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(1) 

 گیرهای اجتماعی برای مقابله با بیماری همهبیمه

 1گابریل زوکمنو  امانوئل ساز
 

ه برای اجتماعی، ک گیریفاصلهی ها. سیاستکندویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می

 چون هاییبخش در باعث شده تا تقاضا مبرم دارد، اهمیتمقابله با شیوع بیماری 

م ه ی اجتماعی کاهش یابد و صنایع دیگرهاو سرگرمی ها، هتلها، رستورانونقلحمل

توانند سرکار حاضر شوند، و شیوع نمی کارگران) ی عرضهزنجیرهدر  اختلال سبببه

رود می تظارانادامه بدهند. توانند به کارشان نمی شده است( هابنگاهبیماری باعث تعطیلی 

 دولت تنها چند ماه طول بکشد. اگرچهاحتمالاً باشد، و  مدتکوتاهمستقیم به تولید  یلطمه

تواند برای می ی بکند، ولیمؤثرمستقیم به تولید کار  یاین لطمه خصوص تواند درنمی

 یه این لطمهکمانع از آن شود باشد و  مؤثرتخفیف سختی اقتصادی در طول شیوع بیماری 

 مستقیم به تولید باعث زیان درازمدت به اقتصاد بشود. 

ی هازیان هابنگاهتواند برای می مستقیم به تولید یدولت، این لطمه ینبود مداخله در

 هانگاهبرا نشان بدهد. بسیاری از  کارکردن گسترده خودد و به صورت بیآور بارهزیادی ب

د. کننبله مقا مؤثر طوربهارند که با این کمبود در تقاضا نقدینگی ند قدرآنو کارگران 

ارگران و زندگی ک سختی بربه هابنگاهکه ورشکستگی است خطری که وجود دارد این 

ی درازمدت خواهد هاها اثر خواهد گذاشت. تعطیلی هر واحد تولیدی زیانخانوارهای آن

ع بحران شود و باید پس از رفمی طع، کارگران و مشتریان قفرمایانبین کار یداشت. رابطه

ها و بنگاه حتی براینو بازسازی شود و کارگران بیکارشده باید کار تازه پیدا بکنند. از

و تداوم  هاگاهبنحفظ مانند، گیری اجتماعی از فعالیت بازمیدلیل فاصلهکارگرانی که به

  این که به کارگران مزدشان پرداخت خواهد شد اهمیت اساسی دارد.

                                                      

 برکلی هستند. -امانوئل ساز و گابریل زوکمن به ترتیب استاد و دانشیار اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا 1 
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 هارکتشتواند مددکار می ،های بدون بهرهبه شکل وام برای مثال تدارک نقدینگی،

و کارگران بیکارشده باشد که این شرایط بحرانی را از سر بگذرانند ولی این سیاست 

ه تواند زیان به بنگاه یا به کارگران را جبران کند، بلکنمی خود کافی نیست. وامخودیبه

حران درمورد ب تری سرشکن کنند.طولانی یرا بر مدت هادهد هزینهمی ها امکانتنها به آن

قبل و کارگران را ت هابنگاهآید که دولت زیان می ناشی از ویروس کرونا، به نظر درست

به  ندیدهصدمه شود بتوانند تقریباًمی ها وقتی که این بحران شدید برطرفد تا آنکن

 کارشان ادامه بدهند. 

ی اجتماعی هاای از بیمهجهانی، ما به نوع تازه گیرهمهاین بیماری پیوند با  در

کند. یم عمل هابنگاهاری شده و از طریق ذگهدف ای که مستقیماً نیازمندیم. یعنی بیمه

 عنوانبه که دولتاست تواند عمل کند این می اجتماعی یای که این نوع بیمهبهترین شیوه

 که از دسترا  ییکامل جای تقاضا طوربهدولت  گرآخرین خریدار وارد عمل شود. ا

تواند به کارگرانش مزدشان را بپردازد و می واحدی ، هرپر کندرود در بازار می

ای که انگار در شرایط عادی و طبیعی دارد گونهد بهکنای خود را حفظ ی سرمایههاییدارا

 عنوانبهد توانمی دولت گونهچه دهد. برای این که نشان بدهیم کهمی یش ادامههابه فعالیت

را در نظر بگیرید. اگر تقاضا برای  ییی هواپیماهاآخرین خریدار عمل کند شرکت

کند، می یابد، دولت این جای خالی را پرمی درصد کاهش 08 مثلاً ییی هواهامسافرت

ی هاکند و در نتیجه درآمد شرکتمی درپرواز را خریداری هادرصد صندلی 08درواقع 

قوق بتوانند ح ییی هواپیماهاشود شرکتمی ماند. این باعثمی از فروش بلیط ثابت

ر خط ابدون این که ب ی شان راهاییکارمندان خود را بپردازند، هوا پیماها و دیگر دارا

 ورشکستگی روبرو بشوند، حفظ کنند.

