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 ۰۴/۰۴/۲۰۲۰           د یپلوم انجنیر عزیز رکین

 

Covid-19 
 نران اقتصادی جهاحبعامل  19فاجعۀ کووید 

 
 51335شده اند که در حال حاضر ، قرنطینه Covid-19به دلیلسراسر جهان  میلیارد نفر در 3بیش از تا کنون 

 جان شان را از دست داده اند.اروپا.تنها در تن،  35691ازتربیش ،کشته برجای گذاشته است ، از جمله نفر
تا  ۲۰19(، از اواخر دسامبر سال 1)که : استشده رسمی اعالم منبعۀ آژانس فرانس پرس رسمی  آمار براساس
 "مییدانپ" کشور در جهان تشخیص داده شده است. این 183مورد عفونت به طور رسمی، در 998۰۴7بیش کنون

در جنوب اروپا، و صدمات  خصوصمورد(، به  337۰۰۰)بیش از  استکرده  ۀ سختی نیز واردبه اروپا ضرب
 است.آورده وارد  ۀ امریکا همبیشتر و بیشتری را در ایاالت متحد

ها اکنون فقط  این آمار فقط بخشی از تعداد واقعی عفونت ها را نشان می دهد، در حالی که تعداد زیادی از کشور
 .محاسبه میکنند دارند، شفاخانهکه نیاز به مراقبت در  را مواردیهمان 

 

 
 

Sorce : Johns Hopkins (CSSE), SPF 

 :است ند شدهک  روسیو ناتوسط کورو یجهان قتصاد
 

ی هانی شدنامروزی نتیجه ج پاندیمیگستردگی این پاندیمی بیانگر شکنندگی بزرگ سیستم جهانی سرمایه داری است، 
باید امیدوار بود که در دراز مدت  . همچنینو مشاهده نمود مالحظهنارسایی ها ومحدودیت آن را میتوان  می باشد که

ً  تجارتیمعامالت مبادالت ونیز می توان از آن آموخت. حمل ونقل ی ، کارخانه هاحوادث لغو شدهشده،  تعطیل تقریبا
باز هم به قوت  Covid-19پاندیمی.به طور وحشتناکی در حال افول استهای سهام  بازارو  مینمایند حرکت ندیبه ک  
وبه سقوط سرمایهگذاری  زنجیرههای عرضه را مختل کرده ویروس . شیوعدارد ضربهزیر را اقتصاد جهانی زیاد

 منجر شده است.ومصرف 
سرمایه گذاری، کاهش مصرف، و  ،زنجیره ای تولید، کاهش اشتغال )بیکاری فنی( ه شدنشکستاین ویروس سبب 

 بدتر شدن اعتماد به نفس را بوجود آورده است.
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كنند تا از  از دولتهای جهان خواست كه با هم همكاری چمار 15در  "آنتونیوگوترس"سازمان ملل متحد،  سرمنشی
 ورود اقتصاد جهانی به ركود جلوگیری شود.

کار برده است. ه ب"ایپیدیمی"را بجای  "پاندیمیاصطالح "مارچ  11روز پنجسنبه  (WHO) جهانصحی سازمان 
 .(۲).می باشدو معتقد است که اروپا در حال حاضر مرکز جدید پاندیمی کروناویروسا

را گزارش  آمار خود مارچ( 19) گذشته ۀپنجشنب روز (INSEE) انستیتوی ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه
مقایسه با یک وضعیت عادی" برآورد بوده که به  % 35عالیت اقتصادی در حال حاضر "از دست دادن ف» که: داد

آنی "حدود یک سوم  "ز دست دادن فعالیت، ایسه با یک هفته به اصطالح "عادی"شده است، به عبارت دیگر، در مقا
" از فعالیت به طور %65شود " شوک قابل توجهی برای اقتصاد است که باعث می این جریان ،شود" تخمین زده می

 .(3)..«عادی می چرخد
ن بحرانها ، آنیست، زیرا  ۲۰۰8و  19۲9مشابه به بحران  بوجود آمده است، 19یدــوکه در اثر کوی بحران اقتصادی

