
 

 

 

 اقتصاد کروناپنج گفتار در 

 

 : دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین )ع( اله مراد سیف

 اقتصاد سالمت گفتار اول : 

 دهیپد نیا یاقتصاد راتیکرد تاث ییخودنما بیآس کیکرونا به عنوان  روسیو یریبا همه گ آنچه

مطرح  ییبحث ها روسیبود . با زمان بر شدن مهار و یو هم در اقتصاد داخل یهم در سطح جهان

 بهمربوطه را بعضا  نیآورده و مسئول شیمساله اقتصاد و مساله سالمت پ انیتقابل را م یشده که نوع

راه کار  میکن یادآوریکه  میبرآن هست ادداشتی نیسوق داده است . در ا یمتناقض یاظهار نظرها

جز اقتصاد  یزیچ نیمساله سالمت و مساله اقتصاد است و ا انیدادن م ینه تقابل بلکه آشت یاساس

 . ستیسالمت ن

و  ییکارآ اریاست که دو مع یاقتصاد یا وهیبه ش یسالمت ناظر به حفظ سالمت عموم اقتصاد

 دهیباشد که اگر پد ینگاه از آنجا م نیدهد . لزوم داشتن ا یعدالت را همزمان مورد توجه قرار م

و چه از نظر عدالت( از دست دهند، با  ییخود را )چه از نظر کارآ یمنطق اقتصاد یاجتماع یها

خود را از دست خواهند داد . اما منطق  ییایتداوم  و پا تیمواجه شده و قابل یتعارض درون یوعن

 یها نهیهز یحداقل ساز یکیما به دو بحث مهم اشاره دارد که  یدر موضوع مورد بررس یاقتصاد

 یها نهینسبتا عادالنه هز عیتوز یگری( و دییکارآ اریمع یعنی) یطیمح ستیز دهیپد نیا یاقتصاد

دو محور به  نیاز ا کیعدالت(است . هر  اریمع یعنی)یمختلف درآمد یاقشار و دهک ها انیآن م

مورد  یطیمح ستیمخاطره ز نیدر مهار ا لیبد یطرح ها یابیتواند در ارز یمهم م یاریعنوان مع

 . رندیقرار گ یبهره بردار
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 یکیباشد که  یخود به دو موضوع مهم مرتبط م زیمخاطره ن نیمهار ا یکل یها نهیهز یساز حداقل

کشور با آن  یریکوتاه کردن دوره درگ یگریو د ییایآن در حوزه جغراف شتریاز انتشار ب یریجلوگ

 نهیهز کنیموثر باشند، ل اریممکن است در کوتاه کردن دوره مهار بس یمهار ضربت یاست . طرح ها

مساله  نیکه بخواهند با ا ییدر واحد زمان خواهند داشت . بر عکس طرح ها زین یادتریز یاقتصاد

 قیاز جهت به تعو کنیدر واحد زمان داشته ل یکمتر یاقتصاد یها نهیتر برخورد کنند، هز میمال

خصوص  نیدر ا یریگ میذا تصمدهند . ل شیکل مهار را افزا نهیانداختن دوره مهار ممکن است هز

 . ردیمربوطه صورت گ یها نهیهز یابیهمه عوامل و ارز قیدق ییبا شناسا دیبا یم

در موضوع اقتصاد سالمت است . آنچه تا  گریمحور د یریهمه گ نیمهار ا یها نهیعادالنه هز عیتوز

 یمشکل عموم نیا یاقتصاد یها نهیاست که هز نیاست ا ینگران یشود و جا یم دهیهم اکنون د

 خاطرهرا با م یریتواند ادامه کنترل همه گ یمسئله م نیپردازد . ا ینم کنواختی یرا جامعه به صورت

کند .  جادیاخالل ا یریهمه گ نیدر برابر ا یمل یتاب آور طیشرا جادیمواجه ساخته و در ا یجد

 ستیمخاطره ز نیا یها نهیهز عیتوز ینابرابر میرو یمساله آن است که هر چه جلوتر م نیا حیتوض

کار که  اردادبدون قر ران  یمانند مزد بگ یکند .اقشار یم دایپ یشترینمود ب یدر اقتصاد مل یطیمح

باشند  یکرونا م نهیهم هستند در صف اول تحمل هز یدرآمد نییپا یآنها از دهک ها شتریاتفاقا ب

 یبابت اجناس یبده یادیخود را هم با حجم ز دیو در صف دوم مشاغل آزاد هستند که بازار شب ع

مانند آژانس  یگر، مشاغل مرتبط با گردش نیکه آماده فروش کرده بودند از دست داده اند . همچن

که  یمانکارانیکند پ دایهستند . اگر مشکل تداوم پ یدر صف بعد زیو هتل داران ن یمسافرت یها

