
بر  ــا  ــرون ک تــأثــیــر شــیــوع  ــررســی چگونگی  ب بـــرای    
باید  مؤلفه هایی  چه  افزایش(،  یا  )کاهش  نابرابری 

بررسی شود؟
کرونا  پدیده  اثر گذاری  بیشترین  سلیمانی:  دکتر 
عــرصــه هــای  در  جـــدی  نااطمینانی  ــجــاد  ای ســبــب  ــه  ب
مختلف است. در واقع جهل بشر نسبت به این ویروس 
کرده است  نااطمینانی خیلی بزرگ و موقعیتی را ایجاد 
نداریم.  احتمالی  رویــدادهــای  از  دقیقی  ارزیابی  ما  که 
گروه ها و دسته های مختلف  این نااطمینانی بزرگ در 
نااطمینانی  ایــن  به  باید  دیگر  طــرف  از  اســت.  اثــرگــذار 
کنیم؛  اضــافــه  هــم  را  ســیــاســت گــذار  سیاست  و  کنش 
که باز هم به علت جهل و نااطمینانی  سیاست گذاری 
کنار  خویش، سیاست های خاصی را اتخاذ و به نوعی در 

کرونا را پیچیده تر می کند. نااطمینانی، تحلیل اثرات 
و  نااطمینانی  یــک طــرف  از  ســاده تــر،  عــبــارت  بــه 
یا  مــحــدودســازی هــا  و  قرنطینه  بحث  دیــگــر  طــرف  از 
که  عاملی  دو  داریـــم؛  را  اجتماعی  فاصله گذاری های 
و  کسب وکارها  بر  کرونا  اثرگذاری  تقریبًا دو محور اصلی 
درباره  است.  نابرابری  کتور  فا آن  و  درآمدها  آن  به تبع 
و  کسب  بــرای  جدی تری  ــزار  اب که  جا  هر  نااطمینانی، 
می شود؛  متضرر  کمتر  باشد،  داشته  اطالعات  تحلیل 
کمتری خواهند  پس به طور طبیعی صنایع بزرگ افت 
کردن برای  ابزار دانشی الزم و توان هزینه  داشت؛ زیرا 
ــد؛  دارن را  کرونایی  پسا فضای  فهم  و  اطــالعــات  کسب 
این  و  ــد  ــدارن ن را  ایــن  متوسط  و  کــوچــک  صنایع  امــا 

مصاݣݣحٮݬݬݬݪبه

کرونا بر مختصات محوری نابرابری و فقر آثار 

نااطمینانی برایشان دردسرسازتر خواهد بود.
درآمدی  مقوله های  در  نااطمینانی  بررسی  برای 
کنیم  بررسی  را  مختلف  اقشار  درآمــدهــای  می توانیم 
بیشتر  حــوزه هــا  از  کــدام یــک  در  مسئله  ایــن  ببینیم  و 
حوزه  در  نااطمینانی  مثال  بــرای  بــود؛  خواهد  اثــرگــذار 
عدم  فضای  و  مــی زنــد  ضربه  بــه شــدت  ســرمــایــه گــذاری 
سرمایه گذار  فضا  ایــن  که  مــی آورد  وجــود  به  را  تصمیم 
تمام  بالطبع  و  می کند  منصرف  ســرمــایــه گــذاری  از  را 
وجوه  دقیق تر  عبارت  به  یا  سرمایه گذار  عایدی های 
درآمــد  مــی شــود  و  داشتیم  انتظار  کــه  ســرمــایــه گــذاری 
از  مـــــی رود.  بــیــن  از  ــه دار،  ــایـ ــرمـ از جــامــعــه سـ بــخــشــی 
تعطیلی  و  سرمایه گذاران  سرمایه گذاری  عدم  آن طرف 
متوسط  قشر  درآمــد  بر  سرمایه گذاران  کسب وکارهای 
طبقه های  عمده  چــون  مــی گــذارد؛  اثــر  جامعه  فقیر  و 
کار  سرمایه دار  نخبگان  و  سرمایه دارها  بــرای  متوسط 
آن ها  بــرای  کسب وکار  فقدان  منظر  ایــن  از  و  می کنند 
یعنی از دست دادن درآمد برای این قشر. در مجموع 
از نظر درآمدی، طبقه متوسط و پایین جامعه بیشتر از 
طبقه باال ضربه می خورد )البته تحلیل ها در این زمینه 

خیلی متناقض است(.

  طبقه ثروتمند بستگی بیشتری به صنایع بزرگ 
بــرای  می توانند  بیشتری  ریــســک  پــوشــش  و  ــد  دارنـ

کنند. دارایی های خود ایجاد 
نظر  در  هــم  را  نکته  ایــن  البته  سلیمانی:  دکــتــر 

  گفت وگو با دکتر محمد سلیمانی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق ؟ع؟

نااطمینانی  به  نسبت  کنش  وا اصاًل  که  باشید  داشته 
برای آن ها راحت تر است. همچنین فرصت هایی برای 
که  مــی شــود  فــراهــم  هــم  جدید  کسب وکارهای  ایــجــاد 
از آن ها  اقشار ضعیف و فقیر جامعه نمی توانند  عمدتًا 
کنند؛ این فرصت ها یا بیشتر در  استفاده و بهره برداری 
کاالهای  کاالهای دانش بنیان پزشکی هستند یا  بستر 
که البته اقشار ضعیف در این طور   IT دانش بنیان حوزه

کمتری دارند. صنایع ورود 

کرونا باعث شد بازارهای دارایی جهان    بحران 
ــادی  زی حــد  تــا  آن  امــثــال  و  سرمایه  بــازارهــای  یعنی 
نابرابری بین  کاهش  امر باعث  آیا این  کنند.  سقوط 

ثروتمندان و اقشار پایین تر می شود؟
اشــاره  درســتــی  کــامــاًل  نکته  بــه  سلیمانی:  دکــتــر 
ثروتمند  که  جامعه  از  قشری  در  کرونا  شیوع  با  کردید؛ 
بودند، ارزش دارایــی افت داشــت، درآمــد قشر دیگری 
زندگی  بــرای  را  کــه آن درآمـــد  کــرد  افــت  از جامعه هــم 
که آیا  کردن نیاز داشت! باید بررسی دقیقی انجام داد 
مفهوم  دقیقًا  )شما  قشر  دو  ایــن  بین  طبقاتی  فاصله 
قرار می دهید( در حال  اینجا مدنظر  را  فاصله طبقاتی 
این  از  را  تحلیل  این  افزایش؟  یا در حال  کاهش است 
در  ســرمــایــه گــذاران  کنش  وا پدیده  که  کنید  نگاه  بعد 
است  همراه  اغــراق  نوعی  با  معمواًل  بورسی  بــازارهــای 
وارد  شــوک  کــه  ابــتــدا  یعنی  می کند؛  تسهیل  را  خــود  و 
اغراق آمیز و احساسی صورت  کنش  می شود معمواًل وا

کرونا تا چه حد قادر است مختصات جدیدی را برای اقتصاد جهانی  که »شیوع  ح این است  پرسش مطر
کاوی، اثرسنجی و آینده پژوهی  ترسیم کند«؛ در پاسخ به آن الزم است موارد عمده ای مانند فقر و نابرابری را وا
کنیم. بر این اساس، در مصاحبه ای با دکتر محمد سلیمانی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق ؟ع؟، به 

بررسی این موضوع می پردازیم.
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