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 مقدمه

با توجه به اینکه گسررترش  ده اسررت که باید به آن توجه کنی  گرانی و مشررکالت زیادی شررن در سررراسررر دنیا موجب 19-بیماری کووید

ه بعد اقتصررادی و تنها سرر ج جهانی اتفاق افتاده اسررت، نیاز هسررت تا پیشرراپیر مسرراله را از ابعاد مختلف بررسرری کنی  به وی بیماری در 

گیری در حال گسترش و همه 19-کند   همان طور که بیماری کوویدهای سالمت، اپیدمیولوژی و پزشکی کفایت نمیپرداختن به جنبه

 کند  شود و در س ج دنیا تسری پیدا میآن نیز محدود به یک کشور یا من قه نمیدر س ج جهان است، تبعات اقتصادی 

های کلیدی سررلالهای م رح بین المللی در مدت کوتاه یک هفته تدوین شررده اسررت  این کتاب با مشررارکت بسرریاری از اقتصرراددان

 اقتصادی که در  این کتاب به آن پرداخته شده عبارتند از: 

 های اقتصادی وجود دارد؟ امکان گسترش آسیب ریعسچگونه و چقدر  -

 کشد؟ شود؟ و این اوضاع چقدر طول میاوضاع چقدر وخی  می -

 توانند انجام دهند؟ها در مورد آن چه کاری میشرایط اقتصادی چیست؟ و مهمتر از همه، دولت گیریهمههای مکانیس  -

 شرایط فوق العاده 

متو قف شده است   ،رشد اینالن افت قرار گرفته است   اما اد جهانی در مسیر بهبودی و پیشررسید اقتصپیر، به نظر می چندماهدرست 

 جهان، مشخص شد که این ویروس پتانسیل آن را دارد که اقتصاد جهانی را مختل کند   در سراسر  19-با گسترش کووید

های کوتاه شود، ناراحتیسال  که دچار آنفوالنزای فصلی میاندازه و استمرار تأثیر اقتصادی این ویروس ناشناخته است  مانند یک فرد 

شته باشد که حالت گردد، این بحران نیز میمدت و مق عی دارد اما به سرعت به وضعیت سالمت قبل خود باز می تواند چنین رفتاری دا

"V صودارد   "شکل صاد به این  ضمینی وجود ندارد که رفتار بیماری و تاثیر آن بر اقت شد  نکته دیگاما ت ضر ر اینکه رت با در حال حا

 فقط مشکل چین است، گذشته است   19-دوره زمانه اینکه بگویی  کووید

احتمال درسررت بودن این  رسرردو سررریع باشررد، اما به نظر نمیتواند یک بحران کوتاه یم 19-کوویدکنند برخی فکر میگرچه هنوز ه  

ست   نظر، سیار ک  ا سیاری این بیماری در ب شورهای دنیاب ست که  از ک صلی این ا ست  اما نکته ا سترش ا عدم ق عیت  قتیودر حال گ

تواند باعث ایجاد نتایو نام لوب طوالنی مدت شررود و باالیی در خصررور رفتار بیماری و نتایو وجود دارد، این شرروت اقتصررادی می

ها در تاریخچه پاندمی تاکنون رخ داده اسرررت یی که هامیها و پاندتر از سرررایر بیماریعمیق های عمیقی را بر جای بگذارد، حتیزخ 

 جدول زیر نشان داده شده است  
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 هاتاریخچه پاندمی -1جدول 

مرگ و میر 

 جهانی

نرخ مرگ و 

 میر/شیوع

های گروه

 سنی 
 کشورهای درگیر

نقطه 

 شروع
 نام پاندمی سال 

میلیون فوت در  1.1

 سراسر جهان

ر ایاالت متحده د)

تا  80،000بین 

و در  110،000

انگلیس و ولز حدود 

 (نفر 6000

بین نرخ مرگ و میر 

 4000یک نفر در 

 ٪0.2نفر و کمتر از 

 متغیر است

کودکان 

مدرسه ای، 

بزرگساالن 

جوان و زنان 

 باردار

ا، چین، سنگاپور، هنگ کنگ، کشورهای نیمکره جنوبی، هند، استرالی

ریقای آمریکای شمالی و خاورمیانه شد  آفاروپا، اندونزی، پاکستان، 

ای آفریق، جنوبی و آمریکای جنوبی، نیوزلند و جزایر اقیانوس آرام

 مرکزی، غربی و شرقی، اروپای شرقی و حوزه کارائیب

ان ئاستان یو

 چین

ابتدای موج اول: 

تا  1957سال 

 1957اواخر 

آنفوالنزای 

آسیایی 

(N2H2) 

 1958موج دوم:   - کای شمالی و ژاپناروپا، آمری سالمندان

حدود یک میلیون 

 نفر در کل جهان 

نرخ شیوع در هنگ 

درصد از  15کنگ 

 جمعیت کل

اکثر قربانیان 

 65باالی 

سال سن 

 داشتند

الیفرنیا، کهنگ کنگ، ویتنام، سنگاپور، هند، فیلیپین، استرالیا، اروپا، 

 ژاپن، آفریقا، آمریکای جنوبی
 هنگ کنگ

تا  1968ژوئیه  13

 1969اواخر 

)نق ه اوج در 

 (1968دسامبر 

آنفلوانزای 

هنگ 

کنگ 

(H3N2) 

تا  151،700بین 

نفر در  575.400

 سراسر جهان 

از  001-0.007٪

کشته  جمعیت جهان

 شدند

نیان را ایاالت متحده آمریکا ، مکزیک، اسپانیا، انگلیس بیشترین قربا -

 داشتند  

پس  ، حدود دو ماه2009ژوئن  11مدیر کل سازمان بهداشت جهانی از )

 (از اولین کیس بیماری، وضعیت همه گیر جهانی را اعالم کرد

  2009آوریل  کالیفرنیا

)اعالم توسط 

سازمان جهانی 

بهداشت در سال 

2010) 

 آنفوالنزای

 خوکی

 2009سال 

(N1H1) 

نفر در  2258حدود 

کشورهای چین، 

هنگ کنگ، تایوان 

 و کانادا

مرگ و میر باالی 

9.6٪ 

هنگ  %17چین،  7%)

تایوان،  %11کنگ، 

 کانادا( 17%

 2002اواخر سال  چین سراسر جهان به وی ه تورنتو، هنگ کنگ و چین -

)از خانواده کرونا 

 ویروس(

 مسندر

حاد تنفسی 

(SARS) 

نرخ مرگ و میر   -

 %35باالی 

ا، ران، ایتالیالجزایر، اتریر، بحرین، چین، مصر، فرانسه، آلمان، یونان، ای -

ایلند، تونس، تاردن، کویت، لبنان، مالزی، هلند، عمان، فیلیپین، ق ر، کره، 

 ترکیه، امارات متحده عربی، انگلیس، ایاالت متحده و یمن

 است( درصد از کل مبتالیان مربوط به عربستان سعودی 80)

عربستان در 

شترهای 

 یک کوهانه

)از خانواده  2012

 کرونا ویروس(

سندرم 

تنفسی 

نه خاورمیا

MERS  

 با توجه به امواج شیوع( ٪90تا  ٪25)از  ٪50توسط مرگ و میر حدود 

بود  ٪53و  ٪88ه ترتیب در جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان شناسایی شد که میزان مرگ و میر ب 1976اولین شیوع این بیماری در سال 

بیشترین میزان ابتال و ر غرب آفریقا آغاز شد و دبود که  2016-2014مورد در هر دو ایالت وجود داشت  موج دوم در سال  300که تقریباً 

 ٪67د و میزان مرگ و میر مور 3800این شیوع در سراسر کشورها با شروع در گینه با داشت   1976مرگ و میر را از زمان کشف آن در سال 

حرکت کرد   ٪45رگ و میر ممورد و میزان  10،675با  ، و لیبریا ٪28مورد و میزان مرگ و میر  14124آغاز شد و سپس به سیرالاون ، با 

 مورد با میزان 54مهوری دموکراتیک کنگو آغاز شده است و از این زمان تا کنون جدر شرق  2019-2018جدیدترین شیوع آن در سال 

 درصد مشاهده شده است   61مرگ و میر 

جمهوری 

دموکراتیک 

کنگو و 

 سودان

 ابوال 1976
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 .شودو چین وارد می G7به کشورهای  شوک اقتصادی که

های قبلی در زمانی که ییرگاند  همهفتادهکنون اتفاق اهایی دارد که تابه سایر پاندمی این شوت از نظر اقتصادی  رفتاری متفاوت نسبت

صادی مهمی شورهایی را تحت تاثیر قرار دادند که نقر اقت شته و البته رخ دادند، ک س ج بین المللی ندا شتند  در در  سعت کمتری دا و

ضر تعداد موارد کووید ست  حداقل یک واقعیت وحشتنات برای آن وجود  هشت یا نه 19-حال حا سارس ا شتر از تعداد موارد  برابر بی

 و چین در میان است   G7این است که این بار پای کشورهای  آن دارد و

ساعت تغییر می مرتبط با کرونا،اطالعات  سختی از  2020مارس  5هایی که تا ه به دادهکند، اما با توجهر  وجود دارد، ده کشوری که به 

شکیل میضربه دیده 19-کووید صاد بزرگ جهان را ت ست ده اقت ستند(  ایاالت متحده، اند تقریباً لی ستثنا ه دهند )که البته ایران و هند ا

ه این بیماری مبتال شررده اند  در حالی که چین ایی قرار دارند که بهای باالی کشررورهچین، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسرره و ایتالیا در رده

ایاالت نها کشورهای بوده ای   ت G7تقریباً سخت ترین ضربه را دیده است، در چند روز گذشته شاهد رشد نمایی موارد در اقتصادهای 

 :  متحده، چین، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا

 60%   جهانی )تولید ناخالص داخلی(از عرضه و تقاضای 

 65%  از تولیدات جهانی ، و 

 41%   صادرات تولید جهان 

شامل می ست بگ شوند  را  ست، کافی  سی  که اتفاق بزرگی در راه ا شورها یک برای اینکه بخواهی  به این نتیجه بر ویی  که اگر این ک

، کره، ژاپن، آلمان و ایاالت متحده دارای به وی ه چین -ا ع سررره کوچک بزنند، کل دنیا را سررررما فرا خواهد گرفت  این اقتصررراده

 تولید خواهد کرد  "آلودگی زنجیره تأمین" ، بنابراین مشکالت آنها تقریباً در همه کشورهای دنیاهای تامین جهانی هستندزنجیره

 (یجهان بانک یها)منبع: داده 19-دیو کوو ایبرتر دن یاقتصادها - 2جدول 
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 .بخش تولید از سه جهت ضربه خواهد خورد

شود، زیرا این بیماری روی قلب تولید جهان )آسیای شرقی( متمرکز است و به سرعت اختالل در عرضه مستقی  مانع تولید می .1

 ست های صنعتی، ایاالت متحده و آلمان ادر حال گسترش به سمت غول

کند  به گونه ای که حتی کشررورهایی که زیان را به تولید وارد میای مسررتقیمیهآلودگی و اختالل در زنجیره تأمین شرروت .2

 ای تولید دچار مشکل خواهند شد  های وارداتی خود براند، در تامین نهادهدیده 19-کمتری را از کووید

که یعنی  داشررت، اختالل در تقاضررا وجود خواهد ( افت اقتصرراد کالن در کل1دلیل ) اهر شرردید تقاضررا خواهی  داشررت بهک .3

شاید چون همه برای خرید دست  دهای تولیدی در خری( تأخیر و تعلل مصرف کنندگان و شرکت2همان رکود اقتصادی؛ و )

 شود!دارند تا ببینند باالخره آخر ماجرا چه مینگه می

سررتی ، همان ور که در ه "ناگهانی توقف"در تقاضررا از نوع  یهایکلی به تعویق افتاده اسررت و بنابراین مسررتعد شرروتتولیدکاال به طور

ها راه پیدا کرده است، شاهد آن بودی   البته بخر خدمات در همه کشورهایی که ویروس به آن  2009فروپاشی تجارت جهانی در سال 

 ها و سینماها آسیب دیده است  اما احتماال بیشترین ضربه را بخر تولید خواهید دید   با خالی شدن رستوران

مورد شرراخص کلیدی در 2020های فوریه هایی در تامین نیازهای تولیدی ایجاد شررده اسررت  تحلیل دادهدهد که شرروتنشرران میها داده

اقتصاد تولید ": گویدمی CEBMروه ، اقتصاددان ارشد گدهد  ژنگشنگ ژونگثبت را نشان میمیزان های تولیدی چین کمترین فعالیت

شته تحت تأثیر این بی ستچین در ماه گذ ضا و زنجیره" " ماری همه گیر قرار گرفته ا ضعیف و های تامین دچار هر دو طرف تقا رکود ت

های تولید در سرررراسرررر آسررریای شررررقی کاهر گردند، شررراخص  در حالی که نیروی کار چین به تدریو به کار خود باز می"اندشرررده

 اند چشمگیری به وی ه در کره جنوبی، ژاپن، ویتنام و تایوان داشته

 

 

 منحنی اپیدمیولوژیک بیماری سارسالف  -1نمودار 
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شان میبین دو وی 19-رسد کوویدبه نظر می و   کشنده تر19-دهد که کوویدروس سارس و آنفوالنزا قرار دارد  م العات اولیه پزشکی ن

ست   منحنی اپیدمیولوژیک از در عین حال  سارس ا ست   ب-1برای جهان در نمودار  2020مارس  5قابل انتقال تر از  شده ا شان داده  ن

ارج از خ موارد -ج-1ی ویروس است  نمودار بین المللکنی  که ناشی از شیوع در اینجا ما یک الگوی مشخص قله دوقلو را مشاهده می

 در مرحله شتاب قرار گرفته است  دهد، جایی که مشخصاًچین را نشان می

 

 ر س ج جهاند 19-پیدمیولوژیک کوویدمنحنی ا ب -1رنمودا

 

 در خارج از چین 19-منحنی اپیدمیولوژیک کووید ج -1نمودار 

 



9 

 

 هاگیریمعادله ساده همه

ستفاده میها از مدلاپیدمیولوژیست شنا های ریاضی برای گسترش بیماری ا صاددانان آ شهورترین اکنند که برای اقت ، هامدلاین ست  م

ست  فرض اول  SIRمدل  ستا شدهکه جمعیت می این ا ستعد، آلوده  سته جای گیرد: جمعیت م سه د ها  کلمه ها و بهبود یافتهتواند در 

SIR  ست سه گروه ا شانس برخورد با یکدیدوم این است که فرض  مخفف اول این  ستعد به یک میزان  گر را دارند  جمعیت آلوده و م

باشد تعداد موارد جدید  βتقال به ازای واحد زمانی است  اگر نرخ یا احتمال ان  Iآلوده و برای افراد   sتعداد برخوردها برای افراد مستعد

 : عبارت است از

β×I×S 

بهبود افراد  با   Iالبته هر مورد جدید باعث بزرگ شررردن گروه آلوده و کوچک شررردن گروه مسرررتعد خواهد شرررد  بعالوه اندازه گروه 

  داد افراد در طول زمان به بیماری مبتال خواهند شد؟چه تعسوال این جاست که  کوچکتر خواهد شد 

شیوع باالیی دارداز نظر  سیار  سیرا ماداد این نوع خار ویروس ب صد جمعیت جهان به  70تا  40دود و ح دکتر  اما  شوندمی ن مبتالآدر

 خواهد بود  خفیف  تعداد زیادی از این ابتالها با عالی 

 های بهداشت عمومیپاسخ

با این کار شود  برای مثال به معنای مس ج کردن منحنی اپیدمیولوژیکی است  این عمل با کاستن از نرخ عفونت انجام میی اپیدمکنترل 

ها در کنار جداسرررازی و درمان افراد آلوده و قرن ینه کاسرررتن از ارتباط فرد به فرد با تع یلی مدارس و کار افراد و ممنوعیت مسرررافرت

دهد )آلودگی کمتر و مرگ کمتر( پذیر اسرررت  مسررر ج کردن منحنی جان افراد را مسرررتقیما نجات مینمودن افراد مشرررکوت امکان 

 کاهد همچنین به طور غیر مستقی  از مشکالت سیست  بهداشت و درمان نیز می

له ابزارهایی برای مقاب 21ها برای مقابله با بیماری است  واقعیت تلخ آن است که ما در قرن مس ج کردن منحنی وابسته به اقدامات دولت

اپیدمی بیست برای کنترل  بیماری نداری   واکسن یا درمانی برای آن نیست  تنها چیزی که داری  همان مواردی است که اوایل قرن این با

 کردی  استفاده می ها

 های اقتصادیماهیت شوک

 ز دهی  که البته دو مورد اول عینی و ملموس هستند:افتد الزم است سه منبع آن را از ه  تمایهای اقتصادی اتفاق میوقتی شوت

 نیستند  GDPاول شوت ناشی از تبعات سالمتی است چرا که افراد روی تخت بیماری قادر به تولید  -

شی از اقدامات عمومی - ستن مدارس و کارخانهدوم اثرات اقتصادی نا ها و ها، محدودیت مسافرتو خصوصی است چرا که ب

 کند ایجاد میها آن را قرن ینه

 افتد  اتفاق می هااپیدمی سوم  آنچه که به طور ذهنی در مغز همه ما در زمان  -
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 های اقتصادی مبتنی بر باورهاشوک

سان ست و این باورها میبها مبتنی بر رفتار ان شان ا شوداورهای شناختی  ست  ک توانند منجر به خ اهای  شده ا شان داده  شکل زیر ن ه در 

توان از تحلیل تکامل گذشررته فهمید  اسررتفاده از تغییرات گذشررته کند به طوری که آینده را میل زمان تکامل پیدا میذهن انسرران در طو

صورت خ ی می ساس روندهای مبتالبرای پیر بینی آینده به  ستفاده قرار گیرد  برای مثال تخمین مبتالیان به کرونا بر ا یان تواند مورد ا

 تواند بسیار زیاد باشد  ای آن میقبلی طبیعی است ولی میزان خ

 

 خ اهای ناشی از مسیر مستقی  آینده -1 شکل

 

 دهد یمنشان  وردبرآ-زیر را بیماری به ابتال است که میزان ابتدایی روزهای در اپیدمیولوژیک منحنی خ ی از بینی پیر یک ،1شکل

 از هارسانه تحلیلگران در یوقت وان به راحتی تصور کرد کهتمی  دهدورد نشان میآبر-بیر را نتیجه شدت بعدی، خ ی بینی پیر

  کند ایجاد چه وحشتی تواندمی دهند،ورد تغییر گفتار میبرآ-بیر ورد بهبرآ-زیر

 انجام گیرهمه بیماری یک از قبل که کاری هر": گویدمی متحدهایاالت انسانی خدمات و سالمت بخر سابق رئیس ،1لیویت مایکل

 " رسدنمی نظر به کافی دهی  انجام آن از شیوع بعد که کاری هر  رسدمی نظر به ردهندههشدا دهی ،

داشته  اطمینان مساوالن هب مردم تا حدودی ناشی از باورها و اعتقادات مردم است  اگر های بعد از ایجاد شوت،العملها و عکسنگرانی

 به اگر اما  داد انجام نخواهد را ارک نیز این دیگری کسهیچ معتقدندکه چون ،کنندعجله نمی کنندهعفونی برای ذخیره مواد ضد باشند،

 تواندمی نتیجه کرد، خواهند احتکار بقیه که کنند بسیاری این ور فکر گسترش ویروس، مهار برای دولت توانایی به بین رفتن اعتماد از دلیل

 ها باشد آمیز به فروشگاه جنون و هجوم مرج و هرج

                                                           
1 Michael Leavitt 
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 درست - است وحشت ایجاد و جمعی هایحرکت  باشد، نتیجه آن وابسته دیگران باورهای وقتی باورهای افراد به تر،دقیقبیان  به

  توالت سراسیمه دستمال خرید تا هگرفت هاهجوم به بانک از-افتدمی اقتصادی هایهمانند اتفاقاتی که در بحران

 طرف عرضه هایشوک

انند تع یلی مدارس، م توان دید ویروس را به وضرروح می به انسررانی هایو واکنر بر طرف عرضرره مسررتقی  تاثیر  ندهسررت ترملموس عرضرره طرف هایشرروت

 موارد ابتال به از پراکنده هایگزارش از پس  اندتع یل کرده را مدارس و کار محل ،های مختلفیکشور در هاشرکت و مقامات که طی آن  ادارات ها وشرکت

سیار ،19-کووید ستور خود کارمندان به ژاپنی بزرگ هایشرکت از یب سترش سرعت به شیوه کاری این  دامه دهندا خانه به کار خود در که دادند د پیدا  گ

 دنبال هب نیز هاشرکت از بسیاری و کرد ممنوع ،2020 مارس 3 از را تمام سفرها شد، مثبت آن کارکنان از نفر آزمایر دو اینکه از موتور بعد شرکت فورد  کرد

باعث  دهد، چون به نحویسررتقی  کاهر میم طور به را وریبهره های مسررافرتی،ممنوعیت و هاتع یلی این اقتصررادی، دیدگاه از  آن، همین اقدام را انجام دادند

   شودافراد می اشتغال موقت کاهر

سیاری اطالعاتی، امروزههای پایگاه ابری و رایانر بر مبتنی افزارهاینرم و دیجیتال آوریفن ل ف به توان غیرحضوری از کارها را می ب

ستقی  و فیزیکی دارند، کارهایی که نیاز به حضور م به رسیدگی برای خصور به محیط کار در انسان حضور و از راه دور انجام داد  اما

 را دور از راه ارکشیوه  خود، کارکنان همه برای تا گرفت تصمی  درمان ژاپن، و بهداشت محصوالت تولیدکنندگان از یکی  الزم است

ضای برای اینکه بتوانند تولیدی هایکارگران کارخانه اما اجرا کند، شد به رو تقا سک برای ر شکی هایما سازند، از این  برآورده را پز

 دستور مستثنی هستند  

به طور غیر مسرررتقی  میزان اشرررتغال را  -مدارس ظیر تع یلین -کاهر شررریوع بیماری  هدف باعمومی مربوط به سرررالمت اقدامات دیگر

را به  مدارس همه 2020 فوریه 27 تاریخ در ژاپن  کنند مراقبت کودکانشرران از تا بمانند خانه مجبورند در کارگران زیرا دهد،کاهر می

 به کودت انتقال ت، زیرااسروند به سرعت در حال انجام  این و همین کار را انجام داد 2020 مارس 4 در ایتالیا کرد؛ تع یل مدت یکماه

  برای این بیماری است راه اصلی انتقال یک کودت

این   روندنمی رکارس بیمارشان بستگان از مراقبت برای که است افرادی غیبت اشتغال، موقتی در کاهر غیرمستقی  عوامل از دیگر یکی

سانی ک ست رایو کنونی )قرن ینه خانواده مبتالیان و ک سیا های شوت این شدت دهد ه با آنان در ارتباط بودند(، رخ میاتفاق به دلیل 

ضه شتی کارکنان به که زمانی وارده به طرف عر ستانی ثال،م عنوان به  یابدشود، افزایر میمی مربوط بهدا ستان در یکی از بیمار  هایا

که برای مراقبت از کودکان )پرسرررتاران  غیبت رخاط به سررررپایی بیماران عدم قبول به مجبور 19-کووید بیماران تعداد ترینبیر با ژاپن

 شد  (مانده بودند خانه خود در

 های سالمتبالتکلیفی در مورد الگوی انتشار شوک

 هااین شوت تریناز معروف 1970 دهه "نفتی هایشوت"ی نیست که جهان به خود دیده باشد اعرضه طرف شوت اولین 19-کووید

 سال در زلزله ژاپن بر اثر هایو تخریب کارخانه در پی سیل تایلند کارخانجات آن شامل زیر آب رفتن جواض بسیار هاینمونه اما بودند،

 شیوه وارد کرده، عرضه بر طرف 19-کوویدشوکی که  فرد به منحصر وی گی  بودند متفاوت کامال هاشوت این ماهیت همه  بود 2011
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شار ضه و آن انت شوکی که این ویروس بر طرف عر ست   ست  ارد میا سیل یا زلزله نی شوت یک  سترشکند، مانند   دیجد روسیو گ

  پیدا کرده است ایتالیا نیز شیوع شمال در بیماری کهطوریبه – ( نداردنیچ مرکز شیوع آن )ووهان با ییایجغراف فاصله با ارتباطی لزوما

 رسرردمی نظر متحدالمرکز  به یهادایره ت و نهتنیده اسرر دره  یهابه صررورت شرربکه عرضرره بر طرف 19-کووید شرروت انتشررار نحوه

سیرهای شار بر دریایی و هوایی م که این ویروس افراد را درگیر  آنجایی از این، بر عالوه  گذارندمی تاثیر اولیه مرحله در ویروس این انت

 توان قاطعانه سخن گفت  نمی شوت وارده مکان و میزان مورد است، لذا در نیز به سختی قابل پیر بینی کند و رفتار انسانمی

سیاست  عکس العمل و ویروس خاطر ماهیت که آن ه  به دارد بستگی شوت بر عرضه، به میزان کشنده بودن ویروس زمانمدت  نهایتا،

 گرفته نظر رد اقتصرادی کنندگان بینیپیر برخی توسرط که افراطی بسریار سرناریوهای در  اسرت نامشرخص شردت به سرالمت عمومی،

ستشده شد و مرگ میزان که معنا این به) ا ستقی  ومی شوت این ،(میر باال با ضه نیروی کار، به طور م دائ   طور به تواند با کاهر عر

 اشتغال را کاهر دهد 

 تامین وارد شده بر زنجیره هایشوک

های در رتبه کره و ژاپن  بود آنجا رد شدهگزارش موارد درصد 90 از بیر و بود چین در متمرکز 19-کووید شیوع ،2020 مارس اوایل تا

 درباره بیشتری اطالعات فصل ینا  کننداز تولیدات ایفا می بسیاری جهانی تامین هایزنجیره درنقر مهمی کشورها این بعدی قرار دارند 

  استشده دادهنشان 2 شکل در مستقیما اساسی دهد، اما نکتهارائه می تجاری مفاهی 

 

 ICTی کاالها یبرا یجهان نیتام رهیزنج در وستهیپه به ق ب سه -2شکل
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 جانبه دو هایریانج نسبی اهمیت اتصال دهنده، خ وط و ضخامت (تجاری ارزش)کشور  اندازه دهندهنشان حباب اندازه ،2شکل در

 کاالهای و المللیبین تامین زنجیره پیوندهای موجود بین به شکل این  دهدمی را نشان (شوندهای کوچک برای شفافیت صفر میجریان)

 :  ستبه قرار زیر ا 2های قابل توجه شکلدارد  وی گی اشاره (ICT)ارتباطات و اطالعات آوریمربوط به بخر فن

 هایبخر در ثانویه عرضه منجر به شوت تولید، در اختالل بنابراین  است جهانی شبکه کل مرکز ی،جهان کارگاه به عنوان چین 

  خواهد شد کشورها با تمامدر تقری تولیدی

 شوری هستند که بیر از ک جزو پنو ژاپن و کره، چین، که واقعیت این و دارد، وجود تامین هایزنجیره در قوی ایمن قه بعد

