
  بحران در بحران، از چالش جهانی ویروس کرونا تا چالش جهانی بیکاري

  نویسنده: حمیدرضا زرنگار

جایی را به نمایش آمار روزانه ابتال و تلفات ویروس کرونا،  (WHO) در تارنماي سازمان بهداشت جهانی
اختصاص داده اند. به این ترتیب بازدید کنندگان در هر  "19کووید "یا به قول متخصصان آن سازمان 

ه گیري جهانی و مرگ و هم پراکنش از تارنما  از بخش  ساعت از شبانه روز می توانند با مراجعه به این
 زمان(  مرداد ماه 31 جمعه بامداد هاي ساعت اولین تا. شوند آگاه دنیا گوشه چهار  میر ناشی از آن در

هزار نفر گذشت و  256میلیون و  22 از جهان در شده ثبت مبتالیان شمار)حاضر مقاله نگارش اتمام
 .هزار نفر عبور کرد 782 از  شمار جان باختگان نیز

از آغاز خیز ویرانگر خود، تمامی جوامع، فقیر و غنی، برخوردار و  19نان که پیداست کووید آن چ
محروم، توسعه یافته و در حال توسعه را هدف گرفت و آشکارا نشان داد اکثریت اجتماعات بشري و 
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  .مان نیستندا

می تواند تقریبا به تمامی گروه هاي سنی انتقال یابد؛ اما در برخی شرایط در  19ثابت شده که کووید 
میان گروه هاي سنی فعال قربانیانی می گیرد و البته به شکل ویژه در بین میانساالن و کهنساالن 

در اجتماعات بشري با گذر  ویروس وار زنجیر حرکت. گذارد می جاي بر تري بیش تلفات  ضایعات و
 دفاعی واکنش. یافت نمود جانی و جسمی ضایعات و تلفات ایجاد شیوع، انتقال، مختلف مراحل  از

از آن یاد می شود خود منشا شماري آثار و " (Respose) پاسخ"عنوان با که ها دولت و جهانی جامعه
قتصادي و معیشتی نیز بسیار مهم عوارض گسترده و حتی منفی گردید که در این میانه جنبه هاي ا

  .اند

 "گونه پاسخ"به بیان واضح تر، قرنطینه، فاصله گذاري و کاهش تماس هاي فیزیکی بخش هایی از عمل 
 تعطیلی به بهداشتی هاي دستورالعمل این اما. بود ویروس مهار  براي جهانیان، ما هاي دولت و جوامع
  .انجامید بسیار کارهاي و کسب و اقتصادي هاي فعالیت

  دفاعی پاسخ پیامد  بحران اقتصادي،



 60آوریل، صندوق بین المللی پول هشدار داد که اقتصادهاي آسیا امسال براي نخستین بار در  15در 
 .سال گذشته شاهد رشدي نخواهند بود. بخش خدمات در قاره کهن به ویژه تحت فشار است

است که خطوط هوایی، کارخانه ها، مغازه ها و گسترش قرنطینه هاي عمومی در آسیا به معناي آن 
رستوران ها بیش ترین شوك اقتصادي را متحمل می شوند. درست یک روز پس از هشدار صندوق بین 

در سه ماهه اول سال میالدي  19المللی پول، داده هاي رسمی نشان داد اقتصاد چین، زادگاه کووید 
کوچک تر شده است. ).1992اقتصادي فصلی (در سال براي اولین بار از زمان شروع ثبت داده هاي 

  تارنماي مجمع جهانی اقتصاد به نقل از منابع معتبر می گوید که

 6/5درصد کاهش یافت که از میزان  6/8تولید ناخالصی داخلی چین در فاصله ژانویه تا مارس امسال 
است.  2019هه پایانی سال درصد گسترش اقتصادي سه ما 6 خالف بر و تر بیش قبلی  درصد پیش بینی

احتماالً اقتصاد چین با کاهش تقاضاي جهانی براي محصوالتش به دلیل شیوع گسترده بیماري در آن 
مارس نشان می دهد که تولید  16کشور و سرتاسر جهان رو به رو خواهد شد. داده هاي منتشر شده در 

ته، با شتاب بسیاري افت کرد. طبق در قیاس با سه دهه گذش 2020صنعتی چین در دو ماهه اول سال 
انتظار می رود رشد  2020آوریل منتشر شد در سال  14تحلیلگر که در  62نظرسنجی رویترز در میان 

