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ميتوان احتماالً پيشبيني كرد كه به دنبال شيوع 
ويـــروس كرونا، دنيا با يك ركود اقتصادي ويرانگر 
روبهرو خواهد بود. اكنون نگرانيها در مورد اين كه 
ركود اقتصادي ناشي از پاندمي كرونا بسيار بزرگتر 
و چشـــم گيرتراز آن چه در ابتدا به نظر ميرسيد، 
باشد و بسيار محتمل است كه اين مشكل به صورت 
بالقوه تمام ســـال آينده و حتي بعد از آن را تحت 

الشعاع قرار دهد. 
طبيعي اســـت كه دولتها براي مواجهه با اين 
بيماري و جلوگيري از شـــيوع بيشتر آن در سطح 
بينالمللي مجبور به اعمال محدوديتهاي وسيعي 
در تجارت و تعامالت بينالمللي خود باشند. ترس 
عمومي ناشي از اين ويروس تأثير قابل مالحظهاي 
در مفهوم فضاي عمومي گذاشته و به شدت باعث 
تضعيف اقتصاد مبتني بر مصرفكننده خواهد شد. 

پاندمـــي كرونا پيش از همه چيز يك موقعيت 
اورژانسي براي بهداشت عمومي است و تا زماني كه 
تعامل بين انسانها همچنان خطرناك باشد، تجارت 
ملي و بينالمللي نميتواند مسير عاديسازي را در 
پيش بگيرد و حتي قابل پيشبيني است كه به احتمال 
زياد هرگز به وضعيت گذشته باز نخواهند گشت. حتي 
ممكن است از بعد رواني، بعد از مهار قطعي ويروس 
هم انســـانها تمايل كمتري به حضور در تجمعاتي 
مانند رستورانهاي شلوغ و سالنهاي كنسرت، تئاتر 

و سينما داشته باشند. 
توقف  ناگهاني تجارت، اين تهديد را به همراه 
خواهد داشت كه زخم ناشي از اين اتفاق بر اقتصاد 
كشورها، آنچنان عميق و ماندگار باشد كه بهبود آن 
براي سالهاي متمادي به طول بيانجامد. ضرر و زيان 
ناشي از كرونا براي برخي شركتها تا همين لحظه 
هم ميزان بدهي آنان را به حد اشـــباع رسانده است 
و همين امر به تنهايي قابليت ايجاد بحرانهاي مالي 

فاجعهآميز را دارد. 
بازارهاي بورس اوراق بهادار، انعكاس روشني 
از اتفاق پيشرو اســـت. شاخص سهام 500 شركت 
بزرگ بورس اياالت متحده تنها در يك روز بيش از 
چهار درصد سقوط كرد و علت آن پيشبيني وضعيت 
بدتري براي آينده اين ســـهام توسط سرمايهگذاران 

بزرگ بود. 
[شـــايد جالب باشد كه بدانيد. آخرين باري كه 
500) 500-s&p اتفاق مشـــابهي در شاخص سهام

شركت بزرگ بورس اياالت متحده) پيش آمده بود، 
مربوط به بحران اقتصادي ســـال 2008 بود كه در 
بدترين روزهاي خود در اكتبر همان سال و در بازه 
زماني يكماهه با 12/5 درصد كاهش تجربه كرد.] 
كنت ايروگوف اقتصاددان دانشـــگاه هاروارد 
ميگويد: بحران مالي سال 2008، در مقابل اتفاقي كه 
با آن مواجهيم چيزي شبيه يك مانور است. آنچه در 
مقابل ما قرار گرفته بزرگترين بحران اقتصادي 100

ســـال اخير است و اگر زمان اين پاندمي طوالنيتر 
شـــود، مطمئناً تبديل به مادر همه بحرانهاي مالي 

تاريخ خواهد شد. 
به نظر ميرسد اوضاع به ويژه در كشورهاي در 
حال توسعه وحشتناكتر باشد. اين كشورها عالوه بر 
خود پاندمي كرونا و مشكل كمبود امكانات پزشكي 
كه با آن دست و پنجه نرم ميكنند، در سال پيشرو، 
با حجم بااليي از فرار سرمايهگذاريها از اين كشورها، 
افت شـــديد نرخ برابري ارزي، اجبار شهروندان به 
پرداخت هزينه بيشـــتر براي تهيه مايحتاج غذايي و 

