
 

 

  پیمانکارانپیامد شیوع کرونا برای  ،دیکود اقتصار

 

Anirban Basu  ال س رکوداحتماالً بیشتر از که خطر رکود اقتصادی طی سه تا شش ماه آینده است درباره اقتصاددان که یک

 رسدمیبه نظر  اما اقتصاد آمریکا در یک دوره طوالنی رشد خواهد کرد شودمی بینیپیش باوجوداینکه ، هشدار داد.است 7002

 با مردم صادق باشیم. در شرایط فعلی بهتر است

این عامل چه  دانستممیخواهد کرد اما ن پذیرآسیبکه این دوره ما را نسبت به عوامل محرک بسیار  دانستممیمن »گفت:  او

 .«دانیممیاما اکنون  بودخواهد 

روس ویگفت: البته که  مدوالر برگزار شد هایساختمانمدوالر توسط موسسه  وسازساختجهانی  کنفرانس که در ایجلسهاو در 

  .بررسی کنیمرا به اینجا کشاند  که ما جریانیاز آن ما باید  ترمهماین عامل محرک است اما  کرونا

 قدرتمند است؟ در واقع اقتصاد چقدر

Basu مدیرعاملو  رئیس Sage Policy Group  و اقتصاددان ارشدAssociated Builders and Contractors  گفت اقتصاد

 او توضیح داد که برای یک اقتصاددان شرایط است. نرخ بهره بسیار پایین و اندداشتهبسیاری از مشاغل رشد  و آمریکا قوی است

نی باورکردخوب است که  قدرآن اوضاع»که  معنی استبدین  اساساًاقتصادی است و  هایتئوریبرخالف تمام  کامالًفعلی بازار 

 .«نیست

و  رشد بسیاری از مشاغلباعث ، «نرخ بهره بسیار پایین»که با  داریم« پایین باورغیرقابل طوربهتورمی »ما  همه از اولاو گفت 

 «است؟ پذیرامکانچگونه چنین چیزی »است. او از مخاطبان خود پرسید که  شدهافزایش دستمزدها 

 



 

 

Basu  استاندارد اقتصادی، تصویری از جایی که اقتصاد  هایشاخصدر شرکتش به همراه  شدهآوریجمع هایدادهبا استفاده از

سال گذشته تا  ، از فوریهرشد هستنداست، مشاغل رو به  %6.1کاهش نسبت به سال قبل  قرار دارد ارائه داد. تورم با سه درصد

؛ علیرغم کنیممییاد « معجزه کوچک»که ما از آن تحت عنوان  ایجادشده شغل جدید 770000 وسازساختفقط در صنعت  اآلن

 یبهره در سطح پایین کلیدالر رسید، نرخ  هزار میلیارد 750به باالترین حد یعنی  7062اینکه سطح بدهی در نیمه اول سال 

 غیرمسکونی رو به رونق است. وسازساخت کهایننکته  ترینمهمقرار دارد؛ و 

 هایساختمانره واشاره کرد که در همین دهمچنین . اندداشتهدرصد افزایش  10هزینه  ازنظر هااقامتگاه مثالعنوانبهاو گفت 

 یرتأثرشد داشته است. حتی بازاری که از رکود اقتصادی بسیار  %51.5مخاطب آن هستند تا  رمدوالسازندگان  معموالًاداری که 

 رشد داشته است. %50یعنی تفریح و سرگرمی، حدود  پذیردمی

 1..6به  7062 سال چهارم ماههسهکانادا حتی از ده سال گذشته بیشتر شده و در  در غیرمسکونی وسازساخت حالدرعین

 رشد داشته است. نسبت به سال گذشته %2.0یعنی  ور رسیده میلیارد دال

 اورکردنی نیستخوب است که ب قدراینشرایط باشید چون  آگاه

Basu  کمترین نرخ » :جلب کرد برانگیزشکروی آمارهای مثبت، نظر مخاطبان را به سمت عوامل  مانور دادندر ادامه بجای

ید او پرس مسئلهبا توجه به این « توسعه در تاریخ آمریکا. ترینطوالنیو  وریبهره رویهبیسال گذشته، رشد  50بیکاری در 

  «پایین باشد؟ قدراینباال و نرخ بهره جهانی  قدراینچطور امکان دارد بدهی جهانی »

