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مقدمه
بیماری کووید 19-در سررراسررر دنیا موجب نگرانی و مشررکالت زیادی ش رده اسررت که باید به آن توجه کنی با توجه به اینکه گسررترش
بیماری در س ر ج جهانی اتفاق افتاده اسررت ،نیاز هسررت تا پیشرراپیر مسرراله را از ابعاد مختلف بررسرری کنی به وی ه بعد اقتصررادی و تنها
پرداختن به جنبههای سالمت ،اپیدمیولوژی و پزشکی کفایت نمیکند همان طور که بیماری کووید 19-در حال گسترش و همهگیری
در س ج جهان است ،تبعات اقتصادی آن نیز محدود به یک کشور یا من قه نمیشود و در س ج دنیا تسری پیدا میکند
این کتاب با مشررارکت بسرریاری از اقتصرراددانهای م رح بین المللی در مدت کوتاه یک هفته تدوین شررده اسررت سررلالهای کلیدی
اقتصادی که در این کتاب به آن پرداخته شده عبارتند از:
-

چگونه و چقدر سریع امکان گسترش آسیبهای اقتصادی وجود دارد؟

-

اوضاع چقدر وخی میشود؟ و این اوضاع چقدر طول میکشد؟

-

مکانیس های همهگیری شرایط اقتصادی چیست؟ و مهمتر از همه ،دولتها در مورد آن چه کاری میتوانند انجام دهند؟

شرایط فوق العاده
درست چندماه پیر ،به نظر میرسید اقتصاد جهانی در مسیر بهبودی و پیشرفت قرار گرفته است اما االن این رشد ،متو قف شده است
با گسترش کووید 19-در سراسر جهان ،مشخص شد که این ویروس پتانسیل آن را دارد که اقتصاد جهانی را مختل کند
اندازه و استمرار تأثیر اقتصادی این ویروس ناشناخته است مانند یک فرد سال که دچار آنفوالنزای فصلی می شود ،ناراحتیهای کوتاه
مدت و مق عی دارد اما به سرعت به وضعیت سالمت قبل خود باز میگردد ،این بحران نیز میتواند چنین رفتاری داشته باشد که حالت
" Vشکل" دارد اما ت ضمینی وجود ندارد که رفتار بیماری و تاثیر آن بر اقت صاد به این صورت با شد نکته دیگر اینکه در حال حا ضر
دوره زمانه اینکه بگویی کووید 19-فقط مشکل چین است ،گذشته است
گرچه هنوز ه برخی فکر میکنند کووید 19-میتواند یک بحران کوتاه و سررریع باشررد ،اما به نظر نمیرسررد احتمال درسررت بودن این
نظر ،ب سیار ک ا ست این بیماری در ب سیاری از ک شورهای دنیا در حال گ سترش ا ست اما نکته ا صلی این ا ست که وقتی عدم ق عیت
باالیی در خصررور رفتار بیماری و نتایو وجود دارد ،این شرروت اقتصررادی میتواند باعث ایجاد نتایو نام لوب طوالنی مدت شررود و
زخ های عمیقی را بر جای بگذارد ،حتی عمیقتر از سرررایر بیماریها و پاندمیهایی که تاکنون رخ داده اسرررت تاریخچه پاندمیها در
جدول زیر نشان داده شده است
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جدول  -1تاریخچه پاندمیها

سال

نام پاندمی

موج اول :ابتدای
آنفوالنزای

سال  1957تا

آسیایی

اواخر 1957

نقطه

کشورهای درگیر

شروع

چین ،سنگاپور ،هنگ کنگ ،کشورهای نیمکره جنوبی ،هند ،استرالیا،
استان یوئان

اندونزی ،پاکستان ،اروپا ،آمریکای شمالی و خاورمیانه شد آفریقای

چین

جنوبی و آمریکای جنوبی ،نیوزلند و جزایر اقیانوس آرام ،آفریقای
مرکزی ،غربی و شرقی ،اروپای شرقی و حوزه کارائیب

()N2H2
-

موج دوم1958 :
آنفلوانزای

 13ژوئیه  1968تا

هنگ

اواخر 1969

کنگ

(نق ه اوج در

()H3N2

دسامبر )1968

آنفوالنزای

آوریل 2009

اروپا ،آمریکای شمالی و ژاپن

گروههای

نرخ مرگ و

مرگ و میر

سنی

میر/شیوع

جهانی

کودکان

 1.1میلیون فوت در

مدرسه ای،

سراسر جهان

بزرگساالن
جوان و زنان
باردار

هنگ کنگ ،ویتنام ،سنگاپور ،هند ،فیلیپین ،استرالیا ،اروپا ،کالیفرنیا،

باالی 65

ژاپن ،آفریقا ،آمریکای جنوبی

سال سن
داشتند

کالیفرنیا

ایاالت متحده آمریکا  ،مکزیک ،اسپانیا ،انگلیس بیشترین قربانیان را

خوکی

(اعالم توسط

سال 2009

سازمان جهانی

(مدیر کل سازمان بهداشت جهانی از  11ژوئن  ،2009حدود دو ماه پس

()N1H1

بهداشت در سال

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

یک نفر در 4000
نفر و کمتر از ٪0.2
متغیر است

سالمندان
اکثر قربانیان

هنگ کنگ

نرخ مرگ و میر بین

-

داشتند

(در ایاالت متحده
بین  80،000تا
 110،000و در
انگلیس و ولز حدود
 6000نفر)

نرخ شیوع در هنگ
کنگ  15درصد از
جمعیت کل

حدود یک میلیون
نفر در کل جهان

 ٪0.007-001از

بین  151،700تا

جمعیت جهان کشته

 575.400نفر در

شدند

سراسر جهان

)2010
سندرم

اواخر سال 2002

حاد تنفسی
)(SARS

(از خانواده کرونا

٪9.6

ویروس)

( %7چین %17 ،هنگ

هنگ کنگ ،تایوان

کنگ %11 ،تایوان،

و کانادا

چین

سراسر جهان به وی ه تورنتو ،هنگ کنگ و چین

-

مرگ و میر باالی

حدود  2258نفر در
کشورهای چین،

 %17کانادا)
سندرم

( 2012از خانواده

عربستان در

الجزایر ،اتریر ،بحرین ،چین ،مصر ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،ایران ،ایتالیا،

تنفسی

کرونا ویروس)

شترهای

اردن ،کویت ،لبنان ،مالزی ،هلند ،عمان ،فیلیپین ،ق ر ،کره ،تایلند ،تونس،

یک کوهانه

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

خاورمیانه
MERS
ابوال

-

نرخ مرگ و میر

-

باالی %35

( 80درصد از کل مبتالیان مربوط به عربستان سعودی است)
1976

جمهوری

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

دموکراتیک

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

کنگو و

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

سودان

مرگ و میر را از زمان کشف آن در سال  1976داشت این شیوع در سراسر کشورها با شروع در گینه با  3800مورد و میزان مرگ و میر ٪67
آغاز شد و سپس به سیرالاون  ،با  14124مورد و میزان مرگ و میر  ، ٪28و لیبریا با  10،675مورد و میزان مرگ و میر  ٪45حرکت کرد
جدیدترین شیوع آن در سال  2019-2018در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز شده است و از این زمان تا کنون  54مورد با میزان
مرگ و میر  61درصد مشاهده شده است

5

شوک اقتصادی که به کشورهای  G7و چین وارد میشود.
این شوت از نظر اقتصادی رفتاری متفاوت نسبت به سایر پاندمیهایی دارد که تاکنون اتفاق افتادهاند همهگیریهای قبلی در زمانی که
رخ دادند ،ک شورهایی را تحت تاثیر قرار دادند که نقر اقت صادی مهمیدر س ج بین المللی ندا شته و البته و سعت کمتری دا شتند در
حال حا ضر تعداد موارد کووید 19-ه شت یا نه برابر بی شتر از تعداد موارد سارس ا ست حداقل یک واقعیت وح شتنات برای آن وجود
دارد و آن این است که این بار پای کشورهای  G7و چین در میان است
اطالعات مرتبط با کرونا ،هر ساعت تغییر میکند ،اما با توجه به دادههایی که تا  5مارس  2020وجود دارد ،ده ک شوری که به سختی از
کووید 19-ضربه دیدهاند تقریباً لی ست ده اقت صاد بزرگ جهان را ت شکیل میدهند (که البته ایران و هند ا ستثنا ه ستند) ایاالت متحده،
چین ،ژاپن ،آلمان ،انگلیس ،فرانسرره و ایتالیا در ردههای باالی کشررورهایی قرار دارند که به این بیماری مبتال شررده اند در حالی که چین
تقریباً سخت ترین ضربه را دیده است ،در چند روز گذشته شاهد رشد نمایی موارد در اقتصادهای  G7بوده ای تنها کشورهای ایاالت
متحده ،چین ،ژاپن ،آلمان ،انگلیس ،فرانسه و ایتالیا :


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



 %65از تولیدات جهانی  ،و



 %41صادرات تولید جهان

را شامل می شوند برای اینکه بخواهی به این نتیجه بر سی که اتفاق بزرگی در راه ا ست ،کافی ست بگویی که اگر این ک شورها یک
ع سررره کوچک بزنند ،کل دنیا را سررررما فرا خواهد گرفت این اقتصرررادها  -به وی ه چین ،کره ،ژاپن ،آلمان و ایاالت متحده دارای
زنجیرههای تامین جهانی هستند ،بنابراین مشکالت آنها تقریباً در همه کشورهای دنیا "آلودگی زنجیره تأمین" تولید خواهد کرد
جدول  - 2اقتصادهای برتر دنیا و کووید( 19-منبع :دادههای بانک جهانی)
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بخش تولید از سه جهت ضربه خواهد خورد.
 .1اختالل در عرضه مستقی مانع تولید می شود ،زیرا این بیماری روی قلب تولید جهان (آسیای شرقی) متمرکز است و به سرعت
در حال گسترش به سمت غولهای صنعتی ،ایاالت متحده و آلمان است
 .2آلودگی و اختالل در زنجیره تأمین شرروتهای مسررتقیمیرا به تولید وارد میکند به گونه ای که حتی کشررورهایی که زیان
کمتری را از کووید 19-دیدهاند ،در تامین نهادههای وارداتی خود برای تولید دچار مشکل خواهند شد
 .3کاهر شرردید تقاضررا خواهی داشررت به دلیل ( )1افت اقتصرراد کالن در کل ،اختالل در تقاضررا وجود خواهد داشررت که یعنی
همان رکود اقتصادی؛ و ( )2تأخیر و تعلل مصرف کنندگان و شرکتهای تولیدی در خرید شاید چون همه برای خرید دست
نگه میدارند تا ببینند باالخره آخر ماجرا چه میشود!
تولیدکاال به طورکلی به تعویق افتاده اسررت و بنابراین مسررتعد شرروتهایی در تقاضررا از نوع "توقف ناگهانی" هسررتی  ،همان ور که در
فروپاشی تجارت جهانی در سال  2009شاهد آن بودی البته بخر خدمات در همه کشورهایی که ویروس به آنها راه پیدا کرده است،
با خالی شدن رستوران ها و سینماها آسیب دیده است اما احتماال بیشترین ضربه را بخر تولید خواهید دید
دادهها نشرران میدهد که شرروتهایی در تامین نیازهای تولیدی ایجاد شررده اسررت تحلیل دادههای فوریه  2020درمورد شرراخص کلیدی

فعالیتهای تولیدی چین کمترین میزان ثبت را نشان میدهد ژنگشنگ ژونگ ،اقتصاددان ارشد گروه  CEBMمیگوید" :اقتصاد تولید
چین در ماه گذ شته تحت تأثیر این بیماری همه گیر قرار گرفته ا ست " "هر دو طرف تقا ضا و زنجیرههای تامین دچار ت ضعیف و رکود
شررردهاند" در حالی که نیروی کار چین به تدریو به کار خود باز میگردند ،شررراخصهای تولید در سرررراسرررر آسررریای شررررقی کاهر
چشمگیری به وی ه در کره جنوبی ،ژاپن ،ویتنام و تایوان داشتهاند

نمودار  -1الف منحنی اپیدمیولوژیک بیماری سارس
7

به نظر میرسد کووید 19-بین دو ویروس سارس و آنفوالنزا قرار دارد م العات اولیه پزشکی نشان میدهد که کووید19-کشنده تر و
در عین حال قابل انتقال تر از سارس ا ست منحنی اپیدمیولوژیک از  5مارس  2020برای جهان در نمودار -1ب ن شان داده شده ا ست
در اینجا ما یک الگوی مشخص قله دوقلو را مشاهده میکنی که ناشی از شیوع بین المللی ویروس است نمودار -1ج -موارد خارج از
چین را نشان میدهد ،جایی که مشخصاً در مرحله شتاب قرار گرفته است

نمودار-1ب منحنی اپیدمیولوژیک کووید 19-در س ج جهان

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

8

معادله ساده همهگیریها
اپیدمیولوژی ستها از مدلهای ریا ضی برای گ سترش بیماری ا ستفاده میکنند که برای اقت صاددانان آ شنا ا ست م شهورترین این مدلها،
مدل  SIRا ست فرض اول این ا ست که جمعیت میتواند در سه د سته جای گیرد :جمعیت م ستعد ،آلوده شدهها و بهبود یافتهها کلمه
 SIRمخفف اول این سه گروه است فرض دوم این است که جمعیت آلوده و م ستعد به یک میزان شانس برخورد با یکدیگر را دارند
تعداد برخوردها برای افراد مستعد  sو برای افراد آلوده  Iبه ازای واحد زمانی است اگر نرخ یا احتمال انتقال  βباشد تعداد موارد جدید
عبارت است از:
β×I×S
البته هر مورد جدید باعث بزرگ شررردن گروه آلوده و کوچک شررردن گروه مسرررتعد خواهد شرررد بعالوه اندازه گروه  Iبا بهبود افراد
کوچکتر خواهد شد سوال این جاست که چه تعداد افراد در طول زمان به بیماری مبتال خواهند شد؟
از نظر دکتر سیرا ماداد این نوع خار ویروس ب سیار شیوع باالیی دارد و حدود  40تا  70در صد جمعیت جهان به آن مبتال می شوند اما
تعداد زیادی از این ابتالها با عالی خفیف خواهد بود
پاسخهای بهداشت عمومی
کنترل اپیدمی به معنای مس ج کردن منحنی اپیدمیولوژیکی است این عمل با کاستن از نرخ عفونت انجام می شود برای مثال این کار با
کاسرررتن از ارتباط فرد به فرد با تع یلی مدارس و کار افراد و ممنوعیت مسرررافرتها در کنار جداسرررازی و درمان افراد آلوده و قرن ینه
نمودن افراد مشرررکوت امکان پذیر اسرررت مسررر ج کردن منحنی جان افراد را مسرررتقیما نجات میدهد (آلودگی کمتر و مرگ کمتر)
همچنین به طور غیر مستقی از مشکالت سیست بهداشت و درمان نیز میکاهد
مس ج کردن منحنی وابسته به اقدامات دولتها برای مقابله با بیماری است واقعیت تلخ آن است که ما در قرن  21ابزارهایی برای مقابله
با این بیماری نداری واکسن یا درمانی برای آن نیست تنها چیزی که داری همان مواردی است که اوایل قرن بیست برای کنترل اپیدمی
ها استفاده میکردی
ماهیت شوکهای اقتصادی
وقتی شوتهای اقتصادی اتفاق میافتد الزم است سه منبع آن را از ه تمایز دهی که البته دو مورد اول عینی و ملموس هستند:
-

اول شوت ناشی از تبعات سالمتی است چرا که افراد روی تخت بیماری قادر به تولید  GDPنیستند

-

دوم اثرات اقتصادی نا شی از اقدامات عمومیو خ صو صی است چرا که ب ستن مدارس و کارخانهها ،محدودیت م سافرتها و
قرن ینهها آن را ایجاد میکند

-

سوم آنچه که به طور ذهنی در مغز همه ما در زمان اپیدمی ها اتفاق میافتد
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شوکهای اقتصادی مبتنی بر باورها
رفتار ان سانها مبتنی بر باورهای شان ا ست و این باورها میتوانند منجر به خ اهای شناختی شود که در شکل زیر ن شان داده شده ا ست
ذهن انسرران در طول زمان تکامل پیدا میکند به طوری که آینده را میتوان از تحلیل تکامل گذشررته فهمید اسررتفاده از تغییرات گذشررته
برای پیر بینی آینده به صورت خ ی می تواند مورد ا ستفاده قرار گیرد برای مثال تخمین مبتالیان به کرونا بر ا ساس روندهای مبتالیان
قبلی طبیعی است ولی میزان خ ای آن میتواند بسیار زیاد باشد

شکل  -1خ اهای ناشی از مسیر مستقی آینده

شکل ،1یک پیر بینی خ ی از منحنی اپیدمیولوژیک در روزهای ابتدایی است که میزان ابتال به بیماری را زیر-برآورد نشان میدهد
پیر بینی خ ی بعدی ،شدت نتیجه را بیر-برآورد نشان میدهد میتوان به راحتی تصور کرد که وقتی تحلیلگران در رسانهها از
زیر-برآورد به بیر-برآورد تغییر گفتار میدهند ،میتواند چه وحشتی ایجاد کند

مایکل لیویت 1،رئیس سابق بخر سالمت و خدمات انسانی ایاالتمتحده میگوید" :هر کاری که قبل از یک بیماری همهگیر انجام
دهی  ،هشداردهنده به نظر میرسد هر کاری که بعد از شیوع آن انجام دهی کافی به نظر نمیرسد "
نگرانیها و عکسالعملهای بعد از ایجاد شوت ،تا حدودی ناشی از باورها و اعتقادات مردم است اگر مردم به مساوالن اطمینان داشته
باشند ،برای ذخیره مواد ضد عفونیکننده عجله نمیکنند ،چون معتقدندکه هیچکس دیگری نیز این کار را انجام نخواهد داد اما اگر به
دلیل از بین رفتن اعتماد به توانایی دولت برای مهار گسترش ویروس ،بسیاری این ور فکر کنند که بقیه احتکار خواهند کرد ،نتیجه میتواند
هرج و مرج و هجوم جنون آمیز به فروشگاهها باشد

1

Michael Leavitt
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به بیان دقیقتر ،وقتی باورهای افراد به باورهای دیگران وابسته باشد ،نتیجه آن حرکتهای جمعی و ایجاد وحشت است  -درست
همانند اتفاقاتی که در بحرانهای اقتصادی میافتد-از هجوم به بانکها گرفته تا خرید سراسیمه دستمال توالت
شوکهای طرف عرضه
شرروتهای طرف عرضرره ملموستر هسررتند تاثیر مسررتقی بر طرف عرضرره و واکنرهای انسررانی به ویروس را به وضرروح میتوان دید مانند تع یلی مدارس،
شرکتها و ادارات که طی آن مقامات و شرکتها در کشورهای مختلفی ،محل کار و مدارس را تع یل کردهاند پس از گزارشهای پراکنده از موارد ابتال به
کووید ،19-ب سیاری از شرکتهای بزرگ ژاپنی به کارمندان خود د ستور دادند که به کار خود در خانه ادامه دهند این شیوه کاری به سرعت گ سترش پیدا
کرد شرکت فورد موتور بعد از اینکه آزمایر دو نفر از کارکنان آن مثبت شد ،تمام سفرها را از  3مارس  ،2020ممنوع کرد و بسیاری از شرکتها نیز به دنبال
آن ،همین اقدام را انجام دادند از دیدگاه اقتصررادی ،این تع یلیها و ممنوعیتهای مسررافرتی ،بهرهوری را به طور مسررتقی کاهر میدهد ،چون به نحوی باعث
کاهر موقت اشتغال افراد میشود
به ل ف فنآوری دیجیتال و نرمافزارهای مبتنی بر رایانر ابری و پایگاههای اطالعاتی ،امروزه ب سیاری از کارها را میتوان غیرح ضوری
و از راه دور انجام داد اما حضور انسان در محیط کار به خصور برای رسیدگی به کارهایی که نیاز به حضور م ستقی و فیزیکی دارند،
الزم است یکی از تولیدکنندگان محصوالت بهداشت و درمان ژاپن ،تصمی گرفت تا برای همه کارکنان خود ،شیوه کار از راه دور را
اجرا کند ،اما کارگران کارخانههای تولیدی برای اینکه بتوانند تقا ضای رو به ر شد برای ما سکهای پز شکی را برآورده سازند ،از این
دستور مستثنی هستند
دیگر اقدامات مربوط به سرررالمت عمومیبا هدف کاهر شررریوع بیماری  -نظیر تع یلی مدارس -به طور غیر مسرررتقی میزان اشرررتغال را
کاهر میدهد ،زیرا کارگران مجبورند در خانه بمانند تا از کودکانشرران مراقبت کنند ژاپن در تاریخ  27فوریه  2020همه مدارس را به
مدت یکماه تع یل کرد؛ ایتالیا در  4مارس  2020همین کار را انجام داد و این روند به سرعت در حال انجام است ،زیرا انتقال کودت به
کودت یک راه اصلی انتقال برای این بیماری است
یکی دیگر از عوامل غیرمستقی در کاهر موقتی اشتغال ،غیبت افرادی است که برای مراقبت از بستگان بیمارشان سرکار نمیروند این
اتفاق به دلیل سیا ست رایو کنونی (قرن ینه خانواده مبتالیان و ک سانی که با آنان در ارتباط بودند) ،رخ میدهد شدت این شوتهای
وارده به طرف عر ضه زمانی که به کارکنان بهدا شتی مربوط می شود ،افزایر مییابد به عنوان مثال ،بیمار ستانی در یکی از ا ستانهای
ژاپن با بیرترین تعداد بیماران کووید 19-مجبور به عدم قبول بیماران سررررپایی به خاطر غیبت پرسرررتاران (که برای مراقبت از کودکان
خود در خانه مانده بودند) شد
بالتکلیفی در مورد الگوی انتشار شوکهای سالمت
کووید 19-اولین شوت طرف عرضهای نیست که جهان به خود دیده باشد " شوتهای نفتی" دهه  1970از معروفترین این شوتها
بودند ،اما نمونههای بسیار واضج آن شامل زیر آب رفتن کارخانجات تایلند در پی سیل و تخریب کارخانههای ژاپن بر اثر زلزله در سال
 2011بود ماهیت همه این شوتها کامال متفاوت بودند وی گی منحصر به فرد شوکی که کووید 19-بر طرف عرضه وارد کرده ،شیوه
11

انت شار آن ا ست شوکی که این ویروس بر طرف عر ضه وارد میکند ،مانند شوت یک سیل یا زلزله نی ست گ سترش ویروس جدید
لزوما ارتباطی با فاصله جغرافیایی با مرکز شیوع آن (ووهان چین) ندارد – بهطوریکه بیماری در شمال ایتالیا نیز شیوع پیدا کرده است
نحوه انتشررار شرروت کووید 19-بر طرف عرضرره به صررورت شرربکههای دره تنیده اس رت و نه دایرههای متحدالمرکز به نظر میرسررد
م سیرهای هوایی و دریایی بر انت شار این ویروس در مرحله اولیه تاثیر میگذارند عالوه بر این ،از آنجایی که این ویروس افراد را درگیر
میکند و رفتار انسان نیز به سختی قابل پیر بینی است ،لذا در مورد میزان و مکان شوت وارده نمیتوان قاطعانه سخن گفت
نهایتا ،مدت زمان شوت بر عرضه ،به میزان کشنده بودن ویروس بستگی دارد که آن ه به خاطر ماهیت ویروس و عکس العمل سیاست
سرالمت عمومی ،به شردت نامشرخص اسرت در سرناریوهای بسریار افراطی که توسرط برخی پیربینی کنندگان اقتصرادی در نظر گرفته
شدها ست (به این معنا که میزان مرگ و میر باال با شد) ،این شوت میتواند با کاهر عر ضه نیروی کار ،به طور م ستقی و به طور دائ
اشتغال را کاهر دهد
شوکهای وارد شده بر زنجیره تامین
تا اوایل مارس  ،2020شیوع کووید 19-متمرکز در چین بود و بیر از  90درصد موارد گزارششده در آنجا بود ژاپن و کره در رتبههای
بعدی قرار دارند این کشورها نقر مهمیدر زنجیرههای تامین جهانی بسیاری از تولیدات ایفا میکنند این فصل اطالعات بیشتری درباره
مفاهی تجاری ارائه میدهد ،اما نکته اساسی مستقیما در شکل  2نشانداده شدهاست

شکل -2سه ق ب بهه پیوسته در زنجیره تامین جهانی برای کاالهای ICT
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در شکل ،2اندازه حباب نشاندهنده اندازه کشور (ارزش تجاری) و ضخامت خ وط اتصال دهنده ،اهمیت نسبی جریانهای دو جانبه
(جریانهای کوچک برای شفافیت صفر میشوند) را نشان میدهد این شکل به پیوندهای موجود بین زنجیره تامین بینالمللی و کاالهای
مربوط به بخر فنآوری اطالعات و ارتباطات( )ICTاشاره دارد وی گیهای قابل توجه شکل 2به قرار زیر است :


چین به عنوان کارگاه جهانی ،مرکز کل شبکه جهانی است بنابراین اختالل در تولید ،منجر به شوت عرضه ثانویه در بخرهای
تولیدی در تقریبا تمام کشورها خواهد شد



بعد من قهای قوی در زنجیرههای تامین وجود دارد ،و این واقعیت که چین ،کره ،و ژاپن جزو پنو کشوری هستند که بیر از
همه تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته اند ،به این معناست که شوت زنجیره تامین به شدت در آسیا احساس خواهد شد

