گزارش آخرین وضعیت کرونا بر اقتصاد و تجارت یونان
آمار
نمودار اول روند ابتال به ویروس کرونا در کشورهای بلژیک ،هلند ،پرتغال و یونان را از  26فوریه تا  22آوریل نشان میدهد
نمودار دوم میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در همان کشورها را از تاریخ  6مارس تا  22آوریل نشان داده است.
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وضعیت مشاغل
سازمان آمار یونان می گوید  2۰۵۹6۴کسب و کار با  1۰6۳۰۹۸نفر نیروی کار بدلیل محدودیت های ناشی از کرونا در حالت تعلیق
قرار گرفته اند .این تعداد  1۴/6درصد کل کسب و کارهای کشور و  2۵/۴درصد کل نیروی کار یونان را در بر میگیرد .کل گردش
مالی این شرکتها در فوریه  2۰2۰بالغ بر  1/۰2میلیارد یورو بوده و بیش از  ۳2/۵میلیون یورو در صادرات کشور سهم داشته اند.
بیشتر این کسب و کارها در منطقه اژه جنوبی فعالیت داشته اند و تنها  2۰/7درصد این مشاغل در منطقه اتیکا واقع می باشند.
اصنافی که بیش از همه تحت تاثیر قرنطینه قرار گرفته اند ۸۸/۸ ،درصد آموزشگاهها ۸7/1 ،درصد هتلها ۸6/7 ،درصد باشگاههای
ورزشی و  ۸۰/۹درصد رستورانها میباشند .اما براساس تعداد مشاغل  ۹۴/2درصد نیروی کار هتلها کار خود را از دست داده اند .بر
اساس همین آمار ،از این تعداد حدود  1۸۰هزار کسب و کار ،کمتر از  1۰نفر نیروی کار داشته و  2۵۵شرکت بیش از  2۵۰نفر نیروی
کار داشته اند .بانک مرکزی یونان اعالم کرده که پیش بینی های خود مبنی بر رشد اقتصادی  2/۴درصدی در سال جاری را با توجه
به تاثیرات شیوع ویروس کرونا در خوشبینانه ترین حالت به منفی چهار درصد کاهش داده است.
نرخ بیکاری
بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت کار یونان ،طی ماه مارس گذشته آمار اشتغال در یونان به شدت کاهش یافته و  ۴1۹۰۳نفر بر
آمار بیکاری افزوده شده است .این آمار از محدودیت هایی که دولت بر مقابله با کرونا اعمال نمود پرده برداشته است .چنین آماری
در  1۹سال اخیر در یونان بی سابقه بوده و حتی طی ده سال سیاه بحران مالی در این کشور تجربه نشده است .در مجموع 1۰۳۰۰2
شغل جدید طی ماه مارس در یونان ایجاد شده است اما در مدت زمان مشابه  1۴۴۹۰۵شغل از بین رفته است .البته پیش از این نیز
شواهد حاکی از این تراز منفی در اشتغال زایی بود .اگر مارس  2۰2۰را با مارس  2۰1۹مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که یونان
 ۴۳۳7۳شغل جدید در سال  2۰1۹ایجاد کرده بود .البته وزیر کار یونان موضوع را موقت توصیف کرده و قول داده دولت تمامی توان
خود را برای بازسازی اقتصاد کشور به کار گیرد.
وضعیت گردشگری
به گفته رئیس اتحادیه هتلداران یونان ،صنعت گردشگری کشور به شدت تحت تاثیر بحران کرونا قرار گرفته است و پیش بینی می
شود  ۵۰درصد از درآمد گردشگری خود را در سال  2۰2۰از دست بدهد .سناریوی خوش بینانه این است که فصل گردشگری از اول
جوالی ( 11تیر) آغاز شود .یعنی چند ماه بعد از روال معمول و این یعنی بیش از  1۰میلیارد یورو به گردشگری لطمه وارد خواهد
کرد .در حال حاضر تنها  ۳۰۰هتل در سراسر کشور فعال هستند که همگی تحت ضوابط سختگیرانه ای کار می کنند.
نوسانات قیمتها
شیوع کرونا قیمت میوه و سبزیجات را در یونان تا  2۰۰درصد افزایش داده است .بر اساس داده های بازار مرکزی آتن ،قیمت عمده
فروشی گوجهفرنگی با  ۵۰درصد افزایش (از ۰/۵یورو به  ۰/7۵یورو در کیلو) ،خیار با  ۵۵درصد افزایش ،کدو  ۳۳درصد ،کاهو 2۰
درصد و کلم با  2۰۰درصد افزایش روبرو بوده است .از طرفی قیمت لیمو  1۰درصد (از  1یورو به  1/1یورو) ،پرتغال  7/1۴درصد و
توت فرنگی  2۸/7درصد افزایش یافته است .بازاریان معتقدند تا زمانیکه شرایط به حالت عادی بازنگردد ،افزایش قیمت ها ادامه
خواهد یافت و چه بسا در آینده بیش از نیز خواهد شد .کشاورزان نیز برای برداشت محصول با مشکالت متعددی مواجه هستند.