  خواهد شد احساس آسیا در شدت به تامین زنجیره شوت که معناست این به همه تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته اند،

 مارس 5 از) ستادیده  جهان در آسیب را بخاطر ویروس ترینبیر که است کشوری هفتمین همچنین  است اروپا شبکه مرکز آلمان

 برای همین نکات  ستا اروپا در یاقتصاد گیری بحرانهمه اصلی منبع زیاد احتمال به تامین زنجیره گیریهمه که است   واضج(2020

  کندمی صدق نیز شمالی آمریکای

 نرخ که است معنی این یکا بهآمر در آزمایر بودن محدود و انداختن تاخیر به) در رتبه پنو قرار دارد ه از نظر مرگ و میرمتحدایاالت

 متحده،ایاالت رگ میر درم نرخ رسمی، براساس آمار است؛رسمی آمار از فراتر بسیار دیگر کشورهای با مقایسه در آنجا مرگ ومیر در

 نیست تامین هایزنجیره گیردر چندان جهان، بزرگ اقتصاد هفتمین هند به عنوان که است ذکرشایان  است( لیاایتا و چین برابر دو حدود

  شود محافظت اقتصادی گیری بحرانهمه نوع این از حدی تا است ممکن و

آن را بیر از حد تعمی   هک بهتر است  رسدمی نظر به متفاوت بسیار مختلف هایبخر ای برای شبکه نمودار این نکته، یک عنوان به

  ندهی  و در واقع تجزیه و تحلیل بخر به بخر آن اهمیت دارد

 تقاضا طرف هایشوک

 ورود از مشتریان برخی از که ظراین ن از شوت عملی  روانی و عملی: است تفکیک قابل جنبه دو از تقاضا بر طرف 19-کوویدشوت 

به  کمتر مشرررتریان بنابراین آیند،می در تعلیق حالت درب منزل نیز به خدمات برخی ترتیب، همین کنند  بهفروشرررگاه خودداری می به

شناختی، شت  از منظر روان سی خواهند دا ستر شتریان کاالها د شیوع شرکت و م صل از  د ، مانن19-کوویدها در مواجهه با بالتکلیفی حا

  را در پیر بگیرند "احتیاط و صبر" ، تمایل دارند شیوه2008بحران سال 

 از خرید کردن خودداری کردند و هاشرررکت و مردم ،2009 – 2008 هایسررال تجاری بزرگ فروپاشرری مانند - گذشررته هایبحران در

شد، به آورزیان تواندمی کار این  انداختند تعویق به را هاگذاریسرمایه صی افراد  ارتباطات و المللیبین هایسانهر کهوی ه وقتیبا شخ

  کنندور همزمان و ناخواسته چنین باورهایی را القا توانند به طمی

پیروی از مبادالت تجاری سنتی و  به شوت طرف تقاضا نیازی  شودهمه گیر می اینترنت طریق احتیاط و صبر از شوت دیگر، عبارت به

ضوع روابط دو جانبه مالی ندارد  این شان 2009 - 2008 جهانی بحران طی در مو سر در هاشرکت و ممرد  شد داده نیز ن  از جهان، سرا
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 بودند، 2های درجه دومسررتقی  گرفتار وام طور به کشررور چند که حالی در شرردند، شرروکه داشررت جریان متحدهایاالت در که مالی بحران

سرمایه شوت شد تا خرید و   و بزرگ شوت یک به شمالی در آتالنتیک مالی شوت یک  گذاری را به تعویق بیاندازندروانی باعث 

کاهر  کشرررورها همه در همزمان طور سررررعت و به با تولیدات تمام تقریباً تجارت و حج   هماهنگ در تقاضرررای جهانی، تبدیل شرررد

  است احتمالبه هرحال این یک  اما ،نخواهد کرد تکرار را الگو نیا 19-کووید شوت به واکنر در خیتار  گیری یافتچش 

 در هاشرررکت و مردم از بسرریاری برای  باشرردمی ضررریب فزاینده کینزی به منوط احتماال لاو دور های تقاضررا درشرروت این از یک هر

 هاست های آنو این یک مانع مه  برای رفع نیاز - است عدم دریافت پول و حقوق معنی این به نکردن کار دنیا، سراسر

 مدت زمان ماندگاری شوک 

 برای داخلی تقاضرررای بر 19-کووید منفی اثرات  گذشرررته بود هایشررروت بیاتتجر در هاییسررررنخ دنبال توانمی بحران، این طول در

اما   مدت بودند کوتاه قبلیاپیدمی  هایشوت  بود خواهد توجهقابل بکشد، مهار بیماری مدت زیادی طول اگر معامله، غیرقابل خدمات

زمان  مدت بنابراین کند،می صادر صنعتی را ایکااله حج  زیادی از چین آن مشخص نیست  زمانمدت شوکی که امروزه وجود دارد،

  دا کنند یا خیرپی چینی کاالهای جایگزینی برای توانندمی هاشرکت آیا که باشد داشته بستگی این به است ممکن وقفه

ضه، حالت کاهر بدترین در ضا در کنار اختالل در عر ضعیتی توانمی تقا شابه و شوت به م  کرد، صورت را 1970 دهه در نفتی بحران 

شورهای همه تقریباً که زمانی ضا واکنر طوالنی مدت رکودی دچار صنعتی ک تر و توانند مخربها به ویروس میدولت یهاشدند  بع

 کمبود ه علت، فقط ب1970 شرروت نفتی دهه اقتصررادی مشررکالت از بسرریاری تر از خود ویروس باشررند  تاریخ نشرران داده اسررت،طوالنی

 بود   اقتصاد کالن نامناسب در هایگذاریسیاست به علت تورم از ناشی نفت نبود، بلکه واقعی

 19-کووید اقتصادی گیری بحرانهمه هایکانال

 خارجی، مسررتقی  گذاریسرررمایه مالی، سرررمایه افراد، دانر، خدمات، کاال، مرزی بین گردش با کشررورها اقتصرراد جهانی، سرر ج در

کداری کد به  ارز نرخ و المللیبین بان کدی با نیز باورها طریق از اقتصررررادها  شررروندمی متصررررل یگری باط گری  هااین همه  دارند ارت

 فوق موارد از برخی شگرد نیز، کشرورها داخل در  هسرتند اقتصرادی بحران گیریهمه یا اقتصرادی، هایشروت انتشرار برایمکانیسرمی

 مراکز هابانک  دهدمی بطر یکدیگر به  را 19-کووید اقتصادی و یپزشک یهاجنبه  که است برداری دهنده نشان زیاد احتمال به الذکر،

  هستند المللیبین بانکداری بحران و باورها بحران مالی، سرمایه بحران گیریهمه برای مناسبی

 ها و دیگر موسسات مالیبانک

 آغاز هابانک با  اتفاقات بسررریاری مانند نیز 2009-2008 جهانی بحران  گیری  اسرررتهمه ها درنمونه ترینجالب از المللی بین بانکداری

 نظر به ترایمن کلی طور به بانکی سیست  و بیشتر شده سرمایه سپرهای محافظ ها،مقررات در بانک تشدید از سال ده گذشت از شد  پس

                                                           
 تر از معمول استگیرندگان با اعتبار پایینها و ملسسات مالی به وامدهی بانکنوعی از وام   2
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 وضعیت در همچنان اروپایی هایبانک ، سال سه طی داخلی ناخالص تولید ٪3/8 سه  با نام لوب سناریوی یک با وجود حتی  رسدمی

  دارند قرار م لوبی

تواند این واقعیت را فریاد بزند که شررراید گیر اسرررت  اخبار مربوط به هجوم به یک بانک خار، میروند کار بانک به خودی خود همه

اد در مورد موضرروعی ردیگری نیز وجود داشررته باشررند و این باعث وحشررت بیشررتر شررود  به بیان دیگر، وقتی اف "ناکارآمد"های بانک

شوت شند،  شته با شوند که منجر به افزایر نگرانی عمومیرتوانند باعث های وارده میاطالعات کافی ندا  حل آن،اهر شوند فتارهایی 

  است دولت صادقانه ارتباط و شفافیت

 بدهی پرداخت عدم باشند، ال شاید مه نیستند و در عین ح المللی ه بین لزوما که ویروس این اقتصادی و پزشکی ارتباط دهنده اثرات

ستندغیر از بانک هاییشرکت مالی بحران یا سب همه تقریبا  ها ه شی عنوان به کارها و ک  برای گیرند ومی وام "3معمول تجارت" از بخ

تجارت "، منجر به توقف ناگهانی درآمد شررود -19کوویدکنند  اگر شرروکی مثل باز می حسرراب خود درآمد روی بر بدهی، پرداخت

 تواند به ورشکستگی برسد  می "معمول

 غیربانکی مالی بخش

 پول این المللیبین صررندوق  گرفت خواهند قرار بیشررتری خ ر معرض در هاشرررکت این شررود، بدتر نقدینگی وضررعیت و اعتماد اگر

 وی ه به های سررودآوربوده اند،وقعیتم دنبال به گذاران ی، سرررمایهمناسررب مال طیشرررا شرردن طوالنی با که داده اسررت نشرران را واقعیت

  اندکرده گذاریسرمایه پذیرتر و غیر نقدی بیشتریهای ریسکدارایی در اسمی، بازده هدف با گذاری موسسات سرمایه

ساس سات و مالی غیر هایسازمان ،2019 سال اکتبر در پول المللی بین صندوق جهانی مالی ثبات گزارش برا س  در بانکی غیر مالی مو

 وام ناگهانی در فرایند گرفتن توقف به منجر بحران اگر  اند های مالی بسررریار خ رناکی انجام دادهسررررمایه گذاری مه ، کشرررور چندین

  شوندمی مشکل دچار هابنگاه این شود،

 تجارت  

ملل است  تجارت ت بین التواند به  اقتصاد داخلی کشورها ضربه بزند و در همه جا پخر شود، تجارمیکه ویروس دالیلی یکی از  

ی تجارت به هاروند کامال طبیعی است کهبنابراین   کشور دیگر به فروش برسدو در   تولید  دهد که کاال در یک کشورمیزمانی رخ 

 ی عرضه)کاهر تولید( حساس باشند  های تقاضا)کاهر خرید( و شوتهاشوت

ی آسیب هاصادرات از بخر (غیره و، ممنوعیت سفر، بسته شدن مرزها هانهبه دلیل تع یلی کارخا) 19-کوویدی عرضه در اثرهاشوت 

به شدت قبال  ی مختلف، صادرات چینهادیده در کشورهای آسیب دیده را کاهر خواهند داد  به عنوان مثال بر طبق گزارش رسانه

 باشند  یمبعد از چند ماه تاخیر در دسترس میدیده است؛ ارقام رس آسیب هاویروس بخاطر شیوع

                                                           
  هاآشفتگی یا مشکالت وجود با ناپذیر تغییر و مداوم وضعیت یک 3
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ی ها، بسیاری از شرکت19 -کووید موارد ابتال بهی متناوب از هااست  بعد از گزارش ی عرضههاژاپن یک نمونه واضج از این نوع شوت 

در  گردد  میاین کار حداقل درکوتاه مدت باعث کاهر بازدهی افراد بزرگ ژاپنی به کارکنان خودشان اجازه کار در منزل را دادند  

ی هوشمند در آن هاری سارس در دو دهه پیر، کار کردن از راه دور)دور کاری( در چنین مقیاس بزرگی امکان پذیر نبود  تلفنهمه گی

توانند انجام شوند  حضور زمان، در دسترس همه نبودند  البته دور کاری همیشه نوشدارو نیست و حتی امروزه همه ی کارها از راه دور نمی

یکی از تولید کنندگان معروف محصوالت  4الزم است   یونی کرم مرئی)قابل لمس(کاالهای تولیدا برای در محل کار خصوصشخص 

تولید کارخانه از این دستور مستثنی شدند تا بتوانند خط اما کارکنان  ،اجازه دور کاری به کارمندانر را داد ،مراقبت سالمت  در ژاپن

 کنند ی پزشکی را تامین هاتقاضای رو به رشد ماسک

یع کشورهای دیگر بر صنایع و کشورهایی که مواد اولیه تولیدات خود را از کشورها و صنا  ،های عرضه در یک صنعت یا کشورشوت 

ول بزرگ تولید در غ  سه خواهد بود 19 -اقتصادی کووید میراث مه  تامین،زنجیره  همه گیری درگذارند  میکنند، تاثیر میتامین 

ونیکی و کامپیوتری واردات محصوالت الکتر  %50واردات امریکا  و بیر از   %25بیر از   _کره جنوبی و ژاپن  چین، _ آسیای شرقی

  مجله شد بیشتری خواهندآسیب دچار  پوشات و کفر ،کارخانجاتاختالل در عرضه آسیای شرقی بادهند  میآمریکا را تشکیل 

 ایگزین رو به رو هستند  جمواد اولیه و فقدان منابع  مقدارکند که  با کمترین میاکونومیست به آسیب پذیری صنایع الکترونیکی اشاره 

ی هاباشد که به دلیل استقرار بسیاری از شرکتمی 6استان هوبای  شیوع کرونا  مرکزگیرد زیرا مینیز به شدت تحت تاثیر قرار  5بخر اپتیک

ی مخابراتی هستند( به دره اپتیک مشهور است  حدود یک چهارم هاشبکه ی ضروری برایهای نوری )ورودیهاتولید کننده اجزا فیبر

ی پیشرفته ها  هوبای همچنین محل استقرار کاخانجات ساخت میکرو تراشهباشندمیمستقر ی فیبر نوری در این استان هاو کابل هادستگاه

کند که همه مییی پیر بینی ها  اکونومیست با بیان تحلیلی هوشمند(هامانند تلفن های مورد استفاده در حافظه فلرهاباشد)تراشهمی

  7کاهر دهد   %10ی هوشمند را هاگوشیتولید تواند میگیری بیماری در هوبای به تنهایی 

با مشکل بین الملل به طور قابل توجهی  تامیندر آسیای شرقی به دلیل اختالل در زنجیره خصوصا در حال حاضر بخر خودرو سازی 

ی خودرو سازی خود ها، کارخانه8  به عنوان مثال،کمبود ق عات ساخت چین باعث شده که سازندگان کره ای هیونداو شده استروبه ر

  شرکت ژاپنی نیسان به طور موقت در ژاپن تع یل شد  این شوت حتی به اروپا نیز رسیده است  گروه خودرو نمایند را در کره تع یل

ی اروپایی متوقف خواهد کرد  جگوار هاالم کرده است که به زودی تولیدش را در یکی از کارخانهاخیرا اع 9کرایسلر -سازی فیات

ممکن است ق عاتر تا اواخر باشد و میبا کمبود ق عات مواجه ، شرکت خودرو سازی مستقر در انگلستان اعالم کرده است که  10لندرور

 فوریه تمام شود  

                                                           
4 . Unicharm 
5 . optics 
6 . Hubei 
7 . https://www.economist.com/international/2020/02/15/the-new-coronavirus-could-have-a-lasting-impact-on-globalsupply- 
chains 
8 . Hyundai 
9 . Fiat-Chrysler 
10 . Jaguar Land Rover 
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ورها وارد خواهد یابد وبیشترین ضربه به  شرکای تجاری در کشمیشود، واردات کاهر میا باعث کاهر تقاض 19از آنجا که کووید 

همه گیری ین مکانیس  دهند بنابراین امیشوند سه  زیادی از تقاضای جهانی را به خود اختصار میشد  کشورهایی که دچار این ضربه 

 شوند  میی مورد بحث در باال احتماال تقویت هاکه مکانیس  کنیدمیتامل مشاهده میبا کاحتماال مه  است   

  هاتجارت کاال و قیمت

دالر در هر بشکه کاهر یافته است  این یک شوت منفی بزرگ برای  50دالر به حدود  69از ابتدای بحران ، قیمت نفت برنت از حدود 

در فصل خود در این کتاب الکترونیکی بحث  12ینو نگو 11کشورهای تولیدکننده نفت به وی ه در خاورمیانه است، همان ور که آرزکی

کنند  از سوی دیگر، کاهر قیمت نفت ممکن است یک کمک برای بعضی از صنایع مانند حمل و نقل  باشد  انجمن بین المللی حمل می

 29ایی با کاهر زند که صنعت حمل و نقل هومیو تاثیرش بر سفرهای هوایی تخمین   14با استفاده از الگوی سارس  13و نقل هوایی

  .15شودمیمیلیارد دالری درآمد مواجه است که قسمتی از این کاهر درآمد توسط کاهر قیمت سوخت جبران 

 ی مهاجرت و سفر هامحدودیت

هره به چهره برای تماس چدر حالی که   شودمیمسافرت، قرن ینه و بستن مرزها استفاده  یهابرای کاهر انتقال بیماری از محدودیت

 واهد داشت خبه دنبال عواقب اقتصادی  در داخل و برای شرکای تجاری  هاری از مشاغل الزم است، بنابراین این محدودیتبسیا

یعنی  - 18شنگنعضو شهروندان شاغل در کشورهای   ٪1تواند بر حدود میدهند که بستن مرزها در اروپا میهشدار  17و وولف 16منینو

توجه قابل تواند قابل می ،رفت و آمدممانعت از کنند، تأثیر جدی گذارد  تاثیر اقتصادی میفت و آمد مرزهای بین المللی ر بینکسانی که 

 جاییجابه  بر روزافزون نظارت اقتصادی، شوت تداوم آن تبع به و پزشکی شوت مدت طوالنی احتمالی منفی پیامدهای از یکی 19باشد 

 .یابد گسترش بیشتری ورهایکش در تدریو به است ممکن که است افراد سفرهای و

 ی جهانی زدایی هاانعکاس سیاست

جایی کاال، خدمات و به که مانع جابه ها ممکن است به سویی روندسیاست گذاریساز و کارهایی برای گذر فوری وجود دارد، اما 

دچار  هاو دولتای کوچک کسب و کاره،هاتواند اثرات اقتصادی را ماندگارتر کند  شرکتمید  این موضوع نخصور افراد شو

 تامیندر حال آموختن این درس هستند که زنجیره   هاناگهانی آنها شود  شرکت فروپاشیکه ممکن است منجر به شوند میاختالالتی 

   احتماال تنظی خود را سازگار خواهند کردسالمت شکسته شوند و بر این اساس  یهاتوانند به طور ناگهانی در اثر شوتمیجهانی 

                                                           
11 . Arezki 
12 . Nguyen 
13 . International Air Transport Association (IATA) 
14 . SARS 
15 . https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/coronavirus-initial-impact-assessment/ 
16 . Meninno 
17 . Wolff 
18 . Schengen 
19 . Marseille 
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گیرند  ترس و سوء میی همه گیر را در نظر های فشار، شوتهای آینده و معیارهاکنندگان و مداخله کنندگان مالی در ارزیابی ریسک

 ممکن است به نیرویی برای از ه  پاشیدگی و جهانی زدایی تبدیل شود   "دیگران"ظن مردم به 

آید( تبدیل شود، در این میبیماری، که به طور دوره ای دوباره به وجود  )میبو گیرسرانجام، ویروس ممکن است به یک بیماری همه

  .20تواند یکی از همراهان همیشگی بشریت باشدمیمانند آنفوالنزای فصلی و سرماخوردگی  19صورت کووید 

 نرخ ارز 

یی هاورها و شرکت، کش1990خر دهه یک مسیر کالسیک در انتقال بحران ، نرخ ارز است  در بحران آسیا در اوا ،ی مالیهادر بحران

ناگهانی پول رایو  درگیر شدند که پول رایو را قرض گرفته بودند و کسب درآمدشان با  واحد پول دیگری بود  به عنوان مثال کاهر

ره پولی ام و بهی تایلندی گردید  کاهر ارزش پول درآمدی شان موجب شد که نتوانند وهاتایلند موجب ورشکستگی بسیاری از شرکت

ی های قبلی، موجب کاهر وامهابه وجود نیامده است زیرا تجربه بحران یمشکل کنون در این راب هرا که گرفته بودند پرداخت کنند  تا

 ارزی شده است 

 جریان سرمایه 

 قه یورو موجب آخرین مکانیس  کالسیک انتقال شوت، توقف ناگهانی جریان سرمایه است  به عنوان مثال، دردهه گذشته بحران من

انند مکانیس  نرخ ارز به نظر توقف ناگهانی وام در من قه یورو و بروز مشکل در کشورهایی  مانند ایرلند و پرتغال شد  این مکانیس  نیز م

 رسد که در این بحران مشکل ساز نباشد و یا اینکه حداقل هنوز م رح نیست  می

 ی اقتصادی هااندازه شوک

وان یک شوت در چین و سپس به عنوان یک شوت من قه ای در آسیا نمایان شد  آخرین باری که جهان دچار ابتدا به عن 19کووید

 22شمالی آتالنتیکی درجه دوم ها، بحران2008بود  در اواخر سال  2008در سپتامبر  21شوت ناگهانی جهانی شد، پس از فروپاشی لمان

ی بزرگ بانکی و یک بحران تجاری برای  صد هابا بخر G 7ی بسیاری از کشورهایک بحران مالی برای   _بحران جهانی شد  تبدیل به 

 کشور که بانکداری بزرگ نداشتند اما وابسته به صادرات بودند   

خارجی را بر  نتایو احتمالی  بازدارنده، یک کندمیرا بیان  2008-2009ی جهانی هادر گزارش خود که شواهد بحران 23بالدوین و تومیورا

شناخته شد  شدیدترین و عمیق ترین سقوط تجارت جهانی که در تاریخ  فروپاشی بزرگ تجاریند  این بحران به عنوان ه اص کردمشخ

(  عالوه بر این، این عارضه کوتاه مدت 3نمودارناگهانی ، شدید و همزمان بود) سقوط،ثبت شده و از زمان رکود بزرگ بوده و هست  

 رت جهانی منفی باقی ماند  نبود و بیر از یکسال رشد تجا

                                                           
20 . https://www.statnews.com/2020/02/04/two-scenarios-if-new-coronavirus-isnt-contained/ 
21 . aftermath 
22 . North Atlantic 
23 . Baldwin and Tomiura 
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 WTOی آنالین ها، جزئیات داده24منبع: بالدوین و تومیورا -2019Q3 تا 1965 جهان واردات حج  چارت، به چارت رشد-2 نمودار

کاهر یابد   2020در سال درصد  0.5که رشد جهانی در حدود  شودمیزده در چین و چند کشور دیگر، تخمین بیماری شیوع  به دلیل

کاهر  %1.5 یلص جهانرشد تولید ناخا 2020در سال  در سرتا سر نیمکره شمالی  گسترش  یابد،بیماری  و چنانچهسناریوی منفی یک در 

   دارد اهمیتمکاری نیز ه، اما  سناریوی نامشخص بودن کاهر خواهد بودتقاضا  ر کاهربشیوع بیماری بیشترین  تاثیر   احتماال یابدمی

  یعنی  شکل گردد  Vی عرضه اخیر، های مشابه و سایرشوتهاشکل شدن مانند همه گیری Uاحتمال دارد که این بحران به جای 

ان کامل و رفتن به و کشورها و  به دلیل جبر هاارتباطات مورد بحث، تاثیرشان بر کشورهای مختلف متفاوت است  در تعدادی از بخر

قیه طوالنی تر اما برای ب آن است، شکل باشد که به معنی کوتاه مدت بودن و شیب تند V  بحران ممکن استقبلی، سمت مسیر رشد 

 باشد   Uشکل شبیه به تواند میی جهانی حداقل برای  تولید هادادهتوجه به دهد که درکل و با میباشد  این نشان می

کند و سرانجام میباشد  رشد برای مدتی افت  "L"ت بیشتر شبیه یک برای خدمات، بهبودی از این شوت سخت خواهد بود، ممکن اس

تع یالت در آفتاب را  گردد، افزایر ه  نخواهد داشت  افرادی که غذا خوردن در رستوران، سینما رفتن ومیدوباره به حالت قبلر بر 

ی ، خدمات حمل و نند  شوت مربوط به گردشگرکنند، بعید است که غذا خوردن، سینما رفتن و تع یالت شان را دو برابر کمیکنسل 

   خوردخواهند ضربه از شیوع ویروس  احتماال و یابدمیی داخلی به طور کلی بهبود نهانقل و فعالیت

                                                           
24 . Baldwin and Tomiura 
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 نی همه گیری، سناریوهای جها ی مک کیبین و فرناندوهامنبع: تخمین -مبنا از انحراف ،2020 سال در GDP کاهر-3 نمودار

ورد کردند  در سخت ترین آتأثیر درجات مختلف شدت یک شوت جهانی و فقط یک شوت در چین را بر 25مک کیبین و فرناندو

هست  در این سناریوها ژاپن  26، چهار برابر بیشتر از مورد منفی بونز 2020باال( تاثیر شوت بر رشد سال  همه گیریسناریو ) با میزان 

تولید  ٪8بیند و آلمان و آمریکا هر کدام حدود میازتولید ناخالص داخلی  ٪10رین ضربه را با از دست دادن تقریباً کشوری است که بیشت

 یابد میناخالص داخلی  شان کاهر 

  هاواکنش سیاست

 گوید:می 27  همان ور که ودر دی مائوروباشندمی، مه  رفتار ویروس یک طرف و واکنر دولت طرف دیگر است

این  " نمایندبرخورد  ، به چه نحوزه و ماندگاری خسارت اقتصادی بستگی به این دارد که دولتها در مواجه با این ضربه ناگهانیاندا" 

   تبدیل شود ،ماندگاری طوالنی مدت با یک بحران اقتصادی در ابعاد جهانی و تواند بهمیبحران 

دهد که واکنر  دولت مینشان  -در هنگام بحران و پس از بحران  هابه دولتدر یک مقاله بر اساس چندین دهه تجربه مشاوره  28وایپلوز

، واکنر بحران)یک آزمون روانشناختی( خواهد بود   به استثنای این 29ی جوهر رورشاخهاچیزی شبیه به آزمون لکه 19-به کووید

ا مخفی کردن حقایق و فرصت طلبی، بدبختانه شکست توانند بمی هاماهیت رهبران و جوامع آنها را آشکار خواهد کرد  دولت ،هادولت

  وایپلوز اظهار داشت که به محض اینکه این بیماری از بین برود، سازی کندبخورند و یا اینکه از چالر نجات پیدا کنند و دوباره اعتماد

                                                           
25 . McKibbin and Fernandoاز  
26 . Boones 
27 . Weder di Mauro 
28 . Wyplosz 
29 . Rorschach blot test 
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افراد زیادی از دست است  اگر  درست کامالی موجود در کشورشان کامالً اشتباه است یا هابینند که چه چیزی در مورد سیست میمردم 

  ند گیرمیدر معرض دید همه قرار  نواقص،  بروند

 تواند انجام دهد؟میدولت برای کاهش درد اقتصادی چه کاری 

 اقدامات ر کلیبه طو در سناریوهای بدبینانه، برای مهار خسارت نیاز به یک واکنر سیاسی جدی در س ج کالن وجود خواهد داشت 

  باید مدنظر بگیرند  عبارتند از : هاه دولتساسی کا

 نگی بین المللی خواهدی پولی، هر دو باید در نظر گرفته شوند و  به وضوح ملثرترین اقدام هماههای مالی و سیاستهااثرات سیاست -

