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 مقدمه مترجم 

 

را در حال تجربه کردن    پر تنشیاند و دوران  ه ناباورانه به آن چشم دوخت  هاجهان و دولت   در روزهایی که مردم

اندیشند. آنچه  های جبران می و فرصت   در حال انجام و یا    اقدامات صورت گرفته از    بسیاری اغلب به    هستند،

  تواند در جلوگیری ازهای آنی و سریع میهایی از این دست، عکس العملمسلم است در زمان وقوع بحران 

باشد. جوامع و دولت خسارت بروز فاجعه ها میهای سهمگین و مهار حادثه بسیار مؤثر  از  هایی بایست قبل 

در پایان    تر، تمام توان خود را در مهار مشکالت ناشی از همه گیری ویروس کرونا به کار گیرند. جوامع گسترده 

با مدیریت کارآمد و اقدامات بموقع  ود که  هایی سر بلند خواهند باین بحران به قضاوت خواهند نشست و دولت 

و تجربیات دوران کرونا را با سازوکارهای کارآمدتر به دوران بعد  فائق آیند    بحرانبر این    اند توانسته   و صحیح 

ضمن پرداختن به    است که   "19کتاب اقتصاد در زمان کووید  "از    برگرفته  مقاله پیش رو  انتقال دهند.  آناز  

های تأثیرگذار برای برطرف  ، به اتحاد تمام کشورهای جهان و بویژه دولت 19کووید    از   تبعات اقتصادی ناشی 

  باور این  های پیش رو تاکید دارد.  ساختن این بحران جهانی و اتخاذ تصمیمات مناسب برای مواجهه با بحران 

شیوع کووید    هد، بابه حیات خود ادامه د  ایجزیره توانند بطور کشورها می که در یک اقتصاد جهانی یکپارچه  

نیست.  19 بیش  اشتباهی  بهداشت آنچه مسلم است    ثابت شد که تصور  به ویژه در حوزه  همکاری جهانی 

 .عمومی و توسعه اقتصادی بسیار ضروری است

  وجود داشته است امید  این  زدگی زیادی به نگارش در آمده است و  به گفته نویسندگان، این کتاب با شتاببنا  

در این ترجمه سعی    در بحران کنونی گامی هر چند کوچک در راستای حل مشکالت موجود برداشته شود.  که 

ها توضیحات در زیر نویس ارائه  داری، شتاب زدگی نویسندگان را با ترجمه آزاد تر و  ضمن امانتشده است تا  

 گردد. جبران 
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 19 -تأثیر اقتصادی کووید

 

، آغاز شید. این واقع شیدهدر شیهر ووهان که در اسیتان هوبی چین   2019در دسیامبر سیال   19شییوع کووید  

 و  بود  این بیماری  مرکز شیوعچین  در ابتدا  . اگرچهدر حال گسترش است ویروس همچنان در سیرتاسر جهان

ابتالی   در حال حاضر موارد  اما، شد میگزارش    کردند سیفر می این کشیوراز   ی کهمسیافران  در چین و یا  مواردی

گزارش شیده اسیت. در حالی که برخی کشیورها توانسیته اند به طور موثر موارد    سیایر کشیورها نیزبسییاری در  

 با توجه بهخواهند شید.   گزارش کجا و چه زمانی  موارد جدید تا ، اما مشیخ  نیسیت که  1را درمان کنند   ابتال

( وضییعیت اضییطراری WHO) یسییازمان بهداشییت جهان ،جهان  در  19کووید    ریسییک با ی ابتال به  وخطر  

  در ارتباط با این مسئله باشد. های بین المللینگرانی ا اعالم کرده تا پاسخگویر مومیعبهداشت  

فراتر از مرگ و میر و عوارض    آن اثرات ناشییی از  کروناشیییوع    هم زمان با  در دنیایی کامالً متصییل و یکپارچه،

  این شیرای،، رکودبرای یک دوره زمانی نیسیتند( آشیکار شیده اسیت. در    کردن  بیماری )کسیانی که قادر به کار

هایی در اسیت. شیرکت  کردهمختل  را های عرضیه جهانی ، عملکرد زنجیرهبه دلیل کاهش تولید اقتصیاد چین  

تولیدات را تجربه    میزانکاهش   ، اندازه آنهاصیرف نرر از   ند(ابوده  چین وابسیته  ارداتکه به و) سیراسیر جهان