 تیمطالبات پرداخت نشده دولت به آنها در وضع زین قبل و یسالها یعمران یمتاثر از ضعف بودجه ها

تواند چندان ارزان  یآن م اءیکه اح یتیبودند، با خطر رفتن به کما مواجه خواهند شد ، ظرف یناخوش

ممکن است داشته باشند. اگرچه  یمشکل کمتر یدولت ریتمام نشود . به هر حال، اقشار حقوق بگ

ها آن اندازه  نهیهز نیتوجه داشت حجم ا دیها برآمده اما با هنیهز نیاز ا یدولت در صدد جبران برخ

 نهیتواند همه هز یدولت نم یها کهم ممکن است بشود( که کم ادتریاست )و با تداوم آن ز ادیز



 

 

خود متحمل شوند  یاقتصاد نیمردم و فعال دیرا با نهیهز نیاز ا یها را جبران کند و الجرم بخش مهم

 اریبس نهیهز نیا عیدر توز ردیگ یم شیمهار کرونا در پ یکه دولت برا یینقش طرح ها نجای. در ا

 نیشتریعدالت ناسازگار باشند و ب اریمع باطرح ها ممکن است کامال  یپر رنگ خواهد بود . برخ

در کنار توجه  دیاست که با یاز موارد نیتر هستند و ا فیوارد کنند که ضع ییفشار را بر دهک ها

 بود . زی، نگران آن ن روسیمهار و یطرح ها  یکل نهیبه هز

که هم حداقل ساختن  میعمل کن دهیسنج دیبا یکرونا م یریکه در موضوع مهار همه گ نیا جهینت

اقشار جامعه در آن لحاظ شده باشد . اگرچه  انیم نهیهز نینسبتا عادالنه ا عیآن و هم توز یها نهیهز

کرد که  یتوان اقدامات یهنوز م کنیل م،یدست داده باشرا از  ییمنظور فرصت طال نیا یبرا دیشا

 . میدو نباش نیاز ا یکیدهد و ما مجبور به انتخاب  جهیسالمت و اقتصاد را نت انیم یآشت

 

 ینوآور یبرا یفرصت،بحران کرونا گفتار دوم  : 

با  میبتوان دیکه با میآور شده بود ادی ییکرونا یبا عنوان تاب آور یادداشتی/ قبال در  فیمراد س اله 

و  میرا مد نظر دار یمطلب باالتر نجای. در ا میخود ادامه ده یاقتصاد یبه زندگ روسیو نیوجود ا

و  یبا نوآور یدیجد یکسب و کار ، فرصت ها یجد دیتهد نیاز ا میبتوان دیکه چگونه با نیآن ا

 . میبرطرف کن زیخود را ن یها یناکارآمد یو برخ میکن جادیا تیخالق

موجود آن دوران ها  یفن زیو ن یو مکان یخاص زمان طیدر همه دوران ها در شرا یاقتصاد روابط

 یتداوم کسب و کار خود، سازگار یکرده اند که برا یآدم ها تالش م یگرفته و به نوع یشکل م

 کلشتوانسته است  ینم یسازگار نیا لیگرفته و تجربه کنند . اگر به هر دل ادیمختلف را  طیبا شرا

گرفته است  یآنها را م یجا یدیجد یرفته و کسب و کارها یم انیآن کسب و کارها از م رد،یبگ

 یاثر چندان موثر گریکرونا را که ممکن است چند ماه د روسیمساله خاص و میخواه ینم نجای. در ا

 نیم و آن ایکن یتر نگاه م ی، بلکه مساله را کل میبحث خود قرار ده یاز آن وجود نداشته باشد مبنا
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کم رنگ کرده  اریرا بس ییایجغراف یامروزه مرزها یارتباط لیوسا قیاز طر یکه توسعه روابط بشر

 یبرا یدیهمزمان تهد ،یکره خاک نیاز ربع مسکون ا ییدر  جا روسیو کیکه انتشار  یبه طور

باشند  یعیه طبو چ میو امثال آن را دست ساخته بدان روسیو نیخواهد بود . چه ا نیهمه ساکنان زم

ما هستند و خواهند  یطیمح ستیاز مخاطرات ز یشود که بخش ینم جادیا ی، در صورت مساله تفاوت

مرتکب  یتوان مساله را حل کرد ، اشتباه بزرگ یکسب و کارها م یلیکه با تعط میبود . اگر تصور کن

باشد.  هی، مورد توص زمماه ال کیتا  یطرح اورژانس کیراه کار ممکن است به عنوان  نی. ا میشده ا

 یبرا یاساس یاست قابل تداوم  نبوده و راه کار فیآن ضع یکه منطق اقتصاد نیا لیبه دل کن،یل

 یما م یاز نظامات اجتماع یاری. بس ستندین یو بهداشت یطیمح ستیمخاطرات ز نیبرخورد با امثال ا

