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دعا ا یاقتصاد مقاماتعلم اقتصاد جریان اصلی و  د،یسر آکه فاجعه بهیمطمئنم وقت

 یوهیش یِهرگونه نقص ذات هب ربطی چیو ه ه استزا بودبرون یبحران نیخواهند کرد که ا

همان  نیابود.  روسیو ریجامعه ندارد. تقص یو ساختار اجتماع یدارهیسرما دیتول

تکرار  زین 8080بود و در سال  8002-9رکود بزرگ  ازپس  یاصل انیاستدلال جر

 خواهد شد.

)که اکنون   (pandemicگیر )عالم یکرونا روسینوشتم، و ترشیکه پ طورهمان

که  روسیو نیاست. ا دهیاوج خود نرس ی( هنوز به نقطهشودیم فیتعر نیچن رسماً

 یدر جاها دیوجود دارد که شا نیبر ا یمبن یآمد )هرچند شواهد دیپد نیظاهر در چبه

 آمارشده است. اکنون  خشآمده باشد(، اکنون در سرتاسر جهان پ دیپد زین یگرید

است.  یداخل انیمبتلاآمار از  شیب نیچ یدر خارج از مرزها یماریبه ب مبتلایان

 .است ییرشد نمادارای هنوز  سایر کشورهادر اما ؛ متوقف شده نیچ یپرونده

 

بورس در  یاند. بازارهاهراس انداخته یمال یدر دل بازارها یکیولوژیب یهابحران

که  یمال ییهر دارا» یِالیخ یادنی. نداکرده افت درصد 00 زانیچند هفته به م یفاصله

https://thenextrecession.wordpress.com/2010/05/26/how-the-official-strategists-were-in-denial/
https://thenextrecession.wordpress.com/2010/05/26/how-the-official-strategists-were-in-denial/
https://thenextrecession.wordpress.com/2010/05/26/how-the-official-strategists-were-in-denial/
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/03/22/the-fantasy-world-of-the-long-depression/
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به  «ودشیم نیتأم ایکاهندهپیوسته استقراض  یهانهیبا هزفزاینده داشته باشد رشد 

 .است دهیخود رس انیپا

 یهمچون سقوط مالاست، « از ناشناخته تراشناختهن» 99-دیوکو رسدیبه نظر م

ده سال گذشته شد.  یبزرگ ط یکه باعث رکود اقتصاد [9]«اهیس یِقو»از نوع  یجهان

اصطلاح به -نیست  رمنتظرهیغواقعاً  ،یمانند آن سقوط مال قاًیدق 99-دیاما کوو

داری نیست که اگر وارد نشده بود این اقتصاد رشد متوازنی به اقتصاد سرمایه ی«شوک»

بزرگ  یاقتصادها شتریدر ب ،گیرعالم توقف نیاز ا شیپ ی. حتستین - داشت

 یتوسعهدرحال یو چه در اقتصادها افتهیبه اصطلاح توسعه یایچه در دن ،یدارهیسرما

 ؛رفتیم شیشدن پمتوقف یسوبه جیتدربه یاقتصاد تیفعال ،«یجنوب جهان»

قبض ننیز مرخداد  نیاز ا شیاقتصادها پ یبرخ یگذارهیو سرما یمل دیکه تولیطوربه

 انقباض قرار داشتند. یدر آستانه ی نیزگرید اریبسبرای اقتصادهای بودند و  شده

 