سوختي (بهخصوص انواع وارداتي) و بسياري موارد 
ديگر مواجه خواهند بود كه به راحتي ميتواند باعث 

ورشكستگي دولتها شود. 
البته سناريوهاي ديگري هم وجود دارد كه باعث 
ميشود سرمايهگذاران به طور كامل نااميد نشوند. ركود 
اقتصادي با وجود دردناك بودن، كوتاه مدت باشـــد. 
در اين صورت ميتواند ركود امسال را به عنوان يك 
ريكاوري اقتصادي جدي در نظر گرفت. منطقي است 
كه اقتصاد جهاني در يك سكون و يخزدگي جدي فرو 
خواهد رفت. اما با ريشهكن شدن ويروس، مردم به 
تدريج ميتوانند به محل كار خود و بازارها برگردند 
و زندگي به حالت عادي باز خواهد گشت. پروازها 

براي انجام امور موقت و ســـپري كردن تعطيالت 
كوتاهمدت از سر گرفته خواهد شد و كارخانهها با 
شروع به انجام سفارشات ذخيره شده و انجام نگرفته 

در اين مدت، دوباره راهاندازه خواهند شد. 
با تمام اين اوصاف، حتي بعد از اينكه ويروس 
مهار شودـ  كه البته هيچكس نميتواند قطعاً بگويد 
چه زماني اين اتفاق خواهد افتادـ  با دنيايي مواجه 
خواهيم بود كه از شوك ناشي از اين اتفاق ناي حركت 
نخواهد داشت و همين موضوع، ريكاوري مجدد را 
بسيار مشكل خواهد كرد. بيكاري گسترده، هزينههاي 
اجتماعي جدي به دنبال خواهد داشت. ورشكستگي 
گســـترده صنايع آنها را به شدت در موضع ضعف 
قرار خواهد داد و نوآوري و ســـرمايهگذاري را به 

پايينترين سطح خواهد رساند.
خانوادههـــا همچنان آشـــفته، تحريكپذير و 
غيرريســـكپذير خواهند ماند و اين موضوع باعث 
خواهد شـــد كه مســـتعد صرفهجويي و فراري از 
هزينههاي غيرضروري شوند. فاصله گرفتن انسانها 

از يكديگر، ممكن است تا سالها يا حتي به صورت 
نامحدود تبديل به عادت رايج شود. براساس آمار، در 
حال حاضر بيش از دوـ  سوم اقتصاد دنيا براساس 
مصرفكنندهها شكل گرفته است. در صورتي كه اين 
اضطراب در ميان جوامع نهادينه شود و مردم تمايلي 
به هزينه كردن نداشته باشندـ  به ويژه اينكه احتماالً
بايد تا ســـالها هوشياري خود در مقابل بازگشت 
اپيدمي كرونا را حفظ كنندـ  اين بخش از اقتصاد با 

مشكل جدي مواجه خواهد شد.
چارلز دوماس اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقيقات 
سرمايهگذاري تيـ  اسـ  لومبارد لندن ميگويد: «در 
سالهاي آتي علم روانشناسي آنقدر با موارد جديدي 

مواجه خواهد شد كه گويي قرنها به عقب بازگشته 
اســـت. مردم يك شـــوك واقعي را تجربه كردهاند. 
بهبـــودي به كندي اتفـــاق خواهد افتاد و الگوهاي 
رفتاري خاص و جديدي شكل خواهد گرفت. اين 
بهبودي ســـالها طول خواهد كشيد، اگر قبول كنيم 

كه دائمي نباشد.»
افزايش قيمت سهام در سالهاي اخير، تأثير به 
ســـزايي در باال رفتن هزينههاي زندگي شده است. 
ميليونها نفر از مزاياي بيمه بيكاري در كشور آمريكا 
استفاده ميكنند و اين در حالي است كه خانوادههاي 
ثروتمند زيادي وجود دارند كه قســـمت عمدهاي از 
سرمايه كشور را به عنوان حقوق بازنشستگي دريافت 
كنند. آمريكاييها در ســـالهاي پس از ركود سال 
2008 به شـــكل چشمگيري پساندازهاي خود را 
افزايش دادهاند. ترس و عدم اعتماد باعث شـــده كه 
افراد كمتر به دنبال دريافت تسهيالت بانكي باشند. 
اين اتفاق ممكن اســـت دوباره پيش بيايد. به همان 
ميزان كه از دســـت دادن درآمد حاصل از كار كردن 

وحشتناك اســـت، پايين آمدن ارزش داراييها هم 
بسيار دردآور است.

