهش
هزینه های تأمین مالی نیست .بلکه بیشتر تالشی برای کسب اعتماد سرمایه گذاران است .سیاست های پولی
همچنین باید با تأثیر منفی ابهامات موجود در خصوص برنامه های دولت بریتانیا برای مدیریت بحران بر
سرمایه گذاران غلبه کند.
همیاری مشترک
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دکتر الکس ریبیرو کاسترو  ،دانشمند علوم داده و اطالعات معتقد است که Covid-19موجب شده است تالش
جدیدی در جامعه علمی به ویژه در جوامع هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به عمل آید .در سایت هایی ،که
به طور سنتی روی چالش های علوم داده متمرکز شده اند  ،اخیراً مجموعه داده های مربوط به Covid-19
شامل اطالعات مربوط به افراد آلوده و همچنین اطالعات مربوط به خود ویروس جمع آوری شده است با این
امید که افراد و گروه های تحقیقاتی بتوانند برخی از چالش های تشخیص و توصیف دقیق را مرتفع کنند .کاخ
سفید و انستیتوی ملی بهداشت حامیان این طرح هستند که سؤاالت علمی آن توسط آکادمی ملی علوم (ایاالت
متحده) و سازمان بهداشت جهانی مطرح شده است.
زنجیره های عرضه جهانی
پروفسور جورج ییپ  ،استاد بازاریابی و استراتژی گفت که چین در حال حاضر سریعتر از سایر نقاط جهان در
حال بهبودی از ویروس کرونا است  ،به این معنی که اقتصاد این کشور جلوتر خواهد رفت و موقعیت خود را در
مذاکرات تجاری با آمریکا تقویت می کند .درحالیکه کاهش ارزش بازار شرکت های انگلستان ،دستیابی به
شرکت های غربی را برای شرکت های چینی که کمتر وابسته به بورس هستند ،آسانتر می کند.
وی افزود :در طوالنی مدت  ،شرکت های غربی وقتی از تأثیر  COVID-19بهبود یابند تالش خواهند کرد که
کمتر به زنجیره عرضه متکی به چین وابسته باشند .زنجیره های عرضه جهانی بیش از پیش به هم وابسته و
در هم تنیده شده اند .حداقل  ،شرکت های غربی نیاز به ایجاد زنجیره های تأمین با منابع جورافیایی بیشتر و
متنوع تری دارند .این تصمیم گیری مبتنی بر برای مبادله بین حداکثر کردن سود در کوتاه مدت با کاهش
ریسک دربلند مدت خواهد بود .طبق معمول ،شرکت های قوی تر قادر به تحمل این زنجیره های عرضه گران تر
اما ایمن تر هستند در حالی که شرکت های ضعیف تر باید خطرات بیشتری را بنذیرند.
بازسازی یک اکوسیستم تولیدی پرثمر
پروفسور توماسو والتی گفت :اول و مهمتر از همه ما باید یک واکنش پزشکی فراگیر داشته باشیم که با اقدامات
گسترده اقتصادی کوتاه مدت برای کمک به شهروندان آسیب پذیر و بخصوص تجارت های کوچک همراه باشد.
سنس باید تجدید ساختار اقتصادی طوالنی مدت انجام شود .وقتی این کار را انجام می دهیم  ،باید در مورد
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مشکالتی که اکنون برای ما مشخص شده است مانند یک زنجیره ارزش بسیار شکننده یا فقدان تأمین کنندگان
جایگزین و وابستگی زیاد ناشی از افزایش تمرکز بازار ،فکر کنیم.