ماسه را که ی از باشد که تل نیا تواندیم اسیق کیعطف بود.  ینقطه 99-دیکوو

های شن بر آن کردن دانهاضافه بهسپس شروع  م؛یقله است تصور کن کی یدارا

کل  ،شن به آن یدانه کیکه با افزودن فقط  دیآیم یمشخص یمرحله بعدو  ؛کنیممی

 (post-Keynesian) ینزیپساک کیاگر شما  دیشا. کندیسقوط م ایماسه تلآن 

 کردیکه استدلال م- [8]ینسکیم منیها پیروی ازبهلحظه را  نیا دیده حیترج دیباش

https://thenextrecession.wordpress.com/2019/03/22/the-fantasy-world-of-the-long-depression/
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/03/22/the-fantasy-world-of-the-long-depression/
https://thenextrecession.wordpress.com/2012/11/22/bayes-law-nate-silver-and-voodoo-economics/
https://thenextrecession.wordpress.com/2012/11/22/bayes-law-nate-silver-and-voodoo-economics/
https://www.ft.com/content/657b9f00-646b-11ea-b3f3-fe4680ea68b5
https://www.ft.com/content/657b9f00-646b-11ea-b3f3-fe4680ea68b5
https://www.ft.com/content/657b9f00-646b-11ea-b3f3-fe4680ea68b5
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چرا که ثبات  ،دهدبکه ثباتش را از دست  رسدیمنظر باثبات به یمادام یدارهیسرما

: بله! دیگویم ستیمارکس کی. دیبنام [0]«ینسکیم یلحظه» -است یثباتیب یندهیزا

 دیلتو یوهیدر ش بنیادیتناقضات  لیدلبه یثباتیب نیوجود دارد، اما ا یثباتیب

 .شودیم لیبهمن تبدیک به  یاصورت دوره، بهسود یبرا یدارهیسرما

 
، 8092سال  لینبود. در اوا« ناپذیربینیپیش» 99-دیکوو ،گرید بیان، به نیهمچن

 سینوشیپاز متخصصان ) یدر ژنو، گروه یدر سازمان بهداشت جهان یاجلسه یط

ها را باب کردند: آن (Disease X) «کسیا یماریب»( اصطلاح و توسعه قیتحق

که هنوز  دیناشناخته و جد [4]یپاتوژن را یبعد گیرعالم یماریکردند که ب ینیبشیپ

 یروسیاز و یاحتمالًا ناش ایکس یماری. بدکنیم جادیبشر نشده است ا تیوارد جمع

 یکه توسعه دیآیم دیپد نیزم یاز کره یادارد و در نقطه یوانیح أاست که منش

 .دهدیهم سوق مسوی وحش را به اتیمردم و ح ،یاقتصاد

 شودیاشتباه گرفته م هایماریب ریخود با سا وعیش یاحتمالاً در ابتدا کسیا یماریب

 بردیبهره م یسفر و تجارت بشر یهااز شبکه ابد؛ییو به سرعت و در سکوت گسترش م

 یماری. بکندیم ی[ مهار کردن خود را خنثیها براو ]تلاش رسدیکشور م نیو به چند

ولانزا آنف سادگیاما به دهد،ینشان م یفصل یبالاتر از آنفولانزا یریومنرخ مرگ سکیا

 یمال یبازارها ،گیرعالم تیبه وضع دنیاز رس شیپ یحت یماریب نی. اابدییگسترش م

 است. کسیا یماریهمان ب 99-دیکوو که نیا ی کلام. خلاصهدرا خواهد تکان

اظهار داشته  ستیالیسوس شناسستی، ز(Rob Wallace) طور که راب والاسهمان

 .از فرهنگ ما هستند یبلکه ناش ستند،یاز فرهنگ ما ن یبخش ها صرفاً است، طاعون

http://origin.who.int/emergencies/diseases/2018prioritization-report.pdf
https://www.who.int/blueprint/about/en/
https://www.who.int/blueprint/about/en/
https://edition.cnn.com/2018/03/12/health/disease-x-blueprint-who/index.html
https://climateandcapitalism.com/2020/01/29/coronavirus-a-deadly-result/
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 ،شمیابر یدر امتداد جادهبا رشد تجارت  94در اواسط قرن ( Black Death) اهیمرگ س

، رسسا، ابولا. اندآمده دیپد یآنفلوانزا از دامدار دیجد یها. گونهافتیدر اروپا گسترش 