محدودیت های تردد بین شهری ،حمل کاال و محصوالت کشاورزی میان شهرها را دشوار نموده است .در عین حال صادرات این
محصوالت  1۵۰درصد افزایش یافته تا نیاز کشورهایی چون ایتالیا را تامین نماید .انتظار می رود قیمت برنج نیز با افزایش تقاضای
جهانی افزایش یابد .قیمت جهانی برنج هم اکنون در باالترین سطح خود از آوریل  2۰1۳قرار گرفته است.
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سیاست ها و راهکارهای پیش بینی شده
اقدامات دولت یونان
یونان یکی از اولین کشورهای اروپایی بوده که تدابیر شدیدی جهت پیشگیری از گسترش کرونا در کشور اعمال نمود و محدودیتهایی
را در خصوص تردد شهروندان ،تعطیلی مدارس ،دانشگاه ها و فروشگاهها وضع کرد.
ابتدا با مشاهده چند مورد ابتال و درحالیکه هنوز هیچ مورد فوتی ثبت نشده بود ،در سه استان کشور به سرعت اقدامات اضطراری در
این مناطق اعمال گردید .بنحوی که در مناطق آکیا ،الیس و زانته ،مدارس ،مراکز ورزشی ،سینماها ،تئاترها و سایر مکانهای تجمع
عمومی ابتدا به مدت  ۴۸ساعت تعطیل اعالم شد .عالوه بر این ،مردم این  ۳منطقه از انجام سفرهای خارج از کشور منع شده و کلیه
باشگاه های ورزشی مجبور شدند بدون حضور هواداران ،بازی های خود را برگزار کنند.
در اواخر مارس عالوه بر تعطیلی کلیه فروشگاهها ،مراکز فرهنگی و عمومی در سراسر کشور ،برگزاری هر گونه برنامه جمعی حداقل
تا  27آوریل ( ۸اردیبهشت ماه) ممنوع شد .زمان برگزاری چندین نمایشگاه بین المللی که قرار بود در آوریل برگزار شود ،نیز تغییر
کرد .نمایشگاه کشتیرانی پاسادونیا به اواخر اکتبر ( اوایل آبان ماه) موکول شده و نمایشگاه روبوتکس تا اطالع ثانوی به تعویق افتاد.
محدودیت های تردد
وزارت رفاه و تامین اجتماعی یونان ،شماره تلفن  1۳۰۳۳را اعالم نمود و از مردم خواست تا در صورت نیاز به خروج از منزل ،نام و
نام خانوادگی خود را به همراه دلیل خروج از منزل به این شماره پیامک کنند .این وزارتخانه اعالم کرده است که روزانه حدود 2
میلیون پیامک دریافت می کند.
مردم شش دلیل می توانند برای خروج از منزل ذکر کنند:
 .1مراجعه به داروخانه یا پزشک در صورت فوریت
 .2مراجعه به سوپرمارکت هایی که فاقد پیک هستند جهت خرید کاالهای ضروری
 .۳مراجعه به بانک در صورتیکه امکان استفاده از اینترنت بانک میسر نباشد
 .۴جهت کمک به مردم نیازمند
 .۵رفتن به مراسمات (مذهبی ،ازدواج و  )...تحت شرایطی که قانون معین کرده است
 .6نرمش در فضای باز یا به گردش بردن حیوانات خانگی که در اینصورت می بایست فاصله حداقل  1/۵متری خود با دیگران
را حفظ کنند
متقاضیان خروج از منزل پس از ذکر مشخصات خود می بایست عدد مربوطه را به شماره تلفن ذکر شده پیامک کرده و قبل از خروج
از منزل حتما پیامک تاییدیه را دریافت کنند .متقاضی موظف است در صورت درخواست پلیس کارت هویت و پیامک دریافتی از
وزارت تامین اجتماعی را به پلیس ارائه کند.
خروج از منزل بدون داشتن مجوز تردد 1۵۰ ،یورو جریمه در پی خواهد داشت .مسافرینی که از خارج از کشور بازگشته اند می
بایست دو هفته در قرنطینه بمانند و در صورت تخطی و خروج از قرنطینه با جریمه  ۵هزار یورویی مواجه خواهند بود.