منظر محصول داشته باشند و هم  زا یباالتر یمتحول شوند که هم کارآمد یتوانند همزمان به گونه ا

 . میکن ینمونه ها را مرور م یبرخ نجایمخاطرات کمک کنند .در ا لیقب نیبه کنترل ا

آموزش  یالزم برا یآمادگ جادیمالحظه کرد . ا یتوان در تحول نظام آموزش ینمونه آن را م کی

از جهت  یمناسب یاثربخش زین یعاد طیکه در شرا نیضمن ا یلیمقاطع مختلف تحص یاز راه دور برا

 بحران خواهد شد . طیدر شرا یلیتواند داشته باشد مانع افت تحص یم یریادگی

 یاز خدمات دولت یاریتر گرفته شود . بس یجد دیاست که با کیموضوع دولت الکترون گرید نمونه

تر انجام  نییپا اریبس نهیارباب رجوع با هز یکیزیبه حضور ف ازیبدون ن زیتواند بدون کارمند و ن یم

 لیبه دل راداگالس نورث اقتصاد دان نهادگ قیدق ریبه تعب یمیقد یعادت به روش ها لیشود . به دل

توانست  یشود، آن گونه که م یمنجر م راتییکه به مقاومت در مقابل تغ «ریبه مس یوابستگ» یژگیو

 یاست که م یکردن آن از جمله مورد مهم یو قانون کیالکترون یامضا فیمتحول نشده است . تعر

کند  یبحث م یدشود . متاسفانه هنوز قانون تجارت ما از اسنا ینیب شیدر حقوق تجارت ما پ دیبا

اند  و نه ممکن  دهیما هم نه آن را د یشده که اقتصاد دانان فعل یآن چندان سپر یخیکه دوره تار

 . نندیاست بب



 

 

با بزرگ تر  دینبا یهر مخاطره ا شیدایاست که پ نید دارد اکه در مورد دولت وجو یگرید نکته

مراقبت از سالمت شهروندان خود را بر عهده دارند  فهیشدن دولت جبران شود . دولت ها البته وظ

 بیتتر نیدست کم گرفته شوند . به ا یدولت ریو غ یمردم یها تیظرف دیمهم نبا نیاما در انجام ا

 تیحل خواهد شد . در مقابل هر چه دولت بزرگتر شده و مسئول یکمتر نهیتر و با هز عیمساله سر

خواهد شد ،  یعموم یها نهیهز شیکه موجب افزا نیشود ضمن ا فیاو تعر یبرا یشتریب ییاجرا

 یرکمتر و کمت زانیو مراقبت از خود به م یریپذ سکیر یو توان مردم برا لیموجب خواهد شد تما

 گرفته شود. دهیناد

و  یکیزیبه شعب ف یهنوز در کشور ما متک یاست . نظام بانک کیالکترون یبانکدار گرید نمونه

 یادیاست تعداد ز دهیبخش یداریناکارآمد را پا تیوضع نیحضور افراد در آن شعب است . آنچه ا

 نیچن نیکه ا یانجام دادن داشته باشند . در حال یبرا یکار دیکارمند بانک است که باالخره با

 کیالکترون یاست . بانکدار نییپا اریآن بس یداشته و کارآمد ییباال اریبس یها نهیهز یبانکدار

 یبانکدار دیجد یها وهیتواند در ش یشود بلکه م یخالصه نم یارتباط با مشتر یالبته تنها در چگونگ

چندان نده نه یدر آ یبانکدار یتحول ریمس انیخود را نشان دهد .پا زین دیجد یو توسعه خدمات بانک

خواهد  یکارمندان بانک یبه جا شرفتهیپ یاز نرم افزارها یریو بهره گ یدور، حذف کامل شعب بانک

 بود .

شد  یبخش دفاع بکار گرفته م یصنعت یدر مورد شرکت ها نیسابق بر ا لیو باز تبد لیتبد اصطالح

در اقتصاد وجود دارد .  یعیدر سطح وس تیظرف نیکرونا معلوم شد ا روسیو وعیش انی.در جر

 ازیکننده مورد ن یمحصوالت ضدعفون ایماسک و  دیخط تول یصنعت یدیتول یاز واحدها یاریبس

 تیبخش بهداشت و درمان، ک ازیرفع ن یدر تالش برا انیدانش بن یکردند . شرکت ها یازراه اند

 روسیو یا براخود ر زاتیتجه یعیمسلح در سطح وس یروهایکرونا ساختند . ن روسیو صیتشخ

بر پا کردند .  ماریافراد ب نهیقرنط یبرا ییصحرا یها مارستانیبکار گرفتند و ب یاماکن عموم ییزدا