  .سال اخیر است 50درصد کاهش یابد که کم ترین میزان آن در تقریباً  2/5اقتصادي چین به 

اه پیش توسط سه مرکز مطالعاتی مارس امسال، یعنی کمی بیش از دو م 22یک بررسی مشترك در 
پیش بینی کرده بود که اقتصادهاي خدمات محور تأثیرات منفی خواهند دید و شغل بیش تري در 

 15معرض خطر است. کشورهایی مانند یونان، پرتغال و اسپانیا که به گردشگري متکی اند (بیش از 
ش تر تحت تأثیر بحران خواهند بود. درصد تولید ناخالص داخلی آنان از این بخش تامین می گردد) بی

اقدامات سختگیرانه قرنطینه در بیش تر منطقه یورو به معنی بسته شدن تمامی خدمات غیر ضروري 
 .براي چندین هفته بود

بحران فعلی باعث ایجاد اثرات سرریز در تمامی زنجیره هاي تأمین می شود. بنابراین، کشورهایی که 
ی اند بیش تر تحت تأثیر قرار می گیرند. نتایج بررسی حاکی از آن بود بسیار وابسته به تجارت خارج

درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها کاهش  3تا  2/5که به طور متوسط، هر ماه اضافی در بحران بین 
   .می دهد

رشد اقتصادي به طور معمول با بررسی درصد تغییرات در تولید ناخالص داخلی، ارزش کاالها و خدمات 
تولید شده در سه ماه یا یک سال سنجیده می شود؛ اما گزارش اقتصادي تارنماي شبکه جهانی بی بی 



 درصد سه  آوریل به نقل از صندوق بین المللی پول می گوید که اقتصاد جهانی امسال 30سی در 
  .شد خواهد تر کوچک

  .توصیف کرده است 1930 ، پس از رکود بزرگ سال "بدترین"صندوق بین المللی پول سقوط فعلی را 

 "متفاوت از دیگر "با وجود آن که صندوق بین المللی پول می گوید که ویروس کرونا دنیا را در بحرانی 
انتظار می  2020بحران ها غوطه ور ساخته است؛ اما در صورت نابودي ویروس در شش ماهه دوم سال 

  .ددرصد افزایش یاب  5/8تا  2021رود که رشد جهانی در سال 

آوریل بیانگر سقوط تولید ناخالصی داخلی در سه ماهه  29اخبار رسیده از وزارت بازرگانی آمریکا تا 
 2020درصدي آمریکا در سه ماهه اول سال  4/8ابتداي سال جاري میالدي است. تولید ناخالص داخلی 

   .است  2007-2009حایز شدیدترین کاهش پس از بحران مالی جهانی 

  ي، پیامد دوم قرنطینهبیکاري اجبار

همزمان با رشد و گسترش ویروس، قرنطینه کامل و یا کاهش رفت و آمدها در گروه هاي اجتماعی و 
جوامع مختلف (و از جمله در میان کارکنان و کارگران خدماتی و صنعتی) ترویج شد. خیل عظیم 

ن از جامعه شدند و همزمان، کارکنان بخش هاي خدمات و صنعت مجبور به در خانه ماندن و فاصله گرفت
 قدرت و درآمد کاهش  با چالش از دست دادن کار، روي گردانی کارفرمایان یا مشتریان و دست آخر

 شدن بسته  جهانی، و داخلی تجارت در سابقه کم و جدید هاي محدودیت. گردیدند رو به رو خرید
د بر اعمال پروتکل هاي نسبتا سفت تاکی کنار در کشورها بسیاري هوایی و زمینی المللی بین مرزهاي

و سخت بهداشتی زمینه را براي رشد بیکاري مهیا نمود. از دیگر سوي کارفرمایان و صاحبان صنایع و 
خدمات در مقیاس هاي مختلف(از واحدهاي عظیم تولیدي و تجاري گرفته تا واحدهاي میان مقیاس و 

  .ناشی ار تحمل هزینه ها یافتند کوچک مقیاس) خود را در شرایط زیانبار رکود و اجبار

 15وضعیت ناشی از شیوع کرونا در آمریکا میلیون ها نفر را از چرخه کار خارج کرد. به طوري که رقم 
میلیون و یکصد هزار نفر افزایش یافت و از شمار افراد  23هزار نفر بیکار در دوره قبل به  900میلیون و 

هزار نفر  400میلیون و  133 به شاغالن مجموع و شد کاسته   هزار نفر 400میلیون و  22شاغل نیز 
   .رسید