   بود

ری نرخ کاهر اض را یت دارندی مرکزی اصلی به عملکردهای اض راری فردی ارجحهای متداول بانکهارویکردها و اطالعیه -

است  همه بانکهای  ی مرکزی که در پایین ترین حد کارایی بودند، آسان نساختهها، شرایط را برای بانکفدرال منابعتوسط بهره 

ی مالی، هاواس ه مرکزی باید نشان بدهند که آماده مداخالت هماهنگ هستند و در صورت بروز اختالل جدی و در نتیجه فشار بر

 کنند میتأمین  نقدینگی را

تسهیالت وی ه  اینبا توجه به ماهیت این شوت ، کسب و کارهای کوچک و متوسط ممکن است بیشتر نیازمند نقدینگی باشد ، بنابر -

  باشد یمناسبتواند راهکار میبه مشاغل کوچک دهی وام  ادامهبرای 

 انجام دادند    اعتماد ایرچین ، هنگ کنگ و سنگاپور اقدامات مالی اساسی برای تحریک تقاضا و افز -

و کاهر  هاتواند به سرعت با هدف کمک به افراد آسیب دیده به دلیل قرن ینهمیمانند آنچه در ایتالیا انجام شده، اقدامات مالی  -

  درآمدگسترش یابند 

مانند کاری که  نقاط مناسبکشور و در پول در کردن  از نظر وی، سرازیر  باید اتخاذ شودشدیدتری  تدابیر،  30کوکران دیدگاه از 

  استکسب و کار و مردم از ورشکستگی نجات  تنها راهمعقوالنه و هدفمند،  کمکهای مالیکند و بیمه می

 

 و اقدامات احتمالی سیاست هامثال 

بال در آسیا و ایتالیا  ق ی که ی نقدینگی ارائه شده است  برخی از  اقداماتهادر زیر اقداماتی برای تحریک درآمد، اعتماد و کاهر بحران

 گردد: می، ذکر اند اجرا شده

 ی سالمت/ اعتمادهااقدامات هدفمند: مراقبت

 پرداخت پاداش به کارکنان مراقبت سالمت ) سنگاپور( -

 مشترت)سنگاپور( صورتماه حقوق از طرف رهبران سیاسی به  یکپرداخت  -

  ( ) سنگاپور( نمایندخودداری  هاه سال  هستند از استفاده ماسکبه همه خانوارها ) آنها تا زمانی ک ماسکمیارائه تعداد ک -

  اقدامات مالی هدفمند: خانوارها

 دالر آمریکا )هنگ کنگ( 1000سال بیر از  18پرداخت نقدی به هر شهروند باالی  -

                                                           
30 . Cochrane 
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 )ایتالیا( در پرداخت قبوض برق در مناطق آسیب دیده تعویق -

 ی پزشکیهاینهی بیمه نشده برای هزهاحمایت از خانواده -

 هاشرکت اقدامات هدفمند:

 ی استخدام کوتاه مدت )آلمان(هاکمک هزینه به طرح -

 )آلمان(  هابرای شرکت 31استهالت شتاب -

 و حمل و نقل هوایی)سنگاپور( هاهتل بخر مخصور حمایت مالی از گردشگری، -

 ران )سنگاپور(کارگو دستمزد  حمایت حقوقیی مالی گسترده به کسب و کارها از جمله هاکمک -

 کوچک و متوسط )هنگ کنگ( یهابنگاه کاهر مالیات بر سود و وام ک  بهره برای -

 اقدامات هدفمند: پولی/ بانکی

 ( ECB ، TLTROsی کوچک )هابودجه بانکی جهت تأمین نقدینگی هدفمند با شرط وام دهی به بانک -

 هاپشتیبانی نقدینگی به بانک -

  EU 20G /هماهنگ در س ج مالی عمومی، بزرگ و  حمایتبسته  -

 کاهر سریع مالیات -

 تعلیق در پرداخت وثیقه اجتماعی -

  هاهزینهافزایر  -

 ک  کردن ضوابط مالی برای کشورهای آسیب دیده در اتحادیه اروپا  -

 G20، با همکاری میک پولی عمویحرتبسته 

 )بانک فدرال، بانک کانادا، و غیره( هاکاهر نرخ -

 ی پولیهاتسهیل سیاست -

 جهانی/ منطقه ای / بودجه اضطراری  حوادثه بیم

 میلیارد دالری آمریکا )صندوق بین المللی پول( 50وام اض راری  -

 انی(برای تأمین بودجه بخر خصوصی در کشورهای مبتال به ویروس )بانک جه IFC / EBRD شاخص با تسهیالتاع ای  -

 مت  )پیشنهاد(افزایر همکاری  اتحادیه اروپا برای کاهر فجایع مربوط به سال -

 نتیجه گیری 

 ،نیست نقصب و پاسخ بی عی نایاگر چه   بدهندپاسخ مشترت ، یک بحران مشترتبه ، رهبران جهان گرد ه  آمدند تا  2008در سال 

 ،قتصاد جهانیادر مواجهه با خ ر موجود برای  G 20مالی هماهنگ بود و واضج است که همکاری ی حمایتیهابستهشامل اما مسلمًا 

 مک بزرگی به کاهر فشار شوت ناشی از اقتصاد جهانی کرده است ک

شود  میروبرو هستند و میزان توانایی آنها در مقابله با این تهدید مشترت با روشی ملثر سنجیده ی مشابه آزمون استرسرهبران امروز با  

  منحصر به فرداروپا و هماهنگ باشد نه ملی و  در س جباید  هاپاسخاین موضوع به وی ه در مورد اروپا صادق است  واضج است که 

                                                           
31 . Accelerated depreciation 
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، نسج مبرای کار مشترت و ثابت شود باید کنار گذاشته شود تا است ، تقسیمات جزئی که در حال حاضر اتحادیه را به ستوه آورده 

ده سازی برای افتتاح بیمارستان تقسی  ماسک، آما مثال در  آنچه در این مرحله مورد نیاز است، همکاری مشترت وجود دارد تواناییاراده و 

پایداری رشد و رویکرد با این امر به انع اف پذیری پرستار و پزشکان است  و پشتیبانی از اروپایی بیماران از دیگر کشورهای پذیرش برای 

دست یرد که برای رفع بالیا و در صورت لزوم آمادگی برای تقویت مالی هماهنگ، نیاز دارد  عالوه بر این ، اتحادیه اروپا باید در نظر بگ

 .باید بزند یاقدامات مشترک به چه

مانند سیل ، زلزله ، فوران آتشفشان،  یبرای حمایت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بالیای بزرگ 2002صندوق اتحادیه اروپا در سال 

داده به گونه ای باشد که مداخله در س ج  حادثه رخابعاد    اگرطبیعی ایجاد شده است حوادثآتر سوزی جنگل، خشکسالی و سایر 

 300صندوق به دنبال حوادث طبیعی حدود این ، 2018   در سال 32توان از این صندوق درخواست همکاری نمودمی، طلبدمیرا اروپا 

ک فاجعه طبیعی مداخله به عنوان ی 19-دکوویمیلیون یورو برای اتریر، ایتالیا و رومانی کمک مالی فرستاد  م مانًا اختالالت ناشی از 

 کند میدر س ج اروپا را توجیه 

 

 نکات کلیدی 

  اشررد  زیرا این بار نسرربت به سررایر موارد مشررابه در گذشررته متفاوت بمیرود تا شرروت وارد شررده به اقتصرراد در این پاندمیانتظار

ای جهانی، الیی در عرضررره و تقاضرررکه به تنهایی سررره  با (و چین G7کشرررورهای قرار گرفته اند ) اپیدمی کشرررورهایی در مرکز 

 تولیدات و صادرات دارند  

 لودگی و اختالل در آاسرررت،  مانع تولیدکه اختالل در عرضررره مسرررتقی  بخورد  بخر تولید از سررره جهت ضرررربه رود تا انتظار می

   شدید تقاضاو کاهر  تأمین  هایزنجیره

  ای آن نیست  تنها چیزی که بیماری نداری   واکسن یا درمانی بر این با ابزارهایی برای مقابله 21واقعیت تلخ آن است که ما در قرن

 کردی  استفاده می هااپیدمی داری  همان مواردی است که اوایل قرن بیست برای کنترل 

 وجود دارد  اپیدمی های اقتصادی در زمان سه منبع اصلی برای شوت 

 مریض شدن مردمشوت ناشی از  -

   هاها و قرن ینهها، محدودیت مسافرتمدارس و کارخانهه شدن بست مانندو خصوصی دامات عمومیاثرات اقتصادی ناشی از اق -

 اثرات روانی ناشی از شیوع یک بیماری   -

 دهند شامل موارد زیر اند: بیماری رخ میاپیدمی هایی که در زمان انواع شوت 

 ها، ادارات و    مانند تع یلی مدارس، شرکت طرف عرضه  هایشوت -1

ی تامین در س ج جهانی که هاتامین )به وی ه با محوریت کشورهای عمده تامین کننده زنجیره وارد شده بر زنجیره هایشوت -2

 در مرکز شیوع قرار دارند(میدر این پاند

 تقاضا که دو ریشه اصلی عملی و روانی دارد   طرف هایشوت -3

                                                           
32 . https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/eusf2002_2017 
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 گردند و بسیاری از صنایع به دلیل میبه تجارت در کشورها  باعث ضربه زدن 19-ی عرضه و تقاضای حاصل از کوویدهاشوت

 شود با مشکل مواجه خواهند شد  میاینکه مواد اولیه برای تولیداتشان از کشورهای دیگر تامین 

  ی  صادر هاورباعث تاثیر بر قیمت بعضی از کاالها منجمله نفت گردیده است  کاهر قیمت نفت برای کش 19 –بیماری کووید

 گردد میه نفت موجب مشکالتی در زمینه بودجه دولت کنند

  روج انسانها و کاالها بسیاری از کشورها اقدام به بستن مرزهای خود نموده اند و به نوعی ورود و خ 19 –با شیوع بیماری کووید

جهانی شدن را  اشیدگیتواند موجبات پمیباشد و میمحدود گردیده است که این امر متضاد با سیاست جهانی شدن دنیای مدرن 

 فراه  نماید  

  شود که وام خارجی گرفته اند و ارزش پول ملی آنها میو کشورهایی  هابا تاثیر بر نرخ ارز موجب ورشکستگی شرکت 19-کووید

 باشد میکاهر یافته است  البته تعداد این موارد محدود 

  یوع شرسد که در بحران میه این مورد نیز مانند نرخ ارز به نظر گردد  البتمیف جریان سرمایه به کشورها باعث توق 19-کووید

 مشکل ساز نباشد   19-کووید
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 آنفوالنزا اقتصادکالن  -1 فصل

 

 چقدر ایدن که دیکردیم احساس درد، و یخستگ تب، کنار در ادیز احتمال به د؟یدار بخاطر را دیشدآنفلوآنزا  دچار کهی ادفعه نیآخر

 و نیتسک حساسا کی از بعد و است شده زتمامیچ همه دکهیشویم داریب خواب از صبج روز کی بعد  است رنو از مملو و ناعادالنه

   دیکنیم فراموش زودی لیخ را زیچ وهمه بازگشته یعاد حالت به ایدن ،یشکرگذار

 خواهی  به یک اختاللمیاست را  "سالمت زودگذر مشکل" کی مورد رمعموالً ما عادت داری  که همین نگاه ابتال به آنفلوآنزا را که د

ر اثر این بیماری و ایجاد د کهی معن نیا بهاست   "اقتصادکالن یآنفلوآنزا" کی کرونا ه  میکنی  پاندمیی ه  تعمی  بدهی   فکر اقتصاد

 ترنییپا  رشد نرخ  شودیم کمبود رفع و عیسر بهبود به منجر تنها وسپس، ابدی کاهر یمدت یبرا دیتول ،تقاضا و عرضه کاهر شوت کی

 یبرا یلیدل چیهرای ی، شدر چنین   کندیم جبران کامالً  زین را دیتول در کمبود یحت و کندمجدداً رشد می بعد مرحله در اما ،آیدمی

یعنی : دهدیم نجاما وجه نیبهتر بهی اقتصاد کارمحافظه استگذاریس کی که ی ده انجام را یکارباید  فقط و ندارد وجود شدن یعصب

 اقتصادکالن ع سه کی یعبارت به ای یعاد یآنفلوآنزا کاما نباید فراموش کنی  که شرایط فعلی، شرایط ی  ی باش شتریب اطالعات منتظر

 است میپاند کی بلکه شرایط  نیست

 جه شوی  و بعد این اختاللموا لاختال با هفته چند که باشد شکل نیا به است ممکن بر اقتصاد 19-دیکووممکن است فکر کنی  که اثرات 

   باشد مداوم حتماالً ا و یجهان بزرگ، اختالل که دارد وجود احتمال نیا واقع، در  است دیبع کامالً اتفاق، نیا اما  شودمیجبران 

قابل توجه  انیز و ررض از یحاک هیاول یهانیتخم یبرخ اما ست،ین مشخص کامالً هنوز یامن قه و یجهان رشد رویدادی بر نیچن راتیتأث

وشن فرناندو رجهانی موقت و شدید که توسط وارویک مک کیبین و اپیدمی سناریوی یک بیماری  تاثیرگذارترین  استاین رویداد 

خالص داخلی، ه  تولید نا درصدی 7/6خسارت این رویداد منجر به  دهد کهمینشان شده  منتشرمشترکًا به صورت کتاب الکترونیکی 

  اروپا خواهد بود  متحده و ه  برای من قه  برای ایاالت

 ؟یماندگار و مدت ،یجهان اندازه شوک

 مشخص وع،یش  قهمن کردن محدود و بزرگ اسیدرمقی ماریب به ابتال از یریجلوگ یبرا شده انجام اقدامات با عمدتاً ،شوت اندازه

 در که رسدیم نظر به و ستین کشنده خار ب ور اما است، یمسر اریبس روسیو نیا است، شده مشخص تاکنون که همان ور  شودیم

 ،فرایندهای کاری در اللاخت کننده،مهار اقدامات افتی که در عرضه بعلت تاثیر نیبنابرا  ستین یفصلآنفلوآنزا  از بدتر موارد، شتریب

  ری باشد  ناشی از بیما ریم و مرگ تعدادشود ممکن است چشمگیرتر از میایجاد  هامسافرت وبرگزاری جلسات  در تیمحدود

 نیچن  گذاردمیتوجهی  تاثیر قابل مصرف و دیتولروی  و است اقدامات نیدتریشد از یکی ن،یچ از بخشی ای کامل نهیقرن  مثال عنوان به

   ادامه داد توان آنها رامیه  ن ،یطوالن مدت کی یبرا و شودمیی خاص مناطق به محدود احتماالً  سختگیرانه ای، اقدامات
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ی دادهایرو همه فرانسه ولتد مثالً  کنندیم دایپ ادامه یتریطوالن مدت یبرا ادیز احتمال به بزرگ،ی دادهایرو لغو دیگری نظیر اقدامات

 انداخت، قیتعو به توانیم را دادهایرو نیا از یبرخ  کرد اعالم ممنوع را نفر 1000 از ریبی دادهایرو سیسوئ دولت و نفر 5000 از ریب

ی نظیر محدود کردن المللنیب یهاتیمحدود با هاشرکت ازی ادیز تعداد نیهمچن  به تاخیر انداخت توانینمآنها را ه   را یاریبس اما

ند و در حال تعریف ایا برگزاری از راه دور آنها مواجه شده  عقب انداختن رویدادهای دسته جمعی با مشتریان ،سفرهای بین المللی

 مدت یبرا یاقدامات نیچن رود کهانتظار می ( کنندفعالیت می کار محل و منزل درکه   B و A ی جایگزینها یت) ی کاری هستندهاشیف

 ،تاس ریافزا درحال چنانهم انیمبتال تعداد کهی زمان تا دیسف تیوضع اعالم رندگان،یگ یتصمی برا رایز ادامه پیدا کنند، یتریطوالن

  بود خواهد مشکل

 از یکی ،33ماارسک شود  ،هست حاضر درحال که یزیآنچ از تر گسترده و بزرگتر است ممکن عرضه رهیزنج در اختالل نیهمچن

 زندمی نیتخم و است شدهخود  نریکانت حمل یکشت دوازدهحرکت  لغو به مجبور جهان، دردریایی  نقل و حمل یهاشرکت نیبزرگتر

 پنو حدود ،ایدر قیطر از ایآس از اروپا به کاال ارسال  باشندیم تیفعال حال درد تولید خو تیظرف درصد 60 تا 50 با نیچ یهاکارخانه که

 یالمللنیب اتاق پیاده کردن در برخی کشورهای مقصد باشند  حال در نوزه ی آلودهکاالهاشاید هنوز ه   ن،یبنابرا  کشدیم طول هفته

   باشد شده صنعت، هفتهدر  یدالر ونیلیم 350 باعث ضرر روسیو وعیرشیتاث که زندمی نیتخمی رانیکشت

 بنادر  شوندیم ملمتح هتلداری و نقل و حمل عیصنا را هاخسارت نینخست که است واضج است؟ اتفاقی افتاده چه تقاضا شوت مورد در

 نیب شرکت  هستند مواجه ،یخالی نرهایکانتنگهداری و انبار حج  زیادی از ی باال یهانهیهز و درآمد دیشد افت با همزمان ه  هاانهیپا و

 با ییهوا نقل و حمل صنعت که زندیم نیتخماستفاده از تجربه تاثیر سارس بر سفرهای هوایی، ( IATA) ییهوا نقل و حمل یالملل

   شودیم مواجه ری درآمددالی ونیلیب 29 درآمد کاهر

 مثال، عنوان به  اندبستهوا نیچ بازار به اروپا یاصل عیناص از یاریبس و است شده لیتبد یجهان اقتصاد در تقاضا یاصل منبع کی به نیچ

 نظر هب  است کرده سقوط گذشته یهاهفته یط که است نیچفروش در  به متعلق آلمان یخودرو صنعت درآمد از درصد 40 حدود

 تاآن  دیخر ماالًواحت ستین یاساس یکاال معموالً دیجد خودروی کی ادامه پیدا کند زیرا موقتبصورت  تقاضا که این کاهر رسدیم

  افتدیم ریتأخ به تیوضع شدن یعاد زمان

 و افراد ،هاشرکت کهیی هایآشفتگ و اختالالت  باشد ماندگارتر است ممکنکرونا  اثرات از یبرخ در کنار همه اثراتی که ذکر شد،

 یسالمت یهاشوت نیچن خ ر معرض در ستا ممکن ه شدن کشورها،کپارچی و شدن یجهان که دهدیم نشان کنندیم تجربه هادولت

 از سالمت شوت کی توسط یناگهان طور به تواندیم یجهانتامین  رهیزنج که رندیگیم یعبرت درس احتماالً هاشرکت  باشد داشته قرار

 وعیش به هاالعمل عکس  باشد داشته اعتماد و ثبات یبرای ماندگار وینتا است ممکن بحران، با دولتها برخورد یچگونگ  شود ختهیگس ه 

 است ممکن - داد انجام ایتالیا مقابل در ریاتر همان ورکه ق ارها، قیتعل و مرز بستن مثال، عنوان به - هیهمسا کشور کی دری ماریب

ز که منتهی در شرایط امرو است داده نشان را خود ی اززشتی رو ،یمل و ین اد ضیتبع هرچندکه  شود و کاهر اعتمادی سازبدنام باعث

                                                           
33 . Maersk 
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 است ممکن "گرانید" از مردم سوءظن و ترس ،رسدمیبه گوش  یی(گراعوام) س یپوپول ویی( گراملت) س یونالیناس ظهور یهازمزمه

  شود جدی تر شدن آن یبرا ییروین به لیتبد

 دهند؟ پاسخی اقتصاد بحران به توانندمی چگونه استگذارانیس

گذاری را به رمایهس نرخ( Federal Reserve) فدرالی بانک ست یس ،شودر و بیشتر پخر میبیشت متحده االتیا در روسیوهمچنان که 

 اختاللوقوع  ردموا در دیبا اما دارند، هانرخ کاهر یبرامیک تیظرف یشهر یمرکز یهابانک ریساکاهر داده است   یاض رار صورت

نیاز است   دهند وام وچکک مشاغل به و باشندگی داشته آماد ،ینگینقد دنکر فراه ی برا ،یمال یهاواس ه یبررو یروان فشار ای بازار در

برای شرایط احتمالی  ی مرکزی برای شرایط پیر آمده آمادگی داشته باشند و تمهیداتی راهابا هماهنگی با سایر بانک هاتا این بانک

 کمبود طوالنی مدت تقاضا بیاندیشند  

 ابزار ،یمال یهااستیس ناًام م گیری( اتفاق بیفتد،ظر شدت اثرات اقتصادی وارده ناشی از همهشدید )از ن یویسناری که صورت در اما

گیری دچار کسری درآمد شده اند و یا مجبور هستند برای حمایت از افرادی که به واس ه همه دنتوانمی یمال اقدامات  بود خواهند یبهتر

ی متضرر که بیشترین هایی را برای شرکتهامساعدت ایتالیا مثال، عنوان بهک کننده باشند  تا به مدت طوالنی در قرن ینه بمانند، بسیار کم

 یدولت یاارانهی طرح ککند که یرا م رح می( Kurzarbeit) "تیکورزاربا"طرح آلمان دولتزیان را دیده اند، در نظر گرفته است  

 بسته گرفتن نظر در یبرا را خود یآمادگ نیهمچن  گرفت قرار استفاده دمور یجهان یمال بحران طول دراست که  اشتغال از تیحما یبرا

  فاصله اطمینان ریفزاا و تقاضا قویتمنظورت به رای توجهقابلی مال اقدامات سنگاپور و کنگ هنگ ن،یچ  است کرده اعالم یمالی تیحما

  اندکرده اتخاذ( سنگاپور مورد در یداخل ناخالص دیتول ٪2 باًیتقر)

جهان مورد نیاز است و به زودی ممکن است شرای ی بدتر از خاطره  کشور چند در هنوز 19-دیکوو وعیش مهار یبرای اساس اتاقدام

اتفاق بیفتد  همچنان که بسیاری از رهبران جهانی برای ارایه راهکار و پاسخ  هاو هولدینگ هابرای خیلی از شرکت 34ورشکستگی لهمان

 به وارده شوت کاهر در  عاًق 20ی جی توسط کشورهای مالی تیحمای هابستهه  آمدند  تدوین مشترت برای رکود جهانی گرد 

 با مشترت دیتهد نیا با مقابله در آنها ییتوانا زانیم و هستند روبروی مشابه ریآزما با امروز رهبران  ه استداشت نقر یجهان اقتصاد

 که اختالفاتی خرده  است صادق اروپا مورد در  هیو به مساله نیاشود  ان، سنجیده میبرای ارایه راهکار موثر مقابله با بحر هاتوانایی آن

امکان حمایت از آسیب دیدگان اقتصادی و کاهر شدت بحران  تا شوند گذاشته کنار دیبا است آورده ستوه به را هیاتحاد حاضر حال در

 صندوق کی دیبا اروپا هیاتحاد ،هانهیهزتامین ی برا تیظرف ریافزا منظور هب اروپا یمال نیقوان یریپذ انع افافزایر  بر عالوهفراه  شود  

 بحران در اروپا نکهیا بر یمبن مونه ژان معروف یهاگفته  ردیبگ نظر در دهید بیآس افراد و مناطقبحران را با تمرکز بر  رفع یبرا مشترت

  کند صدق گرید بار کی است ممکن کرد، خواهد شرفتیپ

جلوگیری کنند  میبا حفظ انسجام و نقر رهبری خود، از افزایر ترس و وحشت عمو دیبا استگذارانیس و هادولت تا،راس نیهم در

و ارتباطات نزدیک و زیادی  کنیم مقابله یماریب نیا با ینیچ دیجد سال از سنگاپورتواند نمونه خوبی برای یادگیری باشد  سنگاپور می

                                                           
  و در جریان رکود اقتصادی اتفاق افتاد 2008بزرگترین ورشکستگی تاریخ آمریکا که برای هولدینگ برادران لهمان در سال  34
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 ،گیریهمه یابتدا از 5 است بوده موفق اریبسی ماریب وعیش مهار در رسدیم نظر به امبتالیان زیادی داشت ام با چین دارد  در ابتدای بحران،

 گریکدی به نسبت احترام و یریپذ تیمساول با تا خواستاز مردم یم شهروندان از و بود وگفتگو مکاتبه حال در طورگسترده به دولت

به طور مثال در ابتدای   بود صادق و شفاف ،تهدید همه گیری ک  شود تا شود انجام دیبا که یاتاقدام درباره حال، نیع دررفتار کنند و 

فقط برای افراد بیمار و یا مراقبین سالمت استفاده  هاها خواست تا از ماسکبحران دولت به هر خانواده تعدادی ماسک داد ولی از آن

 توالت دستمال ، ییغذا مواد نیهمچن و) ماسک احتکار دنبال به همه که دارد وجود ایدن دردیگری  کشوربینی  میکنند  اما از طرف دیگه 

 تعادل  ندارد وجود ماسکی کاف اندازه به  ایدن در سال  افراد همهی براو یا  کنندیم استفاده خود از محافظت یبرا و روندیم( رهیغ و

ممکن است ناقل بیماری باشند داوطلبانه از ماسک استفاده کنند که نیازمند  کنندمیافتد که افرادی که احساس میزمانی اتفاق  یاجتماع

  س ج باالیی از اعتماد است و البته که پیامدهای اجتماعی بهتری دارد  

د و حران جهانی تبدیل شوتواند به یک بمیدر مقابله با این مساله مشترت دارد  این بحران  هاعملکرد دولت بهی بستگ زیچ همه کل، در

 و البته بر پایه اعتماد رفع شود  هایا به طور مق عی با اقدامات مناسب دولت

 نکات کلیدی فصل 

  خواهی  به یک میدن را شما معموالً عادت داری  که همین نگاه ابتال به آنفلوآنزا، مدتی در بستر خوابیدن و بالفاصله خوب

است و سریع خوب  "کالناقتصاد یآنفلوآنزا" کی کرونا ه  میکنی  پاندمیی ه  تعمی  بدهی  و به اشتباه فکر اقتصاد اختالل

 شود  می

 وبرگزاری جلسات  رد تیمحدود ،فرایندهای کاری در اختالل کننده،مهار اقدامات افتی که در بخر عرضه اقتصاد بعلت تاثیر 

  ری باشد  ناشی از بیما ریم و مرگ تعدادشود ممکن است چشمگیرتر از میایجاد  هامسافرت

 شود  ،هست حاضر درحال که یزیآنچ از تر گسترده و بزرگتر است ممکن عرضه رهیزنج در اختالل  

  ه  هاانهیپا و ادربنجدی شده اند   خسارتیی هستند که دچار هابخر نینخست هتلداری و نقل و حمل عیصنا، تقاضا شوتبعلت 

   هستند همواج ،یخالی نرهایکانتاری و انبار حج  زیادی از نگهدی باال یهانهیهز و درآمد دیشد افت با همزمان

 نشان کنندیم تجربه هادولت و افراد ،هاشرکت کهیی هایآشفتگ و اختالالت  باشد ماندگارتر است ممکنکرونا  اثرات از یبرخ 

   باشد هداشت ارقر یسالمت یهاشوت نیچن خ ر معرض در است ممکن ه شدن کشورها،کپارچی و شدن یجهان که دهدیم