به  مؤسساتوسایل تولید را ضربه زده است.  که،انسانی استو  صحی ،بحران لی بودند، در حالیکه اینامی بحرانها
 به کارگران خارجی انانقبه نرس، دهشفاخانه ها کارگر، ه صنعت ب ،یکنیسین و کارگر ضرورت دارندتانجینر، 

خود را  ه جات و سبزیجاتوینان نمیتوانند مدهقا ،داتحدرحالت قرنطین و مسدود بودن سر ولی ند.ررورت داض
 ه بازار عرضه نمایند.جمع آوری وب

های  مغازهبه استثنای  -سینماها و تیاتر  ،ها، رستورانها، مغازها وهنتونپ، ایتالیا و اسپانیا، مکاتب ، هدر فرانس
کار تولید را متوقف ژوو پ   Renaultات خصوصی از جمله موتر سازیی مؤسسشده اند. بعضی  بسته - موادغذای
 .ساختند

میلیون ۴ شرکت برای 3۰۰۰۰۰ :گزارش داد که چمار ۲6، عصر پنج شنبه Muriel Pénicaud هوزیر کار فرانس
ملیارد  11پرداخت دولت ، معاش آنهارا میپردازد % 8۰کارگر وارد برنامه توقف کار کوتاه مدت شده اند. که دولت 

 استماه بدوش گرفته سه برای  را یورو
شرکتهایی که سود سهام به سهم  :اعالم کرد چمار ۲7، روز جمعه Bruno Le Maireوزیر اقتصاد و دارایی،

پرداخت تأمین اجتماعی و عوارض مالیاتی بهره مند شوند. در معافیت های داران توزیع می کنند، نمی توانند از 
 .خواهد شد قتی، "تعدیل" درخواستؤصورت بیکاری م

" Auchan"و  کارمند 85۰۰۰"در حدودCarrefourه "مواد غذایی وغیر غذایی فرانسعرضۀ  بزرگ ؤسسۀدو م
 .)معاش اضافی( می پردازند یورو پاداش 1۰۰۰که در شرایط قرنطین کار مینمایند یک کارمند خویش را  75۰۰۰

اقتصاد جهانی را در ویروس ارونوکد که دارداشوکشور های جهان هه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جهانی ب
 .معرض خطر قرار داده است

، وضع موجود (CNRS)علمی تحقیقات تحقیقات در مرکزملی و مدیر انجیرود، اقتصاد مارچ، گایل 9روز دوشنبه 
ط مرتب ویروس روناوک مییدانپ با جهانی را که گفت: خطر ایجاد بحران مالی نموده مالی را تجزیه و تحلیلربازا

 جدید به طور دائم در اقتصاد ویروسارونوناشی از ک پاندیمی که اید. ترس از اینمینم تهدید را یاست، اقتصاد جهان
همه  یبد نسیمبورس سهام در سراسر جهان بود،  برای سیاهیمارچ، روز1۲پنجشنبه بگذارد، روز  تأثیر جهانی

سقوط  % 1۰بیش از  و لندن% 1۲بیش از  آلمان فرانکفورتشهر  مراکز مهم مالی را فرا گرفته است. همچنین
ً  آمدن پائین با کلمه واقعی به معنای ایتالیا ند. میالنکرد  (.4سقوط کرد.) نرخ، % 17 تقریبا
تصاد بخشی عمده از اق که – ویروسارونوک به دلیل : از یک طرف فلج ساختن اقتصاد چین"جیرود ایگایلۀ "گفته ب

 ثروتمندترین یکی از از طرف دیگر شمال ایتالیا داخلی جهان، و ناخالص تولید %۲۰یعنی  - میدهد تشکیل را جهانی
 شد.خواهد فرانسه اقتصاد به زودی مسبب فلج این ها مناطق جهان است

 

. 
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 :CAC ۴۰سقوط بورس پاریس 
 

، رئیس بانک مرکزی (Christine Lagarde)ن له گردامارچ، کریستی 1۲روز پنج شنبه بر اساس فیگارو 
، نیاز به "پاسخ بودجه ومنطقه یور(، گفت: پاندیمی کورونا ویروس، "شوک بزرگ" برای اقتصاد در BCEاروپا)