گرفته تا رفتن به مناطق مختلف،  یاز حضور در مراکز درمان یادیخودجوش ز یمردم یتالش ها
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دولت  یبرا یا نهیتالش ها هز نیاز ا کی چیبه صحنه آمدند . ه یماریب نیکمک به مهار ا یبرا

کرده  جادیدر اقتصاد ا زین یدیجد یدرآمد تیظرف یخصوص یدر مورد شرکت ها ینداشته و حت

و  ییاروپا یدر کشورها یاست که حت ییها یها خود از جمله نوآور تیظرف نیاست . فعال شدن ا

تواند  یمانده که م یهنوز دست نخورده باق تیظرف نیاز ا یادیشود . ابعاد ز یم دهیکمتر د کایامر

 فعال شود . یگریهر مخاطره د ایدر مورد مهار مخاطرات کرونا و  یبا نوآور

ارتباطات و اطالعات  یفنآور یاز ابزارها یریکه در کسب و کار با بهره گ یاز تحول اساس یا نمونه

رونا مردم که ک ییشود در بازار بورس مشاهده کرد . در روزها یتواند رخ دهد را م یو م دیبا یم

آن  یاساس لیرا هم تجربه کرد . دل یرشد خوب یکرده بود بازار بورس فعال بود و حت ریگ نیرا زم

و فروش کنند . اگر توجه  دیتوانستند سهام شرکت ها را خر یم یبود که مردم در منزل به راحت نیا

 نیشرکت ها را به تام یازهایاز ن یاریتواند بس یم یفعل رساختیز نیبا هم هیکه بازتر سرما میکن

 یفنآور نیاز ا ونکه هم اکن یدرک خواهد شد . استفاده ا شتریآن ب تیحل و فصل کند اهم یمال

در  ینوآور ازمندین زین نیاست . ا زیناچ اریتواند باشد بس یشود در مقابل آنچه م یم هیدر بازار سرما

 . میآن را متذکر شده ا یگرید یها ادداشتیاست که قبال در  هیبازار سرما قیتوسعه و تعم

در کشور ما  است که یخانگ یو کارها کسبزمینه دیگری برای توجه در این شرایط ظرفیت های 

موارد ممکن و بلکه الزم  نیاز ا یاریشدن بس یشده اند . تجار یوجود دارند اما به ندرت آنها بازار

خارج از منزل  یدر بازارها یکیزیبه حضور ف دیدرآمد زا نبا یاقتصاد یاست . اشتغال به کارها

زنان که اغلب  یمادر فیو وظا یرانیفرهنگ خاص ا لیموضوع به دل نیا رانیخالصه شود . در ا

 نیچن شیسال پ ۵۰ میدارد . جالب است که بدان یشتریشود، ضرورت ب یمانع خروج آنها از منزل م

استفاده  یمشاغل خانگ تی)و البته ساده آن( از ظرف یدر شکل تجار یوجود داشته و حت یفرهنگ

 نانیرا به خاطر دارند . آن زمان کارآفر ندورا نیا زین یجوانان فعل یشده است . مادر بزرگ ها یم

 نیا یبرا یدادند و واسطه کارآمد یزنان در منازل را به بازار انتقال م یدیمحصوالت تول یمحل

 تیظرف نیشناختن ا تی. به رسم میها هست تیظرف نیفعال شدن ا زمندایمنظور بودند . امروزه مجددا ن



 

 

تواند  یمنظور م نیا یبرا یمحل نانیدادن به کارآفر دانیمآنها است و البته  یها قدم اول فعال ساز

در  یاستفاده فراوان تیظرف نیاز ا یبزرگ تجار یشرکت ها نیباشد . هم اکنون در چ نیتحول آفر

 آورند  . یها( به عمل م یمختلف )از جمله اسباب باز داتیتول

و  ختهیو فرصت ها فرو ر داتیتهد انیکسب وکار مرز م یکه در عصر حاضر در فضا نیا جهینت

را دگرگون ساخته است .  یتجار تیرا فراهم ساخته و منطق موفق نانهیکارآفر ینوآور یبرا نهیزم

 یتجار یها تیتر لزوما موفق تر نباشند و خالقبزرگ یتحول موجب شده است که شرکت ها نیا

 نیداشته باشد . در چن یدر سطح مل زیثروت در سطح بنگاه و ن دیدر تول یشتریب تیهموزن و ا

 جادیا یبرا ییراهها افتنیکرد .  یتلق یبحران را به مفهوم بن بست اقتصاد کیوقوع  دینبا ،یطیشرا

 یبر نو آور یمبتن یها ینیکارآفر قیمحدود کننده الزاما از طر طیشرا نیبا ا یاقتصاد مل یسازگار

 یادیز زانیتواند به م یمهم توجه نشود هر بحران م نیممکن خواهد شد . در نقطه مقابل، اگر به ا