 دری ماریب وعیش به هاملالع عکس  باشد داشته به ه  اعتماد یبرای ماندگار وینتا است ممکن بحران، با دولتها برخورد یچگونگ 

 شود و کاهر اعتمادی سازبدنام باعث است ممکن ،هیهمسا کشور کی

 قوانین حمایتی مالی  نقر به سزایی دارد  از وضع اقدامات سیاست گذاران و دولت مردان در کنترل بحران ناشی از همه گیری 

 ی مختلف نسبت به یک بحران مشترت  هاگرفته تا انسجام دولت

 دهد که شفافیت دولت در روند مقابله به همه گیری در کنار تقویت بررسی تجارب موفق کشورهایی مانند سنگاپور نشان می

 خواهد بود   و سرمایه اجتماعی بسیار کمک کنندهمیاعتماد عمو
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 19مقابله با پیامدهای کووید  -2فصل 

ی منفی قابل توجهی از چین آغاز و به صورت گسترده شیوع پیدا کرد  این ویروس پیامدها 2020کرونا ویروس از ابتدای ماه دسامبر 

نین آسیب به بسیاری از مشاغل ها و همچ، بسته شدن کارخانههای مسافرتیداشت  این بیماری باعث مشکالت اقتصادی بزرگ، محدودیت

 خدماتی شده است  

اصلی از منظر  توان با ق عیت اظهارنظر نمود  سوالمیهنوز زود است و ناپیدمی برای قضاوت در خصور پیامدهای اقتصادی این 

هد بود  در شرایط وااقتصادی این است که چه مدت و چه اندازه، ویروس گسترش پیدا خواهد کرد و اقدامات الزم برای مهار آن چه خ

 بدبینانه به قضیه نگاه کرد   بینانه وتوان قاطعانه در مورد این ابهامات صحبت کرد، بنابراین شاید بتوان با دو سناریوی خوشمیکنونی، ن

 ند دود به چین و چمحاپیدمی وجود دارد و به این صورت است که اپیدمی بر اساس دانشی است که فعالً از  سناریو خوشبینانه

ن شروع به بهبود آداشته و پس از  2020کشور دیگر باشد  در این سناریو، اقتصاد جهانی سقوطی ناگهانی در نیمه اول سال 

 کند می

 ز قبیل اروپا و شمال در سناریو بدبینانه، ویروس به صورت گسترده در من قه آسیا و اقیانوسیه و دیگر اقتصادهای پیشرفته ا

 خواهی  داشت میاست  معنی این سناریو این است که فروپاشی اقتصادی طوالنی مدت و عظی آمریکا گسترش پیدا کرده

 

 نانهیخوش ب ویسنار -4نمودار 
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 2020سال   درصد در ربع دوم 2و کاهر  2020درصدی تقاضای داخلی در چین و هنگ کنگ در ربع اول سال  4این سناریو، کاهر 

ه رو خواهند شد  در درصدی رو ب 10،  باکاهر 2020غیر غذایی در نیمه اول  دهد  بعالوه، سهام جهانی و قیمت کاالهاییمرا نشان 

 شوند این تغییرات به تدریو ک  رنگ تر می 2021اوایل سال 

 

 نانهیبدب ویسنار -5نمودار 

وم سال، بعالوه ددرصد کاهر در ربع  2و   2020در چین و هنگ کنگ در ربع اول سال  درصد کاهر در تقاضای داخلی 4این سناریو، 

ام جهانی و قیمت دهد  همچنین سهرا نشان می 2020درصدی تقاضای داخلی در کشورهای آسیا و اقیانوسیه در ربع اول سال  2کاهر 

 شوند به تدریو ک  رنگ تر می 2021ها در سال ن شوتدرصدی رو به رو خواهند شد  ای 20، باکاهر 2020کاالهای غیر غذایی در 

دنبال دارد  این اقدامات  شیوع ویروس باعث شده تا اقدامات زیادی برای مهار آن انجام شود که در نهایت  اثرات اقتصادی بزرگی را  به

صنعت گردشگری و مسافرت و بخر ر شود که به نوبه خود بی کار میهای گسترده  برای جابجایی مسافران و نیروشامل محدودیت

 :گذاردگذارد  ویروس از سه مجرای عرضه، تقاضا و اطمینان، بر اقتصاد تأثیر میو تفریحی تأثیر میمیسرگر

 ی خدماتیها، و تاثیر روی بسیاری از فعالیتهااختالل شدید در زنجیره تامین جهانی، بسته شدن کارخانه عرضه:

 کاهر خدمات آموزشی، کاهر خدمات تفریحی گردشگری،ی و های تجارکاهر مسافرت تقاضا:

 گردد یمگذاری خارجی عدم اطمینان که منجر به کاهر یا وقفه در استفاده از کاالها و خدمات و کاهر سرمایه :اطمینان
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ها و مصرف داخلی خانهکارای که در چین انجام شد، اثرات شدیدی در کاهر تولیدات و به دنبال آن اقدامات مهارکنندهاپیدمی پیدایر 

مه این موارد شدیدا هدر چین و شرکای اقتصادی آن داشت  در دیگر کشورها نیز اقداماتی برای کنترل شیوع بیماری  انجام شده است  

 گذارد  روی مشتریان و بازارهای مالی اثر می

 سناریو خوش بینانه

فروش مواجه خواهند  با کاهر 2020از قبیل صنعت ماشین، در ربع اول سال در این سناریو، بیماری در چین متمرکز است  برخی صنایع 

قاضای جهانی درصد از ت 40درصد صنعت گردشگری و  9درصد تجارت جهانی،  11درصد تولید ناخالص داخلی،  17شد  در این حالت 

 اشت کشورها اثر خواهند گذبرای برخی کاالهای چینی کاهر خواهد یافت  این تغییرات ابتدا در چین و سپس در دیگر 

 75/0و در اوج شوت، تا  افتد  در سناریو خوش بینانه، تولید ناخالص داخلی در س ج جهانیمیبیشتر موارد کاهشی از بعد تقاضا اتفاق 

 1.4ان انی به میزدرصد کاهر خواهد یافت  بیشتر این کاهر به دلیل اثر پذیری از کاهر تقاضا در چین روی خواهد داد  تجارت جه

 درصد کاهر کلی خواهد داشت   0.9و تا پایان سال با مقداری افزایر،  2020درصد در نیمه اول 

ه، شرق و جنوب شرقی کشورهای ژاپن، کرتولید ناخالص داخلی کشورهای دیگر به میزان ارتباط با چین از این امر متاثر خواهند شد  

توان گزارش نمی و دیگر خدمات مسافرتی نیز در امان نخواهند ماند  در این آسیا تحت تاثیر قرار خواهند گرفت  صنعت گردشگری

ها ممکن است با گسترش ویروس در طول زمان دچار تغییر اثرات احتمالی گسترش ویروس در چین را نشان داد  برخی فاکتورمیتما

 شوند 

 

 GDP یرو روسیرش وگست نانهیو بدب نانهیاثرات خوشب-6نمودار 

 



32 

 

 سناریو بدبینانه

خواهد بود   2020قتصادهای پیشرفته در نی  کره شمالی در سال ااقیانوسیه و -در این سناریو گستره شیوع ویروس، چین، کشورهای آسیا

در  شود ده میر شاین سناریو عالوه بر موارد ذکر شده در سناریوی اول، شامل سقوط ناگهانی تقاضا در بخر خصوصی، در مناطق ذک

ر سفرها، تجارت د( در س ج جهانی، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت  محدودیت GDPدرصد تولید ناخالص داخلی ) 70این سناریو، باالی 

ه طور کلی در درصد کاهر خواهد داشت و ب 1.75جهانی در اوج شوت، تا  GDPو صادرات بین المللی شامل این موارد خواهد بود  

درصد خواهد بود و علت عمده آن، کاهر تقاضا خواهد بود  تجارت  1.5ها، به میزان ها و کاهرحتساب همه افزایربا ا 2020سال 

 هد گرفت  اقتصادها تحت تاثیر قرار خوامیکاهر خواهد داشت و صادرات در تما 2020درصد در سال  3.75جهانی چیزی حدود 

 های سیاستیتوصیه

 ر اثرات شیوع ویروس بر روی اقتصاد ارایه شده است  هایی  جهت کاهدر اینجا توصیه

  یجاد شرایط اافزایر تخصیص منابع دولتی به بخر سالمت در جهت پیشگیری و انجام اقداماتی برای مقابله با ویروس و

 مناسب کاری برای بخر سالمت در جهت مقابله با ویروس و تامین منابع برای پ وهر  

  های آسیب پذیرشرکتحمایت از خانوارهای ضعیف و 

 های کاری با کاهر ساعات کاری حضوری استفاده از برنامه 

 ی نیازمند تا دچار ورشکستگی نشوندهاهای نقدی به شرکتافزایر کمک 

 ها جبران شود  ها تا کاهر تقاضای خدمات آنو مالیات این شرکت هاکاهر هزینه 

 نکات کلیدی 

 شوند دوسناریو خوش بینانه و بدبینانه مان شیوع و کشورهایی که درگیر بیماری میهای محدوده، مدت زبر اساس عدم ق عیت

 توان در نظر گرفت  میرا 

  ،2020یمه اول سال نمحدود به چین و چند کشور دیگر بوده، اقتصاد جهانی سقوطی ناگهانی در اپیدمی در سناریو خوشبینانه 

 کند میداشته و پس از آن شروع به بهبود 

 ز قبیل اروپا و شمال ریو بدبینانه، ویروس به صورت گسترده در من قه آسیا و اقیانوسیه و دیگر اقتصادهای پیشرفته ادر سنا

 خواهی  داشت  میآمریکا گسترش پیدا کرده و فروپاشی اقتصادی طوالنی مدت و عظی

  ند  کشورهای گروه ی سالمت در کشورهای مختلف همکاری داشته باشهاکشورها باید برای حمایت از سیستG20 بایست می

 با همکاری با یکدیگر، اقدامات الزم را برای جلوگیری از شیوع بیماری انجام دهند 

 های آسیب پذیر، کاهر ساعات کاری افزایر تخصیص منابع دولتی به بخر سالمت، حمایت از خانوارهای ضعیف و شرکت

گیری مههجهت کاهر اثرات شیوع ها و مالیات این شرکت هانهکاهر هزیو  هاهای نقدی به شرکتافزایر کمک، حضوری

 شود  بر اقتصاد پیشنهاد می
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 19 -کوویدتاثیر اقتصادی  -3فصل 

از شهر ووهان در استان هوبای چین آغاز شد و با گذشت زمان، این ویروس در سرتاسر جهان پخر  2019ر ، در دسامب19-شیوع کووید

درحالیکه زارش شده است  اکنون موارد ابتالی بسیاری در کشورهای دیگر گماری در ابتدا چین بود، ولی ه شد  اگرچه مرکز شیوع این بی

جدید کی و کجا ظهور  بعضی کشورها قادرند به طور موثرتری موارد مبتال به این بیماری را درمان کنند، ولی هنوز مشخص نیست موارد

ض راری ا(، وضعیت WHOدر جهان، سازمان بهداشت جهانی )میبرای سالمت عمو 19پیدا خواهند کرد  با توجه به خ ر کووید 

 -کووید م کرد و متعاقب آنهای بین المللی به این بیماری اعالالمللی برای هماهنگی پاسخرا برای نشان دادن نگرانی بینمیبهداشت عمو

 گیر جهانی معرفی شد  به عنوان یک بیماری همه 19

میرند( میمیر )کسانی که وپیوسته و دارای ارتباطات قوی بین کشورهاست، اثرات طغیان بیماری فراتر از مرگبه  در دنیایی که بشدت

شود  با کندشدن اقتصاد چین بعلت اختالل در تولید، و ناخوشی )کسانی که در یک دوره زمانی قادر به کارکردن نیستند( ظاهر می

 مختل شده است کارکرد زنجیره تامین عرضه جهانی نیز 

ر تولید را آغاز کرده دها از چین وابسته بودند، تجربه انقباض ها در سراسر جهان، صرف نظر از اندازه، چون به دریافت ورودیشرکت

تر از همه، ترس های اقتصاد جهانی شده است  مهممحدود شدن حمل و نقل به خصور در بین کشورها، باعث کندتر شدن فعالیت اند 

رهای جهانی مالی نیز در های بازار شده است  بازاها منجر به تغییر الگوهای مصرف متداول و ناهنجاریکنندگان و بنگاهمصرفدر بین 

 های سهام جهانی افت کرده است  اند و شاخصپاسخ به این تغییرات واکنر نشان داده

سازی شده  شبیه 19د رسی  هفت سناریو مرتبط با گسترش کووی(، یک مدل اقتصاد جهانی، برای ت2020در م العه مک کیبین و فرناندو )

( است CGEگر)محاسبهمیهای تعادل عمو( و مدلDSGEتصادفی دینامیک)میهای تعادل عموترکیبی از مدل G-cubedاست  مدل

افته است  با سترش یگ G20( به کشورهای 2018( و توسط میکبین و ترایگ )2013، 1999که توسط میکبین و ویلکاکسون تهیه شده )

های مختلف برای گسترش آنفوالنزا به منظور تعیین طیفی از سناریومیاستفاده از این مدل، روشی برای ارزیابی اقتصادی سارس و پاند

 دنبال شده است   19کووید 

های اقتصادی تبدیل به شوت های اپیدمیولوژیک راای از فیلترها که فرضیههای اپیدمیولوژیک، مجموعهبا توجه به طیفی از فرضیه

و توان به این موارد اشاره کرد : کاهر عرضه نیروی کار در هر کشور)ابتال و مرگکنند، تعریف شده است  از جمله این فیلترها میمی

حات در ترجی میر(، افزایر هزینه انجام کار در هر بخر )شامل اختالل در شبکه تولید در هرکشور(، کاهر مصرف بدلیل تغییر

یمه بر کننده برای هر کاال در هر کشوری )بعالوه تغییرات ایجادشده در مدل بر اساس تغییرات درآمد و قیمت(، افزایر حق بمصرف

بیمه هرکشور بر اساس مواجهه با بیماری و بر اساس مواجهه با بیماری( و افزایر حقها در هر بخر از هر کشور)اساس خ ر شرکت

 بت به تغییرات شرایط کالن اقتصادی  پذیری نسهمچنین آسیب
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رایت آن به کشورهای فرض بر این است که وقایع اپیدمیولوژیک محدود به چین است  تاثیر اقتصادی بر چین و س 3تا  1در سناریوهای 

عیین شده است  ه وسیله این مدل تب -پرداخت در بازارهای مالی جهانیز طریق تجارت، گردش سرمایه و تغییرات در خ ر پیرا -دیگر

 دهد های اپیدمیولوژیک در همه کشورها در درجات مختلف رخ می، سناریوهای پاندمیکی هستند که در آنها شوت6تا  4سناریوهای 

درس ج متوسط میرود پاند، سناریویی است که در آن انتظار می7ناریوی سها موقت هستند  کنند که شوتفرض می 6تا  1سناریوهای 

 های نامعین تکرار شود ی آیندههر سال برا

گذاری بر جمعیت را در مناطق مختلف تحت هر ، اثرات3-2کند  جدول جود در هفت سناریو را تشریج می، فرضیات مو3-1جدول 

لیون می 15(، در س ج جهانی حدود 4می)سناریوی ترین سناریو پانددهد که برای حتی ک  تلفاتدهد  این جدول نشان میسناریو نشان می

ر متداول در فصل مرگ رخ خواهد داد )برای مقایسه، در آمریکا به طو 236000مرگ وجود خواهد داشت  در آمریکا، به طور تخمینی 

 میرند( نفر هر سال می 55000آنفوالنزا حدود 

دهد  در این سناریو نشان می 7رفته برای هرکشور یا من قه را در هرکدام از ، خالصه ای از کل تولید ناخالص داخلی از دست3-3جدول 

توان به م العه ات بیشتر می، به عنوان درصد تغییر از پایه، بیان شده است  جهت اطالع2020جدول، تغییر در تولید ناخالص داخلی در سال 

یوهای مختلف را ز کاهر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد جهانی در سنار، برآوردی ا3-3( رجوع نمود  جدول2020مکیبین و فرناندو)

شود، هزینه ناشی از کاهر بازده اقتصادی در مقیاسی تریلیون دالری جهانی تبدیل میبه پاند 19-دهد  در مواردی که کوویدنشان می

 کند افزایر پیدا می

 
 وهایسنار اتیفرض-3جدول 
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 ویسنارتحت هر  تیاثر جمع-4جدول 
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 (هی)درصد انحراف از پا2020از دست رفته سال  یناخالص داخل دیتول-5جدول 

 
یوع ویروس ادامه داشته شکه های پیر رو مه  هستند  درکوتاه مدت، و مادامیاه مدت و ه  در سالهای سیاسی ه  در کوتپاسخ دامنه

دهند  نقر ها باید اطمینان حاصل کنند که اقتصادهای مختل شده همچنان به فعالیت خود ادامه میداری های مرکزی و خزانهباشد، بانک

های مرکزی به شوت اقتصادی، کاهر ها در مواجهه با این استرس واقعی و مالی در پیر رو، بسیار مه  است  پاسخ احتمالی بانکدولت

به سیاست که  مشکل در زمینه مدیریت تقاضا نیست، بلکه بحرانی چندوجهی است حال، این شوت صرفاً یکنرخ بهره است، با این

گ، پاسخی موثر است  انتشار قرن ینه افراد مبتال و کاهر تعامالت اجتماعی در مقیاسی بزر  های پولی، مالیاتی و سالمت نیاز داردگذاری

گیری را محدود کرده و هتواند دامنه همبسیار موثر است که می و گسترده اطالعات درباره اقدامات م لوب بهداشتی پاسخی ک  هزینه

 های اقتصادی و اجتماعی آن شود باعث کاهر هزینه
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زیادی از مردم    علیرغ  مرگ ومیر و مشکالت عدیده ای که زندگی تعدادهای طوالنی مدت از اهمیت بیشتری برخوردار هستندپاسخ

ی بهداشتی و درمانی هاه سیست چه رسد بل به سرمایه گذاری کافی در نظام سالمت خود ندارند، ها تمایرا مختل کرده، بسیاری از دولت

 ستند ههای عفونی ه  در کشورهای کمتر توسعه یافته که احتماال منشا بسیاری از بیماریمیعمو

ها و حیوان همچنان تهدیدی برای جان میلیونهای مشترت بین انسان دهند که بیماریکارشناسان هشدار داده اند، و همچنان نیز هشدار می

ای ثابت شد که ایده جزیره 19-تواند اقتصاد یکپارچه جهانی را با اختالل عمده ای مواجه کند  با شیوع بیماری کوویدمینفر خواهد بود، و 

المت عمومی، ضروری اقتصادی و س بودن هر کشور در یک اقتصاد یکپارچه جهانی اشتباه است  همکاری جهانی، به وی ه در حوزه توسعه

ا درگیر کرده باشد، رفعاالنه مشارکت کنند  زمانی که بیماری تعداد زیادی ازکشورها  هااست  همه کشورهای بزرگ باید در این حوزه

 تالش برای بستن مرزها در هنگام شروع پاندمی، خیلی دیر است 

 

 نکات کلیدی فصل 

 رده اند کها از چین وابسته بودند، تجربه انقباض در تولید را آغاز افت ورودیها در سراسر جهان چون به دریشرکت  

 از همه، ترس  های اقتصاد جهانی شده است  مهمترمحدود شدن حمل و نقل به خصور در بین کشورها، باعث کندتر شدن فعالیت

ازارهای جهانی مالی نیز های بازار شده است  باریها منجر به تغییر الگوهای مصرف متداول و ناهنجکنندگان و بنگاهدر بین مصرف

 های سهام جهانی افت کرده است  اند و شاخصدر پاسخ به این تغییرات واکنر نشان داده

  سازی شده  شبیه 19در م العه مک کیبین و فرناندو، یک مدل اقتصاد جهانی، برای ترسی  هفت سناریو مرتبط با گسترش کووید

 است  

 میلیون مرگ وجود خواهد داشت 15ترین سناریو پاندمی، در س ج جهانی حدود ه، برای ک  تلفاتدر این م الع  

 کند شود )که شده(، هزینه ناشی از کاهر بازده اقتصادی در مقیاسی تریلیون دالری افزایر پیدا میتبدیل میبه پاند 19-اگر کووید 

 که شیوع ند  درکوتاه مدت، و مادامیهای پیر رو مه  هست  در سالو ه های سیاسی مناسب به این چالر، ه  در کوتاه مدتپاسخ

 دهند  دامه میویروس ادامه داشته باشد، دولت باید اطمینان حاصل کنند که اقتصادهای مختل شده همچنان به فعالیت خود ا

  ولی، مالیاتی های پسیاست گذاریبه این شوت صرفاً یک مشکل در زمینه مدیریت تقاضا نیست، بلکه بحرانی چندوجهی است که

  و سالمت نیاز دارد

 م لوب بهداشتی پاسخی  قرن ینه افراد مبتال و کاهر تعامالت اجتماعی، پاسخی موثر است  انتشار گسترده اطالعات درباره اقدامات

 اقتصادی و اجتماعی آن شود های گیری را محدود کرده و باعث کاهر هزینهتواند دامنه همهو بسیار موثر است که می ک  هزینه

 ای بودن هر کشور در یک اقتصاد یکپارچه جهانی اشتباه است  همکاری جهانی، ه ایده جزیرهثابت شد ک 19-با شیوع بیماری کووید

 به وی ه در حوزه توسعه اقتصادی و سالمت عمومی، ضروری است 
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 رساندمی بیآس قایآفر شمال و انهیخاورم به مختلف طرق از روسیو کرونا- 4 فصل

 

 نیا  است شده داده هشدار و اعالم( WHO) یجهان بهداشت سازمان به ینیچ مقامات توسط 2019 دسامبر 31 در بار نیاول 19-کووید

  شودیمبیشتری  مرگ باعث اد،یز احتمال به و دتریشد ،معمول یهاروسیکروناو به نسبت دارد النزاوآنف هیشب عالئ  که دیجد روسیو

 که کن یم یبررس را ییهاکانال فصل، نیا در  کند مختل شدت به را یجهان یاقتصاد یهاتیفعال که دارد را لیپتانس نیا ،19- دیکوو

  دهد قرار ریتأث تحت را 35قایآفر شمال و انهیخاورم من قه تواندیم آنها قیطر از 19-دیکوو

 19-دیکووی ماریب

 روسیو نیا  کنند پخر MENA من قه در را 19-دیکوو توانندیم مبتال، یکشورها ریسا و یی، ایرانیایتالیا ،ای کره ،ینیچ مسافران

 گزارش را مرگ وی ماریب به مبتال تعداد قابل توجهی رانیا ه،یفور 29 از  است کرده دایپ وعیش MENA یکشورها ریسا و رانیا در قبالً

 وعیش رانیا در روسیو که همان ور  شودیم کشوراین  تجارت و دیتول در اختالل باعث احتماالً  ان،یمبتال در عیسر ریافزا  است کرده

 را خود ینیزم یمرزها ،هیهمسا یکشورها و نداردهک لغو را یینمایس و یهنر یدادهایرو و لیتع  را مدارس ،این کشور مقامات ابد،ییم

 امارات ین من قه نظیرکشورهای مختلف ا هیفور 29 از  اندکرده گزارش رای ماریباین  وعیش زین  MENA گرید یکشورها  بستند رانیا با

   دان کرده گزارش را روسیو به مبتال ردامو لبنان و ق ر مصر، ،تیکو ،نیبحر عراق، ،یعرب متحده

 MENA یرهاکشو اکثر  دارد یبستگ کشورهااین میعمو سالمت یهاست یس توان به،  MENAدر کشورهای  روسیو مهار در ییتوانا

 منی مانند ز کشورهاا رخیب استثنا با -دارندی جهان بهداشت سازمان بندیرتبه درخوبی  نسبتاًجایگاه  جهان سالمت ست یس 191 نیب در

 روسیو وعیش با ارزهمب در  MENA یکشورها از یبرخ ،رسدمیه نظر ب(  2000 همکاران و تاندون( )157 رتبه) یبوتیج و( 120 رتبه در)

 گفته به  شد واهدخ کشور دواین  در سالمت یهاست یس مناسب عملکرد مانع ق ع طور به ،منی و هیسور در جنگ  ندشو روبرو مشکل با

 ازین مورد یفناور دیخر رد رانیا ییتوانا به است ممکن رانیا هیعلآمریکا   یتحر ،WHOیشرق ترانهیمد من قه دفتر از ابوبکار عبدالناصر

  برساند بیآس یضرور یداروها و زاتیتجه دیتول یبرا

 نفت متیق

 آن قیطر از که باشد بخشی نیمهمتر ینفت یهافرآورده متیق کاهر رودمی انتظار گاز، و نفت صادرات به ی من قهازکشورهاین لیدل به

 وسایر نیچ دری ماریسیر صعودی ابتال به این ب و روسیواین  کشف زمان از  شود احساس MENA یکشورها در 19-دیکوو اثرات

 به هیژانو اول در دالر 90/68 نفت بشکه هر از ،36برنت نفت یبها  است افتهی کاهر شدت به نفت متیق ،2020 سال آغاز از کشورها،

 سقوط بشکه هر در دالر 20 حدود هیفور و هیژانو طول در خام نفت معامالت(  4-1 شکل) است دهیرس هیفور 28 دالر در 5/50 بشکه هر

 ( 4-2 شکل)باشد داشته نفت یتقاضا برقابل توجهی  یمنف ریتأث 19-دیکوو رودمی انتظار و است کرده

                                                           
35 . MENA 
36 . Brent 
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ی ازسو تقاضا توجه بلقا کاهر لیبدل ،19-دیکوو احتماالً  اما باشند، داشته نقر مت،یق کاهر نیا در است ممکن گرید عوامل اگرچه

 دیتول التیتسه ،روسیو وعیش مهار یبرا خود یهااستسی از یبخش عنوان به دولتمردان ن،یهمچن  استاین کاهر  عامل نین مهمتریچ

 حاضر حال در نیچ نفت یتقاضا ه،یفور ماه در نفت بازاردر مورد ( IEA) یانرژ یالملل نیب گزارش آژانس براساس  کردند حدودم را

 محاسبه قاضات یجهان شدر درصد 75 از ریب حاضر درحال نفت یتقاضا در نیچ رشد و دهدیم لیتشک را یجهان یتقاضا از درصد 14

 هرگونه رودمی نتظارا ،یجهان اقتصاد درچین  رشد به رو مه  نقر این با ن،یا بر عالوه(  2020 ی،انرژ یالملل نیب انسژآ) است شده

 عدم و ترس ن،یمچنه(  2018 انگی و یآرزک) باشد داشته یجهان اقتصاد بر یتوجه قابل یمنف رشد یدارا این کشور، اقتصاد در شکست

 امر نیهم و رساندیم بیآس کشورها ریسا و نیچ در یگذارهیسرمابرای   یتصم به احتماالً ،روسیو وعیشآینده  مورد در یجهان نانیاطم

 اول ماهه سه در ذشتهگ سال با سهیمقا در نفتی برا یجهانروزانه  یتقاضا که دارد انتظار  IEA  شودیم نفت متیق شتریب کاهر باعث