آلمان مرکز شبکه اروپا است همچنین هفتمین کشوری است که بیرترین آسیب را بخاطر ویروس در جهان دیده است (از  5مارس
 )2020واضج است که همهگیری زنجیره تامین به احتمال زیاد منبع اصلی همهگیری بحران اقتصادی در اروپا است همین نکات برای
آمریکای شمالی نیز صدق میکند
ایاالتمتحده از نظر مرگ و میر در رتبه پنو قرار دارد (به تاخیر انداختن و محدود بودن آزمایر در آمریکا به این معنی است که نرخ
مرگ ومیر در آنجا در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار فراتر از آمار رسمیاست؛ براساس آمار رسمی ،نرخ مرگ میر در ایاالتمتحده،
حدود دو برابر چین و ایتالیا است) شایانذکر است که هند به عنوان هفتمین اقتصاد بزرگ جهان ،چندان درگیر زنجیرههای تامین نیست
و ممکن است تا حدی از این نوع همهگیری بحران اقتصادی محافظت شود
به عنوان یک نکته ،این نمودار شبکه ای برای بخرهای مختلف بسیار متفاوت به نظر میرسد بهتر است که آن را بیر از حد تعمی
ندهی و در واقع تجزیه و تحلیل بخر به بخر آن اهمیت دارد
شوکهای طرف تقاضا
شوت کووید 19-بر طرف تقاضا از دو جنبه قابل تفکیک است :عملی و روانی شوت عملی از این نظر که برخی از مشتریان از ورود
به فروشرررگاه خودداری میکنند به همین ترتیب ،برخی خدمات درب منزل نیز به حالت تعلیق در میآیند ،بنابراین مشرررتریان کمتر به
کاالها د ستر سی خواهند دا شت از منظر روان شناختی ،م شتریان و شرکتها در مواجهه با بالتکلیفی حا صل از شیوع کووید ،19-مانند
بحران سال  ،2008تمایل دارند شیوه "احتیاط و صبر" را در پیر بگیرند
در بحرانهای گذشررته  -مانند فروپاشرری بزرگ تجاری سررالهای  ،2009 – 2008مردم و شرررکتها از خرید کردن خودداری کردند و
سرمایهگذاریها را به تعویق انداختند این کار میتواند زیانآور با شد ،بهوی ه وقتیکه ر سانههای بینالمللی و ارتباطات شخ صی افراد
میتوانند به طور همزمان و ناخواسته چنین باورهایی را القا کنند
به عبارت دیگر ،شوت احتیاط و صبر از طریق اینترنت همه گیر میشود شوت طرف تقاضا نیازی به پیروی از مبادالت تجاری سنتی و
روابط دو جانبه مالی ندارد این مو ضوع در طی بحران جهانی  2009 - 2008نیز ن شان داده شد مردم و شرکتها در سرا سر جهان ،از
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بحران مالی که در ایاالتمتحده جریان داشررت شرروکه شرردند ،در حالی که چند کشررور به طور مسررتقی گرفتار وامهای درجه دو2بودند،
شوت روانی باعث شد تا خرید و سرمایهگذاری را به تعویق بیاندازند یک شوت مالی در آتالنتیک شمالی به یک شوت بزرگ و
هماهنگ در تقاضرررای جهانی ،تبدیل شرررد حج تجارت و تقریباً تمام تولیدات با سررررعت و به طور همزمان در همه کشرررورها کاهر
چش گیری یافت تاریخ در واکنر به شوت کووید 19-این الگو را تکرار نخواهد کرد ،اما به هرحال این یک احتمال است
هر یک از این شرروتهای تقاضررا در دور اول احتماال منوط به ضررریب فزاینده کینزی میباشررد برای بسرریاری از مردم و شرررکتها در
سراسر دنیا ،کار نکردن به این معنی عدم دریافت پول و حقوق است  -و این یک مانع مه برای رفع نیازهای آنهاست
مدت زمان ماندگاری شوک
در طول این بحران ،میتوان دنبال سررررنخهایی در تجربیات شررروتهای گذشرررته بود اثرات منفی کووید 19-بر تقاضرررای داخلی برای
خدمات غیرقابل معامله ،اگر مهار بیماری مدت زیادی طول بکشد ،قابلتوجه خواهد بود شوتهای اپیدمی قبلی کوتاه مدت بودند اما
شوکی که امروزه وجود دارد ،مدتزمان آن مشخص نیست چین حج زیادی از کاالهای صنعتی را صادر میکند ،بنابراین مدت زمان
وقفه ممکن است به این بستگی داشته باشد که آیا شرکتها میتوانند جایگزینی برای کاالهای چینی پیدا کنند یا خیر
در بدترین حالت کاهر تقا ضا در کنار اختالل در عر ضه ،میتوان و ضعیتی م شابه به بحران شوت نفتی در دهه  1970را ت صور کرد،
زمانی که تقریباً همه ک شورهای صنعتی دچار رکودی طوالنی مدت شدند بع ضا واکنرهای دولتها به ویروس میتوانند مخربتر و
طوالنیتر از خود ویروس باشررند تاریخ نشرران داده اسررت ،بسرریاری از مشررکالت اقتصررادی شرروت نفتی دهه  ،1970فقط به علت کمبود
واقعی نفت نبود ،بلکه ناشی از تورم به علت سیاستگذاریهای نامناسب در اقتصاد کالن بود
کانالهای همهگیری بحران اقتصادی کووید19-
در سرر ج جهانی ،اقتصرراد کشررورها با گردش بین مرزی کاال ،خدمات ،دانر ،افراد ،سرررمایه مالی ،سرررمایهگذاری مسررتقی خارجی،
بانکداری بینالمللی و نرخ ارز به یکدیگر متصررررل میشررروند اقتصررررادها از طریق باورها نیز با ی کدیگر ارتباط دارند همه این ها
مکانیسرمیبرای انتشرار شروتهای اقتصرادی ،یا همهگیری بحران اقتصرادی هسرتند در داخل کشرورها نیز ،گردش برخی از موارد فوق
الذکر ،به احتمال زیاد نشان دهنده برداری است که جنبههای پزشکی و اقتصادی کووید 19-را به یکدیگر ربط میدهد بانکها مراکز
مناسبی برای همهگیری بحران سرمایه مالی ،بحران باورها و بحران بانکداری بینالمللی هستند
بانکها و دیگر موسسات مالی
بانکداری بین المللی از جالبترین نمونهها در همهگیری اسرررت بحران جهانی  2009-2008نیز مانند بسررریاری اتفاقات با بانکها آغاز
شد پس از گذشت ده سال از تشدید مقررات در بانکها ،سپرهای محافظ سرمایه بیشتر شده و سیست بانکی به طور کلی ایمنتر به نظر

2

نوعی از وامدهی بانکها و ملسسات مالی به وامگیرندگان با اعتبار پایینتر از معمول است
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میرسد حتی با وجود یک سناریوی نام لوب با سه  ٪8/3تولید ناخالص داخلی طی سه سال  ،بانکهای اروپایی همچنان در وضعیت
م لوبی قرار دارند
روند کار بانک به خودی خود همهگیر اسرررت اخبار مربوط به هجوم به یک بانک خار ،میتواند این واقعیت را فریاد بزند که شررراید
بانکهای "ناکارآمد" دیگری نیز وجود داشررته باشررند و این باعث وحشررت بیشررتر شررود به بیان دیگر ،وقتی افراد در مورد موضرروعی
اطالعات کافی ندا شته با شند ،شوتهای وارده میتوانند باعث رفتارهایی شوند که منجر به افزایر نگرانی عمومی شوند راهحل آن،
شفافیت و ارتباط صادقانه دولت است
ارتباط دهنده اثرات پزشکی و اقتصادی این ویروس که لزوما بینالمللی ه نیستند و در عین حال شاید مه باشند ،عدم پرداخت بدهی
یا بحران مالی شرکتهایی غیر از بانکها ه ستند تقریبا همه ک سب و کارها به عنوان بخ شی از "تجارت معمول "3وام میگیرند و برای
پرداخت بدهی ،بر روی درآمد خود حسرراب باز میکنند اگر شرروکی مثل کووید -19منجر به توقف ناگهانی درآمد شررود" ،تجارت
معمول" میتواند به ورشکستگی برسد
بخش مالی غیربانکی
اگر اعتماد و وضررعیت نقدینگی بدتر شررود ،این شرررکتها در معرض خ ر بیشررتری قرار خواهند گرفت صررندوق بینالمللی پول این
واقعیت را نشرران داده اسررت که با طوالنی شرردن شرررایط مناسررب مالی ،سرررمایه گذاران به دنبال موقعیتهای سررودآوربوده اند ،به وی ه
موسسات سرمایه گذاری با هدف بازده اسمی ،در داراییهای ریسکپذیرتر و غیر نقدی بیشتری سرمایهگذاری کردهاند
برا ساس گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین المللی پول در اکتبر سال  ،2019سازمانهای غیر مالی و مو س سات مالی غیر بانکی در
چندین کشرررور مه  ،سررررمایه گذاریهای مالی بسررریار خ رناکی انجام داده اند اگر بحران منجر به توقف ناگهانی در فرایند گرفتن وام
شود ،این بنگاهها دچار مشکل میشوند
تجارت
یکی از دالیلی که ویروس می تواند به اقتصاد داخلی کشورها ضربه بزند و در همه جا پخر شود ،تجارت بین الملل است تجارت
زمانی رخ میدهد که کاال در یک کشور تولید و در کشور دیگر به فروش برسد بنابراین کامال طبیعی است که روندهای تجارت به
شوتهای تقاضا(کاهر خرید) و شوتهای عرضه(کاهر تولید) حساس باشند
شوتهای عرضه در اثرکووید( 19-به دلیل تع یلی کارخانهها ،ممنوعیت سفر ،بسته شدن مرزها و غیره) صادرات از بخرهای آسیب
دیده در کشورهای آسیب دیده را کاهر خواهند داد به عنوان مثال بر طبق گزارش رسانههای مختلف ،صادرات چین قبال به شدت
بخاطر شیوع ویروسها آسیب دیده است؛ ارقام رسمیبعد از چند ماه تاخیر در دسترس میباشند

 3یک وضعیت مداوم و تغییر ناپذیر با وجود مشکالت یا آشفتگیها
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ژاپن یک نمونه واضج از این نوع شوتهای عرضه است بعد از گزارشهای متناوب از موارد ابتال به کووید ،19 -بسیاری از شرکتهای
بزرگ ژاپنی به کارکنان خودشان اجازه کار در منزل را دادند این کار حداقل درکوتاه مدت باعث کاهر بازدهی افراد میگردد در
همه گی ری سارس در دو دهه پیر ،کار کردن از راه دور(دور کاری) در چنین مقیاس بزرگی امکان پذیر نبود تلفنهای هوشمند در آن
زمان ،در دسترس همه نبودند البته دور کاری همیشه نوشدارو نیست و حتی امروزه همه ی کارها از راه دور نمیتوانند انجام شوند حضور
شخص در محل کار خصوصا برای تولیدکاالهای مرئی(قابل لمس) الزم است یونی کرم 4یکی از تولید کنندگان معروف محصوالت
مراقبت سالمت در ژاپن ،اجازه دور کاری به کارمندانر را داد ،اما کارکنان خط تولید کارخانه از این دستور مستثنی شدند تا بتوانند
تقاضای رو به رشد ماسکهای پزشکی را تامین کنند
شوتهای عرضه در یک صنعت یا کشور ،بر صنایع و کشورهایی که مواد اولیه تولیدات خود را از کشورها و صنایع کشورهای دیگر
تامین میکنند ،تاثیر میگذارند همه گیری در زنجیره تامین ،میراث مه اقتصادی کووید 19 -خواهد بود سه غول بزرگ تولید در
آسیای شرقی _ چین ،کره جنوبی و ژاپن _ بیر از  %25واردات امریکا و بیر از  %50واردات محصوالت الکترونیکی و کامپیوتری
آمریکا را تشکیل میدهند با اختالل در عرضه آسیای شرقی،کارخانجات پوشات و کفر دچار آسیب بیشتری خواهند شد مجله
اکونومیست به آسیب پذیری صنایع الکترونیکی اشاره میکند که با کمترین مقدار مواد اولیه و فقدان منابع جایگزین رو به رو هستند
بخر اپتیک 5نیز به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد زیرا مرکز شیوع کرونا استان هوبای 6میباشد که به دلیل استقرار بسیاری از شرکتهای
تولید کننده اجزا فیبرهای نوری (ورودیهای ضروری برای شبکهها ی مخابراتی هستند) به دره اپتیک مشهور است حدود یک چهارم
دستگاهها و کابلهای فیبر نوری در این استان مستقر میباشند هوبای همچنین محل استقرار کاخانجات ساخت میکرو تراشههای پیشرفته
میباشد(تراشههای مورد استفاده در حافظه فلرها مانند تلفنهای هوشمند) اکونومیست با بیان تحلیلهایی پیر بینی میکند که همه
گیری بیماری در هوبای به تنهایی میتواند تولید گوشیهای هوشمند را  %10کاهر دهد 7

در حال حاضر بخر خودرو سازی خصوصا در آسیای شرقی به دلیل اختالل در زنجیره تامین بین الملل به طور قابل توجهی با مشکل
روبه رو شده است به عنوان مثال،کمبود ق عات ساخت چین باعث شده که سازندگان کره ای هیوندا ،8کارخانههای خودرو سازی خود
را در کره تع یل نمایند شرکت ژاپنی نیسان به طور موقت در ژاپن تع یل شد این شوت حتی به اروپا نیز رسیده است گروه خودرو
سازی فیات -کرایسلر 9اخیرا اع الم کرده است که به زودی تولیدش را در یکی از کارخانههای اروپایی متوقف خواهد کرد جگوار
 ، 10شرکت خودرو سازی مستقر در انگلستان اعالم کرده است که با کمبود ق عات مواجه میباشد و ممکن است ق عاتر تا اواخر
لندرور
فوریه تمام شود

4

. Unicharm
. optics
6
. Hubei
7
. https://www.economist.com/international/2020/02/15/the-new-coronavirus-could-have-a-lasting-impact-on-globalsupplychains
8
. Hyundai
9
. Fiat-Chrysler
10
. Jaguar Land Rover
5
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از آنجا که کووید  19باعث کاهر تقاضا میشود ،واردات کاهر مییابد وبیشترین ضربه به شرکای تجاری در کشورها وارد خواهد
شد کشورهایی که دچار این ضربه میشوند سه زیادی از تقاضای جهانی را به خود اختصار میدهند بنابراین این مکانیس همه گیری
احتماال مه است با کمیتامل مشاهده میکنید که مکانیس های مورد بحث در باال احتماال تقویت میشوند
تجارت کاال و قیمتها
از ابتدای بحران  ،قیمت نفت برنت از حدود  69دالر به حدود  50دالر در هر بشکه کاهر یافته است این یک شوت منفی بزرگ برای
 12در فصل خود در این کتاب الکترونیکی بحث
 11و نگوین
کشورهای تولیدکننده نفت به وی ه در خاورمیانه است ،همان ور که آرزکی
می کنند از سوی دیگر ،کاهر قیمت نفت ممکن است یک کمک برای بعضی از صنایع مانند حمل و نقل باشد انجمن بین المللی حمل
 14و تاثیرش بر سفرهای هوایی تخمین میزند که صنعت حمل و نقل هوایی با کاهر 29
 13با استفاده از الگوی سارس
و نقل هوایی
. 15
میلیارد دالری درآمد مواجه است که قسمتی از این کاهر درآمد توسط کاهر قیمت سوخت جبران میشود
محدودیتهای مهاجرت و سفر
برای کاهر انتقال بیماری از محدودیتهای مسافرت ،قرن ینه و بستن مرزها استفاده میشود در حالی که تماس چهره به چهره برای
بسیاری از مشاغل الزم است ،بنابراین این محدودیتها عواقب اقتصادی در داخل و برای شرکای تجاری به دنبال خواهد داشت
 - 18یعنی
 17هشدار میدهند که بستن مرزها در اروپا میتواند بر حدود  ٪1شهروندان شاغل در کشورهای عضو شنگن
 16و وولف
منینو
کسانی که بین مرزهای بین المللی رفت و آمد میکنند ،تأثیر جدی گذارد تاثیر اقتصادی ممانعت از رفت و آمد ،میتواند قابل قابل توجه
باشد 19یکی از پیامدهای منفی احتمالی طوالنی مدت شوت پزشکی و به تبع آن تداوم شوت اقتصادی ،نظارت روزافزون بر جابهجایی
و سفرهای افراد است که ممکن است به تدریو در کشورهای بیشتری گسترش یابد.
انعکاس سیاستهای جهانی زدایی
ساز و کارهایی برای گذر فوری وجود دارد ،اما سیاست گذاریها ممکن است به سویی روند که مانع جابهجایی کاال ،خدمات و به
خصور افراد شوند این موضوع میتواند اثرات اقتصادی را ماندگارتر کند شرکتها،کسب و کارهای کوچک و دولتها دچار
اختالالتی میشوند که ممکن است منجر به فروپاشی ناگهانی آنها شود شرکتها در حال آموختن این درس هستند که زنجیره تامین
جهانی میتوانند به طور ناگهانی در اثر شوتهای سالمت شکسته شوند و بر این اساس خود را سازگار خواهند کرد احتماال تنظی

11

. Arezki
. Nguyen
). 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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کنندگان و مداخله کنندگان مالی در ارزیابی ریسکهای آینده و معیارهای فشار ،شوتهای همه گیر را در نظر میگیرند ترس و سوء
ظن مردم به "دیگران" ممکن است به نیرویی برای از ه پاشیدگی و جهانی زدایی تبدیل شود
سرانجام ،ویروس ممکن است به یک بیماری همهگیر بومی( بیماری ،که به طور دوره ای دوباره به وجود میآید) تبدیل شود ،در این
. 20
صورت کووید  19مانند آنفوالنزای فصلی و سرماخوردگی میتواند یکی از همراهان همیشگی بشریت باشد
نرخ ارز
در بحرانهای مالی ،یک مسیر کالسیک در انتقال بحران  ،نرخ ارز است در بحران آسیا در اواخر دهه  ،1990کشورها و شرکتهایی
درگیر شدند که پول رایو را قرض گرفته بودند و کسب درآمدشان با واحد پول دیگری بود به عنوان مثال کاهر ناگهانی پول رایو
تایلند موجب ورشکستگی بسیاری از شرکتهای تایلندی گردید کاهر ارزش پول درآمدی شان موجب شد که نتوانند وام و بهره پولی
را که گرفته بودند پرداخت کنند تاکنون در این راب ه مشکلی به وجود نیامده است زیرا تجربه بحرانهای قبلی ،موجب کاهر وامهای
ارزی شده است
جریان سرمایه
آخرین مکانیس کالسیک انتقال شوت ،توقف ناگهانی جریان سرمایه است به عنوان مثال ،دردهه گذشته بحران من قه یورو موجب
توقف ناگهانی وام در من قه یورو و بروز مشکل در کشورهایی مانند ایرلند و پرتغال شد این مکانیس نیز مانند مکانیس نرخ ارز به نظر
میرسد که در این بحران مشکل ساز نباشد و یا اینکه حداقل هنوز م رح نیست
اندازه شوکهای اقتصادی
کووید 19ابتدا به عن وان یک شوت در چین و سپس به عنوان یک شوت من قه ای در آسیا نمایان شد آخرین باری که جهان دچار
 21در سپتامبر  2008بود در اواخر سال  ،2008بحرانهای درجه دوم آتالنتیک
شوت ناگهانی جهانی شد ،پس از فروپاشی لمان

22
شمالی

تبدیل به بحران جهانی شد _ یک بحران مالی برای بسیاری از کشورهای  G 7با بخرهای بزرگ بانکی و یک بحران تجاری برای صد
کشور که بانکداری بزرگ نداشتند اما وابسته به صادرات بودند
 23در گزارش خود که شواهد بحرانهای جهانی  2008-2009را بیان میکند ،یک بازدارنده خارجی را بر نتایو احتمالی
بالدوین و تومیورا
مشخص کرده اند این بحران به عنوان فروپاشی بزرگ تجاری شناخته شد شدیدترین و عمیق ترین سقوط تجارت جهانی که در تاریخ
ثبت شده و از زمان رکود بزرگ بوده و هست سقوط ،ناگهانی  ،شدید و همزمان بود(نمودار )3عالوه بر این ،این عارضه کوتاه مدت
نبود و بیر از یکسال رشد تجارت جهانی منفی باقی ماند

20

. https://www.statnews.com/2020/02/04/two-scenarios-if-new-coronavirus-isnt-contained/
. aftermath
22
. North Atlantic
23
. Baldwin and Tomiura
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نمودار -2رشد چارت به چارت ،حج واردات جهان  1965تا  -3Q2019منبع :بالدوین و تومیورا 24،جزئیات دادههای آنالین WTO

به دلیل شیوع بیماری در چین و چند کشور دیگر ،تخمین زده میشود که رشد جهانی در حدود  0.5درصد در سال  2020کاهر یابد
در یک سناریوی منفی و چنانچه بیماری در سرتا سر نیمکره شمالی گسترش یابد ،در سال  2020رشد تولید ناخالص جهانی  %1.5کاهر
مییابد احتماال بیشترین تاثیر شیوع بیماری بر کاهر تقاضا خواهد بود ،اما سناریوی نامشخص بودن کاهر همکاری نیز اهمیت دارد
احتمال دارد که این بحران به جای  Uشکل شدن مانند همه گیریهای مشابه و سایرشوتهای عرضه اخیر V ،شکل گردد یعنی
ارتباطات مورد بحث ،تاثیرشان بر کشورهای مختلف متفاوت است در تعدادی از بخرها و کشورها و به دلیل جبران کامل و رفتن به
سمت مسیر رشد قبلی ،ممکن است بحران  Vشکل باشد که به معنی کوتاه مدت بودن و شیب تند آن است ،اما برای بقیه طوالنی تر
میباشد این نشان میدهد که درکل و با توجه به دادههای جهانی حداقل برای تولید میتواند شبیه به شکل  Uباشد
برای خدمات ،بهبودی از این شوت سخت خواهد بود ،ممکن است بیشتر شبیه یک " "Lباشد رشد برای مدتی افت میکند و سرانجام
دوباره به حالت قبلر بر می گردد ،افزایر ه نخواهد داشت افرادی که غذا خوردن در رستوران ،سینما رفتن و تع یالت در آفتاب را
کنسل می کنند ،بعید است که غذا خوردن ،سینما رفتن و تع یالت شان را دو برابر کنند شوت مربوط به گردشگری  ،خدمات حمل و
نقل و فعالیتهای داخلی به طور کلی بهبود نمییابد و احتماال از شیوع ویروس ضربه خواهند خورد
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نمودار -3کاهر  GDPدر سال  ،2020انحراف از مبنا -منبع :تخمینهای مک کیبین و فرناندو  ،سناریوهای جهانی همه گیری

 25تأثیر درجات مختلف شدت یک شوت جهانی و فقط یک شوت در چین را برآورد کردند در سخت ترین
مک کیبین و فرناندو
 26هست در این سناریوها ژاپن
سناریو ( با میزان همه گیری باال) تاثیر شوت بر رشد سال  ، 2020چهار برابر بیشتر از مورد منفی بونز
کشوری است که بیشترین ضربه را با از دست دادن تقریباً  ٪10ازتولید ناخالص داخلی میبیند و آلمان و آمریکا هر کدام حدود  ٪8تولید
ناخالص داخلی شان کاهر مییابد
واکنش سیاستها
 27میگوید:
رفتار ویروس یک طرف و واکنر دولت طرف دیگر است ،مه میباشند همان ور که ودر دی مائورو
"اندازه و ماندگاری خسارت اقتصادی بستگی به این دارد که دولتها در مواجه با این ضربه ناگهانی ،به چه نحو برخورد نمایند " این
بحران میتواند به یک بحران اقتصادی در ابعاد جهانی و با ماندگاری طوالنی مدت ،تبدیل شود
 28در یک مقاله بر اساس چندین دهه تجربه مشاوره به دولتها در هنگام بحران و پس از بحران  -نشان میدهد که واکنر دولت
وایپلوز
(29یک آزمون روانشناختی) خواهد بود به استثنای این بحران ،واکنر
به کووید 19-چیزی شبیه به آزمون لکههای جوهر رورشاخ
دولتها ،ماهیت رهبران و جوامع آنها را آشکار خواهد کرد دولتها میتوانند با مخفی کردن حقایق و فرصت طلبی ،بدبختانه شکست
بخورند و یا اینکه از چالر نجات پیدا کنند و دوباره اعتمادسازی کند وایپلوز اظهار داشت که به محض اینکه این بیماری از بین برود،
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مردم میبینند که چه چیزی در مورد سیست های موجود در کشورشان کامالً اشتباه است یا کامال درست است اگر افراد زیادی از دست
بروند  ،نواقص در معرض دید همه قرار میگیرند
دولت برای کاهش درد اقتصادی چه کاری میتواند انجام دهد؟
در سناریوهای بدبینانه ،برای مهار خسارت نیاز به یک واکنر سیاسی جدی در س ج کالن وجود خواهد داشت به طور کلی اقدامات
اساسی که دولتها باید مدنظر بگیرند عبارتند از :
-

اثرات سیاستهای مالی و سیاستها ی پولی ،هر دو باید در نظر گرفته شوند و به وضوح ملثرترین اقدام هماهنگی بین المللی خواهد
بود