وشن ر درشرایط گسترش ویروس کرونا، این سیاست به دودلیل موفق خواهد شد. اولا

است که علت اصلی شوکی که وارد شده درواقع یک بحران بهداشتی است و ربطی به 

ی مدیریتی نداشته و بعلاوه یک شوک موقتی است. هامدیران در حوزه هاتصمیم گیری
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برعکس  تدرسشوند. می ی گوناگونی از این شوک متاثرهاثانیا، صنایع مختلف به شیوه

د و یابمی ی کاهشهاآن تقاضا تقریبا درهمه بخش یک شرایط رکودی معمولی که در

 هیچ گونه محدودیت زمانی هم ندارد. 

چه میزان هزینه خواهد داشت؟  آخرین خریدار عنوانبهاجرای این برنامه دولت در 

ود شمی و خدمات که سه ماه طول بکشد موجب درصدی در تقاضا برای کالاها 08کاهش 

کامل زیان  طوربهتواند می د منفی داشته باشد. دولترش %18تا تولید ناخالص داخلی 

ند. جبران ک خودبدهی  تولید ناخالص داخلی را با افزودن بر %18بخش خصوصی به میزان 

ه حساب اجتماعی ب گیریفاصلهاجرای سیاست  ناشی ازمستقیم به تولید  ییعنی لطمه

 یست را با مدیریت نظام مالیاتهای توزیعی این سیاآمدپیشود. می دولت واریز و اجتماعی

تواند تصمیم بگیرد که با نظام مالیاتی برای می توان کنترل کرد. دولت بعدهامی

ستانی ی تصاعدی و مالیاتهابا استفاده از مالیاتاحتمالاً بازپرداخت این بدهی چه بکند و 

 از ثروتمندان آن را بپردازد. 

عیب به اجرا گذاشت ولی انجام بی طوربه تواننمی خریدار آخرین را هرگز یبرنامه

 ترین شکل اجرای آن است. برای کسانی که برای خود کارزیاندولت کم دستهآن ب

ها ی آنی درآمدهاتواند زیانمی دولت اینترنتیکنند و کارگران دیگر مثل رانندگان می

ی بزرگ، هابنگاهبیکاری بسیار شباهت دارد. برای  یرا جبران کند و این کار به بیمه

ند کرد. کارگران را بیکار نخواه هابنگاهی دولتی باید مشروط به این باشد که این هاکمک

 - انددهش بلااستفادهحتی وقتی که  -را  کارگران خود تاهم بهتر است  هابنگاهبرای 

لید رعت توسبه همین که تقاضا رو به افزایش گذاشت، نگاه دارند تا بعد بتوانندچنان هم

 د. دربننکبدون این که مجبور باشند به استخدام کارگران تازه اقدام ، سر بگیرندرا از

شوند حقوق معلمان باید پرداخت می خش آموزشی دولتی، حتی وقتی مدارس تعطیل

 شود. 
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 های اقتصادی بیماری گسترده از آن صحبتآمدپی که برای مقابله با هاییطرح