های اقتصییاد جهانی را کندتر کرده اسییت. از همه بین کشییورها، فعالیت  های حمل و نقلیتمحدود  اند.کرده

و   تحت تاثیر قرار دادهمعمول را    یها، الگوهای مصییرفکنندگان و بنگاهمصییرف  حاکم در بین مهمتر، وحشییت

بازار ایجاد کرده اسیت. بازارهای جهانی مالی نیز در پاسیب به این تیییرات واکنش نشیان   یی را درناهنجاری ها

مک کیبین و فرناندو از روش  در این گزارش با اسیتفاده  سیهام جهانی افت کرده اسیت.اند و شیاخ  هایداده

دسیت   19گسیترش کووید  مربوط به  هفت حالت   به  تا شیده اسیتسیازی جهانی شیبیه  مدل اقتصیادی  ،(2020)

هیای تعیادل  میدلو     (DSGE)2تصیییادفی  پوییایی  ترکیبی از میدل هیای تعیادل عمومی  cubed-G. میدل  ییابیم

مک   تهیه و توسی،   ( 2013-1999)  مک کیبین و ویلکوکسین  محاسیبه شیده اسیت که توسی،  (CGE)3عمومی

 
ی آلمان  در اروپا کشور آلمان توانسته است بهتر از کشورهای دیگر عمل کند، وزیر بهداشت آلمان دلیل این را آمادگی و وجود زیر ساخت های بهداشت  - 1

 نداشتند به پزشکان عمومی در هر منطقه و وجود تخت های ای سی یو کافی و گرفتن تست بطور مرتب از مردمو سپردن بیمارانی که وضعیت حادی  

 باشد. داند، ولی مهمترین عامل را هماهنگی بین دولت و مردم برشمرده است که این نشان دهنده سرمایه اجتماعی بسیار قوی در کشور آلمان میمی

 

2 - Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) 

تصادفیمدل پویای  عمومی  تعادل  روش های  تحلیلیک  از  مدرن    تعادلی   تحلیل  قابلیت  پویایی  ویژگی   با   ها  مدل   این.  باشدمی  کالن  اقتصاد  شناسی 

های تجاری، اثرات  خهچر  اقتصادی، رشد  همچون   کالن  اقتصاد هایپدیده  تبیین  برای  تالش   در   ها   مدل   این .  سازند می  فراهم   را  اقتصادی   کالن   متییرهای

 سیاست های پولی و مالی بر روی متییرهای کالن و رفاه خانوارها هستند.
3 - Computable General Equilibrium (CGE) 
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با اسییتفاده از این مدل، رویکرد ارزیابی   یافته اسییت.  گسییترش  G20کشییورهای    در (2018تریگز )و    کیبین

و  میک کیبین)( و آنفو نزای همیه گیر  2003لی و میک کیبین    )   SARS 1دی نیاشیییی از بیمیاری  اقتصیییا

گرفته  در نرر    19تا طیف وسییعی از حا ت مختلف برای گسیترش کووید   شیده اسیتدنبال    (2006سییدورنکو 

 ، ه شیده اسیتدر نرر گرفت هاراه حلای از ، مجموعه2وسییعی از فرضییات اپیدمیولوکیک. با توجه به طیف شیود

در هر کشیور   ی کهتا عرضیه نیروی کار، نماید های اقتصیادی تبدیل میکه فرضییات اپیدمیولوکیک را به شیو 

جملیه اختالل در هیای انجیام کیار در هر بخش )از  افزایش هزینیه  ،(تبعیات آنییابید )مرگ و میر و  میکیاهش  

هر   تولیدات  ایکاهش مصیرف به دلیل تیییر در ترجیحات مصیرف کننده بر،  های تولید در هر کشیور(شیبکه

افزایش حق بیمه  ،کشیور )عالوه بر آن تیییرات ایجاد شیده توسی، مدل بر اسیاس تیییر در درآمد و قیمت ها(

گرفتن در معرض بیماری( و افزایش حق های هر بخش در هر کشور )بر اساس قرار  ریسیک سهام برای شرکت

کالن    اقتصیاد  پذیری در تیییر شیرای، بیمه کشیور بر اسیاس قرار گرفتن در معرض بیماری و همچنین آسییب

 لحاظ گردد.کشورها 

 
  حساب های ملی مقطعی و داده های بخش تولید ،توزیع درآمد مدل های تعادل عمومی به داده های سری زمانی طو نی نیازی ندارند و تنها به داده های  

