AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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عزیز رکین

کرونه ویروس و نقش آن در رکود اقتصاد جهانی؟
اپیدیمی ) (1کرونه ویروس در سراسر جهان روبشدت است .ابتدا در
ایالت ووان در
مرکز چین صد ها نفر را کشته و هزاران نفر را آلوده ساخته
است ،سنتوم وعالیم آن سرفه ،تب شدید وخستگی است .اکنون بیشتر
در 50کشور جهان سرایت کرده است تعداد کسانیکه مبتال با این
اپیدیمی شده اند به  83707نفر میرسد .و تعداد کسانیکه جان
خودرا ازدست داده اند نزدیک  3000نفر میرسد در اراوپا ،ایتالیا،
آسیب دیده ترین کشور اروپایی با بیش از  400فرد آلوده  12 ،نفر
جان باختند .تفریبا  11شهر وشهرک زیر قرانتین قرار گرفته اند ..
آژانس سازمان ملل متحد به ویژه نگران خطراتی است که
برای کشورهای فقیر ،که مجهز به تشخیص و مبارزه با
ویروس جدید وجود ندارد .
کرونا ویروس وارد آمریکای التین شده ،قاره ای که تاکنون مصون
مانده بود ،با ورود آن از طریق برازیل ،این بیماری همه گیر شده
است .در فرانسه  41فرد مریض مبتال به کرونه ویروس تشخیض شده است که دونفر یک مرد پیر چینایی
 80ساله ویک معلم فرانسوی  60ساله جان خودرا از دست داده اند . 11نفر شفا یافته است  .تلفات در سطح در
جهانی % 2،3رسیده است ،بجز ایران که تلفات آن به  8،7 %بالرفته است .تعداد مریض  388نفر و تعداد تلف
شده گان به  34رسیده است .قیمت ماسک نیز در ایران  39مرتبه بال رفته است .در فرانسه هم پیدا کردن
ماسک مشکالست ،باوجود یکه دوفابریکه تولد کننده ماسک وجود دارد.علت آن هم عدم توجه دولت وفروش آن
بخارج بفیمت بالتر است.بقول معروف کفش دوز همیشه کفشش کهنه است .
درچین اپید یمی به اوج خود رسیه است؟ به نظر می رسد این بیماری همه گیر ،که در ماه دسامبر در چین ظاهر شد
 ،به اوج خود رسیده است .مقامات رسمی چین روز چهارشنبه اعالم کردند  52مرگ جدید در 24
ساعت گذشته رخداده است ،که کمترین میزآن در بیش از سه هفته ا ست .طیق آمار اورگنیسم صحت
بین المللی روزانه تعداد جدیدی از افراد آلوده در نقاط دیگر جهان از تعداد ثبت شده در چین بیشتر است .
سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه گذشه به جهانیان گفت  :.خودرا برای"یک احتمال پاندیمی )" (2آماده سارید !
آیا کرونه ویروس میتواند رکود اقتصاد جهانی را بوجود آورد.؟
دید وحشت بار بازار های معامالتی جهانی را به خود اختصاص داده است ،سناریوی تاریک رکود اقتصادی ناشی
از کرونه ویروس جلب توجه می کند .با این حال ،عدم اطمینان در مورد شدت و مدت زمان بروز این بیماری همه
گیر هنوز اجازه نمیدهد نظر قطعی در مورد تأثیر اقتصادی آن ابراز نمایند .در سه روز آخر بورس جهانی از 9
الی  % 13ارزش خودرا ازدست داده است.
آیا اقتصاد جهانی در اثر ویروس در معرض رکود قرار گرفته است؟ با نگاه وحشتی که بازار
های معامالتی را به خود اختصاص داده است  ،جواب بلی
است !با این حال ،عدم اطمینان در مورد شدت و مدت زمان بیماری اپیدمی کورونه ویروس اجازه نمی دهد تا نظر
نهایی در مورد تأثیر اقتصادی آن وجود داشته باشد .
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درحالی که تعداد مردهگان نزدیک به  3000نفر است و بیش از  83،000مورد وجود دادر
گسترش کرونه ویروس در حا ل حاضر باعث مینی پنیک در بازار های بورس جهانی شده است.با از دست دادن
% 12بورس امریکا و % 13بورس فرانس و المان تنزیل کرده است .اما این کاهش شدید و افزایش قیمت طال  -به
باالترین حد خود در  5سال اخیر -نشان دهنده عصبی بودن سرمایه گذاران است که شروع یک پیش بینی شوک
اقتصادی جهانی را نشان میدهد .رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته است که اپیدیمی "هنوز یک بیماری همه گیر
نیست" .با این حال ،این بیانیه باعث اطمینان بازارها نمی شود.
تولید ناخالص داخلی چین در حاضر بیشتر از  % 17تولید جهانی است اقتصاد چین بعلت کرونه ویروس در حالت
رکود بسرمیبرد .تولید ذغال سنگ در چین  % 38کاهش یافته است.کشور چین دارای زنجیره های ارزشی است که
 % 75رشد تجارت جهانی را بخود اختصاص میدهد .این عمل خود یک فجعه برای اقتصاد جهان است.
با توجه به اپیدیمی همه گیر ،اقتصاددان پیش بینی می کند تولید ناخالص داخلی چین با  % 0.3تنزیل ،به % 5.7
در سال  2020خواهد بود  ،در حالی که  % 6در ابتدا پیش بینی شده است .بانك نه تیكسیس نیز تنزیل مشابهي را
با  5،5درصد پیش بیني كرده است .آنچه بیشتر به نتایج اقتصادی چین می پردازد  ،که نرخ رشد آن سال به سال در
حال کاهش است.
ماخذونه:
1ـ اپیدیمی :توسعه و شیوع سریع یک بیماری ساری را ،که اغلب با منشاء عفونی ،در یک جمعیت دارد ..
2ـ پاندیمی  :بیماریکه عفونیت آن در دوقاره سرایت کرده باشد .
3- https://www.20minutes.fr/economie/2710159-20200203-coronavirus-epidemiepeut-provoquer-crise-economique-mondiale
4- http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-l-economie-mondialecontaminee-25-02-2020-8266980.php
5- https://www.challenges.fr/economie/crainte-d-une-recession-mondiale-liee-aucoronavirus_700543
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