 .شود یدولت ریغ یدر بخش ها یاقتصاد یها تیکرده و موجب افت فعال جادیا نهیدولت ها هز یبرا

 

 کیولوژیدفاع ب شیدر رزما ینترنتیکار ا نقش کسب وگفتار سوم : 

جهان  یاز کشورها یاریبس یروزها به مساله اصل نیکرونا ا روسیو شتریب وعی/ خطر ش فیمراد س اله

را متاثر ساخته است . از آنجا  یاقتصاد یها تیاز کسب و کارها و فعال یعیشده و حجم وس لیتبد

در  یاداقتص یها تیتداوم فعال یبرا دیبا یوجود دارد، م یجهان هیبل نیشدن ا یکه امکان طوالن

که خواهد آمد به اعتقاد  یحی. در واقع با توض ردیالزم صورت گ یزیکم خطر برنامه ر طیمح کی

مسلح  یروهایبه ستاد کل ن یکه در فرمان مقام معظم رهبر کیولوژیدفاع ب شیاز رزما یما بخش

روزانه  یازهایطرف ، خانوارها ن کیاست که از  نیشود . مساله ا یمساله مربوط م نیآمده بود به هم

 دیبا یم زیو فروشگاهها ن ی، خدمات یدیمراکز تول گریکنند و از طرف د نیتام دیبا یخود را م

معمول  یروش ها کنی. ل ستیبردار ن لیموارد تعط نیاز ا کی چیخود را ادامه دهند و ه تیفعال
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داشته  یدر پ راناشناخته کرونا  روسیگسترده و وعیتواند خطر ش یم یدچرخه اقتصا نیتداوم ا یبرا

به جرات  فتدیاتفاق ب روسیو نیگسترده ا وعی، چرا که اگر ش ستیباشد که قابل صرف نظر کردن ن

 خواهد بود . شتریمرگبارتر و خسارت آن ب یتوان گفت که از جنگ نظام یم

به استفاده  قیموثر باشد رواج دادن و تشو اریتواند بس یدوره گذار م نیا یکه برا یداتیجمله تمه از

 دیو بخصوص در کالن شهرها و ممنوع کردن خر یشهر یها طیدر مح ژهیبو ،ینترنتیا یدهایاز خر

از  یاریهم اکنون در بس یروش نیاست . چن یا رهیبزرگ و زنج یاز فروشگاهها یحضور یها

باشد و لذا به  یتوسعه روبرو م یدر کشور برا یمساعد اریبس نهیها در حال اجرا بوده و با زم نهیزم

 کینوع از کسب و کار به عنوان  نیشود . آنچه در ا یاتیرعملیفراگ یتواند به صورت یسرعت م

 عیدر شبکه توز ییو خودرو یموتور یها کیموجود پ یتواند وجود داشته باشد کسر یالزام م

 یکار برا یایجو یطرف و منابع انسان کیدر آن از  یصاداقت زهیوجود انگ لیبه دل زین نیاست که  ا

اسم  یدر قالب بنگاهها یتواند به صورت کامال خود جوش و مردم یم گریاشتغال به آن از طرف د

 نیا عهطرح الزم است توجه شود توس نیو رسم دار و ثبت شده فراهم شود . آنچه  مهم است و در ا

 ستیدر آن مراکز ن یبه وجود مشتر یاست که الزام یبخش خصوص یروش به همه مراکز خدمات

کامل  یقطع ارتباط حضور یبرا نهیالزم زم داتیبا تمه دیبا یم زیمانند بانک ها ن یمراکز ی. برا

 ینوعتواند به  یاقدام م نیو خود بانک ها فراهم شود .ا یدر بانک، از جانب بانک مرکز یمشتر

 یکه در کشورها یدر هزاره سوم هم باشد . تحول نینو یردر جهت بانکدا یتحول در نظام بانکدار

اسکناس و  یعنی) یبانک ریحذف پول غ یآنها را به سمت و سو یصورت گرفته و حت شرفتهیپ

که  نیا یبه جا یکرده است . }متاسفانه در کشور ما بانک مرکز تیمسکوک دست اشخاص( هدا

کند ،  یشیرا دارد چاره اند یانتقال آلودگ یخطر برا نیشتریبه اسکناس که ب ازیدر جهت حذف ن

 داده است.{ شیسقف برداشت از خودپردازها را افزا

 یلیو تعط ستیبردار ن لیاست که اقتصاد تعط نیکند ا یم شتریرا ب ادداشتی نیا شنهادیپ تیاهم آنچه

و هم  روسیو نیچندان کوتاه مدت نخواهد بود و لذا هم در مورد ا ادیبه احتمال ز زین روسیو نیا



 

 

به صورت  ندهیکه در آ یمخاطرات یبرا کیلوژیدفاع ب شیدر قالب رزما شتریب یآمادگ جادیا یبرا

