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Covid-19 

  نران اقتصادی جهاحبعامل  19فاجعۀ کوويد 
    د يپلوم انجنير عزيز رکين

  02.04.2020تاريخ 

  

، قرنطينه شده اند که در حال Covid-19 به دليلسراسر جهان  ميليارد نفر در 3بيش از تا کنون 
در تنها تن،  28077بيش  ،کشته برجای گذاشته است ، از جمله نفر 45371حاضر نزديک به 

  جان شان را از دست داده اند.اروپا.
)، از اواخر دسامبر 1( که : استشده رسمی اعالم منبعۀ آژانس فرانس پرس رسمی  آمار براساس

کشور در جهان  183مورد عفونت به طور رسمی، در  92124بيش از  تا کنون  2019سال 
 337000(بيش از  استکرده  واردۀ سختی نيز به اروپا ضرب "میيدن اپ" تشخيص داده شده است. اين

وارد  ۀ امريکا هممورد)، به ويژه در جنوب اروپا، و صدمات بيشتر و بيشتری را در اياالت متحد
  است.آورده 

اين آمار فقط بخشی از تعداد واقعی عفونت ها را نشان می دهد، در حالی که تعداد زيادی از کشورها 
  .محاسبه ميکننداقبت در بيمارستان دارند،که نياز به مر را مواردیهمان اکنون فقط 

  
  

  

  

SPF ,Johns Hopkins (CSSE) : Sorce   
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  :ند شده استکُ  روسيو ناتوسط کورو یقتصاد جهان

  

امروزی  پانديمیگستردگی اين پانديمی بيانگر شکنندگی بزرگ سيستم جهانی سرمايه داری است، 
 . همچنينمالحظه  و مشاهده نمودنارسايی ها ومحدوديت آن را ميتوان  ی می باشد کهنتيجه جهانی شدن

تقريباً  تجارتیمعامالت مبادالت و بايد اميدوار بود که در دراز مدت نيز می توان از آن آموخت.
ه ببازارهای سهام و  مينمايند حرکت ندیحمل ونقل به کُ ی ، کارخانه ها حوادث لغو شدهشده،  تعطيل

زير  را اقتصاد جهانیباز هم به قوت زياد   Covid-19 پانديمی .طور وحشتناکی در حال افول است
مصرف  گذاری و به سقوط سرمايه های عرضه را مختل کرده و زنجيره ويروس شيوع . دارد ضربه

  منجر شده است.
ری، سرمايه گذا ، زنجيره ای توليد، کاهش اشتغال (بيکاری فنی) ه شدن شکستاين ويروس سبب  

  کاهش مصرف، و بدتر شدن اعتماد به نفس را بوجود آورده است.
از دولتهای جهان خواست كه با هم  چمار 15در  "آنتونيوگوترس"سازمان ملل متحد، سرمنشی 

  كنند تا از ورود اقتصاد جهانی به ركود جلوگيری شود. همكاری
 "ايپيديمی"را بجای  "پانديمیاصطالح "مارچ  11روز پنجسنبه  )WHO(جهان  صحی سازمان 

می و معتقد است که اروپا در حال حاضر مرکز جديد پانديمی کروناويروساکار برده است. ه ب
  .)2(.باشد

آمار  مارچ) 19(  گذشته ۀپنجشنب روز (INSEE)فرانسه انستيتوی ملی آمار و مطالعات اقتصادی
مقايسه بوده که به  % 35عاليت اقتصادی در حال حاضر "از دست دادن ف« که: را گزارش داد خود

يسه با يک هفته به اصطالح با يک وضعيت عادی" برآورد شده است، به عبارت ديگر، در مقا
شوک قابل  اين جريان ،شود" وم تخمين زده میآنی "حدود يک س "، از دست دادن فعاليت"عادی"

 .)3(..»" از فعاليت به طور عادی می چرخد%65شود " توجهی برای اقتصاد است که باعث می
نيست،  2008و  1929مشابه به بحران  بوجود آمده است، 19يدــوکه در اثر کوی بحران اقتصادي

ايل وس که،انسانی استبهداشتی و  ،بحران اينلی بودند، در حاليکه ا می ها ن بحرانها بحران، آزيرا 
کارگر،  هصنعت ب ،يکنيسين و کارگر ضرورت دارندتبه انجينر،  مؤسساتتوليد را ضربه زده است. 

