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ایی و نام امریکاز اقتصاددانان به ی یادداشت حاضر جاش بیونزنویسنده

وی علاوه در امریکا است.  (EPI) مدیر پژوهشی انستیتو سیاست اقتصادی

گر تحلیلعنوان بارها بهها دارد ای در رسانهبر آن که حضور گسترده

ار های پولی و مالی، آثی امریکا در خصوص سیاستاقتصادی در کنگره

ر دتأمل ی قابل. نکتهاستحضور داشته  اقتصادی مقررات و مسایل دیگر

رانی از در مقاطع بح کنیم کهروشنی مشاهده میمتن حاضر این است که به

چه ضرورت مبرمی دارد و ی اقتصاد حضور دولت در عرصه ،این دست

ی دولت برای حمایت از طبقات فرودست و میانی جامعه دخالت گسترده

ه اگر اقتصاد و جامعه را بگفته شده  روست کهازاین .ضروری است قدرچه

ی و اجتماع یات اقتصادیهیچ نشانی از حامروز شد حال بازار آزاد رها می

 )نقد اقتصاد سیاسی( .وجود نداشت

 

 واهمه پیرامون ویروس کرونا شدت کنند و ترس وسهام سقوط میهای درحالی که بازار

شیم. مان به آن بیندیاقتصادی واکنش یگیرد وقت آن رسیده است که اندکی دربارهمی

ی ناشی از هاواکنشهای منطقی و واکنشبین پردازان و عموم مردم سیاستلازم است 

یک تفک - مالیات و یا مقرراتبرای نمونه درخواست کاهش  - اپورتونیسم ایدلوژیک

 قائل بشوند.

رکودی که  برایای باشد که ی منطقی باید به گونههاواکنشصریح گفته باشم  اگر

  .داشته باشد دکاربر  پردازان پیش خواهد آمدعملی سیاستبی ینتیجه در

 ناشی از ویروس کرونا عبارتند از: یسه ویژگی رکود بالقوه

 اگراتفاق بیفتد بسیار سریع اتفاق خواهد افتاد. -

 گیرند. می ترین میزان مزد راشود که کممی اش شامل کسانیدرابتدا زیان اصلی -

دولت مرکزی و دولت محلی از رکودهای محلی  اش بری احتمالیهازیان -

 و شدیدتر خواهد بود.  تربیشمراتب به



 

 
 

ی احمد سیفبیونز / ترجمهجاش  3  

 
 د. کرپردازی من برای هرکدام باید جداگانه سیاست یبه عقیده

ردم قرار اختیار م در سرعتشود باید بهمی کمک اقتصادی که در نظر گرفته هرگونه

زان مزدشان دست کسانی برسد که میاز معمول هدفمند باشد تا به تربیشبگیرد و حتی باید 

مدت کوتاهی ظرفیت دولت مرکزی و دولت  ای باشد که درگونهتر است. و باید بهکم

 یارهاختصار دربآید بهمی چهآن بهداشت و اقتصاد بهبود بخشد. در یعرصه محلی را در

  .آن سخن خواهم گفتماقتصادی مناسب به واکنشرکود ناشی از ویروس کرونا و 

سرعت  این روند بااگر ویروس کرونا باعث کندی فعالیت اقتصادی بشود،  ،نخست

گ آمد رکود بزرچه که در پیتواند اتفاق بیفتد. این رکود احتمالی با آنمی زیادی

جود پیش آمد که حباب مو دلیل( اتفاق افتاد بسیار تفاوت دارد. آن رکود به این 8002)

شروع شده بود. از آن زمان آن ترکیدن  8002در بازار مستغلات ترکید که درواقع از 

 یناپذیر شده بود. وقتی رکود بزرگ آغاز شد، مشخصهارهچ ود رکود تقریباًبعد، وجبه

تشویق فعالیت  یند این بود که برنامهه باشپردازان باید متقاضی آن بودچه سیاستاصلی آن

 – پردازان در پیوند با ضرورت آخری. سیاستبودمی ثر، بزرگ و پایدارؤاقتصادی باید م

هم روند بهبود وضعیت اقتصادی چندین سال طول  روهمین  ازناموفق بودند و  - پایداری

 کشید. 

