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ﺧﻼﺻﮫ اﺟراﯾﯽ
ﮔروه ﻛﺎري ﯾو آی ﺳﯽ ﮐوﯾد  19اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺄﺛﯾر درآﻣد در ﻣورد ﺗﺄﺛﯾر ھﻣﮫﮔﯾری ﮐوﯾد  19در ﺑﺧش رﯾﻠﯽ ﻧﻣود.
اﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر دادهھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی ﮔروه ﻛﺎري ﯾو آی ﺳﯽ ﮐوﯾد  19در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2020از طرﯾﻖ
ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن از طرﯾﻖ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗوﺳط ﮔروه ﮐﺎری ﮔروه ﻛﺎري ،ﺟﻣﻊآوری و ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﻣﻣﻧوﻋﯾت رﻓتوآﻣد و ﺳﺎﯾر ﻣﺣدودﯾت ھﺎی اﻋﻣﺎل ﺷده ﺗوﺳط دوﻟت ،ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺳﻔر و رﮐود ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽﺷدهی درارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی وﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ و ﺑر اﺳﺎس ﻣدل ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ راهآھنھﺎ
ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽزﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت درآﻣد ﺑﺎری و ﻣﺳﺎﻓری ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺑﯾﺷﺗر از  125ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر طﯽ دو ﺳﺎل  2020و 2021
ﻣﺗﺣﻣل ﺿرر ﺧواھد ﺷد و در ﻣدل ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ ،ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﺑران ﻗوی در ﺳﺎل  UIC ،2021اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑرآورد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ
درآﻣد ﻣﺳﺎﻓر و ﺑﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ  78ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺿرر ﻧﺷﺎن دھد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ وﯾروس ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﯾﺷﺗری ﺧواھد داﺷت و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﻣوج دوم ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣوج ﺳوم رخ ﺧواھد
داد و ﺿرر و زﯾﺎن ﺑﯾﺷﺗری در ﺑر ﺧواھد داﺷت ﯾﺎ ﻧﮫ  ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎم ﻣﺗﺻدﯾﺎن رﯾﻠﯽ ﺑرای ﺣﻔظ ﺣداﻗل ظرﻓﯾت ﻻزم و ﮐﺎھش
ﺗﻣﺎم ھزﯾﻧﮫھﺎ اﻗداﻣﺎت ﻓوری ﺑرای ﺳﺎزﮔﺎری ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﺷﺎن را اﻧﺟﺎم دادهاﻧد .اﻋﺿﺎی  UICﺑﮭﺗرﯾن روشھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺧود را در
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﮐرده و ﺗﺧﺻص و ﺗﺟرﺑﮫ ﺧود را در ﮔروه ﻛﺎري ﯾوآیﺳﯽ ﮐوﯾد  19در اﮐﺳﺗراﻧت  UICﺑﮫ آدرس
 https://extranet.uic.org/index.phpﺑﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ در آن ﺷش ﺳﻧد راھﻧﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺎهھﺎی ﻓورﯾﮫ و آﮔوﺳت
 2020ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﻣﻧﺗﺷر و در دﺳﺗرس ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﺧش رﯾﻠﯽ دﭼﺎر ﺑﺣران ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫای ﺷده و ﺧواﺳﺗﺎر اﻗداﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی دوﻟﺗﯽ اﺳت .اﻋﺿﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺑراز ﺗﻣﺎﯾل ﮐردهاﻧد  ،ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﮔزﯾﻧﮫ دﯾﮕر از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ،ﮐﺎھش /ﺣذف ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ارزش
اﻓزوده و ﺳﺎﯾر ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺎ ،وامھﺎی ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ،روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﯾن ﺗﻣﺎم ﺷﯾوهھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘﻠﯽ را ﻧﯾز ﻣﯽﺗوان ﻟﺣﺎظ ﮐرد .ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺗﯽ ﻣﺗﻌددی ﻗﺑﻼً ﺗداﺑﯾر اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺧش رﯾﻠﯽ ،در راﺳﺗﺎی اوﻟوﯾتدھﯽ ﺑﮫ ﺑﺧش رﯾﻠﯽ ﻗﺎﺑل رﻗﺎﺑت
ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﺷﯾوهھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘﻠﯽ ،اﺗﺧﺎذ ﻧﻣودﻧد.
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در ﻓورﯾﮫ ﺳﺎل  ،2020اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ راهآھنھﺎ اﻗدام ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﮔروه وﯾژهای ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﺿﺎی اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ،ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن و
اﻧﺟﻣنھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘل رﯾﻠﯽ ھﻣﮑﺎری ﮐرده و اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺣران ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از وﯾروس ﮐروﻧﺎ )ﮐوﯾد  (19و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل رﯾﻠﯽ را ﺟﻣﻊآوری ﮐﻧﻧد .اﻧدﮐﯽ ﭘس از آن ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل راھﻧﻣﺎ ،ﮔروه ﮐﺎری را
ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﭼﻧدﯾن ﺳﻧد ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺳوق داد.
در ﻣﺎه ﻣﺎرس ،ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر اوﻟﯾن ﺳﻧد راھﻧﻣﺎ" ،ﻣدﯾرﯾت ﮐوﯾد  -19دﺳﺗوراﻟﻌﻣل راھﻧﻣﺎ ﺑرای ذﯾﻧﻔﻌﺎن رﯾﻠﯽ" ،اﻗداﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘوهای را
ﺑﺎ ھدف ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ذﯾﻧﻔﻌﺎن رﯾﻠﯽ و اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣوﺛﻖ در ﻣورد ﭼﺎﻟشھﺎی ﺧﺎص راهآھن در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری واﮔﯾردار
اﻧﺟﺎم داد.
در ﻣﺎه آورﯾل ،دوﻣﯾن ﺳﻧد راھﻧﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻧوان "اﻗداﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘوه ﺑرای ﺑﺎزﮔرداﻧدن اﻋﺗﻣﺎد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﻔرھﺎی رﯾﻠﯽ ﭘس از ﺑﯾﻣﺎری
ھﻣﮫﮔﯾر ﮐوﯾد  19ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﻗداﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ذﯾﻧﻔﻌﺎن رﯾﻠﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای اﻓزاﯾش اﺣﺳﺎس اﻣﻧﯾت ﻣﺳﺎﻓران
اﻧﺟﺎم دھﻧد .در ﻣﺎه ﻣﯽ ،ﺳوﻣﯾن ﺳﻧد راھﻧﻣﺎ ،ﺑﺎ ﻋﻧوان " ﻣﻘﺎوﻣت رﯾﻠﯽ -ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺧش رﯾﻠﯽ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،ﺑﺎ ﮐوﯾد 19
ﻣﺑﺎرزه ﮐرد" ،ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ﮐﮫ در آن وﺿﻌﯾت در طول ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗوﺳط ﺑﺧش رﯾﻠﯽ در ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻧﺗرل اﭘﯾدﻣﯽ،
ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت.