 .میلیون نفر برسد 3/4تخمین زده می شود رقم بیکاري در انگلیس تا پایان ماه ژوئن به 



در آغاز ماه آوریل، داده هاي اشتغال و بیکاري در اسپانیا نشان داد که از زمان آغاز قرنطینه در اواسط 
میلیون نفر  3/5هزار نفر شغل خود را از دست دادند. رقم رسمی بیکاري نیز به  900 ماه مارس، تقریباً

  .بوده است 2017رسید که باالترین سطح از آوریل 

بلومبرگ گزارش داد که بر اساس اعالم کمیسیون اقتصادي سازمان ملل متحد در مورد آفریقا، حدود 
ري در معرض خطرند. تارنماي مجمع جهانی اقتصاد نیمی از مشاغل در قاره سیاه در نتیجه شیوع بیما

بر اساس داده هاي منتشره در پنجم ماه می در هندوستان بیان می کند که قرنطینه علت از دست 
  .میلیون نفر در ماه آوریل بود 122دادن شغل 

در تالش  میلیون کارگر را که 600تقریبا یک میلیارد و  19طبق برآورد سازمان بین المللی کار کووید 
 .براي بهبود معیشت خود هستند تحت تاثیر قرار داده است

بسیار مهم   19میلیون نفر حتی در میان انبوه آمارهاي پیرامون بحران کووید  600رقم یک میلیارد و 
  .است

این تعداد کسانی اند که در حاشیه اقتصاد جهانی قرار گرفته اند. از کارگران مهاجر گرفته تا افراد 
 معیشت  در اقتصاد گیگ(مشاغل موقت مبتنی بر فضاي مجازي) مستعد از دست دادن فوري شاغل

 پس حتی که است  بعید و دهند می تشکیل را جهان کار نیروي از نیمی ها آن. خطرند معرض در و خود
 .یابند باز را پیشین شغلی جایگاه سادگی به بحران پایان از

 ویژه به اگرچه مسئله این. اند شده تعطیل  ل یا در خانه ماندنصدها میلیون شغل بر اثر قرنطینه کام
 همانند مناطق سایر اما است؛ صادق بسیار داشتند قرار گیري همه  معرض در تر پیش که کشورهایی در

 و برند می رنج کرونا از ناشی المللی بین اقتصادي هاي آسیب از جنوبی آمریکاي اعظم بخش و آفریقا
که این معضل نیز در بخش هایی از کشورهاي مزبور در  -ه گیري در آن مناطقهم گسترش صورت در

  .با خسارت هاي شغلی به مراتب سخت تري رو به رو خواهند شد -حال رشد است

  چاره کار، جستجوي راهکارهاي برون رفت از بحران

رکود بزرگ دهه  به طور مثال در مقیاسی که در -در میان تمامی فاکتورهاي اقتصادي، بیکاري جمعی
  .می تواند چالش هاي اساسی اجتماعی و سیاسی به بار آورد -تجلی نمود 1930



کار، به ویژه براي افرادي که به صورت روز مزد روزگار می گذرانند، ضروري است. حتی از حیث تعریف 
  .هویت افراد و ارزش گذاردن فرد به خود نیز حائز اهمیت است

در حالی که کار می تواند بخش اصلی هویت فرد را تشکیل دهد؛ بیکاري می تواند افسردگی و وخامت 
بود. آن بحران  2008اوضاع را به همراه آورد. نمونه اخیر، پیامد سیاسی بحران مالی جهانی در سال 

از چنین توانست به رشد نوعی عصبانیت و نارضایتی عمومی دامن بزند. اغلب قلدرهاي پوپولیست 
شرایطی تغذیه می کنند. به این ترتیب در وضعیتی که هنوز دورنماي فعالیت هاي مربوط به 

 زیستی، شرایط به رسیدن براي فوریت به باید است؛ مبهم مهلک ویروس قطعی درمان یا  پیشگیري
    .شوند گرفته کار به و اندیشیده تمهیداتی کرونا از پیش معیشتی و روحی

یک سناریوي مطلوب، خروج عادالنه زود هنگام شامل ترکیبی از معالجه، پیشرفت  در شرایط فعلی
 هاي واکسیناسیون و شروع مجدد اقتصاد است. در همه قاره ها

هم دولت هاي مردم ساالر و هم دولت هاي اقتدارگرا امیدواري را اشاعه می کنند. اقتصاد دنیا به آرامی 
 .ونا ویروسی خود بر می خیزدو نه با اطمینان، از خواب تحمیلی کر