-

رویکردها و اطالعیههای متداول بانکهای مرکزی اصلی به عملکردهای اض راری فردی ارجحیت دارند کاهر اض راری نرخ
بهره توسط منابع فدرال ،شرایط را برای بانکهای مرکزی که در پایین ترین حد کارایی بودند ،آسان نساخته است همه بانکهای
مرکزی باید نشان بدهند که آماده مداخالت هماهنگ هستند و در صورت بروز اختالل جدی و در نتیجه فشار بر واس ههای مالی،
نقدینگی را تأمین میکنند

-

با توجه به ماهیت این شوت  ،کسب و کارهای کوچک و متوسط ممکن است بیشتر نیازمند نقدینگی باشد  ،بنابراین تسهیالت وی ه
برای ادامه وام دهی به مشاغل کوچک میتواند راهکار مناسبی باشد

-

چین  ،هنگ کنگ و سنگاپور اقدامات مالی اساسی برای تحریک تقاضا و افزایر اعتماد انجام دادند

-

اقدامات مالی مانند آنچه در ایتالیا انجام شده ،می تواند به سرعت با هدف کمک به افراد آسیب دیده به دلیل قرن ینهها و کاهر
یابند

درآمدگسترش

 ، 30تدابیر شدیدتری باید اتخاذ شود از نظر وی ،سرازیر کردن پول در کشور و در نقاط مناسب مانند کاری که
از دیدگاه کوکران
بیمه میکند و کمکهای مالی معقوالنه و هدفمند ،تنها راه نجات کسب و کار و مردم از ورشکستگی است
مثالها و اقدامات احتمالی سیاست
در زیر اقداماتی برای تحریک درآمد ،اعتماد و کاهر بحرانهای نقدینگی ارائه شده است برخی از اقداماتی که قبال در آسیا و ایتالیا
اجرا شده اند ،ذکر میگردد:
اقدامات هدفمند :مراقبتهای سالمت /اعتماد

-

پرداخت پاداش به کارکنان مراقبت سالمت ( سنگاپور)

-

پرداخت یک ماه حقوق از طرف رهبران سیاسی به صورت مشترت(سنگاپور)

-

ارائه تعداد کمیماسک به همه خانوارها ( آنها تا زمانی که سال هستند از استفاده ماسکها خودداری نمایند ) ( سنگاپور)

اقدامات مالی هدفمند :خانوارها

-

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

تعویق در پرداخت قبوض برق در مناطق آسیب دیده (ایتالیا)

-

حمایت از خانوادههای بیمه نشده برای هزینههای پزشکی

اقدامات هدفمند :شرکتها

-

کمک هزینه به طرحهای استخدام کوتاه مدت (آلمان)

-

استهالت شتاب 31برای شرکتها (آلمان)

-

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

-

کمکهای مالی گسترده به کسب و کارها از جمله حمایت حقوقی و دستمزد کارگران (سنگاپور)

-

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

اقدامات هدفمند :پولی /بانکی

-

بودجه بانکی جهت تأمین نقدینگی هدفمند با شرط وام دهی به بانکهای کوچک ( ) TLTROs،ECB

-

پشتیبانی نقدینگی به بانکها

-

بسته حمایت مالی عمومی ،بزرگ و هماهنگ در س ج G20 / EU

-

کاهر سریع مالیات

-

تعلیق در پرداخت وثیقه اجتماعی

-

افزایر هزینهها

-

ک کردن ضوابط مالی برای کشورهای آسیب دیده در اتحادیه اروپا

بسته تحریک پولی عمومی ،با همکاری G20

-

کاهر نرخها (بانک فدرال ،بانک کانادا ،و غیره)

-

تسهیل سیاستهای پولی

بیمه حوادث جهانی /منطقه ای  /بودجه اضطراری

-

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

-

اع ای تسهیالت با شاخص  IFC / EBRDبرای تأمین بودجه بخر خصوصی در کشورهای مبتال به ویروس (بانک جهانی)

-

افزایر همکاری اتحادیه اروپا برای کاهر فجایع مربوط به سالمت (پیشنهاد)

نتیجه گیری
در سال  ، 2008رهبران جهان گرد ه آمدند تا به یک بحران مشترت ،پاسخ مشترت بدهند اگر چه این پاسخ بی عیب و نقص نیست،
اما مسلم ًا شامل بستههای حمایتی مالی هماهنگ بود و واضج است که همکاری G 20در مواجهه با خ ر موجود برای اقتصاد جهانی،
کمک بزرگی به کاهر فشار شوت ناشی از اقتصاد جهانی کرده است
رهبران امروز با آزمون استرس مشابهی روبرو هستند و میزان توانایی آنها در مقابله با این تهدید مشترت با روشی ملثر سنجیده میشود
این موضوع به وی ه در مورد اروپا صادق است واضج است که پاسخها باید در س ج اروپا و هماهنگ باشد نه ملی و منحصر به فرد
31
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تقسیمات جزئی که در حال حاضر اتحادیه را به ستوه آورده است  ،باید کنار گذاشته شود تا ثابت شود برای کار مشترت و منسج ،
اراده و توانایی وجود دارد آنچه در این مرحله مورد نیاز است ،همکاری مشترت مثال در تقسی ماسک ،آماده سازی برای افتتاح بیمارستان
برای پذیرش بیماران از دیگر کشورهای اروپایی و پشتیبانی از پرستار و پزشکان است این امر به انع اف پذیری با رویکرد رشد و پایداری
و در صورت لزوم آمادگی برای تقویت مالی هماهنگ ،نیاز دارد عالوه بر این  ،اتحادیه اروپا باید در نظر بگیرد که برای رفع بالیا دست
به چه اقدامات مشترکی باید بزند.
صندوق اتحادیه اروپا در سال  2002برای حمایت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بالیای بزرگی مانند سیل  ،زلزله  ،فوران آتشفشان،
آتر سوزی جنگل ،خشکسالی و سایر حوادث طبیعی ایجاد شده است اگر ابعاد حادثه رخ داده به گونه ای باشد که مداخله در س ج
 32در سال  ،2018این صندوق به دنبال حوادث طبیعی حدود 300
اروپا را میطلبد ،میتوان از این صندوق درخواست همکاری نمود
میلیون یورو برای اتریر ،ایتالیا و رومانی کمک مالی فرستاد م مان ًا اختالالت ناشی از کووید 19-به عنوان یک فاجعه طبیعی مداخله
در س ج اروپا را توجیه میکند
نکات کلیدی
 انتظار میرود تا شرروت وارد شررده به اقتصرراد در این پاندمینسرربت به سررایر موارد مشررابه در گذشررته متفاوت باشررد زیرا این بار
کشرررورهایی در مرکز اپیدمی قرار گرفته اند ( کشرررورهای  G7و چین) که به تنهایی سررره باالیی در عرضررره و تقاضرررای جهانی،
تولیدات و صادرات دارند
 انتظار میرود تا بخر تولید از سررره جهت ضرررربه بخورد اختالل در عرضررره مسرررتقی که مانع تولید اسرررت ،آلودگی و اختالل در
زنجیرههای تأمین و کاهر شدید تقاضا
 واقعیت تلخ آن است که ما در قرن  21ابزارهایی برای مقابله با این بیماری نداری واکسن یا درمانی برای آن نیست تنها چیزی که
داری همان مواردی است که اوایل قرن بیست برای کنترل اپیدمی ها استفاده میکردی
 سه منبع اصلی برای شوتهای اقتصادی در زمان اپیدمی وجود دارد
-

شوت ناشی از مریض شدن مردم

-

اثرات اقتصادی ناشی از اقدامات عمومیو خصوصی مانند بسته شدن مدارس و کارخانهها ،محدودیت مسافرتها و قرن ینهها

-

اثرات روانی ناشی از شیوع یک بیماری

 انواع شوتهایی که در زمان اپیدمی بیماری رخ میدهند شامل موارد زیر اند:
 -1شوتهای طرف عرضه مانند تع یلی مدارس ،شرکتها ،ادارات و
 -2شوتهای وارد شده بر زنجیره تامین (به وی ه با محوریت کشورهای عمده تامین کننده زنجیرههای تامین در س ج جهانی که
در این پاندمیدر مرکز شیوع قرار دارند)
 -3شوتهای طرف تقاضا که دو ریشه اصلی عملی و روانی دارد
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 شوتهای عرضه و تقاضای حاصل از کووید 19-باعث ضربه زدن به تجارت در کشورها میگردند و بسیاری از صنایع به دلیل
اینکه مواد اولیه برای تولیداتشان از کشورهای دیگر تامین میشود با مشکل مواجه خواهند شد
 بیماری کووید –  19باعث تاثیر بر قیمت بعضی از کاالها منجمله نفت گردیده است کاهر قیمت نفت برای کشورهای صادر
کننده نفت موجب مشکالتی در زمینه بودجه دولت میگردد
 با شیوع بیماری کووید –  19بسیاری از کشورها اقدام به بستن مرزهای خود نموده اند و به نوعی ورود و خروج انسانها و کاالها
محدود گردیده است که این امر متضاد با سیاست جهانی شدن دنیای مدرن میباشد و میتواند موجبات پاشیدگی جهانی شدن را
فراه نماید
 کووید  19-با تاثیر بر نرخ ارز موجب ورشکستگی شرکتها و کشورهایی میشود که وام خارجی گرفته اند و ارزش پول ملی آنها
کاهر یافته است البته تعداد این موارد محدود میباشد
 کووید  19-باعث توقف جریان سرمایه به کشورها میگردد البته این مورد نیز مانند نرخ ارز به نظر میرسد که در بحران شیوع
کووید 19-مشکل ساز نباشد
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فصل  -1اقتصادکالن آنفوالنزا

آخرین دفعهای که دچار آنفلوآنزا شدید را بخاطر دارید؟ به احتمال زیاد در کنار تب ،خستگی و درد ،احساس میکردید که دنیا چقدر
ناعادالنه و مملو از رنو است بعد یک روز صبج از خواب بیدار میشویدکه همه چیزتمام شده است و بعد از یک احساس تسکین و
شکرگذاری ،دنیا به حالت عادی بازگشته وهمه چیز را خیلی زود فراموش میکنید
معموالً ما عادت داری که همین نگاه ابتال به آنفلوآنزا را که در مورد یک "مشکل زودگذر سالمت" است را میخواهی به یک اختالل
اقتصادی ه تعمی بدهی فکر میکنی پاندمیکرونا ه یک "آنفلوآنزای اقتصادکالن" است به این معنی که در اثر این بیماری و ایجاد
یک شوت کاهر عرضه و تقاضا ،تولید برای مدتی کاهر یابد وسپس ،تنها منجر به بهبود سریع و رفع کمبود میشود نرخ رشد پایینتر
ال جبران میکند در چنین شرای ی ،هیچ دلیلی برای
میآید ،اما در مرحله بعد مجدداً رشد میکند و حتی کمبود در تولید را نیز کام ً
عصبی شدن وجود ندارد و فقط باید کاری را انجام دهی که یک سیاستگذار محافظهکار اقتصادی به بهترین وجه انجام میدهد :یعنی
منتظر اطالعات بیشتر باشی اما نباید فراموش کنی که شرایط فعلی ،شرایط یک آنفلوآنزای عادی یا به عبارتی یک ع سه اقتصادکالن
نیست بلکه شرایط یک پاندمیاست
ممکن است فکر کنی که اثرات کووید 19-بر اقتصاد ممکن است به این شکل باشد که چند هفته با اختالل مواجه شوی و بعد این اختالل
ال مداوم باشد
جبران میشود اما این اتفاق ،کامالً بعید است در واقع ،این احتمال وجود دارد که اختالل بزرگ ،جهانی و احتما ً
تأثیرات چنین رویدادی بر رشد جهانی و من قهای هنوز کامالً مشخص نیست ،اما برخی تخمینهای اولیه حاکی از ضرر و زیان قابل توجه
این رویداد است تاثیرگذارترین سناریوی یک بیماری اپیدمی جهانی موقت و شدید که توسط وارویک مک کیبین و روشن فرناندو
مشترک ًا به صورت کتاب الکترونیکی منتشر شده نشان میدهد که این رویداد منجر به خسارت  6/7درصدی تولید ناخالص داخلی ،ه
برای ایاالت متحده و ه برای من قه اروپا خواهد بود
اندازه شوک جهانی ،مدت و ماندگاری؟
اندازه شوت ،عمدتاً با اقدامات انجام شده برای جلوگیری از ابتال به بیماری درمقیاس بزرگ و محدود کردن من قه شیوع ،مشخص
میشود همان ور که تاکنون مشخص شده است ،این ویروس بسیار مسری است ،اما ب ور خار کشنده نیست و به نظر میرسد که در
بیشتر موارد ،بدتر از آنفلوآنزا فصلی نیست بنابراین افتی که در عرضه بعلت تاثیر اقدامات مهارکننده ،اختالل در فرایندهای کاری،
محدودیت در برگزاری جلسات و مسافرتها ایجاد میشود ممکن است چشمگیرتر از تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری باشد
به عنوان مثال قرن ینه کامل یا بخشی از چین ،یکی از شدیدترین اقدامات است و روی تولید و مصرف تاثیر قابل توجهی میگذارد چنین
ال محدود به مناطق خاصی میشود و برای یک مدت طوالنی ،ه نمیتوان آنها را ادامه داد
اقدامات سختگیرانه ای ،احتما ً
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اقدامات دیگری نظیر لغو رویدادهای بزرگ ،به احتمال زیاد برای مدت طوالنیتری ادامه پیدا میکنند مثالً دولت فرانسه همه رویدادهای
بیر از  5000نفر و دولت سوئیس رویدادهای بیر از  1000نفر را ممنوع اعالم کرد برخی از این رویدادها را میتوان به تعویق انداخت،
اما بسیاری را آنها را ه نمیتوان به تاخیر انداخت همچنین تعداد زیادی از شرکتها با محدودیتهای بینالمللی نظیر محدود کردن
سفرهای بین المللی ،عقب انداختن رویدادهای دسته جمعی با مشتریان یا برگزاری از راه دور آنها مواجه شده اند و در حال تعریف
شیفهای کاری هستند (تی های جایگزین  Aو  Bکه در منزل و محل کار فعالیت میکنند) انتظار میرود که چنین اقداماتی برای مدت
طوالنیتری ادامه پیدا کنند ،زیرا برای تصمی گیرندگان ،اعالم وضعیت سفید تا زمانی که تعداد مبتالیان همچنان درحال افزایر است،
مشکل خواهد بود
همچنین اختالل در زنجیره عرضه ممکن است بزرگتر و گسترده تر از آنچیزی که درحال حاضر هست ،شود ماارسک33،یکی از
بزرگترین شرکتهای حمل و نقل دریایی در جهان ،مجبور به لغو حرکت دوازده کشتی حمل کانتینر خود شده است و تخمین میزند
که کارخانههای چین با  50تا  60درصد ظرفیت تولید خود در حال فعالیت میباشند ارسال کاال به اروپا از آسیا از طریق دریا ،حدود پنو
هفته طول میکشد بنابراین ،شاید هنوز ه کاالهای آلوده هنوز در حال پیاده کردن در برخی کشورهای مقصد باشند اتاق بینالمللی
کشتیرانی تخمین میزند که تاثیرشیوع ویروس باعث ضرر  350میلیون دالری در هفته صنعت ،شده باشد
در مورد شوت تقاضا چه اتفاقی افتاده است؟ واضج است که نخستین خسارتها را صنایع حمل و نقل و هتلداری متحمل میشوند بنادر
و پایانهها ه همزمان با افت شدید درآمد و هزینههای باالی نگهداری و انبار حج زیادی از کانتینرهای خالی ،مواجه هستند شرکت بین
المللی حمل و نقل هوایی ( )IATAاستفاده از تجربه تاثیر سارس بر سفرهای هوایی ،تخمین میزند که صنعت حمل و نقل هوایی با
کاهر درآمد  29بیلیونی دالری درآمد مواجه میشود
چین به یک منبع اصلی تقاضا در اقتصاد جهانی تبدیل شده است و بسیاری از صنایع اصلی اروپا به بازار چین وابستهاند به عنوان مثال،
حدود  40درصد از درآمد صنعت خودروی آلمان متعلق به فروش در چین است که طی هفتههای گذشته سقوط کرده است به نظر
میرسد که این کاهر تقاضا بصورت موقت ادامه پیدا کند زیرا یک خودروی جدید معموالً کاالی اساسی نیست واحتماالً خرید آن تا
زمان عادی شدن وضعیت به تأخیر میافتد
در کنار همه اثراتی که ذکر شد ،برخی از اثرات کرونا ممکن است ماندگارتر باشد اختالالت و آشفتگیهایی که شرکتها ،افراد و
دولتها تجربه میکنند نشان میدهد که جهانی شدن و یکپارچه شدن کشورها ،ممکن است در معرض خ ر چنین شوتهای سالمتی
قرار داشته باشد شرکتها احتماالً درس عبرتی میگیرند که زنجیره تامین جهانی میتواند به طور ناگهانی توسط یک شوت سالمت از
ه گسیخته شود چگونگی برخورد دولتها با بحران ،ممکن است نتایو ماندگاری برای ثبات و اعتماد داشته باشد عکس العملها به شیوع
بیماری در یک کشور همسایه  -به عنوان مثال ،بستن مرز و تعلیق ق ارها ،همان ورکه اتریر در مقابل ایتالیا انجام داد  -ممکن است
باعث بدنامسازی و کاهر اعتماد شود هرچندکه تبعیض ن ادی و ملی ،روی زشتی از خود را نشان داده است منتهی در شرایط امروز که

33
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زمزمههای ظهور ناسیونالیس (ملتگرایی) و پوپولیس (عوامگرایی) به گوش میرسد ،ترس و سوءظن مردم از "دیگران" ممکن است
تبدیل به نیرویی برای جدی تر شدن آن شود
سیاستگذاران چگونه میتوانند به بحران اقتصادی پاسخ دهند؟
همچنان که ویروس در ایاالت متحده بیشتر و بیشتر پخر میشود ،سیست بانکی فدرال ( )Federal Reserveنرخ سرمایهگذاری را به
صورت اض راری کاهر داده است سایر بانکهای مرکزی شهری ظرفیت کمیبرای کاهر نرخها دارند ،اما باید در موارد وقوع اختالل
در بازار یا فشار روانی برروی واس ههای مالی ،برای فراه کردن نقدینگی ،آمادگی داشته باشند و به مشاغل کوچک وام دهند نیاز است
تا این بانکها با هماهنگی با سایر بانکها ی مرکزی برای شرایط پیر آمده آمادگی داشته باشند و تمهیداتی را برای شرایط احتمالی
کمبود طوالنی مدت تقاضا بیاندیشند
اما در صورتی که سناریوی شدید (از نظر شدت اثرات اقتصادی وارده ناشی از همهگیری) اتفاق بیفتد ،م ماناً سیاستهای مالی ،ابزار
بهتری خواهند بود اقدامات مالی میتوانند برای حمایت از افرادی که به واس ه همهگیری دچار کسری درآمد شده اند و یا مجبور هستند
تا به مدت طوالنی در قرن ینه بمانند ،بسیار کمک کننده باشند به عنوان مثال ،ایتالیا مساعدتهایی را برای شرکتهای متضرر که بیشترین
زیان را دیده اند ،در نظر گرفته است دولت آلمان طرح"کورزاربایت" ( )Kurzarbeitرا م رح میکند که یک طرح یارانهای دولتی
برای حمایت از اشتغال است که در طول بحران مالی جهانی مورد استفاده قرار گرفت همچنین آمادگی خود را برای در نظر گرفتن بسته
حمایتی مالی اعالم کرده است چین ،هنگ کنگ و سنگاپور اقدامات مالی قابلتوجهی را به منظورتقویت تقاضا و افزایر فاصله اطمینان
(تقریباً  ٪2تولید ناخالص داخلی در مورد سنگاپور) اتخاذ کردهاند
اقدامات اساسی برای مهار شیوع کووید 19-هنوز در چند کشور جهان مورد نیاز است و به زودی ممکن است شرای ی بدتر از خاطره
ورشکستگی لهمان34برای خیلی از شرکتها و هولدینگها اتفاق بیفتد همچنان که بسیاری از رهبران جهانی برای ارایه راهکار و پاسخ
مشترت برای رکود جهانی گرد ه آمدند تدوین بستههای حمایتی مالی توسط کشورهای جی  20ق عاً در کاهر شوت وارده به
اقتصاد جهانی نقر داشته است رهبران امروز با آزمایر مشابهی روبرو هستند و میزان توانایی آنها در مقابله با این تهدید مشترت با
توانایی آنها برای ارایه راهکار موثر مقابله با بحران ،سنجیده میشود این مساله به وی ه در مورد اروپا صادق است خرده اختالفاتی که
در حال حاضر اتحادیه را به ستوه آورده است باید کنار گذاشته شوند تا امکان حمایت از آسیب دیدگان اقتصادی و کاهر شدت بحران
فراه شود عالوه بر افزایر انع اف پذیری قوانین مالی اروپا به منظور افزایر ظرفیت برای تامین هزینهها ،اتحادیه اروپا باید یک صندوق
مشترت برای رفع بحران را با تمرکز بر مناطق و افراد آسیب دیده در نظر بگیرد گفتههای معروف ژان مونه مبنی بر اینکه اروپا در بحران
پیشرفت خواهد کرد ،ممکن است یک بار دیگر صدق کند
در همین راستا ،دولتها و سیاستگذاران باید با حفظ انسجام و نقر رهبری خود ،از افزایر ترس و وحشت عمومیجلوگیری کنند
سنگاپور میتواند نمونه خوبی برای یادگیری باشد سنگاپور از سال جدید چینی با این بیماری مقابله میکن و ارتباطات نزدیک و زیادی

 34بزرگترین ورشکستگی تاریخ آمریکا که برای هولدینگ برادران لهمان در سال  2008و در جریان رکود اقتصادی اتفاق افتاد
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با چین دارد در ابتدای بحران ،مبتالیان زیادی داشت اما به نظر میرسد در مهار شیوع بیماری بسیار موفق بوده است  5از ابتدای همهگیری،
دولت به طورگسترده در حال مکاتبه وگفتگو بود و از شهروندان میاز مردم خواست تا با مساولیت پذیری و احترام نسبت به یکدیگر
رفتار کنند و در عین حال ،درباره اقداماتی که باید انجام شود تا تهدید همه گیری ک شود ،شفاف و صادق بود به طور مثال در ابتدای
بحران دولت به هر خانواده تعدادی ماسک داد ولی از آنها خواست تا از ماسکها فقط برای افراد بیمار و یا مراقبین سالمت استفاده
کنند اما از طرف دیگه میبینی کشور دیگری در دنیا وجود دارد که همه به دنبال احتکار ماسک (و همچنین مواد غذایی  ،دستمال توالت
و غیره) میروند و برای محافظت از خود استفاده میکنند و یا برای همه افراد سال در دنیا به اندازه کافی ماسک وجود ندارد تعادل
اجتماعی زمانی اتفاق میافتد که افرادی که احساس میکنند ممکن است ناقل بیماری باشند داوطلبانه از ماسک استفاده کنند که نیازمند
س ج باالیی از اعتماد است و البته که پیامدهای اجتماعی بهتری دارد
در کل ،همه چیز بستگی به عملکرد دولتها در مقابله با این مساله مشترت دارد این بحران میتواند به یک بحران جهانی تبدیل شود و
یا به طور مق عی با اقدامات مناسب دولتها و البته بر پایه اعتماد رفع شود
نکات کلیدی فصل
 ما معموالً عادت داری که همین نگاه ابتال به آنفلوآنزا ،مدتی در بستر خوابیدن و بالفاصله خوب شدن را میخواهی به یک
اختالل اقتصادی ه تعمی بدهی و به اشتباه فکر میکنی پاندمیکرونا ه یک "آنفلوآنزای اقتصادکالن" است و سریع خوب
میشود
 افتی که در بخر عرضه اقتصاد بعلت تاثیر اقدامات مهارکننده ،اختالل در فرایندهای کاری ،محدودیت در برگزاری جلسات و
مسافرتها ایجاد میشود ممکن است چشمگیرتر از تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری باشد
 اختالل در زنجیره عرضه ممکن است بزرگتر و گسترده تر از آنچیزی که درحال حاضر هست ،شود
 بعلت شوت تقاضا ،صنایع حمل و نقل و هتلداری نخستین بخرهایی هستند که دچار خسارت جدی شده اند بنادر و پایانهها ه
همزمان با افت شدید درآمد و هزینههای باالی نگهداری و انبار حج زیادی از کانتینرهای خالی ،مواجه هستند
 برخی از اثرات کرونا ممکن است ماندگارتر باشد اختالالت و آشفتگیهایی که شرکتها ،افراد و دولتها تجربه میکنند نشان
میدهد که جهانی شدن و یکپارچه شدن کشورها ،ممکن است در معرض خ ر چنین شوتهای سالمتی قرار داشته باشد
 چگونگی برخورد دولتها با بحران ،ممکن است نتایو ماندگاری برای اعتماد به ه داشته باشد عکس العملها به شیوع بیماری در
یک کشور همسایه ،ممکن است باعث بدنامسازی و کاهر اعتماد شود
 اقدامات سیاست گذاران و دولت مردان در کنترل بحران ناشی از همه گیری نقر به سزایی دارد از وضع قوانین حمایتی مالی
گرفته تا انسجام دولتهای مختلف نسبت به یک بحران مشترت
 بررسی تجارب موفق کشورهایی مانند سنگاپور نشان میدهد که شفافیت دولت در روند مقابله به همه گیری در کنار تقویت
اعتماد عمومیو سرمایه اجتماعی بسیار کمک کننده خواهد بود
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فصل  -2مقابله با پیامدهای کووید 19
کرونا ویروس از ابتدای ماه دسامبر  2020از چین آغاز و به صورت گسترده شیوع پیدا کرد این ویروس پیامدهای منفی قابل توجهی
داشت این بیماری باعث مشکالت اقتصادی بزرگ ،محدودیتهای مسافرتی ،بسته شدن کارخانهها و همچنین آسیب به بسیاری از مشاغل
خدماتی شده است
برای قضاوت در خصور پیامدهای اقتصادی این اپیدمی هنوز زود است و نمیتوان با ق عیت اظهارنظر نمود سوال اصلی از منظر
اقتصادی این است که چه مدت و چه اندازه ،ویروس گسترش پیدا خواهد کرد و اقدامات الزم برای مهار آن چه خواهد بود در شرایط
کنونی ،نمی توان قاطعانه در مورد این ابهامات صحبت کرد ،بنابراین شاید بتوان با دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه به قضیه نگاه کرد