ﻣدﯾرﯾت ﮐوﯾد 19
ﻣﻘﺎوﻣت رﯾﻠﯽ -ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ
ﻣﺳﯾر
)ﺟون (2020

ﻣدﯾرﯾت ﮐوﯾد 19
ﻣﻘﺎوﻣت رﯾﻠﯽ -ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑﺧش رﯾﻠﯽ ھﻧﮕﺎم ﻗرﻧطﯾﻧﮫ
ﺑﺎ ﮐوﯾد  19ﻣﺑﺎرزه ﮐرد
)ﻣﯽ(2020

ﻣدﯾرﯾت ﮐوﯾد 19
اﻗداﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘوه ﺑرای
ﺑﺎزﮔرداﻧدن اﻋﺗﻣﺎد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺳﻔرھﺎی رﯾﻠﯽ ﭘس از ﺑﯾﻣﺎری
ھﻣﮫﮔﯾر ﮐوﯾد ) 19آورﯾل
(2020

ﻣدﯾرﯾت ﮐوﯾد 19
ﯾﮏ ﺳری اﻗداﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘوه
)ﻣﺎرس (2020

در ﻣﺎه ژوﺋن ،ﺳﻧد ﭼﮭﺎرم ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﻣدﯾرﯾت ﮐوﯾد  ،RAILsilience ،19ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺧط آھن" ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،ﭼون اﻋﺿﺎی
ﮔروه ﺿرﯾت ﯾوآی ﺳﯽ ﮐوﯾد  19ﺧود را ﺑﺎ اﯾن ﺗﺻور ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﭘس از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ آﻣﺎده ﺑرای
از ﺳرﮔﯾری ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﻟتﺷﺎن ﺧدﻣﺎت ﻣﺣدودﯾت را ﻣﻠزم ﻣﯽداﻧﻧد و ھﻣﯾﻧطور ﺑرای اﻓزاﯾش ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ
از ﻗطﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﺳﯾﺞ ﮐردﻧد .ﺳﻧد دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ھﻣﭼون "ﻣﺎﺳﮏ  ،ﺗﮭوﯾﮫ و ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" را ﭘوﺷش
ﻣﯽدھد و ﺑﮫ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﭼﺷماﻧداز ﻣﺎﺳﮏ و اﺳﺗﻔﺎده از آن ،ﻣزاﯾﺎی ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب و ﺗﺄﺛﯾر آن ﺑر ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ ،ﺑﮫ
زودی در دﺳﺗرس ﺧواھد ﺑود.
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﻧدھﺎی راھﻧﻣﺎ در ﺳﺎﯾت  https://uic.org/covid-19ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد.

 1.2اﺛرات اﻗﺗﺻﺎدی ﮐوﯾد  19ﺑر روی ﺣﻣلوﻧﻘل رﯾﻠﯽ
ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ در ﻣورد ﮐﻠﯾﮫ اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ وﯾژه و ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﮐﺎرﻣﻧدان و ﻣﺳﺎﻓران و ﻣﮭﺎر
ﺷﯾوع وﯾروس ،ﺳواﻻﺗﯽ ﻧﯾز در ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﮔروه ﻛﺎري در ﻣورد ﺗﺄﺛﯾر اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﻣﯾل ﺷده ﺑﮫ ھر دو ﺑﺧش ﺑﺎری و
ﻣﺳﺎﻓری اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .اﯾن ﺳﻧد ،ﺑﮫ ﺑرآورد ﺗﺄﺛﯾر درآﻣد ﻧﺎﺷﯽ از ھﻣﮫﮔﯾری ﮐوﯾد  19در ﺑﺧش رﯾﻠﯽ ﻣﯽﭘردازد.
اﺧﺗﻼل و از ﺳرﮔﯾری ﺧدﻣﺎت ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی ﮔروه ﻛﺎري  UICدر طول دورهھﺎی ﺑرﻗراری ﻣﺣدودﯾت ﮔزارش ﺷده و اﻋﺿﺎ
ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﻠﯽ ﺧود اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد .در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﺣدودﯾت در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت
و ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ اﻓراد ھﻣراه ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑرای ﻋدم اﻧﺟﺎم ﺳﻔر ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  80درﺻدی ﺣﺟم ﻣﺳﺎﻓر ﺑرای ﮐل
ﺧدﻣﺎت رﯾﻠﯽ ﻣﻠﯽ در ھﻧﮕﺎم ﺑرﻗراری ﻣﺣدودﯾت ﺷده اﺳت .درﻣورد ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺎﻓری رﯾﻠﯽ و ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﻣرزھﺎی
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﻣﺳﺎﻓران ،ﺣﺟم ﻣﺳﺎﻓران ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  ٪100ﺑرای ھﻣﮫ اﭘراﺗورھﺎ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در ﺧﺻوص ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺣﻣل
ﺑﺎر ،ﮐﺎھش ﺣﺟم ﺑﺎر  10ﺗﺎ  15درﺻدی ﺑرای اﮐﺛر اﭘراﺗورھﺎ ﺗﺧﻣﯾن زده ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺑرﻗراری ﻣﺣدودﯾت و ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﺳﺎﻓرت و رﮐود ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
راهآھنھﺎ را ﺑر آن داﺷت دو ﺳﻧﺎرﯾو ﺑرای ﺣﻣل ﺑﺎر و ﻣﺳﺎﻓر را ﺑرای ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل  2020و ﮐل ﺳﺎل  2021در ﻧظر ﺑﮕﯾرد:
ﺟﺑرانھﺎی آھﺳﺗﮫ و ﺳرﯾﻊ ﮐﮫ در زﯾر ﺗوﺻﯾف ﺷده اﺳت.
 1.3روش
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ راهآھنھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دادهھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده راهاﻧدازی و ﯾﮏ
ﻣدل اﻗﺗﺻﺎدی اﯾﺟﺎد ﮐرد و ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧرماﻓزار اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗوﺳط داﻧﺷﮕﺎه ﻣﯾﻼن ﺑﯾﮑوﮐﺎ )  (STATA ،SPSSﻣورد ﺗﺳت
ﻗرار ﮔرﻓت در اﯾن ﺧﺻوص از ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﺷد:
 دادهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ درآﻣد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﻧظم و ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی  UICﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎرﮔروه آﻣﺎر  UICاراﺋﮫﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﺳت .ﺳﺎل  2019ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎل ﻣرﺟﻊ ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ درآﻣد در ﺳﺎلھﺎی  2020و
 2021ﺑرای اوﻟﯾن ﺑرآورد ﺿرر و زﯾﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
 دادهھﺎ ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺿرر و زﯾﺎن درآﻣد در ﺷش ﻣﺎھﮫ اول  2020و ﺗﺧﻣﯾن آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2021ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾمﺗوﺳط اﻋﺿﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﮔروه ﻛﺎري ﻗرار ﮔرﻓت.
 دورﻧﻣﺎی ژوﺋن  2020ﺳﺎزﻣﺎن  ،OECDﮐﮫ ﺳﻧﺎرﯾوﯾﯽ دو ﻓرﺿﯾﮫای ﺑﺎ ﭼﺷماﻧداز ﺗﮏ ھدﻓﯽ و دو ھدﻓﯽ را ﻣد ﻧظرﻗرار ﻣﯽدھد.
 دادهھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی اروﭘﺎ ) (ECBدر ﻣورد ﺗﺄﺛﯾر ﺧﻔﯾف و ﺷدﯾد ﺑر ﺗوﻟﯾد ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽواﻗﻌﯽ) ،(GDPﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ اروﭘﺎ.
 ﺻﻧدوق ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول و ﭼﺷم اﻧداز اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎن آورﯾل ) 2020دورﻧﻣﺎی ژوﺋن  2020ﻣﻧﺗﺷر ﺷده و ﺑرای ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻌدی ﺑرآورد ﻟﺣﺎظ ﺧواھد ﺷد(
 ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣوﺟود در ﭼﺷم اﻧداز اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎﻧﯽ.در اﯾن ﻣدل اﻗﺗﺻﺎدی و ﺑﮫ دﻟﯾل وﺿﻌﯾت ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ و ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر روز در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣول اﺳت ،ھر دو ﺳﻧﺎرﯾو در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد:

 ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ
ﺳﻧﺎرﯾوی اول ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر در اواﺧر ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺄﺛﯾر رﮐود ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑر ﻣﺷﺎﻏل و اﻋﺗﻣﺎد ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺑﺎر ﻧﯾز اﺛرﮔذار ﺑوده ،را ﻟﺣﺎظ ﻣﯽﮐﻧد .ﺗﺣت اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ،ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ ﺑﺧش رﯾﻠﯽ در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل  2020و ھﻣﭼﻧﯾن در
طول ﺳﺎل  2021اداﻣﮫ دارد .ﭘﺑشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷود ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺳﺎﻓری ﺑرای ﮐل ﺳﺎل ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط ﺗﺎ  ٪30در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل
 2019ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﮫ ﺑﺧش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط  %10ﮐﺎھش را
ﻧﺷﺎن دھد .طﺑﻖ اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ،ﻓرض ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺎﻓران ﮐم ﺷده ﺑﺎﺷد اﻣری ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺑﺎﻟﻘوه ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑرای از
ﺳرﮔﯾری ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻗﺎﺑل ﺗوﺿﯾﺢ اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧطر ﮔﺳﺗرش ﮐوﯾد 19ھﻧوز زﯾﺎد ﺑود .در اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ،ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﺧش
رﯾﻠﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺛﺎﺑت و ﺑﺎﻻ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت و اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻣﺗر از ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد
ھزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻌﻣﯾروﻧﮕﮭداری ﭼراغ ،ﻧﮕﮭداری ﺑﺎﺗری ھﺎ در ﺳطﺢ ﺷﺎرژ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ،ﺗﺿﻣﯾن اﻣﻧﯾت و اﯾﻣﻧﯽ ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ذﺧﯾره ﺷده در ﻣﮑﺎنﯾﺎب از راه دور ،ﺣﻣلوﻧﻘل ﺧدﻣﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺷود.
 ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ
ﺳﻧﺎرﯾوی دوم ،ﻓرض ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺣران اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﺳﻔر ﮐﮫ ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه از ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل 2020
ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺑوده ،ﺑﺎ ﺑﮭﺑود ﺗدرﯾﺟﯽ اﻗﺗﺻﺎد در ﺳﺎل  2021ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗﺻور ﻣﯽرود درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل
 2020ﺑﺎ ﻧرخ ﻣﺷﺎﺑﮫ آن در ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ) ،ﺿرر و زﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﺳوم درآﻣد ﺳﺎل  2020در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ارﻗﺎم درآﻣد
 2019ﻣﯽرﺳد( ﻣﺎﻧﻧد درآﻣد ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑﺎر )ﺣدودا ً  %10ﺿرر و زﯾﺎن در ﺳﺎل  2020در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ارﻗﺎم درآﻣد .(2019
در اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ،ﺑﺎ وﺟود رﮐود ﻋﻣﯾﻖ و از دﺳت دادن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺎﻓران ،اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﺑﺳﺗﮫھﺎی اﻣدادی دوﻟت ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑرای
اھداف زﯾﺳتﻣﺣﯾطﯽ ،ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل  2021داده ﺷود ،ﺑﺎ درﺻدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھر ﮐﺷور و
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ظرﻓﯾت از ﺳرﮔﯾری آﻧﮭﺎ ﺗﺣت اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ،اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل  2021ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط
ﺗﺎ  ٪4ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل  2019ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑﺎری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط  ٪3ﮐﺎھش داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن UIC ،ﺑرای اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ،اﻗدام ﺑﮫ ﺟﻣﻊآوری ﻣﺳﺗﻘﯾم دادهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺿرر و زﯾﺎن/اﻓت درآﻣد اﻋﺿﺎ
ﻧﻣود و ورودیھﺎی ﻣرﺑوطﮫ را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در ﻣدل اﻗﺗﺻﺎدی ادﻏﺎم ﻧﻣود.
ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ اﻋﺿﺎی  UICارﻗﺎم درآﻣد ﺧود را ﺑﮫ روز ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهھﺎی  UICﻧﯾز ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ روز ﻣﯽﺷود و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب،
ﺑرآوردھﺎی ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽﺷده از ﺗﺄﺛﯾر اﻗﺗﺻﺎدی ﮐوﯾد  19در ﺣﻣلوﻧﻘل رﯾﻠﯽ ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود.
اﯾن ﺳﻧد ﺑﮫ ﺑﺣث در ﻣورد ﺗﺄﺛﯾرات اﻗﺗﺻﺎدی در ﺳﮫ ﻗﺳﻣت از ﺟﮭﺎن ﻣﯽﭘردازد:
 آﺳﯾﺎ و اﻗﯾﺎﻧوﺳﯾﮫ ،ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﭼﯾن ،ژاﭘن ،ﮐره ﺟﻧوﺑﯽ و ھﻧد اﺳت.
 اروﭘﺎی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر روﺳﯾﮫ،
 ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﮭﺎن ﺷﺎﻣل آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ،آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ،ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ،ﻋﻣدﺗﺎ ً اﯾران و ﺗرﮐﯾﮫ و آﻓرﯾﻘﺎ.
ذﮐر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧد وﺿﻌﯾت ﺟرﯾﺎن وﺟوه ﻧﻘد را ﮐﮫ در ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﺑﺎ درآﻣد ﮐم ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑدون درآﻣد و ﺑدﺗر ﺷدن
آن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎر ﻓزاﯾﻧده درﺧواﺳتھﺎی ﺑﺎزﭘرداﺧت دﺷوار ﺑوده ،ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻧﻣﯽدھد .در واﻗﻊ ،ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﺳﺎﻓران
ﺑﮫ ﻣﺣض درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻟﻐو ﻗطﺎر ﯾﺎ ﭘس از ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺳﺎﻓران ﻣﺑﻧﯽ ﻋدم ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﺎ ﻗطﺎر ،اﻏﻠب ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐوﭘنھﺎی
اﻋﺗﺑﺎری ،ﺑﺎزﭘرداﺧت ﭘول را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،اﯾن ﺳﻧد ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯾرات ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾﺎﻣد اﻗداﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠف
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐوﯾد  19از ﺟﻣﻠﮫ ،ﺗداﺑﯾر ﻧظﺎﻓﺗﯽ و ﺿدﻋﻔوﻧﯽﺳﺎزی ﺧﺎص و ﺗﺎﻣﯾن ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﺣﺎﻓظت از ﭘرﺳﻧل ) (PPEﺑرای
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧط ﻣﻘدم و دﻓﺗری ﮐﮫ ﺑﺧش رﯾﻠﯽ را ﻣﺗﺣﻣل ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟدﯾد و اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﻣﯽﭘردازد.

 .2ﺑﺧش ﻣﺳﺎﻓری راهآھن
 2.1ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ
ﻣﺣرک اﺻﻠﯽ ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ ،ﮐﺎھش درﺧواﺳت ﻣﺳﺎﻓری اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﻣرزھﺎ ﺑرای
ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع وﯾروس ﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳزاﯾﯽ در ﺑﺧش رﯾﻠﯽ دارد .ﺑﻌﻼوه ،ﺑدون اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺷﺗری ،اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود
ﺑﺎ وﺟود اﻗداﻣﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اﭘراﺗورھﺎی رﯾﻠﯽ از ﻗﺑﯾل ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣﺣرﮐﮫ ﻗﯾﻣت )ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎھش ﻓروش ﺑﻠﯾط ،ﺑﺎزﭘرداﺧت
و ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐﺎﻣل ﺑدون ھزﯾﻧﮫ در طول دوره ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  (...اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،درآﻣد ﺑﺧش ﻣﺳﺎﻓری ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد.