 یبرا یجهان یتقاضا شودیم ینیب ریپ  است دهه کی از ریب در ماهه سه کاهر نیاول که این ابدی کاهر بشکه 435،000 ،2020 سال

 بحران از یاشن خ ر تاکنون خواهد بود  2011 سال از تقاضا وضعیت نیبدتر که ابدی کاهر روز در بشکه 365،000 زین 2020 سال

 اقدام کی نعنوا به را روز در بشکه 600،000 نفت دیتول در مازاد کاهر اوپک عضو یکشورها که است شده باعث، 19-دیکوو

 ( 2020 یانرژ یالملل نیب آژانس) بود شده ینیب ریپ روز در بشکه ونیلیم 7/1 از ریب قبالً که رندیبگ نظر در یاض رار

 ریتاث جهان برکل یا ندهیفزا طور به که رددای بستگ روس،یو وعیش درمهار کشورها ریسا و نیچ تیموفق زانیم به نفت، متیق بهبود

  اندکرده ثبت را یموارد گرید یکشورها از یاریبس و است ریافزا حال در دنیا در بتالا موارد هرچند  گذاردیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 2020هیفور 28 انیپا تا شدهی آورجمع اطالعات: نکته

 ندهیآ یهاینفت برنت و منحن متیق-1شکل 
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  دهندیم نشان 2020 هیفور 28 و 2019 دسامبر 3 ، 2019 سپتامبر 25 خیتار در را برنت خام نفت یآت یهامتیق یرنگ وطخ   یافق محور بر انقضا خیتار: نکته

 37ارزش یهارهیزنج

  گرفت خواهند قرار ریتأث تحت احتماالً  زین دارند نیچ با ارزشی رهیزنج ارتباطات که ییکشورها شود، مختل نیچدر  دیتول کهیهنگام

 ینگرانی برامیک احتمال اما  دارند نیچ بامیمه ارزشی رهیزنج ارتباطات که است ییایآس یکشورها از یاریبس یبرا  هیو ینگران نیا

 ارزش یهارهیزنج در اختالل حال، نیا با  دارند یجهان ارزشی یهارهیزنج در یمحدود مشارکت که دارد دوجو  MENA یکشورها

  کند دیتشد را تقاضا، کاهر بعلت نفت متیقکاهر ی نگران است ممکن یجهان

 مسافرت و یگردشگر

 عامل مورد، نیاول  داد خواهد کاهر قیطر دو از را MENA ازدید کننده از کشورهایب ینیچ انگردشگرتعداد  ،19-دیکوو احتماالً

 عربستان ن،یبرا عالوه  ندنکمی اعمال را نیچ ورود مسافر از یهاتیمحدود اکنون ،MENA یکشورها از یاریبس  است  38کشرکاهر 

 عامل مورد، نیدوم  افتی شترکاهریب انهیخاورم در یگردشگر و درآورد قیتعل حالت به را مقدس اماکن به زائران ورود حتی ،یسعود

 انوسیاق و یشرق یایآس است MENA همچون کشورها، ریسا دری گردشگر کاهر مفهوم به نیچ در اقتصادی نزول ریس  است 39فشار

 ورود بر نیدرچ اقتصادی رنزولیرسیتأث رودیم انتظار  باشندیم شاهد را ینیچ درگردشگران کاهر نیدتریشد ادیز احتمال به آرام

  شد خواهد نفت متیق کاهر باعث ،یجهان یسفرها کاهر حال، نیا با(  6 شکل)باشد کمتر MENA به گردشگران

                                                           
37 . Value chains 
38 . Pull 
39 . Push 

 هر بشکه( یبرا کای)دالر آمر ندهینفت در آ متیق-2شکل 
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 نیچ یداخل ناخالص دیتول سرانه %3/0 کاهر از بعد نیچ به گردشگران ورودی نزول ریس

 (جهان ازی گردشگری هایورود همه درصد عنوان به)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کنگ هنگ استثناء به: نکته

 نکات کلیدی فصل 

 و انهیخاورم من قه تواندیم و قاعدتاً کند مختل شدت به را یجهان یاقتصاد یهاتیفعال که دارد را لیپتانس نیا ،19- دیکوو 

  دهد قرار ریتأث تحت ار قایآفر شمال

 شودیمایران  کشور تجارت و دیتول در اختالل باعث احتماالً ،به کرونا انیمبتال در عیسر ریافزا  

 یکشورها از یبرخ ،رسدمیه نظر ب MENA  منی و هیسور در جنگ  شوند روبروجدی  مشکل با روسیو وعیش با مبارزه در 

   شد خواهد کشور دواین  در سالمت یهاست یس مناسب عملکرد مانع ی ایران،هاو تحری 

 که باشد بخشی نیمهمتر ینفت یهافرآورده متیق کاهر رودمی انتظار گاز، و نفت صادرات به ی من قهازکشورهاین لیدل به 

   شود احساس MENA یکشورها در 19-دیکوو اثرات آن قیطر از

 کشورها ریسا و نیچ در یگذارهیسرمابرای   یتصم به ماالًاحت ،روسیو وعیشآینده  مورد در یجهان نانیاطم عدم و ترس 

  شودیم نفت متیق شتریب کاهر باعث امر نیهم و رساندیم بیآس

 جهان برکلی ا ندهیفزا طور به که داردی بستگ روس،یو وعیش درمهار رکشورهایسا و نیچ تیموفق زانیم به نفت، متیق بهبود 

   گذاردیم ریتاث

 کند دیتشد را تقاضا، کاهر بعلت نفت متیقکاهر ی نگران است ممکن یجهان ارزش یهارهیزنج در اختالل  

 ًازدید کننده از کشورهایب ینیچ انگردشگرتعداد  ،19-دیکوو احتماال MENA داد خواهد کاهر را   

 نقاط جهان ریو سا MENAها به  ینیبر ورود چ نیچ یناخالص داخل دیسرانه تول رکاهریتاث نیتخم-3شکل 
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 نگاهی رو به آینده در مورد تاثیر کرونا بر تجارت -5فصل 

ها بر تجارت بین المللی کاال و خدمات تاثیر خواهد وارد کرده است  هر دوی این شوتضا، شوت ه  روی عرضه و ه  تقا 19-کووید 

بر  19-کووید اثرات  نگر به ندهیآ ی، نگاهیمن ق اقتصاددر نظر گرفتن و  جربیات قبلیبا استفاده از تسعی شده فصل  نیاگذاشت  در 

نظر  ازمسری است،  همان ورکه از نظر پزشکی،احتمااًل  روسیوین ااست که  نیا قابل توجه در این خصورنکته  داشته باشی  تجارت 

   است یمسر ی ه ،اقتصاد

 نی  : خواهی  نگاه آینده نگری به تاثیر کرونا بر تجارت بیاندازی ، باید به چند واقعیت زیر توجه کمیکه زمانی

متفاوت  یکی نیا مابودند، اگذاشته  ریتأثی اقتصادیت ی ک  اهم، عمومًا بر کشورهاجهانی تاکنوناز جنگ  یقبل یهاگیریاول( همه

کشور پیشرفته  6بتال شده اند    در کشورهای پیشرفته ای مثل چین، کره، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و آلمان، افراد زیادی به این بیماری ماست

 ای که :

 د را در اختیار دارن (یناخالص داخل دی)تول یجهان تقاضای و عرضه از ٪55حدود  -

 را در اختیار دارند   جهان دتولی صادرات ٪50و  یجهان دتولی از ٪60 حدود  -

 (2020 هیفور 29تا  ی) به روزرسان 19 دیبزرگ و کوو یاقتصادها-6جدول 
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  خواهد داشت یعواقب جهان ،کشورها نیتقاضا در ا یهاعرضه و شوتدر  ل، اختالمسل به طور 

تجارت شد رشر کشور شود،  نیکل در ا یتقاضا ریباعث کاهر چشمگ ،همراه با آن یریشگیپ یهااستیو س روسیوین ااگر  (دوم

 خواهد شد  وآهسته کند ی،قابل توجه زانیبه م یجهان

 قرار دارند یلمللا نیب نیمتأ های بیشماررهیدر قلب زنج ی آنهادیتول یهاهستند، بخر یجهان یهاغول اینکه این کشورها عالوه بر (سوم 

 شوند  میسایر کشورهای دنیا محسوب و  گریکدیبه  یصنعت یهایورودارسال  یبرامیمنبع مهو هر کدام از آنها، 

 نیهستند  بنابرا تیاهم یدارا بیشتر کشورهای دنیا، در یدیتول یهاواحد یبرا ،نیساخته شده در چ اجزا و ق عات صنعتیبه عنوان مثال، 

، کندمیایجاد  "40نیتأم رهیزنج همه گیری" چیزی به نام–واس ه  یتجارت کاالها قیاز طر -احتماالً شر کشور  نیدر ا عرضهشوت 

ی ریکمتر با همه گ اریکه بس ییآنها یحت -شودمیاز کشورها  یاریبساین شر کشور باعث شوت در شوت در  جادیا به این معنی که

  بوده است تیاهم یدارا 2008-2009 ی بزرگ تجاری در سال زنجیره در ایجاد فروپاش نیا شوند میمواجه 

 .خوردمیسه گانه  ایضربه دیبخش تول

هستند  همان ور که  "ل تعویققاب" یدهایخر -در کل  - یدیتول ی  کاالهاخود را دارد خارهای وی گی دیاست که تول نینکته مه  ا

اثر  چندانی ندارند، دوام یی کهاز کاالها شتریب ،بادوام یکاالهابرنتظار ، شوت تقاضا و ا یدید 2009سال تجاری بزرگ  یدر فروپاش

 ای خواهد خورد:به دالیل سه گانه زیر، ضربه سه گانه دی، احتماالً بخر تولنکهیا خالصه گذارد می

( ایشرق آسیعنی جهان ) یدیتولبخر مه  ر ابتدا اثرش را ب یماریب نیاز آنجا که او شود می دیکه مانع تول  یاختالل در عرضه مستق -1

  ابدیمیگسترش  -متحده و آلمان االتیا نظیر - یصنعت یهاغول ریبه سرعت در سا ته،شگذا

 یابیکشورها، دستسایر  یدیتول یهابخربرای    در این شرایطکندمی تیرا تقو  یمستق عرضه یهاشوت ،نیتأم رهیزنج گیریهمه -2

  تمام خواهد شدگران تر  ایو بوده دشوارتر درگیر کرونا  یکشورها الزم از یصنعت واردات و دریافت

 توسط یاطیاحتهای دیخرتاخیر در ( 2و )  یاقتصاد رکودنتیجه کالن در  ی در س ج( افت اقتصاد1) لیتقاضا به دل ل در بخراختال -3

 ، رخ خواهد داد هاتوسط شرکت یگذار هیسرما تاخیر درمصرف کنندگان و 

 -هستند  مشتریاز  یخال نماهایو س هارستوران رایز - ضربه خواهد خورد یبه سخت دهید بیآس یر خدمات در تمام کشورهابخ م ماناً

  تر در جایی دیگر است و بخر تولید بیشترین ضربه را خواهد خوردنگرانی جدیاما 

 تجارت کلی  انیو تقاضا بر جر عرضهشوک  راتیتأث

 تاثیر مه  زیر را بر صادرات و واردات خواهد گذاشت :  شوت عرضه و تقاضا احتماالً دو

                                                           
40   .Supply chain contagion 
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از کرونا  بیشترین ضربه راکه  ییدر کشورها  دشومیه  متاثر ، صادرات شوت وارد کند بر عرضه 19-کوویدکه به همان اندازه   1

  را داشته استسقوط صادرات ه  بیشترین  ،خورده اند

که شود  به عبارت دیگر درکشورهای تجاری شریک میه  متاثر ، واردات وت وارد کندش بر تقاضا 19-کوویدکه به همان اندازه   2

  اند، واردات ه  بیشترین کاهر را داشته است از کرونا خورده بیشترین ضربه را

اً باعث افت ، م مانآنها یاقتصاد تیتوجه به اهم با، قدرتمندشر کشور  نیتقاضا و عرضه در ا قابل مالحظه درشوت بندی اینکه جمع

 خواهند شد  یدر س ج جهان یتجار یهاانیجر دیشد

ابتال، از این کشور گزارش  موارد ٪90از  ریو ب بود نیچ ل، عمدتاً معض19-کووید ریگهمه یماری، ب2020ماه مارس سال  لیاز اوا

واجهه این کشورها با کرونا مند  کرد پیدارا  ههمواج نیشتریکه ببودند  بعدی کشور دوژاپن و کره شدند  در ادامه انتشار این بیماری، می

  در زنجیره تامین تمام کشورهای دنیا دارند  میاز این لحاظ حائز اهمیت است که نقر مه

مورد  وارداتع مه  منب ی نقرعنیشده است،  لیتبد "یصنعت واردات یاوپک برا" شبیه به یزیچند دهه گذشته به چ یطبه تنهایی،  نیچ

نشان داده شده یره تامین نساجی این نقر، بصورت نمونه در زنج ،5-1در شکل  را برعهده داشته است  در سراسر جهان عیصنااستفاده در 

    است

 

 آنها یکشور نیو ارتباطات ب ایدر دن ینساج نیتام رهیزنج یهاهاب-4شکل 

 یهاانیجر ینسب تیاهم ،اتصال دهنده یهادهد و ضخامت فلرمیشور را نشان کتبادل و جریان تجارت  میزان ،اندازه حباب شکل، در

   در نظر گرفته شده اندصفر  سایر ارتباطات، وضوح یکوچک برا یهاانیدهد  جرمیرا نشان  تجاری دو طرفه
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 باشند : میقابل توجه مه  زیر مورد  دودر این خصور، 

تجارت  یشبکه جهان کل یبرا نیا و کندمیی را بازی کارگاه جهان ی، نقربخر نساجبرای قابل توجه  یورود با فراه  سازی نیچ (اول

 برخوردار است  یا هیو تیاز اهم دیو تول

قلب  نیاست  چ "روپااکارخانه "قلب  ،ایتالیاکنند  اطق مختلف دنیا، ایفا میمندر میسری کشورها در صنعت نساجی، نقر مهکی (دوم 

 وجود ندارد  بیهارکشو چیه یجنوب یکایو آمر قایاست  در آفر "یشمال یکایکارخانه آمر"متحده قلب  االتیو ا است "ایکارخانه آس"

نشان  ،شودمی( استفاده ICTاطالعات و ارتباطات ) یفناور یهاکه در بخر ایواس ه یکاالها یهمان اطالعات را برا ،5-2 شکل

 دهد  یم

 

 آنها کشوری¬نیو ارتباطات ب ایاطالعات و ارتباطات دردن یفناور های¬بخر نیتام رهیزنج های¬بها-5شکل 

با را  نیچ تیکزاطالعات و ارتباطات، مر یمتفاوت است  به عنوان مثال در بخر فناور اریمختلف بس یهاعرضه در بخر یوندهایپ

 :   ینیبمالحظات زیر می

 های آسیا هستند  ب مشترت کارخانهها ،ICT ید کاالهادر مور نیو چ وانیژاپن، کره، تا •

 تر است  یقو یاطالعات و ارتباطات از نساج یفناور درعرضه  یهارهیبودن زنجای من قه •

 یدیتول یهادر بخر نیاختالالت تأم و محتمل است اریبسکننده طرف عرضهاز  روسیاحتمال انتقال و گیری کرد کهتوان چنین نتیجهمی

 رساند می بیکشورها در سراسر جهان آس ریسا دیتول یهااحتماالً به بخر یشرق یایآس
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 رهیشرکت ارائه دهنده نرم افزار زنج رعاملیبه نقل از مد 41زدر بارونی امقاله اخیراً، فراوان است  مثاًل تبط با چنین انتقال آلودگیمر شواهد

، خودرو، پوشات، یشده مصرف یبسته بند یکاالها   هشد یکارخانه جهانتبدیل به  نیدر دو دهه گذشته، چ"چنین بیان نموده که  نیتام

، نیچ ی یعنیشرق یایآس کننده دردیغول تول سه " ردیگمیقرار ن ریکه کدام بخر تحت تأث  یتوان  به شما بگومین ؛شرفتهیپ یفناور

 دهند  می لیرا تشکی این کشور و الکترون یاانهیوالت رامحص واردات ٪50از  ریو ب آمریکا واردات ٪25از  ریو ژاپن ب یجنوبکره

و  پایینی دارد اریبس یس ج موجود اشاره کرده و اینکه این صنعت بصورت معمول کیصنعت الکترون یریپذبیبه آس ستیاکونوم مجله

قلب محل شیوع بیماری یعنی   دارد وضعیت مشابهی زین کیبخر اپتخود ندارد   یکیاز ق عات الکترون یاریبس یبرا ی نیزنیگزیبع جامن

در آنجا مستقر هستند  ینور بریف یکننده اجزادیتول یهااز بنگاه یاریبس رایشود زمیشناخته  نیچ "42یدره نور"به عنوان  استان هوبای

ی هادستگاه هان وج ینور بریف یهاچهارم کابل کیبه  نزدیک یزیهستند(  چ یمخابرات یهاشبکه یبرا یاساس یهایورود ین اجزا،)ا

 ها درریزتراشه نیاست )ا زتراشهیر دیتول یبرا شرفتهیپ اریبس یهامحل کارخانه نیهمچن استان هوبای  قرار دارنداستان این در  مشابه

 ( گیرندمورد استفاده قرار می هوشمند یهامثل تلفن هاییدر دستگاهحافظه فلر  یهاتراشه

 10 موجب کاهر قیمت تواندیمتنهایی به هوبای،در  ریگهمه یماریباین زند که یحدس م ،لگرانیتحلنقل از یکی از به  ستیاکونوم

  43گردد ایهوشمند در سراسر دن یهایگوش ی قیمتدرصد

مختل شده  یتوجهطور قابلبه یالملل نیب هعرض یهارهیدر زنج گسستگی علتب ،ایدر شرق آس  هیوبخر خودرو به شرایط کنونی،در 

خود را  لیاتومب یهانهرا وادار کرده است که تمام کارخا یوندایه یاکرهشرکت ، نیاز چ اتیبه عنوان مثال، کمبود ق عات وارداست  

 دهیرسه اروپا نیز ب یشوت حت این کرد  لیرا به طور موقت در ژاپن تع  یاکارخانه سانین یشرکت ژاپنهمچنین   ندک لیدر کره تع 

کند  جگوار میود را متوقف خ ییاروپا یهااز کارخانه یکی یدتول خط یزودبهاحتماالً هشدار داده است که  لرسیکرا-اتیف راًیاخ  است

ایر با مشکل جدی هبعضی بخر ،هیماه فور انی، اعالم کرد که احتمال دارد از پاسیمستقر در انگل یسازلیشرکت اتومب کیلندرور، 

  ده استکروارد  نیچمدان از چ ی را در داخلاض رار هیمواد اول بصورت موقت ،کاهر این دغدغه یبراه مواجه شوند و ق ع

 گوید؟میچه  نیتأم رهیزنج یوندهایپ ی مرتبط باهاداده

ی کشورها به وابستگ ،5-2جدول  و نمایر داد ثبت  یراحترا به یالمللنیب نیتأم رهیزنج یوندهایتوان پی، مOECD داده گاهیبه ل ف پا

  یرمستقیو غ  یستقم کشور کیاست که  محصوالتیمنبع  یروبر تمرکز در این جدول، دهد  ی، نشان مر مورد تبادل کاالهادرا  یکدیگر

نجام ا یاساس ریسه مس قیاز طرواردات  نیو ا -کند میوارد  نیاز چ یادیز یزهایمتحده چ االتیعنوان مثال، اکند  بهیم یداریخر

ممکن  نیتحده از چم االتیواردات ا این جنساز  یاست  برخ نیساخته شده در چ یکاالها  یدات مستقوار ، از طریقاولمسیر   شودمی

متحده صادر  االتیکه به ا ییهانیساخت دورب یممکن است برا نیشود  به عنوان مثال، چ تهیه یگرید یدر کشورها است توسط چین و

 د کن دیرا تول مرتبط دهیچیپ ینور یژاپن اجزا درکند، می

                                                           
41 . Barron’s 
42 . Optics valley 
43 . See https://www.economist.com/international/2020/02/15/the-new-coronavirus-could-have-a-lasting-impact-on-globalsupply-chains 
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 شوند  میاین ق عات در تولیداتی درآمریکا استفاده  است که سپس ییکایآمر یهاتوسط شرکت ینیچ یواردات ق عات و اجزا ،دوم

به عنوان مثال،   کندمی یداریثالث خر یمتحده از کشورها االتیکه ااست  ییدر کاالهابه کاررفته  ینیشامل ق عات چه   ریمس نیآخر

 کند می یداریخر نیاز چرا  یادیفروشد، ق عات زمی کایبه آمراتومبیل  یادیز سالیانه تعداد، که کیکزمسازی لیصنعت اتومب

متحده،  االتیدر ا شده دیاست که کاالها و ق عات تول نیا یکی از نکات کلیدی جدولدهد  میمحاسبات را نشان  نیا جهینت ،2جدول 

که  ییشورهادر تمام کمه ، رق  قابل توجهی دارند   کشورهایتمام  کردهای هنی( در هزJPN( و ژاپن )CHN) نی(، چDEUآلمان )

 رخی کشورها است بنکته دیگر، نقر پررنگ من قه ای   نیست یینها یهانهیدرصد از هز 3کمتر از  نیشده اند، ارزش افزوده چ لیست

، سیانگل و ایرق آسو ژاپن در ش نی، همانند چی داردترمسلط نقر  کیکانادا و مکز یمتحده برا االتی، ایشمال یکایبه خصور در آمر

 هستند  ییاروپا یکشورها ریسا یکنندگان اصل نی)بخصور آلمان( تأم ایتالیآلمان، فرانسه و ا

 کنندگانبر مصرف یبزرگ ریتواند تأثمیژاپن  ای نیمتحده، آلمان، چ االتیاست که اختالل در عرضه در انکته ذکر شده، این بارز  امدیپ

صادق  با شدت کمتری زیه نو کر ایتالی، فرانسه، اسیدر مورد انگلاین دغدغه بزرگ داشته باشد   یدر همه اقتصادها یاقتصاد یهاو بنگاه

    است

 دهایدر خر  یرمستقیو غ  یمنبع ارزش افزوده مستق د؟یآمیکاالها از کجا  -7جدول 
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 تجارت در خدمات

نبه عرضه و تقاضای جبر هر دو  19-بخاطر تاثیر جدی کووید ی،، اجاره هتل و گردشگرییمانند مسافرت هوا یخدماتهای بخرز ا یبرخ

به طور  اند  نشده چندان دچار اختالل یو خدمات پزشک یخدمات مال نظیر یگری  خدمات دندقرار گرفته ا منفی آن ریتأث آنها، تحت

 بخر مه  راه دور(، )از تعاملنوع  نیکند  از آنجا که ایم قیاز راه دور را تشو یفرد نیت تعامل بشو نیرسد که ایبه نظر م یکل

 د تجارت خدمات منجر شو ریبه افزا ،19-کوویداست، ممکن است  یخدماتهای فعالیتاز  یاریبس

 قبلی یتجار یهاشوکاز  ییها؟ درسباشدبد تواند میاین بحران چقدر 

و سه ماهه دوم  2008ل سه ماهه سوم سا نیاتفاق ب نیشود  ایشناخته م تجاریبزرگ  یفروپاشعامل به عنوان  ،2008-2009 یجهان بحران

ن رکود بزرگ سقوط از زما نیتر قیو عم خیثبت شده در تار یسقوط تجارت جهان نیدتریشدبحران،  نیا رخ داده است  2009سال 

 و همزمان بود  دی، شدیگهاننا ،افتدر این بحران؛ و هنوز ه  هست   هبود

د  بو نیبزرگتر  ،2008-2009 شدت این سقوط در سال، اما سقوط را تجربه کرده استدوم چند بار  یاز زمان جنگ جهان یجهان تجارت

 توجهین قابلبه میزارخ داده است  1965که از سال  یسه دوره رکود جهان یط یدهد، تجارت جهانینشان م زیرهمان ور که شکل 

، 2001-2002 یو رکود اقتصاد 1982-1983 یدر سالهایمتور رکود، 75-1974از شوت نفت در سال  یرکود ناش -قوط کرده است س

 در س ج جهانی منجر شود  تواند به بحران اقتصادی دیگریمیی اخیر مشاهده شده، بحران کرونا احتماالً هابا توجه به آنچه در طی هفته

 

 

 مه میتور یو رکودها ایحج  واردات دن -6شکل 
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وجود  ن واقعهواکنر موسسات مختلف به ایها و استیس تغییر بعلت یتجار ست یسدر میدائ بیآسرخداد یک  خ ردر این شرایط، 

 یناش که نیتأم رهیجزن( و اختالالت نیچ  هیکشور )بو نیا یتجار یهمه شرکا هیمتحده عل االتیمداوم ا یاز جنگ تجار یبیدارد  ترک

 شود  فعلی در دنیا نیتأم یهارهیزنج تغییر در یتواند منجر به فشار برایم است، 19کووید از 

آنها  است موجب شود کردن آنها ممکناز این حالت خارجشده اند،  یالمللنیب ی،وربهبود بهره یعرضه برا یهارهیازآنجا که زنج 

 شود  قدام چندان توصیه نمیکه البته این ا عمل کنندبرعکس 

  و حتی موجبکاهر دهد  رابه مخاطره افتادن تامین خ ر تواند چندان نمی ه بدهی ،کنندنیتأم ها نقرکشورسایر  به کلی، اینکهطوربه

 نیدر معرض ا زیرا ن دیللکه توب ابدی ریها افزانهیهزشود، میباعث نه تنها  ،ژاپن اع ای این نقر بهشود  به عنوان مثال میه  آن  ریافزا

 ، مواجه شوند باشد 2011بزرگتر از سال که  یزلزله بعدبا دهد که میخ ر قرار 

ی ایجاد شود اضاف یهانهیهز ممکن است  هرچندکه  یکن ریتفس شدنیضد جهان ی برایهیرا به عنوان توج یریهمه گبه اشتباه،  دینبا ما

مدتی قبل به همین از  یاپنژ یتیچند مل   را کاهر دهد نیازحد به چریب یمشکل وابستگ تواندمی ،بین کشورهامنابع دوگانه تامین  منتهی

  وقوع ینیب ریپ خاطراست  این چندملیتی ب نیچ غیر ازدر مناطقی به یخارج  یمستق یگذارهیسرما تنوعو هدفر  آغاز شده استمنظور

اطالعات و  یتر از فناورجدیکه استفاده   یدواریاست  ما ام شکل گرفته نیچ یدستمزدها ریافزا علتبلکه بایجاد نشده  19-کووید

 کنند  نگرا هماه یمنابع جهان یتررها را قادر سازد تا به طور موثبنگاه ،ارتباطات

 

 نکات کلیدی فصل 

 گیری کوویدهمه بودند، اماگذاشته  ریتأثی اقتصادی ک  اهمیت عموماً بر کشورها ی بعد از جنگ جهانی،قبلهای گیریهمه-

ی مبتال شده اند و این باعث درکشورهای پیشرفته ای مثل چین، کره، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و آلمان، افراد زیادی به این بیمار 19