معمولًا  گیرهای عالمبیماری .نداخورده وندیوحش پاتیبا ح 99-دیکووو اکنون  مِرس

 یسوها بهبه هنگام لمس آن واناتیحبدن در موجود  روسیکه و دنوشیشروع م یزمان

در مناطق دور افتاده ما را به  مانیکیاکولوژ ی. همچنان که ردپاجهدیافراد م

 یرا به مراکز شهر واناتیح نیا ،وحش اتیو تجارت ح کندیم کیوحش نزداتیح

 ابقه،سیب یساز. جادهابدییم شیافزا ییصورت نماهبانتشار ]ویروس[  نیا کشاند،یم

ما  ،شدهیسفر و تجارت جهان زیو ن یکشاورز یو توسعه یاراض یپاکساز ،ییزداجنگل

( corona viruses) ی کروناخانواده یهاروسیهمچون و ییهارا نسبت به پاتوژن

 .دسازیمستعد م

 اتریتأث ایآ نکهیبر ا یغالب مبن انیاقتصاددانان جر انیم یااستدلالات احمقانه

. شکل گرفته است «شوک تقاضا» ایاست « شوک عرضه» کی 99-دیکوو یاقتصاد

 ؛سازدیرا متوقف م دیتول رایاست ز عرضه که شوک دیگویم کیمکتب نئوکلاس

 ،لمردم و مشاغ رایاست، ز تقاضاشوک  کیواقع که به انداستدلالاین  یدر پ هاینزیک

 نخواهند کرد. نهیهز رهیسفر، خدمات و غ یبرا یپول

 بلکه ست،ین« شوک» کیاول  یدر وهله درواقعطور که در بالا گفته شد، همان اما

 تیوضع زیو ن عتیو طب یدر کشاورز هیسود سرما یزهیانگ ریناپذاجتناب یجهینت

 است. 8080در سال  یدارهیسرما دیتول فیضع

با عرضه شروع  شوک ادعا کنند خواهندیم هاینزیطور که کهمان که،نیو دوم ا

ت دس یکه اگر ملت داندیم یهر کودک»طور که مارکس گفت: نه تقاضا. همان شودیم
« .دشویچند هفته، نابود م طی یحت بلکهسال،  کی میگوی، نمکردن بکشد کار از

هنگامی (. 9282 یهییژو 99، لندن، Kugelmann ناکارل مارکس به کوگلم ی)نامه

ا مهار ر گیراین بیماری عالمتا بتوانند  شدندتعطیل مشاغل و ها، مدارس، فروشگاه که

 . مطمئناً اگر مردم نتوانندشدمتوقف  که بود یگذارهی، تجارت و سرمادیتولاول  ،کنند

ر به صفمخارج و  کنندمیها افت نتوانند بفروشند، درآمد وکارهاکسبکار کنند و 

مسیری است که  نیدرواقع، ا .خواهد شد «ضاشوک تقا» منجر به یک نیو ا دنرسمی

https://www.britannica.com/event/Black-Death
https://www.sciencemag.org/news/2016/04/how-europe-exported-black-death
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/about.html
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/about.html
https://www.who.int/ith/diseases/sars/en/
https://www.quantamagazine.org/how-do-animal-viruses-like-coronavirus-jump-species-20200225/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/summary.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsummary.html


 ی رسول قنبری/ ترجمه مایکل رابرتز 6 

و با افت  عرضه شروع زانیها با کاهش م: آناندطی کرده یدارهیسرما یهابحران تمام

 نه برعکس.-شوند یمصرف روبرو م

 (anatomy)کالبدشکافی ( قی)و دق یاصل هایدگاهیدشاهد یکی از  جانیدر ا

 .هستیمها بحران

 
 

 سهام بازاربه  99-کووید ی کهشوکمعتقدند  کهباورانی هستند خوش ،یمال یایدر دن

 اهیس ی. در آن دوشنبهافتیخواهد  انیپا 9921اکتبر  99 همچون وارد کرده است،

(Black Monday) ، ی، اما طاز اکنون سقوط کرد ترسریع یحت و سرعت،بهسهام بازار 

ایالات  یدارخزانه ری، وز(Steven Mnuchin) نیمنوچ ونیاست. بالا رفتچند ماه دوباره 

 او. افتیخواهد  انیپا 9921مانند سال  یدارد که وحشت مال نانیاطم ی امریکامتحده

 9921که بعد از سقوط سال  نگرممی یافراد گذشته و به من به ،دیدانیم»گوید: می
 یبرا... دنکرد یداریسهام خر یکه پس از بحران مال یافراد ،کردند یداریسهام خر