 2.1.1ﺳﺎل 2020
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ درآﻣدھﺎ ،ﺑرآوردھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﯾش از  36ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺿرر و زﯾﺎن در ﻧﯾﻣﮫ اول ﺳﺎل  2020وارد آﻣده
و اﯾن ﮐﺎھش ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﮐﻣﺗر در ﻧﯾﻣﮫ دوم اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  23ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺿرر و زﯾﺎن درآﻣد در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل ،ﺑﮫ
ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﺣدود  60ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ) 2020ﺷﮑل .(1
اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل 2020

ﺷﮑل  -1اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل 2020

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻓت درآﻣد ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﻧﺎطﻖ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗوان ﻣﺷﺎھده ﮐرد )ﺷﮑل  .(2آﺳﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
اوﻟﯾن ﻣﻧطﻘﮫای ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺣران ﮐوﯾد  19را اﺣﺳﺎس ﮐرده ،اﻓت درآﻣد آن در ﻧﯾﻣﮫ اول ﺳﺎل  2020آﻧﯽ ﺑوده اﺳت ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ
ﺑﯾش از  20ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ،اﻣﺎ ﺟﺑران آن ﻧﯾز آﻧﯽ ﺑوده اﺳت .ﮐﺎھش ﺳرﯾﻊ اﻓت درآﻣد در آﺳﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﺑران ﺳرﯾﻌﺗر در ﭼﯾن ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺑﺎزﯾﮕر ﻣﮭم در ﺑﺧش ﻣﺳﺎﻓری ،ﮐﻧﺗرل ﺷد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در داده ھﺎی اﺧﯾر اﻋﻼم ﺷده ﺗوﺳط ﭼﯾن ﻧﯾز ﻣﻧﻌﮑس ﺷده

اﺳت .ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺗدرﯾﺟﯽ ﺳﻔر در اروﭘﺎ ،ﺟﺑران را در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل ﺑﺎ ﺿرر و زﯾﺎن ﮐﻣﺗر ﺑﮫ  11ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر از  15ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻر ﻧﯾﻣﮫ اول ﺳﺎل ،ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل 2020

ﺷﮑل  - 2اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل  2020ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ھر ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ

ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﻣﺷﺎھده ﺷد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﻧﺎطﻖ در اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ﻣﺗﺣﻣل ﺿرر ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻗﺳﻣت ﻋﻣده درآﻣد از دﺳت
رﻓﺗﮫ از آﺳﯾﺎ و اروﭘﺎ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺎزار راه آھن ﻣﺳﺎﻓرﺑری ﻓﻌﺎل اﺳت .در واﻗﻊ ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﻧﻣودار  3ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد  53درﺻد ﺿرر وزﯾﺎنھﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﺳﯾﺎ و  44درﺻد آن ﻣرﺑوط ﺑﮫ اروﭘﺎ ﺑوده اﺳت .در ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط
ﺟﮭﺎن ،ﺿرر و زﯾﺎن ﮐﻣﺗر اﺳت زﯾرا رﯾل ﻣﺳﺎﻓرﺑری در ﺑﺎزار رﯾﻠﯽ ﻧﻘش ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارد.
اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل 2020

ﺗﺻوﯾر  – 3درﺻد اﻓت درآﻣد
ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ

ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل  2020ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ھر ﻣﻧطﻘﮫ،

زﯾﺎن ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل  60 ،2020ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر
در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﮐل ﺿرر و
ﺗﺧﻣﯾن زده ﺷده اﺳت و ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ در ﺳﺎل  2021ﺑر روی ﺗﺟﺎرت اﭘراﺗورھﺎی ﻣﺳﺎﻓرﺑری ﺗﺄﺛﯾر ﺧواھد ﮔذاﺷت.

 2.1.2ﺳﺎل 2021
ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﺳﺎل  ،2021ﺑرآورد ﺿرر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  22ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺧواھد ﺑود ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺷﮑل  4ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود.
اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل  2020و 2021

ﺷﮑل  - 4اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری ﻣﻧﺎطﻖ ﺗرﮐﯾﺑﯽ در ﺳﺎل ھﺎی  2020و  ، 2021ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻓت درآﻣد ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ھر ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ،اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو در ﻧظر دارد ﮐﮫ ﮐوﯾد ،19-ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ اﯾن ھﻣﮫﮔﯾری ﻧﺷﺎن داده ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ آﺳﯾﺎ ﺿرﺑﮫ ﺧواھد زد .ﺑﺎ رﻓﺗﺎر ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫی ﻣﺳﺎﻓران اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﺗﺎﺛﯾر ﺑر
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔر در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎلھﺎی  2020و 2021

ﺷﮑل  – 5اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ھر ﻣﻧطﻘﮫ در ﺳﺎل  2020و  ،2021ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ

 2.2ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ

ﺑر اﺳﺎس ﺳﻧﺎرﯾوی دوم ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ ،ﺗﺻور ﻣﯽﺷود ﮐوﯾد 19در ﻧﯾﻣﮫ دوم اﻣﺳﺎل ) (2020و  2021ﺗﺄﺛﯾر ﮐﻣﺗری داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
 2.2.1ﺳﺎل 2020
ﺿررو زﯾﺎنھﺎی ﻧﯾﻣﮫ اول ﺳﺎل  2020در ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ در ﻧﯾﻣﮫ دوم
ﺳﺎل  2020اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﺿرر وزﯾﺎن ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد .ﺑرآورد ﺿرر و زﯾﺎنھﺎی ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل 2020
ﺑﮫ  10.5ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﮐﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑد و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﯾزان در ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ  23ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻر ﺑﺎﺷد )ﺷﮑل  .(6ﺗﺣت ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ ،ﺿرر و زﯾﺎن در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل  2020ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﮐﻣﺗر از
ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ اﺳت.
اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل  2020در ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ و ﺳرﯾﻊ

ﺷﮑل  – 6اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل  2020ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎطﻖ ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺑﮫ ازای ھر ﻧﯾﻣﮫ ،در ھر دو ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ و ﺳرﯾﻊ

ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ھر ﻣﻧطﻘﮫ در ﺷﮑل  ،7اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود آﺳﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺿرر و زﯾﺎن ﻣطﻠﻖ را در ﺳﺎل  ،2020ﯾﻌﻧﯽ ﺣدود  24ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ دوﻟت ﮐﺎھش ﮐﻧدﺗری را ﻧﺷﺎن داده و ﺿرر و زﯾﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  21ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻر در ﺳﺎل  2020داﺷﺗﮫ اﺳت.
اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل 2020

ﺷﮑل  -7اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ھر ﻣﻧطﻘﮫ در ﺳﺎل  ،2020ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ

 -2.2.2ﺳﺎل 2021
ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ،اﻓت درآﻣد ھﻣﭼﻧﺎن در ﺳﺎل  2021ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد زﯾرا ھﻣﮫ ﮔﯾری ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻣﮭﺎر ﻣﯽ ﺷود اﻣﺎ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ
ﻣﮭﺎر ﻧﻣﯽﺷود .اﻓت درآﻣد ﺣداﻗل  6.2ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  2021ﺑرآورد ﺷده اﺳت )ﺷﮑل .(8
اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎلھﺎی  2020و 2021

ﺷﮑل  -8اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ھر دو ﻧﯾﻣﮫ ﺳﺎل  2020و  ،2021ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎطﻖ ﺗرﮐﯾﺑﯽ ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ

ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﻣﻧطﻘﮫای ،ﺑﺎری دﯾﮕر ﻣﺷﺎھده ﺷد ﮐﮫ آﺳﯾﺎ و اروﭘﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن آﺳﯾب را دﯾدهاﻧد .در آﺳﯾﺎ ،ﺟﺑران ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽﺷده ،ﻣﯾزان
اﻓت درآﻣد را ﺑﮫ  2ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  2021و در اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  4ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  2021ﮐﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل ھﺎی  2020و 2021

ﺷﮑل  -9اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در در ھر دو ﻧﯾﻣﮫ ﺳﺎل  2020و  ،2021ﺑﮫ ازای ھر ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ

 2.3ﺧﻼﺻﮫای از ﺿرر و زﯾﺎن ﻣﺳﺎﻓری

واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺿررھﺎی ﻋﻣدهای در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎل  2020ﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ
ﻣﯾزان آن در ﻣﯾﺎن ﻣدت ﺑﮫ طور ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد :اﯾن دو ﺑراﺑر در ﺳﺎل  2021در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل  2020در
ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ اروﭘﺎ و ﺑﻘﯾﮫ ﺟﮭﺎن اﺳت  ،اﻣﺎ اﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﯾن ﺳﺎلھﺎی  2020و  2021ﺑرای آﺳﯾﺎ  6ﺑراﺑر اﺳت .ﺑﺎ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ درﺻد ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ،اﻓت درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل  2019در ﺟدول  1ﺗﺣت ھر ﺳﻧﺎرﯾو ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود.
درآﻣد ﻣﺳﺎﻓری در ﺳﺎلھﺎی  2020 ،2019و 2021