دمه که ص هاییبخش راری بذی برای اثرگمؤثر طوربه شود هم کافی نیستند و هممی

 . نیستند خواهند دید، هدفمند

کند. به نمی ی آنها را جبرانهاها کمک خواهد کرد ولی زیانبه آن هابنگاهوام به 

ولی  کندمی مساعدت هابنگاهتعویق انداختن پرداخت مالیات به حفط نقدینگی در 

هم خواهد  اییهبنگاهه تعویق انداختن مالیات حتی شامل خوبی هدفمند نیست چون این ببه

ادن برای نمونه فرستاند. پرداخت مستقیم به افراد )شد که از این وضعیت زیان ندیده

ت موقطوربهی اقتصادی هادلاری برای خانوار( اگرچه در تخفیف سختی هزاری هاچک

که  و بعلاوه برای کسانیهدفمند نیست  مؤثر طوربهکمک خواهد کرد ولی این سیاست 

 که هنوز کارهم اند، میزانش ناچیز است و آنها مثال کارشان را از دست داده عنوانبه

ت طول اجرای سیاس نیاز ندارند. در هااند که به این پرداختنگرفته تأثیرکنند و می

ون م، چییتقاضای کل بیفزا بر گونهچهاجتماعی، هدف این نباید باشد که  گیریفاصله

بیکاری و  یو خدمات قدرت خرید ندارند. بیمه یاری از کالاهابس یمردم برای هزینه

 شوند، برای کمک به کارگرانی که کارشان را ازدستمی پرداخت وقتی کارگران بیمار

 کرد.  کمکی نخواهد هابنگاهدهند یا آنها که قادر به کار نیستند مفید است ولی به می

صورتی که برای مدت بسیار محدودی اجرا شود مفید  ریدار درآخرین خ یاین برنامه

هم  ی تجاریهاتوان مدیریت کرد و تصمیم گیریمی آن را یعلاوه هزینههخواهد بود و ب

ونا ی ناشی از ویروس کرهاهزینه یباید گفت که همه ،با این همهثر نخواهند شد. أاز آن مت

ید مستقیم به تول یبا لطمه ما چه خواهد کردرا جبران نخواهد کرد. مهم نیست که دولت 

ند، نکشان را دریافت حقوق ییی هواپیماهاروبرو خواهیم شد. حتی اگر کارمندان شرکت

 ، مستقیم از هرییمثل بخش مواد غذا هاد. برای بعضی از بخششنخواهد  نجاما یپرواز

 ی عرضهزنجیرهدر  اختلالاتی ناشی از قرنطینه، های دیگر، به خاطر محدودیتهاچه

 آخرین عنوانبهدولت  ی. ولی برنامهسبب معیارهای قرنطینه اثری نخواهد داشتبه
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 هانگاهبرا اندکی تخفیف خواهد داد. برای خانوارها و  هابنگاهخریدار، سختی کارگران و 

های مدآپیجریان نقدینگی را حفظ خواهد کرد در نتیجه شوک ناشی از ویروس کرونا 

د ای که ناچارند از مصرف خور تقاضا نخواهد داشت، یعنی کارگران بیکار شدهثانوی ب

را احیا کرد.  هاتوان به سرعت فعالیتمی بکاهند. همین که روند نزولی تقاضا متوقف شود،

ای که اند ولی تدارک این جریان نقدینگی به شیوهضربه خورده ی تجاری فعلاًهافعالیت

داشت به یشود این فعالیت تا زمان رفع این بحران در حوزهمی ایم، باعثبررسی کرده

 زنده بمانند. 

 

 پیوند با منبع اصلی:

Social Insurance in a Time of Pandemic 
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 سرراست نیست ساده وکرونا  ناشی از مقابله با رکود

 انی لوری
 

. گیردمی هم روزانه شدت ی عرضهزنجیره اختلال دراند. شده پرنوسان یبازارهای جهان

 یمهان هم هگذارسرمایهاندازند. می دوررا به ی پیشین خودهانگریاقتصاددانان هم پیش

 در یاند. شیوع ویروس کرونا بحرانکردهمعطوف بازار اوراق قرضه  به شان راتوجه

شود. سازمان می اقتصادی دگرسان یبهداشت عمومی است که دارد به بحران یحوزه

گوید که در بهترین حالت، می برآورد این ماهش درو توسعه اقتصادی های همکاری

 درصد کاهشهایش رشد اقتصادی جهان را نیمآمدپیبیماری ناشی از ویروس کرونا و 

 کارهب گونهچهمعیارهای مالی اضطراری را  هادولت برحسب این کهخواهد داد. ولی 

 نظرداد، به نشان خواهند واکنش گونهچهبهبود بهداشت عمومی  یگیرند و در حوزهمی

رسد که رشد اقتصادی جهان حدود نصف خواهد شد و به این ترتیب بسیاری از می

ان، از زمان این سازم یخواهند شد. به عقیده عیارتمام کشورهای جهان گرفتار رکود

ما اکند. می ترین خطری است که اقتصاد جهان را تهدیداین بزرگ 1191 رکود بزرگ

مقابله با این خطر بزرگ چندان آسان نیست. بحرانی که شروع اش با شیوع یک بیماری 

 پردازان دربرای سیاستآمدهای آن مقابله با پیعادی است و بعید نیست ی غیرباشد بحران

 باشد.  جهان بسیار دشوار یامریکا و بقیه

است.  آوری همراهاطمینانی حیرتاولین دلیل این است که شیوع ویروس کرونا با بی

خواهند  هااند و یا حتی چه تعداد از آندانند چه تعداد از مردم آلوده شدهنمی مسئولان

چه  لاً ند که اودانمی هستند و کسی روهمینانی کامل روبطابی و خانوارها با هابنگاهمرد. 

