
نامناسب  مداری  بر  انتظارات  شکل گیری  و  اقتصادی 
است.

دائم  آمریکا  که  است  کشتی  به سان  دنیا  اقتصاد 
کشورهای دنیا به نوعی این خطر را  بر آن نقب می زند، 
کرده اند و در واقع رقابت اصلی آمریکا با چین  احساس 
کدام یک دیرتر وارد رکود می شوند. که  بر سر این است 

حاصل رفتار آمریکا را می توان در آیینه شاخص ها 
با  رابطه  در  آمــاری  انتشار  با  »پترسون«  انستیتو  دید، 
دیگر  جهانی سازی  که  می دهد  هشدار  تجارت  آزادی 
شکست خورده است و همین مخاطرات زیادی را برای 

جهان )از جمله ایجاد جنگ( به همراه خواهد آورد.

اقتصادهای  بر  کرونا  ناموزون  خسارت های   -۲
جهانی

کرونا  شیوع  با  جهانی  اقتصاد  که  نیست  شکی 
مهم  مسئله  ولی  است؛  شده  وارد  رکــودی  دوره ای  به 
به  کرونا  ورود  اینکه  به  بسته  سیاسی  اقتصاد  نظر  از 
که  کشورها به چه شدتی باشد یا ترکیب اقتصادهایی 
درگیر این بیماری می شوند چگونه باشد خسارت های 
مثال  به عنوان  می شود.  وارد  کشورها  این  بر  متفاوتی 
بیشتری  خسارت های  با  گردشگری  مقصد  کشورهای 
سفرهای  که  می شود  زده  تخمین  و  شده اند  روبــه رو 
کاهش  با   2020 سال  طی  جهان  سطح  در  بین المللی 
گذشته مواجه شود.  20 تا 30 درصدی نسبت به سال 
کاهش هزینه کرد مسافران بین المللی به  این به معنای 

میزان 30 تا 50 میلیارد دالر خواهد بود.
گفت در بحبوحه بحران مالی  باید  برای مقایسه 
2009، سفرهای بین المللی در جهان تنها چهار درصد 
گفته می شود تا 75 میلیون شغل  کرد.  کاهش را ثبت 
و  قرار دارند  آنی  تهدید  گردشگری در خطر  در صنعت 
انتظار می رود منطقه آسیا - اقیانوسیه احتمااًل با 49 
منطقه  زیان بار ترین  تهدید،  معرض  در  شغِل  میلیون 
گردشگری باشد. سازمان بین المللی هواپیمایی  برای 
کرونا موجب خواهد  که شیوع ویروس  کرده است  اعالم 
مسافران  تــعــداد   ،2020 ســال  نخست  نیمه  در  شــد 
روبه رو  نفری  میلیون  افت 503  با  خطوط هواپیمایی 

شوند.
همچنین اقتصادهایی که بیشتر بر بخش خدمات 
می بینند،  بیشتری  خسارت های  باشند  شده  استوار 
کــه اقــتــصــادهــای بــرتــر در  ــر ایــن نکته الــزامــی اســت  ذک
»خدماتی سازی«1  کاماًل  اخیر  دهه  سه  طول  در  دنیا 

از  عمده  درصــد  کنون  هم ا که  معنا  ایــن  به  شــده انــد؛ 
خدمات  بخش  شامل  کشورها  ایــن  اقتصادی  کیک 
آنکه  مــرســوم  معنای  بــه  نــه  خــدمــات  البته  مــی شــود، 
و  کرده  پیدا  رشد  اقتصادها  این  در  تولید  به  معطوف 
با رکود این بخش مصرف و همچنین صنایع و بخش 
مواجه  زیــادی  خسارت های  با  کشورها  این  خدمات 

می شود.
متوجه  کمتری  خسارات  دوره  این  در  همچنین 
کشاورزی و غذایی استقالل  که از نظر  کشورهایی است 
که 1- نیازهای اساسی انسان  بیشتری داشته اند؛ چرا
تعطیلی ندارد و 2- دنیا با پدیده ناسیونالیسم غذایی 
با  را  اقتصادها  به نوبه خود  این  که  روبــه رو شده است 

مخاطره روبه رو می کند.
البته هنوز جمع بندی در این رابطه ساده نیست 
انـــرژی در جهان  کــاهــش قیمت  بــا  مــثــال  بــه عــنــوان  و 
از این  گرفته می شود. یکی  از چین  مزیت های زیادی 
کشورهای  اســت.  ارزان  کــار  نیروی  داشتن  مزیت ها 
کشور می توانند تولیدات خود را به داخل  همسایه این 
که البته همین هم به نوبه  کنند  کشورهای خود منتقل 
دامــن  کشورها  ایــن  در  ناسیونالیسم  بحث  بــه  خــود 

می زند.