 تاثیر منفی بر بازار های " این گفتۀ غیر مسؤالنۀ اونرخ یورو را تغییر نمیدهیم بلند پروازانه وهماهنگ" دارد. ما
است، "بدتر شدن چشم انداز رشد کوتاه مدت" در منطقه یورو ه تشدابورس اروپا داشت. بانک مرکزی اروپا اعالم 

 %1۲ همان روز زارهای پاریس و فرنکفورتارا بدون تغییر نگه میدارد، ب ها مرکزی نرخ را بدتر می کند. بانک
ً  اروپا مرکزی بانک داند. از دست ارزش خویش را  منتقدین تالیا ویمورد انتقاد ا ،ردگه ل ناکریستی،رئیس آن و مستقیما

بانک  بود کننده و نگران ناامید(BCE) اروپا مرکزی تصمیم، بانک برعکس اقتصادانان قرار گرفت. و اروپا دیگر
رکزی م مریکایی و انگلیسی از آن پیشی گرفتند. بانکامرکزی اروپا با یک معضل جدی روبرو شد، وقتی رقبای 

آن بانک  ۀدموکراسی لیبرال در خدمت سیاست اقتصادی دولت است.نمونکشور های دارای  در تمام جهان غرب و
مرکزی امریکا و انگلیستان وغیره، اما بر عکس در اتحادیه اروپا، بانک مرکزی در خدمت بانکهای خصوصی 

پا قرضه نمیدهد، بلکه به بانکهای خصوصی ملت. بانک مرکزی به اعضای اتحادیه ارو است، نه در خدمت دولت و
ند. این نوع بانک مرکزی آفریده سیاست خصوصی قرضه میگیر های قرضه میدهد، دولت ها بنوبه خود از بانک

 های انگلوسکسون هم لیبرالتر است. م کشورزلی الیبروئلمان بعد از جنگ جهانی دوم است، که از نآاقتصادی 

 بفیصد. سال 1۰نرخ سود در مدت 
 

 
 

 9صفحه  (Investir)هاری فرانسذیه گاسرم مارچ ۲1مؤرخاقتصادی ۀ گرفته شده از هفته نام

 
 17و در  0,188-به اندازۀ ۲۰۲۰وصی در اول جنوری صخمؤسسات لمان از قروض آکه  مال می بینیاگراف ب در

است.  2,50مارچ  ۲7و بتاریخ  1,74مارچ  17و در  1,412عکس برای ایتالیا در اول جنوری ، بر 19،۰مارچ
. وجود می داشت لمان یک نرخآبرای ایتالیا و  ،اگر بانک مرکزی دولتی میبود، !  هواو د و یگویند یک بامماین به 

ت. همگان شندا لمان و اروپای جنوبی وجودآهیج نوع همکاری مالی میان دولت  ۲۰۰8از طرف دیگر در بحران 
( می اندیشیدند،  % ۲5ای  18بیکاری از )بیکاری در اسپانیا، پر تگال و ایتالیا ، صعود ورشکست شدن یونان و به 

 - ارتودوکسیسخت گیرانۀ  یاستلمان سآلمان و این کشورها بود. آعدم همبستگی مالی دولت اصلی آن که علت 
را  –(politique de rigueur et austérité budgétaireسیاست ریاضت اقتصادی و ریاضت بودجه وی)

 .را به اجرا درآوردالی این کشورها اب
روز  (BCE) اروپا مرکزی بانکفت، رگاجرا  زیر ریخی راأت اضطراری برنامهٔ  اروپا مرکزی بانک هباال خر

. پرده از تصمیم دست به کار شد ها آرامش بازار جهتبرای تالش  گسترده مالی اعالم کمک با مارچ ۲5چهارشنبه 
رید خ برای گرفت نک، تصمیماب ۀرئیس هیئت طوالنی اضطراری جلسهٔ  پس از یک ،شب خود درست قبل از نیمهٔ 