ما به بازسازی اکوسیستم تولیدی نیازداریم که مستلزم سرمایه گذاری پایدار عمومی است ..چنین اکو سیستمی
همچنین نیازمند قوانین تجاری است که دامنینگ را ممنوع کرده و از غارت سهام خصوصی جلوگیری کند .الزم
است از این مخمصمه نجات پیدا کنیم و بسیار مهم است که اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
چابیی در تجارت
دکتر ایانا استیگلینی ،دانشیار طراحی و نوآوری گفت :مشاغل در سراسر جهان با وضعیت بی سابقه ای روبرو
هستند .اکنون بیش از هر زمان دیگری ،چابکی در کسب و کار ،توانایی پاسخگویی و سازگاری هوشمندانه تر،
سریعتر وکارآمدتر با توییر برای ادامه بقای تجارت حیاتی است .ما اکنون شاهد هستیم که خرده فروشان
فروشگاه های خود را می بندند  ،اما خدمات تحویل خود را تقویت می کنند ،رستوران هایی که مجبور به تعطیل
شدن هستند به سرعت به سمت ارسال غذا و مواد غذائی روی آورده اند .آمازون به دنبال استخدام 100،000
کارمند جدید برای انبارها و عملیات تحویل در ایاالت متحده است تا بتواند پاسخگوی در خواست های مشتریان
باشد ،.باشگاههای بدنسازی ،کالسهای آنالین و دانشگاهها دوره های آموزشی از راه دور ارائه می دهند .هرچه
مشاغل چابک تر بوده و از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند ،شانس بقای آنها بیشتر می شود.
وی افزود شرایط اضطراری  ،مانند شیوع  ، Covid-19مستلزم ایده ها و اقدامات جدید هستند .در این مواقع ،
نوآوری فقط از تمایل به تازگی ناشی نمی شود ،بلکه به یک ضرورت مطلق تبدیل می شود .در حال حاضر
مشاغل دارای فرهنگ نوآورانه در موقعیت ممتازی قرار دارند  ،زیرا می توانند فرصتهای الزم برای توسعه و راه
حلهای جدید معنی دار را شناسایی کنند.
پرداخت مالیات اخ شده برایجاد CO2به خانوارهای تحت فشار اقتصادی(سود سهام کربن)
دکتر چارلز دونووان  ،مدیر مرکز مالی و سرمایه گذاری آب و هوا می گوید :انگلیس برای کمک به کارگران و
خانواده ها طی این بحران رو به رشد ،وارد دور بی سابقه ای از پشتیبانی مالی می شود با نرخ بهره پایین ،دولتها
در سرتاسر جهان ترازنامه های خود را به نحو بی سابقه ای گسترش خواهند داد .اما کسری عظیم نمی تواند به
طور نامحدود پایدار باشد .بنابراین ،دولتها چگونه هزینه آن را خواهند پرداخت؟
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سود سهام کربن در قالب پرداخت ماهانه به خانوارهای انگلیس توانایی حمایت از هزینه های مصرف کننده را در
عین تقویت دولت دارد .مهم تر از همه اینکه با وضع مالیات تقریباً  50پوندی بر هر تن  CO2که در حال حاضر
اعمال می شود ،قیمت سوخت های فسیلی برای مصرف کنندگان نسبت به فوریه سال جاری باالتر نرفته است.
وی گفت :نیاز به یک مالیات پایدار و اساسی در مورد آلودگی کربن سالهاست که روشن شده است ولی هرگز
بیش از اکنون مورد نیاز نبوده است .این مالیات ها می تواند برای تأمین منابع مالی معنی دار برای خانواده هایی
که تحت فشار اقتصادی هستند ،مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که هزینه های کالن دولت
باعث ایجاد یک فشار دائمی بر اقتصاد ما نمی شود و ما را در مسیر مناسب برای عبور از اثرات مخرب این
بیماری همه گیر جهانی قرار می دهد.
علم به ما می گوید که شتاب گرم شدن کره زمین ،بحران بعدی جهان است .با وجود قیمت پایین زغال سنگ،
نفت و گاز طبیعی ،زمان توییر واقعی فرا رسیده است .وجوه جمع آوری شده از مالیات اضطراری بر ایجاد
آلودگی ،باید فوراً به مصرف کنندگان پرداخت شود.
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