 کی نیا ..خواهد بود. یگذارهیسرما یفرصت عال کی نیا ،مدتدرازدر گذاران هیسرما

https://www.politico.com/news/2020/03/13/mnuchin-coronavirus-investment-opportunity-128132
https://www.politico.com/news/2020/03/13/mnuchin-coronavirus-investment-opportunity-128132
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را پشت سر  مشکل نیچند ماه طول بکشد، اما ما ا شایدمدت است. کوتاه مشکل
 .«خواهد بود یگریاز هر زمان دتر یو اقتصاد قو میگذارمی

که  دیکاخ سف ی، مشاور اقتصاد(Larry Kudlow) کودلو یرلَ را نیاظهارات منوچ

 یفروریختهدر بازار ناشی از ویروس کرونا  ترس در میانگذاران خواست تا هیسرما از

طور هب دیمدت بادرازگذاران هیسرما»او با گفتن . کردتکرار  ،کنند یگذارهیسرماسهام 
 یمتحده الاتیاقتصاد ا تیوضع «بیندیشند های دچار ریزشسهام نیا دیخر به یجد

 پیشه دو هفت تنها تکرار کرد کهکند. کودلو واقعاً آنچه را یم فیتوص «سرِ پا»را  امریکا

 حیترج آن دسته از ماها که یبرا»: گفته بود 8002در سپتامبر  یجهان یاز سقوط مال
 «شود.یانداز سهام بهتر و بهتر مچشم، میبروبا نگاه به آینده پیش  میدهیم

انداخته شد فارس  جیدر خل دیشد یهاخصومت بر گردن 9921سقوط سال  گناه

 پنج [5]صعودیبازار  کی، نرخ بهره شی، ترس از افزانفت متیق شیمنجر به افزاکه 

 computerized)شده کامپیوتریتجارت  یتوجه و معرفقابل تصحیحساله بدون 

trading ).ا ب نی، بنابرابودبرخوردار  «سلامت»از  که اقتصاد اساساً  ییجاآناز گردید

بود و تا  شیبزرگ روبه افزا یه در اقتصادهایسرما یسودآور . درواقعمرگ مواجه نشد

(. مواجه شدیمرکود با  9999)اگرچه در سال  دیبه اوج خود نرس 9990 یاواخر دهه

 یدر بازارها یذات یداریناپا لیبود که مارکس به دل یزیچ 9921سال  نیبنابرا

 .نامیده بود (a pure financial crash)محض  «یسقوط مال»، هیسرما یسوداگرانه

 8002 سال هم مانندبار  نیابازار سهام سقوط . ستین چنین 8080سال بحران اما 

 یهاطور که در پستهماناست که  نیا شلیهمراه خواهد بود. دل یبا رکود اقتصاد

در ی لحاظ آماربه یاست و سود جهان نییپا هی، اکنون سود سرمااستدلال کردم پیشین

. تجارت استتر کمهم  99-ی کوویدپیش از شیوع گستردهاز دوران  یحالت حت نیبهتر

لکه ب ،افتهین شیافزا نفت متی. قشی، نه افزاانددر حال سقوط یجهان یگذارهیو سرما

نه  ،بوده است نیمأت یرهیزنج برابتدا  99-کووید یاقتصاد ری. و تأثسقوط کرده است

 .داریناپا یمال یبازارها بر

 Pierre-Olivier) نشاسیگور هیویال رییپ خواهد بود؟ قدر چه پیشِ رورکود  بزرگی

Gourinchas )د. کنیم سازیرا مدل یاحتمال اتریثأکه ت نگاشته است یعال ایمقاله

https://thenextrecession.wordpress.com/2020/03/05/disease-debt-and-depression/
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/03/05/disease-debt-and-depression/
https://drive.google.com/file/d/1mwMDiPQK88x27JznMkWzEQpUVm8Vb4WI/view
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بیماری دهد. یشان من عادی گیریعالمسلامت نمودار ی انتقال ویروس را در نحوهاو 