طور چه بکنند. همانها دولتاست  قرارآمدهایش برای مقابله با پیکشد و یا می مدت طول
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دهد، مردم عادی به شدت واهمه دارند و بعید می در بازارها نشان هراسکه خرید ناشی از 

 نیست که این وضعیت برای چندین ماه طول بکشد. 

 . درستامیزان رشد اقتصادی  وس کرونا برویرتأثیرگذاری ی دلیل دیگر هم شیوه

وضعیت رکودی وقتی  9881جمله رکود بزرگ و یا رکود سال بسیاری از رکودها، از

کارگران  هااهبنگشود، می گونهکاهش یافت. وقتی این تشدید شد که میزان تقاضا در بازار

 خودروو یا  خانهی که کمبود نقدینگی دارند، از خرید کنندگانمصرفکنند، می را بیکار

صاد نفع اقتدرازمدت به ی پرخطر که درهاان هم به پروژهگذارسرمایهکنند. می اجتناب

هت ی اقتصادی و تغییر جهادهند. برای تخفیف زیاننمی است دیگر منبعی تخصیص

ی اسنادی هاییو بردارا دهندمی ی مرکزی نرخ بهره را کاهشهاتجاری، بانک یچرخه

ردن ی به گتربیشکنند تا ریسک می ان را تشویقگذارسرمایهزایند و افمی امن خود

ر اختیار ی دتربیشکاهند و منابع مالی می نگره و پارلمان هم از میزان مالیاتکبگیرند، 

دولت در ساختن  یدهند و در ضمن هزینهمی و حتی خانوارها قرار هاشهرها، ایالت

 شود. می تربیشی محیطی بهداشت زیستها، مدارس و پروژههازیربناها، مثل پل

 یعرضهگذارد. این ویروس برنمی ولی ویروس کرونا تنها بر تقاضا دراقتصاد اثر منفی

 کل هم اثرات زیادی گذاشته است. تا به همین جا، شیوع این بیماری باعث شده که با

صرفی الاهای م، ابزارهای پزشکی، و کییصنایع شیمیا ،داروها بسیاری از یکاهش عرضه

یل در چین تعط هاچون کارخانه ،رو هستیمهروب در بازار های هوشمندگوشیمعمولی مثل 

نیروی  هم ریخته است. با کمبودهمبادلاتی را ب یی پیچیدههاشده و این تعطیلی هم شبکه

 .هستیم چون بسیاری از کارگران مجبورند در خانه بمانند و سرکار نروند روهانسانی هم روب

ی زنجیره هب تنهادیگر »این ویروس  نوشته است پوراند استاندارد گر طور که تحلیلهمان

گیرند یتأثیر مهم عرضه و هم تقاضا هردو از این بابت » بلکه« نیستمربوط کل  یعرضه

 «. اندکننده تشدید شدهدلیل شرایط مالی محدودها هم بهآمدپیو این 

تاسر جهان برای کمک به این که اقتصادشان گرفتار در سر هاواشنگتن و دیگر دولت

ی. ی مالهای پولی و سیاستهانوع ابزار در اختیار دارند. سیاست سقوط آزاد نشوند دو
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 اثر اقتصاد وسوی تقاضا درسمت بر ها عمدتاً این است که هر دو این سیاست مشکل در