3- تحلیلی از شکل کسب وکار در پسا کرونا
کسب وکارها  در  رکـــود  و  هند  در  کــرونــا  شــیــوع  بــا 
کشور  این  بزرگ  شهرهای  از  معکوسی  مهاجرت  موج 
کرونا  اســت.  شــده  آغــاز  کوچک تر  شهرهای  سمت  به 
پدید  کسب وکار  و  تولید  بــرای  را  جدیدی  اقتضائات 

خالصه  به طور  جدید  مختصات  این  از  برخی  که  آورد 
عبارت اند از:

کاهش سفرهای  با قطع جریان تجارت جهانی و   ●
بــرای  را  جــدیــدی  اجــتــمــاعــی  مختصات  هــوایــی 
که تشدیدکننده خودکفایی و  کشورها رقم می زند 

کشورها است. خوداتکایی در این 
وجود عمق بیشتر بحرانی در مناطق پرجمعیت تر   ●
رونــد  کــه  دارد  را  قابلیت  ایــن  بـــزرگ  شهرهای  و 
شهرهای  ســمــت وســوی  ــه  ب را  اقــتــصــاد  جــهــانــی 

کوچک تر و روستاها بکشاند.
طوالنی مدت  در  اجتماعی  فــاصــلــه گــذاری  رونــد   ●
و  کــاهــش داده  را  تــولــیــدی  واحـــدهـــای  مــقــیــاس 
کوچک  بنگاه های  بر  تکیه  به سمت  را  اقتصادها 

و متوسط سوق می دهد.
ــه مــشــوق  ــازارهــــای دارایـــــی و ســرمــای ــ ب ــود در  ــ رک  ●
ــه بــرخــالف  ک کــســب وکــار اســـت  ــدی از  نـــوع جــدی
کاربر  بلکه  سرمایه بر،  نه  پیشین  کسب وکارهای 

هستند.
از شهروندان  توانایی دولت ها در حمایت  کاهش   ●
حکمرانی  سازوکارهای  ایجادکننده  خودبه خود 
نقطه  همسایگی  که  جایی  اســت؛  خــرد  و  محلی 

اتکای تصمیم و اقدام است.

۴- جمع بندی
از  نــشــانــه ای  تنها  چین  و  آمــریــکــا  تــجــاری  جنگ 
کشور بر سر هر چه دیرتر وارد شدن به رکود  رقابت دو 
که رکود  کرونا تنها تسهیلگری بود  بزرگ بود و در واقع 
جهانی را پیش انداخت و شدت بخشید. در این میان 
که اقتصادها به صورت متوازنی از  نکته جالب این بود 
کرونا آسیب ندیدند؛ ولی این به معنی وجود نداشتن 
فاصله گذاری  نظیر  اقتضائاتی  نبود.  رو  پیش  در  راهی 
شده  باعث  منطقه گرایی  و  ناسیونالیسم  و  اجتماعی 
سمت وسوی  به  اقتصادها  مختصات  دوره  این  در  که 
جدید  مختصات  ایــن  در  شاید  ــرود،  ب پیش  جدیدی 
کسب  کسب وکارهای خرد و متوسط جایگاهی مهم تر 
این  مالی  تأمین  چالش  میان  ایــن  در  البته  و  کنند 
کشورهایی  تا  بود  خواهد  مهم  مسائل  از  نیز  بنگاه ها 
وضع  قوی تری  اجتماعی  و  محلی  ترتیبات  بتوانند  که 

کنند موفق تر شوند.

پی نوشت:
1- servitization

اقتصادهایی که بیشتر بر بخش خدمات 
استوار شده باشند خسارت های بیشتری 

می بینند. اقتصادهای برتر در دنیا در طول 
سه دهه اخیر کاماًل »خدماتی سازی« 

شده اند؛ به این معنا که هم اکنون درصد 
عمده از کیک اقتصادی این کشورها شامل 

بخش خدمات می شود، البته خدمات 
نه به معنای مرسوم آنکه معطوف به 
تولید در این اقتصادها رشد پیدا کرده 

و با رکود این بخش مصرف و همچنین 
صنایع و بخش خدمات این کشورها با 

خسارت های زیادی مواجه می شود.
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