نیاز دارند. در مدل های اقتصاد سنجی شو  های تعادل عمومی  شوند در حالی که در مدلها و تیییرات بصورت بروان زا در نرر گرفته میو مصرف 

 .شودتیییرات درون زا در نرر گرفته می

 
( این ویروس باعث ایجاد بیماری سارس )سندرم  1381)  2003ت زمان در کروناویروس اتفاق افتاد، در سال  به دلیل تیییراتی کنتیکی که با گذش   -1

موارد    ینبیشتر  .سرایت کرد  کشور  1۷سارس به سرعت به   در چین شد  (Severe acute respiratory syndrome, SARS)شدید حاد تنفسی(  

  آسیای   کشورهای  دیگر  دیده شد که به تدریج در(  ٪9٫6با تلفات ) جهانی   بهداشت  سازمان  گزارش  ، و بر پایههنگ کنگآن در سرزمین اصلی چین و  

 . گسترش یافت آمریکا و  کانادامانند  آمریکای شمالیکشورهای  در، سپس سنگاپورو  ویتنام، تایلند مانند؛  شرقی

2- Epidemiological Assumptions 
 

بیماریتوزیع    علم شناخت تعین کننده  عوامل  بو  ارائه طریق  و  به سالمت در جامعه  ه  ها در جامعه  مربوط  وقایع  و    در راستای منرور کنترل حا ت 

ها  ساز و علل بیماریمشخ  کردن عوامل سبب -1اپیدمیولوکی. عملکرد گویندگیری از این مسئله جهت حل مشکالت بهداشتی را اپیدمیولوکی میبهره

مل را به  در صورتی که ما بتوانیم این علل و عوا  -2توانند خطر افزایش بیماری را در یک فرد یا یک جمعیت، افزایش دهند.و عوامل خطرزایی که می

با آنها را کاهش یا قطع و   بود مواجهه  مشخ  کردن    - 3. نماییم  ریزی  برنامه   ها بیماری  از   مؤثر   پیشگیری  برای درستی شناسایی کنیم قادر خواهیم 

مطالعه تاریخچه    -4.امین کردها تا بتوان تسهیالت و نیازهای  زم برای کنترل و پیشگیری از آنها را تها در جامعه، و بار بیماریوضعیت و اندازه بیماری

  بود  خواهیم  قادر  هدف  این  تامین  با تر، یا کشنده تر هستندطبیعی و عوامل پیش آگهی بیماری ها. از آنجا که برخی بیماری ها بیش از سایرین وخیم

ارزشیابی روش های حاضر و جدید درمانی و شیوه های مختلف    -5. کنیم  اتخاذ  آنها  از   پیشگیری  یا   کنترل  برای  تری واقعی  و   موثرتر  ای   مداخله  های   روش

گیری های مناسب برای کنترل مخاطرات و عوامل خطرزا در  پایه گذاری و ایجاد روش ها، سیاستگذاری ها و تصمیم. خدمات و مراقبت های بهداشتی

 .محی، کار، و زندگی

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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کیه وقیایع اپییدمیولوکییک محیدود بیه چین  شیییدهفرض  (  S03و    S01  ،S02  نیام سییینیاریو)بیه   3تیا   1هیای حیالیت

از طریق تجارت، گردش سیرمایه و تیییر در پیش   ،ین و سیرایت به سیایر کشیورهااسیت. تأثیر اقتصیادی بر چ

  04S ،05S)  6تا    4های شیود. حالتتوسی، این مدل تعیین می،  ریسیک در بازارهای جهانی مالی  و 1هاپرداخت

S06)  های اپیدمیولوکیک در همه کشیورها با درجات مختلف ر   های همه گیر هسیتند که در آن شیو حالت

وردی  ( م(S07به نام    ۷ها موقتی هسییتند. حالت که شییو بر این اسییت    فرض  6تا   1های  حالتدر  هد.  دمی

 محدودی را تجربه کنیم.گیری همهدر آینده نامعلوم، سا نه رود است که انترار می

 