دولت ها رفته رفته محدودیت هاي تردد و کسب و کارها را کاهش داده و به مصرف کنندگان امکان می 
دهند بار دیگر رفت و آمد و خرید کنند. بررسی هاي بلومبرگ از فعالیت هاي روزمره اقتصاد در تعدادي 

 در سعی آوریل اوایل  از درغرب  ي مورد بررسیاز کشورها، نشان می دهد که تقریباً تمام اقتصادها
 نرسیده خود ویروس از قبل اقتصادي سطح به کشوري هیچ هنوز اگرچه اند؛ داشته فعالیت افزایش

. اند قبلی شرایط به بازگشت حال در سرعت به که اتد کشورهایی جمله از فرانسه و ژاپن آلمان،. است
یف عمل کردند. این خطر همچنان وجود دارد که ویروس ضع نسبتاً انگلیس و اسپانیا که حالی در

  .شوند برقرار دوباره ها محدودیت و شود ظاهر دوباره   کشنده

سیاستگذاران سرگرم تالش براي تحول در جهت شکوفایی قبلی اقتصادي با محرك هاي بیش ترند. 
د. کمیسیون اروپا از یک کر اعالم کارها و کسب و ها خانواده براي را اضافی کمک یک پرداخت  ژاپن

میلیارد یورویی براي کمک به رفع یکی از بدترین رکودهاي اقتصادي قاره رونمایی  750بسته کمک 
کرد. سرمایه گذاران نشانه هاي اطمینان را بروز می دهند. سیاستگذاران در ممالک آسیایی سرگرم 

ت گراي خود هستند. در میان محرك افزودن محرك هایی در مقابله با نگرانی ها در اقتصادهاي صادرا
 سفارش. نیست مشخص هنوز خدمات در شکوفایی و صنعتی تولیدات بهبود  هاي تجاري در آسیا عالئم

 که حالی در بود؛ خفیفی پیشرفت دهنده نشان می ماه اول روز بیست در جنوبی کره صادراتی هاي



ي دومین بار ادامه یافت. در هندوستان، برا آوریل ماه در تایوان صادراتی هاي سفارش رقمی دو سقوط
 خالل از کشاند؛  میلیون نفر را به سمت فقر بسیار می 12جایی که تهدید بزرگ ترین قرنطینه دنیا 

  .نمود مشاهده را امیدواري  هاي نشانه توان می  اقتصادي آماري هاي داده

جزئی، اما مداومی را براي خروج  در آمریکا اکثر شاخص هاي هفته منتهی به آخر ماه می، پیشرفت هاي
  .از وضعیت آشفتگی نشان می دهند

این موارد شامل پرونده هاي مربوط به مزایاي بیکاري ، تقاضاهاي وام مسکن و سفرهاي هوایی و حمل 
و نقل عمومی اند. سفرهاي هوایی و رزرو میز در رستوران ها رو به بهتر شدن اند؛ با این وجود هنوز 

ر از اوج خود هستند. برخی از داده هاي ماهانه همچنین عالئم پایداري یا وضعیت در خیلی پایین ت
معرض ثبات را نشان می دهند. خرید آپارتمان هاي جدید در آمریکا در ماه آوریل به طور غیر منتظره 
افزایش یافت. در حالی که اعتماد مصرف کننده بر اساس سنجش ها در ماه می پس از کاهش شدید 

  .ل تثبیت شدآوری

به  19به نظر می رسد اقتصاد ایاالت متحده با بازگشت سریع مشاغل در سراسر کشور از رکود کووید "
 ."سمت بهبود رفته است

  :این نظر مارك زندي یک تحلیلگر ارشد در یک موسسه پژوهش اقتصادي است. او می افزاید

اشیم. امیدوارم در ماه هاي آینده شاهد شاید از نظر رکود اقتصادي در محدوده تقریبا پایینی ب "
  ."پیشرفت باشیم

می  27رئیس بانک فدرال رزرو نیویورك، جان ویلیامز در مصاحبه تلویزیونی با شبکه بلومبرگ در 
  :گفت

  ."من انتظار دارم که در نیمه دوم سال جاري شاهد جهشی بسیار چشمگیر باشیم"

این رکود را در آمریکا باید به عنوان کوتاه ترین رکود در سوابق  اگر بهبود در ماه ژوئن به وقوع بپیوندد؛
  .، اما در زمره شدیدترین ها دانست1845موجود از 

