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از مبانی اندیشه تا دینامیسمهای اقتصاد سیاسی

سیاست اقتصاد در دوره پسا کرونا
ِ
مهدی صادقی

گروه علمی  -پژوهشی اقتصادی

در پی شیوع بیماری «کووید »۱۹-نوع روابط و تعامالت

نوع خود شکل کسبوکارها را دچار تغییر کرده است؛ البته

سیاسی و اقتصادی کشورها دچار تغییرات فراوانی شده است

شاید در آینده مقیاس تولید کاهش یابد که در این صورت

و با اینکه ممکن است تعطیلی ،رکود و کاهش فعالیتهای

بحران اقتصادی افــراد را به روستا بازمیگرداند و حکمرانی

اقتصادی ،الیه رویین بحران کرونا باشد ،در الیههای مختلف

محلی هرچه بیشتر نسبت به حکمرانی ملی تقویت میشود

اقتصاد جهانی و ملی اتفاقات گستردهتری همچنان در حال

و جهان با اقتصاد جدیدی روبهرو خواهد بود که هر چه زودتر

رخ دادن اســت .بخش اقتصادی ایــن شماره از فصلنامه

باید برای شناسایی آن اقدام کرد.

«بنیان» از مبانی اندیشه تا دینامیسمهای اقتصاد سیاسی
بینالملل بحران کرونا را بررسی نموده است.

چالشی برای سیادت دالری آمریکا بر جهان
در دوره کرونا چینیها از پنجرههای سیاستگذاری

ضعفهای بنیادین اندیشه نئولیبرالیسم در حل
بانکهای آفشور یوانی ،زیرساخت پیامرسان مالی «»CIPS
معضل اقتصادی کرونا
بازشده بــرای خــود استفاده کــردهانــد؛ مجموعهای بــزرگ از

ممکن است در دوره کرونا دولتها هم با شکستهایی

و رمــزارز یوانی از جمله مــواردی هستند که آمادگی چین را

روب ـهرو شوند؛ ولــی آنچه در الیههای نظری در حــال چالش

بــرای انتقال لنگر ارزی جهان به شانگهای نشان میدهد.

است اندیشههای نولیبرالیسم طرفدار حا کمیت بیچون و

برهانهایی پدید آمده که آمریکا و دالر آن را (بهعنوان یکی

چرای سرمایه و سرمایهداران است که در نسخههای ایرانی آن

از آخرین بازماندگان دوران امپراتوری پسا شوروی) به چالش

حامیچیرگیتحلیلهایمکانیکیومهندسیبرفضایذهنی

کشیده است و ا کنون باید دید ،سیاستهای تسهیل مقداری

سیاستگذاران است .با روند کنونی در دوران پسا کرونا آنچه

آمریکا تا چه حد توان مقابله با کرونا را دارد!

به چالش کشیده شده و نیازمند تقویت خواهد بود ،جریان

نیروی کار و پدیده اساسی کار است که اندیشه نولیبرالیسم ایران و فرصتهای پساکرونایی؛ راههایی برای جبران
آوردهای جز نابرابری برای آن نخواهد داشت .به نظر میرسد زیانهای رفاهی
جهان نیازمند بازنگری در اندیشه اقتصادی خود باشد؛ چرا که

برای هر کشوری البته بهتناسب ،پنجرههایی بهعنوان

جریان ســرمــایـهداری مالی آنچــنــان هم که تبلیغ میشده

فرصت بــرای ســیــاسـتگــذاری بــاز شــده اســت ،در ای ــران در

کارایی اقتصادی درخوری برای جهان نداشته است.

موضوعات اعتیاد به نفت ،کسری بودجه ،وابستگی در تأمین
کاالهای اساسی ،ضعف بسترهای نظام حمایتی ،هراس از

ترکیب اقتصادها ،شکل کسبوکار و کرونا

انجام اصالحات اساسی ،ضعف اعتمادبهنفس ملی ،توان

نا اطمینانیهای تأمین امنیت غذایی در دوره کرونا،

نا کافی دولــت در رفــع کامل مسائلی چــون فقر و ضعف در

کشورهای دنیا و تولیدکنندگان عمده را به سمت ناسیونالیسم

اقتصاد فضای مجازی فرصتهایی ایجاد گشته که میتواند

پیش برده است؛ جایی که خودکفایی و خوداتکایی ارزش

محلهایی برای رشد باشد.

بیشتری نسبت بــه ارزشهـ ــای جهانیسازی غربی دارد.
البته قدرتیابی چین و زیر میز زدنهای مکرر آمریکا نیز در

بهره کالم

این زمینه بیتأثیر نبوده و این روند را تشدید کرده است و

کرونا بــرای جمهوری اسالمی ایــران فرصتهای فراوانی

نهادهای بینالمللی اقتصادی همچنان و در بلندمدت در

به همراه داشته و موجب تغییرات عمدهای در صحنههای

حال تهی شدن از معنا هستند .کرونا همچنین جریانهای

مختلفاقتصادیشدهاست کها گراقتصادایرانبااینتغییرات

عمیقی از فاصلهگذاری اجتماعی را در کشورها رقم زده که در

همراه شود ،راهکارهایی برای پیشروی کشور ایجاد خواهد شد.
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