 تاثیرگذاری جدی آن بر اقتصاد خواهد شد 

  ،ه این واقعهبسسات مختلف واکنر موها و استیس تغییر بعلت یتجار ست یسدر میدائ بیآسرخداد یک  خ ردر این شرایط 

 وجود دارد  

 ا ممکن است موجب شوداز این حالت خارج کردن آنهاند، شده یالمللنیب ی،وربهبود بهره یعرضه برا یهارهیاز آنجا که زنج 

 شود  که البته این اقدام چندان توصیه نمی عمل کنندآنها برعکس 

 ی اضاف یهانهیهز ممکن است  هرچند که  یکن ریتفس ی شدنضدجهان ی برایهیرا به عنوان توج یریگهمهبه اشتباه،  دینبا ما

  هددرا کاهر  نیاز حد به چ ریب یمشکل وابستگ تواندمی ،بین کشورهامنابع دوگانه تامین  ایجاد شود منتهی

 نماهایها و سرستوران رایز - ربه خواهد خوردض یبه سخت دهیدبیآس یبخر خدمات در تمام کشورها ،19-در اثر کووید 

  د بیشترین ضربه را خواهد خوردتر در جایی دیگر است و بخر تولینگرانی جدیاما  -هستند  مشتریاز  یخال
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 کروناویروس زمان در تامین مالی - 6فصل

قتصاد جهانی پیر بینی ت  مالی جهانی یا ارا در سیس 19-ندارند بنابراین  اثر کووید هابینیاز انجایی که اقتصاددانان سابقه خوبی در پیر

ده رخ دهند،کمک کننده یی که ممکن است در آینهاتواند برای چگونگی تفسیر اتفاقمیشود که مییی را بیان هاکنی    بلکه  ایدهمین

 باشد  اثر ویروس بر سیست  مالی به موارد زیر بستگی دارد: 

  قتصادیا یهافعالیت بر آن تأثیر و جهان در شیوع  ویروس  میزان( 1)

  شوت به ی سیاست پولی و مالیهاواکنر( 2) 

 هابانک احتمال شکنندگی به ی نظارتی هاواکنر( 3)

تا امکان  ر گرفته اند که تحت تاثیر این بیماری قرا کشور چندین در اقتصادی رکود ک  و پیر بینی رشد  از فعلی اقتصادی سناریوهای

نسبت میسیاست پولی ک باشند  در شرایط فعلی، فضایمی متغیر رخ داد، 2008 سال آنچه در مانند  رکود اقتصادی در س ج جهانی ایجاد

تری را پیشنهاد ی سیاسی بیشهاسال قبل گزینه 12به زمان رکود بزرگ وجود دارد  نظارت بانکی و چارچوب تصمی ، یقینا نسبت به 

فوری و ضروری میموعباشند؟ سواالت سیاستی میمناسب میی سیستهاکند  اما این سوال م رح است که آیا آنها واقعا برای بحرانمی

 ی اجتماعی و اقتصادی مرتبط به آن وجود دارد  هازیادی در راب ه با شیوع ویروس و خسارت

است که این مساله مه   پایدار؟  یا موقتی خواهد بود ویروس به مربوط اختالالت آیا که است برای بررسی موضوع این فاکتور مه  یک

 مالی سیست  برای یی هاباعث پیامد( شکل Uشکل و بهبود یا رکود و  Vداشتن شیب ) ویروس شوت رخ داده توسط اقتصادی خسارت

شود، میمصرف  در تأخیر به منجر که تقاضا یا شوت خفیف طرف تأمین یهازنجیره در موقت اختالل بروز صورت در  داشت خواهد

در ارتباط  هاو بنگاه هاکه با بانک اروپا بانکی یهاسیست  از بسیاری ی در حال فعالیت باشند، خصوصاهاگاهبنمیتوانند حامی هابانک

کمک کنند)بولتون  های اقتصادی،  به بنگاههاتوانند در زمان رکود و بحرانمیاست که وام دهندگان   داده نشان اخیر هستند  تحقیقات

دهد  میرا تحت فشار قرار  هاو وام هااز سوی دیگر ،کند شدن طوالنی مدت یا رکود، پرداخت .(45، بک و همکاران2016 44و همکارن

توانند به طور مستقی  باعث میی معوق ) منجمد شدن سیست  مالی ( به جای تصحیج جدید بازارهای اوراق بهادار در سراسر جهان هاوام

دهند)در یک سناریوی ناسازگار منفی( و احتماال از نیمه دوم مین را فورا نشان نی معوق خودشاهاشکنندگی بانکها شوند  به هر حال وام

 دهند  میخودشان را نشان  2020سال 

شود   از جمله تستی که توسط می انجام جهان سراسر توسط ناظران در استرس آزمون سناریوی ناسازگار یا منفی، تأثیر ارزیابی برای

 سال استرس آزمون شود میی من قه اروپا و یورو انجام هابرای بزرگترین  بانک  47ن بانکی اروپاییو متخصصی 46مکانیس  نظارت واحد

 نسبت متوسط، شوکی چنین از پس حتی که رسید نتیجه این سال در سناریوی ناسازگار به سه طی در ٪8.3 تجمعی بر اساس افت  2018

                                                           
44 . Bolton, et al 
45 . Beck ,et al 
46 . Single Supervisory Mechanism (SSM) 
47 . European Banking Authority (EBA) 
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CET1  تواند باعث ورشکستگی مییی وجود دارد که هایان کشورها و بانکها بی ثباتیکه درم، است بدیهی   بود خواهد ٪10.1 همچنان

 یشان در نواحی که بیشتر تحت تاثیر واقع شده ، متمرکز باشد  هابانکها شود بوی ه در بین بانکهایی که وام

مالی درست را  شان ، جایگزینواکنر با وام ضررده برای بانکها یک عکس العمل اشتباهی است  اجازه دهید که کسب و کارها خود

ناشی  تر است؟ تجربهشود   در حالیکه که یک بحث آکادمیک وجود دارد که آیا همیشه شفاف سازی بهمیپیدا کنند و اال اوضاع بدتر 

در   نیست ملثر عتماد،ا ایجاد بودن شرایط برای به خوب  کردن وانمود که دهدمی نشان اروپا اتحادیه در EBA اولیه از آزمون استرس

ی با ضرر و زیانی، های چنین وامهاپیامد  ی با ضرر و زیان باید سرمایه و پول در گردش خود را حفظ کنندهابه جای وام هانتیجه بانک

 نمایان شوند   2020گردد و مورد انتظار است که در اواخر سال میسریع مشخص ن

 شبیه به اقدام خود اصلی یهابانک با کنگ هنگ بانک مرکزی ، گذشته اکتبر د  دری با ضرر ده تنها دلیل ورشکستگی بانکها نیستنهاوام

ی احتمالی در این هارات و ریسکبا این کار خ    کرد آن از ناشی یهاچالر و 19-کووید شیوع بیماری یک بحران مانند   سازی

 سیست  به آسیب و همچنین شوندمی آماده بهتر مالی بازار نکنندگا مشارکت و هاکننده تنظی ، مرکزی یهابانک شرایط  شنا سایی شده و

 شد  خواهد اقتصادی محدودتر و مالی

  بازار باشد توسط یا  گذاران سپرده توسط خواه ،هابانک به اعتماد رفتن دست از( چالر قبل مرتبط است  دو گرچه با ) دیگر چالر

 در ی معوق )ناموفق(هاوام تاثیر از این اختالل زودتر  نتیجه و شود تبدیل سیست  اختالل در  به تواندمی راحتی به مالی ضرر بازارهای

 چنین در فرصت خرینآتنظی  کننده بازار،  و دهنده وام عنوان به مرکزی یهابانک سریع مداخله  شودمی  ظاهر هابانک یهاترازنامه

  شودمیشرایط حساسی  محسوب 

 رکزی فدرال آمریکا مبانک  خالف بر اروپا مرکزی بانک، اروپا اتحادیه در بود؟ خواهد چه مالی و پولی سیاسی، مقامات سیاست واکنر

ده باشد اما چنین منابع خود را مصرف کرده است  در حالی که ممکن است هنوز گزینه ای برای تاثیر بر منحنی باز انگلیس بانک و

های بانکی، ر ترازنامهباست با اعمال فشار بیشتر  ممکن حاضر حال در ه منفیبهر نرخ کاهر  گذاردمیتاثیر ن اقداماتی بر تقاضای کل

 اثرات تقاضای کل را متعادل کند 

 موقت کاهر خبر  تازگی به ایتالیا  متفاوت است، آلمان مانند میانه رو   کشورهای از بعضی در وی ه به مالی سیاست، دیگر طرف از

 ترین معقول این  خود( را  اعالم کرده است مالی وضعیت بر آشکار منفی تأثیر ی بهداشتی)باهاتبیشتر برای مراقب و صرف هزینه مالیات

  شود کشور این در بیشتر مشکالت بروز به با افزایر بدهی، منجر در طوالنی مدت ممکن است اگرچه، است حاضر حال در رویکرد

این  مالی ضوابط را  برای  اعمال سیاست ،19-کووید از ناشی کسری  به توجه با که است کرده اروپا درخواست ازکمیسیون ایتالیا دولت

 فشار تحت را ایتالیا یهابانک تواندمی ناشی از وام  زیان افزایر و ایتالیا دولت قرضه اوراق افزایر بحران، این راحت تر کند  در کشور 

 باشند  اتحادیه اروپا  نیاز داشته س ج در هماهنگ تالشو  48مداخالت پولی  برنامه مجدد شروع به است ممکن هاآن  دهد قرار

                                                           
48 . Outright Monetary Transactions (OMT) 
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 در نتیجه اقدامات هماهنگ در س ج اروپا   آیندمیبرن آن عهده از به طور جداگانه  هاشوکی است که کشور بارز یک نمونه 19-کووید

 یهامکاری سیاستوهای ناسازگار، هدر سناری، ی سیست  سالمتهافراتر از پرداختن به چالر   است در برخورد با این چالر ضروری

   باشدمیمه   بسیار  برای مناطق اروپا و یورو مالی و اقتصادی

 توجه که است بدیهی  باشد به همراه داشته مالی سیست  بسیاری برای عواقب تواندمی 19 -کووید در منفی ترین سناریو،، خالصه طور به

 مالی سیست  در جانبی اثرات  ضروری است، امکان صورت در همه گیر شدن ویروس از جلوگیری ومیعمو بهداشت یهاجنبه بر فوری

 اثر آشفتگی و ،دیگر فطر از  در صورت وقوع آماده کرد را مناسبی یهاپاسخ توانمی بنابراین، داد  نخواهد فوری رخ زیاد احتمال به

پیشنهادات   بود دخواه مفید پولی سیاست و نظارتی مقامات برای گذشته دهه تجارب  ممکن است خیلی سریع رخ دهد بازارها هراس در

 زیر برای مقامات نظارتی :

  مالی سیست  در احتمالی اختالالت روی تمرکز (1)

  مداخله آمادگی کامل برای  دادن نشان با مالی بازارهای در تقویت اعتماد  (2)

   پوشی از  بروز وقایع خ رناتبدون چش یهامشکالت بانک  فصل و حل در احتمالی مداخالت آمادگی برای  (3)

 

 نکات کلیدی

 داشت خواهد مالی سیست  برای یی هاموجب پیامد  ویروس شوت رخ داده توسط اقتصادی خسارت   

 ها جهت ی نظارتی بر بانکهای پولی و مالی و واکنرهای سیاستهامیزان شیوع ویروس در جهان، چگونگی واکنر

 ارند   ی مالی تاثیر دهاهستند که بر میزان اثر ویروس بر سیست میجلوگیری از ورشکستگی ، از جمله عوا

 را به دنبال داشته باشند  توانند موجبات ورشکستگی بانکهامیی ضررده بانکی ، از دست رفتن اعتماد به بانکها هاعواملی مانند وام 

  گردد  مینکی ی باهای سریع  در سیست هاعدم اعتماد به موسسات مالی  موجب ایجاد پیامد 
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 19-کووید های بانکی وهمه گیری: وجه تشابه هجوم -7فصل 

را حفظ میاید اعتماد عموها باید درباره بحران حقیقت را بگویند     مساولین ببرای ما داشت این بود که : دولت 1918 سالدرسی که "

 ".ترل کسی نداشته باشندد، چیزی را قشنگ تر جلوه ندهند، و سعی در کنراه انجام این کار این است که هیچ چیزی را تحریف نکنن .کنند

 جان ام  باری ، آنفلوانزای بزرگ: داستان حماسی کشنده ترین بیماری تاریخ

تواند دو برابر سرعت انتقال این بیماری می .مبتال هستد 19-کشور جهان به کووید 60نفر حداقل در  85،000در حال حاضر بیر از 

توان و عواقب بیماری، نمی برابر باشد؛ هرچند درباره سرعت انتقال، تعداد دفعات بروز عالئ  20نزای معمول و نرخ مرگ و میر آن آنفوال

 شده است با اطمینان سخن گفت  از آنجایی که این ویروس جدید است، هنوز هیچ واکسن و درمان ق عی نیز برای آن پیدا ن

ها، منجر الیان و تشدید نگرانیافزایر هر روزه تعداد مبت که همه نگران هستند دانی ، جز اینمیین ویروس نبنابراین چیز زیادی در مورد ا

های حمل و نقل د ایستگاهشود  مردم از رفتن به هر مکانی که امکان انتقال ویروس در آنجا باشد، ماننمیی اقتصادی هابه کاهر فعالیت

 کنند میعمومی، مدارس و محل کار، اجتناب 

و این اطمینان جز با پیدا شدن یک درمان ملثر  کنترل بودن بیماری م مان شونداین اجتناب تا زمانی ادامه خواهد داشت که مردم از قابل

جای تعجب نیست که بسیاری از ناظران برای امسال پیر بینی کاهر رشد  آید مییا ک  شدن احتمال ابتال به بیماری یا هر دو، به دست ن

 .کردن این شوت اقتصادی دارندرا برای خنثی49تری آسان پولی هایاقتصادی را داشته و فعاالن بازار مالی، انتظار سیاست

های چالر جلب دوباره اطمینان عموم مبنی بر بی خ ر بودن اوضاع، شباهت چشمگیری با همان چالشی دارد که مساولین برای مهار هجوم

کردن بانکی است که مشابه شناسایی و ایزوله ،19-کووید ه عبارت دیگر، شناسایی و قرن ینه افراد مبتال بهبا آن روبرو هستند  ب 50بانکی

 .در مرز ورشکستگی قرار دارد

ها، ط بسیار زیاد قیمت داراییهای خود به وی ه پس از شوکی مانند سقوهای سیاه هستند: ناظران بیرونی از ارزش داراییمانند جعبه هابانک

کند که آیا بانک توانایی پس دادن سپرده را ایجاد می گذاران این سوالدر نتیجه، شنیدن اخبار بد برای سپرده اهی چندانی ندارند آگ

 ها را دارد یا خیر؟آن

، 51صوریها بر حسب ارزش ها، آسیب پذیر هستند  پس گرفتن متوالی سپردهها در برابر برداشت قابل توجه سپردهعالوه بر این، بانک 

گیرند و چیزی عاید افراد کند، یعنی نفراتی که ابتدا به بانک مراجعه کنند، پول خود را به طور کامل پس میمیایجاد  52امتیاز پیشتاز بودن

 .شودها میشود و همین موضوع منجر به هجوم به بانکصبور )یا صرفًا کند( نمی

تواند این واقعیت را فریاد بزند میاست  اخبار مربوط به هجوم به یک بانک خار، های ویروسی، مسری ها، مانند بیماریهجوم به بانک

دیگری نیز وجود داشته باشند و این باعث وحشت بیشتر شود  به بیان دیگر، وقتی افراد در مورد موضوعی  "ناکارآمد"های که شاید بانک

                                                           
49 . easier monetary policy 
50 . bank run 
51 . face value 
52 . first-mover advantage 
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بینجامد  حتی اگر همه باور میارهایی شوند که به افزایر نگرانی عموتوانند باعث رفتمیهای وارده اطالعات کافی نداشته باشند، شوت

تواند انگیزه کافی برای هجوم میها هستند، عدم اطمینان در مورد یک یا دو بانک ها قادر به بازپرداخت سپردهداشته باشند که اکثر بانک

 ها باشد به بانک

ت پیامدهای اقتصادی شود، ممکن است برای مدیریمیهای بانکی استفاده هجوم دهد که ابزاری که برای کنترلمیها نشان این شباهت

 .نیز مفید باشد 19-کووید گیر مانندیک بیماری همه

تواند به راحتی هجوم میهایی که بتوانند دیون خود را پرداخت کنند، ی محک  به بانکهابانک مرکزی با اع ای وام در مقابل وثیقه

رود که مساوالن باید میتی ها مورد تردید باشد، مشکل به سماما اگر توانایی پرداخت بدهی بانک .نگی را کنترل کندبانکی ناشی از نقدی

 توان این کار را انجام داد؟میها، چگونه ها را ثابت کنند  سوال اینجاست در بحبوحه کسادی بازار و حراج مال التجارهسالمت بانک

های مربوط به بازپرداخت ، که از نگرانی53های مالیرین مکانیس  برای ایجاد وقفه درگسترش آشفتگیهد که ملثرتدتجربه نشان می

های استرس، قدرتمندترین این ابزارها هستند و هدف از انجام است  آزمون 54شوند، مکانیس  افشا در شرایط فوق العادهها ناشی میبدهی

های آمریکایی، ، تردید در مورد کفایت سرمایه بزرگترین واس ه2008اواخر سال  در هاست ها آشکار ساختن وضعیت واقعی بانکآن

های ها احتیاط کنند که این کار منجر به سقوط سرمایهباعث شد تا سرمایه گذاران، طلبکاران و مشتریان احتمالی برای انجام کار با آن

از استرات ی مقابله با این دغدغه می، بخر مه2009سال میایی در بانک بزرگ آمریک 19شد  انتشار نتایو آزمون استرس وثیقه میبی

 .(2009بود )هیات مدیره سیست  فدرال رزرو  

ها در کار خود جدی بودند: بانکی که این آزمون را گذرانده بود، آنهای استرس در آمریکا سبب اعتماد مجدد شد، زیرا انجام آزمون

ها کردند که این افشاگریوام بدهد  اما مردم نیز باید اعتقاد پیدا می 55ی، به وام گیرندگان سال توانست علیرغ  بحران عمیق اقتصادمی

ها را سال  اعالم کنند، حتی اگر برخی ه  سال  صادقانه است  این ساوال م رح بود که آیا سیاستگذاران انگیزه ای ندارند که همه بانک

 نبودند؟

ورشکستگی  حال در بنگاه  در یک بزرگ هایسرمایه تزریق از پس حتی که بود مالی، این بحران حبوحهب در آمریکا مساولین دلیل اعتبار 

 که پذیرفتند را خبر این گذارانسرمایه نتیجه، در در اختیار داشتند تا به آن بنگاه کمک کنند  منابعی ه  هنوز ،2008 سال اواخر در

 کسب این خبر به خود داشتند  56به بودجه سهام دالر میلیارد 75نیاز به اضافه کردن   فقط اند، داده انجام را استرس آزمون هایی کهبانک

 ،57لیمن برادران  بانک ورشکستگی از پس بار اولین برای که دادمی را امکان که به تازگی دلگرم شده بودند، این خصوصی کارهای و

  کنند گذاری سرمایه مجدداً

                                                           
53 . Financial contagion 
54 . extraordinary disclosure mechanism 
55 . healthy borrowers 
56 . equity funding 
57 . Lehman Brothers 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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م باور کنند حتی اگر مرد .نیاز داری  برای ممانعت از سقوط اقتصادی ناشی از شیوع یک بیماری، به همان افشای تمام وکمال و باورپذیر

کنند  مردم مینجا باشد، پیدا هایی که احتمال مواجهه با شخص بیمار در آکه تقریبًا همه سال  هستند، باز ه  دلیلی برای اجتناب از مکان

توان به بیماری مبتال شد  همان ور مینی رسند که در هر مکامیها کشور، به این نتیجه با شنیدن اخبار روزانه مبنی بر انتقال بیماری در ده

توان با اطمینان خاطر گفت آیا میگیر نیز با دیدن کسی نکه در هنگام بحران، اثبات سالمت یک بانک دشوار است، در یک بیماری همه

 .شودمیناقل بیماری هست یا خیر  هر سرفه و ع سه ای  باعث وحشت 

یق و سیاستگذاری این است که برای محدودکردن رفتار بی ثبات کننده اقتصادی، دانر دق گیری می 2009درسی که از آزمون استرس 

( 2ری از ویروس شده، های معتبر که ثابت کند جمعیت تقریباً عابا انجام آزمایر (1ها باید: دولت .بسیار مه  هستندمیسالمت عمو

ها های روزمره، به آنلیتیر ویروس، اعتماد مردم را برای ازسرگیری فعا( پیشرفت در درمان و کاهر تأث3قرن ینه ملثر افراد مبتال، و 

 بازگردانند  

عات دقیق و به روز در مورد موفقیت در این امرمستلزم این است که مردم به مساولین اعتماد کامل داشته باشند  این اعتماد با ارائه اطال

کند )به نقل قول میهمان ور که جان باری استدالل  آید مینترل به دست های موجود برای درمان و کشیوع بیماری، شدت آن و روش

ها، از اعتبار رای تغییر واقعیتهرگونه تالش ب باید حقایق را بگوید و از سیاست بازی، کامالً پرهیز کند  ابتدای فصل مراجعه کنید(، دولت

 اندازد میرا به تأخیر میخبرها کاسته و بازگشت اعتماد عمو

 

 کات کلیدین

 و هجوم مردم برای تهیه برخی کاالهای  هاانییی مانند شیوع یک همه گیری، نگرهاهای مه  در زمان وقوع بحرانیکی از چالر

 است   هاضروری و بانک

 شوند، ها ناشی میهای مربوط به بازپرداخت بدهی، که از نگرانی58های مالیملثرترین مکانیس  برای ایجاد وقفه درگسترش آشفتگی

ها آشکار ساختن های استرس، قدرتمندترین این ابزارها هستند و هدف از انجام آناست  آزمون 59مکانیس  افشا در شرایط فوق العاده

 هاست  وضعیت واقعی بانک

 اطالعات کمال و باورپذیر برای ممانعت از سقوط اقتصادی ناشی از شیوع یک بیماری، به جلب اعتماد مردم از طریق افشای تمام و

ها اعتماد مردم به دولت و ترین عوامل کمک کننده در کنترل این قبیل بحراندر نهایت یکی از مه  .مرتبط با بیماری نیاز داری 

 سیاست گذاران است  

 با  (1ها باید: ولتد .بسیار مه  هستندمیبرای محدودکردن رفتار بی ثبات کننده اقتصادی، دانر دقیق و سیاستگذاری سالمت عمو

در درمان و  ( پیشرفت3و  ( قرن ینه ملثر افراد مبتال،2های معتبر که ثابت کند جمعیت تقریباً عاری از ویروس شده، انجام آزمایر

 ها بازگردانند  های روزمره، به آنکاهر تأثیر ویروس، اعتماد مردم را برای ازسرگیری فعالیت

                                                           
58 . Financial contagion 
59 . Extraordinary disclosure mechanism 
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 19-کووید اقتصادی هایپیامد ارزیابی برای مالی و واقعی نگاه  -8فصل

یابی اقتصادی کشورها  با این حال ارز  است جهانی اقتصاد و کشورها روی بر ویروس کرونای جدید دهنده تأثیرپیر بینی بازار، نشان

 بستگی به نحوه واکنر مقامات، مشاغل، مصرف کنندگان و سیاست گذاران دارد 

 .خواهد برد بین زا را جهانی مطلوب رشد انداز ، چشم19-ظاهرا کووید

 در انسانی یزان تلفاتبودند، اما با شروع شیوع کروناویروس جدید، م افزایر حال در دنیا در اقتصادی یهاشاخص ،2019 سال پایان در

 و چین در ابتدا تحرت، هایمحدودیت و تع یلی کار قرن ینه، با  تجاری و روزمره شخصی امور در اختالل و است چشمگیر حاضر حال

کند و چه تاثیری میمیزان شیوع پیدا  چه و مدت ویروس، اینکه چه اپیدمیولوژیک های وی گی  یابدمی گسترش جهان سراسر در سسپ

 مقامات، ر اساس پاسخبو مدل سازی  مشخص نیست  هاداده و شایعات مالی به اخبار، بازارهای واکنر  چگونگی جهانی دارد و اقتصاد بر

 بازارها و با توجه به شرایط ایجاد شده، سخت و پیچیده است   و کنندگان مصرف مشاغل،

متفاوتی بر اقتصاد  اثرات املعو چندین داده زیر است که بسته به شرایط کشورها، این نیازمند ارزیابی ویروس کرونا  بر اقتصاد، واقعی اثر

 گذارند مختلف می کشورهای

 تأمین هایزنجیره(  1)

 های خدماتروابط بین بخر و قلن و حمل ، گردشگری( 2) 

 کاالها و انرژی قیمت و تقاضا( 3) 

 پس اما مدت است، اهکوت در هاکارخانه شدن بسته از کاهر تولید، ناشی  بدهد نشان را "U" یا "V" شود مسیر تولید، شکلمیبرآورد 

 شده بینی پیر  کرد اهندخو تجربه را Lشکل  خدمات گردی طرف از  شودمیآغاز تولید مجدداً ها،کارخانه بازگشایی و قرن ینه پایان از

 مه به خدماتمیزان ل   جهانی کند شوند رشد داخلی و هایفعالیت آسیب وارد کند و نقل و حمل به گردشگری و خدمات این شوت

و کاالها،  انرژی یمتییر قمربوط به تغ هایداده  دارد کنندگان مصرف و مشاغل مقامات، پاسخ به در حین شیوع بیماری، بستگی داخلی

 کاالها و ت قیمت انرژیاف  کند جبران یا تشدید را دیگر هایشوت تواندو می  اقتصادی داشته تجارت و مصرف تولید، ساختار به بستگی

 کنندگان،وارد رایب بالقوه طور به اما شود،می صادرکننده کشورهای در داخلی ناخالص تولید رشد وکاهر گذاریسرمایه تضعیف باعث

  است مناسب کنندگانمصرف و تجار

 نکات کلیدی

  امل مدت زمان و گذارد به شدت شیوع بیماری شمیمجموعه عواملی که بر شدت تاثیر همه گیری بر اقتصاد جهانی  وملی تاثیر

ی تامین و تغییر هایرهزنجگستره شیوع آن، عملکرد مقامات ارشد، شایعات، اعتماد عمومی، نحوه اثرگذاری بر میزان تقاضا و عرضه، 

 در میزان تقاضا برای خدمات حین و پس از بحران دارد   
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 تواند مرزهای خود را ببندد؟میکروناویروس، اتحادیه اروپا  آیا با گسترش-9فصل 

ع این بیماری شیو بحران کروناویروس بحث گسترده ای را در مورد بسته شدن مرزها در من قه شنگن به عنوان روشی برای ممانعت از

ان با گسترش ویروس، اتریر ورود برخی ق ارها از ایتالیا به خات این کشور را متوقف کرده و همزم .گیر، به راه انداخته استهمه

های مسافرتی سیاست مرزهای باز را نیز آزمایر خواهد کرد  مقررات شنگن، در صورت وجود تهدید برای سالمت عمومی، محدودیت