  سناریودر هفت پیش بینی  شرای، -1جدول  

 هاحالت 
کشورهای  

 مبتال
 شدت 

درصد اصابت برای  

 کشور چین

میزان مرگ و میر  

 کشور چین
 وضعیت شوک 

فعال شدن 

 هاشوک 

فعال شدن 

 هاشوک 

 سایر کشورها  چین

 خطر  همه موقت  %  0/2 %  0/1 کم چین  01

 خطر  همه موقت  %  5/2 %  0/10 متوس،  چین  02

 خطر  همه موقت  %  0/3 %  0/30 زیاد چین  03

 همه همه موقت  %  0/2 %  0/10 کم جهانی 04

 همه همه موقت  %  5/2 %  0/20 متوس،  جهانی 05

 همه همه موقت  %  0/3 %  0/30 زیاد جهانی 06

 همه همه دائمی %  0/2 %  0/10 کم جهانی 07

Source: Table 3 in McKibbin and Fernando (2020) 

 

دهد جدول نشییان می این  دهد.تأثیرگذاری بر جمعیت مناطق مختلف تحت هر حالت را نشییان می  2جدول  

میلیون کشییته در جهان وجود دارد. تخمین   15حدود    ،(S04)  یهای همه گیرپایین ترین حالت  در که حتی

عادی سییرایت   در یک فصییل  ،)برای مقایسییه.  د بودنخواهکشییته    236000زده می شییود در ایا ت متحده  

 (شوند کشته مینفر  55000آنفو نزا در ایا ت متحده هر سال حدود 

 به اختصیار  فرض شیده  سیناریویهفت   بامنطقه  و  تولید ناخال  داخلی را برای هر کشیور    کاهش نیز  3جدول  

نسیبت به تولید    2020این مسیئله نشیان دهنده درصید تیییر در تولید ناخال  داخلی در سیال   دهد.ارائه می

کاهش این جدول  مراجعه گردد.    (2020بین و فرناندو )پایه اسیییت. برای اطالعات بیشیییتر به مطالعه مک ک

 
بایست هواپیماهای خود را  متقاضی هواپیما که از قبل قرارداد ساخت و تحویل داشتند و میهای در روزهای اخیر شرکت هواپیمایی بوینگ با شرکت -1

 . وارد مذاکره شد تا در رابطه با تاخیر ناشی از ویروس کرونا در تحویل هواپیما ها به توافق برسند ،تحویل بگیرند
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نتایج حاصییله  نشییان می دهد.  یگیرمختلف همه سییناریوهای  را درتولید ناخال  داخلی در اقتصییاد جهانی 

، هزینه حاصیل شیده اسیتبه یک بیماری همه گیر جهانی تبدیل    19در شیرایطی که کووید    دهد کهنشیان می