 ی را انجام دهد.ها سهم،  خرید یورو میلیون 75۰
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ز به اقدام نیازمان استثنائی،  اروپا ،این موضوع را واضح تر اعالم کرد: "این مرکزی بانک رئیس ،الگارد ناکریستی
 دیتی وجود ندارد.دومح حمایت ما از یورو ای دارد".برای فوق العاده

 

تصاد و ی، سقوط اقصحدولت ها و بانک های مرکزی برنامه هایی را برای حمایت از کشورهایی که در اثر بحران 
 را اعالم کردند ها حمایت کامل خود بازار

ی هاکنها و با برای پشتیبانی از بازار سهم رالها میلیارد د افزایش می یابند و صد برنامه ها وپالن ها چند برابر
شد.در این مرحله تعیین کامل مقادیر عمومی  وعده داده ی کشور های غربیزای مرکه خصوصی از طرف بانک

جه اضطراری واقعی کار دشوار است که بصورت مشخص، برای پشتیبانی شرکت ها یا بودمخارج مربوط به 
 اختصاص داده شده است.

 میلیارد یوروشد. 5۰۰ فوندخواستار نخست وزیر ایتالیا از کمیسیون اروپا
قوط س ی بورس پشتیبانی کردند.تا ازی بسخت ترین وجه از بازار سهم هاگذشته بانک های مرکزی حت در طول هفتهٔ 

 .بازار ها جلو گیری بوجود آید.آنها برنامه های خرید دارایی را مجدداً راه اندازی کردند
 Helicopterسیاست هلیکوپترپول پخش کن)آنرا"انان دکه اقتصاد بیسابقه است،در سیستم پولی  ،برخی ازاین اقدامات

money)روندان دولت بصورت رایگان پول را به شه .هلیکوپتر پولی به سیاسی بانکی مرکزی گفته میشود که"نامیدند
 .زتوزیع نماید، در صورتیکه شهروند آنرا مصرف نمایند، نه پس اندا

19Covid بیکاری فنی( و سرمایه گذاری، کاهش مصرف، و  شغلباعث شکست های زنجیره ای تولید، کاهش(
 بدتر شدن اعتماد به نفس را بوجود آورده است.

 میلیارد را تخصیص 1۲۰یورو حدودحوزۀ های  متعهد شد برای حمایت اقتصاد چمار 9اتحادیه اروپا روز دوشنبه 
 .بدهد

 :مشترک حله را
 

، از هیچ گونه مصرف  Covid-19ه یکه همه دولت ها برای مبارزه عل در اروپا در قدم اول چنین بر داشت میشود
 ،مصرف مواد برای مبارزه با کرونا ویروس وچه در زمینه اقتصادی زمینه نمایند، چه در صرفه جویی نمی صحی

تژی مالی سترا، مدیر "گالند" قول هب اشته باشند،رویکرد مشترک د ،بزرگ ات کوچک، متوسط ومؤسسپشتیبانی از 
Montpensierهر آنچه که هزینه رئیس جمهور فرانسه  اکرونمیل اوهمه با فارمول ایمن ،. به نظر می رسد"

 مصرف میشود" موافق اند.
قانون کسرعمومی بودجه وی  به معروف انگال مرکل"،Angela merkel"در واقع، کمیسیون اروپایی جزم گرای 

 تولید ناخالص داخلی را دفن کرده است. % 3پایین تر از 
 :لت حساس بحرانی دولت ها دارای سه وظیفه انددر این حا

 

 ،صحی امکان بهبود شرایط  هبانی از شهروندان باگـ حفاظت و ن 1
 های اقتصادی با محدود کردن تخریب سرمایه در طی این بحران بسیار شدید، ـ حفظ ساختار ۲
 ـ سرانجام، اتخاذ تدابیر موثر ومحرک تشویق سرمایه گذاری ومصرف. 3
 

ا ارقام اعالم شده در اروپلغی از اعتبار تضمین شده خود را به بانکها تعهد کردند. مجموع اوپا مبار هٔ یی اتحادکشورها
 است. یامدادوجه فراتراز هزار میلیارد 

