بانک ،بیمه و بورس
اخبار

مکاتبات با بانک مرکزی برای مهار کرونا
الکترونیکی میشود

بانک مرکزی به منظور مقابله جدی با شیوع ویروس کرونا و با هدف
کاهش مراجعات ،از مردم درخواســت کرد مکاتبات خود با این
بانک را از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور ،به صورت
الکترونیکی ارسال کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،براساس نامه ۱۱فروردین
 ۱۳۹۹ریاست جمهوری به منظور مقابله جدی با ویروس کرونا،
از این پس نسخه کاغذی مکاتبات وارده به بانک مرکزی دریافت
نمیشود.
مراجعهکننــدگان میتوانند مکاتبــات خــود را از طریق دفاتر
پیشخوان دولت در سراسر کشور به صورت الکترونیکی به آدرس
 dabirkhaneh@bamarkazi.gov.irارسال کنند.

آرامش در بازار ارز

هر دالر در صرافیهای بانکی ،امروز (دوشنبه) بدون تغییر قیمت
نسبت به روز معامالتی گذشــته ،با نرخ  ۱۵هزار و  ۸۰۰تومان به
فروش رسید.
نرخ خرید هر دالر در ساعت  ۱۳امروز در تابلوی صرافیهای بانکی
 ۱۵هزار و  ۷۰۰تومان و فروش  ۱۵هزار و  ۸۰۰تومان بود.
قیمت خرید هر یورو نیز  ۱۷هزار و  ۱۰۰تومان و نرخ فروش آن ۱۷
هزار و  ۲۰۰تومان شد.
میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی گذشته در سامانه سنا ۱۷
هزار و  ۳۱۵تومان و هر دالر  ۱۵هزار و  ۷۸۸تومان بود.
همچنین در سامانه نیما در روز معامالتی گذشته هر حواله یورو
 ۱۵هزار و  ۴۲۰تومان فروخته شد ،نرخ حواله دالر نیز  ۱۳هزار و
 ۹۷۴تومان بود.