 .واهد یافتخ افزایشدر مقیاس تریلیون د ری  تولیدات کاهش از

 سناریو ۷: تأثیرگذاری بر جمعیت تحت هر 2جدول  

 کشور/منطقه 
 جمعیت

 )هزارنفر(

 در نظر گرفته شده  سناریو 7در   در سال اول )هزار نفر(  یرمرگ و م

01 02 03 04 05 06 07 

 50 226 126 50 - - - 43،418 آرژانتین 

 21 96 53 21 - - - 23،800 استرالیا 

 25۷ 1،154 641 25۷ - - - 205،962 برزیل

 30 133 ۷4 30 - - - 35،950 کانادا 

 2،۷94 12،5۷3 6،985 2،۷94 12،5۷3 3،493 2۷9 1،39۷،029 چین 

 60 268 149 60 - - - 64،45۷ فرانسه

 ۷9 35۷ 198 ۷9 - - - 81،۷08 آلمان

 3،693 16،61۷ 9،232 3،693 - - - 1،309،054 هند 

 64۷ 2،909 1،616 64۷ - - - 258،162 اندونزی 

 59 265 14۷ 59 - - - 59،504 ایتالیا 

 12۷ 5۷0 31۷ 12۷ - - - 12۷،9۷5 ژاپن

 184 828 460 184 - - - 125،891 مکزیک

 61 2۷2 151 61 - - - 50،594 جمهوری کره

 186 83۷ 465 186 - - - 143،888 روسیه

 29 128 ۷1 29 - - - 31،55۷ عربستان سعودی 

 ۷5 33۷ 18۷ ۷5 - - - 55،291 آفریقای جنوبی 

 116 522 290 116 - - - ۷8،2۷1 ترکیه

 64 290 161 64 - - - 65،39۷ انگلستان 

 236 1،060 589 236 - - - 319،929 آمریکا 
سایر کشورهای 

 530 2،384 1،324 530 - - - 330،935 آسیایی

کشورهای سایر  

 ۷۷4 3،485 1،936 ۷۷4 - - - 51۷،452 نفت  هتولیدکنند

 106 4۷8 265 106 - - - 11۷،42۷ اروپا سایر مناطق  

سایر  
OECD 

33،954 - - - 2۷ 6۷ 121 2۷ 

 4،986 22،435 12،464 4،986 - - - 2،505،604 سایر دنیا 

 15،188 68،34۷ 3۷،9۷1 15،188 12،5۷3 3،493 2۷9 ۷،983،209 مجموع 

Source: Table 2 in McKibbin and Fernando (2020). 
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 ( نسبت به تولید پایه ) 2020در سال  ی ناخال  داخل ید تول . کاهش3جدول 

 07 06 05 04 03 02 01 کشور/منطقه 

 - 0/2 - 9/۷ - 6/4 - 1/2 - ۷/0 - 4/0 - 3/0 استرالیا 

 - 9/1 - 0/8 - ۷/4 - 1/2 - 5/0 - 3/0 - 3/0 برزیل

 - 2/2 - 2/6 - 6/3 - 6/1 - 0/6 - 9/1 - 4/0 چین 

 - 3/1 - 3/5 - 1/3 - 4/1 - 4/0 - 2/0 - 2/0 هند 

 - 9/1 - 4/8 - 8/4 -½ - 4/0 - 2/0 - 2/0 سایر مناطق یورو 

 - 5/1 - 0/8 - 6/4 - 0/2 - 3/0 - 3/0 - 2/0 فرانسه

 - ۷/1 - ۷/8 - 0/5 - 2/2 - 5/0 - 3/0 - 2/0 آلمان

 - 5/1 - 0/۷ - 0/4 - 8/1 - 4/0 - 2/0 - 2/0 آفریقای جنوبی

 - 2/2 - 3/8 - 8/4 - 2/1 - 4/0 - 3/0 - 2/0 ایتالیا 

 - 0/2 - 9/9 - ۷/5 - 5/2 - 5/0 - 4/0 - 3/0 ژاپن

 - 2/1 - 0/6 - 5/3 - 5/1 - 3/0 - 2/0 - 2/0 انگلستان 

 - 5/1 - 9/5 - 5/3 - 5/1 - 3/0 - 2/0 - 2/0 سایر دنیا 

 - 9/0 - 8/3 - 2/2 - 9/0 - 1/0 - 1/0 - 1/0 مکزیک

 - 6/1 - 1/۷ -¼ - 8/1 - 4/0 - 2/0 - 2/0 کانادا 

 - OECD 3/0 - 3/0 - 5/0 - 0/2 - 4/4 - ۷/۷ - 8/1سایر 

 - 3/1 - 5/5 - 2/3 - 4/1 - 4/0 - 2/0 - 2/0 سایر تولیدکنندگان نفت کشورها

 - 2/1 - 0/6 - 5/3 - 6/1 - 5/0 - 3/0 - 2/0 آرژانتین 

 - 9/1 - 0/8 - 6/4 - 0/2 - 5/0 - 3/0 - 2/0 روسیه

 - 3/1 - 4/2 - 4/1 - ۷/0 - 3/0 - 2/0 - 2/0 عربستان سعودی 

 - 2/1 - 5/5 - 2/3 - 4/1 - 2/0 - 2/0 - 1/0 ترکیه

 - 5/1 - 4/8 - 8/4 - 0/2 - 2/0 - 1/0 - 1/0 آمریکا 

 - 5/1 - 3/6 - 6/3 - 6/1 - 4/0 - 2/0 - 1/0 سایر کشورهای آسیایی

 - 3/1 - ۷/4 - 8/2 - 3/1 - 3/0 - 2/0 - 2/0 اندونزی 

 - 3/1 - 8/5 - 3/3 - 4/1 - 3/0 - 2/0 - 1/0 جمهوری کره 

Source: Table 10 in McKibbin and Fernando (2020). 

 

با اهمیت  تواند بسیار  می سیاسی هم در کوتاه مدت و هم در سال های آینده    واکنش های طیف وسیعی از  

اطمینان حاصل کنند که اقتصادهای مختل    بایستمی   هاداری های مرکزی و خزانه در کوتاه مدت، بانک   باشد.