ﺟدول  -1درآﻣدھﺎی ﻣﺳﺎﻓری در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل 2019

 -3ﺑﺧش ﺑﺎری
ﺗﺄﺛﯾر در ﺑﺧش ﺑﺎری را ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺳﺎﻓری ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐرد زﯾرا ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و ﻗرﻧطﯾﻧﮫھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺣران
ﮐوﯾد  19ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾر از ﺟﺎده ﺑﮫ راه آھن ﮔردﯾد .ﺑﻌﻼوه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣرزھﺎ ﺑرای ﺗردد ﻣﺳﺎﻓران ﺑﺳﺗﮫ ﺑود،
وﻟﯽ ﺑرای ﺣﻣل ﺑﺎر ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎز ﺑودﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺗوﻟﯾد در ﺑرﺧﯽ ﮐﺷورھﺎ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺣﻣل
ﺑﺎر ﺷده اﺳت.
 - 3.1ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ
ﺗﺣت ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ ،ﺿرر و زﯾﺎن در ﻧﯾﻣﮫ اول ﺳﺎل  2020ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑﺎری ،ﮐﻣﺗر از ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل 2020
اﺳت .ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷورھﺎ در زﻣﺎن ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،ﺑﮫ وﯾژه در ﭼﯾن و ھﻣﭼﻧﯾن اروﭘﺎ ،ﺷﺎھد ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﯾر از ﺟﺎده ﺑﮫ رﯾل ﺑودﻧد .آﻣرﯾﮑﺎی
ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﻻﺗﯾن ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯾر وارد ﺑﺣران ﺷدﻧد و از ﻣﺎه ﻣﺎرس  /آورﯾل  2020ﮐﺎھش ﺗراﻓﯾﮏ ﻣﺷﺎھده ﺷد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺳﻧﺎرﯾوی
ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ ﻓرض ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ھﻣﭼﻧﺎن در ﺳطﺢ ﭘﺎﯾﯾنﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻗﺑل از دوره ھﻣﮫﮔﯾری ﻗرار دارد در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺗراﺑری ھم ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ ،ﺟﺑران اﻗﺗﺻﺎدی آھﺳﺗﮫﺗر در دراز ﻣدت ﺑر ﺗراﻓﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺗﺄﺛﯾر
ﻣﯽﮔذارد.
 -3.1.1ﺳﺎل 2020
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ درآﻣدھﺎ ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  12ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺿرر در ﻧﯾﻣﮫ اول ﺳﺎل  2020ﺑرآورد ﻣﯽﺷود و اﯾن ﮐﺎھش در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺑﺎ
رﺳﯾدن ﺑﮫ  14ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر اداﻣﮫ دارد )ﺷﮑل .(10

اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری ﺳﺎل 2020

ﺷﮑل  -10درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﺑﺎر ﺑرای ھر ﻧﯾﻣﮫ از ﺳﺎل  ،2020ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ

ﺑﮫ دﻟﯾل اھﻣﯾت ﺑﺎزار ﺑﺎر در آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ  ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺿرر و زﯾﺎنھﺎ در ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫای ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ آﺳﯾﺎ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐﻣﺗر
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اروﭘﺎ )از ﺟﻣﻠﮫ روﺳﯾﮫ در اﯾن ﺑرآورد( در ﻣرﺗﺑﮫ دوم ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﻣلوﻧﻘل رﯾﻠﯽ ﺑﺎر در ﭼﯾن در ﺳطﺢ ﺧوﺑﯽ ﻗرار دارد ،اﻣﺎ اﻓت ﮐﻠﯽ ﺗوﻟﯾد در اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ﻣﯽﺗواﻧد
ﺗوﺿﯾﺢ دھد ﮐﮫ ﭼرا اﻓت در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل  2020اداﻣﮫ دارد.
اﻓت درآﻣدھﺎی ﺣﺎﺻل از ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑﺎر در ﺳﺎل 2020

ﺷﮑل  -11اﻓت درآﻣدھﺎی ﺣﺎﺻل از ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑﺎر ﺑرای ھر ﻧﯾﻣﮫ ﺳﺎل  ،2020ﺑﮫ ازای ھر ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﻧظر درﺻد ﺗﺄﺛﯾر ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﺷود ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺗوان درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﮔروه "ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﮭﺎن" ﺑﺎﻻﺗرﯾن درﺻد درآﻣد را
از دﺳت ﻣﯽ دھد ٪54 ،ﺑرای ﻧﯾﻣﮫ اول  2020و  ٪60ﺑرای ﻧﯾﻣﮫ دوم )ﺷﮑل .(12

اﻓت درآﻣد ﺑﺎری در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل 2020

اﻓت درآﻣد ﺑﺎری در ﻧﯾﻣﮫ اول ﺳﺎل 2020

ﺷﮑل  -12درﺻد اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳﺎل  ،2020ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ھر ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ
 - 3.1.2ﺳﺎل 2021

طﺑﻖ ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ ،ﺿرر و زﯾﺎن اﭘراﺗورھﺎی ﺣﻣل ﺑﺎر رﯾﻠﯽ در ﺳﺎل  ،2021ﺑﮫ ﻣﯾزان  19ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺗﺧﻣﯾن
زده ﺷد
)ﺷﮑل .(13
اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳﺎلھﺎی  2020و 2021

ﺷﮑل  -13اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳﺎلھﺎی  2020و  ،2021ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎطﻖ ﺗرﮐﯾﺑﯽ ،ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ.

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن ،ﺗﺄﺛﯾر اﻗﺗﺻﺎدی  4.4ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرای اروﭘﺎ  1.7 ،ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرای آﺳﯾﺎ و  13ﻣﯾﻠﯾﺎرد
دﻻر ﺑرای ﺑﻘﯾﮫ ﺟﮭﺎن ﺗﺧﻣﯾن زده ﺷده اﺳت )ﺷﮑل  .(14ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن از اواﯾل ﺳﺎل  2020ﺗﺎ  ،2021ﻣﯽﺗوان درﯾﺎﻓت ﮐﮫ
ﺑﻘﯾﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﺷﺗر از اروﭘﺎ ﯾﺎ آﺳﯾﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .ﺑﮫ وﯾژه در ﺳﺎل  2021ﺑﯾش از دو ﺳوم از ﺗﺄﺛﯾرات ﮐل اﭘراﺗورھﺎی
ﺣﻣلوﻧﻘل رﯾﻠﯽ ﺑر ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﻣﺗﻣرﮐز ﺧواھد ﺷد )ﺷﮑل . (15در ﺳﻧﺎرﯾو ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ ،ﺟﺑران اﻗﺗﺻﺎدی آھﺳﺗﮫﺗر ﺑﮫ
طور ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑر ﺗراﻓﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽﮔذارد .ﺑﮫ وﯾژه در ﺳﺎل  2021ﺑﯾش از دو ﺳوم ﮐل ﺗﺄﺛﯾر ﺑر اﭘراﺗورھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘل
رﯾﻠﯽ در ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﻣﺗﻣرﮐز ﺧواھد ﺷد.

اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳﺎلھﺎی  2020و 2021

ﺷﮑل  -14اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳﺎلھﺎی  2020و  ،2021ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ.
درﺻد اﻓت درآﻣدھﺎی ﺣﻣل ﺑﺎر در ﺳﺎل 2021

ﺷﮑل  -15درﺻد اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳﺎل  ،2021ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ھر ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ
اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری ﺳﺎل 2020
 3.2ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ

ﺗﺣت اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ،ﺟﺑران "ﺳرﯾﻊ" ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑﺎری ،ﺑﮫ ﻋﻠت اداﻣﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﺑر ﺑﺧش ﺑﺎری ،ﻧﺳﺑﺗﺎ ً آھﺳﺗﮫ ﺧواھد ﺑود .ﻣﻣﮑن
اﺳت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻣﺟددا ً ﺑﺎز ﺷوﻧد وﻟﯽ ﻣﺻرفﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻗدام ﺑﮫ ﺧرﯾد ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﻓرض ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺗﺟﺎری در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎ ﺑﻌد از ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻧوﺳﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻗﺑل از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،اﻣﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺳﺎد ﺷدن ﻣﯽﮐﻧد .ﻧﺑود ﺳﻔﺎرﺷﺎت در زﻧﺟﯾره ﺗﺎﻣﯾن ﻣوج دﯾﮕری از ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟدﯾد را اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد.