اياالت متحده به عنوان بزرگترين اقتصاد دنيا در 
سراشيبي ركود قرار دارد. اروپا هم با همين مشكل 
مواجه اســـت و به احتمال فراوان اقتصادهاي مهمي 
مانند كانادا، ژاپن، كرهجنوبي، سنگاپور، برزيل، آرژانتين 
و مكزيك سرنوشت بهتري نخواهند داشت. بر اساس 
تحقيقات انجام شـــده، كشور چين به عنوان دومين 
اقتصاد بزرگ دنيا به احتمال ضعيفي رشد بيش از دو 

درصد سال جاري را تجربه خواهد كرد.
براي سالهاي متمادي، بخشي از يافتههاي اين 
ايده را مطرح ميكنند كه جهانيسازي ميتواند نقش 

بيمهكننده را براي جلوگيري از يك فاجعه اقتصادي 
ايفا كند. در اين حالت تا زماني كه اقتصاد برخي از 
كشورها در حال رشد باشد، ميتواند مانع غرقشدن 

كشورهاي ضعيفتر در گرداب ركود شود. 
بحران اقتصادي بينالمللي كه در ســـال 2008

اتفاق افتاد، عمال غيرعمليبودن اين تئوري را نشان 
داد. ركود فعلي به وضوح يك سناريوي وحشتناكتر 
را به نمايش خواهد گذاشـــت. يك فاجعه جهاني 
كـــه در آن هيچ پناهگاهي از امنيت كافي برخوردار 

نخواهد بود. 
در هنگام بروز اولين نشـــانههاي همهگيري در 
كشور چين، تصور اقتصاددانان اين بود كه اين موضوع 
به عنوان يك تهديد اساسي براي اقتصاد اين كشور 
ديده ميشد. با تعطيلي گسترده چين، انتظار ميرفت 
در بدترين شرايط تنها شركتهاي توليدكننده بزرگ 
دنيا مانند اپل و جنرال موتورز كه براي مدتي بخش 
عمدهاي از مشتريان خود را از دست رفته ميديدند 
و متضرر شوند. در همين زمان شركتهاي كوچكتر 

كه بخشي از مواد و تجهيزات اوليه خود را به چين 
وارد ميكردند، بر آن شدند تا در جاهاي ديگري را 

دنيا تأمين  كنندگاني را بيابند. 
امـــا اين پايان ماجرا نبـــود با ورود پاندمي به 
ايتاليا و ســـاير كشورهاي اروپايي، عمال دامنه اين 
تهديـــد كارخانههـــاي اروپايي را هم در بر گرفت. 
سياستهاي ناكارآمد دولت آمريكا در متوقفكردن 
تجارت با اين كشـــورها كه عمال جزئي از زندگي 
مدرن اين كشـــور شده بود، پاي ويروس را به قاره 

آمريكا هم باز كرد. 
«اينس مكفي مديرعامل خدمات سرمايهگذاري 
آكسفورد اكونوميك لندن ميگويد: اكنون، هر جايي 

از دنيا كه به مبحث اقبتصاد نگاه ميكنيم شاهد اين 
هســـتيم كه مهمترين نكته در هر كشوري محدود 
به تامين نيازهاي داخلي شده و عمال زنجيره تامين 
بينالمللي اهميت خود را از دست داده است و اين 

موضوع بسيار نگرانكننده است. 
تحقيقات شـــركت آكسفورد اكونوميك نشان 
ميدهد اقتصاد جهاني امســـال به صورت ضعيف و 
مرزي تا پايان ماه ژوئن به مسير خود ادامه خواهد 
داد و از آن رو به بهبود خواهد رفت. اما «اينس مك 
في» به شدت معتقد است كه اين ديدگاه بايد مورد 

توجه نظر جدي قرار بگيرد. 
هزاران ميليارد دالر ضمانت اعتباري و وامهاي 
تضمين شده كه توسط بانكها و دولتهاي آمريكا 
و كشورهاي اروپايي به صنعت تزريق شده، ممكن 
است باعث عبور از اين بحران در كشورهاي پيشرفته 
اقتصادي شـــود. اقتصاددانان معتقدند كه اين اتفاق 
ميتواند مانع از بين رفتن بســـياري از مشـــاغل و 
تجارتها شود و اطمينان دهد كارگراني كه فعال از 

مشاغل خود خارج شدهاند قادر به پرداخت هزينههاي 
روزمره زندگي خود باشند. 