بکار بردن  در  ها نقش مهمی  دولت   به فعالیت خود ادامه دهند.   کرونا  ویروس   در حین شیوع و گسترش شده  
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اقتصادی )مالی و پولی(  واقعی و مالی   سیاست های    ه پاسبدر حالی که کاهش نر  بهر  دارند.  1با استرس 

بلکه یک بحران چند    2مدیریت تقاضا نیست مرتب، به    ناشی از آن  و ش   ،های مرکزی استاحتمالی برای بانک 

افراد آسیب دیده و کاهش تعامل    قرنطینه های پولی، مالی و بهداشتی نیاز دارد.  وجهی است که به سیاست

  واکنشی   ، می تواند مناسبهای بهداشتی  انتشار گسترده رویه مؤثر است.    واکنشاجتماعی در مقیاس بزرگ یک  

خواهد شد.    هاهزینه   منجر به کاهش   که نهایتاًدامنه آلودگی را کاهش دهد    و کم هزینه و بسیار مؤثر باشد  

 بیان کردند( 2020مک کبین  و   لوین  مطالعه  همانطور که در)

با وجود مرگ و میرها و اختالل در زندگی گستره  از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.  های بلند مدتواکنش 

  و های بهداشتی  های مراقبتگذاری کافی در سیستم به سرمایه   یها تمایلبسیاری از دولت وسیعی از مردم،  

در    های عفونیهای بهداشت عمومی در کشورهای کمتر توسعه یافته که احتما ً بسیاری از بیماریسیستم

کارشناسان  برای کنترل گسترش بیماری وجود ندارد.یا بودجه کافی    و  دهند شان نمیاز خود ن،  وجود دارد   آنجا

عمده برای اقتصاد    و  بالقوه  یتهدید   وارههم  3وحشحیات    ناشی از  هایکه بیماری  دهند میهشدار  کماکان  

برای جان میلیون   و  جهانی یکپارچه بود. این  تهدیدی  نفر خواهد  بصورت  تواند  که هر کشوری می   تصورها 

بطور کامل رد    19با شیوع کووید    به حیات خود ادامه دهد، ای در یک اقتصاد جهانی یکپارچه  جزیره منفرد و  

همه کشورهای    و  بسیار ضروری است  4به ویژه در حوزه بهداشت عمومی و توسعه اقتصادی   همکاری جهان  .شد 

 
 دقیقاً مالی استرس هایدوره اینکه دلیل به حال  این  گردد، با تعریف  الیم  بازارهای طبیعی عملکرد در اختالل یک صورت  به  تواندمی مالی  استرس   - 1

 دهندمی نشان مختلف استرس مالی هایشاخ  تحلیل و بررسی است، دشوار بسیار آن مورد در فقتوا و مورد مشخ  تعریف ارائه نیستند یکسان

عدم  افزایش میزان  دارایی،   قیمت در  زیاد نوسان  به منجر  موارد اغلب  در و  یابدمی افزایشها دارایی بنیادین ارزش از  اطمینان  عدم   ، استرس زمان در  که

خرید سرمایه   و  با  ریسک  با  های گذاریسرمایه فروش (  کیفیت سمت  به  افزایش حرمت ،اطالعاتی تقارن  عدم ، افزایش رفتارسرمایه گذاران  از اطمینان

 غیرنقد هایدارایی نگهداری به تمایلو افت میزان   ریسکی هاینگهداری دارایی به تمایل (،کاهشطال  یا خزانه اوراق بدون ریسک همچون هایگذاری

 خواهد شد. سوی نقدینگی(  به حرکت(

 

شو  عرضه روبرو شده است، شو  های که اقتصاددانان برای اولین بار با این ابعاد آنها را    ، اقتصاد هم با شو  تقاضا و هم با 19در بحران کووید    - 2

 کنند.  تجربه می

از خفاش    19متاسفانه در کشورهای مختلف و بویژه کشور چین استفاده از گوشت حیوانات وحشی بسیار رواج دارد، و دانشمندان پی بردند که کووید    - 3

 ه به انسان سرایت نموده است . به وسیله یک حیوان واسط

هم توسعه پیدا نکنند دو گانگی اقتصادی بین کشورها بوجود خواهد آمد و این    توسعه اقتصادی از این نرر با اهمیت می باشد که چنانچه کشور ها با  - 4

ه خواهد بود، بنابراین کشورهای پیشرفته  دوگانگی موجب هجوم و مهاجرت به کشورهای پیشرفته خواهد شد و این مشکل دائمی کشورهای توسعه یافت

  نه برای کمک به کشورهای در حال توسعه بلکه برای کمک به خودشان   مبادرت ورزند که این موضوع کشورهای در حال توسعه از هر نرر    پشتیبانی باید به  

دربرگیرنده توسعه اقتصادی است و طبق تعریف سازمان ملل عبارتند از  توان به مفهوم توسعه پایدار نیز پرداخت که در واقع  این خصوص می  در است.  