سناریو خوشبینانه بر اساس دانشی است که فعالً از اپیدمی وجود دارد و به این صورت است که اپیدمی محدود به چین و چند
کشور دیگر باشد در این سناریو ،اقتصاد جهانی سقوطی ناگهانی در نیمه اول سال  2020داشته و پس از آن شروع به بهبود
میکند



در سناریو بدبینانه ،ویروس به صورت گسترده در من قه آسیا و اقیانوسیه و دیگر اقتصادهای پیشرفته از قبیل اروپا و شمال
آمریکا گسترش پیدا کرده است معنی این سناریو این است که فروپاشی اقتصادی طوالنی مدت و عظیمیخواهی داشت

نمودار  -4سناریو خوش بینانه
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این سناریو ،کاهر  4درصدی تقاضای داخلی در چین و هنگ کنگ در ربع اول سال  2020و کاهر  2درصد در ربع دوم سال 2020
را نشان میدهد بعالوه ،سهام جهانی و قیمت کاالهای غیر غذایی در نیمه اول  ،2020باکاهر  10درصدی رو به رو خواهند شد در
اوایل سال  2021این تغییرات به تدریو ک رنگ تر میشوند

نمودار  -5سناریو بدبینانه

این سناریو 4 ،درصد کاهر در تقاضای داخلی در چین و هنگ کنگ در ربع اول سال  2020و  2درصد کاهر در ربع دوم سال ،بعالوه
کاهر  2درصدی تقاضای داخلی در کشورهای آسیا و اقیانوسیه در ربع اول سال  2020را نشان میدهد همچنین سهام جهانی و قیمت
کاالهای غیر غذایی در  ،2020باکاهر  20درصدی رو به رو خواهند شد این شوتها در سال  2021به تدریو ک رنگ تر میشوند
شیوع ویروس باعث شده تا اقدامات زیادی برای مهار آن انجام شود که در نهایت اثرات اقتصادی بزرگی را به دنبال دارد این اقدامات
شامل محدودیتهای گسترده برای جابجایی مسافران و نیروی کار میشود که به نوبه خود بر صنعت گردشگری و مسافرت و بخر
سرگرمیو تفریحی تأثیر میگذارد ویروس از سه مجرای عرضه ،تقاضا و اطمینان ،بر اقتصاد تأثیر میگذارد:
عرضه :اختالل شدید در زنجیره تامین جهانی ،بسته شدن کارخانهها ،و تاثیر روی بسیاری از فعالیتهای خدماتی
تقاضا :کاهر مسافرتهای تجاری و گردشگری ،کاهر خدمات آموزشی ،کاهر خدمات تفریحی
اطمینان :عدم اطمینان که منجر به کاهر یا وقفه در استفاده از کاالها و خدمات و کاهر سرمایهگذاری خارجی میگردد
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پیدایر اپیدمی و به دنبال آن اقدامات مهارکنندهای که در چین انجام شد ،اثرات شدیدی در کاهر تولیدات کارخانهها و مصرف داخلی
در چین و شرکای اقتصادی آن داشت در دیگر کشورها نیز اقداماتی برای کنترل شیوع بیماری انجام شده است همه این موارد شدیدا
روی مشتریان و بازارهای مالی اثر میگذارد
سناریو خوش بینانه
در این سناریو ،بیماری در چین متمرکز است برخی صنایع از قبیل صنعت ماشین ،در ربع اول سال  2020با کاهر فروش مواجه خواهند
شد در این حالت  17درصد تولید ناخالص داخلی 11 ،درصد تجارت جهانی 9 ،درصد صنعت گردشگری و  40درصد از تقاضای جهانی
برای برخی کاالهای چینی کاهر خواهد یافت این تغییرات ابتدا در چین و سپس در دیگر کشورها اثر خواهند گذاشت
بیشتر موارد کاهشی از بعد تقاضا اتفاق می افتد در سناریو خوش بینانه ،تولید ناخالص داخلی در س ج جهانی و در اوج شوت ،تا 0/75
درصد کاهر خواهد یافت بیشتر این کاهر به دلیل اثر پذیری از کاهر تقاضا در چین روی خواهد داد تجارت جهانی به میزان 1.4
درصد در نیمه اول  2020و تا پایان سال با مقداری افزایر 0.9 ،درصد کاهر کلی خواهد داشت
کشورهای دیگر به میزان ارتباط با چین از این امر متاثر خواهند شد تولید ناخالص داخلی کشورهای ژاپن ،کره ،شرق و جنوب شرقی
آسیا تحت تاثیر قرار خواهند گرفت صنعت گردشگری و دیگر خدمات مسافرتی نیز در امان نخواهند ماند در این گزارش نمیتوان
تمامیاثرات احتمالی گسترش ویروس در چین را نشان داد برخی فاکتورها ممکن است با گسترش ویروس در طول زمان دچار تغییر
شوند

نمودار -6اثرات خوشبینانه و بدبینانه گسترش ویروس روی GDP
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سناریو بدبینانه
در این سناریو گستره شیوع ویروس ،چین ،کشورهای آسیا-اقیانوسیه و اقتصادهای پیشرفته در نی کره شمالی در سال  2020خواهد بود
این سناریو عالوه بر موارد ذکر شده در سناریوی اول ،شامل سقوط ناگهانی تقاضا در بخر خصوصی ،در مناطق ذکر شده میشود در
این سناریو ،باالی  70درصد تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر س ج جهانی ،تحت تاثیر قرار خواهد گرفت محدودیت در سفرها ،تجارت
و صادرات بین المللی شامل این موارد خواهد بود  GDPجهانی در اوج شوت ،تا  1.75درصد کاهر خواهد داشت و به طور کلی در
سال  2020با احتساب همه افزایرها و کاهرها ،به میزان  1.5درصد خواهد بود و علت عمده آن ،کاهر تقاضا خواهد بود تجارت
جهانی چیزی حدود  3.75درصد در سال  2020کاهر خواهد داشت و صادرات در تمامیاقتصادها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت
توصیههای سیاستی
در اینجا توصیههایی جهت کاهر اثرات شیوع ویروس بر روی اقتصاد ارایه شده است


افزایر تخصیص منابع دولتی به بخر سالمت در جهت پیشگیری و انجام اقداماتی برای مقابله با ویروس و ایجاد شرایط
مناسب کاری برای بخر سالمت در جهت مقابله با ویروس و تامین منابع برای پ وهر



حمایت از خانوارهای ضعیف و شرکتهای آسیب پذیر



استفاده از برنامههای کاری با کاهر ساعات کاری حضوری



افزایر کمکهای نقدی به شرکتهای نیازمند تا دچار ورشکستگی نشوند



کاهر هزینهها و مالیات این شرکتها تا کاهر تقاضای خدمات آنها جبران شود

نکات کلیدی
 بر اساس عدم ق عیتهای محدوده ،مدت زمان شیوع و کشورهایی که درگیر بیماری میشوند دوسناریو خوش بینانه و بدبینانه
را میتوان در نظر گرفت
 در سناریو خوشبینانه ،اپیدمی محدود به چین و چند کشور دیگر بوده ،اقتصاد جهانی سقوطی ناگهانی در نیمه اول سال 2020
داشته و پس از آن شروع به بهبود میکند
 در سنا ریو بدبینانه ،ویروس به صورت گسترده در من قه آسیا و اقیانوسیه و دیگر اقتصادهای پیشرفته از قبیل اروپا و شمال
آمریکا گسترش پیدا کرده و فروپاشی اقتصادی طوالنی مدت و عظیمیخواهی داشت
 کشورها باید برای حمایت از سیست های سالمت در کشورهای مختلف همکاری داشته باشند کشورهای گروه  G20میبایست
با همکاری با یکدیگر ،اقدامات الزم را برای جلوگیری از شیوع بیماری انجام دهند
 افزایر تخصیص منابع دولتی به بخر سالمت ،حمایت از خانوارهای ضعیف و شرکتهای آسیب پذیر ،کاهر ساعات کاری
حضوری ،افزایر کمکهای نقدی به شرکتها و کاهر هزینهها و مالیات این شرکتها جهت کاهر اثرات شیوع همهگیری
بر اقتصاد پیشنهاد میشود

32

فصل  -3تاثیر اقتصادی کووید19 -
شیوع کووید ،19-در دسامبر  2019از شهر ووهان در استان هوبای چین آغاز شد و با گذشت زمان ،این ویروس در سرتاسر جهان پخر
شد اگرچه مرکز شیوع این بیماری در ابتدا چین بود ،ولی ه اکنون موارد ابتالی بسیاری در کشورهای دیگر گزارش شده است درحالیکه
بعضی کشورها قادرند به طور موثرتری موارد مبتال به این بیماری را درمان کنند ،ولی هنوز مشخص نیست موارد جدید کی و کجا ظهور
پیدا خواهند کرد با توجه به خ ر کووید  19برای سالمت عمومیدر جهان ،سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOوضعیت اض راری
بهداشت عمومیرا برای نشان دادن نگرانی بینالمللی برای هماهنگی پاسخهای بین المللی به این بیماری اعالم کرد و متعاقب آن کووید-
 19به عنوان یک بیماری همهگیر جهانی معرفی شد
در دنیایی که بشدت به پیوسته و دارای ارتباطات قوی بین کشورهاست ،اثرات طغیان بیماری فراتر از مرگومیر (کسانی که میمیرند)
و ناخوشی (کسانی که در یک دوره زمانی قادر به کارکردن نیستند) ظاهر میشود با کندشدن اقتصاد چین بعلت اختالل در تولید،
کارکرد زنجیره تامین عرضه جهانی نیز مختل شده است
شرکت ها در سراسر جهان ،صرف نظر از اندازه ،چون به دریافت ورودیها از چین وابسته بودند ،تجربه انقباض در تولید را آغاز کرده
اند محدود شدن حمل و نقل به خصور در بین کشورها ،باعث کندتر شدن فعالیتهای اقتصاد جهانی شده است مهمتر از همه ،ترس
در بین مصرفکنندگان و بنگاهها منجر به تغییر الگوهای مصرف متداول و ناهنجاریهای بازار شده است بازارهای جهانی مالی نیز در
پاسخ به این تغییرات واکنر نشان دادهاند و شاخصهای سهام جهانی افت کرده است
در م العه مک کیبین و فرناندو ( ،)2020یک مدل اقتصاد جهانی ،برای ترسی هفت سناریو مرتبط با گسترش کووید  19شبیه سازی شده
است مدل G-cubedترکیبی از مدلهای تعادل عمومیتصادفی دینامیک( )DSGEو مدلهای تعادل عمومیمحاسبهگر( )CGEاست
که توسط میکبین و ویلکاکسون تهیه شده ( )2013 ،1999و توسط میکبین و ترایگ ( )2018به کشورهای  G20گسترش یافته است با
استفاده از این مدل ،روشی برای ارزیابی اقتصادی سارس و پاندمیآنفوالنزا به منظور تعیین طیفی از سناریوهای مختلف برای گسترش
کووید  19دنبال شده است
با توجه به طیفی از فرضیههای اپیدمیولوژیک ،مجموعهای از فیلترها که فرضیههای اپیدمیولوژیک را به شوتهای اقتصادی تبدیل
میکنند ،تعریف شده است از جمله این فیلترها می توان به این موارد اشاره کرد  :کاهر عرضه نیروی کار در هر کشور(ابتال و مرگ و
میر) ،افزایر هزینه انجام کار در هر بخر (شامل اختالل در شبکه تولید در هرکشور) ،کاهر مصرف بدلیل تغییر در ترجیحات
مصرف کننده برای هر کاال در هر کشوری (بعالوه تغییرات ایجادشده در مدل بر اساس تغییرات درآمد و قیمت) ،افزایر حق بیمه بر
اساس خ ر شرکتها در هر بخر از هر کشور(بر اساس مواجهه با بیماری) و افزایر حقبیمه هرکشور بر اساس مواجهه با بیماری و
همچنین آسیبپذیری نسبت به تغییرات شرایط کالن اقتصادی
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در سناریوهای  1تا  3فرض بر این است که وقایع اپیدمیولوژیک محدود به چین است تاثیر اقتصادی بر چین و سرایت آن به کشورهای
دیگر -ا ز طریق تجارت ،گردش سرمایه و تغییرات در خ ر پیرپرداخت در بازارهای مالی جهانی -به وسیله این مدل تعیین شده است
سناریوهای  4تا  ،6سناریوهای پاندمیکی هستند که در آنها شوتهای اپیدمیولوژیک در همه کشورها در درجات مختلف رخ میدهد
سناریوهای  1تا  6فرض میکنند که شوتها موقت هستند سناریوی  ،7سناریویی است که در آن انتظار میرود پاندمیدرس ج متوسط
هر سال برای آیندههای نامعین تکرار شود
جدول  ،3-1فرضیات موجود در هفت سناریو را تشریج میکند جدول  ،3-2اثراتگذاری بر جمعیت را در مناطق مختلف تحت هر
سناریو نشان میدهد این جدول نشان میدهد که برای حتی ک تلفاتترین سناریو پاندمی(سناریوی  ،)4در س ج جهانی حدود  15میلیون
مرگ وجود خواهد داشت در آمریکا ،به طور تخمینی  236000مرگ رخ خواهد داد (برای مقایسه ،در آمریکا به طور متداول در فصل
آنفوالنزا حدود  55000نفر هر سال میمیرند)
جدول  ،3-3خالصه ای از کل تولید ناخالص داخلی از دسترفته برای هرکشور یا من قه را در هرکدام از  7سناریو نشان میدهد در این
جدول ،تغییر در تولید ناخالص داخلی در سال  ،2020به عنوان درصد تغییر از پایه ،بیان شده است جهت اطالعات بیشتر میتوان به م العه
مکیبین و فرناندو( )2020رجوع نمود جدول ،3-3برآوردی از کاهر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد جهانی در سناریوهای مختلف را
نشان میدهد در مواردی که کووید 19-به پاندمیجهانی تبدیل شود ،هزینه ناشی از کاهر بازده اقتصادی در مقیاسی تریلیون دالری
افزایر پیدا میکند
جدول -3فرضیات سناریوها
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جدول -4اثر جمعیت تحت هر سناریو
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جدول -5تولید ناخالص داخلی از دست رفته سال (2020درصد انحراف از پایه)

دامنه پاسخهای سیاسی ه در کوتاه مدت و ه در سالهای پیر رو مه هستند درکوتاه مدت ،و مادامیکه شیوع ویروس ادامه داشته
باشد ،بانکهای مرکزی و خزانه داریها باید اطمینان حاصل کنند که اقتصادهای مختل شده همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند نقر
دولت ها در مواجهه با این استرس واقعی و مالی در پیر رو ،بسیار مه است پاسخ احتمالی بانکهای مرکزی به شوت اقتصادی ،کاهر
نرخ بهره است ،با اینحال ،این شوت صرفاً یک مشکل در زمینه مدیریت تقاضا نیست ،بلکه بحرانی چندوجهی است که به سیاست
گذاریهای پولی ،مالیاتی و سالمت نیاز دارد قرن ینه افراد مبتال و کاهر تعامالت اجتماعی در مقیاسی بزرگ ،پاسخی موثر است انتشار
گسترده اطالعات درباره اقدامات م لوب بهداشتی پاسخی ک هزینه و بسیار موثر است که میتواند دامنه همهگیری را محدود کرده و
باعث کاهر هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن شود
36

پاسخهای طوالنی مدت از اهمیت بیشتری برخوردار هستند علیرغ مرگ ومیر و مشکالت عدیده ای که زندگی تعداد زیادی از مردم
را مختل کرده ،بسیاری از دولتها تمایل به سرمایه گذاری کافی در نظام سالمت خود ندارند ،چه رسد به سیست های بهداشتی و درمانی
عمومیدر کشورهای کمتر توسعه یافته که احتماال منشا بسیاری از بیماریهای عفونی ه هستند
کارشناسان هشدار داده اند ،و همچنان نیز هشدار میدهند که بیماریهای مشترت بین انسان و حیوان همچنان تهدیدی برای جان میلیونها
نفر خواهد بود ،و می تواند اقتصاد یکپارچه جهانی را با اختالل عمده ای مواجه کند با شیوع بیماری کووید 19-ثابت شد که ایده جزیرهای
بودن هر کشور در یک اقتصاد یکپارچه جهانی اشتباه است همکاری جهانی ،به وی ه در حوزه توسعه اقتصادی و سالمت عمومی ،ضروری
است همه کشورهای بزرگ باید در این حوزهها فعاالنه مشارکت کنند زمانی که بیماری تعداد زیادی ازکشورها را درگیر کرده باشد،
تالش برای بستن مرزها در هنگام شروع پاندمی ،خیلی دیر است
نکات کلیدی فصل
 شرکتها در سراسر جهان چون به دریافت ورودیها از چین وابسته بودند ،تجربه انقباض در تولید را آغاز کرده اند
 محدود شدن حمل و نقل به خصور در بین کشورها ،باعث کندتر شدن فعالیتهای اقتصاد جهانی شده است مهمتر از همه ،ترس
در بین مصرفکنندگان و بنگاهها منجر به تغییر الگوهای مصرف متداول و ناهنجاریهای بازار شده است بازارهای جهانی مالی نیز
در پاسخ به این تغییرات واکنر نشان دادهاند و شاخصهای سهام جهانی افت کرده است
 در م العه مک کیبین و فرناندو ،یک مدل اقتصاد جهانی ،برای ترسی هفت سناریو مرتبط با گسترش کووید  19شبیه سازی شده
است
 در این م العه ،برای ک تلفاتترین سناریو پاندمی ،در س ج جهانی حدود  15میلیون مرگ وجود خواهد داشت
 اگر کووید 19-به پاندمیتبدیل شود (که شده) ،هزینه ناشی از کاهر بازده اقتصادی در مقیاسی تریلیون دالری افزایر پیدا میکند
 پاسخهای سیاسی مناسب به این چالر ،ه در کوتاه مدت و ه در سالهای پیر رو مه هستند درکوتاه مدت ،و مادامیکه شیوع
ویروس ادامه داشته باشد ،دولت باید اطمینان حاصل کنند که اقتصادهای مختل شده همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند
 این شوت صرفاً یک مشکل در زمینه مدیریت تقاضا نیست ،بلکه بحرانی چندوجهی است که به سیاست گذاریهای پولی ،مالیاتی
و سالمت نیاز دارد
 قرن ینه افراد مبتال و کاهر تعامالت اجتماعی ،پاسخی موثر است انتشار گسترده اطالعات درباره اقدامات م لوب بهداشتی پاسخی
ک هزینه و بسیار موثر است که میتواند دامنه همهگیری را محدود کرده و باعث کاهر هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن شود
 با شیوع بیماری کووید 19-ثابت شد که ایده جزیرهای بودن هر کشور در یک اقتصاد یکپارچه جهانی اشتباه است همکاری جهانی،
به وی ه در حوزه توسعه اقتصادی و سالمت عمومی ،ضروری است
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فصل - 4کرونا ویروس از طرق مختلف به خاورمیانه و شمال آفریقا آسیب میرساند

کووید 19-اولین بار در  31دسامبر  2019توسط مقامات چینی به سازمان بهداشت جهانی ( )WHOاعالم و هشدار داده شده است این
ویروس جدید که عالئ شبیه آنفوالنزا دارد نسبت به کروناویروسهای معمول ،شدیدتر و به احتمال زیاد ،باعث مرگ بیشتری میشود
کووید  ،19-این پتانسیل را دارد که فعالیتهای اقتصادی جهانی را به شدت مختل کند در این فصل ،کانالهایی را بررسی میکن که
کووید 19-از طریق آنها میتواند من قه خاورمیانه و شمال آفریقا35را تحت تأثیر قرار دهد
بیماری کووید19-
مسافران چینی ،کره ای ،ایتالیایی ،ایرانی و سایر کشورهای مبتال ،میتوانند کووید 19-را در من قه  MENAپخر کنند این ویروس
قبالً در ایران و سایر کشورهای  MENAشیوع پیدا کرده است از  29فوریه ،ایران تعداد قابل توجهی مبتال به بیماری و مرگ را گزارش
ال باعث اختالل در تولید و تجارت این کشور میشود همان ور که ویروس در ایران شیوع
کرده است افزایر سریع در مبتالیان ،احتما ً
مییابد ،مقامات این کشور ،مدارس را تع یل و رویدادهای هنری و سینمایی را لغو کردهاند و کشورهای همسایه ،مرزهای زمینی خود را
با ایران بستند کشورهای دیگر  MENAنیز شیوع این بیماری را گزارش کردهاند از  29فوریه کشورهای مختلف این من قه نظیر امارات
متحده عربی ،عراق ،بحرین ،کویت ،مصر ،ق ر و لبنان موارد مبتال به ویروس را گزارش کرده اند
توانایی در مهار ویروس در کشورهای  ، MENAبه توان سیست های سالمت عمومیاین کشورها بستگی دارد اکثر کشورهای MENA

در بین  191سیست سالمت جهان جایگاه نسبتاً خوبی در رتبهبندی سازمان بهداشت جهانی دارند -با استثنا برخی از کشورها مانند یمن
(در رتبه  )120و جیبوتی (رتبه ( )157تاندون و همکاران  )2000به نظر میرسد ،برخی از کشورهای  MENAدر مبارزه با شیوع ویروس
با مشکل روبرو شوند جنگ در سوریه و یمن ،به طور ق ع مانع عملکرد مناسب سیست های سالمت در این دو کشور خواهد شد به گفته
عبدالناصر ابوبکار از دفتر من قه مدیترانه شرقی ،WHOتحری آمریکا علیه ایران ممکن است به توانایی ایران در خرید فناوری مورد نیاز
برای تولید تجهیزات و داروهای ضروری آسیب برساند
قیمت نفت
به دلیل نیازکشورهای من قه به صادرات نفت و گاز ،انتظار میرود کاهر قیمت فرآوردههای نفتی مهمترین بخشی باشد که از طریق آن
اثرات کووید 19-در کشورهای  MENAاحساس شود از زمان کشف این ویروس و سیر صعودی ابتال به این بیماری در چین وسایر
کشورها ،از آغاز سال  ،2020قیمت نفت به شدت کاهر یافته است بهای نفت برنت36،از هر بشکه نفت  68/90دالر در اول ژانویه به
هر بشکه  50/5دالر در  28فوریه رسیده است (شکل  )4-1معامالت نفت خام در طول ژانویه و فوریه حدود  20دالر در هر بشکه سقوط
کرده است و انتظار میرود کووید 19-تأثیر منفی قابل توجهی بر تقاضای نفت داشته باشد(شکل )4-2
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ال کووید ،19-بدلیل کاهر قابل توجه تقاضا ازسوی
اگرچه عوامل دیگر ممکن است در این کاهر قیمت ،نقر داشته باشند ،اما احتما ً
چین مهمترین عامل این کاهر است همچنین ،دولتمردان به عنوان بخشی از سیاستهای خود برای مهار شیوع ویروس ،تسهیالت تولید
را محدود کردند براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی ( )IEAدر مورد بازار نفت در ماه فوریه ،تقاضای نفت چین در حال حاضر
 14درصد از تقاضای جهانی را تشکیل میدهد و رشد چین در تقاضای نفت درحال حاضر بیر از  75درصد رشد جهانی تقاضا محاسبه
شده است (آژانس بین المللی انرژی )2020 ،عالوه بر این ،با این نقر مه رو به رشد چین در اقتصاد جهانی ،انتظار میرود هرگونه
شکست در اقتصاد این کشور ،دارای رشد منفی قابل توجهی بر اقتصاد جهانی داشته باشد (آرزکی و یانگ  )2018همچنین ،ترس و عدم
اطمینان جهانی در مورد آینده شیوع ویروس ،احتماالً به تصمی برای سرمایهگذاری در چین و سایر کشورها آسیب میرساند و همین امر
باعث کاهر بیشتر قیمت نفت میشود  IEAانتظار دارد که تقاضای روزانه جهانی برای نفت در مقایسه با سال گذشته در سه ماهه اول
سال  435،000 ،2020بشکه کاهر یابد که این اولین کاهر سه ماهه در بیر از یک دهه است پیر بینی میشود تقاضای جهانی برای
سال  2020نیز  365،000بشکه در روز کاهر یابد که بدترین وضعیت تقاضا از سال  2011تاکنون خواهد بود خ ر ناشی از بحران
کووید ،19-باعث شده است که کشورهای عضو اوپک کاهر مازاد در تولید نفت  600،000بشکه در روز را به عنوان یک اقدام
اض راری در نظر بگیرند که قبالً بیر از  1/7میلیون بشکه در روز پیر بینی شده بود (آژانس بین المللی انرژی )2020
بهبود قیمت نفت ،به میزان موفقیت چین و سایر کشورها درمهار شیوع ویروس ،بستگی دارد که به طور فزاینده ای برکل جهان تاثیر
میگذارد هرچند موارد ابتال در دنیا در حال افزایر است و بسیاری از کشورهای دیگر مواردی را ثبت کردهاند

