دو ﻣﻌﻀﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮ ﺒﺎن اﺳﺖ
ﺑﯿﻤﮑﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ؛ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ اﺿﺎﻓﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۶۰۵۸ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۰۴ :اﺳﻔﻨﺪ ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۸

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯿﻤﮑﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ؛ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ در
ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺳﻮﺧﺖ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮوی از
ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻮﺧﺖ آﯾﻤﻮ و اﺳﺘﻔﺎده اﻟﺰاﻣﯽ از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﮐﻢ ﺳﻮﻟﻔﻮر ،دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
"ﭘﺘﺮﺳﻨﺪ" ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ارﺷﺪ ﺑﯿﻤﮑﻮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎُ ،اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی
اﻋﻈﻤﯽ از ﭼﯿﻦ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ،اﺟﺎزه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﻤﮑﻮ ﺳﻪ ﺗﺎ
ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻨﺎورﯾﻮی اول؛ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وﯾﺮوس در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اﻋﻈﻤﯽ از ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻮرﯾﻪ ﻣﻬﺎر ﺷﻮد و ﮐﺎرﮔﺮان
ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم؛ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده وﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺎه ﻣﺎرس اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از
آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در ﻣﺎه آورﯾﻞ وﻣﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺮﻣﺎل و ﻋﺎدی ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﻮم؛ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺨﺺ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻗﺐ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ را ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش اداﻣﻪ داد :ﯾﺎردﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی در ﭼﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و وﺿﻊ اﺿﻄﺮاری را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻼرﮐﺴﻮﻧﺰ ،ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  ۱۵۰ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور در ﯾﺎردﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﮑﺮاﺑﺮ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮاﺳﺖ :ﺑﺎزار ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻻﯾﻨﻔﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺎری آن ،ﭼﯿﻦ-اروﭘﺎ و ﭼﯿﻦ-
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﻞ زﻧﺠﯿﺮۀ ﻋﺮﺿﻪ درﺣﺎل ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری
از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻄﻮح ﭘﺎ ﻦ ﺗﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دوم
اﯾﻨﮑﻪ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺴﮑﺮاﻧﮥ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻞ ﺳﻔﺮﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدهای زده اﻧﺪ .ﺑﺮﻃﺒﻖ آﻣﺎر آﻟﻔﺎﻻﯾﻨﺮ ۴۰ ،ﺳﻔﺮ
ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎل ﻧﻮی ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﮐﻨﺴﻞ  ۱۵ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻓﻠﮥ ﺧﺸﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻬﻢ  ۳۵درﺻﺪی از ﮐﻞ واردات درﯾﺎﺑُﺮد را در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺗﻘﺎﺿﺎی واردات ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ
اﺧﺘﺼﺎص داد.
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزارﻓﻠﮥ ﺧﺸﮏ از ﯾﮏ ﺷﯿﺐ ﺻﻌﻮدی ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎل ﻧﻮی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ را ﺑﺮﻫﻢ زد و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ ﻓﻠﮥ ﺧﺸﮏ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درآﻣﺪ ﻓﻠﮥ ﺧﺸﮏ در روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ روی دو ﻫﺰار و  ۷۳۵دﻻر
در روز اﯾﺴﺘﺎد.
اﯾﻦ ﮔﺰارش درﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮای ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﯾﺰش ﻧﺮخﻫﺎی ﮐﺮاﯾﮥ ﺣﻤﻞ ﺑﺎزار ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه
اﺳﺖ .درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﮑﺶ ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﭼﯿﻦ از  ۱۰۳ﻫﺰار و  ۵۲دﻻر در روز در دوم ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ  ۱۸ﻫﺰار و
 ۳۲۶دﻻر در ﻫﺸﺘﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ روی روﻧﺪ ﺑﺎزار ﺗﺎﻧﮑﺮ ﺣﻤﻞ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ واﺣﺪ داﻧﯿﺎل ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻔﺘﮑﺶ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﺎﺳﮑﻮ ﺳﺒﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻔﺘﮑﺶﻫﺎی اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎزاد
ﺷﺪه اﺳﺖ.

