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ویروس کرونا و تغییر پارادایم؟

                                                                       

فروغ اسدپور

۱۳۹۹سوم فروردین 

ویروس کرونا که ظاهراً حاال ثابت شده که انواع مختلفی هم دارد به یک پاندمی )جهانی شدن ویروس( تبببدیل

شده است. به اصطالح کنتراکت اجتماعی بین دولت و جامعه در جهان غرب، دولت ها را واداشته تببا بببه خبباطر

حفاظت از جان آدم ها-- به شببکلی پارادوکسببیکال انسببان های عمومببا نامولببد یعببنی سببالخوردگان -- وسببایل

»فوق العاده «ای را به کببار بگیرنبد: چببرخ شبرکت های هواپیمبایی و شبرکت های مسبافرتی تبا حببدود زیبادی از

حبرکت بازایسبتاده اسبت. مبردم ببه توصبیه و اجببار و جبریمه ی دولت هبا از سبفر و حبتی ببیرون رفتن از مبنزل

چشم پوشی می کنند. دانشگاه ها، مدرسه ها، موزه ها، هتل ها، سینماها و نظببایر این همببه بازدیدکننببده و مهمانببان

خود را از دست می دهند. شرکت ها کارکنان خود را به خانه می فرستند چون تببرس از ابتال بببه ویببروس وجببود

دارد. دورکاری حاال شایع است. آن شرکت هایی که هنوز فعال هستند تیم هببای بببزرگ قبلی را بببه تیم کبباری

های کوچک و نسبتًا مستقل تقسیم کرده اند تا بدون ارتباط نزدیک با دیگببر بخش هببا بتواننببد بببرای مببدتی دوام

بیاورند. این قبیل موارد خود می تواند در آینبده  پیامبدهای جبدی ببرای سبازمان دهی محبل هبای کبار تباکنون

نزدیک کار به همراه داشته باشد. وسایل یدکی هم از چین نمی رسبد و تقاضببا ببرای محصبوالت شبرکت ها هم

 نشان می دهببد.BNPالبته کاهش یافته. بازایستادن یا کاهش سرعت چرخ های اقتصاد تأثیر مهیب خود را روی 

،2020فاینانشیال تایمز تخمین می زند که نرخ رشد اقتصادی کشورهای اعظم و مهم اقتصبباد جهببانی در سببال   

 درصد را تجربه7.1 نرخ رشد منفی 2019 درصد خواهد بود. گفته شده است که ژاپن کشوری که در سال 0.8

 هم در وضبعیتی تقریببًاEUکرد، هم االن در وضعیت رکود جدی به سر می برد. کشبورهای اتحادیبه اروپبا یبا 

 درصبد کباهش بیاببد و در همین راسبتا4.7مشابه به سر می برند. تخمین زده می شود که رشد اقتصادی چین ببه 

 درصد را تجربه کند رقمی که وضعیت را بببه سببال2.3 نرخ رشد 2020گفته می شود که اقتصاد جهانی در سال 

 یعنی سال وقوع بحران عظیم مالی نزدیک می کند. در همین رابطه فاینانشیال تایمز و مؤسسات گونبباگون2009

 درصد ارزیابی کرده اند. عرصببه ی اقتصبباد در70 تا 49مالی احتمال رکود در آمریکا را در شش ماه آینده بین 

همه جا به نحوی هم زمان کاهش توانایی تولید؛ کبباهش تقاضببا و کبباهش اعتمبباد مصببرف کننببدگان را تجربببه

می کند. با کاهش تولید، بیکاری افزایش می یابد و تقاضا راه کاهش در پیش می گیرد و اعتماد مصببرف کننده ها

برای خرج کردن پول کم می شود.
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در همین دو سه هفته ی اخیر سقوط بازارهای مالی را هم تجربه کردیم کببه تببا حببدی بببه علت عببدم اسببتفاده از

وسایل نقلی  ی متکی به سوخت فسیلی )هواپیماها، کشتی ها، خودروها و نظایر آن( و توقف و کبباهش تولیببد و

در نتیجه افت تقاضا برای این سوخت بود.  بازارهببای نفببتی کببه از قبببل بببه علت اضببافه تولیببد و کبباهش قیمت

دست خوش مشکل و تنش بودند حاال خود را در وضعیت بببدتری می یابنببد کببه در ضببمن تولیببد نفت اضببافه از

سوی آمریکا هم در آن نقش دارد.