شکل -1قیمت نفت برنت و منحنیهای آینده

نکته :اطالعات جمعآوری شده تا پایان  28فوریه2020
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شکل -2قیمت نفت در آینده (دالر آمریکا برای هر بشکه)

نکته :تاریخ انقضا بر محور افقی خ وط رنگی قیمتهای آتی نفت خام برنت را در تاریخ  25سپتامبر  3 ، 2019دسامبر  2019و  28فوریه  2020نشان میدهند

زنجیرههای

ارزش37

ال تحت تأثیر قرار خواهند گرفت
هنگامیکه تولید در چین مختل شود ،کشورهایی که ارتباطات زنجیره ارزشی با چین دارند نیز احتما ً
این نگرانی وی ه برای بسیاری از کشورهای آسیایی است که ارتباطات زنجیره ارزشی مهمیبا چین دارند اما احتمال کمیبرای نگرانی
کشورهای  MENAوجود دارد که مشارکت محدودی در زنجیرههای ارزشی جهانی دارند با این حال ،اختالل در زنجیرههای ارزش
جهانی ممکن است نگرانی کاهر قیمت نفت بعلت کاهر تقاضا ،را تشدید کند
گردشگری و مسافرت
احتماالً کووید ،19-تعداد گردشگران چینی بازدید کننده از کشورهای  MENAرا از دو طریق کاهر خواهد داد اولین مورد ،عامل
کاهر کشر38است بسیاری از کشورهای  ،MENAاکنون محدودیتهای ورود مسافر از چین را اعمال میکنند عالوه براین ،عربستان
سعودی ،حتی ورود زائران به اماکن مقدس را به حالت تعلیق درآورد و گردشگری در خاورمیانه بیشترکاهر یافت دومین مورد ،عامل
فشار39است سیر نزولی اقتصاد در چین به مفهوم کاهر گردشگری در سایر کشورها ،همچون  MENAاست آسیای شرقی و اقیانوس
آرام به احتمال زیاد شدیدترین کاهر درگردشگران چینی را شاهد میباشند انتظار میرود تأثیرسیرنزولی اقتصاد درچین بر ورود
گردشگران به  MENAکمتر باشد(شکل  )6با این حال ،کاهر سفرهای جهانی ،باعث کاهر قیمت نفت خواهد شد
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سیر نزولی ورود گردشگران به چین بعد از کاهر  %0/3سرانه تولید ناخالص داخلی چین
(به عنوان درصد همه ورودیهای گردشگری از جهان)

شکل -3تخمین تاثیرکاهر سرانه تولید ناخالص داخلی چین بر ورود چینی ها به  MENAو سایر نقاط جهان

نکته :به استثناء هنگ کنگ
نکات کلیدی فصل
 کووید  ،19-این پتانسیل را دارد که فعالیتهای اقتصادی جهانی را به شدت مختل کند و قاعدتاً میتواند من قه خاورمیانه و
شمال آفریقا را تحت تأثیر قرار دهد
 افزایر سریع در مبتالیان به کرونا ،احتماالً باعث اختالل در تولید و تجارت کشور ایران میشود
 به نظر میرسد ،برخی از کشورهای  MENAدر مبارزه با شیوع ویروس با مشکل جدی روبرو شوند جنگ در سوریه و یمن
و تحری های ایران ،مانع عملکرد مناسب سیست های سالمت در این دو کشور خواهد شد
 به دلیل نیازکشورهای من قه به صادرات نفت و گاز ،انتظار میرود کاهر قیمت فرآوردههای نفتی مهمترین بخشی باشد که
از طریق آن اثرات کووید 19-در کشورهای  MENAاحساس شود
 ترس و عدم اطمینان جهانی در مورد آینده شیوع ویروس ،احتماالً به تصمی برای سرمایهگذاری در چین و سایر کشورها
آسیب میرساند و همین امر باعث کاهر بیشتر قیمت نفت میشود
 بهبود قیمت نفت ،به میزان موفقیت چین و سایرکشورها درمهار شیوع ویروس ،بستگی دارد که به طور فزاینده ای برکل جهان
تاثیر میگذارد
 اختالل در زنجیرههای ارزش جهانی ممکن است نگرانی کاهر قیمت نفت بعلت کاهر تقاضا ،را تشدید کند
 احتماالً کووید ،19-تعداد گردشگران چینی بازدید کننده از کشورهای  MENAرا کاهر خواهد داد
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فصل  -5نگاهی رو به آینده در مورد تاثیر کرونا بر تجارت
کووید  19-ه روی عرضه و ه تقاضا ،شوت وارد کرده است هر دوی این شوتها بر تجارت بین المللی کاال و خدمات تاثیر خواهد
گذاشت در این فصل سعی شده با استفاده از تجربیات قبلی و در نظر گرفتن من ق اقتصادی ،نگاهی آینده نگر به اثرات کووید 19-بر
ال همان ورکه از نظر پزشکی ،مسری است ،از نظر
تجارت داشته باشی نکته قابل توجه در این خصور این است که این ویروس احتما ً
اقتصادی ه  ،مسری است
زمانیکه می خواهی نگاه آینده نگری به تاثیر کرونا بر تجارت بیاندازی  ،باید به چند واقعیت زیر توجه کنی :
اول) همهگیریهای قبلی از جنگ جهانی تاکنون ،عموم ًا بر کشورهای ک اهمیت اقتصادی تأثیر گذاشته بودند ،اما این یکی متفاوت
است در کشورهای پیشرفته ای مثل چین ،کره ،ایتالیا ،ژاپن ،آمریکا و آلمان ،افراد زیادی به این بیماری مبتال شده اند  6کشور پیشرفته
ای که :
-

حدود  ٪55از عرضه و تقاضای جهانی (تولید ناخالص داخلی) را در اختیار دارند

-

حدود  ٪60از تولید جهانی و  ٪50صادرات تولید جهان را در اختیار دارند
جدول -6اقتصادهای بزرگ و کووید  ( 19به روزرسانی تا  29فوریه )2020
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به طور مسل  ،اختالل در عرضه و شوتهای تقاضا در این کشورها ،عواقب جهانی خواهد داشت
دوم) اگر این ویروس و سیاستهای پیشگیری همراه با آن ،باعث کاهر چشمگیر تقاضای کل در این شر کشور شود ،رشد تجارت
جهانی به میزان قابل توجهی ،کند وآهسته خواهد شد
سوم) عالوه بر اینکه این کشورها غولهای جهانی هستند ،بخرهای تولیدی آنها در قلب زنجیرههای بیشمار تأمین بین المللی قرار دارند
و هر کدام از آنها ،منبع مهمیبرای ارسال ورودیهای صنعتی به یکدیگر و سایر کشورهای دنیا محسوب میشوند
به عنوان مثال ،اجزا و ق عات صنعتی ساخته شده در چین ،برای واحدهای تولیدی در بیشتر کشورهای دنیا ،دارای اهمیت هستند بنابراین
شوت عرضه در این شر کشور احتماالً  -از طریق تجارت کاالهای واس ه –چیزی به نام "همه گیری زنجیره تأمین" 40ایجاد میکند،
به این معنی که ایجاد شوت در این شر کشور باعث شوت در بسیاری از کشورها میشود -حتی آنهایی که بسیار کمتر با همه گیری
مواجه میشوند این زنجیره در ایجاد فروپاشی بزرگ تجاری در سال  2008-2009دارای اهمیت بوده است
بخش تولید ضربهای سه گانه میخورد.
نکته مه این است که تولید وی گیهای خار خود را دارد کاالهای تولیدی  -در کل  -خریدهای "قابل تعویق" هستند همان ور که
در فروپاشی بزرگ تجاری سال  2009دیدی  ،شوت تقاضا و انتظار برکاالهای بادوام ،بیشتر از کاالهایی که دوام چندانی ندارند ،اثر
میگذارد خالصه اینکه ،احتماالً بخر تولید به دالیل سه گانه زیر ،ضربه سه گانهای خواهد خورد:
 -1اختالل در عرضه مستقی که مانع تولید میشود و از آنجا که این بیماری ابتدا اثرش را بر بخر مه تولیدی جهان (یعنی شرق آسیا)
گذاشته ،به سرعت در سایر غولهای صنعتی  -نظیر ایاالت متحده و آلمان -گسترش مییابد
 -2همهگیری زنجیره تأمین ،شوتهای عرضه مستقی را تقویت میکند در این شرایط برای بخرهای تولیدی سایر کشورها ،دستیابی
و دریافت واردات صنعتی الزم از کشورهای درگیر کرونا دشوارتر بوده و یا گران تر تمام خواهد شد
 -3اختالل در بخر تقاضا به دلیل ( )1افت اقتصادی در س ج کالن در نتیجه رکود اقتصادی و ( )2تاخیر در خریدهای احتیاطی توسط
مصرف کنندگان و تاخیر در سرمایه گذاری توسط شرکتها ،رخ خواهد داد
م ماناً بخر خدمات در تمام کشورهای آسیب دیده به سختی ضربه خواهد خورد  -زیرا رستورانها و سینماها خالی از مشتری هستند -
اما نگرانی جدیتر در جایی دیگر است و بخر تولید بیشترین ضربه را خواهد خورد
تأثیرات شوک عرضه و تقاضا بر جریان کلی تجارت
شوت عرضه و تقاضا احتماالً دو تاثیر مه زیر را بر صادرات و واردات خواهد گذاشت :

.Supply chain contagion
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 1به همان اندازه که کووید 19-بر عرضه شوت وارد کند ،صادرات ه متاثر میشود در کشورهایی که بیشترین ضربه را از کرونا
خورده اند ،صادرات ه بیشترین سقوط را داشته است
 2به همان اندازه که کووید 19-بر تقاضا شوت وارد کند ،واردات ه متاثر میشود به عبارت دیگر درکشورهای تجاری شریک که
بیشترین ضربه را از کرونا خوردهاند ،واردات ه بیشترین کاهر را داشته است
جمعبندی اینکه شوت قابل مالحظه در تقاضا و عرضه در این شر کشور قدرتمند ،با توجه به اهمیت اقتصادی آنها ،م ماناً باعث افت
شدید جریانهای تجاری در س ج جهانی خواهند شد
از اوایل ماه مارس سال  ،2020بیماری همهگیر کووید ،19-عمدتاً معضل چین بود و بیر از  ٪90موارد ابتال ،از این کشور گزارش
میشدند در ادامه انتشار این بیماری ،ژاپن و کره دو کشور بعدی بودند که بیشترین مواجهه را پیدا کردند مواجهه این کشورها با کرونا
از این لحاظ حائز اهمیت است که نقر مهمیدر زنجیره تامین تمام کشورهای دنیا دارند
چین به تنهایی ،طی چند دهه گذشته به چیزی شبیه به "اوپک برای واردات صنعتی" تبدیل شده است ،یعنی نقر منبع مه واردات مورد
استفاده در صنایع در سراسر جهان را برعهده داشته است در شکل  ،5-1این نقر ،بصورت نمونه در زنجیره تامین نساجی نشان داده شده
است

شکل -4هابهای زنجیره تامین نساجی در دنیا و ارتباطات بین کشوری آنها

در شکل ،اندازه حباب ،میزان تبادل و جریان تجارت کشور را نشان میدهد و ضخامت فلرهای اتصال دهنده ،اهمیت نسبی جریانهای
دو طرفه تجاری را نشان میدهد جریانهای کوچک برای وضوح سایر ارتباطات ،صفر در نظر گرفته شده اند
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در این خصور ،دو مورد مه زیر قابل توجه میباشند :
اول) چین با فراه سازی ورودی قابل توجه برای بخر نساجی ،نقر کارگاه جهانی را بازی میکند و این برای کل شبکه جهانی تجارت
و تولید از اهمیت وی های برخوردار است
دوم) یکسری کشورها در صنعت نساجی ،نقر مهمیدر مناطق مختلف دنیا ،ایفا میکنند ایتالیا ،قلب "کارخانه اروپا" است چین قلب
"کارخانه آسیا" است و ایاالت متحده قلب "کارخانه آمریکای شمالی" است در آفریقا و آمریکای جنوبی هیچ کشورهابی وجود ندارد
شکل  ،5-2همان اطالعات را برای کاالهای واس های که در بخرهای فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTاستفاده میشود ،نشان
میدهد

شکل -5هاب¬های زنجیره تامین بخر¬های فناوری اطالعات و ارتباطات دردنیا و ارتباطات بین¬کشوری آنها

پیوندهای عرضه در بخرهای مختلف بسیار متفاوت است به عنوان مثال در بخر فناوری اطالعات و ارتباطات ،مرکزیت چین را با
مالحظات زیر میبینی :
• ژاپن ،کره ،تایوان و چین در مورد کاالهای  ،ICTهاب مشترت کارخانههای آسیا هستند
• من قهای بودن زنجیرههای عرضه در فناوری اطالعات و ارتباطات از نساجی قویتر است
میتوان چنین نتیجهگیری کرد که احتمال انتقال ویروس از طرف عرضهکننده بسیار محتمل است و اختالالت تأمین در بخرهای تولیدی
آسیای شرقی احتماالً به بخرهای تولید سایر کشورها در سراسر جهان آسیب میرساند
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ال اخیراً مقالهای در بارونز41به نقل از مدیرعامل شرکت ارائه دهنده نرم افزار زنجیره
شواهد مرتبط با چنین انتقال آلودگی ،فراوان است مث ً
تامین چنین بیان نموده که "در دو دهه گذشته ،چین تبدیل به کارخانه جهانی شده کاالهای بسته بندی شده مصرفی ،خودرو ،پوشات،
فناوری پیشرفته؛ نمیتوان به شما بگوی که کدام بخر تحت تأثیر قرار نمیگیرد " سه غول تولیدکننده در آسیای شرقی یعنی چین،
کرهجنوبی و ژاپن بیر از  ٪25واردات آمریکا و بیر از  ٪50واردات محصوالت رایانهای و الکترونی این کشور را تشکیل میدهند
مجله اکونومیست به آسیبپذیری صنعت الکترونیک اشاره کرده و اینکه این صنعت بصورت معمول س ج موجودی بسیار پایینی دارد و
منبع جایگزینی نیز برای بسیاری از ق عات الکترونیکی خود ندارد بخر اپتیک نیز وضعیت مشابهی دارد قلب محل شیوع بیماری یعنی
استان هوبای به عنوان "دره نوری" 42چین شناخته میشود زیرا بسیاری از بنگاههای تولیدکننده اجزای فیبر نوری در آنجا مستقر هستند
(این اجزا ،ورودیهای اساسی برای شبکههای مخابراتی هستند) چیزی نزدیک به یک چهارم کابلهای فیبر نوری جهان و دستگاههای
مشابه در این استان قرار دارند استان هوبای همچنین محل کارخانههای بسیار پیشرفته برای تولید ریزتراشه است (این ریزتراشهها در
تراشههای حافظه فلر در دستگاههایی مثل تلفنهای هوشمند مورد استفاده قرار میگیرند)
اکونومیست به نقل از یکی از تحلیلگران ،حدس میزند که این بیماری همهگیر در هوبای ،بهتنهایی میتواند موجب کاهر قیمت 10
درصدی قیمت گوشیهای

هوشمند در سراسر دنیا گردد43

در شرایط کنونی ،بخر خودرو بهوی ه در شرق آسیا ،بعلت گسستگی در زنجیرههای عرضه بین المللی بهطور قابلتوجهی مختل شده
است به عنوان مثال ،کمبود ق عات وارداتی از چین ،شرکت کرهای هیوندای را وادار کرده است که تمام کارخانههای اتومبیل خود را
در کره تع یل کند همچنین شرکت ژاپنی نیسان کارخانهای را به طور موقت در ژاپن تع یل کرد این شوت حتی به اروپا نیز رسیده
است اخیراً فیات-کرایسلر هشدار داده است که احتماالً بهزودی خط تولید یکی از کارخانههای اروپایی خود را متوقف میکند جگوار
لندرور ،یک شرکت اتومبیلسازی مستقر در انگلیس ،اعالم کرد که احتمال دارد از پایان ماه فوریه ،بعضی بخرهایر با مشکل جدی
ق عه مواجه شوند و برای کاهر این دغدغه ،بصورت موقت مواد اولیه اض راری را در داخل چمدان از چین وارد کرده است
دادههای مرتبط با پیوندهای زنجیره تأمین چه میگوید؟
به ل ف پایگاه داده  ،OECDمیتوان پیوندهای زنجیره تأمین بینالمللی را بهراحتی ثبت و نمایر داد جدول  ،5-2وابستگی کشورها به
یکدیگر را در مورد تبادل کاالها ،نشان میدهد در این جدول ،تمرکز بر روی منبع محصوالتی است که یک کشور مستقی و غیرمستقی
خریداری میکند بهعنوان مثال ،ایاالت متحده چیزهای زیادی از چین وارد میکند  -و این واردات از طریق سه مسیر اساسی انجام
میشود مسیر اول ،از طریق واردات مستقی کاالهای ساخته شده در چین است برخی از این جنس واردات ایاالت متحده از چین ممکن
است توسط چین و در کشورهای دیگری تهیه شود به عنوان مثال ،چین ممکن است برای ساخت دوربینهایی که به ایاالت متحده صادر
میکند ،در ژاپن اجزای نوری پیچیده مرتبط را تولید کند
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. Barron’s
. 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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دوم ،واردات ق عات و اجزای چینی توسط شرکتهای آمریکایی است که سپس این ق عات در تولیداتی درآمریکا استفاده میشوند
آخرین مسیر ه شامل ق عات چینی به کاررفته در کاالهایی است که ایاالت متحده از کشورهای ثالث خریداری میکند به عنوان مثال،
صنعت اتومبیلسازی مکزیک ،که سالیانه تعداد زیادی اتومبیل به آمریکا میفروشد ،ق عات زیادی را از چین خریداری میکند
جدول  ،2نتیجه این محاسبات را نشان میدهد یکی از نکات کلیدی جدول این است که کاالها و ق عات تولید شده در ایاالت متحده،
آلمان ( ،)DEUچین ( )CHNو ژاپن ( )JPNدر هزینه کردهای تمام کشورهای مه  ،رق قابل توجهی دارند در تمام کشورهایی که
لیست شده اند ،ارزش افزوده چین کمتر از  3درصد از هزینههای نهایی نیست نکته دیگر ،نقر پررنگ من قه ای برخی کشورها است
به خصور در آمریکای شمالی ،ایاالت متحده برای کانادا و مکزیک نقر مسلط تری دارد ،همانند چین و ژاپن در شرق آسیا و انگلیس،
آلمان ،فرانسه و ایتالیا (بخصور آلمان) تأمین کنندگان اصلی سایر کشورهای اروپایی هستند
پیامد بارز نکته ذکر شده ،این است که اختالل در عرضه در ایاالت متحده ،آلمان ،چین یا ژاپن میتواند تأثیر بزرگی بر مصرفکنندگان
و بنگاههای اقتصادی در همه اقتصادهای بزرگ داشته باشد این دغدغه در مورد انگلیس ،فرانسه ،ایتالیا و کره نیز با شدت کمتری صادق
است
جدول  -7کاالها از کجا میآید؟ منبع ارزش افزوده مستقی و غیرمستقی در خریدها
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تجارت در خدمات
برخی از بخرهای خدماتی مانند مسافرت هوایی ،اجاره هتل و گردشگری ،بخاطر تاثیر جدی کووید 19-بر هر دو جنبه عرضه و تقاضای
آنها ،تحت تأثیر منفی آن قرار گرفته اند خدمات دیگری نظیر خدمات مالی و خدمات پزشکی چندان دچار اختالل نشدهاند به طور
کلی به نظر میرسد که این شوت تعامل بین فردی از راه دور را تشویق میکند از آنجا که این نوع تعامل (از راه دور) ،بخر مه
بسیاری از فعالیتهای خدماتی است ،ممکن است کووید ،19-به افزایر تجارت خدمات منجر شود
چقدر این بحران میتواند بد باشد؟ درسهایی از شوکهای تجاری قبلی
بحران جهانی  ،2008-2009به عنوان عامل فروپاشی بزرگ تجاری شناخته میشود این اتفاق بین سه ماهه سوم سال  2008و سه ماهه دوم
سال  2009رخ داده است این بحران ،شدیدترین سقوط تجارت جهانی ثبت شده در تاریخ و عمیق ترین سقوط از زمان رکود بزرگ
بوده و هنوز ه هست در این بحران؛ افت ،ناگهانی ،شدید و همزمان بود
تجارت جهانی از زمان جنگ جهانی دوم چند بار سقوط را تجربه کرده است ،اما شدت این سقوط در سال  ،2008-2009بزرگترین بود
همان ور که شکل زیر نشان میدهد ،تجارت جهانی طی سه دوره رکود جهانی که از سال  1965رخ داده است به میزان قابلتوجهی
سقوط کرده است  -رکود ناشی از شوت نفت در سال  ،75-1974رکود تورمیدر سالهای  1982-1983و رکود اقتصادی ،2001-2002
با توجه به آنچه در طی هفتههای اخیر مشاهده شده ،بحران کرونا احتماالً میتواند به بحران اقتصادی دیگری در س ج جهانی منجر شود

شکل  -6حج واردات دنیا و رکودهای تورمیمه
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در این شرایط ،خ ر رخداد یک آسیب دائمیدر سیست تجاری بعلت تغییر سیاستها و واکنر موسسات مختلف به این واقعه وجود
دارد ترکیبی از جنگ تجاری مداوم ایاالت متحده علیه همه شرکای تجاری این کشور (بوی ه چین) و اختالالت زنجیره تأمین که ناشی
از کووید  19است ،میتواند منجر به فشار برای تغییر در زنجیرههای تأمین فعلی در دنیا شود
ازآنجا که زنجیرههای عرضه برای بهبود بهرهوری ،بینالمللی شده اند ،از این حالت خارجکردن آنها ممکن است موجب شود آنها
برعکس عمل کنند که البته این اقدام چندان توصیه نمیشود
بهطورکلی ،اینکه به سایر کشورها نقر تأمینکننده بدهی  ،چندان نمیتواند خ ر به مخاطره افتادن تامین را کاهر دهد و حتی موجب
افزایر آن ه میشود به عنوان مثال اع ای این نقر به ژاپن ،نه تنها باعث میشود ،هزینهها افزایر یابد بلکه تولید را نیز در معرض این
خ ر قرار میدهد که با زلزله بعدی که بزرگتر از سال  2011باشد ،مواجه شوند
ما نباید به اشتباه ،همه گیری را به عنوان توجیهی برای ضد جهانیشدن تفسیر کنی هرچندکه ممکن است هزینههای اضافی ایجاد شود
منتهی تامین منابع دوگانه بین کشورها ،میتواند مشکل وابستگی بیرازحد به چین را کاهر دهد چند ملیتی ژاپنی از مدتی قبل به همین
منظورآغاز شده است و هدفر تنوع سرمایهگذاری مستقی خارجی در مناطقی بهغیر از چین است این چندملیتی بخاطر پیر بینی وقوع
کووید 19-ایجاد نشده بلکه بعلت افزایر دستمزدهای چین شکل گرفته است ما امیدواری که استفاده جدیتر از فناوری اطالعات و
ارتباطات ،بنگاهها را قادر سازد تا به طور موثرتری منابع جهانی را هماهنگ کنند

نکات کلیدی فصل
 همهگیریهای قبلی بعد از جنگ جهانی ،عموماً بر کشورهای ک اهمیت اقتصادی تأثیر گذاشته بودند ،اما همهگیری کووید-
 19درکشورهای پیشرفته ای مثل چین ،کره ،ایتالیا ،ژاپن ،آمریکا و آلمان ،افراد زیادی به این بیماری مبتال شده اند و این باعث
تاثیرگذاری جدی آن بر اقتصاد خواهد شد
 در این شرایط ،خ ر رخداد یک آسیب دائمیدر سیست تجاری بعلت تغییر سیاستها و واکنر موسسات مختلف به این واقعه
وجود دارد
 از آنجا که زنجیرههای عرضه برای بهبود بهرهوری ،بینالمللی شدهاند ،از این حالت خارج کردن آنها ممکن است موجب شود
آنها برعکس عمل کنند که البته این اقدام چندان توصیه نمیشود
 ما نباید به اشتباه ،همهگیری را به عنوان توجیهی برای ضدجهانی شدن تفسیر کنی هرچند که ممکن است هزینههای اضافی
ایجاد شود منتهی تامین منابع دوگانه بین کشورها ،میتواند مشکل وابستگی بیر از حد به چین را کاهر دهد
 در اثر کووید ،19-بخر خدمات در تمام کشورهای آسیبدیده به سختی ضربه خواهد خورد  -زیرا رستورانها و سینماها
خالی از مشتری هستند  -اما نگرانی جدیتر در جایی دیگر است و بخر تولید بیشترین ضربه را خواهد خورد

49

فصل - 6تامین مالی در زمان کروناویروس
از انجایی که اقتصاددانان سابقه خوبی در پیربینیها ندارند بنابراین اثر کووید 19-را در سیست مالی جهانی یا اقتصاد جهانی پیر بینی
نمیکنی