 در بخش عرضه( ایجاد دتاً عمرا که ویروس کرونا ) ییتوانند تنگناهانمی گذارند ومی

 غافلگیرکننده نرخ بهره را یکند برطرف نمایند. تا همین جا فدرال رزرو در حرکتمی

 که ییامریکا یتولیدکنندهآن به گونه چهکاهش داد. اما کاستن از نرخ بهره قرار است 

 نبریان کولتو کمک کند؟ را از چین وارد کند تواند کالاهای واسطه ای لازم خودنمی

ن شرایط ن در ایییپا یگوید منافع نرخ بهرهمی سسه فیچ ریتینگزؤاقتصاددان ارشد م

ی رهزنجیلال در تای از شوک اقتصادی وارده از اخبرانگیز است چون بخش عمدهپرسش

 فدرال ،علاوههشود. بمی ناشیی اقتصادی هافعالیت ی رسمی درهاو محدودیت عرضه

 اند که درواقع این ابزارن آوردهییحدی پای مرکزی نرخ بهره را بههارزرو و دیگر بانک

 پردازی دیگر کاربردش را از دست داده است. سیاست اصلی

های ماند یعنی گنگره و دیگر نهادمی به این ترتیب تنها ابزارهای سیاست مالی باقی

ند. دونالد ی دولتی را افزایش بدههاکشورهای مختلف میزان هزینه اری درذگقانون

ی تریشبخواهند قانون موقتی بخشش مالیاتی را بگذرانند که پول می ترامپ و مشاورانش

 تواند مددکار باشد چون بانمی هاپردازیدر جیب کارگران باشد. ولی این نوع سیاست

 اند و حتیتعطیلی محل کار بسیاری از خانوارها منبع درآمد خود را از دست داده

 برق و مایحتاج دیگر خود را بپردازند. این سیاست برای جلوگیری از ینهتوانند هزینمی

ثری نخواهد شوند هیچ امی در تولید ورشکست ختلالکه به خاطر ا هاورشکستگی کمپانی

 رودنمی آور خانه مریض است و یا سرکارداشت. و به همین نحو برای خانواری که نان

 د. ای نخواهد بویدگی کند، هم مفید فایدهرس ی بیماربرای این که به یک وابسته

رای جانبه بهمه یما به طرح»گوید می ،اقتصاددان دانشگاه شیکاگو ،جان کوچرین

ی هاداریم که بدون این که به بحران در شاخه بحران ناشی از ویروس کرونا نیاز مقابله با

 کوچرین ادامه اید،یدهبله درست شن«. جلوگیری کند هاتر دامن بزند، از ورشکستگینییپا

و جلوگیری از ورشکستگی همگانی و  وکارهاکسبو  هاشرکتتنها راه حفظ » دهدمی
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شش پورا ای که شیوع بیماری هاست چون نظام بیمهخانوارها کمک مالی برای نجات آن

دانم چنین برنامه ای هم وجود ندارد. می که من ییکند تا جامی اضافه یو«. بدهد نداریم

دان اقتصاد جیسون فورمن،توان چنین برنامه ای تهیه کرد. نمی نیست که یش اینته معناالب

 ییالغ امریکابه هر فرد ب که فوراًروارد، معتقد است که کنگره باید تصویب کند ها دانشگاه

 واشنگتن برای عضو مرکز - سهرن کلودیا دلار بپردازد. 088دلار و هرکودک هم  1888

نهاد که گرفتاری دارند پیش ییبرای کمک مالی به خانوارها هاییسترشد برابر هم سیا

شان ای نپردازی از خود علاقهکرده است. ولی دولت ترامپ هرگز برای رهبری در سیاست

تجربه ناموفق بود و رهبران اصلی وزارت بای هانداده است. دولت او در جذب تکنوکرات

اند که ریت بحران مالی ندارند و حتی باعث شدهای در مدیهیچ تجربه داری، تقریباًخزانه

ادارات مختلف دولتی از کارشان استعفا بدهند. امریکا  یتجربهان نفر از کارمندان باهزار