 یکه از تکنولوژ میریبگ ادی دیبا یشوذد، م لیدشمنان بر ما تحم هیممکن است از ناح یگرید یها

 طی. شرا میته باشرا داش یو اقتصاد دیاطالعات و ارتباطات حداکثر استفاده مف یاز فنآور ژهیو بو

اقتصاد  یساز مدرندر عرصه  شرفتیپ یبرا یتواند به فرصت یم بیترت نیاست که به ا یدیتهد یفعل

 شود . لیتبد یمل

 

  یاقتصاد مل ییکرونا یتاب آورگفتار چهارم : یک الزام در 

 ی. مجمع جهان ردیممکن است در معرض انواع مخاطرات قرار گ ی/  اقتصاد مل فیمراد س اله

،  یمخاطره و در در پنج دسته از مخاطرات )اقتصاد ۵۰از یمخاطرات را در فهرست نیا یاقتصاد

کند .  یکرده و اعالم م ی( ساالنه رتبه بندکیو تکنولوژ ی، اجتماع یکیتی، ژئو پل یطیمح ستیز

کشورها را در معرض نوسان و اخالل قرار دهد  یتواند اقتصاد مل یمخاطرات که م نیا لهازجم

ها ،  روسیها و و یمانند باکتر یعوامل هیاست که ممکن است از ناح یطیمح ستیخاطرات  زم

 یهوا ، گازها یداری، پا یشهر تیری، سوء مد ییزا ابانی، ب ستیز طیمح ی، آلودگ میاقل راتییتغ

 . دیآ دیپد یسیژئو مغناط یو طوفان ها یعی، حوادث طب یستی؛ انقراض ز یگلخانه ا

است  یاجتماعات انسان یخطرناک و مضر برا اریبس یها دهیازپد دیکرونا بدون ترد روسیو انتشار

خواهد  یاقتصاد یها تیبر راکد شدن فعال یحال مهم نیقابل انکار و در ع ریغ ریتاث قیطر نیو از هم

 اتیح ادامه یبتواند برا دیبا یموجود زنده است ، م کیمانند  یداشت . اما از آنجا که اقتصاد مل

دست  یازتاب آور یزانیاز خود نشان داده و به م یسازگار یمخرب نوع یها دهیپد نیخود با ا

مقطع  کیتواند در  یم روسیو نیمهار و مقابله با ا یبرا یبهداشت یها هیکند . اگرچه توص دایپ

 نیاکرد که  وشفرام دینبا کنیهمراه باشد، ل یاقتصاد یها تیاز فعال یاریکوتاه با راکد کردن بس

تواند به ازدست  یم تیوضع نیمقابله باشد . ادامه ا نیراه کار در ادامه ا کیتواند  یراکد شدن نم
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 ریازاقشاز غ یبرخ یرا برا یدشوار فعل یاقتصاد طیازمشاغل و درآمدها منجر شده شرا یاریرفتن بس

 ییراه کارها دیبا یم ریدرگ یها نهیاز زم کیکه در هر  نی. لذا آنچه مهم است ا دیقابل تحمل نما

 تیو از تداوم رکود فعال افتهی یبهداشت طیو شرا یاقتصاد تیفعال انیم یو سازگار یستیهم ز یبرا

 نیها توسط مسئول تیفعال نیازا کیهر  یبرا دیبا یم نهیزم نیکرد . از جمله در ا یریها جلوگ

آنها  تیو ادامه فعال نیتدو ژهیو یداشتبه یبهداشت و درمان در تعامل با اصناف مربوطه پروتکل ها

آثار سوء  زیو ن یتوان با حداقل آثار رکود یم بیترت نیپروتکل ها گردد . بد نیا تیمنطوط به رعا

بود  میصورت مجبور خواه نیا ریکرد . در غ یرا  ط روسیدوران مهار و مقابله با و ،یماریانتشار ب

انتشار گسترده  ایو  یماریها  به منظور مهار ب تیازفعال یاریدو اتفاق بد ، شامل رکود کامل بس انیاز م

 اریآن بس یها نهیکه در هر صورت هز میرا انتخاب کن یکیمشاغل آزاد ،  یمباالت یبر اثر ب روسیو

 گسترده خواهد بود .