بلکه ایدههایی را بیان میشود که میتواند برای چگونگی تفسیر اتفاقهایی که ممکن است در آینده رخ دهند،کمک کننده

باشد اثر ویروس بر سیست مالی به موارد زیر بستگی دارد:
( )1میزان شیوع ویروس در جهان و تأثیر آن بر فعالیتهای اقتصادی
( )2واکنرهای سیاست پولی و مالی به شوت
( )3واکنرهای نظارتی به احتمال شکنندگی بانکها
سناریوهای اقتصادی فعلی از پیر بینی رشد ک و رکود اقتصادی در چندین کشور که تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته اند تا امکان
ایجاد رکود اقتصادی در س ج جهانی مانند آنچه در سال  2008رخ داد ،متغیر میباشند در شرایط فعلی ،فضای سیاست پولی کمینسبت
به زمان رکود بزرگ وجود دارد نظارت بانکی و چارچوب تصمی  ،یقینا نسبت به  12سال قبل گزینههای سیاسی بیشتری را پیشنهاد
میکند اما این سوال م رح است که آیا آنها واقعا برای بحرانهای سیستمیمناسب میباشند؟ سواالت سیاستی عمومیفوری و ضروری
زیادی در راب ه با شیوع ویروس و خسارتهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط به آن وجود دارد
یک فاکتور مه برای بررسی موضوع این است که آیا اختالالت مربوط به ویروس موقتی خواهد بود یا پایدار؟ این مساله مه است که
خسارت اقتصادی رخ داده توسط شوت ویروس (داشتن شیب  Vشکل و بهبود یا رکود و  Uشکل) باعث پیامدهایی برای سیست مالی
خواهد داشت در صورت بروز اختالل موقت در زنجیرههای تأمین یا شوت خفیف طرف تقاضا که منجر به تأخیر در مصرف میشود،
بانکها میتوانند حامیبنگاههای در حال فعالیت باشند ،خصوصا بسیاری از سیست های بانکی اروپا که با بانکها و بنگاهها در ارتباط
هستند تحقیقات اخیر نشان داده است که وام دهندگان میتوانند در زمان رکود و بحرانهای اقتصادی ،به بنگاهها کمک کنند(بولتون
 45از سوی دیگر ،کند شدن طوالنی مدت یا رکود ،پرداختها و وامها را تحت فشار قرار میدهد
و همکارن ،201644بک و همکاران).
وامها ی معوق ( منجمد شدن سیست مالی ) به جای تصحیج جدید بازارهای اوراق بهادار در سراسر جهان میتوانند به طور مستقی باعث
شکنندگی بانکها شوند به هر حال وامهای معوق خودشان را فورا نشان نمیدهند(در یک سناریوی ناسازگار منفی) و احتماال از نیمه دوم
سال  2020خودشان را نشان میدهند
برای ارزیابی تأثیر سناریوی ناسازگار یا منفی ،آزمون استرس توسط ناظران در سراسر جهان انجام میشود از جمله تستی که توسط
مکانیس نظارت واحد46و متخصصین بانکی اروپایی47برای بزرگترین بانکهای من قه اروپا و یورو انجام میشود آزمون استرس سال
 2018بر اساس افت تجمعی  ٪8.3در طی سه سال در سناریوی ناسازگار به این نتیجه رسید که حتی پس از چنین شوکی ،متوسط نسبت
44

. Bolton, et al
. Beck ,et al
46
). Single Supervisory Mechanism (SSM
47
). European Banking Authority (EBA
45
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 CET1همچنان  ٪10.1خواهد بود بدیهی است ،که درمیان کشورها و بانکها بی ثباتیهایی وجود دارد که میتواند باعث ورشکستگی
بانکها شود بوی ه در بین بانکهایی که وامهایشان در نواحی که بیشتر تحت تاثیر واقع شده  ،متمرکز باشد
واکنر با وام ضررده برای بانکها یک عکس العمل اشتباهی است اجازه دهید که کسب و کارها خودشان  ،جایگزین مالی درست را
پیدا کنند و اال اوضاع بدتر میشود در حالیکه که یک بحث آکادمیک وجود دارد که آیا همیشه شفاف سازی بهتر است؟ تجربه ناشی
از آزمون استرس اولیه  EBAدر اتحادیه اروپا نشان میدهد که وانمود کردن به خوب بودن شرایط برای ایجاد اعتماد ،ملثر نیست در
نتیجه بانکها به جای وامها ی با ضرر و زیان باید سرمایه و پول در گردش خود را حفظ کنند پیامدهای چنین وامهای با ضرر و زیانی،
سریع مشخص نمیگردد و مورد انتظار است که در اواخر سال  2020نمایان شوند
وامهای با ضرر ده تنها دلیل ورشکستگی بانکها نیستند در اکتبر گذشته ،بانک مرکزی هنگ کنگ با بانکهای اصلی خود اقدام به شبیه
سازی یک بحران مانند شیوع بیماری کووید 19-و چالرهای ناشی از آن کرد با این کار خ رات و ریسکهای احتمالی در این
شرایط شنا سایی شده و بانکهای مرکزی ،تنظی کنندهها و مشارکت کنندگان بازار مالی بهتر آماده میشوند و همچنین آسیب به سیست
مالی و اقتصادی محدودتر خواهد شد
چالر دیگر (گرچه با دو چالر قبل مرتبط است ) از دست رفتن اعتماد به بانکها ،خواه توسط سپرده گذاران یا توسط بازار باشد
ضرر بازارهای مالی به راحتی میتواند به اختالل در سیست تبدیل شود و نتیجه این اختالل زودتر از تاثیر وامهای معوق (ناموفق) در
ترازنامههای بانکها ظاهر میشود مداخله سریع بانکهای مرکزی به عنوان وام دهنده و تنظی کننده بازار ،آخرین فرصت در چنین
شرایط حساسی محسوب میشود
واکنر سیاسی ،مقامات سیاست پولی و مالی چه خواهد بود؟ در اتحادیه اروپا ،بانک مرکزی اروپا بر خالف بانک مرکزی فدرال آمریکا
و بانک انگلیس منابع خود را مصرف کرده است در حالی که ممکن است هنوز گزینه ای برای تاثیر بر منحنی بازده باشد اما چنین
اقداماتی بر تقاضای کل تاثیر نمیگذارد کاهر نرخ بهره منفی در حال حاضر ممکن است با اعمال فشار بیشتر بر ترازنامههای بانکی،
اثرات تقاضای کل را متعادل کند
از طرف دیگر ،سیاست مالی به وی ه در بعضی از کشورهای میانه رو مانند آلمان ،متفاوت است ایتالیا به تازگی خبر کاهر موقت
مالیات و صرف هزینه بیشتر برای مراقبتهای بهداشتی(با تأثیر منفی آشکار بر وضعیت مالی خود) را اعالم کرده است این معقول ترین
رویکرد در حال حاضر است ،اگرچه ممکن است در طوالنی مدت با افزایر بدهی ،منجر به بروز مشکالت بیشتر در این کشور شود
دولت ایتالیا ازکمیسیون اروپا درخواست کرده است که با توجه به کسری ناشی از کووید ،19-ضوابط را برای اعمال سیاست مالی این
کشور راحت تر کند در این بحران ،افزایر اوراق قرضه دولت ایتالیا و افزایر زیان ناشی از وام میتواند بانکهای ایتالیا را تحت فشار
قرار دهد آنها ممکن است به شروع مجدد برنامه مداخالت پولی 48و تالش هماهنگ در س ج اتحادیه اروپا نیاز داشته باشند

48

). Outright Monetary Transactions (OMT
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کووید 19-نمونه بارز یک شوکی است که کشورها به طور جداگانه از عهده آن برنمیآیند در نتیجه اقدامات هماهنگ در س ج اروپا
در برخورد با این چالر ضروری است فراتر از پرداختن به چالرهای سیست سالمت ،در سناریوهای ناسازگار ،همکاری سیاستهای
اقتصادی و مالی برای مناطق اروپا و یورو بسیار مه میباشد
به طور خالصه ،در منفی ترین سناریو ،کووید 19 -میتواند عواقب بسیاری برای سیست مالی به همراه داشته باشد بدیهی است که توجه
فوری بر جنبههای بهداشت عمومیو جلوگیری از همه گیر شدن ویروس در صورت امکان ،ضروری است اثرات جانبی در سیست مالی
به احتمال زیاد فوری رخ نخواهد داد  ،بنابراین میتوان پاسخهای مناسبی را در صورت وقوع آماده کرد از طرف دیگر ،اثر آشفتگی و
هراس در بازارها ممکن است خیلی سریع رخ دهد تجارب دهه گذشته برای مقامات نظارتی و سیاست پولی مفید خواهد بود پیشنهادات
زیر برای مقامات نظارتی :
( )1تمرکز روی اختالالت احتمالی در سیست مالی
( )2تقویت اعتماد در بازارهای مالی با نشان دادن آمادگی کامل برای مداخله
( )3آمادگی برای مداخالت احتمالی در حل و فصل مشکالت بانکهای بدون چش پوشی از بروز وقایع خ رنات

نکات کلیدی
 خسارت اقتصادی رخ داده توسط شوت ویروس موجب پیامدهایی برای سیست مالی خواهد داشت
 میزان شیوع ویروس در جهان ،چگونگی واکنرهای سیاستهای پولی و مالی و واکنرهای نظارتی بر بانکها جهت
جلوگیری از ورشکستگی  ،از جمله عوامیهستند که بر میزان اثر ویروس بر سیست های مالی تاثیر دارند
 عواملی مانند وامهای ضررده بانکی  ،از دست رفتن اعتماد به بانکها میتوانند موجبات ورشکستگی بانکها را به دنبال داشته باشند
 عدم اعتماد به موسسات مالی موجب ایجاد پیامدهای سریع در سیست های بانکی میگردد
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فصل  -7همه گیری :وجه تشابه هجومهای بانکی و کووید19-
"درسی که سال  1918برای ما داشت این بود که  :دولت ها باید درباره بحران حقیقت را بگویند مساولین باید اعتماد عمومیرا حفظ
کنند .راه انجام این کار این است که هیچ چیزی را تحریف نکنند ،چیزی را قشنگ تر جلوه ندهند ،و سعی در کنترل کسی نداشته باشند".
جان ام باری  ،آنفلوانزای بزرگ :داستان حماسی کشنده ترین بیماری تاریخ
در حال حاضر بیر از  85،000نفر حداقل در  60کشور جهان به کووید 19-مبتال هستد .سرعت انتقال این بیماری میتواند دو برابر
آنفوالنزای معمول و نرخ مرگ و میر آن  20برابر باشد؛ هرچند درباره سرعت انتقال ،تعداد دفعات بروز عالئ و عواقب بیماری ،نمیتوان
با اطمینان سخن گفت از آنجایی که این ویروس جدید است ،هنوز هیچ واکسن و درمان ق عی نیز برای آن پیدا نشده است
بنابراین چیز زیادی در مورد این ویروس نمیدانی  ،جز اینکه همه نگران هستند افزایر هر روزه تعداد مبتالیان و تشدید نگرانیها ،منجر
به کاهر فعالیتهای اقتصادی می شود مردم از رفتن به هر مکانی که امکان انتقال ویروس در آنجا باشد ،مانند ایستگاههای حمل و نقل
عمومی ،مدارس و محل کار ،اجتناب میکنند
این اجتناب تا زمانی ادامه خواهد داشت که مردم از قابلکنترل بودن بیماری م مان شوند و این اطمینان جز با پیدا شدن یک درمان ملثر
یا ک شدن احتمال ابتال به بیماری یا هر دو ،به دست نمیآید جای تعجب نیست که بسیاری از ناظران برای امسال پیر بینی کاهر رشد
 49برای خنثیکردن این شوت اقتصادی دارند.
اقتصادی را داشته و فعاالن بازار مالی ،انتظار سیاستهای پولی آسان تریرا
چالر جلب دوباره اطمینان عموم مبنی بر بی خ ر بودن اوضاع ،شباهت چشمگیری با همان چالشی دارد که مساولین برای مهار هجومهای
بانکی50با آن روبرو هستند به عبارت دیگر ،شناسایی و قرن ینه افراد مبتال به کووید ،19-مشابه شناسایی و ایزولهکردن بانکی است که
در مرز ورشکستگی قرار دارد.
بانکها مانند جعبههای سیاه هستند :ناظران بیرونی از ارزش داراییهای خود به وی ه پس از شوکی مانند سقوط بسیار زیاد قیمت داراییها،
آگاهی چندانی ندارند در نتیجه ،شنیدن اخبار بد برای سپردهگذاران این سوال را ایجاد میکند که آیا بانک توانایی پس دادن سپرده
آنها را دارد یا خیر؟
عالوه بر این ،بانکها در برابر برداشت قابل توجه سپردهها ،آسیب پذیر هستند پس گرفتن متوالی سپردهها بر حسب ارزش

صوری51،

امتیاز پیشتاز بودن52ایجاد می کند ،یعنی نفراتی که ابتدا به بانک مراجعه کنند ،پول خود را به طور کامل پس میگیرند و چیزی عاید افراد
صبور (یا صرف ًا کند) نمیشود و همین موضوع منجر به هجوم به بانکها میشود.
هجوم به بانکها ،مانند بیماریهای ویروسی ،مسری است اخبار مربوط به هجوم به یک بانک خار ،میتواند این واقعیت را فریاد بزند
که شاید بانکهای "ناکارآمد" دیگری نیز وجود داشته باشند و این باعث وحشت بیشتر شود به بیان دیگر ،وقتی افراد در مورد موضوعی
49

. easier monetary policy
. bank run
51
. face value
52
. first-mover advantage
50
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اطالعات کافی نداشته باشند ،شوتهای وارده میتوانند باعث رفتارهایی شوند که به افزایر نگرانی عمومیبینجامد حتی اگر همه باور
داشته باشند که اکثر بانکها قادر به بازپرداخت سپردهها هستند ،عدم اطمینان در مورد یک یا دو بانک میتواند انگیزه کافی برای هجوم
به بانکها باشد
این شباهتها نشان میدهد که ابزاری که برای کنترل هجومهای بانکی استفاده میشود ،ممکن است برای مدیریت پیامدهای اقتصادی
یک بیماری همهگیر مانند کووید 19-نیز مفید باشد.
بانک مرکزی با اع ای وام در مقابل وثیقههای محک به بانکهایی که بتوانند دیون خود را پرداخت کنند ،میتواند به راحتی هجوم
بانکی ناشی از نقدینگی را کنترل کند .اما اگر توانایی پرداخت بدهی بانکها مورد تردید باشد ،مشکل به سمتی میرود که مساوالن باید
سالمت بانکها را ثابت کنند سوال اینجاست در بحبوحه کسادی بازار و حراج مال التجارهها ،چگونه میتوان این کار را انجام داد؟
تجربه نشان میدهد که ملثرترین مکانیس برای ایجاد وقفه درگسترش آشفتگیهای مالی 53،که از نگرانیهای مربوط به بازپرداخت
بدهیها ناشی میشوند ،مکانیس افشا در شرایط فوق العاده54است آزمون های استرس ،قدرتمندترین این ابزارها هستند و هدف از انجام
آنها آشکار ساختن وضعیت واقعی بانکهاست در اواخر سال  ،2008تردید در مورد کفایت سرمایه بزرگترین واس ههای آمریکایی،
باعث شد تا سرمایه گذاران ،طلبکاران و مشتریان احتمالی برای انجام کار با آنها احتیاط کنند که این کار منجر به سقوط سرمایههای
بیوثیقه میشد انتشار نتایو آزمون استرس  19بانک بزرگ آمریکایی در میسال  ،2009بخر مهمیاز استرات ی مقابله با این دغدغه
بود (هیات مدیره سیست فدرال رزرو .)2009
انجام آزمونهای استرس در آمریکا سبب اعتماد مجدد شد ،زیرا آن ها در کار خود جدی بودند :بانکی که این آزمون را گذرانده بود،
میتوانست علیرغ بحران عمیق اقتصادی ،به وام گیرندگان سال 55وام بدهد اما مردم نیز باید اعتقاد پیدا میکردند که این افشاگریها
صادقانه است این ساوال م رح بود که آیا سیاستگذاران انگیزه ای ندارند که همه بانکها را سال اعالم کنند ،حتی اگر برخی ه سال
نبودند؟
دلیل اعتبار مساولین آمریکا در بحبوحه بحران مالی ،این بود که حتی پس از تزریق سرمایههای بزرگ در یک بنگاه در حال ورشکستگی
در اواخر سال  ،2008هنوز ه منابعی در اختیار داشتند تا به آن بنگاه کمک کنند در نتیجه ،سرمایهگذاران این خبر را پذیرفتند که
بانکهایی که آزمون استرس را انجام داده اند ،فقط نیاز به اضافه کردن  75میلیارد دالر به بودجه سهام56خود داشتند این خبر به کسب
و کارهای خصوصی که به تازگی دلگرم شده بودند ،این امکان را میداد که برای اولین بار پس از ورشکستگی بانک برادران

لیمن57،

مجدداً سرمایه گذاری کنند
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برای ممانعت از سقوط اقتصادی ناشی از شیوع یک بیماری ،به همان افشای تمام وکمال و باورپذیر نیاز داری  .حتی اگر مردم باور کنند
که تقریب ًا همه سال هستند ،باز ه دلیلی برای اجتناب از مکانهایی که احتمال مواجهه با شخص بیمار در آنجا باشد ،پیدا میکنند مردم
با شنیدن اخبار روزانه مبنی بر انتقال بیماری در دهها کشور ،به این نتیجه میرسند که در هر مکانی میتوان به بیماری مبتال شد همان ور
که در هنگام بحران ،اثبات سالمت یک بانک دشوار است ،در یک بیماری همهگیر نیز با دیدن کسی نمیتوان با اطمینان خاطر گفت آیا
ناقل بیماری هست یا خیر هر سرفه و ع سه ای باعث وحشت میشود.
درسی که از آزمون استرس  2009میگیری این است که برای محدودکردن رفتار بی ثبات کننده اقتصادی ،دانر دقیق و سیاستگذاری
سالمت عمومیبسیار مه هستند .دولتها باید )1 :با انجام آزمایرهای معتبر که ثابت کند جمعیت تقریباً عاری از ویروس شده)2 ،
قرن ینه ملثر افراد مبتال ،و  )3پیشرفت در درمان و کاهر تأثیر ویروس ،اعتماد مردم را برای ازسرگیری فعالیتهای روزمره ،به آنها
بازگردانند
موفقیت در این امرمستلزم این است که مردم به مساولین اعتماد کامل داشته باشند این اعتماد با ارائه اطالعات دقیق و به روز در مورد
شیوع بیماری ،شدت آن و روشهای موجود برای درمان و کنترل به دست میآید همان ور که جان باری استدالل میکند (به نقل قول
ال پرهیز کند هرگونه تالش برای تغییر واقعیتها ،از اعتبار
ابتدای فصل مراجعه کنید) ،دولت باید حقایق را بگوید و از سیاست بازی ،کام ً
خبرها کاسته و بازگشت اعتماد عمومیرا به تأخیر میاندازد

نکات کلیدی
 یکی از چالرهای مه در زمان وقوع بحرانهایی مانند شیوع یک همه گیری ،نگرانیها و هجوم مردم برای تهیه برخی کاالهای
ضروری و بانکها است
 ملثرترین مکانیس برای ایجاد وقفه درگسترش آشفتگیهای مالی58،که از نگرانیهای مربوط به بازپرداخت بدهیها ناشی میشوند،
مکانیس افشا در شرایط فوق العاده59است آزمونهای استرس ،قدرتمندترین این ابزارها هستند و هدف از انجام آنها آشکار ساختن
وضعیت واقعی بانکهاست
 برای ممانعت از سقوط اقتصادی ناشی از شیوع یک بیماری ،به جلب اعتماد مردم از طریق افشای تمام وکمال و باورپذیر اطالعات
مرتبط با بیماری نیاز داری  .در نهایت یکی از مه ترین عوامل کمک کننده در کنترل این قبیل بحرانها اعتماد مردم به دولت و
سیاست گذاران است
 برای محدودکردن رفتار بی ثبات کننده اقتصادی ،دانر دقیق و سیاستگذاری سالمت عمومیبسیار مه هستند .دولتها باید )1 :با
انجام آزمایر های معتبر که ثابت کند جمعیت تقریباً عاری از ویروس شده )2 ،قرن ینه ملثر افراد مبتال ،و  )3پیشرفت در درمان و
کاهر تأثیر ویروس ،اعتماد مردم را برای ازسرگیری فعالیتهای روزمره ،به آنها بازگردانند
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فصل -8نگاه واقعی و مالی برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی کووید19-
پیر بینی بازار ،نشاندهنده تأثیر ویروس کرونای جدید بر روی کشورها و اقتصاد جهانی است با این حال ارزیابی اقتصادی کشورها
بستگی به نحوه واکنر مقامات ،مشاغل ،مصرف کنندگان و سیاست گذاران دارد
ظاهرا کووید ،19-چشم انداز مطلوب رشد جهانی را از بین خواهد برد.
در پایان سال  ،2019شاخصهای اقتصادی در دنیا در حال افزایر بودند ،اما با شروع شیوع کروناویروس جدید ،میزان تلفات انسانی در
حال حاضر چشمگیر است و اختالل در امور روزمره شخصی و تجاری با قرن ینه ،تع یلی کار و محدودیتهای تحرت ،ابتدا در چین و
سپس در سراسر جهان گسترش مییابد وی گیهای اپیدمیولوژیک ویروس ،اینکه چه مدت و چه میزان شیوع پیدا میکند و چه تاثیری
بر اقتصاد جهانی دارد و چگونگی واکنر بازارهای مالی به اخبار ،شایعات و دادهها مشخص نیست و مدل سازی بر اساس پاسخ مقامات،
مشاغل ،مصرف کنندگان و بازارها و با توجه به شرایط ایجاد شده ،سخت و پیچیده است
اثر واقعی ویروس کرونا بر اقتصاد ،نیازمند ارزیابی چندین داده زیر است که بسته به شرایط کشورها ،این عوامل اثرات متفاوتی بر اقتصاد
کشورهای مختلف میگذارند
( )1زنجیرههای تأمین
( )2گردشگری  ،حمل و نقل و روابط بین بخرهای خدمات
( )3تقاضا و قیمت انرژی و کاالها
برآورد میشود مسیر تولید ،شکل " "Vیا " "Uرا نشان بدهد کاهر تولید ،ناشی از بسته شدن کارخانهها در کوتاه مدت است ،اما پس
از پایان قرن ینه و بازگشایی کارخانهها ،مجدداً تولید آغازمیشود از طرف دیگر خدمات شکل  Lرا تجربه خواهند کرد پیر بینی شده
این شوت به گردشگری و خدمات حمل و نقل آسیب وارد کند و فعالیتهای داخلی و رشد جهانی کند شوند میزان ل مه به خدمات
داخلی در حین شیوع بیماری ،بستگی به پاسخ مقامات ،مشاغل و مصرف کنندگان دارد دادههای مربوط به تغییر قیمت انرژی و کاالها،
بستگی به ساختار تولید ،مصرف و تجارت اقتصادی داشته و میتواند شوتهای دیگر را تشدید یا جبران کند افت قیمت انرژی و کاالها
باعث تضعیف سرمایهگذاری وکاهر رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صادرکننده میشود ،اما به طور بالقوه برای واردکنندگان،
تجار و مصرفکنندگان مناسب است
نکات کلیدی
 مجموعه عواملی که بر شدت تاثیر همه گیری بر اقتصاد جهانی وملی تاثیر میگذارد به شدت شیوع بیماری شامل مدت زمان و
گستره شیوع آن ،عملکرد مقامات ارشد ،شایعات ،اعتماد عمومی ،نحوه اثرگذاری بر میزان تقاضا و عرضه ،زنجیرههای تامین و تغییر
در میزان تقاضا برای خدمات حین و پس از بحران دارد
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فصل -9آیا با گسترش کروناویروس ،اتحادیه اروپا میتواند مرزهای خود را ببندد؟
بحران کروناویروس بحث گسترده ای را در مورد بسته شدن مرزها در من قه شنگن به عنوان روشی برای ممانعت از شیوع این بیماری
همهگیر ،به راه انداخته است .اتریر ورود برخی ق ارها از ایتالیا به خات این کشور را متوقف کرده و همزمان با گسترش ویروس،
سیاست مرزهای باز را نیز آزمایر خواهد کرد مقررات شنگن ،در صورت وجود تهدید برای سالمت عمومی ،محدودیتهای مسافرتی
را مجاز میکند .در این فصل به برخی از پیامدهای اقتصادی احتمالی بسته شدن مرزها نگاهی میاندازی .
بسیاری از کارکنان با تکیه بر توافقنامه شنگن و بدون کنترل روادید از مرز عبور میکنند .در سال  2018بیر از  1.9میلیون نفر از ساکنان
کشورهای عضو شنگن برای رفتن به محل کار خود از مرز عبور کردند همان ور که در نمودار  1مشاهده میکنید ٪0.9 ،از شهروندان
شاغل ساکن درکشورهای عضو شنگن ،در آن سوی مرز کار میکنند سه کارکنان برون مرزی به وی ه در اسلواکی (، )٪5.5
لوکزامبورگ ( ، )٪2.7کرواسی  ،استونی و بل یک زیاد است.
اهمیت توافقنامه شنگن از رفت وآمدهای کاری بین مرزها فراتر میرود .در سال  ، 2018شهروندان  27کشور اتحادیه اروپا در یک شب،
تقریباً  320میلیون سفر بین مرزی به  27کشور دیگر اتحادیه اروپا داشتند که بیر از  39میلیون ( )٪12این سفرها برای اهداف کاری
بودند.