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میتسوتاکیس نخست وزیر یونان از تمام اعضای کابینه و نمایندگان پارلمان عضو حزب دموکراسی نوین (حزب حاکم) درخواست
نمود نیمی از حقوق خود را در دو ماه مارس و آوریل به صندوق مبارزه با کرونا اهدا کنند .آقای میتسوتاکیس در پیام توییتری خود
از احزاب دیگر کشور نیز خواسته است به این پویش بپیوندند.
در پیام وی آمده است « :همه ما در برابر این تهدید قرار داریم .اما هر کسی می بایست بر اساس توان خود با آن مقابله کند و لذا
نظام سیاسی کشور می بایست در خط مقدم این نبرد قرار گیرد .در یک اقدام نمادین من از تمامی وزرا ،معاونین وزرا و تمام نمایندگان
پارلمان عضو حزب دموکراسی نوین ،می خواهم که  ۵۰درصد از حقوق خود را طی دو ماه آینده به این امر اختصاص دهند تا در
اختیار صندوق قرار گیرد .من مطمئن هستم که این طرح توسط دیگر احزاب کشور نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
فعالیت بانکها
اتحادیه بانکی یونان  Hellenic Association of Banksتمهیداتی را جهت ایجاد محدودیت در ارتباط با کارکنان بانک های
کشور و مشتریان اتخاذ نموده است .بر این اساس ،با متوقف کردن بسیاری از عملیات بانکی به صورت حضوری ،مشتریان را به استفاده
از خدمات بانک الکترونیک و استفاده از کارت های بانکی در عابر بانک ها ترغیب نمودند .کلیه شعب بانکی ملزم شدند این محدودیت
های حضوری را از  ۵فروردین اعمال کنند.
محدودیت هایی که مراجعین حضوری با آن روبرو خواهند بود شامل موارد ذیل است:
 -1برداشت پول تا سقف  ۴۰۰یورو صرفا از طریق عابربانک میسر است.
 -2واریز پول تا سقف  1۰۰۰یورو صرفا از طریق عابربانک میسر است.
 -۳پرداخت کلیه قبوض (آب ،برق ،تلفن ،بیمه و  )...صرفا از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک امکان پذیر است .دریافت نقدی به
هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.
 -۴درج مانده حساب در دفترچه های بانکی انجام پذیر نمی باشد و صرفا از طریق اینترنت بانک قابل دسترس است.
وضعیت پروازها
هواپیمایی ایجین یونان اعالم کرد که کلیه پروازهای بین المللی خود شامل پروازهای ورودی و خروجی را از  26مارس ( 7فروردین)
تا  ۳۰آوریل( 11اردیبهشت) به حالت تعلیق در آورده است .با این وجود یک خط هوایی بین آتن و بروکسل بمنظور حفظ ارتباط
کشور با مرکز سیاسی اتحادیه اروپا برقرار خواهد ماند .هواپیمایی ایجین عالوه براین برنامه پروازهای داخلی خود را نیز بدلیل جلوگیری
از گسترش ویروس کرونا محدود کرده است.
فعالیت اتاق بازرگانی آتن
اتاق بازرگانی آتن اوایل اسفندماه رسما اعالم کرد که کلیه برنامه های برون مرزی خود را به دلیل شیوع ویروس کرونا به حالت تعلیق
درآورده است.
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اقدامات اتحادیه اروپا
وزرای دارایی اتحادیه اروپا توافق کرده اند با توجه به لطمات ناشی از شیوع کرونا بر وضعیت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ،
 ۵۰۰میلیارد یورو با قید فوریت به این کشورها تزریق شود .این تصمیم پس از ساعتها بحث و تبادل نظر میان  1۹کشور عضو منطقه
یورو اتخاذ شده است .این طرح سه پاسخ قطعی به بحران داده است .کمک به کسب و کار های کوچک و متوسط از طریق بانک
سرمایه گذاری اروپا ،ایجاد برنامه های کار کوتاه مدت برای نیروی کار و سوم ارائه تسهیالت به کشورهای آسیب دیده از طریق
مکانیزم پایدار اروپا.
رفع محدودیت ها
از اوایل ماه می (نیمه اردیبهشت ماه) فاز اول کاهش محدودیت ها را به اجرا در خواهد آورد .در اولین فاز طرح رفع محدودیت ها که
بصورت گام به گام اجرا خواهد شد ،از  ۴می بخشی از محدودیت ها رفع می شود.
در اولین گام برخی از فروشگاهها از جمله فروشگاههای پوشاک و کفش بازگشایی خواهند شد .فاز دوم این طرح شامل کافه ها و
رستورانها خواهد بود بطوریکه صرفا امکان استفاده از حداقل تعداد میزهایشان خواهند داشت و مشتریان اجازه نخواهند داشت تا
نزدیک به یکدیگر بنشینند.
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