خط قرمز است و  یبه شکل منحنکنشی  گونهچیه ندادن مدر شرایط انجا گیرعالم

نطینه برای قر یکنشگرفتن درپیششود. با یم ریموو مرگ ابتلا یادیمنجر به تعداد ز

 ی در میان جامعهتریمدت طولان گیراین بیماری عالماگر  یحت، یاجتماع یو انزوا

ر ام نی. اکرد لیانداخت و تعد ری( را به تأخی)آب یاوج منحنی نقطهتوان یم ،چرخدب

 دهد.یرا کاهش م رهایموو تعداد مرگ ابتلاظاهراً سرعت 

 

 یاجتماع گذاریفاصله جدیبا اعمال اقدامات  دیبا یبهداشت عموم یهااستیس

(social distancing )انتقال زانیکاهش م یبرا یبهداشت یهاوهیش جیو ترو ،

 ایتالیحاضر اد. درحالنرا هدف قرار ده( flatten the curve) «یمنحن هموارسازی»

وی داراین کارش نوشاگر  ی، حتکندیکامل دنبال م یدر قرنطینهها را ینیچ کردیرو

 خود قرنطینگی [8]خطرناک اریبس کردیانگلستان در تلاش است تا رو. از مرگ باشدپس 

(self-isolation) یو به افراد جوان و سالم اجازه گیرددرپیشرا  ریپذبیافراد آس یبرا 

 نظام یبدهد و از فروپاش [1]«ایمنی جمعی»اصطلاح به جادیبه منظور ا را آلوده شدن

و  یرپافراد  به درد نخور انگاشتن، کردیرو نیا یمعنااساساً کند.  یریجلوگ یبهداشت

از بدین صورت تا  ؛مُردخواهند هرحال به شونداگر آلوده  رایز ،است ریپذبیآس

https://www.ft.com/content/f3136d0a-663e-11ea-800d-da70cff6e4d3
https://www.ft.com/content/0475f450-654f-11ea-a6cd-df28cc3c6a68
https://www.ft.com/content/0475f450-654f-11ea-a6cd-df28cc3c6a68
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 کردیرو .داجتناب کنرساند یم بیکه به اقتصاد )و سود( آس یکامل اقتصاد یقرنطینه

 شیآزما خبری از: انجام ندهد یکار چیهاین است که اصولاً  ی امریکامتحده الاتیا

تا  دمانمنتظر می صرفاً نیست؛ یعموم یدادهایرو و تعطیلی خودقرنطینگی،، همگانی

 سروکله بزند. دیشوند و سپس با موارد شد ماریافراد ب

  توماس مالتوسکِشیش جناب . بنامیم یمالتوسپاسخ را  دوم رویکرد میتوانیم

بود تعداد زیادی از افراد  ، معتقدکلاسیک در اوایل قرن نوزدهم ترین اقتصاددانمرتجع

و  هاطاعون، اقتصادی مولّدسازی، بنابراین برای در دنیا وجود دارند «دمولّنا»فقیر 

 [2]ند.اهبود ناگزیرهای منظم لازم و بیماری

ه کند کعنوان می، ایتانیکار برنگار محافظه، روزنامه(Jeremy Warner) وارنر یجرم

بخواهم  نکهینه ا» «.کشدیاول سالخوردگان را م یوهلهر د» 99-کووید گیربیماری عالم
مثبت اشاره کنم، اما  یاموضوع همچون نکته نیبه ا طرفیکاملاً ب یاقتصاد دگاهیاز د

 اری، در درازمدت بسهسالخورد گانبا گرفتن جان وابست یحت 99-دیوممکن است کو
در هر  هدیدبیافراد آس یبرا است یهیبد»گوید: می هادر پاسخ به انتقادو  «باشد. دیمف

 یک در مورد اقتصاد است، نه نوشته نی، اما ااست یانسان یفاجعه کی نیاسنی 
 لیواااست که مارکس اقتصاد  لیدل نیبه هم در واقع «.بشر فلاکتراجع به  یگیرنتیجه