شکل  -7کارمندان بین مرزی بعنوان جمعیت شاغل مشترت ()2018
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شکل -8تعداد سفرهای برون مرزی شهروندان  27کشور عضو اتحادیه اروپا به دیگر کشورهای عضو در یک شب ()2018

بررسی اثرات کنترل مرزها در سال  2015و در بحبوحه بحران مهاجرت ،نشان داد که احتماالً اثر مستقی چندانی بر اقتصاد نخواهد داشت.
اما در حال حاضر ،ارزیابیها نشان دهنده نتایو متفاوتی هستند :متوقف کردن سفرهای بین مرزی ،اختالل عمده ای در فعالیتهای اقتصادی
ایجاد خواهد کرد بنابراین جای تعجب ندارد که اتحادیه اروپا فعالً تصمیمیبرای بستن مرزها نداشته باشد
الف -دالیل شخصی

نمودار -7تعداد سفرهای برون مرزی شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک شب در مقیاس میلیون ()2018-2012
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ب) دالئل شغلی و تجاری

نکات کلیدی
 یکی از موانع اصلی برای بستن مرزهای شنگن در شرایط همه گیری مانند آنچه اخیرا در مواجهه با کووید 19-اتفاق افتاد ،اثر شاخص رفت و
آمدهای مرزی بر اقتصاد و اهمیت آن بوده است
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فصل  -10تجارت و مسافرت در زمان اپیدمی
در سال  ،1720یک کشتی باری از لبنان که دارای پارچههای گران قیمت بود ،به بندر مارسی رسید کمیسیون بهداشت ،شک و تردیدهایی
در خصور بارگیری این کشتی داشت ،زیرا طاعون در شرق مدیترانه گسترش یافته بود این کشتی ه مانند دیگر کشتیهای مناطق
شرق مدیترانه ،در قرن ینه قرار گرفت به طور معمول ،خدمه و محتویات کشتی میبایست  40روز در قرن ینه بمانند تا از عدم ابتال به
بیماری عفونی و مسری سرنشینان و بار کشتی ،م مان شوند
اما بزودی نمایشگاه نساجی ،در نزدیکی بندر مارسی برپا میشد کمیسیون بهداشت تحت فشار تاجران ثروتمند ،نظر خود را در خصور
قرن ینه نمودن کشتی ،تغییر داد و اعالم کرد کشتی میتواند تخلیه شود و اینگونه ،خدمه کشتی وارد شهر شدند تنها چند روز بعد
مشخص شد که تصمی کمیسیون بهداشت اشتباه بوده است کشتی ،طاعون را با خود به بندر مارسی آورده بود بیماری مانند آتشی در
بوتههای خشک گسترش یافت مقامات بندر مارسی نتوانستند مانع از تلفات گسترده بیماری شوند
اواخر قرون وس ا ،در سالهای  ،1351-1346طاعون بزرگ از طریق بنادر دریای مدیترانه به اروپا آمده بود در آن زمان ،مردم خ ر
بیماری طاعون را در بندرمارسی احساس کرده بودند برخالف اوضاع حاک بر قرون وس ی ،درت این بیماری برای مردم و پادشاهان،
خیلی دور از ذهن و دشوار نبود به دستور پادشاه فرانسه و پاپ ،یک دیوار جهت جلوگیری از پیشروی طاعون ،در پرووانس ساخته شد
گردشگران امروز ،هنوز ه میتوانند بخرهایی از آن دیوار را ببینند این دیوار بیر از دو متر ارتفاع داشت و برجهای نگهبانی آن
توسط سربازان اداره میشد این سربازان مانع از عبور افرادی میشدند که قصد گذشتن از دیوار را داشتند
اگرچه برخی از افراد توانستند از دیوار بگذرند ،اما شیوع مرگ سیاه(طاعون) در اروپا تا حدود زیادی به بندر مارسی محدود شد در
حالی که حدود صد هزار نفر -یک سوم جمعیت -در مارسی جان باختند ،مابقی مردم اروپا (سال )1350نجات یافتند هیچ معجزه درمانی
و پزشکی اروپا را نجات نداد ،اما مداخله ملثر دولت ،نتیجه بخر بود
شیوع کرونا ویروس در ووهان ،همانند اوضاع آن زمان بندر مارسی در سال  1720میباشد در آنجا نیز ،مقامات محلی در ابتدا واکنر
نامناسبی نشان دادندکه باعث شیوع این بیماری شد در ووهان و مارسی ،به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری ،محدودیت شدید برای
مسافرت و جابه جایی ،اعمال شد در هر دو مورد ،قرن ینه انبوه تنها تا حدودی با موفقیت رو به رو شد هنوز مشخص نیست که آیا تعداد
زیادی از مردم جهان با وجود گسترش کرونا ویروس در خارج از چین ،از بین خواهند رفت یا خیر؟ آیا این موضوع ،یک اپیدمی جهانی
خواهد بود و منجر به مرگ میلیونها نفر خواهد شد؟
با این حال ،این سلال اساسی پیر میآید که:
در این شرایط و در دنیای جهانی شده ،جابه جایی و مسافرت ،چه مقدار باید باشد؟ به عبارت دیگر ،آیا مانند معاملهگران حریص نساجی
بندر مارسی در سال  ،1720امروز ه افراد جامعه جهانی مقصر شیوع این بیماری شناخته میشوند؟
با شروع  ، SARSسه چین از تولید اقتصاد جهانی حدود  ٪4بود امروزه سه چین از اقتصاد جهانی  ٪16است و این سه همچنان در
حال رشد است میلیونها نفر ساالنه به چین و از چین به سایر کشورها سفر میکنند وجود بیر از  70پرواز بینالمللی از چین ،امکان سفر
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به گوشه و کنار زمین را به سرعت فراه میکنند این جابهجاییها و سفرها – اگرچه به اندازه چین نیستند -در سایر مناطق جهان نیز (که
دائماً در حال تولید عوامل بیماری زای جدیدی مانند ابوال و  HIVهستند) ،در حال اتفاق افتادن است
جالب توجه است که طب مدرن ،تقریباً در پیرگیری از شیوع بیماری و معالجه بیماران ،همانند سال  ،1720ناتوان است هیچ واکسیناسیون
و درمان ملثری ه وجود ندارد در خود چین ،بسیاری از پزشکان بخاطر ابتال به ویروس کرونا درگذشتند فقط میتوان گفت ،همانند
شیوع بیماری در بندر مارسی و ووهان ،همان اقدامات اولیه  -قرن ینه – از جان مردم حراست و حفاظت میکند سلال اساسی این است
که آیا جابهجایی و مسافرت باید بسیار محدود شود و به همان شیوه ای باشد که جوامع مدرن اولیه اروپا با استفاده از آن ،خود را از طاعون
محافظت میکردند؟
این سلال را میتوان به دو بخر تقسی کرد:
اول -آیا اعمال محدودیت بسیار زیاد بر سفر ،م لوب است؟
دوم -آیا اصالً امکان پذیر است؟
پاسخ من قی این است که ارزش زندگی انسانها ،باید از نظر اقتصادی مورد توجه قرارگیرد با وجود همه شرطها و محدودیتهایی که
میتوان از دیدگاه فلسفی در مقابل چنین محاسباتی قرار داد ،بدون عدد و رقمیکه نشان دهنده ارزش زندگی انسان باشد ،نمیتوان این
محدودیتها را ارزیابی کرد میانگین سود و هزینه این محدودیتها برای هر نفر ،حدود  10میلیون دالر برآورد شده است
برای درت بهترموضوع ،هزینهها باید با دستاوردهای عظی عملکرد اقتصادی که تجارت آزاد کاالها و مردم را امکان پذیر کرده ،مقایسه
شوند .تنها در چین صدها میلیون نفر در طی  20سال گذشته از بدترین شرایط فقر ،نجات پیدا کرده اند در سال  ،1980بیر از نیمیاز
جمعیت چین و در سال  ،1998کمتر از یک چهارم از جمعیت چین ،با کمتر از  2دالر در روز زندگی میکردند(مارتین  )2006در سراسر
جهان نیز ،هر جا که اقتصاد آزاد (جا بهجایی کاال و افراد) امکان پذیر باشد ،مردم از دام فقر رهایی مییابند
شاید اپیدمی یک بیماری در سراسر جهان ،تاوانی است که انسان بهخاطر تمایل به مزایای جهانی شدن میپردازد؛ ولی سوال این است که
آیا اپیدمیهای آینده بدتر میشوند؟ اپیدمی بعدی میتواند به اندازه ویروس کرونا مسری باشد ؟ و در حد سارس( ٪10مرگ و میر)،
مرس ( )30٪یا ابوال (میزان مرگ و میر  )٪90-60کشنده باشد؟ حتی اگر چنین اپیدمیهایی خیلی محتمل نباشند ،باید محاسباتی در
خصور هزینههای ناشی از اپیدمی و مزایای جهانی شدن در نظر گرفته شود شاید به جان خریدن خ ر چنین اپیدمیهایی به هر قیمتی
ارزش داشته باشد و با منافع هنگفت اقتصادی حاصل از جهانی شدن جبران شود خوشبختانه ،بسیاری از فواید جهانی سازی ،بدون
خ رهای هولنات تهدیدکننده سالمت ،حاصل میشود الزم نیست مبادله آزاد کاال و سرمایه محدود شود ،زیرا بیماریهای کمیاز طریق
کاالهای آلوده منتقل میشوند
منتها برای جلوگیری از خ رات ناشی از اپیدمیها ،میتوان محدودیتهای خاصی در نظر گرفت مثال میتوان برای کشورهایی که در
آنها به عنوان مثال حیوانات وحشی ،فروخته و خورده میشوند (مانند چین ،تا همین اواخر) ،مجوز سفر بدون محدودیت در نظر گرفت؛
ال چند هفته را در قرن ینه بگذراند
ولی هر مسافری که از آنجا بیاید و یا از آنجا برگردد ،باید تحت معاینات پزشکی قرار بگیرد و احتما ً
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این امر نه تنها یک دیوار مجازی جهت مقابله با اپیدمی بزرگ بعدی را ایجاد میکند ،بلکه به مقامات بهداشتی در سرتاسر جهان نیز فشار
میآورد تا شیوههای خ رناکی را که به سرایت عوامل بیماریزا کمک میکنند ،محدود سازند؛ حتی اگر شرکتهای هواپیمایی،
هتلداران و آژانسهای مسافرتی در کوتاه مدت از چنین قوانینی ناراضی باشند و شکایت کنند تجربه ووهان نشان داد که درمورد حد
واقعاً م لوب سفر در شرایط اپیدمی ،به بحثی گسترده در داخل و خارج از محافل علمینیاز است

نکات کلیدی
 مبادالت بین المللی به وی ه با ک شورهایی مانند چین که سه آن از تجارت جهانی  16در صد ا ست ،از مزایای جهانی شدن ا ست
که برای طرفین معامله سررودآور اسررت برای افزایر آمادگی جهت مقابله با انواع اپیدمی های آینده ،الزم نیسررت تا از این سررود
سرشار چش پوشی کرد اما وضع قوانین مناسب برای کنترل سفرها و سالمت افرادی که به کشورهای در معرض خ ر (مانند چین
که حیوانات وحشی خرید و فروش و خورده میشود) سفر میکنند ،برای پیشگیری از تبدیل یک اپیدمی به پاندمیمورد نیاز است
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فصل  -11دوره زمانی طاعون و ابوال
قبل از کووید ،19-آخرین اپیدمی که توجه جهانیان را به خود جلب کرد ،اپیدمی بیماری ابوال در سال  2014-2015بود ابوال بیماری
بسیار عفونی بود که میزان مرگ و میر زیادی داشت و هیچ درمان شناخته شدهای ه برای آن وجود نداشت و خ رات جدی کارکنان
بهداشتی و افراد مبتال به آن را تهدید میکرد
ابوال و طاعون ،دورههای کمون نسبتاً مشابهی دارند و هر دو منجر به مرگی دردنات میشوند در واقع ،برای مدتی در دهه  ،2000برخی
از کارشناسان معتقد بودند که ابوال نوعی طاعون است و از فردی به فرد دیگر منتقل میشود در حالی که این نوع انتقال فقط در مورد
یک نوع نادر و بسیار کشنده طاعون ،یعنی طاعون ذات الریه وجود داشت ،اما یافتههای اخیر نشان دادند انتقال طاعون ،توسط شپرهای
بدن میباشد خوشبختانه داروهای درمان کننده هر دو بیماری کشف شدند (واکسن )VSV-EBOV
به علت شباهت بسیار زیاد طاعون و ابوال و همچنین گسترش اپیدمی کووید ،19-در این فصل ،مرگ و میر ناشی از این دو بیماری ،نقر
اقدامات عمومیدر مهار آنها و تأثیرات اقتصادی آنها مورد بررسی قرار میگیرد
مرگ بر اثر طاعون و ابوال
در ابتدا شیوع بیماری ابوال در غرب آفریقا ،در مورد پیامدهای مرگ و میر ناشی از این اپیدمی ،پیربینیهای هشدار دهنده ای صورت
گرفت و همچنین با شبیهسازیهای اقتصادی پیربینی شد که اگر این بیماری گسترش یابد ،یک میلیون نفر و یا بیشتر ،در شر ماه آینده
خواهند مرد سازمان جهانی بهداشت ،اواسط اکتبر سال  2014پیربینی کرد که به طور میانگین در هر هفته  10،000مورد جدید ،جان
خود را از دست میدهند دادههای خالصه ،در جدول  1و شکل  a1و  b.n1ارائه شده است
با وجود داده های دموگرافی بسیار فراوان مربوط به بیماری ابوال ،مورخان مرگ سیاه(طاعون) ،اطالعات بسیار کمیدر مورد این بیماری
و مرگ و میر ناشی از آن دارند
سازمان جهانی بهداشت بیان میکند نیمیاز کسانی که به طاعون مبتال شده بودند ،بدون نیاز به هرگونه معالجه پزشکی بهبود یافتند در
سال  ،2014در ماداگاسکار  119فرد به طاعون کبدی مبتال شدند که  40نفر از آنها جان خود را از دست دادند میزان مرگومیر ناشی
از ابوال در سالهای  2015-2014بسیار کمتر از طاعون بود
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جدول -8اپیدمی ابوال  :مبتالیان و مرگ و میرها

جدول  ،1نرخ مرگ و میر بسیار زیاد  -تقریباً  - ٪5در میان کارکنان بهداشتی و درمانی (به نسبت کل مرگومیرها) در هنگام شیوع
ابوال را نشان میدهد شاید رویههای دست و پا گیر در "پوشیدن و درآوردن" لباسهای محافظتی بسیار نامناسب ،که توسط کارکنان
بهداشتی پوشیده میشد ،باعث کوتاهی عمر برخی از آنها گردید
عجیب ترین و غیر محتملترین قربانی ،یک استاد زیست شناس به نام مالکوم کازادبان بود که در سال  2009در اثر شیوع بیماری طاعون
در شیکاگو درگذشت این فرد در معرض یک ویروس ،در آزمایشگاه خود قرار گرفت اما محتملترین قربانیان طاعون ،همیشه فقرا
بودهاند همچنین افراد مرفه دیگری ،مانند والدین و خواهران و برادران بازرگان فلورانس ،فرانچسکو داتینی و دو اسقف اعظ کانتربری،
در پی شیوع سریع طاعون درگذشتند که مرگ این افراد در بین همتایان و همساالنشان ،بسیار عجیب و استثنایی بود

نمودار -8موارد تجمعی در گینه  ،لیبریا و سیرالاون
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نمودار -9میزان مرگ و میر در گینه  ،لیبریا و سیرالاون

اقدامات عمومی
چرا طاعون در اروپای غربی طی قرن شانزده و هفده فروکر کرد؟ و چرا قبل از این زمان ،فروکر نکرد؟ محتملترین دلیل ،اقدامات
گسترده عمومیدر قالب قرن ینه سازی ،از بین بردن زبالهها و برخورد جدی در مواجهه با تخلفات بود چنین اقداماتی ،احتمال انتقال
بیماری از کک (و شپر) به انسان را کاهر داد اثربخشی اقدامات مرتبط با بهداشت عمومی ،بستگی به آمادگی و همکاری جامعه و به
طور کلی چگونگی برخورد حاکمیت با رفتارهای ضد اجتماعی (عدم همکاری مردم) دارد
اقدامات عمومیمی تواند منجر به پیروزی شود سیاست جداسازی افراد مشکوت به طاعون ،میتواند کارایی زیادی داشته باشد؛ در این
خصور سیاست انگلیس در تع یل کردن سازمانها و در خانه ماندن افراد سال  ،نتیجه مثبتی داشت
اقدامات شهرداری ایتالیا مانند قرن ینه و ممنوعیت راهپیمایی ،باعث کاهر شیوع طاعون در بخرهایی از کشور ،در قرن هفده شد
در آستانه بحران ابوال ،به ازای هر  1000نفر سکنه ،در سیرالاون  0.022در لیبریا  0.014در گینه  0.115پزشک وجود داشت اگرچه این
پزشکان نمیدانستند که چگونه طاعون یا ابوال را درمان کنند ،اما این اعداد ،نمایانگر زیرساختهای ضعیف پزشکی بودند هر سه کشور
مبتال به بحران ابوال ،بسیار فقیرتر از ایتالیا و انگلیس قرن هفده بودند
این بیماری قبالً در گینه ،حدود  60نفر را به کشتن داد و در  22مارس  2014به عنوان بیماری ابوال شناخته شد در آن زمان  WHOآن
را "اپیدمی محدود جغرافیایی و من قه ای" توصیف میکرد در اواخر ماه مه که این بیماری به سیرالاون رسید و تعداد مرگ و میرها
تقریباً به هزار نفر رسید WHO ،اپیدمی این بیماری را "هشدار بینالمللی" اعالم کرد

65

درمان
شیوع ابوال به دلیل کشنده بودن،کمون طوالنی مدت و نبود درمان پزشکی مشخص ،موجب ترس و وحشت شد از بین رفتن طاعون ،به
عنوان یک تهدید در بیشتر نقاط جهان ،متکی به اقدامات پیشگیرانه بود تا مداخالت پزشکی یکی از اصلی ترین اقدامات در برابر گسترش
آن یعنی قرن ینه ،شامل جداسازی قربانیان به مدت  40روز (طبق گفته ی کتاب مقدس) بود
در صورت عدم درمان بیماری ،قرن ینه سالح اصلی در برابر ابوال بود در زمان اپیدمی ابوال در سال  ،2014هیچ درمانی وجود نداشت تا
اینکه با تولید واکسن در ژانویه  ،2014این بحران تقریباً تمام شد
عواقب اقتصادی
در اکتبر سال  ،2014بانک جهانی پیربینی کرد که ابوال برای کشورهای آسیب دیده در سال  25 ،2015میلیارد دالر ،تقریبا معادل دو
برابر تولید ناخالص داخلی آنها ضرر اقتصادی داشته است در ژانویه سال  ،2015این پیربینی به  1.6میلیارد دالر کاهر یافت که البته
هنوز ه رق قبل توجهی بود ،یعنی تقریبا معادل  ٪12تولید ناخالص داخلی اما در واقع ،تأثیر ابوال در س ج فعالیتهای اقتصادی بسیار
کمتر از این بود مثال افت قابل توجه تولید ناخالص داخلی در سیرالاون در سال  ،2014عمدتا به دلیل سقوط جهانی قیمت سنگ آهن
بود و نه ابوال

نمودار -10رشد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای تحت تأثیر اپیدمی ،در سالهای 2017-2009

تخمینهای مشابه و قابل قیاس با تأثیر اقتصادی طاعون ،غیرممکن است اقتصاد پایه پیربینی میکند که شوکی مانند مرگ سیاه(طاعون)،
که باعث کاهر جمعیت میشود اما سهام سرمایه و سایر ذخیرههای طبیعی را دست نخورده نگه میدارد ،منجر به کاهر تولید میشود
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اما دستمزد را نسبت به سایر پرداختهای عوامل تولید60افزایر میدهد بدون شک ،اولین حمله مرگ سیاه(طاعون) در غرب اروپا منجر
به بهبودی قابل توجهی در س ج رفاه زندگی برای بیشتر بازماندگان شد برخی معتقدند که دستمزدهای باال منجر به صرفه جویی در
استخدام نیروی کار و توجه به تکنولوژی جایگزین نیروی کار ،مانند چاپخانه گوتنبرگ شده است
اپیدمی ابوال در سال  2015-2014تحت کنترل سازمانهای غیردولتی مانند پزشکان بدون مرز ،سازمانهایی مانند  WHOو کشورهای
درگیر اپیدمی قرار گرفت براساس دادههای  ،WHOاین بیماری همه گیر(ابوال) تا اواسط اکتبر سال  2015منجر به مرگ  11313نفر
شد تعداد مرگ و میر ابوال بسیار کمتر از مرگ و میر ناشی از قح ی در سومالی در سالهای  2011-2012و یا مرگ و میر ناشی از
ماالریا در جنوب صحرای آفریقا در سال  0.4( 2014میلیون) ،بود؛ اما تأثیر جهانی آن به مراتب بیشتر بود
در اوج بحران ،پل فارمر ،متخصص بهداشت عمومیهاروارد ،تاکید داشت که "در صورت تشخیص سریع بیماران و مراقبتهای حمایتی
گسترده ،اکثر مبتالیان (حتی  90درصد) ،زنده میمانند " به عبارت دیگر ،با توجه به وحشت ناشی از ابوال و زیرساختهای قدیمیسالمت
و اقتصادهای فرسوده ،کار عملی دیگری نمیشد انجام داد
نکات کلیدی
 نرخ مرگ و میر بسیار زیاد  -تقریب ًا  - ٪5در میان کارکنان بهداشتی و درمانی (به نسبت کل مرگومیرها) در هنگام شیوع ابوال به
دلیل استفاده نامناسب آنها از تجهیزات حفاظت فردی بود
 فروکر کردن طاعون در قرن شانزده و هفده به واس ه اقدامات گسترده عمومیدر قالب قرن ینه سازی ،از بین بردن زبالهها و
برخورد جدی در مواجهه با تخلفات اتفاق افتاد
 اثربخشی اقدامات مرتبط با کنترل یک بیماری به آمادگی و همکاری جامعه و به طور کلی چگونگی برخورد حاکمیت با رفتارهای
ضد اجتماعی (عدم همکاری مردم) بستگی دارد
 سیاست جداسازی افراد مشکوت به طاعون ،کارایی زیادی در کنترل آن داشته است؛ در این خصور سیاست انگلیس در تع یل
کردن سازمانها و در خانه ماندن افراد سال  ،نتیجه مثبتی داشت
 از بین رفتن یک بیماری همه گیر بیر تر از اینکه به اقدامات پزشکی بستگی داشته باشد به اقدامات پیشگیرانه بستگی دارد زیرا
عموما زمان اوج همه گیری هنوز واکسن یا درمانی برای بیماری وجود ندارد به وی ه قرن ینه و جداسازی مبتالیان نقر مهمیدر
کنترل همه گیریهایی مانند طاعون داشته است
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فصل  -12سیاستهای پولی کووید 19
آیا فدرال رزرو باید نرخ بهره را در واکنر به کووید  19پایین بیاورد؟ به طور کلی ،فرض کنید که یک بیماری همه گیر و جدی شود و بخر
بزرگی از اقتصاد برای چند هفته یا چند ماه از کار بیفتد در آن صورت بانک فدرال یا سیاستمداران اقتصادی باید چه اقدامیدر مورد آن انجام دهند؟
اولین گزینه ممکن این است که بانک فدرال نرخ بهره را پایین نیاورد این یک شوت عرضه کالسیک است و چیزی به غیر از تقاضا نمیتواند آن را
بر طرف کند در صورت بسته بودن فروشگاهها ،چه دلیلی برای تشویق هزینههای بیشتر وجود دارد؟ حتی اگر به مردم پول داده شود تا زمانی که
مغازهها و کارخانهها بسته باشند ،نمیتوانند از این پول استفاده ای کنند اولین کاری که بانک مرکزی باید انجام بدهد این است که از خود سوال کند
که آیا این یک شوت عرضه است یا تقاضا؟ باید به شوت تقاضا واکنر نشان داده شود
اما عرضه و تقاضا به سادگی قابل تشخیص نیستند شاید یک شوت عرضه ،کاهر تقاضای مرتبط به خودش را موجب شود یک بیماری همه گیر
نیز اثراتی بر تقاضا دارد مردم در خانه باقی میمانند و برای خرید هیچ وسیله ای بیرون نمیروند کار بانک مرکزی این است ،که نرخ بهره طبیعی
واقعی را مشخص کند و نرخ بهره اسمیبر اساس آن تغییر میکند بنابراین هیچ نیرویی برای بی ثباتی تورم وجود نخواهد داشت پس اگر اقتصاد
فلو شود ،مردم ه هیچ هزینه ای نخواهند کرد زیرا فروشگاهها بسته هستند و آنها پولهایشان را پس انداز میکنند (مگر اینکه هیچ درآمدی نداشته
باشند) در نتیجه به همین دلیل مردم برای گرفتن وام نیز اقدام نخواهند کرد و نرخ بهره افت شدیدی میکند
اما نکته این است که به نظر میرسد جواب صحیج این است که اساسا سوال م رح شده اشتباه است در نظر گرفتن عرضه و تقاضای کل ،یک
چارچوب اشتباهی برای تصمی گیری است اگر اقتصاد برای چند هفته یا چند ماه متوقف شود ،چه توسط مردم و چه توسط دستورالعملهای
بهداشت عمومی ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خاموش کردن اقتصاد مانند خاموش کردن یک المپ نیست ،همانند خاموش کردن یک راکتور هسته ای
میباشد باید آن را به آرامیو با دقت انجام داد ،در غیر این صورت از بین میرود
در آینده با مشکالت مالی بزرگی مواجه هستی