گ سات کوچک، متوسط وبزرؤسکه ضمانت دولت آلمان برای میم در جدول ذیل از چپ براست مشاهده می نمای
 در نظر گرفته شده است.میلیون یورو اعتبار بانکی  5۰۰دولتی به  ۀچنان کمک هزینملیارد یورو هم 1۲.5

 3۰۰چنان کمک هزینه دولتی به هم .ملیارد یورو ۴5سات کوچک، متوسط وبزرگ مؤسضمانت دولت فرانسه برای 
 خواهد رسیدمیلیون یورو اعتبار بانکی 

 ملیارد کمکهای اجتماعی. 1۰۰ملیارد کمک به شرکتها و  1۰۰ملیارد یورو از جمله  ۲۰۰ضمانت اسپانیا 
 تخمین شده است. دالرملیارد  ۲۰۰۰ینگ. و ایاالت متحده امریکا لرملیارد لیره ست 36۲ضمانت انگلیستان 
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 6تر 5 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

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

 
 مارچ. ۲1گرفته شده از هفته نامه سرمایه گزاری تاریخ 

 
پل سازی و سرک  « f. Gaël Giraud » بنورمال ومکت ، استاد مکتب بزرگCNRSاقتصاد دان ومدیر تحقیق 

 مینماید:" نظر چنین ابرازای اله قادی در مزآ ۀپاریس، در روزنام سازی
 

( نقاط ضعف مدل اقتصادی لیبرال و فردگرایانه را نشان می دهد و نیاز دولت را pandémieاین بیماری همه گیر)
 بازگشت دولت رفاه؟به مأموریت اصلی خود افزایش می دهد: بقای همه به 

در اروپا این ایده را زنده کرد که سرمایه داری قطعاً یک سیستم بسیار شکننده است و دولت رفاه به  قرنطین جزئی
 (5) عقب برگشت مینماید".

Coronavirus های میدانیکی از مریکایی ها "در اتوسط  سفارش داده شده بود هاییکه توسط فرانسه :ماسک 
 " خریداری شد.یئباالوابا د چین هوایی

 

در مواجهه با لیرل قانون وعدالت حاکمیت ندارد، آنچه حکم میراند قانون جنگل است. م سرمایه داری نیو تدر سیس
 یبرا هرکشور، "شعار از پاندیمی هیعل یجهان ""جنگ در زمان، همه ضربات مجاز است.روسیو اکورون یمیدانپ

اصلی. ماسک هایی برابر قیمت سه  (cash)به صورت نقدی ، شنبه اول اپریلر روز چها.شود یم یرویپخودش"
 انمیددر ی ها ئمریکااتوسط  لحظهدر آخرین  بودپرواز به فرانسه  یآماده برا ،که توسط فرانسه سفارش داده شده

 ، در این RTL ویدیرادر  Grand Est، رئیس منطقه  ,Jean Rottner. ژان روترن شد ای چین خریداریوه
 (6یم تا ماسک بما تحویل داده شود".)نجان میکه روز ساعت شبان ۲۴است ، ما  بسیارمشکلباره گفت: "
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 PAUDELEUX / ECPAD / SIPA - هاماسک  یریبارگ طیارهٔ 

 . مأخذ
Les référence:  
1- https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/28/epidemie-due-au-
coronavirus-le-nombre-de-deces-s-accelere-en-italie-et-en-espagne-quand-celui-
des-cas-s-envole-aux-etats-unis_6034729_3244.html. 

 )بمرض همه گیر ساری گفته میشود که بیشتر در دوقاره سرایت کرده باشد(. Pandémieـ  -۲
3- - https://www.lefigaro.fr/conjoncture/coronavirus-un-mois-de-confinement-
ferait-perdre-3-points-de-pib-a-la-croissance-annuelle-francaise-20200326 
4- https://www.lefigaro.fr/conjoncture/coronavirus-les-marches-financiers-
plongent-dans-l-inconnu-20200312 
5- https://www.liberation.fr/auteur/15714-gael-giraud 
6- https://www.20minutes.fr/monde/2752867-20200401-coronavirus-
americains-surencherissent-acheter-masques-commandes-france 
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