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پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا در اقتصاد جهانی و بازار نفت

به گزارش گروه بین الملل مانا، نگرانی ها دربارۀ شیوع بیماری کرونا به گونه ایست که هفته نامه اکونومیست در

جدیدترین شماره، بخش های زیادی را به بررسی ابعاد مختلف آن می پردازد. عالوه براین، پیامدهای اقتصادی

شیوع کرونا در بخش های خصوصی و اقتصاد داخلی و همچنین بازار نفت نیز در این هفته نامه بررسی شد. در

ادامه، مروری خواهیم داشت بر مهم ترین گزارش های اکونومیست این هفته.

 

 «سیاست همه گیری، تمامی دولت ها مبارزه می کنند، برخی بیشتر» عنوان خبر یک هفته نامه اکونومیست در

تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۰ است که به موضوع کرونا می پردازد. براساس این گزارش، به جز چین، تاکنون نزدیک به

۴۵ هزار نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتال شده و از این میان ۱۵۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. البته

در گزارش دیگری تحت عنوان «نرخ مرگ ومیر می تواند بسیار بیشتر باشد»، می نویسد آمار افراد فوت شده

می تواند بسیار بیشتر باشد، زیرا افراد با نشانه های شدیدتر نیز ممکن است جان خود را از دست داده و بر این

تعداد افزوده شود. همچنین بسیاری از افراد هرگز مورد بررسی قرار نگرفته و مشخص نیست دقیقًا چه میزان

مبتال وجود دارد. در نتیجه اگر تعداد واقعی افراد مبتال شمارش شوند این نرخ بسیار بیشتر خواهد بود. 

 

از سوی دیگر، مقابله با این بیماری توسط دولتمردان و چگونگی مقابله با ابن بحران دغدغه ای مهم است. به

نظر می رسد عموم کشورها در ابتدا به اشتباه تصور می کنند که امکان مقابله با این ویروس را دارند، اما در

نهایت بی توجهی آن ها ضعف و تحلیل سیستم سالمت و بهداشت را نتیجه می دهد. در مجموع، آنچه رفتار

حاکمان را برای مقابله با این ویروس شکل می دهد، از سه عامل نشأت می گیرد؛ عدم اطمینان آن ها از وخامت

اوضاع به دلیل ناشناختگی ویروس و شمار زیاد مبتالیان بدون هیچ گونه عالئم که در گسترش این بیماری تأثیر

دارند، ناتوانی سیستم بهداشتی برای مقابله کرونا که بحران جدی، حتی در کشورهای ثروتمند، تلقی می شود و

در نهایت میزان اعتماد جامعه به دولتمردان و پیروی از دستورات دولتی مبنی بر اعمال قرنطینه و تعطیلی

مدارس که پیروی از این دستورات می تواند برای مقابله با این اپیدمی مؤثر باشد.  

این هفته نامه نتیجه می گیرد بهترین نوع مقابله با این بیماری، پیش از هر قدمی، ایجاد توازن بین پیگیری

بیماری و همچنین دخالت در رفت وآمد افراد است و بدون شک، ممانعت از برگزاری تجمعات می تواند برای

جلوگیری از شیوع این بیماری موثر باشد.



به گزارش مانا، در همین حال، در مطلبی دیگر از ایتالیا، اکونومیست می نویسد که اگرچه ایتالیا میزان باالی

مرگ ومیر و افراد مبتال- بعد از چین- را دارد، اما به نظر می رسد برخالف چین مقررات قرنطینه به شدت در این

کشور اجرا نشده و هنوز بسیاری در کافه ها و رستوران ها دور هم جمع می شوند. از این رو، مشخص نیست که

کدام تصمیم بهتر می تواند با شیوع این بیماری مقابله کند؟ آیا باید همچون چین اقدامات شدیدی برای مقابله

با کرونا انجام داد و تبعات اقتصادی قرنطینه و آسیب های اقتصادی را تحمل کرد و یا باید همچون ایتالیا به

قرنطینه داوطلبانه و رعایت بهداشت عمومی توصیه کرد؟ این پرسشی است که نه تنها کشورهای درحال توسعه

با اقتصاد شکننده با آن روبه رو هستند بلکه کشورهای ثروتمند نیز پاسخ روشنی برای آن ندارند.