و جلب نظر مثبت بانکداران و پرسنلی  هایمدلقرار دادن  توجه موردباید موجودی خود را افزایش دهند و با  وکارهاکسب

 .کافی باال هست یا نه اندازهبه هاآن، مشخص کنند که آیا میزان اعتبار گذارانبیمه

سهم این کشور در  7062تا  7002وی گفت که از سال  .اقتصاد آمریکا بود برای ایالعادهفوقهه دگفت اشتباه نکنید این  وا

 یدرصد ٪6.0 متوسط تغییر باوجود. است توجهیقابلمقدار  که است یافته افزایش ٪75 به ٪70تولید ناخالص داخلی جهانی از 

 لزوماً وریبهره ،دوم جهانی جنگ پایان از ٪7.6 با مقایسه درو  7002 سال از ساالنه رشد نرخ برابر در قبلی ماههسه به نسبت

  .است نیافته افزایش

ار ، نیروی کمیلیون نفر بیکار، بیکاری در سطح پایینی قرار دارد. وی گفت 5.1میلیون موقعیت شغلی و تنها  ..1حدود  باوجود

که  دگویننمی، کنممی صحبت کنندمیکار  وسازساختوقتی با افرادی که در صنعت  معموالًاما نیروی کار ماهر نیست.  هست

 .کنندمیصحبت  و ... مترور پیدا کنند HVACتکنسین برق،  توانندنمی از اینکهکارگر نیست بلکه 

. او شودمیجدید  هایساختمانو  وسازساخت هایپروژهدر شروع  افراد تحریککه باعث  رودمیبه همین علت دستمزدها باال  

 «نیست؟ طوراین است برای پیمانکارها خوب: »قاطعانه پرسید

 



 

 

د رش. »اندشدهسالم اما شکننده  ظاهراًو منجر به یک اقتصاد  هستند مصنوعی اندشدهنه چون عواملی که باعث رشد اقتصاد 

اید به مناسب ب هایمهارتنیروی کار نیز باید افزایش پیدا کند.  مثالعنوانبهح نبوده است. صحی هایاستراتژی حاصل اقتصاد

  «سایرین آموزش داده شود.

 عامل مهم در ایجاد رکود: بدهی

و هیجانی که شاهد آن هستیم،  شتاببهفاکتورهای این معادله است. با توجه  ترینمهموی توضیح داد که وام گرفتن یکی از 

ر ی کوچک و از آن به کشور و از کشووکارهاکسببه دنیای  کنندهمصرفو این اطمینان از  یابدمیوام گرفتن افزایش  بهاطمینان 

 «.شودمیی پذیرآسیببدهی باعث »و در آن مقیاس  یابدمیبه بازار اقتصادی جهان گسترش 

بدون شک به صنعت و اقتصاد ضربه خواهد زد و به دلیل شرایط  شودمینیز شناخته  SARS-CoV-2اثرات کرونا ویروس که با نام 

 خواهد بود. توجهیقابلآن ضربه  پذیرآسیبحساس و 

اما حقیقت این است که کرونا باعث عدم  شدمیباعث این شرایط دیگر  چیزیکنبود  هم ویروس کرونااو اظهار داشت: اگر  

 .قرار دارد اقتصادی جهان در باالترین حد خود مشیخطقطعیت در زمانی شد که شاخص عدم قطعیت 

بعید  افزوداما فروکش کند  آرامیبه 7061سال  مانندمیبحرانی حاضر  اگرچه او اشاره کرد که ممکن است اشتباه کند و شرایط

ی کارهاوکسبهمراه شده منجر به این شود که  گیرهمهکنونی اقتصاد که با یک بیماری  پذیرآسیبنیست شرایط حساس و 

برنیایند و اعتبار خود را  هاهزینهقرار دهد، بیشتر مردم از عهده  تأثیرکوچک کارگران خود را اخراج کنند، سفر کردن را تحت 

 از دست بدهند.

قرار دادن  توجه خود را افزایش دهند و با مورد نقدینگی وکارهاکسببسیار مهم است که  وسازساختکه در دنیای او گفت 

ت یا کافی باال هس اندازهبه هاآن، مشخص کنند که آیا میزان اعتبار گذارانبیمهو جلب نظر مثبت بانکداران و  پرسنلی هایمدل

 ؟نه

 مترجم: نیکزاد نودهی
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