 3.2.1ﺳﺎل 2020

در اﯾن ﻣورد ،ﺑرﺧﻼف ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ ،ﺗﺎﺛﯾر ﮐﻣﺗری در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل  2020ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﯾﻣﮫ اول اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود
)ﺷﮑل  .(16ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑرای ﺳﺎل  ،2020ﺿرر و زﯾﺎن ﺑﺎری ﺑﯾﺷﺗر از  19ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرآورد ﺷده اﺳت .ﺿرر و
زﯾﺎن در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل 7.6ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دوره ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ ﺗﺎﺛﯾری ﺑﯾﺷﺗر از
 14ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺧواھد داﺷت .
اﻓت دراﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳﺎل 2020

ﺷﮑل  -16اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری ﺑرای ھر ﻧﯾﻣﮫ در ﺳﺎل  ، 2020ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﻧﺎطﻖ ﺗرﮐﯾﺑﯽ ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ
اﻓت دراﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳﺎلھﺎی  2020و 2021

ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫھﺎ ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﺎﺛﯾر در ﻣﺎﺑﻘﯽ دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت اھﻣﯾت ﺑﺎزار آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎھش درﺧواﺳت ،ﮐﮫ ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ
دوم اﯾن ﺳﺎل اداﻣﮫ دارد ،ﻣﺷﺎھده ﺧواھد ﺷد.
در اروﭘﺎ ،اﯾن ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺣدود ﺑﮫ ﮐﻣﺗر از  2ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل 2020ﺧواھد ﺑود ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در آﺳﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً 600
ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺧواھد رﺳﯾد )ﺷﮑل  .(17ﺿرر و زﯾﺎن ﺑﺎری ﺑﮫ ﻣﯾزان دوﺳوم در ﻣﺎﺑﻘﯽ دﻧﯾﺎ ،و ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم در ﺑﺎزار اروﭘﺎ واﻗﻊ
ﺷده اﺳت )ﺷﮑل  .(18ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﺎﺛﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت اھﻣﯾت ﺑﺎزار آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎھش درﺧواﺳت ،ﮐﮫ ﺗﺎ
ﻧﯾﻣﮫ دوم اﯾن ﺳﺎل اداﻣﮫ دارد ،ﺧواھد ﺑود.
اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳﺎل 2020

ﺷﮑل  -17اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ھر ﻧﯾﻣﮫ از ﺳﺎل  ، 2020ﺑﮫ ازای ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ
اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل 2020

اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل 2020

ﺷﮑل  -18درﺻد اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳﺎل  2020ﺑﮫ ازای ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ
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طﺑﻖ ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ ،ﺿرر و زﯾﺎن اﭘراﺗورھﺎی ﺣﻣل ﺑﺎر رﯾﻠﯽ در ﺳﺎل  6 ،2021ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرآورد ﺷده اﺳت
)ﺷﮑل  .(19اﯾن ﺿرر و زﯾﺎنھﺎ ﺑرای ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺑﮫ ﻣﯾزان  7.6ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دوره ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗﺣت
ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران آھﺳﺗﮫ ﺗﺄﺛﯾری ﺑﺎﻻﺗر از  14ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺧواھد داﺷت.
آﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری ﺳﺎل 2020

ﺷﮑل  -19اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری ﺑرای ﺳﺎلھﺎی  2020و  ،2021ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎطﻖ ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺑﮫ ازای ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ

وﻗﺗﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود  ،اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﮫ ﺳرﻋت ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﺷوﻧد )ﺷﮑل  .(20ﮐﺎھش ﮐﻠﯽ ﺿرر و زﯾﺎنھﺎ
ﺑﮫ وﯾژه در آﺳﯾﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺷﻣﮕﯾر اﺳت  ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  2021ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻧرﻣﺎل ﺑرای اﭘراﺗورھﺎی ﺑﺎر
رﯾﻠﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷود .ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﺄﺛﯾر در ﺑﻘﯾﮫ ﺟﮭﺎن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﺷد ﮐﻧدﺗر ﺗراﻓﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻗﺎره
آﻣرﯾﮑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﯾش از ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم ﺗﺄﺛﯾر ﺑرای ﺳﺎل  2021در آن ﻗﺳﻣت از ﺟﮭﺎن ﺧواھد ﺑود  ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ در اروﭘﺎ ﺗﺄﺛﯾر آن  23درﺻد ﺧواھد ﯾود )ﺷﮑل .(21

اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳﺎلھﺎی  2020و 2021

ﺷﮑل  -20اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳﺎلھﺎی  2020و  2021ﺑﮫ ازای ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ
اﻓت درآﻣدھﺎی ﺣﻣل ﺑﺎر 2021

ﺷﮑل  -21درﺻد اﻓت درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳﺎل  2021ﺑﮫ ازای ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳﻧﺎرﯾوی ﺟﺑران ﺳرﯾﻊ

 3.3ﺧﻼﺻﮫای از ﺿرر و زﯾﺎنھﺎی ﺑﺎری
در ﺧﺎﺗﻣﮫ ،اﮔر درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓری ﮐﻣﺗر ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺿرر و زﯾﺎنھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن
ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و در آﺳﯾﺎ ﮐﻣﺗر ﭼﺷﻣﮕﯾر اﺳت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺟﮭﺎن در ﺑﯾﺷﺗر ﺷرﮐتھﺎ ﺗوﻟﯾد ﺧود را از ﺳر ﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل،
ﺟﺎی ﺗردﯾد اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ آﺳﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺟﺑران را ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺷرﮐﺎی ﺗﺟﺎری ﻣﻧطﻘﮫ در ﯾﮏ وﺿﻌﯾت
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺷدت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﺧﺗﻼل ﮐﻠﯽ ،ﺿرر و زﯾﺎنھﺎی درآﻣدھﺎی ﺑﺎری در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل
 2019در ﺟدول  2ﺗﺣت ھر ﺳﻧﺎرﯾو ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت.
درآﻣدھﺎی ﺑﺎری ﺳﺎلھﺎی  2020 ،2019و 2021

ﺟدول  -2درآﻣدھﺎی ﺑﺎری ﺳﺎلھﺎی  2020و  2021در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل 2019