«ماري اوونز تامسون» اقتصاددان ارشد موسسه 
مديريت ثروت ايندوشونر ژنو ميگويد: من معتقدم 
كه اين بحران موقتي اســـت. در واقع براي مدت 
كوتاهي دكمه pause زده شـــده اســـت، به زودي 
دوباره دكمه شروع زده خواهد شد و دستگاه مجددا 

راهاندازي خواهد شد. 
اما اين موضوع وابستگي جدي به اثبات اثربخشي 
بستههاي حمايتي دولتها دارد. در شوكهاي اقتصادي 
معمولي، دولت براي تشـــويق مردم به خارج شدن 
از منـــزل و خرج كردن، هزينه ميكند. اما در حال 

حاضر با پديده جديدي مواجهيم كه دولت مجبور 
اســـت از مردم بخواهد تا براي حفظ سالمت خود 

در خانه بمانند. 
اين اقتصـــاددان ميافزايد: هر چه مدت زمان 
سپريشدن اين بحران طوالنيتر شود، احتمال تخريب 
بيشتر ظرفيت توليد وجود خواهد داشت در اين حالت 
ماهيت بحـــران از موقتي به ماندگار تبديل خواهد 
شـــد. بر اساس خروجي كنفرانس تجارت و توسعه 
سازمان ملل، سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي در 
سال جاري تا40 درصد كاهش پيدا خواهد كرد. 

جيمز ژان مدير بدنه سرمايهگذاري و تحقيقات 
اقتصادي سازمان ملل ميگويد: اين آسيب در صورت 
تداوم به شـــبكههاي جهاني توليد و زنجيره تأمين 
صدمات جبرانناپذيري وارد خواهد كرد. به احتمال 
زياد در حدود دو تا ســـه سال طول خواهد كشيد 
تا اكثـــر اقتصادهاي دنيا به وضعيت قبل از بحران 

بازگردند. 
كشورهاي در حال توسعه عواقب شديدتري را 

در انتظار ميكشـــند. نه تنها سرمايههاي خارجي در
حال ترك ميدان تجارت در اين كشورها هستند. بلكه
افت شديد قيمت كاالهاي صادراتي ـ  به ويژه نفت ـ 
تهديدي جدي براي كشورهايي مانند مكزيك، شيلي
و نيجريه است. همچنين روند نزولي اقتصاد چين به
وضوح بر اقتصاد كشورهاي تأمين كننده قطعات و
خدمات براي شـــركتهاي چيني از اندونزي تا كره

جنوبي تأثير منفي خواهد گذاشت. 
بر اساس گزارشي كه در هفتههاي اخير توسط
صندوق بينالمللي پول ســـازمان ملل متحد منتشر
شد، كشورهاي توسعه يافته تا پايان سال موظف به
پرداخت حدود 2700 ميليارد دالر اقساط تسهيالت
هســـتند. در شرايط عادي اين كشـــورها قادر به
بازپرداخت بدهي خود بودند؛ اما شرايط جديد باعث
شـــده تا به قبول نرخ برگشت پول باالتر، وامهاي
خود را تمديد كنند. بر همين اســـاس و بر اساس
تصميمات اتخاذ شـــده در اين صندوق مقرر شـــد
تا جهت كمك به اين كشورها، مبلغ 1000 ميليارد
دالر توسط اين صندوق وام بالعوض در اختيار اين
كشورها قرار گيرد. همچنين با هماهنگي با برخي از
صاحبان اين تسهيالت 1000 ميليارد دالر از اين مبلغ
هم به ايشان بخشيده شد و در نهايت 500 ميليارد
دالر هم بابت هزينه بهبود سرانه سالمت در اختيار
اين كشورها قرار گرفت تا 2500 ميليارد دالر از اين

2700 ميليارد بدهي عمال مرتفع شود. 
ريچارد كوزول مدير بخش جهانيســـازي و
توســـعه پايدار صندوق بينالمللي پول سازمان ملل
ميگويد: هراس اصلي ما در مورد شـــوكهاي در
حال توســـعه اين است كه شوك اقتصادي ناشي از
اين اتفاقات، پيش از آن كه شـــوك بهداشتي باعث
از بين رفتن پايداري آنان شود منجر به نابودي اين