حمایت از مصرف کنندگان ،بهترین راه حل
رونق اقتصادی در بحران کرونا

به گفته یک کارشناس ،به بخش ســامت که در پیکان مقابله با
کرونا است  ۱۲هزار میلیارد تومان ترزیق شده که قسمت عمدهای
از این اعتبار صرف حقوق و دستمزد و خرید تجهیزات مورد نیاز
می شود.
به گزارش ایسنا ،سیدحسن موســوی فرد ،کارشناس اقتصادی،
شب گذشــته در برنامه پایش که با موضوع « بررسی تصمیمات
اقتصادی ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا» روی آنتن رفت ،با
اشاره به اینکه کرونا بر روی معیشت خانوار ،کسب و کارها و دولت
تاثیر گذاشته اســت ،گفت :فعاالن اقتصادی به با تعطیل کردن
فعالیت های خود به علت این بیماری ضرر هنگفتی را متحمل شده
اند ،دولت نیز به دلیل کسری بودجه و افزایش هزینه های درمانی،
فشار مضاعفی را تحمل می کند.
وی بیان کرد :با تعطیل شدن کسب و کار ها ،درآمد های دولت نیز
از طریق عدم وصول مالیات ها کاهش پیدا می کند.
موسوی فرد گفت :بر اساس گزارشهای مرکز آمار ،به طور متوسط
خانوارهای شهری در ســال  ۴۳ ،۹۷میلیون تومان درآمد داشته
اند و  ۳۹میلیون تومان هزینه کرده اند کــه در حدود  ۱۰درصد
درآمدشان را پس انداز نموده اند.
کارشــناس اقتصادی برنامه پایش ادامه داد :با فرض اینکه سال
 ۹۸نیز مانند ســال قبل خود بوده باشد ،بنابراین می توان نتیجه
گرفت بخش عمده ای از این پس انداز در سال یک ماه اخیر به علت
تعطیلی کسب و کارها ،مصرف شده و از االن به بعد مشکل جدی
خانوارها شروع خواهد شد.
وی افزود :بر اساس آمارها  ۳۴درصد مردم دارای درآمد ثابت در
ماه هستند ۱۷ ،درصد دارای شغل آزاد و  ۴۹درصد مابقی درآمد
های متفرقه دارند ،بنابراین بخش اعظمی از اقتصاد کشور با شیوع
بیماری کرونا ،ضربه مهلکی خورده است.
موسوی فرد با بیان اینکه بحران کرونا باعث شده است تقاضای کاال
نیز در کشور کاهش پیدا کند ،گفت :البته همه کسب و کارها در
کشور به یک نسبت ضربه نخورده است ،به مثال بخش گردشگری
و پوشاک لطمه زیادی خورده است.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد :صنایع بهداشتی ،ارتباطی و
کسب و کارهای آنالین در این بحران سودهای زیادی کسب کرده
اند ،در دنیا کسب و کارهای مشــابه در این بحران جذب نیرو نیز
داشته اند.
وی ادامه داد :دولت برای کمک به کســب و کارها معافیت هایی
را در نظر گرفته است که می توان به اســتمهال مالیات ،عوارض
شهرداری ،کاهش بخشی از حق بیمه ها و در نظر گرفتن اعتباری
برای بیمه بیکاری اشاره کرد.
موسوی فرد گفت :همچنین محرومیت هایی که برای دارندگان
چک برگشتی نیز در نظر گرفته شد بود نیز برای مدت محدودی
تعدیل خواهد کرد.
کارشناس اقتصادی کشور ادامه داد :به بخش سالمت که در پیکان
مقابله با کرونا است  ۱۲هزار میلیارد تومان ترزیق شده که قسمت
عمده ای از این اعتبار صرف حقوق و دستمزد و خرید تجهیزات
مورد نیاز می شود .موسوی فرد بیان کرد :دولت در ادامه بسته های
حمایتی خود ۱۰۰ ،هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است
که  ۷۵هزار میلیارد تومان آن مستقیم به بخش کسب و کار کشور
کمک می شــود و با نرخ  ۱۲درصد به فعاالن اقتصادی تسهیالت
اعطا می گردد.
وی ادامــه داد :انتقادی که در این زمینه به دولت وارد می شــود
این است که مکانیزم شناسایی کســب و کارهای آسیب دیده و
مشمولین این تسهیالت مشخص نشــده است ،همچنین میزان
تسهیالت به هر کسب و کار و زمان اعطای آن نیز معلوم نیست.
این کارشــناس اقتصادی گفت :از طرفی با توجه به نبود سیستم
نظارتی قوی در بانک مرکزی ،این تضمین وجود ندارد که اعتبارات
در نظر گرفته شده به کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص پیدا
کند و ممکن است این تسهیالت انحرافاتی داشته باشد.
وی افزود :در زنجیره تولید ،اصلی ترین حلقه ای که لطمه خورده
است ،فروش به مصرف کننده می باشــد ،این مسائل زنجیر وار
به یکدیگر وصل است ،بنابراین اگر تســهیالت به مصرف کننده
پرداخت شــود خود به خود این پول به همه اجزای نجیره تولید
خواهد رسید.

۵

مردم کمتر به شعب بانکها مراجعه کنند

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های گیالن از مردم خواست کمتر به شعب بانک ها مراجعه کنند و یادآور شد :تمام بانک ها در سطح استان شعب منتخب
دارند ،اما مردم برای انجام امور بانکی خود بیشتر از موبایل بانک یا ای.تی.ام استفاده کنند .احداهلل امیری در گفت وگو با ایسنا ،از تعویق سه ماهه اقساط
وام های قرض الحسنه خبر داد و اظهار کرد :عامه مردمی که از تسهیالت قرض الحسنه استفاده کرده اند می توانند اقساط مربوط به اسفند  ۹۸و فروردین و
اردیبهشت  ۹۹را بعدا پرداخت کنند .وی با بیان اینکه هیچ بانکی حق برداشت از حساب مشتریان بابت اقساط وام های قرض الحسنه را ندارد ،تصریح کرد:
بانک مرکزی کسب و کارهایی که به واسطه شیوع کرونا دچار مشکل شده اند را ذیل  ۱۰ردیف مشخص کرده است.