آمدهایش با سرعت آشکار رکود ناشی از ویروس کرونا متفاوت خواهد بود چون پی

که این بیماری در آن شیوع یافته شیوع بیماری هم بسیار سریع  یید شد. درکشورهاخواه

برای  «گیری اجتماعیفاصله»عمومی العمل بهداشت عکس هایآمدپی علاوههبوده است. ب

سرعت روشن خواهد شد. حتی قبل از این که موارد گزارش کاهش سرعت شیوع هم به

 هاییآگردهم ی تجاری درهاتوجه بشود، دراخبار از لغو فعالیتشده در امریکا قابل

 وارد آمارهایهای اقتصادی ویروس کرونا آمدپی وگمان هنوز هیچ نشده بیشنویم. می
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آمدها یاین پ افتد(می با یک شکاف زمانی اتفاق این هم معمولاًاقتصادی ما نشده است )

 .نیمکمی را احساس

به صورت نابرابری صدمه خواهند دید، « گیری اجتماعیفاصله»ی که از یها، بخشدوم

تی و طور سنتی، بخش صنعین دارند. بهیی هستند که کارگران با مزد پایهابخش معمولاً

از  - نسبت بالاستها بهبخشی است که متوسط حقوق در آن که درواقع دو - نساختما

اضای وقتی ضربه به تق هم ینیرکودهای سنتی صدمه خواهند دید و کارگران با مزدهای پا

افتد، از رکود صدمه خواهند دید و این بخش اولین بخشی می کل در اقتصاد به جریان

رکود ناشی از ویروس کرونا  این جا همنیست که از رکود سنتی صدمه خواهد دید. 

اول  یدر همان وهله« گیری اجتماعیفاصله»سیاست  ی که از اینیهامتفاوت است. بخش

لاین(، و فروشی آنغیر از خردهبه) هافروشی، خردههاصدمه خواهند دید، رستوران

علاوه رد. بدا ین قراریطور متوسط در سطوح پامزدشان به خدمات فردی هستند که معمولاً

 یماریدر شرایط بکه کارگران در این بخش، پرداختی بسیار ناچیزی  این چه مهم استآن

ین بهداشتی، ا یو یا بیمه درماندارند. به خاطر مزد پائین، و عدم دسترسی به مرخصی 

اد و به کمک زی و به همین دلیل، هستند کارگران که در خط مقدم بحران ویروس کرونا

 ندند. سریع نیازم

د افتاد سلامت عمومی اتفاق خواه یای از مداخلاتی که در حوزهبخش عمده سوم،

ه شد ک یادآور های محلی خواهد بود. باید به دولتهادولت مرکزی و دولت یوسیلههب

 بهداشت عمومی که به کاهش سرعت شیوع ویروس کمک یحوزه هرگونه اقدام در

 انجام بگیرد.  کند بایدمی

صاد با مواقعی که اقت ی دولتی درهابینی است هزینهنه که قابل پیشگوهمان ،علاوههب

 یکند. چون درنتیجهمی ای پیداشود حالت ضد انگیزهمی منفی روبرو ییک ضربه

یابد و هم به خاطر آن میزان مصرف می کاهش منفی به اقتصاد، هم میزان درآمدها یضربه

مالیاتی دولت مرکزی و محلی هم تا درآمدهای شود می شود که باعثمی کم هاو هزینه

ازن را به تو ی عملیاتی خودهاتر شود. چون دولت مرکزی و دولت محلی باید بودجهکم



 

 
 

ی احمد سیفبیونز / ترجمهجاش  5  

که  دیآمیی دولتی درهابرسانند، این کاهش درآمدهای مالیاتی به صورت کاهش هزینه

شود. یکی از دلایلی که باعث شد بهبود اقتصادی می تر شدن رشد اقتصادیموجب کم

 از رکود بزرگ خیلی کند باشد و چندین سال طول بکشد همین بود.  پس

رکود احتمالی ناشی از ویروس کرونا، برای تخفیف صدمات  یهابا توجه به ویژگی

  ؟چه باید کرد

یر ثأی تیگیرشدن آن و از سوجاویژگی این رکود احتمالی، یعنی سرعت همه دو

ه آن ب واکنشسازد که می خواهد داشت، ضروری اندککارگران با مزد  مستقیمی که بر

 کمک مستقیم به افراد انجام بگیرد.  و حتی به صورت سرعتبههم 

 8002اقتصادی  ی محرکبستهقانون  دولت جورج دبلیو بوش 8002 یفوریه در

(Economic Stimulus Act of 8002) کسی که که برای هررا امضا کرد

 0800دلار و برای یک زوج هم  200پرداخت مالیات دارد چکی به مبلغ  یدرامریکا سابقه

ها فرستاده شد تا صدمات ناشی از دلار هم به ازای هرفرزند( به آدرس آن 000دلار ) و 

هفته پس از تصویب این قانون اولین چک ارسال شد،  شش رکود اندکی تخفیف یابد.

د پرداختنمی برای همگان حتی کسانی که میزان کمی مالیات بردرآمد هم هااین چک

 ارسال شد. 