د که دانش له کنبکوشد با گسترش بیماری و بحران اقتصادی ناشی از آن مقامی در حالی

 ندارد.برای مقابله با آن را نهادی و دلیری تکنوکراتیک لازم 

آفرین سازی و رکود سیاسی هم بخشی از مشکل ماست. دولت ابزارهای ثباتدوقطبی

اران ذگقانونضروری است  خودکار کمی دارد که در این شرایط بتواند مددکار باشد و

 اهبزنند. ولی درگنگره وحدت نگاه وجود ندارد. دموکراتدست این مورد به اقدام  در

خواهان هم در مجلس سنا اکثریت اختیار دارند و جمهوری درکنترل مجلس نمایندگان را 

حت کنترل ت» کند ویروس کرونا در سال انتخاباتی که کاخ سفید ادعا میدارند. درنتیجه 

و  سرعتهبکه  هاییسیاست مداران برسرتوافق سیاستو مشکلات زیادی نداریم، « است

 ده و آسان نیست. ، ساکندبتواند با این مسائل مقابله  مؤثر طوربه

 پردازی دراین خطر که شیوع این بیماری در بیرون از امریکا شدت بگیرد هم سیاست

مریکا را اقتصاد ا یش تقاضا درهاتواند با سیاستمی نگرهککند. می امریکا را دشوارتر

کند. تواند بنمی از اقتصاد امریکا کاری خارجافزایش بدهد ولی برای افزایش تقاضا 

ویروس کرونا به اقتصاد چین صدمات زیادی » گویدمی دیگر موتحلیل ،ندیمارک ز

هان اقتصاد ج«. »آیدمیزده است که اکنون دارد به صورت ضربه به کل اقتصاد جهان در
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معمول یرکه غ ییبرابر رویدادها حتی قبل از شیوع این بیماری بسیار شکننده بود و در

 ت.معمول اسکرونا یکی از آن موارد غیرویروس ی داشت و تربیشباشند شکنندگی 

این ویروس از کجا آمده است ممکن است این ویروس درواقع همان چیزی  روشن نیست

غیر  یعنی رویدادی بسیار نادر و –گویند روایت قوی سیاه می باشد که اقتصاددانان به آن

های مهمی آمدپیداند ولی نمی اش چیزیبینی که تا اتفاق نیفتد کسی دربارهقابل پیش

 «.خواهد داشت

 شوند.می ترحادروز حادند و درسرتاسر جهان هرجا بسیار ها تا به همینآمدپیاین 

  مانند.می ها باقیآمدپیحتی وقتی که ویروس هم سرانجام از انظار برود، این 

 

 پیوند با متن اصلی:
The Coronavirus Recession Will Be Unusually Difficult to Fight 

  

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/viral-recession/607657
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(3) 

اقتصاد ایتالیا خیلی جدی خواهد  بری ویروس کرونا هازیان

 بود

 تایمز مالی

 رابرب و تامبورینی درس نزدیک است، سرجییدرشهر گوانزاته که به مرز سو

ی تجارتی پیوسته با هافعالیت یه همهاین بحران بهداشت عمومی ک

گوید می کند. آقای تامبورینیمی سریانداخته خیره خطرمنسوجات او را به

صمیم ولی من ت دنیا را قرنطینه کنیم یترین کار این است که همهساده»که 

 گرفتم که بحنگم چون الان دیگر زمان جنگیدن است و ما در حال جنگ

  «.هستیم

اسپا با برندهای لاکچری همکاری دارد و و به نام راتیا نساجی شرکت

درصد درآمد او هم از  08کند. می میلیون متر پارچه تولید انه چهارسال

ی لمباردی است، یعن در شرکتمرکز اصلی . آیدمی دستصادرات پارچه به

دیدتر نقاط اروپا ش یبقیه آن از بخشی از ایتالیا که شیوع ویروس کرونا در

 است.

رفته کار گاروپا به که در را دولت ایتالیا هم شدیدترین نوع محدودیتی

 هاییکار گرفته است و به ایتالیاهشد برای جلوگیری از گسترش ویروس ب

اضطراری از منزل خارج  هاینیاز برایخانه بمانند و مگر  در شودمی گفته

و  کز ورزشیمرا ها،ها، موزهها، مدارس، دانشگاهنشوند. بارها، رستوران

فروشی  ی غذاهاو مغازه هاخانهاروبه غیر از د هافروشیخرده یهمه
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درون  کنند درمی ملافات هم ااند. وقتی مردم بدرسرتاسر کشور تعطیل شده