 

 و کرونا ی، اقتصاد مل ارانهیگفتار پنجم : 

 یبه برخ ارانهیکه بهانه دخالت دولت ها در اقتصاد است، دادن  ییها استی/ از جمله س فیمراد س اله

 نیاز ا کیکنندگان است . اگر چه هر  دیمصرف کنندگان و تول یبرخ ایو  یدرآمد یگروهها

 یکالن، ضرورت اساس لیتحل کیدر  کنیداشته باشد، ل یدرست هیتواند توج یخود م یموارد در جا

 نیا یبه کالبد شکاف ادداشتی نی. در ا ردیگ یسرچشمه م یتصادنظام اق یاز ناکارآمد ارانهیدادن 

 .میپرداز یم رانیبر اقتصاد ا دیمطلب با تاک

کاالها  یبرخ زیکنندگان و ن دیمصرف کنندگان و تول یبرخ ای یدرآمد یگروهها یآنجا که برخ از

خاص  یها در موارد خود را حفظ کنند،دولت داریپا تیتوانند وضع یاقتصاد بازارگرا نم کیدر 

دادن  که یکنند . اما هنگام تیرا جبران کرده و از آنها حما صهینق نیکنند ا یتالش م ارانهیبا دادن 

 لیمسا یبرخ یراه حل برا کیکه  نیا یشود، به جا یم لیدر اقتصاد تبد ریفراگ یاستیبه س ارانهی



 

 

 جادیرا در اقتصاد ا یبیو غر بیعج یها یشده و گرفتار لیاز صورت مساله تبد یباشد، خود به بخش

دولت ها  رایزدخالت گسترده دولت در اقتصاد خواهد بود،  تیوضع نیا رادیا کیکند . تنها  یم

و   شتریب اتیپردازند مجبور خواهند شد که با گرفتن مال یکه م یا ارانهیتوان پرداخت  جادیا یبرا

موارد به محدود کردن عرصه  نیا یکنند . هر دو نیالزم را تام یاستقراض منابع مال قیاز طر ای

تداوم  یبرا نهیزم جادیا ارانهیپرداخت  لیمسا گریمنجر خواهند شد . از د یاقتصاد نیعامل تیفعال

به عنوان عالمت دهندگان مهم  ینسب یها متیبرهم زدن ق قیاز طر یدر اقتصاد مل یناکارآمد

 رندیگ یقرار م تیکه مورد حما یداتیافراد و تول ،نیمنابع در اقتصاد است . همچن نهیبه صیتخص

ها نخواهند داشت .  متیشده توسط نظام ق نییتع ییپر کردن فاصله خود با کارآ یبرا یا زهیانگ

خواهد بود .  ارانهیپرداخت گسترده  راداتیا گزیاز د زیاز جامعه ن ییگروهها یاتیبار مال شیافزا

 یاقتصاد ریدارند و استفاده غ یم افتیمصرف در ارانهیکه  ییمصرف کاالها شیافزا نیهمچن

در جهت  یهستند که همگ یل مهمیاز مسا زیکند ن یم افتیدر ارانهیآنها  یینها دیکه تول یینهادها

خواهد  یدر اقتصاد مل یاتالف منابع اقتصاد و کاهش رفاه کل تیو در نها یاقتصاد ییکاهش کارآ

مخالف ،  یداشته باشد در جهت یعدالت همخوان اریدر اقتصاد اگرچه با مع ارانهی زانیبود . بواقع ، م

 یبتواند برا دیسالم با ینظام اقتصاد کیاست .  یاقتصاد ییضعف کارآ ایو  یاز ناکارآمد یعالمت

 یازهاین نیتام یآنها را برا دیو درآمد مناسب فراهم کرده، قدرت خر یشغل یخانوارها فرصت ها

در  نیبه مصرف نخواهد بود . همچن ارانهیبه دادن  یازیصورت ن نیدهد که در ا خود ارتقا یاساس

 یدرآمد یگروهها دیمتناسب با قدرت خر ندبتوان دیبا یم دکنندگانیاقتصاد کارآمد، تول کی

آن را عرضه کنند . در  یرقابت یکرده و در بازر هیمناسب ته متیو ق تیفیبا ک ییمختلف ، کاالها

 نخواهد بود . زیکنندگان ن دیبه تول ارانهیبه دادن  یازیصورت ن نیا

است ،  ینظام اقتصاد یبر ناکارآمد یگسترده خود عالمت روشن یها ارانهیکه وجود  میریبپذ اگر

گسترده که  یها ارانهیباشد که اقتصاد را از دام  یبه سمت یاصالحات ساختار یریجهت گ دیبا یم

 بخشد . یباشند خالص یم یاقتصاد یو تداوم ناکارآمد تیخود موجب تقو
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 رانیاقتصاد ا یفعل تیدر وضع ارانهیبه عدم پرداخت  هیتوص میخواه یکه داده شد نم یحاتیتوض با

که از جمله  میتوجه ده یاقتصاد لیدرست حل مسا یبه روش ها میخواه ی. بلکه ممیرا داشته باش

 لیاقتصاد است .  هم اکنون به دالو کاهش دخالت دولت در  یبهره ور شیافزا یآنها تالش برا