توانیم از این الگو استفاده کنیم ولی این بار باید بهتر عمل کنیم. اولین نکته این که یم

اقتصاد، این انگیزه به واقع کارآمد باشد، میزان چک باید  یبرای این که با توجه به اندازه

ست که پیشنهاد کرده ا -مشاور ارشد اقتصادی دولت اوباما -باشد. جیسون فورمن تربیش

نظر من این ارقام برای دلار پرداخت شود. به 000دلار و هر فرزند هم  0000فرد  برای هر

آمد هم در ی که مالیات بریشروع مفیدند. این میزان باید به همه یعنی حتی به خانوارها

دلار  8000اش را به توان میزانمی درآمدپردازند پرداخت شود. برای خانوارهای کمنمی

ار برای هر فرزند افزایش داد و همراه به افزایش درآمد از میزانش دل 0000برای هر فرد و 

  کاست.
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وانند کار توقتی که نمی و کنندمی ین کاریکه افرادی که با مزدهای پا ،این علاوه بر

باید دربرابر اخراج از کار وقتی به خاطر بیماری سرکار  نیزها آن کنند نیاز مالی دارند، از

بیماری یکی از اعضای  ،حضور) گاه ممکن است علت عدم کرشوند حمایت حاضر نمی

 باشد(. خانواده

کند که پرداخت حقوق در صورت می درازمدت این تغییرات درواقع اثبات در

ای برای کارشود و چرا باید براساس قانون جزو استانداردهای پایه بیماری کارگر

ی هاهفته را در (Healthy Family Act)  «سالم یدهقانون خانوا»اران باید ذگقانون

 طبیعی این قانون به کارگران حق وضعاین که در یک  ند. علاوه برکنآینده تصویب 

دهد، بلکه هم چنین درشرایط اضطراری می شوند رامی دریافت حقوق وقتی که بیمار

رماها توان به کارفمی کند. البتهمی ها را تضمینحقوق به آن هفته دو کنونی هم پرداخت

مین أرا ت اضطراری یاین دوره در های مالیاتی موقت داد که بتوانند این پرداختیهاتخفیف

 در .مین مالی کنند(أت دشومی ضرورت اتخاذکه بهرا  ییا دیگرتصمیمات) ندکنمالی 

ر مقایسه با دیگ ثر شوند، درأی که کارگران ممکن است از این وضعیت متیهابخش

ر بودتری دارند که بعضی موارد را دری محددرمان یبیمه این کارگران معمولاً هابخش

ر به خاطتعداد زیادی از افراد  ازبهداشت عمومی خواهد بود اگر یفاجعه گیرد. ایننمی

، آمدیپو یا حتی مورد درمان قرار نگیرند. برای جلوگیری از این  انجام نشودتست  هاهزینه

ت آنجا که لازم اسگونه ای متحول شود که بتواند تا باید به )مدیکر( ی درمانیبیمه

 ی ناشی از ویروس کرونا را پوشش بدهد. هاهزینه

یک راه سریع برای انتقال منابع به فرمانداران ایالات این است که دولت فدرال سهم 

 8002ال س بپردازد. در به این فرمانداران اکنونسال آینده را ی درمانی بیمه یاز هزینه خود

ثرترین ؤام گرفت و این به گمان من ماز بحران انج رفتبرونعنوان بخشی از سیاست به

تواند می اتفاق بیفتد، و کنگره سرعتبهتواند میبخش این قانون است. تزریق این منابع 

در اختیار  توجهیشود که منابع قابلمی همین هفته این انتقال را اعلام کند و این کار باعث

وانند همه تمی د، این فرماندارانگونه بشوگیرد. اگر اینمی فرمانداران ایالات مختلف قرار
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 گسترش بیماری ضروری است یاین دوره که دررا ی بهداشت عمومی هااریذگسرمایه

مقابل تصمیمات  به صورت مانعی درها گذاریاین سرمایهچنین انجام بدهند و هم

 های منفی براقتصاد، عمل خواهد کرد.آمدپیبه  واکنش ی محلی درهاافزای دولترکود

 واکنشه آن که برا شوک اقتصادی  یب اقتصادی باید مشخصاًی تشویق و ترغهابرنامه

ی زیادی مطرح خواهند شد که های آینده طرحهاروزها و هفته بشناسند. در دهندمی نشان

رآمد، د وارد خواهد شد ندارند. کاستن از مالیات بر هیچ ربطی به شوکی که برما عمدتاً

ال کاری در کاهش مالیاتی سکی دستها، یا حتی اندسود شرکت و یا کاهش از مالیات بر

هیچ  و اپورتونیسم ایدئولوژیکگر منیست چیزی  هامطرح خواهند شد. این احتمالاً 8002

 ها را جدی بگیرد. کس هم نباید آن
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