Georgeدر همین رابطه بود که استراتژیسببین دویچببه بانببک   Saravelosاعالم کببرد کببه بببازار در حببال قیمت 

گذاری روی رکود ناگزیر جهان است.  این در حالی است که دولت ها وسببایل زیببادی در جعبه ی ابببزار خببود

ندارند که بتوانند مانع سقوط نرخ سهام و بازارهای بببورس بشببوند. اپیببدمی مسبیر ظبباهراً پیش بینی پببذیر خببود را

می رود و کاهش نرخ بهره  که از قبل هم منفی بود بیش از این امکببان کبباهش نببدارد. بازارهببای مببالی امیببدوار

بودند که ویروس هر چه زودتر نق ه ی اوج خود را تجربه کند و قبل از اینکببه اقتصبباد و بازارهببا کبباماًل بببه زانببو

درآینببد راه نببزول در پیش بگببیرد،  چببرا کببه پیش از این هم بازارهببا بببا تببراز منفی و افتببان و خببیران حببرکت

می کردند. اما دولت ها به خواست بازار وقعی نمی نهند و سیستم بهداشببت و درمببان حاضببر نیسببت بببه فروپاشببی

وضعیت عمومی و به هم ریختن کلی اوضاع تن بدهد.

در همین راستا بود که دولت های اروپای غربی و آمریکا وارد میدان شدند و در برخی کشورها دولت به منزله ی

»خریدار نهایی« محصوالت شرکت ها اعالم حضببور کببرد. دولت همچببنین به عنببوان »پرداخت کننببده ی نهببایی«

صور  حساب شرکت های ورشکسته و پرداخت کننده ی مزد افرادی که از کار بیکار می شببوند و پمپ بسببته های

حمایتی بسیار گسترده به جامعه برای مقابله با وضعیت اقتصادی وخیم و برای کاهش ناایمنی اعالم حضور کرد.

امکان افزایش تورم و همچنین احتمال اخذ وام و قرض از بازارهای بین المللی که تاکنون تابو تلقی می شد حاال

بدون هیچ مخببالفتی از سببوی راسببت ها هم بالمببانع اعالم می شببود. دولت بایببد کمبببود نقببدینگی را حببل کنببد،

پرداخت مالیات شرکت ها را عقب بیندازد، اعطای اعتبار و نقدینگی از طرق بانک ها را ممکن کند، بببه کسببانی

که صاحب خانه هستند و از کار بیکار می شوند و نمی توانند بدهی خود را پببرداخت کننببد کمببک برسبباند و بببه

بیکاران هم،  تا در خانه های خود بمانند و به علت عدم پرداخت اجاره خانه مجبور به تببرک همببه زنببدگی خببود

نشوند. دولت های اسکاندیناوی حتی به کارکنان بخش خصوصی هم مزد پرداخت می کنند.

در اسکاندیناوی برخالف مدل کینزی پس از جنگ دوم جهانی انتظار می رود که دولت ها سببرمایه گذاری ها را

به سمت اهداف اقلیمی شببیفت کننببد، چببیزی کببه البتببه بببا سببرعت دل خببواه چپ هببا پیش نخواهببد رفت. دولت

 میلیارد کرون برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی هزینه می کند، اما دولت آلمان هزار میلیببارد107دانمارک 

 به طول می انجامد. 2024یورو به جامعه پمپ می کند، آن هم در یک بازه ی زمانی که تا سال 

ویروس کرونا سبب شده تا دوباره شبباهد سببرمایه گذاری گسببترده ی دولت در اقتصبباد باشببیم، هم بببرای نجببات

شرکت ها هم محل های کار و هم کل جامعه. ویروس کرونا به ایببده ی دولت ملی و مرزهببای ملی نفس تببازه ای
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داده است و بدبینی به جهانی سازی را باز هم شدت بخشیده. دخالت دولت بقایای سرمایه داری رو به اضببمحالل

را باز هم بیشتر دست خوش تغییر و دگردیسی خواهد کرد و در آن چیزی که به نام جهانی سازی می شناسیم هم

تفاوت های احتمااًل بزرگی حاصل خواهد شد.