 .است دهینام (philosophy of misery)فلاکت  یفلسفهرا  99 نقر

 

https://www.ft.com/content/0475f450-654f-11ea-a6cd-df28cc3c6a68
https://metro.co.uk/2020/03/11/telegraph-journalist-says-coronavirus-cull-elderly-benefit-economy-12383907/
https://metro.co.uk/2020/03/11/telegraph-journalist-says-coronavirus-cull-elderly-benefit-economy-12383907/
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ایت در نه که آنچهمانند  )هنوز(اند نتوانسته سیو انگل کایآمر هایدولت کهنیا لیدل

اقدامات ، انجام شد گرید یطور موقت( و جاها)به ایتالیاکنون در او هم نیچدر 

 لانرکود اقتصاد ک یمنحناین اقدامات ناگزیر است که  نیکنند، ااعمال  ایسختگیرانه

 یماعاجت گذاریفاصله شی: افزادیرینظر بگ ررا د ایتالیا ای نیند. چنکیم دیرا تشد

در  ادِو از اکثر افر است یضرورریمشاغل غ شتریبو ، هامدارس، دانشگاه یلیتعط مندازین

افراد بتوانند از خانه کار  یممکن است برخ اگرچهخواهد در خانه بمانند. یکار م سنِ

 ی. حتدهندرا تشکیل میکار  یروین کلاز  یبخش کوچک هانیااما ، خود را انجام دهند

 یمدت در کار و امور روزمرهکوتاه، اختلال باشد هانهیگزیکی از اگر کار کردن از خانه 

 نیبهتر. خواهد گذاشت ریتأث یوربهره یمهم است و احتمالاً رو اریبس یخانوادگ

 شوک ؛دسازیاقتصاد را متوقف م کبارهیبه طور خلاصهبه ،یبهداشت عموم استیس

 .عرضه

را  اتریثأتاین کند تا یتلاش م اسشنیخواهد بود. گور هنگفت ی،خسارت اقتصاد

، هیپا کی در نظر گرفتنبا  کنندهاقدامات مهار کهگیرد فرض می یکند. و سازیمدل

و ، دندهیدرصد کاهش م 85در ماه دوم درصد و  50در ماه اولرا  یاقتصاد تیفعال

 یکاهش رشد سالانه با ویسنار نیا» .رسدی آغازین خود میپایهپس از آن اقتصاد به 
اخالص ن دیتولرقم به  مهلکی یضربه هم باز گذشته، سال به نسبت درصدی 5/8د یتول

و کاهش  دیکن دیتمد گریماه د کی رایب فقط را درصدی 85 یلیخواهد زد. تعط یداخل
در مقام  «!رسید خواهددرصد  90به  باً ی( تقرپیشسالانه )نسبت به سال  دیرشد تول

 هایالـس در «بزرگ رکود»طی  ی امریکامتحده الاتیدر ا دی، کاهش رشد تولقیاس

 قرار است شاهد»که  ردیگیم جهینتن چنی اسشنگوری. بود درصد 5/4 حدود 9-8002
 .«غول به نظر بیاید ، یکرکود بزرگدر برابر تواند یکه م باشیم اییرکود اقتصاد

کارگر  هزار200 هر ماه ی امریکامتحده الاتی، اقتصاد ابزرگ یدر اوج رکود اقتصاد

و کار  بودند اتفاق مردم همچنان شاغلبهبیقر تی، اما اکثردکریم کاریاز کار برا 

را  یطیشرا کرونا روسی، و. در مقابلدرسی درصد 90 به «تنها» یکاریکردند. نرخ بیم

 این تعداداز  شیب ایمردم درصد  50 -یمدت کوتاه در- ممکن است کهکند یم جادیا

 است. ناز ای شیب ارینسبتاً بس یاقتصاد تیفعال اتش برریتوانند کار کنند. تأثن
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روبرو  «یمنحن هموارسازی»مشکل بهداشت، با همچون نظام ، که اقتصادنیا نتیجه