پیشبینی وضعیت اقتصاد در سال ۹۹؛

تورم و رکود پیش روی اقتصاد

مرتضــی ایمانــیراد اقتصاددان
میگوید :قیمــت ارز و بــازار ارز
همچنان پیشــرو در اقتصاد ایران خواهد
بود بنابراین تغییرات قیمتی بخش بورس،
مستغالت ،خودرو گروههای کاالیی ،اوراق
بدهی و طال را میتــوان با کمک قیمت ارز
و پیشبینــی قیمت ارز در داخل کشــور
برآورد کرد.
مرتضی ایمانیراد ،اقتصاددان و کارشناس
بازارهای مالی وضعیــت اقتصادی را پیش
بینی کرده که مهمتریــن گفتههی وی در
این مصاحبه در پی میآید:
*پیشبینی میشــود در سال  99اقتصاد
ایران همراه با تورم و رکود باشد ،نرخ رشد
اقتصادی حوالی صفر قــرار بگیرد ،حجم
صادرات و واردات افزایش نداشته و ما با یک
نوع انقباض تجارت خارجی مواجه شویم،
نرخ تورم در سال آینده دو رقمی و باالی ۲۰
درصد خواهد بود.
*ناکافی بودن درآمدهای حاصل از صادرات
نفت و مشکالت مرتبط با قرار گرفتن ایران
در لیست ســیاه و سختتر شــدن انتقال
درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی فشار
بر بازار ارز ایران را بــاال میبرد .همچنین
فشارهای قابل توجهی نیز از ناحیه اقتصاد
جهان بر اقتصاد ایران وارد خواهد شد.
* مهمتریــن فاکتور در ســال  ۹۹که نرخ
ارز را بشــدت تحت تاثیر قــرار خواهد داد
ارتباط ایران با آمریکا و در نتیجه با منطقه

خاورمیانه است .ما مشــکل صادرات نفت
خام را به بازارهای جهانی داریم ،با توجه به
قرار گرفتن در لیست سیاه  FATFدریافتی
حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی
مشکلتر خواهد شد.
* با بهرهگیری از توانمندیهای گذشته و با
دیدن تحوالت فاندامنتال محتمل در سال
 ،۹۹برآورد کردیم کــه نرخ برابری دالر در
مقابل ریال بین  ۱۵تا  ۱۸هزار تومان متغیر
خواهد بود.
*به نظر میرسد دریافتیهای ارزی کشور
در ســال آینده کاهش پیدا کند و فشــار
واردات کماکان بر منابع ارزی وجود داشته

باشد .بنابراین نوسانات نرخ ارز در این سال
دور از انتظار نیست .برای مقایسه میتوان
گفت که نوسانات نرخ ارز در سال  ۹۹از سال
 ۹۸بیشتر خواهد بود.
* موتورهای محرک افزایش نرخ ارز در سال
 ،۹۹اول افزایش نقدینگی و کسری بودجه
دولت به میزان بســیار زیــاد ،دوم کاهش
صادرات و فشار واردات منابع ارزی کشور
و سوم افزایش تقاضا برای خروج سرمایه از
کشور است .ولی از طرف دیگر باال رفتن نرخ
ارز به دلیل مالحظات ،کششپذیری قیمتی
تقاضای واقعی را پایین خواهد آورد و اجازه
نمیدهد که قیمت دالر در رقم بسیار باالیی

قرار بگیرد.
*به دلیل کنترلهای شدید دولت و بانک
مرکزی در سال آینده پیشبینی میشود که
تقاضای سفته بازی در بازار ارز محدود باشد.
بر اساس روندهای چند ساله و برازش این
روندها برای ســال  ،۹۹پایینترین قیمتی
که نرخ ارز در ایران میتواند داشــته باشد
 ۸۲۰۰تومان است.
* نرخ ارز در بــازار ایران در ســال  ۹۹در
حال افزایش خواهد بــود و چنین افزایش
فرصــت قابل توجهــی را بر اقتصــادی را
فراهم خواهد کــرد .مدیــران و صاحبان
کســبوکارها از نرخهای بــاالی روند ارز
در سال آینده میتوانند اســتفاده کنند تا
فعالیت بینالمللی خود را گسترش دهند.
فعالیت بینالمللی همراه با مشکالت جدی
است ولی سودهای قابلتوجهی در اینگونه
فعالیتها وجود دارد.
* قیمت ارز و بازار ارز همچنان پیشــرو در
اقتصاد ایران خواهد بود .بنابراین تغییرات
قیمتی بخش بورس ،مســتغالت ،خودرو
گروههــای کاالیی ،اوراق بدهــی و طال را
میتوان با کمک قیمــت ارز و پیشبینی
قیمت ارز در داخل کشور برآورد کرد .اگر
قیمــت دالر باالتر از  ۱۵هــزار تومان قرار
بگیرد ،قیمت ارز نقــش راهبر را در اقتصاد
ایران بازی میکند ،در این شــرایط سایر
قیمتها به میزان قابلتوجهی از تغییرات
نرخ ارز تبعیت می کنند.