 

ویروس کرونا همچنان که بارها در سایر گزارش ها بر آن تأکید شده بود، تنها تأثیرات سالمتی ندارد بلکه اقتصاد

را نیز شکننده کرده است، چنانچه رشد اقتصادی چین پس از گسترش این ویروس دو درصد ُافت داشت. این

آسیب تنها شامل بسته شدن کسب و کار ُخرد و شرکت های خصوصی نیست، بلکه ادامه این شرایط اقتصاد کل

کشور و حتی اقتصاد جهانی را با مشکالتی روبه رو خواهد کرد. افزایش جمعیت افراد فاقد شغل، آسیب

اقتصادی به شرکت های زنجیره ای و تعطیلی فروشگاه های بین المللی و افزایش تورم- به خصوص به دلیل تزریق

نقدینگی- برای مقابله با شکست اقتصادی از تأثیرات اقتصادی شیوع بیماری کروناست.

 

در گزارش دیگری اکونومیست به تأثیرات ویروس کرونا بر صنعت کشاورزی پرداخته و می نویسد ادامه شیوع

بیماری کرونا ممکن است چین را با کمبود مواد غذایی روبه رو کند، چراکه عدم اطمینان از پرورش و رشد گیاهان

و محصوالت زراعی مصرفی از یک سو و همچنین نبود حمل ونقل و انتقال بذر و محصوالت از سوی دیگر، به

اضافه نبود نیروی کار، تولیدات مواد غذایی را با مشکالتی روبه رو خواهد ساخت. این در حالیست که،

اکونومیست در گزارش دیگری از چین تحت عنوان « به نظر می رسد چین اطمینان دارد که شیوع کرونا  در این

کشور کاهش یافته است» می نویسد که چین با روند نزولی مبتالیان به کرونا روبه روست و حدود دو سوم از

مبتالیان بهبود یافته اند. این اطمینان در میان مقامات چینی شکل گرفته است که بحران ویروس کرونا مسیر رو

به بهبودی را طی می کند.

 

در گزارشی از خاورمیانه، اکونومیست به بررسی بحران کاهش قیمت نفت می پردازد. در نهم مارس سال ۲۰۲۰

قیمت نفت 30 درصد کاهش یافت و به بشکه ای ۳۲ دالر رسید. به دلیل شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای

جهانی و همچنین ادامه و افزایش فروش نفت با قیمت پا�ن از سوی عربستان باعث شد تا کشورهای نفتی از

کاهش نفت به شدت نگران شود. در میان کشورها، عراق بیشترین ضربه را از این کاهش قیمت تجربه خواهد

کرد چراکه 90 درصد از بودجه آن از طریق فروش نفت تأمین می شود. این کشورها با کاهش قیمت نفت

کسری بودجه را تجربه خواهند کرد که برای جبران کسری بودجه ناچار خواهند شد تا مالیات را افزایش دهند.

این هفته نامه می نویسد که با افزایش مالیات، دولت ها ناچار خواهند بود تا به نیازهای مردم پاسخگو بوده و

خواسته های جامعه را از تأمین نیازهای خدماتی گرفته تا نیازهای دموکراتیک را برآورده کنند؛ امری که بی شک



مورد استقبال دیکتاتورها نخواهد بود.

 

گزارش دیگر از افغانستان به نزاع انتخاباتی و اختالف بین «محمد اشرف غنی»، رئیس جمهوری افغانستان

و«عبداهللا عبداهللا»، رئیس  اجرائیه حکومت که خود را برنده انتخابات می داند، می پردازد. در حالی که مذاکرات

صلح با طالبان مطرح بوده و این مذاکرات نیازمند صلح و ثبات داخلی است، دو کاندید سابق انتخابات ریاست

جمهوری در نهم مارس سال ۲۰۲۰ به عنوان رئیس جمهور سوگند خوردند. اشرف غنی خود را پیروز انتخابات

ریاست جمهوری می داند و عبداهللا عبداهللا با رد نتیجه انتخابات مدعی است که وی باید رئیس جمهور افغانستان

باشد. در حالی که مردم افغانستان تحوالت این کشور را به قلم طنز درآورده اند، اما دل نگران تحوالت آتی کشور

هستند. به خصوص آنکه، در مراسم سوگند ریاست جمهوری، صدای انفجاری در نزدیکی مکان برگزاری مراسم

شنیده شد. اگرچه کسی آسیب ندید اما بسیاری را نگران کرد.

عالوه بر فضای متشنج و نا امن در افغانستان مذاکرات صلح با طالبان، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و

آزادسازی پنج هزار از جنگجویان طالبان از موضوعات مهمی است که نتیجه آن می تواند آینده افغانستان را

تغ�ر دهد. با وجود این، تا زمانی که اشرف غنی و عبداهللا عبداهللا اختالفات خود را کنار نگذارند و ثبات سیاست

داخلی را تضمین نکنند، نتیجه گیری در این موارد تا آینده ای نزدیک، دور از انتظار خواهد بود.