هدف تعریف کرده است که    1۷رشد اقتصادی که از لحاظ اجتماعی فراگیر و از لحاظ زیست محیطی پایدار است. سازمان ملل، توسعه پایدار را در قالب  

ام آن عبارت است از »میزان  1۷است و هدف    ...یست، عدالت، آموزش و  در خصوص موضوعات مختلفی از جمله سالمت، عدم تبعیض، محی، ز  هدف16

حاکی از اهمیت مشارکت، همکاری و هماهنگی کشورهای مختلف در رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار   1۷هدف«. هدف   16مشارکت در رسیدن به 

 باشد.می
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آنچه مسلم است در زمان شیوع بیماری در سایر کشورها    زیرا   فعا نه مشارکت کنند   زم است  1بزرگ و موثر 

 بسیار مشکل و تقزیباً غیر ممکن است.مرزها بستن فوری مقابله سریع و یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ازدر اقتصاد  -1 تاثیر گذار صرف    ، منرور  بزرگ، کشورهای  تاثیر پذیر  کشورهای  آنها، و کشورهای کوچک کشورهای  بنابراین    باشد.مینرر از وسعت 

 نمایند.   کشورها بزرگ تاثیر گذار می توانند در این بحران نقش موثرتری ایفا
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 درباره نویسندگان

 

سییاست عمومی کرافورد در  وارویک مک کیبین اسیتاد سییاسیت عمومی و مدیر مرکز تجزیه و تحلیل کالن کاربردی در دانشیکده  

در تحقیقات   ARC، مرکز تعالی  ANU Nodeدانشیگاه ملی اسیترالیا اسیت. او همچنین مدیر مشیارکت سییاسیتگذاری و رهبر

عضیو آکادمی علوم اجتماعی اسیترالیا؛ یکی از  ،    ANUعضیو سییاسیتگذاری عمومی وی اسیت.  (CEPARت )جمعیکهنسیالی  

انجمن اقتصیادی اسیترالیا؛ همکار برجسیته انجمن سیاست های آسیا و اقیانوسیه؛ همکار ارشد همکاران برجسیته سییاسیت عمومی 

غیر مقیم در موسیسیه بروکینگز در واشینگتن دی سیی )که در آن همزمان مدیر پروکه آب و هوا و اقتصیاد انرکی اسیت( و رئیس 

 است. شرکت نرم افزار گروه مک کیببین

تجزیه و تحلیل کالن کاربردی و مدیر بنیاد دانشییکده اقتصییاد   در  ANUنگذاری مرکز  اسییتاد پرفسییور مک کیبین مدیر بنیا

بین الملل لووی به عنوان اسیتاد دانشیگاه در   گذاریدر انسیتیتوی سییاسیت 2003او همچنین از سیال ( اسیت.  ANU)تحقیقاتی 

مدت یک دهه در هیئت مدیره بانک  به  2011. پروفسیور مک کیبین تا یک کوئیه سیال  ه اسیتآنجا مشییول طراحی و توسیعه بود

بنیاد    هیئت دولت فدرال رزرو آمریکا( خدمت کرده اسیت. وی همچنین به عنوان عضیوی ازدر  اسیترالیا  نمایندهذخیره اسیترالیا )

پردازش معدن اورانیوم و اسییت که وفیفه   شییورای نوآوری نخسییت وزیر اسییترالیا خدمت کرده  مرتب، با  علوم، مهندسیییابتکار 

 را بعه عهده دارد. ای در استرالیاستهانرکی ه

روزن فرناندو دانشیجوی دکترای سییاسیت اقتصیادی در مرکز تجزیه و تحلیل کالن کاربردی، دانشیکده سییاسیت عمومی کرافورد، 

 دانشگاه ملی استرالیا است.

 

 
 