 یآشکار و پنهان گسترده ا یها ارانهی ریدرگ رانیاقتصاد ا میبدان ها بپرداز میخواه یکه نم یادیز

 کنیباشد . ل یاز آنها هم نم یاریاز بس یزیگر میبر یکه در آن به سر م یتیاست که اتفاقا در وضع

تفکر را اصالح  وهیش نیگزاران و قانون گزاران ا استیس ژهیو بو نیکه مسئول میتوجه ده میخواه یم

 یدرآمد یشکاف ها زیو ن ینظام اقتصاد یاز ناکارآمد یناش لیشود مسا یم ارانهیکنند که با دادن 

 نهیپر هز اریبس یبه صورت ها یاصالح نشود، ناکارآمد یشده را پر کرد . اگر نظام اقتصاد جادیا

ساختن آن داده شده است،  رفبرط یبرا ارانهیشده و  یقلمداد م« مساله» کیاز آنچه که ابتدا  یتر

و هدرفت منابع  یدر اقتصاد مل یناکارآمد قیو در واقع درادامه به توسعه و تعم افتیتداوم خواهد 

نداشت . اما اگر دقت  رانیبه اقتصاد ا ی. آنچه که گفته شد اختصاص دیاز آن خواهد انجام یناش

 ی. برا میمواجه هست ارانهیپرداخت  الهاز مس یبا وضع به مراتب خطرناک تر رانید ادر اقتصا میکن

 یجهان )جز چند کشور معدود( که از مصرف حامل ها گرید یبر خالف همه جا رانیمثال، در ا

 یگرفته م اتیهستند ( عوارض و مال یطیمح ستیز ی)که منشا آلودگ یلیفس یو سوخت ها یانرژ

راهکار  نیساده تر شهیدولت هم جانباز  ارانهی. از آنجا که پرداخت  میده یم ارانهیشود، به آن 

 وعیمجلس پس از ش ندهینما کیپاک کردن صورت مساله )و نه لزومل حل آن( بوده است،  یبرا

درآمد شود، به حال و روز کارگران روزمزد و اقشار کم یداده است که فکر شنهادیکرونا پ روسیو

مدت داده به شنهادیشده و لذا پ لطو استرس به خاطر کرونا بر خانوارها مس یاقتصادچرا که ضعف 

بهتر  یپرداخت شود تا اوضاع قدر ارانهیحداقل دو برابر در هر ماه  زانیبه م رانیبگ ارانهیچند ماه به 

از اقشار  تیبا منطق حما شنهادیپ نیبه نظر برسد که ا نیشود. اگر چه ممکن است در نگاه اول چن

و  میآن فکر کن یاگر به منابع الزم برا کنیاست ، ل دالنهو عا  یانسان اریبس ریکم درآمد و ضربه پذ

نشده هم هست مجبور  ینیب شیگونه پرداخت ها که پ نیا یدولت را برا یدشوار فعل طیمثال در شرا

 نیگزاف ا یبها میکن تیاز آنها حما میخواست یکه م ی، در سال بعد، همان مردم میبه استقراض کن



 

 

آن است که کاهش درآمد  شنهادیپ نیرا با نرخ تورم باالتر خواهند پرداخت. نکته دوم در ا تیحما

شد ،  نیگزیجا یبدون هر گونه تالش اقتصاد ارانهیاگر با پرداخت  یاز تالش اقتصاد یناش

است که با سابقه  شنهادیپ نیهدف در ا یگروهها صیشده است . نکته سوم تشخ قیکارنکردن تشو

 قیدق ریپردرآمد دارند، از قبل روشن است که جندان غ یوارهاخان ییما در شناسا نیکه مسئول یا

است  ییدر گروها یتینارضا جادیا گریسوال خواهد برد . نکته د ریخواهد بود که اصل هدف را ز

تداوم بخش  یه همه به نوعک یگرید لینشده اند  و مسا ییشناسا یمستحق بوده ول لیکه به هر دل

انجام دهد  دیتواند و با یکه دولت م یبود . در مقابل همه کار دخواهن یدر اقتصاد مل یناکارآمد

آن کرده و  وعیاز ش یریکرونا  و جلوگ روسیآن است که تالش خود را متمرکز بر مقابله موثر با و

و  یاجتماع یتوان از نهادها یارائه دهد . البته م یخدمات موثر درمان یماریی ریدرگ یبه خانوارها

آن  نهیکه هز نیاز ا ریصورت غ نیدعوت کرد که در ا زین ازمندیبه اقشار ن شتریتوجه ب یبرا یمردم

 قیتوسط خود مردم دق کیاز نزد زیهدف ن یگروهها یینخواهد شد و شناسا لیتحم یبه منابع عموم

 خواهد شد . تیتقو زین یو مشارکت اجتماع یریپذ تیتر صورت خواهد گرفت، احساس مسئول

 