معافیت سه ماهه برای دارندگان چکهای برگشتی

صاحبان چکهای دارای سر رسید ابتدای اسفند
 ۹۸تا پایان اردیبهشــت  ۹۹در صورت برگشــت
چک ،مشمول محرومیت قانون صدور چک نمیشوند.
بر اســاس اصالح قانون چک ،قوانین سختگیرانهای برای
دارندگان چکهای برگشتی در نظر گرفته شده بود که باعث
میشد ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود.
این قوانین سختگیرانه اگرچه در حالت عادی باعث افزایش
شفافیت عملکرد صادرکنندگان چک شده و امنیت معامالت
را باال برده بود ،اما در زمان شــیوع کرونا ،این قوانین سخت
گیرانه ،مشکلساز شده است.
بر این اساس ،بانک مرکزی با صدور بخشنامهای تسهیالتی
موقتی را برای دارندگان چک های برگشتی در نظر گرفت.
بانک مرکــزی در راســتای حمایت از صاحبان کســب و
کارها اعــم از حقیقی و حقوقی و به ویژه کســب و کارهای
کوچک آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در راستای
بخشنامه رئیس جمهوری و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با

کرونا ،جزییات اجرای حمایت از صاحبان چکهای برگشتی
از تاریخ اول اسفند ماه  ۹۸تا پایان اردیبهشت ماه  ۱۳۹۹را
اعالم و برای اجرا به مدیران شبکه بانکی کشور ابالغ کرد که
به شرح زیر است:
با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها (اعم
از حقیقی و حقوقی) به ویژه کســب و کارهای کوچک که
به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا
قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چکهای صادره
نبودهاند و سر رسید چکهای صادره آنها در بازده زمانی
اول اسفند  ۹۸تا  ۳۱اردیبهشت  ۹۹بوده و برگشت خورده
و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت شده است ،این
تسهیالت فراهم شده است.
در صورت تسلیم درخواست دارندگان این چک ها به بانک یا
موسسه اعتباری غیر بانکی ،ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس
از تاریخ برگشت چکهای مذکور ،مشمول محرومیتها و
ممنوعیتهای ناطر بر چک برگشتی مقرر در ماده  ۵مکرر