كشورها شود. 
در خوشبينانهترين حالت، مشكل در حال برطرف
شـــدن است. چين به شكل جدي مشكل را پشت
ســـر گذاشـــته و هر چند به تدريج، اما در حال
بازگشـــت به سر كارها است. در صورت بازگشت
فعاالنـــه كارخانههاي چيني در روزهاي آينده، عمًال
كشـــورهاي زيادي كه به نوعي تأمينكننده مواد و
تجهيزات اوليه براي اين بازار هستند هم دوباره جان

خواهند گرفت. 
تايوان به عنوان توليدكننده تراشههاي كامپيوتري،
معادن مس در زامبيا و سوياي توليد شده در آرژانتين

از اين جمله هستند. 
البته نميتوان از اين نكته گذشـــت كه اگرچه
مصرفكنندگان چيني به تنهايي در بخش عمدهاي از
تجارت دنيا تأثير گذارند، اما چين به تنهايي نخواهد
توانســـت متضمن بهبودي اقتصاد جهاني باشد. تا
زماني كه آمريكا همچنان درگير اين ويروس مخرب
است، آفريقاي جنوبي نميتواند بازپرداخت وامهاي
بينالمللي خود را انجام دهد و ركود اقتصادي اروپا
را در بر گرفته اشتهاي بازار جهاني براي كاالي چيني

هم محدود خواهد بود. 
كنت اس روگوف اقتصاددان دانشگاه هاروارد
ميگويد اگر كاالي چيني دوباره به بازار توليد برگردد،
دقيقا چه كساني خريدار اين كاال خواهند بود؟ چگونه
ممكن اســـت رشد جهاني در طوالنيمدت از اين

پاندمي آسيب نبيند؟
نويسنده: دكتر پيتراسن گودمن
مترجم: دكتر ميثم كرابي

وقتي كرونا كسب و كارها را راكد مى كند 

*حتي بعد از اينكه ويروس مهار شود 
با دنيايي مواجه خواهيم بود كه از شوك 
ناشي از اين اتفاق ناي حركت نخواهد 

داشت و همين موضوع، ريكاوري مجدد را 
بسيار مشكل خواهد كرد. بيكاري گسترده، 
هزينههاي اجتماعي جدي به دنبال خواهد 

داشت. ورشكستگي گسترده صنايع 
آنها را به شدت در موضع ضعف قرار 

خواهد داد و نوآوري و سرمايهگذاري را به 
پايينترين سطح خواهد       رساند 

* توقف  ناگهاني تجارت، اين تهديد را به 
همراه خواهد داشت كه زخم ناشي از اين 
اتفاق بر اقتصاد كشورها، آنچنان عميق 

و ماندگار باشد كه بهبود آن براي سالهاي 
متمادي به طول بيانجامد

* پاندمي كرونا پيش از همه چيز يك 
موقعيت اورژانسي براي بهداشت عمومي 

است و تا زماني كه تعامل بين انسانها 
همچنان خطرناك باشد، تجارت ملي و 

بينالمللي نميتواند مسير عاديسازي 
را در پيش بگيرد و حتي قابل پيشبيني 

است كه به احتمال زياد هرگز به وضعيت 
گذشته باز نخواهند گشت

*  در حال حاضر بيش از دوـ         سوم اقتصاد 
دنيا براساس مصرفكنندهها شكل 

گرفته است. در صورتي كه اين اضطراب 
در ميان جوامع نهادينه شود و مردم 

تمايلي به هزينه كردن نداشته باشندـ  
اين بخش از اقتصاد با مشكل جدي مواجه 

خواهد شد

اخطاريه 

http www instagram com parsanimalfeedco

setadiran ir

icdl

fajreisfahan@yahoo com

مبلغ پايه(ريال) شرح عرصه و اعيان پالك ثبتي رديف 
ملك پالك ثبتي 58/1009 بهمساحت 166379/26

280/000/000/000متر مربع به همراه سوله و ساير مستحدثات 
ملك پالك ثبتي 1/977 بهمساحت 29784/27

متر مربع به همراه سوله و ساير مستحدثات 
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