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سیاستگذاری اقتصادی دوره پسا کرونا در سهگام
میالد ترابی فرد

مقدمه
این روزها از هندسه مرگآور جنگ و قحطی بزرگ،
بیماری و بحران اقتصادی که در قرن گذشته دامنگیر

که در اتفاقات سالهای گذشته اقتصاد ریشه دارد و بر

و عمقیابی بــازار سرمایه در این کشورها در دهه 90

این اساس در این یادداشت به سه مورد از اقتضائات

اســت؛ ولــی رئیس صندوق بینالمللی معتقد است

از گذشته تا حال پرداخته میشود.

ا کنون ایــن بخش در اقتصاد دنیا دچــار کژ کارکردی

بشر شده بود ،جهان تنها ضلع جنگ و قحطی را کم
دارد .فهم همین شرایط خطیر کافی اســت متوجه

ضد رشد شده که خود نشانهای بزرگ از ورود دنیا به

 -1رکود و اقتصاد جهانی؛ ریشهها

رکودی جدید است.

شویم در مختصات جدیدی از دنیای سیاست قرار

قــبــل از شـ ــروع ب ــح ــران ک ــرون ــا رئــیــس صــنــدوق

دو نشانه بعدی مستقیم به آمریکا برمیگردد،

داریم که نا گزیر به فاصلهگذاری اجتماعی هستیم و در

بینالمللی پول در رابطه با شروع موج جدیدی از رکود

تحریم و ایجاد جنگ اقتصادی در دنیا تعادل عمومی

عرصه غذایی با نوعی ناسیونالیسم غذایی روبهروییم

اقتصادی در جهان هشدار داد .یکی از نگرانیهای

اقتصاد جهان را در نقاط پایینتری قرار میدهد و دائم

و چالشهای فــراوان دیگری که دنیای پیرامون ما را

خانم «جورجیووا» (که بیان آن از زبان چنین فردی

این نقطه را به مکانهای پایینتری از تابع اقتصاد

فرا گرفته است.

جالب است) افزایش نابرابری در اقتصاد جهانی است؛
ً
امری که ضرورتا رشد را کاهش میدهد و با روی کار

جهانی خواهد برد.

ســیــاس ـتگــذاری در چــنــیــن دنــیــایــی مــنــوط بر
شناسایی اقــتــضــائــات پــیــرامــونــی ایــن فضا اســت که

آمدن راستیها در جهان بیارتباط نیست.

افزایش قیمت و حجم مبادالت بازارهایی مانند
ً
طال و بیتکوین لزوما خبر خوبی نیست؛ اینکه ذخایر

البته یکشبه پدید نیامدهاند؛ بلکه طی سالها قابل

همچنین مطالعاتی وجود دارند که در آنها ثابت

طــای کــشــورهــای جــهــان در حــال افــزایــش اســت نیز

ردیابی هستند ،بهویژه رکود فعلی در اقتصاد جهانی

شــده رشــد اقــتــصــادی هند و چین مــدیــون گسترش

همینطور .در واقــع این نشانه افق تیرهوتار فعاالن
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