جهان پس از کرونا با تغییراتی چند روبرو خواهد شببد، از جملببه تجببارت بببه شببکلی کببه تبباکنون می شببناختیم:

آمریکا در حال انتقال بخش مهمی از تولیدات حیاتی تاکنون برون سپاری شده بببه داخببل کشببور اسببت و چین

این به اصطالح کارخانه ی جهانی نقش کمتری در تولید حیاتی ترین اجناس مورد نیاز این کشور خواهد داشت.

همین سیاست از سوی اتحادیه ی اروپا نیز تحت عنوان »خببودگردانی اسببتراتژیک« اعالم شببد. یعببنی اروپببا هم

اجناس و اقالم اساسی مورد نیازش را در داخل اتحادیه و داخببل کشببورهای عضببو تولیببد خواهببد کببرد. جهببان

دیگر به روی تجارت بی حد و حصر و »جامعه ی تولیدی جهانی« باز نخواهد بود. معنای چنین چببیزی احتمببااًل

آن خواهد بود که تقال برای به حداقل رساندن هزینه و قیمت تولید و تالش برای یافتن زنجیره تببدارکات ارزان

در راس برنامه های اروپا و آمریکا نخواهد بود. ترامپ این تاجر بزرگ برای مقابله با اپیدمی ویببروس کرونببا در

آمریکا قصد داشت یک شرکت دارویی معتبر آلمانی را یک جا خریداری کند. آلمان پاسخ داد: واقعًا ته دلت

باور داری که همه چیز قابل خرید و فروش باشد؟ نه خیر! نمی فروشیم.

آیا می توان انتظار داشت که بحران اقتصادی و بحران سالمت کنونی که رد پای جدی بحران اکولوژیک را بببر

خود دارد بتواند جهان غببرب و در وهله ی بعببدی همه ی جهببان را بببه سببوی یببک »نیودیببل سبببز« )آن طببور کببه

درباره اش بحث شبده( ببببرد؛ یبا این کببه این تصببور بس خوش بینانببه اسببت و بببا توجببه بببه رشببد »ناسیونالیسببم«،

موسولینی و هیتلر جدیدی در گوشه و کنار جهان در انتظار سر برآوردن اند تا »نظم« را با شیوه های فاشیسببتی بببه

وضعیت در آستانه ی فروپاشی بازگردانند یا شاید هم بدیل های دیگری در افق انتظار می کشند تا جامه ی تحقببق

به خود بپوشانند؟  

*   *   *   

منابع: 

Japan’s economy contracts 7% in December quarter, risking recession. Market Watch, March 8th, 2020. 

How to revive the world economy: A recession is unlikely but not impossible. Economist. March 5th, 2020. 

Det smukke ved coronakrisen: »Vi lukker økonomien ned for at redde millioner af mennesker, som stort set er
økonomisk uproduktive«, Information, March 19th, 2020. 

*   *   *

kaargaah.net                                                                                                                        

۳

https://www.marketwatch.com/story/japans-economy-contracts-7-in-december-quarter-risking-recession-2020-03-08
https://www.information.dk/udland/2020/03/smukke-ved-coronakrisen-lukker-oekonomien-redde-millioner-mennesker-stort-set-oekonomisk-uproduktive?lst_mst
https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/03/05/a-recession-is-unlikely-but-not-impossible

	Japan’s economy contracts 7% in December quarter, risking recession. Market Watch, March 8th, 2020.
	How to revive the world economy: A recession is unlikely but not impossible. Economist. March 5th, 2020.
	Det smukke ved coronakrisen: »Vi lukker økonomien ned for at redde millioner af mennesker, som stort set er økonomisk uproduktive«, Information, March 19th, 2020.