درحالت قرنطين و مسدود  ولی ند.ررورت داضبه کارگران خارجی  انانقبه نرس، دهشفاخانه ها 
ه بازار عرضه ب خود را جمع آوری و ه جات و سبزيجات ويدهقانان نميتوانند م ،داتحبودن سر

  نمايند.
تثنای به اس -سينماها و تياتر  ،، ايتاليا و اسپانيا، مکاتب ، دانشگاه ها، رستورانها، مغازهاهدر فرانس

  Renaultات خصوصی از جمله موتر سازيی مؤسستعطيل شده اند. بعضی   - مغازه های موادغذای
  .ساختندمتوقف  کار توليد راژوو ِپ 

 :بيشتراز  گزارش داد که چمار 26، عصر پنج شنبه Muriel Pénicaud هوزير کار فرانس
 80ميليون کارگر وارد برنامه توقف کار کوتاه مدت شده اند. که دولت  2  شرکت برای 150.000

  برای دوماه بدوش گرفته است را هشت مليارد يوروپرداخت دولت ، معاش آنهارا ميپردازد %
هايی که  شرکت :اعالم کرد چمار 27، روز جمعه Bruno Le Maireوزير اقتصاد و دارايی،

پرداخت تأمين اجتماعی و معافيت های سود سهام به سهم داران توزيع می کنند، نمی توانند از 
  .خواهد شد قتی، "تعديل" درخواستؤعوارض مالياتی بهره مند شوند. در صورت بيکاری م

  کارمند 85000 "در حدودCarrefour ه "مواد غذايی وغير غذايی فرانسعرضۀ بزرگ  ؤسسۀدو م
يورو  1000که در شرايط قرنطين کار مينمايند يک کارمند خويش را  Auchan"  75000"و 

  .(معاش اضافی) می پردازند پاداش
ويروس ا رونوکد که دا دارشوکشور های جهان هه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جهانی ب

.
اقتصاد جهانی را در معرض خطر قرار داده است

 

، (CNRS)علمی تحقيقات و مديرتحقيقات در مرکزملی مارچ، گايلجيرود، اقتصاددان 9روز دوشنبه 
 با جهانی را که گفت: خطر ايجاد بحران مالی نموده مالی را تجزيه و تحليلروضع موجود بازا
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اشی نپانديمی  مينمايد. ترس از اينکه تهديد رای مرتبط است، اقتصاد جهان ويروس روناوک میيدانپ
 مارچ، روز12پنجشنبه بگذارد، روز  تأثير جديد به طور دائم در اقتصاد جهانی ويروسا رونواز ک

همه مراکز مهم مالی را فرا گرفته است.  یبدنسيم بورس سهام در سراسر جهان بود، سياهی برای 
به ايتاليا  سقوط کردند. ميالن  % 10بيش از  و لندن% 12بيش از آلمان  فرانکفورتشهر  همچنين
  ).4سقوط کرد.( نرخ، % 17تقريبا پائين آمدن با  کلمه واقعی معنای

بخشی  که  - ويروسا رونوکبه دليل  : از يک طرف فلج ساختن اقتصاد چين"ايگايلجيرودۀ "گفته ب
داخلی جهان، واز طرف ديگر  ناخالص توليد %20يعنی  - ميدهد يلتشک را عمده از اقتصاد جهانی

 فرانسه اقتصاد به زودی مسبب فلج اين ها يکی از ثروتمندترين مناطق جهان است شمال ايتاليا
شد. خواهد  

 

.  

  CAC 40سقوط بورس پاريس 

 
رئيس بانک ، )Christine Lagarde(ن له گردامارچ، کريستي 12روز پنج شنبه بر اساس فيگارو 

، و)، گفت: پانديمی کورونا ويروس، "شوک بزرگ" برای اقتصاد در منطقه يورBCEمرکزی اروپا(
ر " اين گفتۀ غينرخ يورو را تغيير نميدهيم نياز به "پاسخ بودجه بلند پروازانه وهماهنگ" دارد. ما

ر اعالم شده است، "بدتتاثير منفی بر بازار های  بورس اروپا داشت. بانک مرکزی اروپا  مسؤالنۀ او
را بدون  ها شدن چشم انداز رشد کوتاه مدت" در منطقه يورو را بدتر می کند. بانک مرکزی نرخ

 داند. از دست ارزش خويش را  %12 همان روز زارهای پاريس و فرنکفورتاتغيير نگه ميدارد، ب
ً  اروپا مرکزی بانک  يگراروپاد تاليا و منتقدينيامورد انتقاد  ،ردگه ل ناکريستي ،رئيس آن و مستقيما