 شان باشد. حداقل یک متر فاصله بینباید و بیرون از منزل 

 نفر لیونیم چهار فروشی در ایتالیا تقریباًفروشی و بخش عمدهبخش خرده

بخش  این دو در کل مشاغل کشور درصد از 10گیرد و حدود می کارهرا ب

 ود. شمی درصد از تولید ناخالص داخلی هم در این دو بخش تولید 19است و 

 نظر کامل نیاید ولی شدیدترین محدودیتسراسری به یحتی اگر قرنطینه

فته کار گرهب سوکه از زمان جنگ دوم جهانی به ایناست بر تحرک فردی 

 اختلالو  خواهد گذاشت ویرانگری بر ایتالیاات تأثیرجا تا به همینه است، شد

ی آقای تامبورین وکارکسبلال در تکه موجب اخرا چه یعنی آن - در عرضه

شوک تقاضا هم تشدید شده و باعث  براثرکه  گسترش داده – شده است

یا ود تا ایتالشمی و موجب ی کوچکهاورشکستگی بسیاری از شرکت

 دردآور بشود.  یگرفتار رکود

که برآورد کرده بود اقتصاد  -ی سییی سوگذارسرمایهبانک  - یو بی اس

داشته باشد برآوردش را بازبینی  % 8.0ایتالیا ممکن است امسال رشدی معادل 

خواهد رفت یعنی اگر  کوچک %8.0کرده و الان معتقد است که اقتصاد 

درصد  %8.0حدود  کوچک شدن اقتصاداشد کل منفی درست ب یسناریو

 خواهد بود. 
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مین در سو وکارکسبو صاحبان  کنندگانمصرفسرنوشت اقتصادی 

 ی مسئولان بانکهاگیریتصمیم کانون یورو در یاقتصاد بزرگ منطقه

 یشنبه جلسه بگذارند و دربارهاست پنج مرکزی اروپا خواهد بود که قرار

اصلی این است که  یند. واهمهکنگیری تصمیم خود به بحران واکنش

زودی هیت است بؤرمشکلات اقتصادی که در حال حاضر تنها در ایتالیا قابل

 شامل چند اقتصاد دیگر هم در این منطقه بشود. 

اریوی سن یما درباره»گوید که می یورو یپردازان منطقهیکی از سیاست

 بد م. ما وارد بررسی سناریوی خیلیکنیمی بد صحبت واقعاًبحران خیلی بد، 

 «. ایمشده

 است اگر اجازه بدهد مردم سر کار بروند، باعث دولت ایتالیا امیدوار

شود تا از توقف کامل فعالیت اقتصادی جلوگیری شود. ولی این می
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خصوص در بخش از واحدهای کوچک به بسیاریبرای  هامحدودیت

 یافاجعهکند، می تولیددرصد تولید ناخالص را  ششگردشگری که 

 عیار خواهد بود.تمام

میلیون نفر دربخش مسکن و  1.1براساس برآورد اقتصاد کاپیتال، حدودا 

به  هابعید نیست که فعالیت هاکنند و دراین بخشمی کار ییخدمات غذا

 درصد کاهش روبرو شود. 10سراسری با  یو قرنطینه هاخاطر محدودیت

گوید که اغلب این می است دارانهتل ای ازفدرال برگی که اتحادیه

گونه ساله دارند و طبق قانون هم شامل هیچتر از یککارگران قراردادهای کم

ی هم فروششود که بخش خردهمی بینیشوند. پیشنمی یپرداخت بیکار

 لطمات زیادی خواهد دید. 

 واقع دارد نابود بخش خدمات است که در»گوید که می برونلا روسا

سینماها و بخش خدمات انفرادی را در  ها،رستوران»دهد می او ادامه شود.می

کامل  طوربهافتد بلکه مصرف به تعویق نمی هااین بخش نظر بگیرید. در

 «.شودمی حذف

که ا ر – ضبط موزیک شرکت - گوید که او پلی ساندمی اندریا روچی

 تعطیل کرده است. او 9898در میلان ایجاد کرده بود حداقل تا سوم آوریل 

بد است. من هیچ منبع درآمدی ندارم و هیچ پولی  واقعاًوضعیت »گوید که می

 «. رسدنمی من شرکتبه 

موقت فعالیت تولیدی در بعضی از  طوربهشرکت فیات کرایسلر هم 

 ی دیگری در پیشهاتعطیل کرده و سیاست ی خود را در ایتالیاهاکارخانه
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ا از ت چهار یماری در بین کارگران را کاهش بدهد.تا شیوع باست گرفته 

روز تعطیل خواهند شد. شرکت فیات کرایسکر  سهیا  دوای هفته هاکارخانه

له بین برای این که فاص»ه منتشر کرد افزود که ای که روز چهارشنبدر بیانیه

تا  مایدادهشود، میزان تولید روزانه را کاهش  تربیشکارگران در محل کار 

 «.کار بگیریمهی تازه را بهاوانیم این فرایندبت

م روز چهارشنبه گفت که برای شهر روزیر ایتالیا، نخست جوزپه کونته،

یورو  میلیارد 90ی اقتصادی به های دولتی برای تخفیف زیانهامیزان کمک

ن میزان مزد کرد تربیشی صرف تربیشاست منابع  افزایش یافته است. قرار

چنین منبع اضافی برای خدمات صادرکنندگان و هم بهپرداختی، کمک 

 بهداشتی بشود. 