  .اندازی میدر این فصل به برخی از پیامدهای اقتصادی احتمالی بسته شدن مرزها نگاهی  .دکنمیرا مجاز 

میلیون نفر از ساکنان  1.9ر از بی 2018در سال  .کنندمیبسیاری از کارکنان با تکیه بر توافقنامه شنگن و بدون کنترل روادید از مرز عبور 

از شهروندان  ٪0.9کنید، میمشاهده  1ز مرز عبور کردند  همان ور که در نمودار کشورهای عضو شنگن برای رفتن به محل کار خود ا

( ، ٪5.5سه  کارکنان برون مرزی به وی ه در اسلواکی ) کنند میشاغل ساکن درکشورهای عضو شنگن، در آن سوی مرز کار 

 .( ، کرواسی ، استونی و بل یک زیاد است٪2.7لوکزامبورگ )

ادیه اروپا در یک شب، کشور اتح 27، شهروندان  2018در سال  .رودمیاز رفت وآمدهای کاری بین مرزها فراتر اهمیت توافقنامه شنگن 

فرها برای اهداف کاری س(  این ٪12میلیون ) 39کشور دیگر اتحادیه اروپا داشتند که بیر از  27میلیون سفر بین مرزی به  320تقریباً 

 .بودند

 

 (2018شاغل مشترت ) تیبعنوان جمع یمرز نیکارمندان ب -7شکل 
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 (2018شب ) کیعضو در  یکشورها گریاروپا به د هیکشور عضو اتحاد 27شهروندان  یبرون مرز یتعداد سفرها-8شکل 

 

 .ی بر اقتصاد نخواهد داشتالً اثر مستقی  چندانو در بحبوحه بحران مهاجرت، نشان داد که احتما 2015بررسی اثرات کنترل مرزها در سال 

های اقتصادی ای در فعالیت ها نشان دهنده نتایو متفاوتی هستند: متوقف کردن سفرهای بین مرزی، اختالل عمدهاما در حال حاضر، ارزیابی

 نداشته باشد  برای بستن مرزهامیایجاد خواهد کرد  بنابراین جای تعجب ندارد که اتحادیه اروپا فعالً تصمی

 ل شخصییدال -الف

 

 (2018-2012) ونیلیم اسیشب  در مق کیاروپا در  هیعضو اتحاد یشهروندان کشورها یبرون مرز یتعداد سفرها-7نمودار 
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 ب( دالئل شغلی و تجاری

 
 

 

 نکات کلیدی 

 اد، اثر شاخص رفت و اتفاق افت 19-ری مانند آنچه اخیرا در مواجهه با کوویدیکی از موانع اصلی برای بستن مرزهای شنگن در شرایط همه گی

 آمدهای مرزی بر اقتصاد و اهمیت آن بوده است  
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 تجارت و مسافرت در زمان اپیدمی -10فصل 

ی تردیدهای و شک اشت،بهد ونکمیسی  رسید مارسی بندر به بود، قیمت گران هایپارچه دارای کهلبنان  از باری کشتی ، یک1720 سال در

 مناطق هایتیکش دیگر کشتی ه  ماننداین   گسترش یافته بود مدیترانه شرق در زیرا طاعون در خصور بارگیری این کشتی داشت،

ال به از عدم ابت تا نندقرن ینه بما در روز 40 بایستمی محتویات کشتی و خدمه معمول، طور به  گرفت قرار قرن ینه در مدیترانه، شرق

 بیماری عفونی و مسری سرنشینان و بار کشتی، م مان شوند 

در خصور  را خود ظرن ثروتمند، تاجران فشار تحتکمیسیون بهداشت   شدمی برپا بندر مارسی نزدیکی در نساجی، نمایشگاه بزودی اما

بعد  روز چند تنها  دشدن شهر کشتی وارددمه خ گونه،شود و این تخلیه تواندمی داد و اعالم کرد کشتی کشتی، تغییرقرن ینه نمودن 

 در آتشی مانند اریبیم با خود به بندر مارسی آورده بود  را طاعون کشتی،  است بوده اشتباه کمیسیون بهداشت تصمی   که شد مشخص

 مانع از تلفات گسترده بیماری شوند  نتوانستند بندر مارسی مقامات  یافت گسترش های خشکبوته

 خ ر مردم زمان، آن در  دبو آمده اروپا به مدیترانه دریای بنادر طریق از بزرگ طاعون ،1351-1346 یهاسال در وس ا، قرون اواخر

مردم و پادشاهان،  درت این بیماری برای وس ی، قرون اوضاع حاک  بر برخالف کرده بودند   احساس بندرمارسی در را بیماری طاعون

  شد ساخته پرووانس در جهت جلوگیری از پیشروی طاعون، دیوار یک پاپ، و فرانسه پادشاه دستور به  و دشوار نبود ذهن از دور خیلی

 نگهبانی آن هایبرج و داشت ارتفاع متر دو از بیر دیوار این  ببینند دیوار را آن از ییهابخر توانندمی ه  هنوز امروز، گردشگران

 شدند که قصد گذشتن از دیوار را داشتند ز عبور افرادی میشد  این سربازان مانع امی اداره سربازان توسط

 در  شد محدود ندر مارسیب به زیادی حدود تا اروپا در سیاه)طاعون( مرگ شیوع اما ،افراد توانستند از دیوار بگذرند از برخی اگرچه  

درمانی  معجزه هیچ  دیافتن نجات (1350)سالاروپا  مابقی مردم باختند، جان مارسی در -جمعیت سوم یک- نفر حدود صد هزار که حالی

 نتیجه بخر بود  ملثر دولت، مداخله اما نداد، نجات را اروپا و پزشکی

 واکنر ابتدا در حلیم مقامات نیز، آنجا در  باشدمی 1720 در سال آن زمان بندر مارسی اوضاع ووهان، همانند کرونا ویروس در شیوع

برای  شدید ، محدودیتبیماری این شیوع از جلوگیری منظور به مارسی، و ووهان در  شد بیماری این شیوع باعث کهدادند نشان ینامناسب

آیا تعداد  کهنیست  مشخص زهنو  شد رو به رو موفقیت با حدودی تا تنها انبوه قرن ینه مورد، دو هر در  شداعمال  مسافرت و جابه جایی،

 جهانیاپیدمی ، یک این موضوع خیر؟ آیا یا رفت خواهند بین از چین، از خارج در وسکرونا ویر گسترش وجود با زیادی از مردم جهان

 خواهد شد؟ نفر هامیلیون مرگ به و منجر بود خواهد

 آید که:میپیر  اساسی این سلال حال، این با

 نساجی حریص گرانعاملهم مانند آیا دیگر، عبارت به باشد؟ در این شرایط و در دنیای جهانی شده، جابه جایی و مسافرت، چه مقدار باید

  شوند؟میشناخته  بیماری این جامعه جهانی مقصر شیوع امروز ه  افراد ،1720 سال در بندر مارسی

 این سه  همچنان در است و ٪16 جهانی اقتصاد از چین سه  امروزه  بود  ٪4 حدود جهانی اقتصاد تولید از سه  چین ، SARS شروع با

 سفر چین، امکان از المللیبین پرواز 70 از وجود بیر  کنندمی به سایر کشورها سفر چین از چین و به ساالنه نفر هایونمیل  است رشد حال
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 نیز )که جهان در سایر مناطق -نیستند چین اندازه بهچه اگر –سفرها و  هاجاییجابه این  کنندمی فراه  به سرعت را زمین کنار و گوشه به

 هستند(، در حال اتفاق افتادن است  HIV و ابوال مانند جدیدی زای بیماری عوامل لیدتو حال در دائماً

 واکسیناسیون هیچ  است انناتو ،1720 سال همانند بیماران، معالجه و بیماری شیوع گیری ازپیر در تقریباً مدرن، طب که است توجه جالب

 مانندهتوان گفت، یم فقط  کرونا درگذشتندبخاطر ابتال به ویروس  کانپزش از بسیاری چین، خود در  ندارد ه  وجود ملثری درمان و

 است این اساسی سلال  کندمی از جان مردم حراست و حفاظت – قرن ینه - اولیه اقدامات همان ،ووهان و بندر مارسیشیوع بیماری در 

 طاعون از را خود ستفاده از آن،اروپا با ا اولیه مدرن جوامع و به همان شیوه ای باشد کهشود  بسیار محدود جایی و مسافرت بایدجابه آیا که

  کردند؟می محافظت

 کرد: تقسی  بخر دو به توانمی را سلال این

 است؟ م لوب ،بر سفر بسیار زیاد محدودیتاعمال  آیا -اول 

  است؟ پذیر امکان اصالً آیا -دوم 

 که هاییا و محدودیتهشرط همه وجود با  اقتصادی مورد توجه قرارگیرد ظرن ها، باید ازانسان زندگی ارزشاین است که  من قی پاسخ

این توان مینن باشد، نساکه نشان دهنده ارزش زندگی امیبدون عدد و رق داد، قرار محاسباتی چنین مقابل در فلسفی دیدگاه از توانمی

   است د شدهبرآور دالر میلیون 10 حدود ،نفر هر یبراها سود و هزینه این محدودیت میانگین  ها را ارزیابی کردمحدودیت

، مقایسه کردهکان پذیر امرا آزاد کاالها و مردم  تجارتباید با دستاوردهای عظی  عملکرد اقتصادی که  هاهزینه، موضوعبرای درت بهتر

 ازمینی از بیر ،1980 سال در  ده اندنجات پیدا کر شرایط فقر، بدترین از گذشته سال 20 طی در نفر میلیون صدها چین در تنها .شوند

 سراسر در(  2006 ینمارت)کردندمی زندگی روز در دالر 2 از کمتر با چهارم از جمعیت چین، یک از کمتر ،1998 سال و در چین جمعیت

  ابندیرهایی می فقر دام مردم از باشد، پذیر امکان افراد( و جایی کاال)جا به آزاد اقتصاد جهان نیز، هر جا که

 است که این سوال ولی ؛پردازدمزایای جهانی شدن میبه تمایل  خاطره انسان بهماری در سراسر جهان، تاوانی است کیک بیاپیدمی  شاید

 ،(میر و مرگ ٪10رس)در حد سا و ؟ مسری باشدکرونا  ویروس اندازه به تواندمی بعدیاپیدمی شوند؟ بدتر می آینده هایاپیدمی آیا

محاسباتی در  باید نباشند، تملمح هایی خیلیاپیدمی چنین اگر حتی باشد؟ کشنده( ٪90-60 میر و مرگ میزان) ابوال یا (٪30) مرس

 قیمتی هر به هایییاپیدم چنین خ ربه جان خریدن  شود  شاید و مزایای جهانی شدن در نظر گرفتهاپیدمی های ناشی از خصور هزینه

 بدون سازی، نیجها فواید از بسیاری خوشبختانه،  شود جبران اقتصادی حاصل از جهانی شدن گفتهن منافع با باشد و داشته ارزش

طریق از میک یهااریبیم، زیرا شود محدود سرمایه و کاال آزاد نیست مبادله الزم  شودمی حاصل تهدیدکننده سالمت، هولنات خ رهای

   شوندمی منتقل آلوده کاالهای

که در  کشورهایی توان برایمثال می  در نظر گرفت خاصی هایمحدودیت توانها، میخ رات ناشی از اپیدمی منتها برای جلوگیری از

در نظر گرفت؛  بدون محدودیت سفر مجوز ،(اواخر همین تا چین، مانند) شوندمی خورده و فروخته وحشی، حیوانات مثال عنوان به آنها

  بگذراند قرن ینه در را هفته چند احتماالً  و بگیرد قرار پزشکی معاینات تحت باید برگردد،نجا از آ و یا بیاید آنجا از که ولی هر مسافری
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 فشار نیز جهان سرتاسر در تیبهداش مقامات به بلکه کند،می ایجاد بعدی را بزرگاپیدمی دیوار مجازی جهت مقابله با  یک تنها نه امر این 

 هواپیمایی، یهاشرکت اگر حتی سازند؛ محدود د،نکنزا کمک میبیماری یت عواملسرا به که خ رناکی را هایشیوه تا آوردمی

داد که درمورد حد  نشان کنند  تجربه ووهان شکایت و ناراضی باشند قوانینی چنین از مدت کوتاه در ی مسافرتیهاانسآژ و دارانهتل

  نیاز استمیاز محافل علواقعاً م لوب سفر در شرایط اپیدمی، به بحثی گسترده در داخل و خارج 

 

 نکات کلیدی 

  سه  آن از تجارت جهانی شورهایی مانند چین که  ست، از مزایای 16مبادالت بین المللی به وی ه با ک صد ا ست  در شدن ا جهانی 

ن سررود یسررت تا از ایی آینده، الزم نهااپیدمی که برای طرفین معامله سررودآور اسررت  برای افزایر آمادگی جهت مقابله با انواع 

 ر )مانند چین سرشار چش  پوشی کرد  اما وضع قوانین مناسب برای کنترل سفرها و سالمت افرادی که به کشورهای در معرض خ

 مورد نیاز است میبه پانداپیدمی گیری از تبدیل یک کنند، برای پیششود( سفر میمیکه حیوانات وحشی خرید و فروش و خورده 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 ه زمانی طاعون و ابوالدور -11فصل 

 

وال بیماری بود  اب 2014-2015بیماری ابوال در سال اپیدمی ود جلب کرد، که توجه جهانیان را به خاپیدمی ، آخرین 19-قبل از کووید

 ات جدی کارکنانای ه  برای آن وجود نداشت و خ ربسیار عفونی بود که میزان مرگ و میر زیادی داشت و هیچ درمان شناخته شده

 کرد  میبهداشتی و افراد مبتال به آن را تهدید 

، برخی 2000مدتی در دهه  شوند  در واقع، برایهای کمون نسبتاً مشابهی دارند و هر دو منجر به مرگی دردنات میابوال و طاعون، دوره

نوع انتقال فقط در مورد  در حالی که اینشود  از کارشناسان معتقد بودند که ابوال نوعی طاعون است و از فردی به فرد دیگر منتقل می

های ال طاعون، توسط شپرهای اخیر نشان دادند انتقیک نوع نادر و بسیار کشنده طاعون، یعنی طاعون ذات الریه وجود داشت، اما یافته

 ( VSV-EBOVباشد  خوشبختانه داروهای درمان کننده هر دو بیماری کشف شدند )واکسن بدن می

صل، مرگ و میر ناشی از این دو بیماری، نقر ، در این ف19-کوویداپیدمی بسیار زیاد طاعون و ابوال و همچنین گسترش به علت شباهت 

 گیرد ها و تأثیرات اقتصادی آنها مورد بررسی قرار میدر مهار آنمیاقدامات عمو

 

 مرگ بر اثر طاعون و ابوال

ی هشدار دهنده ای صورت هابینید پیامدهای مرگ و میر ناشی از این اپیدمی، پیردر ابتدا شیوع بیماری ابوال در غرب آفریقا، در مور

بیشتر، در شر ماه آینده  بینی شد که اگر این بیماری گسترش یابد، یک میلیون نفر و یاهای اقتصادی پیرسازیگرفت و همچنین با شبیه

د، جان مورد جدی 10،000ینی کرد که به طور میانگین در هر هفته بپیر 2014سازمان جهانی بهداشت، اواسط اکتبر سال  خواهند مرد 

 ارائه شده است  1b.nو  1aو شکل  1های خالصه، در جدول دهند  دادهمیخود را از دست 

 

بیماری در مورد این میک های دموگرافی بسیار فراوان مربوط به بیماری ابوال، مورخان مرگ سیاه)طاعون(، اطالعات بسیاربا وجود داده

 و مرگ و میر ناشی از آن دارند 

معالجه پزشکی بهبود یافتند  در  از کسانی که به طاعون مبتال شده بودند، بدون نیاز به هرگونهمیکند نیسازمان جهانی بهداشت بیان می

میر ناشی وادند  میزان مرگدها جان خود را از دست نفر از آن 40فرد به طاعون کبدی مبتال شدند که  119، در ماداگاسکار 2014سال 

 بسیار کمتر از طاعون بود  2015-2014های از ابوال در سال
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 رهایو مرگ و م انیابوال : مبتالاپیدمی -8جدول 

 
 

میرها( در هنگام شیوع ومرگر میان کارکنان بهداشتی و درمانی )به نسبت کل د  - ٪5تقریباً  -، نرخ مرگ و میر بسیار زیاد 1جدول 

اسب، که توسط کارکنان های محافظتی بسیار نامنلباس "پوشیدن  و درآوردن"های دست و پا گیر در دهد  شاید رویهابوال را نشان می

 شد، باعث کوتاهی عمر برخی از آنها گردید بهداشتی پوشیده می

ثر شیوع بیماری طاعون ادر  2009اس به نام مالکوم کازادبان بود که در سال ترین قربانی، یک استاد زیست شنعجیب ترین و غیر محتمل

ون، همیشه فقرا ترین قربانیان طاعدر شیکاگو درگذشت  این فرد در معرض یک ویروس، در آزمایشگاه خود قرار گرفت  اما محتمل

ی و دو اسقف اعظ  کانتربری، گان فلورانس، فرانچسکو داتیناند  همچنین افراد مرفه دیگری، مانند والدین و خواهران و برادران بازربوده

 ود بدر پی شیوع سریع طاعون درگذشتند که مرگ این افراد در بین همتایان و همساالنشان، بسیار عجیب و استثنایی 

 

 
 رالاونیو س ایبری، ل نهیدر گ یموارد تجمع-8نمودار 
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 رالاونیو س ایبری، ل نهیدر گ ریمرگ و م زانیم-9نمودار 

 

 اقدامات عمومی

ترین دلیل، اقدامات چرا طاعون در اروپای غربی طی قرن شانزده  و هفده  فروکر کرد؟ و چرا قبل از این زمان، فروکر نکرد؟ محتمل

قداماتی، احتمال انتقال رد جدی در مواجهه با تخلفات بود  چنین او برخو هادر قالب قرن ینه سازی، از بین بردن زبالهمیگسترده عمو

همکاری جامعه و به  بیماری از کک )و شپر( به انسان را کاهر داد  اثربخشی اقدامات مرتبط با بهداشت عمومی، بستگی به آمادگی و

 طور کلی چگونگی برخورد حاکمیت با رفتارهای ضد اجتماعی )عدم همکاری مردم( دارد 

ی داشته باشد؛ در این تواند کارایی زیادمیتواند منجر به پیروزی شود  سیاست جداسازی افراد مشکوت به طاعون، میمیقدامات عموا

 ها و در خانه ماندن افراد سال ، نتیجه مثبتی داشت خصور سیاست انگلیس در تع یل کردن سازمان

 ، در  قرن هفده  شد هایی از کشورراهپیمایی، باعث کاهر شیوع طاعون در بخراقدامات شهرداری ایتالیا مانند قرن ینه و ممنوعیت  

زشک وجود داشت  اگرچه این پ 0.115در گینه   0.014در لیبریا  0.022نفر سکنه، در سیرالاون   1000در آستانه بحران ابوال، به ازای هر 

زشکی بودند  هر سه کشور های ضعیف پا این اعداد، نمایانگر زیرساختدانستند که چگونه طاعون یا ابوال را درمان کنند، امپزشکان نمی

 مبتال به بحران ابوال، بسیار فقیرتر از ایتالیا و انگلیس قرن هفده  بودند 

 آن WHOشد  در آن زمان  به عنوان بیماری ابوال شناخته 2014مارس  22نفر را به کشتن داد و در  60این بیماری قبالً در گینه، حدود 

و تعداد مرگ و میرها  کرد  در اواخر ماه مه که این بیماری به سیرالاون رسیدتوصیف می "محدود جغرافیایی و من قه ایاپیدمی "را 

 اعالم کرد  "المللیهشدار بین"این بیماری را اپیدمی  WHOتقریباً به هزار نفر رسید، 
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 درمان

فتن طاعون، به و نبود درمان پزشکی مشخص، موجب ترس و وحشت شد  از بین رشیوع ابوال به دلیل کشنده بودن،کمون طوالنی مدت 

اقدامات در برابر گسترش  عنوان یک تهدید در بیشتر نقاط جهان، متکی به اقدامات پیشگیرانه بود تا مداخالت پزشکی  یکی از اصلی ترین

 تاب مقدس( بود  روز )طبق گفته ی ک 40آن یعنی قرن ینه، شامل جداسازی قربانیان به مدت 

یچ درمانی وجود نداشت تا ، ه2014ابوال در سال اپیدمی در صورت عدم درمان بیماری، قرن ینه سالح اصلی در برابر ابوال بود  در زمان 

 ، این بحران تقریباً تمام شد 2014اینکه با تولید واکسن در ژانویه 

 

 عواقب اقتصادی

الر، تقریبا معادل دو دمیلیارد  25، 2015کرد که ابوال برای کشورهای آسیب دیده در سال  بینی، بانک جهانی پیر2014در اکتبر سال 

رد دالر کاهر یافت که البته میلیا 1.6بینی به ، این پیر2015در ژانویه سال  ها ضرر اقتصادی داشته است برابر تولید ناخالص داخلی آن

های اقتصادی بسیار ج فعالیتتولید ناخالص داخلی  اما در واقع، تأثیر ابوال در س  ٪12هنوز ه  رق  قبل توجهی بود، یعنی تقریبا معادل 

هانی قیمت سنگ آهن ج، عمدتا به دلیل سقوط 2014کمتر از این بود  مثال افت قابل توجه تولید ناخالص داخلی در سیرالاون در سال 

 بود و نه ابوال 

 

 
 2017-2009 یهادر سال ،یدمیاپ ریتحت تأث یاقتصادها یناخالص داخل دیولرشد ت-10نمودار 

کند که شوکی مانند مرگ سیاه)طاعون(، بینی میهای مشابه و قابل قیاس با تأثیر اقتصادی طاعون، غیرممکن است  اقتصاد پایه پیرتخمین

شود دارد، منجر به کاهر تولید میرا دست نخورده نگه میهای طبیعی شود اما سهام سرمایه و سایر ذخیرهکه باعث کاهر جمعیت می
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دهد  بدون شک، اولین حمله مرگ سیاه)طاعون( در غرب اروپا منجر میافزایر  60های عوامل تولیداما دستمزد را نسبت به سایر پرداخت

تمزدهای باال منجر به صرفه جویی در به بهبودی قابل توجهی در س ج رفاه زندگی برای بیشتر بازماندگان شد  برخی معتقدند که دس

 استخدام نیروی کار و توجه به تکنولوژی جایگزین نیروی کار، مانند چاپخانه گوتنبرگ شده است 

  

و کشورهای  WHOهایی مانند های غیردولتی مانند پزشکان بدون مرز، سازمانسازمان تحت کنترل 2015-2014ابوال در سال اپیدمی 

نفر  11313به مرگ   منجر 2015، این بیماری همه گیر)ابوال( تا اواسط اکتبر سال WHOهای گرفت  براساس دادهقرار اپیدمی درگیر 

گ و میر ناشی از و یا مر 2011-2012های شد  تعداد مرگ و میر ابوال بسیار کمتر از مرگ و میر ناشی از قح ی در سومالی در سال

 میلیون(، بود؛ اما تأثیر جهانی آن به مراتب بیشتر بود  0.4) 2014ماالریا در جنوب صحرای آفریقا در سال 

های حمایتی بتدر صورت تشخیص سریع بیماران و مراق"روارد، تاکید داشت که هادر اوج بحران، پل فارمر، متخصص بهداشت عمومی

سالمت میهای قدیزیرساخت ت ناشی از ابوال وبه عبارت دیگر، با توجه به وحش "مانند درصد(، زنده می 90گسترده، اکثر مبتالیان )حتی 

 شد انجام داد  و اقتصادهای فرسوده، کار عملی دیگری نمی

 

 نکات کلیدی 

  میرها( در هنگام شیوع ابوال به ور میان کارکنان بهداشتی و درمانی )به نسبت کل مرگد  - ٪5تقریبًا  -نرخ مرگ و میر بسیار زیاد

 از تجهیزات حفاظت فردی بود   اهدلیل استفاده نامناسب آن

 و  هاین بردن زبالهدر قالب قرن ینه سازی، از بمیفروکر کردن طاعون در قرن شانزده  و هفده  به واس ه اقدامات گسترده عمو

 برخورد جدی در مواجهه با تخلفات اتفاق افتاد  

  میت با رفتارهای و به طور کلی چگونگی برخورد حاکاثربخشی اقدامات مرتبط با کنترل یک بیماری به آمادگی و همکاری جامعه

 ضد اجتماعی )عدم همکاری مردم( بستگی دارد 

 در تع یل  سیاست جداسازی افراد مشکوت به طاعون، کارایی زیادی در کنترل آن داشته است؛ در این خصور سیاست انگلیس

 ها و در خانه ماندن افراد سال ، نتیجه مثبتی داشت کردن سازمان

 رانه بستگی دارد  زیرا بین رفتن یک بیماری همه گیر بیر تر از اینکه به اقدامات پزشکی بستگی داشته باشد به اقدامات پیشگی از

در میبتالیان نقر مهعموما زمان اوج همه گیری هنوز واکسن یا درمانی برای بیماری وجود ندارد  به وی ه قرن ینه و جداسازی م

 د طاعون داشته است  یی ماننهاکنترل همه گیری
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 19کووید  پولیهای سیاست -12فصل 

بخر  و جدی شودو ر به طور کلی، فرض کنید که یک بیماری همه گیپایین بیاورد؟  19آیا فدرال رزرو باید نرخ بهره را در واکنر به کووید 

 در مورد آن انجام دهند؟میاقدا ال یا سیاستمداران اقتصادی باید چهبانک فدردر آن صورت ماه از کار بیفتد  چند بزرگی از اقتصاد برای چند هفته یا 

تواند آن را میز تقاضا ناست و چیزی به غیر ا کالسیکاین یک شوت عرضه  نیاورد را پایینبهره بانک فدرال نرخ  گزینه ممکن این است کهاولین  

تا زمانی که داده شود های بیشتر  وجود دارد؟ حتی اگر به مردم پول هزینهق تشوی ها، چه دلیلی برای بر طرف کند  در صورت بسته بودن فروشگاه

دهد این است که از خود سوال کند باولین کاری که بانک مرکزی باید انجام توانند از این پول استفاده ای کنند  مینبسته باشند،  هاو کارخانه هامغازه

 به شوت تقاضا  واکنر نشان داده شود  باید  تقاضا؟   یا استکه آیا این یک شوت عرضه 

ماری همه گیر   یک بیرا موجب شودخودش  هکاهر تقاضای مرتبط ب ،شاید یک شوت عرضه به سادگی قابل تشخیص نیستند  اما عرضه و تقاضا 

 طبیعی نک مرکزی این است، که نرخ بهرهروند کار بامیسیله ای بیرون نومانند و برای خرید هیچ تقاضا دارد  مردم در خانه باقی میبر  ینیز اثرات

اگر اقتصاد  پس  هد داشتخواتورم وجود نبرای بی ثباتی  یی   بنابراین هیچ نیروکندمیتغییر بر اساس آن میاس بهره واقعی را مشخص کند و نرخ

کنند )مگر اینکه هیچ درآمدی نداشته می پس انداز رایشان هاها پولآن بسته هستند و هازیرا فروشگاه هیچ هزینه ای نخواهند کرده   مردم  ،فلو شود