ی کاهش تولید طی رکود شدید و سریع است که دهندهنشان قرمز ی. منحنشودمی

 یاقتصاد در تلاش برا ( درagentکارگزار )ها ونیلیم یاقتصاد ماتیتصم یواسطهبه

ور طبه و، کاهش اعتبار یگذارهیسرما ساختنمتوقف، هانهیمحافظت از خود با کاهش هز

 تقویت شده است. هایشان،عمومی با کاستن از هزینه

 

 

 ینگیتوانند نقدیم یمرکز یهابانککرد؟  دیچه با یمنحن هموارسازی یبرا

 هادولت. کنندحاضر نیز چنین میدرحالو  فراهم کنند یبخش مال رایب یاضطرار

 ایهدفمند  احتیاطی ی، اقدامات مالیاقتصاد یهاتیاز فعال تیحما یتوانند برایم

 یمنحن هموارسازی»تواند به یاقدامات م نیا .رندیکار گبه را یترگسترده یهابرنامه

ان نش یآب یمنحندر که آنچه مانند - را یاقتصاد یعنی زیان ؛دنکمک کن «یاقتصاد
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تا بتوانند  شاننکردن کارگران و پرداخت حقوقاخراجبا  -داده شده است

 هبدوره  کی یها را براصورتحسابها[ اینکه ]بانک ای بپردازند،را  یشانهاصورتحساب

همچون زمان رکود بزرگ، . ، محدود کنندحذف کنندها را بدهی آن ای خیر بیندازندأت

جات ن هابانکو در ببرند جان بهوفان تکرد تا از  یمال نیمأمشاغل کوچک را ت توانیم

 .پیدا کنند

 ی، بدهی امریکامتحده الاتیدارد. در ا ییبالا سکیهنوز ر یبحران مالوقوع اما 

تر فیضع یهاصادر شده توسط شرکت یو در اوراق قرضه افتهی شیافزا هاشرکت

  ( متمرکز است.هاتر از آنضعیف ای BBB[9]های شرکت)

 

 
ک ریس صرفشود. یروبرو م تری کاریاهضرببا  ی، بخش انرژنفت متیبا سقوط ق

 است. افتهی شدیدی شیافزا نقلوو حمل یبخش انرژوام( در  ینهیاوراق قرضه )هز

 

https://www.ft.com/content/2ed2caa6-664f-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
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نخواهد  یکاف یمنحن هموارسازی یبرا (Monetary easing) یپولتسهیل  مطمئناً

 قیتزر ریتأثاست.  منفیبه صفر و یا  کیحاضر نزدحالدر یبانک مرکز یبود. نرخ بهره

استمرار سیاست » یگذارهیو سرما دیبر تول یبانک نظامپول به  ایاعتبار  میعظحجم 

و باعث  کندتسریع نمین را یتأم یرهیارزان، زنج یمال نیخواهد بود. تأم [90]«نادرست

 نهیهز انیکه مشتریصورتدرهمچنین مردم بخواهند دوباره سفر کنند.  نخواهد شد که

 .نخواهد کرد زیها نشرکت کمکی به درآمد، نکنند
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 ارگزارانک. باشد یمال استیاز س یناشبایست می یاقتصاد یاصل کاهش ریسک زیان

را دلار  اردیلیم 50 مبلغ ،یپول و بانک جهان یالمللنیصندوق ب همچون یالمللنیب

اجرا  را یمال محرکمختلف  یهااکنون برنامههم یمل هایدولت. اندکرده شنهادیپ

و  هگنجاندرا  یادیز هاینهیخود هز یبودجه نیدر آخر انگلستان دولتکنند. یم

 موافقت کرده است. یاضطرار هاینهیبا هز کایآمر یکنگره

ند، تر شوکوچکدرصد  90از  شیبها اقتصادموجب شود قرنطینه دو ماه اگر  ایآ اما

 جاری یمال یهااز بسته چکدامیه؟ منحنی کافی است هموارسازی برای این اقدامات

https://thenextrecession.wordpress.com/2020/03/09/lets-get-fiscal/
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قط ، فرکود بزرگبه هنگام  . درواقعستین یناخالص داخل دتولی ازدرصد  90به  کینزد