فروشگاهها و کارخانهها ممکن است تع یل شوند ،اما همچنان زمان در حال گذر است کسب و

کارها هنوز باید بدون هیچ درآمدی بدهیهای خود را پرداخت کنند آنان به احتمال زیاد باید دستمزد کارکنان خود را نیز پرداخت کنند -واال مردم
برای پرداخت موادغذایی چکار باید بکنند؟ مردم مجبور هستند بدون هیچ درآمدی ،اجاره و رهنهای خود را ه پرداخت کنند که این خود به
تنهایی میتواند موج عظیمیاز ورشکستگی ،درماندگی و یا ناتوانی در پرداخت صورتحسابها را به دنبال داشته باشد و به آرامیموجب فلو شدن
اقتصاد در بلند مدت و ایجاد یک فاجعه مالی گردد
اگر تولید ناخالص داخلی از دست رفته ،برگردد مشکل کاهر خواهد یافت و کافیست در مقابل محصوالت آینده ،وام گرفته شود اما تولید ناخالص
داخلی بر نمیگردد اگر این مشکالت مالی توسط یک بخر از اقتصاد حل نشوند ،س حی از تولید ناخالص داخلی باید به سرعت برگردد اما تولید
ناخالص داخلی ساخته نشده کامال جبران نمیشود یک کفاش که در یک روز یک جفت کفر میسازد وقتی بیمار شود دیگر کفشی نمیسازد
وقتی کفاش بهتر شد باز یک جفت کفر را در یک روز میسازد و نمیتواند به خاطر زمان از دست رفته ،به جای یک جفت دو جفت کفر بسازد
برخی از تقاضاها ممکن است انباشته شوند ،برخی از تواناییها برای تولید باالتر از ظرفیت برای مدتی وجود خواهد داشت اما مشخصا سوددهی
ندارد بنابراین ،پولی که به طور موقت مورد نیاز است نمیتوان با تکیه بر درآمد آینده قرض گرفت ،حتی اگر بانکها وام دهند
دو بازار آزاد را در نظر بگیرید در بازار آزاد اول ،همه بیمه فراگیر هستند و بیمه در زمان بحران مقدار زیادی پول به بیمه شدگان پرداخت میکند و
بیمه گذار نیز در مواجه با این رویداد غیر منتظره ورشکسته نمیشود اما این اتفاق نیفتاده است
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در دومین و بهترین بازار آزاد  ،همه میدانندکه در هر لحظه ممکن است برای چند ماه اقتصاد فلو شود و هر شخص  -هر بنگاه – به اندازه کافی پس
انداز دارد که مثال شر ماه بدون درآمد ،دوام بیاورد پس انداز احتیاطی باید این کار را انجام دهد هر چند که بسیاری از اقتصاد دانان مساله " اشباع
پس انداز" را عنوان میکنند اما اشباع پس انداز متداول نمیباشد و تعداد زیادی مصرف کننده بخور و نمیر و شرکتهای اهرمیوجود دارند در
گذشته ،در موقع خراب شدن محصول ،قح ی ،طاعون ،جنگ ،فقط برای زمستان برنامه ریزی میگردید و واکنر کلی این بود که سعی میکردند
غالت کافی برای گذر از زمستان داشته باشند البته این م لب همیشه و برای همه صادق نبود
به فدرال برگردی در صورت عدم وجود پس انداز احتیاطی ،ممکن است م البات مالی خاموش شوند اما نمیتوان کل اقتصاد را خاموش کرد مردم
به غذا ،گرما ،برق ،نتفلیکس61،بیمارستانها و موارد دیگر نیاز دارند در مجموع ،به نظر میرسد که به یک برنامه برای بحران مالی همه گیر با جزئیات
کامل نیاز داری شاید بتوان گفت "وثیقههای عاقالنه هدفمند" 62واقعاً تنها راهی است که میتواند با توجه به عدم وجود بیمه برای همه گیری ،از
ورشکستگی کسب وکار و مردم جلوگیری کند
ما به یک برنامه مالی واکنر همه گیر با جزئیات نیاز داری  ،مانند یک برنامه که دولتهای محلی و  FEMAبرای بالیای طبیعی از قبیل :زمین
لرزه ،سیل ،آتر سوزی یا طوفان ب ور معمول در نظر میگیرند آیا چنین برنامه ای وجود دارد؟ آیا بدون پیر برنامه ریزی ،سیست های سیاسی
میتوانند با موفقیت از این بحران بگذرند؟
باید بدانی که چگونه جلوگیری کنی از خ ر روحی که این مداخالت ایجاد میکنند همه گیری یک مساله عادی است وثیقه در آینده انگیزه الزم
برای پس انداز احتیاطی را کاهر میدهد این کار با همان کمک مالی و قوانین شروع میشود و باعث خاموش شدن سیست بانکی مبتنی بر بدهی
میشود
ممکن است بگویی کاهر نرخ میتواند به نقدینگی کمک کند اما میزان تاثیر یک شبه آن بر کسب و کارهایی که نیاز به وام دارند تا بتوانند رهن،
اجاره ،دستمزد ،قبض برقی و پرداخت بدهی را بدون هیچ گونه درآمدی بپردازند ،بسیار ناچیز است و آنها در صورت وجود تجهیزات مورد نیازشان،
قادر به خریدشان نمیباشند و بانکها ه از پرداخت چنین وامهایی با هر نرخ که باشد ،خودداری میکنند بنابراین بحث بر روی کاهر نرخ بهره در
زمانی که فلو شدن اقتصاد جدی است ،یک دیدگاه تاریک است اما یک راه حل خیلی کوچک برای حل مشکلی اساسی است

نکات کلیدی
 بانک مرکزی بر نرخ بهره واقعی نظارت داشته باشد و نرخ بهره اسمیخودش مشخص میگردد
 سیاستهای پولی دولتها میتواند منجر به تورم گردد
 توقف کل اقتصاد یک جامعه خ ر نات میباشد و عواقب وخیمیبه دنبال دارد
 بسیاری از کسب و کارها دچار ضرر و زیانهایی میگردند که قابل جبران نمیباشد زیرا تقاضا انباشته نمیشود
 در زمان وقوع کووید ، 19-تولید ناخالص داخلی کاهر مییابد و این کاهر تولید به دلیل محدود بودن زمان ب ور کامل جبران نمیگردد
 بدون پیر برنامه ریزی ،سیست های سیاسی نمیتوان با موفقیت از این بحران گذر نمود
 بحث بر روی کاهر نرخ بهره در زمانی که فلو شدن اقتصاد جدی است ،یک راه حل خیلی کوچک برای حل مشکلی اساسی است
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فصل  -13اثرات اقتصادی همه گیری
کمیبیر از ده سال پیر ،با همکاری متخصصان سالمت ،م العه ای برای بررسی اثرات اقتصادی همه گیری آنفلوانزا آغاز شد هدف ارایه یک
مدل کالن اقتصادی بود تا تأثیرات تعادل عمومیرا بررسی کنند در دهه  1990الگویی به نام  COMPACTارایه63و به دنبال آن مقاله ای تدوین
شد که در مجله اقتصاد سالمت منتشر شد 64هر چند که شیوع کووید  19متفاوت از این م العه است و امیدواری که کووید  19به یک بیماری همه
گیر تبدیل نشود اما اگر کووید  19تبدیل به یک بیماری فراگیر شود  ،تجربیات این مقاله مفید خواهند بود
در ابتدا گفتن این نکته ضروری است که اقتصاد برای هرگونه بیماری که دارای نرخ مرگ و میر قابل توجهی باشد ،تبعات سالمتی ثانویه دارد
(همان ور که به نظر میرسد کووید  19تاکنون این موارد را دارد) اقتصاد به خودی خود مه است و به عنوان هشداری برای جلوگیری از اقداماتی
است که بر تعداد مرگ و میرها تأثیر نمیگذارند و فراتر از آن هیچ راب ه معنی داری بین جلوگیری از مرگ و میر و از دست دادن درصدی از تولید
ناخالص داخلی برای کمتر از نصف سال ،وجود ندارد
بگذارید کمترین تأثیر را از دیدگاه اقتصادی شروع کنی کارگران به دلیل مریضی از مرخصی بیشتری استفاده میکنندکه موجب کاهر تولید
میگردد این امر تا حدی مه است و راهکارهایی ک و بیر برای آن وجود دارد به عنوان مثال ،کسانی که بیمار شده و بعد از بهبودی به سر کار
خود برگردند ،میتواند اضافه کاری کار کنند این امر باعث افزایر هزینهها میشود و ممکن است منجر به تورم موقتی شود ،اما بانک مرکزی باید
این تورم را نادیده بگیرد این تاثیر مستقی همه گیری موجب کاهر درصد کمیاز تولید ناخالص داخلی میشود میزان کاهر بستگی به نسبت
جمعیتی که بیمار میشوند  ،نرخ مرگ و میر و افرادی دارد که کار خود را رها میکنند تا دچار بیماری نشوند تاثیر همه گیری تولید ناخالص داخلی
خیلی ک و حدود  %1تا  %2است ،زیرا بعد از همه گیری ،بنگاهها با افزایر تولید ،تقاضای به تعویق افتاده را برآورده میکنند
البته همه این فروض به شرطی بر قرار است که مدارس در زمان شیوع بیماری تع یل نباشند تع یلی مدارس میتواند باعث کاهر بیشتر عرضه نیروی
کار شود اگر برخی از کارگران مجبور باشند که برای مراقبت از کودکان خود ،مرخصی بگیرند با توجه به فرضیات م العه انجام شده ،بیشتر شدن
مدت زمان تع یلی مدارس موجب کاهر بیشترتولید ناخالص داخلی میگردد نکته مه این است که تع یلی مدارس در سراسر کشور نه تنها بر افراد
مبتال به این بیماری بلکه روی افرادی که بچه دارند نیز تاثیر میگذارد
اما حتی با وجود تع یلی تمام مدارس به مدت سه ماه و تع یلی ادارات ،بیشترین تأثیر برای از دست دادن تولید ناخالص داخلی طی یک سال ،کمتر
از  5درصد خواهد بود درست است که رکود اقتصادی که به وجود میآید شدید است اما دلیلی وجود ندارد که پس از پایان همه گیری ،اقتصاد
نتواند قدرت اول خود را بازیابد بر خالف رکود طبیعی ،در این مورد اطالعاتمان در مورد عوامل کاهر تولید و زمان پایان آن ،کامال واضج و
مشخص است
همه این تحلیلها بر پایه این فرض است که رفتار مصرف کنندههایی که هنوز به این بیماری مبتال نشدهاند ،تغییر نکند برای همه گیریهایی که به
تدریو گسترش مییابند ،این احتمال بسیار بعید به نظر میرسد مهمترین نکته ای که وجود دارد این است که بیماری همه گیر فقط یک شوت
عرضه نیست بلکه میتواند یک شوت تقاضا نیز ایجاد کند که بسته به نحوه رفتار مصرف کنندگان ،بخرهای خاصی را به شدت تحت تأثیر قرار
میدهد امروزه بسیاری از مصرف ما را میتوان اجتماعی نامید ،یعنی انجام کارهایی که فرد در تماس با دیگران است  -مانند رفتن به قهوه خانه،
رستوران ،مسابقه فوتبال یا مسافرت دیگر بخرهای خدماتی ه که شامل تماس فردی هستند (مانند آرایشگاه) و میتوان به راحتی زمان مراجعه به
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آنها را به تعویق انداخت ،ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند
اگر نگرانی مردم از بیماری موجب کاهر مصرف اجتماعی شود ،تأثیر همه گیری بر اقتصاد شدیدتر خواهد بود شاید بعد از اتمام بیماری همه
گیر ،سلیقه غذایی افراد تغییر کند اما مشخصا میزان مصرف خالص وعدههای غذایی (در رستورانها و ) در سال کاهر زیادی خواهد داشت
بزرگترین تاثیر بر تولید ناخالص داخلی زمانی رخ میدهد که افراد برای جلوگیری از مبتال شدن به بیماری مصرف اجتماعی شان را کاهر دهند اما
کاهر در مصرف اجتماعی ،در همه سناریوها به یک میزان نمیباشد و دلیل آن ه بسیار ساده است عرضه و تقاضا مکمل ه میباشند اگر مدارس
تع یل شوند و افراد وقت کمتری را صرف کار کنند ،افزایر در شوت عرضه باعث کاهر آسیب شوت تقاضا میگردد بیشترین کاهر در تولید
ناخالص داخلی ساالنه در همه حاالت مورد بررسی ٪6 ،میباشد
آیا سیاستهای پولی یا مالی مرسوم میتوانند کاهر مصرف اجتماعی را جبران کنند؟ فقط تا حدی ،زیرا افت مصرف در بخرهای خاصی متمرکز
است آنچه مهمتر است و آنچه در این م العه مورد بررسی قرار نگرفته است ،این است که اگر بانکها نتوانند از طریق تأمین مالی به شرکتهایی که
با کاهر ناگهانی تقاضا روبرو هستند ،کمک کنند چه مشکل بزرگی بوجود خواهد آمد؟ در حالی که بانکها میدانند که برخی از کسب و کارها
که قبالً بدهکار هستند احتماال نتوانند با وامهای کوتاه مدت اضافی ،دوام بیاورند و منجر به تع یلی کسب و کارها در طول همه گیری میگردد
از منظر دیگر باید شاهد سقوط بورس سهام در سراسر جهان باشی از دیدگاه اقتصاد کالن این یک شوت یک طرفه است ،مارتین سندبو به درستی
اذعان میدارد که واکنر اخیر بازار سهام باور نکردنی است
اگر مدیریت بانک مرکزی یا دولت در دست اقتصاد دادنها بود ،نیاز بود تا ه اکنون مذاکراتی را با بانکها در مورد عدم اجبار بنگاهها به اعالم
ورشکستگی در طی هرگونه بیماری همه گیر ،انجام گیرد
از سوی دیگر اقتصاد میتواند بر نتایو سالمت و نه صرفا منابع خدمات درمانی تأثیر بگذارد برای اقلیت کارگران خویر فرما که هیچگونه دستمزدی
در زمان مریضی دریافت نمیکنند و افراد بدون حمایت مالی ،این مساله بسیار مه است یکی از نگرانیهای مربوط به شیوع این بیماری همه گیر،
این است که در صورت ابتال به این بیماری ،برخی کارگران نمیتوانند کار خود را متوقف کنند در نتیجه به نظر میرشد که ایجاد صندوقی مانند
صندوق مرخصی بیماران مورد نیاز است تا در صورتی که کارگران عالئ ویروس کرونا را داشتند به آن مراجعه کنند
همچنین دولتها باید در مورد تداوم خدمات عمومیو رفاهی در هنگامیکه ارائه دهندگان مریض شدهاند و نمیتوانند به کار گرفته شوند ،بیاندیشند
در حقیقت ،تاکنون دولتها کارهای زیادی را برای مقابله با همه گیری انجام داده اند در مواقعی مانند همه گیری ،واقعاً به دولتهایی نیاز است که
سریع عمل کنند و به فکر آینده باشند

نکات کلیدی
 بیماری کووید  19-به صورت مستقی و غیر مستقی بر تولید تاثیر میگذارد
 بیماری نیروی کار ،مرگ و میر نیروی کار ،رها کردن شغل به دلیل ترس از مبتال شدن به بیماری ،تع یلی مدارس و مجبور شدن افراد برای
ماندن در خانه و مراقبت از فرزندان عواملی هستند که به طور مستقی باعث کاهر تولیدمیگردند البته درصد کاهر تولید در اثر این عوامل
زیاد نمیباشد
 رکودی که در اثر کووید  19-به جوامع وارد میشود با برنامه ریزی مناسب به سرعت قابل رفع میباشد زیر عوامل ایجاد کننده آن و زمان پایان
مشخص میباشد
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 بخرهای خدماتی با افت مصرف شدیدی مواجه میباشند که این کاهر بعدا نیز جبران نمیگردد
 کووید 19-باعث سقوط بازار بورس میگردد
 در زمان بیماری کووید ،19-بخر اقتصاد از طریق تامین منابع خدمات درمانی و پشتیبانی مالی از کارگران(مانند تاسیس صندوق مرخصی
کارگران بیمار) نقر مهمیدر نتایو سالمت ایجاد مینماید
 دولتها در این شرایط بحرانی باید تصمیمات سریع و آینده نگری اتخاذ نمایند
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فصل  - 14افکار مثبت در ارتباط با کووید 19
هنوز خیلی زود است که بفهمی آیا بیماری همه گیر ویروس کرونا فقط منجر به یک ترس بزرگ میشود یا یک فاجعه بزرگ را به همراه دارد
برخی از اپیدمیولوژیستها این نگرانی را دارند که احتماال نیمیاز جمعیت جهان آلوده شوند این ویروس با نرخ مرگ و میر  ، ٪2احتمال دارد که
 ٪1از ساکنان فعلی کره زمین را از بین ببرد یعنی چیزی حدود  78میلیون نفر ،که تقریبا اندازه جمعیت آلمان یا ترکیه است توصیف چنین تهدیدی
بسیار مشکل است
پس چگونه میتوان درباره این تهدید بزرگ ،مثبت فکر کرد؟ تاکنون ،این بیماری همه گیر مانند یک تست رورشاخ65به نظر میرسد ،که عملکرد
دولتها به طور گسترده توسط آن سنجیده میشود مشاهده اینکه چگونه دولتها نسبت به این تهدید واکنر نشان میدهند ،جالب است حتی اگر
اپیدمی به زودی از بین برود ،باز ه نتیجه میتواند قابل توجه باشد
چین را در نظر بگیرید ،کشوری که دولتر به گسترش رژی استبدادی و پنهانی خود در سراسر جهان عالقه مند است در ابتدا پنهان کاری در مورد
بیماری وجود داشت که در ادامه با توجه به اتفاقهایی که افتاد دولت مجبور شد تا حقایق را روشن کند در نتیجه در عرض  10روز بیمارستان
عظیمیرا ساخت که دستاورد مهمیبرای این کشور بود
مشاهدات مشابه در مورد سایر رژی های استبدادی و مخفی کار اعمال میشود در برخی کشورهای دیگر مانند ایران نیز تعداد اعالم شده از مبتالیان
غیر واقعی بود تا زمانی که تعداد مرگ و میر ،بسیار زیاد شد به نظر میرسد روسیه ه همین رویه را پیر گیرد دقیقا مانند رویکردی که نسبت به
بیماری ایدز داشت همان ور که از پرونده چرنوبیل میدانی  ،زمانیکه مردم متوجه شدند که دولت برای حفظ رژی  ،نسبت به زندگی مردم ممکن
است بیتفاوت باشد ،واکنرهایی نشان دادند که برای دولت تهدیدکننده بود همیشه بهایی را دیر یا زود باید پرداخت کرد
تکذیب اولیه ترامپ در راب ه با این موضوع همانند دروغهای دیگر به زودی آشکار خواهد شد شاید سیست بهداشت و درمان آمریکا نسبت به سایر
کشورها برای مقابله با این بیماری همه گیر آماده تر باشد ،اما اگر تعداد مرگ و میری که میتوانست جلوی آن گرفته شود ،فاش شود ،رئیس جمهور
ضربه مهلکی خواهد خورد دولت ایتالیا و کره جنوبی نیز بسیار دیر واکنر نشان دادند یا آنها از آنچه اتفاق میافتاد آگاه نبودند و یا از اینکه چه
کاری باید انجام دهند بی اطالع بودند ،که این مساله بی کفایتی آنها را نشان میدهد در فرانسه ،اتحادیههای صنفی سیاسی کارگران بهداشت،
بالفاصله دولت را برای کمبود منابع مقصر دانستند ،که کند ،با زور و غیرشفاف عمل میکند اختالفات در کشورهایی که به بخرهای کوچکتر
تقسی شده اند نیز به مراتب افزایر خواهد یافت
کشتی مسافرتی که در یوکوهاما لنگر انداخته بود ،تبدیل به ظرف کشت میکروب شد با کمال تعجب ،مقامات بهداشتی ژاپن ،به دلیل کمبود
تجهیزات ،تنها از تعداد اندکی از مسافران آزمایر گرفتند در همین زمان ،یک کشتی دریایی دیگر در هنگ کنگ قرن ینه شد و سریعاً تمام مسافران
مورد آزمایر قرار گرفتند مشخص است که ژاپن کشور فقیری نیست و از مهارتها و امکانات کافی برخوردار است و سیاست مداران آن تاکنون
عملکرد منفی را در قبال چنین وقایعی نداشته اند مانند شفاف سازی که در خصور حادثه فوکوشیما اتفاق افتاد
کشور سوییس به محض شناسایی دو مورد مثبت اول ،مراکزی را برای آزمایر ویروس ایجاد کرد و از وقوع اتفاق بزرگتر (بیر از  1000نفر مبتال)
جلوگیری کرد نمایشگاههای بسیار گران قیمت ،مانند نمایشگاه اتومبیل ژنو یا نمایشگاه معتبر ساعت ،فوراً لغو شدند برای کشوری که اغلب به دلیل
 65یک آزمون روانی فرافکن است که در آن افراد مورد معاینه ،تلقی خودشان را از لکههای عجیب و غریب جوهر میگویند و بر اساس این تفسیر و تلقی،
روانشناس ،نوع شخصیت یا عملکرد احساسی فرد یا حتی اختالالت ذهنیاش را تشخیص میدهد
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کند بودن در همه چیز (به جز شاید اسکی در سراشیبی) تاکنون مورد تمسخر قرار گرفته است ،سرعت واکنر سوییس در این همه گیری باعث
کاهر شیوع آن شد سپس به اسرائیل نگاه کنید ،که افراد خارجی از کشورهای آلوده را فورا به کشورهایشان باز گرداند این کشور هیچ مسافری
را از کشورهای دیگر نمیپذیرد و همچنین شهروندان اسرائیلی که از سایر کشورها وارد کشور میشوند ،فور ًا قرن ینه و مراقبت میشوند اگر این
یک ذهنیت نظامینیست ،پس چیست؟
اپیدمیولوژیستها از تاثیر این بیماری همه گیر در کشورهای فقیر و فاقد تجهیزات نگران هستند قزاقستان و ساحل عاج ،شهرهای کامالً جدیدی را
بنا کرده اند ،اما آنها مانند بسیاری از کشورهایی که ارتر آنها سالح پیشرفته دارند ،سیست های بهداشتی ابتدایی دارند این در حالی ست که همواره
اقتصاددانان از دیرباز بر سیست های بهداشتی به عنوان اولویت توسعه برای کشورها تاکید کرده اند
این مثالها و بسیاری موارد دیگر که در هفتههای آینده ممکن است شاهد آن باشی نشان میدهد که چ ور در آینده نزدیک عملکرد دولتها در
قبال این بیماری میتواند مورد نقد قرار گیرد و این مساله چیزی نیست که بتوان آن را پنهان کرد و دیر یا زود معلوم میشود که چه درصدی از مرگ
و میرها به دلیل اقدامات نامناسب دولتها بوده است همچنین توجه به این نکات برای همه گیریهای آینده نیز درسهایی را خواهد داشت
در همین حال ،این بیماری همه گیر بسته به وسعت و مدت آن به رشد اقتصادی آسیب میرساند آیا این تفاوتها در معالجه بیماری همه گیر،
واکنرهای سیاسی اقتصاد را نشان میدهد؟ بعید به نظر میرسد که ارتباط مستقیمیداشته باشند مقامات چینی با یک دستور ،اقتصاد را تع یل کردند
آنها میتوانند به راحتی و با تزریق پول نقد دوباره شروع به کار کنند تا ضربات اقتصادی و سیاسی را جبران کنند ایتالیا ه اکنون از کمیته اروپا در
مورد کسری بودجه خود درخواست کمک کرده است بانکهای مرکزی بزرگ اعالم کردهاند که بازارهای مالی را به دقت رصد میکنند و بانک
ژاپن شروع به خرید سهام کرده است این احتماال نشان میدهد که هرچه درمان این بیماری همه گیر طول بکشد ،واکنر سیاسی اقتصاد شدید تر
خواهد بود  -گویی "پول میتواند برای من عشق فراه کند"
مساله جدی تر این است که چه چیزی اختالفات را به وجود میآورد جواب ساده برای آن ساختارهای دولتی هستند که نتیجه تاریخ ،فرهنگ،
اختالفات قومی ،رژی های سیاسی و قوانین انتخاباتی هستند به صورت عمیق هنوز این مساله م رح است که وی گیهای جوامع به ارزشهای حاک
بر آن و دین مرتبط است

نکات کلیدی
 کووید  19-در صورت همه گیری شدن در دنیا با نرخ مرگ و میر  ، %2موجب مرگ و میر  78میلیون نفر در دنیا میگردد
 اگر کووید  19-همه گیر ه نشود ،اثراتی که بر اقتصاد دارد قابل توجه میباشند
 هر چه درمان کووید 19-بیشتر به طول بینجامد ،تبعات اقتصادی بیشتری به دنبال خواهد داشت
 سیست بهداشتی پیشرفته اولویت توسعه کشورها میباشد که تاثیر مهمیبر میزان مرگ و میر و روند کووید 19-دارد
 عملکرد دولتها نقر مهمیدر اثرات سالمت و اقتصادی ایفا میکنند
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