 بود کننده نااميد و نگران(BCE) اروپا مرکزی تصميم، بانک برعکس واقتصادانان قرار گرفت.
بانک مرکزی اروپا با يک معضل جدی روبرو شد، وقتی رقبای آمريکايی و انگليسی از آن پيشی 

ليبرال در خدمت سياست دموکراسی کشور های دارای  مرکزی در تمام جهان غرب و گرفتند. بانک
آن بانک مرکزی امريکا و انگليستان وغيره، اما بر عکس در اتحاديه  ۀاقتصادی دولت است.نمون

ملت. بانک مرکزی  اروپا، بانک مرکزی در خدمت بانکهای خصوصی است، نه در خدمت دولت و
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دولت ها بنوبه به اعضای اتحاديه ارو.پا قرضه نميدهد، بلکه به بانکهای خصوصی قرضه ميدهد، 
لمان آخصوصی قرضه ميگيرند. اين نوع بانک مرکزی آفريده سياست اقتصادی  های خود از بانک

  م کشورهای انگلوسکسون هم ليبرالتر است.زلي او ليبرئبعد از جنگ جهانی دوم است، که از ن
  سال  بفيصد. 10نرخ سود در مدت 

 

  

  

   9صفحه  (Investir) هاری فرانسذيه گاسرم مارچ 21مؤرخاقتصادی ۀ گرفته شده از هفته نام

-به اندازۀ 2020وصی در اول جنوری صخمؤسسات لمان از قروض آکه  مال می بينيادرگراف ب

 1,74مارچ  17و در  1,412عکس برای ايتاليا در اول جنوری ، بر 19،0 مارچ 17و در   0,188
 ،اگر بانک مرکزی دولتی ميبود، هوا ! و د و يگويند يک بامماين به است.  2,50مارچ  27و بتاريخ 

هيج نوع همکاری  2008. از طرف ديگر در بحران وجود می داشت لمان يک نرخآبرای ايتاليا و 
ی بيکارصعود ورشکست شدن يونان و به نداست. همگان  لمان و اروپای جنوبی وجودآمالی ميان دولت 

اصلی آن عدم ) می انديشيدند، که علت  % 25ای  18بيکاری از (در اسپانيا، پر تگال و ايتاليا ، 
 سياست  - ارتودوکسیسخت گيرانۀ  ياست لمان سآلمان و اين کشورها بود. آهمبستگی مالی دولت 

 )politique de rigueur et austérité budgétaireرياضت اقتصادی و رياضت بودجه وی(
  .را به اجرا درآوردالی اين کشورها ابرا  –

 اروپا مرکزی بانکفت، رگاجرا  زير ريخی راأت اضطراری برنامه اروپا مرکزی بانک هباال خر

(BCE)  دست  آرامش بازارهاجهت برای تالش  گسترده مالی اعالم کمکبا  مارچ 25روز چهارشنبه
 هيئت طوالنی پس از يک جلسه اضطراری ،شب . پرده از تصميم خود درست قبل از نيمهبه کار شد

  سهمی را انجام دهد.، خريدها يورو ميليون 750خريد  برای گرفت نک، تصميمابۀ رئيس

ثنائی، زمان استاروپا ، اين موضوع را واضح تر اعالم کرد: "اين  مرکزی بانک رئيس ،الگارد ناکريستي
  ديتی وجود ندارد.دومح حمايت ما از يورو برای ای دارد". نياز به اقدام فوق العاده
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برنامه هايی را برای حمايت از کشورهايی که در اثر دولت ها و بانک های مرکزی 
  بحران بهداشتی، سقوط اقتصاد و بازارها حمايت کامل خودرا اعالم کردند

  

ا و ه برای پشتيبانی از بازار سهم پالن ها چند برابرافزايش می يابند و صدها ميليارد دالر برنامه ها و
شد.در اين مرحله  وعده داده ی غربی ی کشور هازای مرکه خصوصی از طرف بانکی ها کنبا

واقعی کار دشوار است که بصورت مشخص، برای مخارج تعيين کامل مقادير عمومی مربوط به 
  پشتيبانی شرکت ها يا بودجه اضطراری اختصاص داده شده است..

 ميليارد يوروشد. 500فوند  خواستار نخست وزير ايتاليا از کميسيون اروپا

ی بورس پشتيبانی ی بسخت ترين وجه از بازار سهم هابانک های مرکزی حتدر طول هفته گذشته 
آنها برنامه های خريد دارايی را مجدداً راه اندازی  کردند.تا از سقوط بازار ها جلو گيری بوجود آيد.