 -4اﻗداﻣﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدي
ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی اﺧﺗﺻﺎص دارد و ﺑﮭرهﺑرداران رﯾﻠﯽ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻣﯽﺗواﻧﻧد در اﯾن
ﺷراﯾط ﺳﺧت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .در واﻗﻊ ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت اول اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﺷﺎھده ﺷد ،ﺗﺄﺛﯾر اﻗﺗﺻﺎدی در راهآھن ﺗﺎ
 125ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺗﺧﻣﯾن زده ﻣﯽﺷود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﻛﮫ ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻣﻛن اﺳت اوﻟوﯾتھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﻧظر ﺑﮫ ﻧﺣوه ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎزار رﯾﻠﯽ ،ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن
ﺑﺧش از ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻋودت داده ﺷده ﺗوﺳط اﻋﺿﺎ ﺗوﺳط ﮔروه ﻛﺎري  UICدو ﺑﺎر ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت :ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ھﻣﮫ
اﻋﺿﺎ ،و ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﻘط ﺑﺎ ﺷرﮐت ھﺎی رﯾﻠﯽ ﺑدون ﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ.
ﺑرای اﯾن ﻣوﺿوع ،ﭘﻧﺞ روش ﻣﻣﮑن ﮐﮫ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﺗوﺳط ﭘﺎﺳﺦ دھﻧدﮔﺎن را داده و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔزﯾﻧﮫای ﺑرای ﭘر
ﮐردن ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت:
• ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم
• ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ
• ﮐﺎھش  /ﺣذف ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ارزش اﻓزوده و ﺳﺎﯾر ﻣﺎﻟﯾﺎتھﺎ
• وامھﺎی ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ
• روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﯾن ھﻣﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘﻠﯽ
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦدھﻧده ﺗﻣﺎﯾل دارد از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻓوری ﺑرﺧوردار ﺷود ،ﭼون در ﻣدﯾرﯾت ﻧﻘدی
وی ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺄﺛﯾرﮔذار اﺳت.
ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن اﯾن ﺑﺧش ،درآﻣد ﺧود را از دﺳت ﻧﻣﯽدھﻧد .در اﯾن اﻗدام،
ﮐﮫ در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺗﺻوﯾب ﺷد ،ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﺗوﺳط دوﻟت ﺑﮫ ﻣدﯾر زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ داده ﻣﯽﺷود و ﺳﭘس ھزﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ را ﺑرای
ﺷرﮐتھﺎی رﯾﻠﯽ ﮐﺎھش ﻣﯽدھد.
ﮐﺎھش ﯾﺎ ﺣذف ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ارزش اﻓزوده و ﺳﺎﯾر ﻣﺎﻟﯾﺎتھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن در اﯾن ﺑﺧش ،درآﻣد
ﺧود را از دﺳت ﻧﻣﯽدھﻧد.
وامھﺎی ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺟذب ﺑرﺧﯽ ﺷوکھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی را ﺑرای ﺷرﮐتھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗوﺳط دوﻟت ﻓراﻧﺳﮫ
ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن وامھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻓراﻧﺳوی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﻗف ﺗﺟﺎرت ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﻣطرح ﺷده اﺳت.
روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﯾن ھﻣﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﻗداﻣﺎت ﻓوق اﻟﻌﺎده اﻋﻼم ﺷده ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﺑﺧشھﺎ )ﺣﻣلوﻧﻘل ھواﯾﯽ،
ﺟﺎدهای اﻣﺎ ﭼﻧد ﻣورد( ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﺑرای ﺑﺧش رﯾﻠﯽ ﻧﯾز اﻋﻼم ﺷود.
ﺑرای ﭘر ﮐردن ﮔزﯾﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ،ﭘﺎﺳﺦدھﻧدﮔﺎن ﺑﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل ﺟﺑران ﮐوﺗﺎه ﻣدت و ﻣﯾﺎن ﻣدت دﺳﺗﻣزد در طول ﺑﺣران ﮐوﯾد
 19و ﮐﺎھش ﺑدھﯽ ﺑﮫ طور ﺑﻠﻧد ﻣدت اﺷﺎره ﮐردﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن اوﻟﯾن ﺑرآورد ،ھﻧوز ھﯾﭻ ﮔزﯾﻧﮫ ای ﺗوﺳط ﺷﻣﺎرﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎﺳﺦدھﻧدﮔﺎن
ﺟﮭت اﻧﺟﺎم آﻧﺎﻟﯾز اھﻣﯾت اﯾن اﻗداﻣﺎت در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘر ﻧﺷده اﺳت.
از ﭘﺎﺳﺦ دھﻧدﮔﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎ را از  1ﺗﺎ  6رﺗﺑﮫﺑﻧدی ﮐﻧﻧد  ،ﻋدد  1ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻗدام اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای آﻧﮭﺎ و  6آﺧرﯾن
اﻗدام اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،داﺷﺗن رﻗﻣﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻗدام اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺷدت ﻣورد ﭘﺳﻧد
ﭘﺎﺳﺦدھﻧدﮔﺎن ﺑوده اﺳت.
ھﻣﺎﻧﻧد ﻗﺳﻣت اول اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،در اﯾﻧﺟﺎ از ﭘﺎﺳﺦدھﻧدﮔﺎن ﻧﯾز ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﻣﯾﺎن ﻣدت و ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﻓﮑر
ﮐﻧﻧد.

 4.1ﻣﯾﺎن وﮐوﺗﺎه ﻣدت
ﺑرای ﮐوﺗﺎه ﻣدت و ﻣﯾﺎن ﻣدت )ﺷﮑل  (22ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ،روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن اوﻟوﯾت ﻣﮭم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘوﺷش
ﺿرر وزﯾﺎنھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ،زﯾرا ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣطﻠوبﺗرﯾن ﭘﺎﺳﺦ اﺳت).ﺑﺎ ﻣﻘدار .(1.6
ﺗداﺑﯾر ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی – اوﻟوﯾتھﺎی ﮐوﺗﺎهﻣدت

ﺷﮑل  -22اوﻟوﯾتھﺎی ﺗداﺑﯾر ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی در ﮐوﺗﺎه و ﻣﯾﺎن ﻣدت

اﯾن ﻣﻌﻧﯽ وام
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﯾن
ﺗوﺟﮫ:روﯾﮫ
ﯾﮏTﺑﮫ VAو
ﮐﺎھش/ﺣذف
ﻣﺎﻟﯽ.
ﮐﻣﮏاﺳت
ھزﯾﻧﮫﭘﺳﻧد ﭘﺎﺳﺦدھﻧدﮔﺎن
ﮐﺎھشﻣورد
ﺗﺿﻣﯾﻧﯽاﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺷدت
ھﺎیﮐﮫ اﻗدام
اﺳت
ﻣﻘداری ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
داﺷﺗن
ﻣﺳﺗﻘﯾم
دﺳﺗرﺳﯽ
ھﻣﮫ ﺷﯾوهھﺎی
ﺳﺎﯾر ﻋوارض
اﻗداﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ از ﻧظر ﭘﺎﺳﺦدھﻧدﮔﺎن از اوﻟوﯾت ﻣﺗوﺳط ﺑرﺧوردار
ﺑرای ﺳﺎﯾر
ﺣﻣلوﻧﻘﻠﯽ
ھﺳﺗﻧد .دوﻣﯾن اوﻟوﯾت ﺑﺎ ﻣﻘداری ﺑراﺑر ﺑﺎ  3.2ﮐﺎھش ﻧرخ ﺷﺎرژ دﺳﺗرﺳﯽ اﺳت .اوﻟوﯾت ﺳوم ﺑﺎ ﻣﻘداری ﺑراﺑر ﺑﺎ  ،3.4اﻣﮑﺎن
ﺑرﺧورداری از ﺑرﺧﯽ وام ھﺎی ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﻓراھم اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اوﻟوﯾت ﭼﮭﺎرم ﮐﺎھش ﯾﺎ ﺣذف ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ارزش اﻓزوده ﯾﺎ
ﺳﺎﯾر ﻣﺎﻟﯾﺎتھﺎ اﺳت و ﺑﺎﻻﺧره آﺧرﯾن اوﻟوﯾت ﺑﮫ ﺻورت ﮐوﺗﺎه ﻣدت و ﻣﯾﺎن ﻣدت ﻣرﺑوط ﺑﮫ داﺷﺗن روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﯾن ھﻣﮫ
ﺷﯾوهھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘﻠﯽ اﺳت.
اﮔر ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل را ﺑدون ﭘﺎﺳﺦ ﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻘﺎدﯾر اوﻟوﯾت ﻓﻘط ﺑﮫ ﺻورت
ﺟزﺋﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ،اوﻟوﯾت ﺑرای ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد )از  3.2ﺑﮫ  3.1ﻣﯽ رﺳد( ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ دارای اوﻟوﯾت اﺳت  ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﻧﮫ ﭼﻧدان زﯾﺎد )ﺷﮑل .(23
ﺗداﺑﯾر ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی  -اوﻟوﯾتھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑدون ﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ

وامھﺎی ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ

ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﯾﺎنھزﯾﻧﮫ
ﮐﺎھش
اوﻟوﯾتVAT
ﮐﺎھش/ﺣذف
زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ
ھﺎی وﺗداﺑﯾر ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎدی در ﮐوﺗﺎه و
روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﯾن ﺷﮑل -23
دﺳﺗرﺳﯽﻣدت ﺑدون ﻣدﯾرانﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺳﺎﯾر ﻋوارض
ھﻣﮫ ﺷﯾوهھﺎی
داﺷﺗن ﻣﻘداری ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻗدام اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺷدت ﻣورد ﭘﺳﻧد ﭘﺎﺳﺦدھﻧدﮔﺎن اﺳت.
ﺗوﺟﮫ
ﺣﻣل:وﻧﻘﻠﯽ
 -4.2ﺑﻠﻧد ﻣدت
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺑﻠﻧد ﻣدت ﻣﺷﺗﻣل ﺑرﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ،اوﻟوﯾتھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐوﺗﺎه ﻣدت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد
)ﺷﮑل  .(24در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻗداﻣﯽ اﺳت ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗرﯾن اوﻟوﯾت ،اوﻟوﯾت دوم ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد .در طوﻻﻧﯽ ﻣدت،
روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﯾن ھﻣﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘﻠﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﯽﺷود ﺑﮫ اوﻟوﯾت ﺳوم ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود .وامھﺎی
ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ در اوﻟوﯾت ﭼﮭﺎرم و ﮐﺎھش ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ارزش اﻓزوده ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺎﻟﯾﺎتھﺎ در ﮐﻣﺗرﯾن اوﻟوﯾت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .وﺿﻌﯾت،

ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺎﻻﺗرﯾن اوﻟوﯾت ﮐﻣﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﮐﺎھش
ھزﯾﻧﮫ دﺳﺗرﺳﯽ داده ﻣﯽﺷود.
اﻗداﻣﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی – اوﻟوﯾتھﺎی طوﻻﻧﯽ ﻣدت

وامھﺎی ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ
ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ
ﮐﺎھش/ﺣذف VAT
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﯾن ھﻣﮫ
دﺳﺗرﺳﯽ
و ﺳﺎﯾر ﻋوارض
ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺷﯾوهھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘﻠﯽ
ﺷﮑل  :24اوﻟوﯾتھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی در ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑدون ﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ

ﺗوﺟﮫ :دارا ﺑودن ﻣﻘدار ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻗدام اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺷدت ﻣورد ﭘﺳﻧد ﭘﺎﺳﺦدھﻧدﮔﺎن اﺳت
اﻗداﻣﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی – اوﻟوﯾتھﺎی طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺑدون ﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ

ﺷﮑل  :25اوﻟوﯾتھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی در ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑدون ﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ
وامھﺎی
ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ

ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ھزﯾﻧﮫ
ﮐﺎھش
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﯾن
روﯾﮫ
ھﺎی VAو
ﮐﺎھش/ﺣذف T
ﺑدون ﻣدﯾران زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ
ﻣدت
ھﻣﮫاﻗﺗﺻﺎدی در ﺑﻠﻧد
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
اﻗداﻣﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺷﮑل  :25اوﻟوﯾت
ﻣﺳﺗﻘﯾم
دﺳﺗرﺳﯽ
ﺷﯾوهھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘﻠﯽ
ﺳﺎﯾر ﻋوارض

ﺗوﺟﮫ :دارا ﺑودن ﻣﻘدار ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻗدام اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺷدت ﻣورد ﭘﺳﻧد ﭘﺎﺳﺦدھﻧدﮔﺎن اﺳت
 4.3ﺧﻼﺻﮫ ای از اﻗداﻣﺎت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﻗﺗﺻﺎدی
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﺑرای ﺳﺎﯾر ﺑﺧشھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘل اﺟرا ﺷده اﺳت ،اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود اﻗداﻣﺎت
ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑرای ﺑﺧش رﯾﻠﯽ ﻧﯾز اﻧﺟﺎم ﺷود ،زﯾرا ﺑﮫ ﺷدت در اﺛر ﻗرﻧطﯾﻧﮫ و ﺳﺎﯾر ﻣﺣدودﯾتھﺎی اﻋﻣﺎل ﺷده ﺗوﺳط دوﻟت و
ﺳﭘس ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﭘس از ﮐوﯾد  19ﺿرﺑﮫ ﺧورده اﺳت .اوﻟوﯾت ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺧش
رﯾﻠﯽ در ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺧﺗﻠف دﻧﯾﺎ ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ داﻣﻧﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ،آﻣوزش ﻋﻣﻠﯾﺎت و ﻧﮕﮭداری ﯾﺎ ھردو ﻣﺣدود ﺷود،
ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد .اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ دوﻟتھﺎ از ﺑﺧش رﯾﻠﯽ ،ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ھﻣزﻣﺎن ﭘﺎﯾدارﺗرﯾن و اﯾﻣنﺗرﯾن ﺷﯾوه ﺣﻣلوﻧﻘل ﮐﮫ در ﺑﯾﺷﺗر
ﮐﺷورھﺎ ﻧﻘش ﻋﻣدهای در ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭرهﺑرداری آﯾﻧده دارد ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ وﯾژه در ﻣورد ﺣﻣلوﻧﻘل ﺑﺎری ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد
در ﺣﻣﺎﯾت از ﯾﮏ زﻧﺟﯾره ارزش ﻟﺟﺳﺗﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾدار ﮐﻠﯾدی ﺑﺎﺷد ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺳﺎﻓری در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط ﺳﻔر و
اﻧﺗظﺎرات ﺑﮫ ﺷدت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧد ،ﺻﺎدق اﺳت.
ﺟﺎﻟب اﺳت ﺗﺄﮐﯾد ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ؛ ﺑﯾﺷﺗر اﻋﺿﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی ﻣدﯾرﯾت وﺟﮫ ﻧﻘد روﺑرو ھﺳﺗﻧد و ﻏﺎﻟﺑﺎ ً
ﺑر ﯾﮏ اوﻟوﯾت ﺗﺎﮐﯾد ﮐردﻧد و آن ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎھش و روﯾﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﯾن ھﻣﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘﻠﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن وﺟود از ﻣوارد طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود.

 -5ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری
ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷدت ﻗرﻧطﯾﻧﮫ ،ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺳﻔر و رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده و ﺗﺿﻌﯾف ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺄﺛﯾر رﮐود ﺟﮭﺎﻧﯽ در
ﻣﺷﺎﻏل و اﻋﺗﻣﺎد ،ﺷرﮐتھﺎی رﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫای ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد.
اوﻟﯾن ﺑرآورد اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗوﺳط  UICو اﻋﺿﺎی آن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺳﺎﻓری در ﮐل ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳﺎل 2019
ﺑﯾﺷﺗر از ٪30ﮐﺎھش داﺷﺗﮫ اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﺑﺧش ﺑﺎری ﺑﮫ طور ﻣﺗوﺳط  ٪10ﻧﺳﺑت ﺑﮫ درآﻣد ﺳﺎل ﻗﺑل
ﮐﺎھش ﻧﺷﺎن دھد .اﯾن ﻣﯾزان ﺑرای ﺳﺎلھﺎی  2020و  2021در ﺣدود  125ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑرای ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﺑرﺧﯽ
ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل طول ﺑﮑﺷد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ اﭘراﺗورھﺎی رﯾﻠﯽ ﻧﺷﺎن دادهاﻧد ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﺑﺣرانھﺎ اﻧﻌطﺎفﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ،
از دوﻟتھﺎ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود اﻗداﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺧش رﯾﻠﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اوﻟوﯾت داده ﺷده ﺑﮫ ﺑﺧش رﯾﻠﯽ،
ﻗﺎﺑل رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﺳﺎﯾر روشھﺎی ﺣﻣلوﻧﻘل ،ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﻧﺻر ﮐﻠﯾدی ﺑرای آﯾﻧده و ﭘﺎﯾدارﺗرﯾن و اﯾﻣنﺗرﯾن روش ﺣﻣلوﻧﻘﻠﯽ اﺳت،
اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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