حداکثر  انگلستان دولت شنهادی. پبه اقتصاد تزریق کندرا  یمبلغ نیچنتوانست  نیچ

 الاتای و درصد 4/9 ایتالیا شنهادیپ کهیحال، دراست یناخالص داخل دیولت از درصد 5/9

 باشد.می درصد 9تر از کم ی امریکامتحده

 یجهانموارد ابتلای تعداد  گرفتناوجشاهد  لیآور انیاحتمال وجود دارد که تا پا نیا

و  دارند دیبه آن ام هادولتاست که  یزیچ نی. اشودشروع  یروند نزولسپس و  میباش

از  س کروناویرو، فتدیاتفاق ب نانهیبخوش یویسناراین کنند. اگر یم یزیربرنامه برایش

اعات اطلآنفلوانزا )که  ها همچونپاتوژناز  گرید یکیبه  یماریب نی. ارفتنخواهد  نیب

به ما ضربه های پیش همچون سال ههر سال وشود یم لی( تبدداریمدر مورد آن اندکی 

ه اقتصاد وارد خواهد کرد. و ب زیان عظیمی زین قرنطینهدو ماه  یت. اما حخواهد زد

 قیاز رکود عم نخواهند توانستشده یزیربرنامه یو مال یمحرک پول یهابسته

دتری وضعیت بسیار ب. کنترل کنند یرا تا حد «ینحنم»رشد اگر  ی، حتدکنن یریجلوگ

 .خواهد بوددر پیش 
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 های مترجمیادداشت
[9] ‘black swan’-type global financial crash 

تواند باشد اما بسیار نادر است و به شکل اشاره به وضعیتی دارد که اگرچه بسیار ویرانگر می اهیس یقو

 کند. استثناهایی است که قاعده را نقض نمی

[8 ]Hyman Minskyی شناخت و تحلیل در زمینه( که 9999-9998) ییکای: اقتصاددان آمر

 های مالی آثار پیشرویی نووشتبحران

[0 ]Minsky moment : ی فروپاشی بازارهای مالی لحظه «ینسکیم یلحظه»اصطلاح منظور از

 اقتصاددانان متأخرتر است. یساختهاست. این اصطلاح 

[4 ]pathogen انند زنده م یبوده و به دو دسته یماریب دیعامل تول مارگر،یب ای زایماریب ای: پاتوژن

 .شودیم میمانند سم ارگانوفسفره تقس رزندهیو غ یباکتر

[5  ]bull market : در برابر  . صعودی و پررونقبازارbear market که بازار نزولی است 

 شد. نهیقرنطو آغاز  دیدگاه نیاز ا ینینشقببه ع مجبور شدتازگی بهالبته انگلستان هم [ 8]

[1 ]herd immunityبهو بدن  رندیرا بگ یماریاجازه دهند تا همه ب یعنی اینکه طور خلاصه: به 

 .دیمقابله نما یماریخود بتواند با بخودیِ 

[ ادعاهایی مبنی بر این مطرح است که مالتوس در اواخر عمر خود و در آخرین ویراست کتاب 2]

 ی چاپ نرسید.خود را اصلاح کرد، اما این ویراست هرگز به مرحله نظرات« اصول اقتصاد سیاسی»

[9 ]Better Business Bureau: 9998سال که در  است یرانتفاعیو غ یسازمان خصوص کی 

 داند.میاعتماد به بازار  شرفتیتمرکز بر پرا خود  تیمورأم واست  هشد سیتأس

[90 ]pushing on a string :در شرایطی که پیشاپیش کنند  یسع یمرکز یهاکه بانک یزمان

ی آسان پول مشکلات ناشی از کسادی را حل سیاست پولی آسانی را اتخاذ کرده بودند بازهم با عرضه

 کنند.

 

 

 

 

 :متن اصلی به پیوند
https://thenextrecession.wordpress.com/////2/0202/it-was-

the-virus-that-did-it/

https://thenextrecession.wordpress.com/2020/03/15/it-was-the-virus-that-did-it/
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/03/15/it-was-the-virus-that-did-it/