 :لین فرانکو، مدیر ارشد شاخص هاي اقتصادي در موسسه گروه کنفرانس می گوید



هبود و موج در حالی که به نظر می رسد کاهش اطمینان براي لحظه اي متوقف شده، مسیر ناهموار ب"
 ."دوم بالقوه به احتمال زیاد ابر بالتکلیفی را بر سر مصرف کنندگان نگاه خواهد داشت

در مورد اروپا نیز کاهش محدودیت ها موجب افزایش بهبود در اقتصادهاي قاره شده است. در 
رزرو  سمت به مردم حرکت  که آماري هاي داده و شوند می بازگشایی  ها رستوران کشورها،  بسیاري

  .رستوران ها را می سنجند نشان دهنده آغاز تجدید حیات این مشاغل خدماتی اند

 .برخی سنجش ها این ایده را که اقتصاد منطقه یورو در شرف رکود است تغییر خواهد داد

به موازات توصیه هاي دولتمردان و مسئوالن بهداشت و درمان کشورمان در مورد کاهش ترددهاي غیر 
و هفته هاي پس از آن، تمایل به در خانه ماندن در بخش هاي وسیعی  1399تانه نوروز ضروري در آس

از مردم پدیدار گردید و در پی آن کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، کسادي کار هتل ها و 
گاه مهمان پذیرها و کاهش مراجعات به مراکز و واحدهاي صنفی و خدماتی ، بازارها، مراکز خرید و فروش

 و نقل و حمل هاي فعالیت و خدماتی و صنفی واحدهاي   ها را شاهد بودیم. کاهش چشمگیر فعالیت
 در را بیکاري و کارفرمایان در را زیان و ضرر بیم که بود حدي  در اول هاي هفته و روزها در جابجایی
 .بخشید شدت مزبور هاي فعالیت و واحدها کارکنان

سالمی نیز در گزارشی به ارزیابی ابعاد اقتصاد کالن شیوع ویروس هاي مجلس شوراي امرکز پژوهش
با پیامدهاي اقتصادي کرونا  1399کرونا در کشور می پردازد و برآورد می کند که کشور تا پایان سال 

هزار  431میلیون و  6هزار نفر تا  870میلیون و  2درگیر خواهد بود. بر اساس برآوردهاي گزارش بین 
 .ن فعلی، امکان دارد که بر اثر پیامدهاي این بیماري با معضل بیکاري مواجه شوندنفر از شاغال

هاي مجلس شوراي اسالمی در ارزیابی شرایط اقتصادي در دوره شیوع کرونا به گزارش مرکز پژوهش
همزمانی آن با معضالت مربوط به کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران و در نتیجه کاهش 

 محصوالت صادرات براي تقاضا کاهش که افزایدمی گزارش  .کند می اشاره  ید بالقوه اقتصادظرفیت تول
 بخش در. کندمی متأثر خارجی تجارت طرف از را کل تقاضاي) جهانی تجارت کاهش کلیطوربه و( ایران

به شیوع  که خدمات و کاالها برخی کاهش هم و خانوار درآمد کاهش دلیلبه هم کل تقاضاي نیز داخلی
نقل، رستوران و هتلداري، پوشاك و ...) تحت تأثیر قرار وشوند (مانند حملبیش تر ویروس مربوط می

دلیل اختالل در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به طرف می گیرد. از
 .برخی از واحدهاي صنفی، با شوك عرضه مواجه شده است فعالیت



ص سیاست هاي مقاوم سازي و تثبیت شرایط معیشتی در خالل بحران هاي عمومی و همه گیر در خصو
سخن بسیار توان گفت که خود مجال دیگري طلب می کند. باید این سیاست ها چنان باشند که ضمن 
در نظر گرفتن راه کارهاي حمایتی براي صاحبان واحدهاي تولیدي و خدماتی، به عرضه حمایت هاي 

مالی،شغلی و معیشتی در میان طبقات محروم و به ویژه جمعیت هاي خود اشتغال و کم درآمد مستقیم 
نظیر زنان سرپرست خانوار، مزد و حقوق بگیران بدون قرارداد کار (و یا با قراردادهاي کوتاه مدت)، 

ست دادن افراد آسیب پذیر و کم توان ها و خالصه تمامی کسانی که با بروز بحران جاري در معرض از د
شغل و یا درآمد قبلی خود قرار گرفته اند بیش از آن چه که تاکنون بوده و وعده داده شده مبادرت 
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