   .کردند

 خشسياست هليکوپترپول پ" آنرابيسابقه است،.که اقتصاددانان در سيستم پولی  ،برخی ازاين اقدامات

.هليکوپتر پولی به سياسی بانکی مرکزی گفته ميشود که دولت "ناميدند)Helicopter moneyکن(
بصورت رايگان پول را به شهروندان توزيع نمايد، در صورتيکه شهروند آنرا مصرف نمايند، نه پس 

  .زاندا

19 Covid  گذاری، باعث شکست های زنجيره ای توليد، کاهش اشتغال (بيکاری فنی) و سرمايه
  کاهش مصرف، و بدتر شدن اعتماد به نفس را بوجود آورده است.

ميليارد را  120يورو حدودحوزۀ های  مارس متعهد شد برای حمايت اقتصاد 9اتحاديه اروپا روز دوشنبه 
  .بدهد تخصيص

  روی کرد مشترک 

  

، از هيچ گونه  Covid-19ه يکه همه دولت ها برای مبارزه عل در اروپا در قدم اول چنين بر داشت ميشود
ه چ مصرف بهداشتی صرفه جويی نمينمايند، چه درزمينه مصرف مواد برای مبارزه با کرونا ويروس و

 قول  هب اشته باشند،رويکرد مشترک د ،بزرگ ات کوچک، متوسط ومؤسسدر زمينه اقتصادی ،پشتيبانی از 

رئيس  اکرون ميل اوهمه با فارمول ايمن ،. به نظر می رسدMontpensier، مدير استراتژی مالی "گالند"
 "هر آنچه که هزينه مصرف ميشود" موافق اند.جمهور فرانسه 

قانون کسرعمومی  به معروف انگال مرکل"، Angela merkel"در واقع، کميسيون اروپايی جزم گرای 
  توليد ناخالص داخلی را دفن کرده است. % 3بودجه وی پايين تر از 

 :بحرانی دولت ها دارای سه وظيفه انددر اين حا لت حساس 

  هبانی از شهروندان با امکان بهبود شرايط بهداشتی،گـ حفاظت و ن 1

  ـ حفظ ساختارهای اقتصادی با محدود کردن تخريب سرمايه در طی اين بحران بسيار شديد، 2

  مصرف. ـ سرانجام، اتخاذ تدابير موثر ومحرک تشويق سرمايه گذاری و 3
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لغی از اعتبار تضمين شده خود را به بانکها تعهد کردند. مجموع ارقام اعالم ااراوپا مب کشورها ی اتحاد
 است. یامدادوجه شده در اروپا فراتراز هزار ميليارد 

 سات کوچک، متوسط وؤسکه ضمانت دولت آلمان برای ميم در جدول ذيل از چپ براست مشاهده می نماي
در نظر گرفته ميليون يورو اعتبار بانکی  500دولتی به  ۀچنان کمک هزينمليارد يورو هم 12.5گ بزر

 شده است.

چنان کمک هزينه هم .مليارد يورو 45بزرگ  سات کوچک، متوسط ومؤسضمانت دولت فرانسه برای 
 خواهد رسيدميليون يورو اعتبار بانکی  300دولتی به 

های  مليارد کمک 100و  ها مليارد کمک به شرکت 100مليارد يورو از جمله  200ضمانت اسپانيا 
  اجتماعی.

  تخمين شده است.دالرمليارد  2000مليارد ليره سترمينگ. و اياالت متحده امريکا  362ضمانت انگليستان 

  :نکهاابه بقروض مين تضکمک دولت ها به شرکت های خورد، متوسط و بزرگ و 

  

  

  مارچ. 21گرفته شده از هفته نامه سرمايه گزاری تاريخ 
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 f. Gaël Giraudمکت ، استاد مکتب بزرگ  نورمال وCNRSاقتصاد دان ومدير تحقيق 

  مينمايد:" نظر چنين ابرازای اله قادی در مزآ ۀبزرگ  ملی پل سازی و سرک سازی  پاريس، در روزنام

) نقاط ضعف مدل اقتصادی ليبرال و فردگرايانه را نشان می دهد و pandémieاين بيماری همه گير(
 بازگشت دولت رفاه؟نياز دولت را به مأموريت اصلی خود افزايش می دهد: بقای همه به 

در اروپا اين ايده را زنده کرد که سرمايه داری قطعاً يک سيستم بسيار شکننده است و  قرنطين جزئی
  ) 5( مينمايد".دولت رفاه به عقب برگشت 

  

  . مأخذ 

Les référence:   

1- https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/28/epidemie-due-au-
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