افزایش جذابیت خرید و پرداخت از طریق
تلفنهمراه

بررســیها نشــان
میدهد خرید کاال از
طریق تلفنهمــراه و پرداخت
از طریــق ابزارهــای پرداخت
موبایلی روندی صعودی دارد که
بیشترین رشد در میان ابزارهای
پرداخت فعال با افزایش ۱.۲۶
درصدی بــه ابزارهای پرداخت
موبایلی تعلق گرفته است.
توســعه بانکداری الکترونیک،
رشد فناوری و تسهیل مبادالت
مالی ،گرایش مردم به اســتفاده از روشهای جدید پرداخت به جای پرداخت پول نقد را
افزایش داده ،در این میان جذابیت پرداخت به وســیله تلفن همراه بیش از سایر روش ها
رو به گسترش بوده است.
ابزار کارتخوان فروشگاهی (کارتخوان) به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در کشور محسوب
می شود که به دلیل راحتی و در دسترس بودن همچنان بیشترین سهم بازار را در اختیار
دارد ،اما به تدریج سهم ابزارهای جدید در حال افزایش است.
شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی شامل ســه نوع ابزار «ابزار پذیرش اینترنتی»« ،ابزار
پذیرش تلفن همراه» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» است که فعالیتهای مربوط
به «خرید کاال و خدمات»« ،پرداخت قبض و خرید شارژ» و «مانده گیری» از طریق آنها
انجام میشود .بر اساس تازه ترین آمار ،در اسفند  ۹۸تعداد یک میلیون و  ۳۲۰هزار و ۲۹۳
ابزار پرداخت فعال موبایلی (تلفن همراه) در کشــور وجود داشت که نسبت به بهمن ۹۸
رشد  ۱.۲۶درصدی را نشان می دهد.
کارتخوانهای فروشگاهی به عنوان بزرگترین گروه ابزار پرداخت الکترونیکی در اسفندماه
شامل هشت میلیون و  ۳۳۹هزار و  ۲۹۴دستگاه بود که در این مدت کمتر از یک درصد
( ۰.۹۶درصد) رشد کرد.
ابزارهای پرداخت اینترنتی در اسفندماه روند منفی داشت و تعداد آنها با از یک میلیون و
 ۱۴۳دستگاه در بهمن ماه به یک میلیون و  ۱۳۹دستگاه کاهش یافت.

الحاقی قانون صدور چک نمی شود.
به گزارش ایرنا ،بر اساس تازه ترین آمار ،در بهمن  ۹۸حدود
 ٧١٩هــزار فقره چک بــه ارزش  ١١٦هــزار میلیارد ریال
برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد  ۳.۶درصد
و از نظر مبلغ  ۴.۱درصد افزایش داشته است.

تذکر دوباره بانک مرکزی به بانکها برای
بازگرداندناقساطتسهیالت

بانک مرکــزی اعالم
کــرد :بانکهــا و
موسســههای غیربانکــی که
مبالغ اقســاط قر ضالحســنه
سررسید شــده در بازه زمانی
مصوبه شورای پول و اعتبار را
از حساب تسهیال تگیرندگان
یا ضامنین برداشــت کردهاند،
مسترد کنند.
برخی بانک ها در مقابل تعویق
ســه ماهــه پرداخت اقســاط
تسهیالت قرض الحسنه مقاومت کرده و به بهانه های مختلف اقدام به برداشت پول آن
از حساب مشتریان یا ضامنان آنها کرده اند.
بر این اساس ،بانک مرکزی در هفته گذشته از راهاندازی سامانه ثبت شکایات احتمالی
مشتریان بانکی دارای تسهیالت قرضالحسنه خبر داد.
بانک مرکزی همچنین در بخشنامه ای خطاب به بانکها تاکید کرده است :بخشنامه ۱۵
اسفند  ۹۸درباره مصوبه شورای پول و اعتبار که جهت تعویق سه ماهه اقساط تسهیالت
به دلیل شیوع ویروس کرونا صادر شده است ،باید اجرا شود.
در پی برخی گزارش ها مبنی بر برداشــتهای متفاوت و ناصحیح از مصوبه به ویژه در
خصوص دریافت کنندگان تسهیالت قرض الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات ،سواالت
و ابهامات در این رابطه ،تاکید شده اســت تمامی دریافت کنندگان قرض الحسنه فارغ
از اینکه امکان پرداخت و یا وصول اقســاط از آنها وجود داشته باشــد و نیز قطع نظر از
نوع کسب و کار و فعالیت دریافت کننده قرض الحسنه ،مشمول استفاده از مزایای این
بخشنامه هستند.
بانکها و مؤسســات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقســاط قرض الحسنه
سررسید شده در بازه زمانی موضوع این مصوبه از حساب تسهیالت گیرندگان یا ضامنین
آنها برداشت شده است را مسترد کنند.
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جهان
وزیر دارایی فرانسه:

بدترین رکود اقتصادی را پس از
جنگ جهانی دوم داریم

وزیر دارایی فرانســه پیشبینی کــرد که این
کشور امسال بدترین سال از نظر رکود اقتصادی
را پس از جنگ جهانی دوم تجربه خواهد کرد.
به گزارش روزنامــه لو فیــگارو« ،برونو لومر»
امروز (دوشــنبه  ۱۸فروردین) در کمیته امور
اقتصادی مجلس ســنای فرانسه گفت :بدترین
رشــدی که از ســال  ۱۹۴۵تاکنون در فرانسه
انجام شده در سال  ۲۰۰۹و پس از بحران بزرگ
مالی سال  ۲۰۰۸به میزان  ۲.۲درصد بوده که
به احتمال زیاد امســال این رقم بسیار کمتر از
این خواهد بود.
او یک ماه پیش در گفتوگــو با رادیو « فرانس
اَنتِر » گفته بود ،فرانسه پیش از این ،رشد ۱.۳
درصدی را برای ســال میالدی جاری در تولید
ناخالص داخلی پیشبینی کرد اما تاثیر ویروس
کرونا بر رشد این کشور شدید خواهد بود و در
تولید ناخالص داخلی اثر خواهد گذاشت.
همچنین به نوشــته روزنامه «لــو پاریزین»،
وزیر دارایی فرانسه امروز در گفتوگو با شبکه
فرانس ،۲این اطمینان را داد که سیاســتهای
مالی این کشور حفظ خواهد شد.
لو مر گفت :با وجود بحران اقتصادی ناشــی از
همهگیری کرونا ،دولت خواستار افزایش دوباره
مالیات در سال آینده نیست و به سیاستهای
مالی اجرا شده در مدت دوره پنج ساله همچنان
متعهد خواهد بود.
او با تاکید بر تمایــل دولت برای افزایش ندادن
مالیات در سال آینده گفت :ایده خوبی نیست
که با افزایش مالیات ،ماشــین اقتصادی را احیا
کنیم.
وزیــر دارایی فرانســه همچنین خاطرنشــان
کرد :دولــت تصمیم گرفته مالیات مســکن را
در چند مرحله لغو کند ۸۰ .درصد خانوارهای
مشمول ،امسال به طور کامل از پرداخت مالیات
مسکن معاف خواهند شــد؛ این معافیت باید تا
ســال  ۲۰۲۳فقط برای افــراد ثروتمند اعمال
خواهد شد که  ۲۰درصد مردم فرانسه را شامل
میشوند.
لو مر با این حال تاکید کرد که دولت فرانســه
هنگام تهیه بودجه ســال  ۲۰۲۱باید سیاست
مالی خود را بار دیگر بررسی کند.
موسسه اعتبارسنجی «مودیز» پیشبینی کرده
که رشد تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال
 ۲۰۲۰به منفی  ۱.۴درصد خواهد رسید.
وزیر دارایی فرانسه روز یکشنبه گفت که دولت
ابزارهای الزم برای جلوگیری از ورشکســتگی
اقتصادی را فراهم می کند.
همزمان با افزایش شــتاب شیوع ویروس کرونا
در فرانســه و گذشــت  ۲۲روز از آغاز اجرای
سیاســت قرنطینه عمومــی ،برآوردهای اولیه
بیانگر فراتر رفتن پیامدهــای اقتصادی آن از
پیشبینیهای اولیه دولت است.
موسســه ملــی آمــار و مطالعــات اقتصادی
فرانســه( )INSEEاعــام کرده کــه در ماه
مارس(اسفند -فروردین) مجموع تولید کشور
و هزینهکرد خانوارهای آن به  ۶۵درصد شرایط
عادی تنزل کرده است.
این موسســه همچنین پیشبینی کرده که هر
ماه قرنطینه ،تولید ســالیانه کاالها و خدمات
فرانسه را سه درصد کاهش دهد.
همزمــان « نونو فرناندس » اســتاد مدرســه
کسبوکار « آیاسایاس » برآورد کرده ،اگر
شــیوع فراگیر ویروس کرونا تا ماه ژوئن سال
جاری میالدی ادامه داشــته باشــد ،فرانسه با
رکود  ۲درصدی مواجه خواهد شــد .اما دولت
فرانسه هنوز نگاه خوشبینانهتری به اوضاع دارد؛
به طوری که وزارت اقتصاد این کشــور برآورد
کرده رشد اقتصادی این کشــور با یک درصد
کاهش نســبت به پیشبینی اولیه به سه دهم
درصد در سال جاری میالدی خواهد رسید.