 ها را بازبینیتضمین دولتی برای بانک یچنین دارند برنامهوزرا هم

و  هاتشرک اها شد تا در برخورد بتوان مشوق بانکمی گونهچهکنند که می

ی رگیتر سختکه در بازپرداخت بدهی خود مشکل دارند، کم ییخانوارها

اند که خانوارها تا زمانی که بکنند. حتی این موضوع را هم بررسی کرده

ان شبحران اقتصادی ادامه دارد مجبور به بازپرداخت اقساط بدهی مسکن

 نباشند. 

با توجه »گوید که می دان ارشد اقتصاد کاپیتالاقتصاد - جک الن رینولدز

رود که دولت یم شود انتظارمی به مقیاس مشکلات اقتصادی که ایجاد

ی حمایتی که باید در پیش بگیرد، منابعی معادل هاسرانجام برای سیاست

 «.چندین درصد تولید ناخالص داخلی را اختصاص بدهد
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 بزرگی رتأثی هایابد، این سیاستمی سراسری ادامه یتا زمانی که قرنطینه»

ی حفظ اسمواد اس ایمیزان هزینه براحتمالاً تقاضای کل نخواهد داشت ولی  بر

خاطر ورشکستگی بدهکاران به شود تا ازباعث می علاوه بر آنخواهد شد و 

ناتوانی در پرداخت جلوگیری شود در ضمن شرایط برای پرداخت بعضی از 

 تر خواهد شد. هم اندکی ساده هامالیات

تولید ناخالص داخلی از آن چه  کاهشاقتصاددانان انتظار دارند که میزان 

شود تا یم باشد که باعث تربیشکردند بسیار می گمانکه چند هفته پیش 

سال گذشته وارد رکود بشود چون در ده اقتصاد ایتالیا برای چهارمین بار در

کاهش درصد  8.0 سه ماه آخر سال گذشته، تولید ناخالص داخلی حدود

 بود.  یافته

اول سال  تولید فصل بینی ما این است که درپیش»گوید که می آقای روسا

اگراین » و « رو خواهیم شدهدرصد روب 0تا  9ید، با رکودی معادل جد

 درصدی را پیش بینی 9یک رکود  9898وضعیت ادامه یابد ما برای کل سال 

ات بودن اقدامی مؤثردربارهکنیم و تازه این بستگی دارد که فرض ما می

 «.کننده موفق باشدپیشگیری

ن وضعیت براقتصاد دیگر که ایحالی در» دهد کهمی آقای روسا ادامه

ل در لاتمنفی خواهد گذاشت، به خاطر اخ اثراحتمالاً کشورهای عضو یورو 

 احساس ش برآمدپی و کاهش در تقاضای کل، ولی عمدتاً  ی عرضهزنجیره

دانند چه برسرشان خواهد نمی خواهد بود که کنندگانمصرفو  هاشرکت

 «. آمد



 آمدهای کرونا از منظر اقتصادییادداشت در تحلیل پیه س 08 

خش که درواقع فدراسیون ب «اکونفیاینداسترا مود»س یئر - کلادیومارنزی

 در هارکتشبرای  پرسش اینگوید می ایتالیاست در تجملیصنعتی کالاهای 

«. ار بگیردکهتواند بمی منابع دارد که قدرچه شرکت هر» که ایتالیا مطرح است

 اثرهای ناشی از این بیماری، اگرچه آمدپیتحمل  ی بزرگ درهاشرکت»

خواهد گذاشت، مشکلات خیلی کمی خواهند داشت  هاآن بر یترگسترده

ی کوچک هستند که برای تداوم حیات خود باید مبارزه هاشرکتولی 

زندگی هر برند به این بستگی دارد که چه میزان  یادامه»او ادامه داد «. کنند

 «. ها را تحمل کنندآمدپیتوان دارند که 

ده او به طمینانی نسبت به آیناگوید که باوجود بیمی آقای ترامبورینیاما 

ه کاست تنها کاری که باید بکنیم این » ی ادامه خواهد دادگذارسرمایه

به ، فعال باشندچنان هم پذیر استکه امکان ییی ما تا جاهاکارخانه

کنیم تا اوضاع به حالت طبیعی خود  برصی ادامه بدهیم و گذارسرمایه

 «برگردد
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