 کند  مینرخ بهره افت شدیدی  برای گرفتن وام نیز اقدام نخواهند کرد ومردم   در نتیجه به همین دلیل باشند(

قاضای کل، یک و تاساسا سوال م رح شده اشتباه است  در نظر گرفتن عرضه  این است که صحیججواب  رسدمینکته این است که به نظر  اما

ی هاستورالعملداگر اقتصاد برای چند هفته یا چند ماه متوقف شود، چه توسط مردم و چه توسط چارچوب اشتباهی برای تصمی  گیری است   

ای  اکتور هستهربهداشت عمومی، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خاموش کردن اقتصاد مانند خاموش کردن یک المپ نیست، همانند خاموش کردن یک 

 رود می، در غیر این صورت از بین ادو با دقت انجام دمیباشد   باید آن را به آرامی

ها ممکن است تع یل شوند، اما همچنان زمان در حال گذر است  کسب و ها و کارخانه  فروشگاهدر آینده با مشکالت مالی بزرگی مواجه هستی  

اال مردم و -دستمزد کارکنان خود را نیز پرداخت کنند ال زیاد بایدآنان به احتم د را پرداخت کنند های خوها هنوز باید بدون هیچ درآمدی بدهیکار

به ند که این خود ی خود را ه  پرداخت کنهااجاره و رهنمردم مجبور هستند بدون هیچ درآمدی، برای پرداخت موادغذایی چکار باید بکنند؟ 

لو شدن موجب فمیداشته باشد و به آرا به دنبال را   هاصورتحسابدرماندگی و یا ناتوانی در پرداخت از ورشکستگی، میتواند موج عظیتنهایی می

 مالی گردد  در بلند مدت و ایجاد یک فاجعه  اقتصاد

تولید ناخالص اما  ودگرفته ش وام کافیست در مقابل محصوالت آینده، کاهر خواهد یافت ومشکل  ، برگرددتولید ناخالص داخلی از دست رفته اگر

اما تولید رعت برگردد  تولید ناخالص داخلی باید به س ی از، س حتوسط یک بخر از اقتصاد حل نشوند   اگر این مشکالت مالیگرددمیبر ن داخلی

سازد  میشی نسازد وقتی بیمار شود دیگر کفمیشود  یک کفاش که در یک روز یک جفت کفر میناخالص داخلی ساخته نشده کامال جبران ن

و جفت کفر بسازد   تواند به خاطر زمان از دست رفته، به جای یک جفت دمیسازد و نمیوقتی کفاش بهتر شد باز یک جفت کفر را در یک روز 

ددهی خواهد داشت اما مشخصا سو ز ظرفیت برای مدتی وجود ها برای تولید باالتر اها ممکن است انباشته شوند، برخی از تواناییبرخی از تقاضا

 وام  دهند   هاحتی اگر بانکتوان با تکیه بر درآمد آینده قرض گرفت، میپولی که به طور موقت مورد نیاز است نبنابراین، ندارد  

کند و می ول به بیمه شدگان پرداختهمه بیمه فراگیر هستند و بیمه در زمان بحران مقدار زیادی پدو بازار آزاد را در نظر بگیرید  در بازار آزاد اول، 

 شود  اما این اتفاق نیفتاده است  میبیمه گذار نیز در مواجه با این رویداد غیر منتظره ورشکسته ن
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ه اندازه کافی پس ب –هر بنگاه  -دانندکه در هر لحظه ممکن است برای چند ماه اقتصاد فلو شود و هر شخص میدر دومین و بهترین بازار آزاد ، همه 

اشباع  "یاری از اقتصاد دانان مساله  شر ماه بدون درآمد، دوام بیاورد  پس انداز احتیاطی باید این کار را انجام دهد  هر چند که بسانداز دارد که مثال 

وجود دارند  در میی اهرهاباشد و تعداد زیادی مصرف کننده بخور و نمیر و شرکتمیکنند اما اشباع پس انداز متداول نمیرا عنوان  "پس انداز

کردند میه سعی گردید و واکنر کلی این بود کمیذشته، در موقع خراب شدن محصول، قح ی، طاعون، جنگ، فقط برای زمستان برنامه ریزی گ

 غالت کافی برای گذر از زمستان داشته باشند   البته این م لب همیشه و برای همه صادق نبود  

مردم توان کل اقتصاد را خاموش کرد  میخاموش شوند اما ن البات مالی ممکن است ماطی، در صورت عدم وجود پس انداز احتیبه فدرال برگردی   

همه گیر با جزئیات بحران مالی  برای به یک برنامه رسد کهمیبه نظر در مجموع،  نیاز دارند دیگر ها و موارد ، بیمارستان61به غذا، گرما، برق، نتفلیکس

، از برای همه گیری تواند با توجه به عدم وجود بیمهمیواقعاً تنها راهی است که  "62های عاقالنه هدفمندثیقهو" شاید بتوان گفت  نیاز داری  کامل 

 و مردم جلوگیری کند  کسب وکارورشکستگی 

ی از قبیل: زمین ای طبیعبرای  بالی  FEMAی محلی و هانیاز داری ، مانند یک برنامه که دولت واکنر همه گیر با جزئیات ما به یک برنامه مالی 

سیاسی  ی هایزی، سیست رآیا بدون پیر برنامه  وجود دارد؟برنامه ای  آیا چنینگیرند  میدر نظر لرزه، سیل، آتر سوزی یا طوفان ب ور معمول 

  ز این بحران بگذرند؟د با موفقیت انتوانمی

انگیزه الزم  قه در آینده کنند  همه گیری یک مساله عادی است  وثییمباید بدانی  که چگونه جلوگیری کنی  از خ ر روحی که این مداخالت ایجاد 

شود و باعث خاموش شدن سیست  بانکی مبتنی بر بدهی این کار با همان کمک مالی و قوانین شروع می دهد برای پس انداز احتیاطی را کاهر می

 شود  می

که نیاز به وام دارند تا بتوانند رهن، بر کسب و کارهایی  میزان تاثیر یک شبه آنا تواند به نقدینگی کمک کند  امکاهر نرخ می بگویی ممکن است 

تجهیزات مورد نیازشان،  و آنها در صورت وجود ، بسیار ناچیز استبپردازنداجاره، دستمزد، قبض برقی و پرداخت بدهی را بدون هیچ گونه درآمدی 

حث بر روی کاهر نرخ بهره در ببنابراین  کنند  مییی با هر نرخ که باشد، خودداری هاچنین وامباشند و بانکها ه  از پرداخت میقادر به خریدشان ن

 اساسی است  یحل  مشکل راه حل خیلی کوچک برای اما  یک  است  دیدگاه تاریک زمانی که فلو شدن اقتصاد جدی است، یک

 

 نکات کلیدی

 گردد میخودش مشخص میخ بهره اسبانک مرکزی بر نرخ بهره واقعی نظارت داشته باشد و نر 

 تواند منجر به تورم گردد  می های پولی دولتهاسیاست 

  به دنبال دارد  میباشد و عواقب وخیمیتوقف کل اقتصاد یک  جامعه خ ر نات 

 شودمیباشد زیرا تقاضا انباشته نمیگردند که قابل جبران نمییی هابسیاری از کسب و کارها دچار ضرر و زیان   

 گردد مییابد و این کاهر تولید به دلیل محدود بودن زمان ب ور کامل جبران نمید ناخالص داخلی کاهر ، تولی 19-در زمان وقوع کووید 

  ز این بحران گذر نمود  با موفقیت ا توانمینسیاسی  ی هابدون پیر برنامه ریزی، سیست  

 ست اساسی ا یحل  مشکل راه حل خیلی کوچک برای یک  صاد جدی است، بحث بر روی کاهر نرخ بهره در زمانی که فلو شدن اقت 

                                                           
61 . Netflix 
62 . judiciously targeted bailouts 
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 یاثرات اقتصادی همه گیر -13فصل 

یک آغاز شد   هدف ارایه  آنفلوانزا یهمه گیر بررسی اثرات اقتصادیبا همکاری متخصصان سالمت، م العه ای برای بیر از ده سال پیر، میک

و به دنبال آن مقاله ای تدوین  63ارایه COMPACTالگویی به نام  1990را بررسی کنند  در دهه میمومدل کالن اقتصادی بود تا تأثیرات تعادل ع

به یک بیماری  همه  19متفاوت از این م العه است و امیدواری  که کووید  19هر چند که شیوع کووید    64نتشر شدسالمت ممجله اقتصاد شد که در 

 یل به یک بیماری فراگیر شود ، تجربیات این مقاله مفید خواهند بود  تبد 19گیر تبدیل نشود  اما اگر کووید 

سالمتی ثانویه دارد  در ابتدا گفتن این نکته ضروری است که اقتصاد برای هرگونه بیماری که دارای نرخ مرگ و میر قابل توجهی باشد، تبعات

ی اد به خودی خود مه  است و به عنوان هشداری برای جلوگیری از اقداماتتصتاکنون این موارد را دارد(  اق 19رسد کووید )همان ور که به نظر می

ز دست دادن درصدی از تولید فراتر از آن هیچ راب ه معنی داری بین جلوگیری از مرگ و میر و او  دنگذارمیکه بر تعداد مرگ و میرها تأثیر ن است

 وجود ندارد  ،ناخالص داخلی برای کمتر از نصف سال

که موجب کاهر تولید کنندکارگران به دلیل مریضی از مرخصی بیشتری استفاده می  یکمترین تأثیر را از دیدگاه اقتصادی شروع کنبگذارید 

و بعد از بهبودی به سر کار  به عنوان مثال، کسانی که بیمار شده و راهکارهایی ک  و بیر برای آن وجود دارد  این امر تا حدی مه  استگردد  می

 باید بانک مرکزیاما شود و ممکن است منجر به تورم موقتی شود، میها   این امر باعث افزایر هزینهندتواند اضافه کاری کار کنمی گردند،خود بر

 بستگی به  نسبت شود  میزان کاهر میاز تولید ناخالص داخلی میاین تورم را  نادیده بگیرد  این تاثیر مستقی  همه گیری موجب کاهر درصد ک

  تاثیر همه گیری تولید ناخالص داخلی کنند تا  دچار بیماری نشوندمیو افرادی دارد که کار خود را رها   نرخ مرگ و میر ،شوند جمعیتی که بیمار می

 د  کننمیده با افزایر تولید، تقاضای به تعویق افتاده را برآور هااست، زیرا بعد از همه گیری، بنگاه %2تا  %1خیلی ک  و حدود 

نیروی عرضه بیشتر باعث کاهر  تواندمی تع یلی مدارسالبته همه این فروض به شرطی بر قرار است که مدارس در زمان شیوع بیماری تع یل نباشند  

یشتر شدن ه انجام شده، بمجبور باشند که برای مراقبت از کودکان خود، مرخصی بگیرند  با توجه به فرضیات م الع کارگران اگر برخی ازشود کار 

شور نه تنها بر افراد کتع یلی مدارس در سراسر گردد  نکته مه  این است که میداخلی تولید ناخالص مدت زمان تع یلی مدارس موجب کاهر بیشتر

 گذارد مبتال به این بیماری بلکه روی افرادی که بچه دارند نیز تاثیر می

ص داخلی طی یک سال، کمتر ، بیشترین تأثیر برای از دست دادن تولید ناخالتع یلی ادارات اما حتی با وجود تع یلی تمام مدارس به مدت سه ماه و

ن همه گیری، اقتصاد آید شدید است اما دلیلی وجود ندارد که پس از پایامیدرست است که رکود اقتصادی که به وجود  بود  خواهد درصد 5از 

ایان آن، کامال واضج و پعی، در این مورد اطالعاتمان در مورد عوامل کاهر تولید و زمان نتواند قدرت اول خود را بازیابد  بر خالف رکود طبی

 مشخص است  

که به  ییهابرای همه گیری نکند  اند، تغییر هایی که هنوز به این بیماری مبتال نشدهمصرف کننده بر پایه این فرض است که رفتار هاتحلیل همه این

 بیماری همه گیر فقط یک شوتنکته ای که وجود دارد این است که رسد  مهمترین میبعید به نظر  ن احتمال بسیارای د،نیابتدریو گسترش می

ی خاصی را به شدت تحت تأثیر قرار هاکه بسته به نحوه رفتار مصرف کنندگان، بخرتقاضا نیز ایجاد کند  تواند یک شوت میبلکه عرضه نیست  

مانند رفتن به قهوه خانه،  -، یعنی انجام کارهایی که فرد در تماس با دیگران است توان  اجتماعی نامیدمیرا  ماف امروزه بسیاری از مصر دهد می

توان به راحتی زمان مراجعه به میی خدماتی ه  که شامل تماس فردی هستند )مانند آرایشگاه( و ها  دیگر بخررستوران، مسابقه فوتبال یا مسافرت

                                                           
63 . Darby et al. 1998 
64 . Keogh-Brown 2009 
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 انداخت، ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند آنها را به تعویق 

شاید بعد از اتمام بیماری همه خواهد بود  شدیدتر  اقتصادهمه گیری بر ، تأثیر شودهر مصرف اجتماعی نگرانی مردم از بیماری موجب کا اگر

    زیادی خواهد داشتکاهر در سال    (  و ها)در رستورانی غذایی هامیزان مصرف خالص وعدهسلیقه غذایی افراد تغییر کند اما مشخصا گیر، 

اما اعی شان را کاهر دهند  دهد که افراد برای جلوگیری از مبتال شدن به بیماری مصرف اجتممیبزرگترین تاثیر بر تولید ناخالص داخلی زمانی رخ 

ارس اگر مد باشند می  ت  عرضه و تقاضا مکمل هباشد و دلیل آن ه  بسیار ساده اسمییک میزان نسناریوها به در همه  کاهر در مصرف اجتماعی،

  بیشترین کاهر در تولید گرددمیشوت تقاضا  باعث کاهر آسیب شوت عرضهافزایر در  کنند،را صرف کار  کمتریو افراد وقت  تع یل شوند

 باشد می ٪6 همه حاالت مورد بررسی،در  ساالنه ناخالص داخلی

متمرکز  یهای خاصرا افت مصرف در بخرد؟ فقط تا حدی، زیند کاهر مصرف اجتماعی را جبران کننتوانمی مرسومهای پولی یا مالی آیا سیاست

هایی که ها نتوانند از طریق تأمین مالی به شرکتاین است که اگر بانک در این م العه مورد بررسی قرار نگرفته است،است  آنچه مهمتر است و آنچه 

 کسب و کارهاکه برخی از  دانندمی هاند چه مشکل بزرگی بوجود خواهد آمد؟ در حالی که بانک، کمک کنستندروبرو هبا کاهر ناگهانی تقاضا 

  گرددمیر طول همه گیری د کسب و کارهاو منجر به تع یلی  ، دوام بیاورندی کوتاه مدت اضافیهانتوانند با وام احتماالکه قبالً بدهکار هستند 

 به درستیرتین سندبو ط بورس سهام در سراسر جهان باشی   از دیدگاه اقتصاد کالن این یک شوت یک طرفه است، ماباید شاهد سقو منظر دیگراز 

   استکه واکنر اخیر بازار سهام باور نکردنی  داردمیاذعان 

به اعالم   هابنگاهها در مورد عدم اجبار ه  اکنون مذاکراتی را با بانکبود،  نیاز بود تا  هادر دست اقتصاد دادنبانک مرکزی یا دولت مدیریت اگر 

 گیرد  ورشکستگی در طی هرگونه بیماری همه گیر، انجام 

هیچگونه دستمزدی که ارد  برای اقلیت کارگران خویر فرما منابع خدمات درمانی تأثیر بگذصرفا تواند بر نتایو سالمت و نه اقتصاد میاز سوی دیگر 

های مربوط به شیوع این بیماری همه گیر، یکی از نگرانی این مساله بسیار مه  است  ،و افراد بدون حمایت مالیکنند در زمان مریضی دریافت نمی

ایجاد صندوقی مانند  رشد کهمیتوانند کار خود را متوقف کنند  در نتیجه به نظر مینکارگران برخی این است که در صورت ابتال به این بیماری، 

 در صورتی که کارگران عالئ  ویروس کرونا را داشتند به آن مراجعه کنند  رد نیاز است تاان موصندوق مرخصی بیمار

  بیاندیشندتوانند به کار گرفته شوند، میاند و ندهندگان مریض شدهارائه  کهمیو رفاهی در هنگامیباید در مورد تداوم خدمات عمو هاهمچنین دولت

 است کهنیاز  ییها، واقعاً به دولتدر مواقعی مانند همه گیری داده اند مقابله با همه گیری انجام را برای  کارهای زیادی هاتاکنون دولت در حقیقت،

 سریع عمل کنند و به فکر آینده باشند  

 نکات کلیدی

  گذارد میبه صورت مستقی  و غیر مستقی  بر تولید تاثیر  19-بیماری کووید 

 جبور شدن افراد برای ار، رها کردن شغل به دلیل ترس از مبتال شدن به بیماری، تع یلی مدارس و مبیماری نیروی کار، مرگ و میر نیروی ک

تولید در اثر این عوامل  گردند  البته درصد کاهرمیماندن در خانه و مراقبت از فرزندان عواملی هستند که به طور مستقی  باعث کاهر تولید

 باشد میزیاد ن

  باشد زیر عوامل ایجاد کننده آن و زمان پایان میریزی مناسب به سرعت قابل رفع  شود با برنامهمیبه جوامع وارد  19-رکودی که در اثر کووید

 باشد میمشخص 
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 گردد میباشند که این کاهر بعدا نیز جبران نمیی خدماتی با افت مصرف شدیدی مواجه هابخر 

 گردد میباعث سقوط بازار بورس  19-کووید 

 اد از طریق تامین منابع خدمات درمانی و پشتیبانی مالی از کارگران)مانند تاسیس صندوق مرخصی ، بخر اقتص19-اری کوویددر زمان بیم

 نماید  میدر نتایو سالمت ایجاد میکارگران بیمار( نقر مه

 در این شرایط بحرانی باید تصمیمات سریع و آینده نگری اتخاذ نمایند   هادولت 
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 19کووید در ارتباط با  افکار مثبت - 14فصل 

  ا به همراه داردریا یک فاجعه بزرگ  شودمی یک ترس بزرگمنجر به هنوز خیلی زود است که بفهمی  آیا بیماری همه گیر ویروس کرونا فقط 

 احتمال دارد که ،  ٪2رگ و میر با نرخ م این ویروس شوند از جمعیت جهان آلوده مینی این نگرانی را دارند که احتماالها اپیدمیولوژیست از برخی

 توصیف چنین تهدیدی است  کیه جمعیت آلمان یا ترتقریبا اندازه میلیون نفر، که  78یعنی چیزی حدود رد  باز ساکنان فعلی کره زمین را از بین ب 1٪

  بسیار مشکل است

که عملکرد رسد، میبه نظر  65کنون، این بیماری همه گیر مانند یک تست رورشاخ؟ تامثبت فکر کرد بزرگ،توان درباره این تهدید میپس چگونه 

دهند، جالب است  حتی اگر میتهدید واکنر نشان  این مشاهده اینکه چگونه دولتها نسبت بهشود  میبه طور گسترده توسط آن سنجیده  هادولت

 ه باشد  تواند قابل توجمیباز ه  نتیجه به زودی از بین برود، اپیدمی 

دا پنهان کاری در مورد در ابترژی  استبدادی و پنهانی خود در سراسر جهان عالقه مند است   گسترشچین را در نظر بگیرید، کشوری که دولتر به 

ز بیمارستان رو 10رض عیی که افتاد دولت مجبور شد تا حقایق را روشن کند  در نتیجه در هابیماری وجود داشت که در ادامه با توجه به اتفاق

 برای این کشور بود  میرا ساخت که دستاورد مهمیعظی

در برخی کشورهای دیگر مانند ایران نیز تعداد اعالم شده از مبتالیان شود  های استبدادی و مخفی کار اعمال میمشاهدات مشابه در مورد سایر رژی 

قا مانند رویکردی که نسبت به رسد روسیه ه  همین رویه را پیر گیرد  دقیمیه نظر غیر واقعی بود تا زمانی که تعداد مرگ و میر، بسیار زیاد شد  ب

بت به زندگی مردم ممکن که مردم متوجه شدند که دولت برای حفظ رژی ، نسزمانیدانی ، میهمان ور که از پرونده چرنوبیل بیماری ایدز داشت  

 رد کهمیشه بهایی را دیر یا زود باید پرداخت لت تهدیدکننده بود  یی نشان دادند که برای دوهاتفاوت باشد، واکنراست بی

مان آمریکا نسبت به سایر ی دیگر به زودی آشکار خواهد شد  شاید سیست  بهداشت و درهاتکذیب اولیه ترامپ در راب ه با این موضوع  همانند دروغ

رئیس جمهور  ،فاش شود ،شود توانست جلوی آن گرفتهمیر تعداد مرگ و میری که باشد، اما اگ آماده ترکشورها برای مقابله با این بیماری همه گیر 

د آگاه نبودند و یا از اینکه چه اافتمیها از آنچه اتفاق واکنر نشان دادند  یا آن دیرخواهد خورد  دولت ایتالیا و کره جنوبی نیز بسیار  یضربه مهلک

ی صنفی سیاسی کارگران بهداشت، هارا نشان میدهد  در فرانسه، اتحادیه هابی کفایتی آن مسالهاین  کاری باید انجام دهند بی اطالع بودند، که

ی کوچکتر هایی که به بخرهاکند  اختالفات در کشورمیشفاف عمل غیر، با زور و کندبالفاصله دولت را برای کمبود منابع مقصر دانستند، که 

 افت افزایر خواهد ی نیز به مراتب تقسی  شده اند

، به دلیل کمبود کشتی مسافرتی که در یوکوهاما لنگر انداخته بود، تبدیل به ظرف کشت میکروب شد  با کمال تعجب، مقامات بهداشتی ژاپن

فران شد و سریعاً تمام مسا   در همین زمان، یک کشتی دریایی دیگر در هنگ کنگ قرن ینهگرفتنداز مسافران آزمایر  اندکیتعداد  از تجهیزات، تنها

داران آن تاکنون مو امکانات کافی برخوردار است و سیاست  هاکشور فقیری نیست و از مهارت ژاپن مشخص است که مورد آزمایر قرار گرفتند 

 کوشیما اتفاق افتاد  وعملکرد منفی را در قبال چنین وقایعی نداشته اند  مانند شفاف سازی که در خصور حادثه ف

نفر مبتال(  1000بزرگتر )بیر از وقوع اتفاق آزمایر ویروس ایجاد کرد و از  ی را برایاول، مراکز مثبت یی دو موردکشور سوییس به محض شناسا

ی بسیار گران قیمت، مانند نمایشگاه اتومبیل ژنو یا نمایشگاه معتبر ساعت، فوراً لغو شدند  برای کشوری که اغلب به دلیل هاجلوگیری کرد  نمایشگاه

                                                           
 تلقی، و تفسیر این اساس بر و گویندمی جوهر غریب و عجیب هایلکه از را خودشان تلقی معاینه، مورد افراد آن در که است فرافکن روانی آزمون یک 65

  دهدمی تشخیص را اشذهنی اختالالت حتی یا فرد احساسی عملکرد یا شخصیت نوع روانشناس،
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مورد تمسخر قرار گرفته است، سرعت واکنر سوییس در این همه گیری باعث تاکنون  مه چیز )به جز شاید اسکی در سراشیبی( کند بودن در ه

این کشور هیچ مسافری  گرداند یشان باز هافورا به کشور را ی آلودههاآن شد  سپس به اسرائیل نگاه کنید، که افراد خارجی از کشور شیوعکاهر 

شوند  اگر این مراقبت میقرن ینه و شوند، فورًا میکشورها وارد کشور  سایرشهروندان اسرائیلی که از پذیرد و همچنین میگر نرا از کشورهای دی

 نیست، پس چیست؟مییک ذهنیت نظا

شهرهای کامالً جدیدی را  از تاثیر این بیماری همه گیر در کشورهای فقیر و فاقد تجهیزات نگران هستند  قزاقستان و ساحل عاج، هااپیدمیولوژیست

این در حالی ست که همواره ی بهداشتی ابتدایی دارند  هاها سالح پیشرفته دارند، سیست ها مانند بسیاری از کشورهایی که ارتر آنبنا کرده اند، اما آن

   به عنوان اولویت توسعه برای کشورها تاکید کرده اندی بهداشتی هاسیست بر اقتصاددانان از دیرباز 

در  هادهد که چ ور در آینده نزدیک عملکرد دولتمینشان  ممکن است شاهد آن باشی ی آینده هاها و بسیاری موارد دیگر که در هفتهاین مثال

رصدی از مرگ شود که چه دمیوم تواند مورد نقد قرار گیرد و این مساله چیزی نیست که بتوان آن را پنهان کرد و دیر یا زود معلمیقبال این بیماری 

 یی را خواهد داشت  های آینده نیز درسهابوده است  همچنین توجه به این نکات برای همه گیری هاو میرها به دلیل اقدامات نامناسب دولت

، همه گیر ها در معالجه بیماریرساند  آیا این تفاوتدر همین حال، این بیماری همه گیر بسته به وسعت و مدت آن به رشد اقتصادی آسیب می

اقتصاد را تع یل کردند   ،مقامات چینی با یک دستور داشته باشند میقیرسد که ارتباط مستبعید به نظر می دهد؟های سیاسی اقتصاد را نشان میواکنر

ر یتالیا ه  اکنون از کمیته اروپا دار کنند تا ضربات اقتصادی و سیاسی را جبران کنند  اکپول نقد دوباره شروع به  تزریقتوانند به راحتی و با ها میآن

کنند و بانک اند که بازارهای مالی را به دقت رصد میی مرکزی بزرگ اعالم کردههامورد کسری بودجه خود درخواست کمک کرده است  بانک

واکنر سیاسی اقتصاد شدید تر  دهد که هرچه درمان این بیماری همه گیر طول بکشد،ژاپن شروع به خرید سهام کرده است  این احتماال نشان می

  "ه  کندتواند برای من عشق فراپول می"گویی  -خواهد بود 

نتیجه تاریخ، فرهنگ، که  هستند رهای دولتیساختاآورد  جواب ساده برای آن مساله جدی تر این است که چه چیزی اختالفات را به وجود می

ی حاک  هابه ارزشجوامع  یهاکه وی گیاست هستند  به صورت عمیق هنوز این مساله م رح  یی سیاسی و قوانین انتخاباتهااختالفات قومی، رژی 

 بر آن و دین مرتبط است  

 نکات کلیدی

  گردد میمیلیون نفر در دنیا  78، موجب مرگ و میر  %2در صورت همه گیری شدن در دنیا  با نرخ مرگ و میر  19-کووید 

  باشند میی که بر اقتصاد دارد قابل توجه راتهمه گیر ه  نشود، اث 19-اگر کووید 

 بیشتر  به طول بینجامد، تبعات اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت  19-هر چه درمان کووید 

  دارد   19-بر میزان مرگ و میر و روند کوویدمیباشد که تاثیر مهمیسیست  بهداشتی پیشرفته اولویت توسعه کشورها 

 کنند  میدر اثرات سالمت و اقتصادی ایفا میعملکرد دولتها  نقر مه 

 

 

 

 




