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 *هادمآ پی اثرات و :توسعه يافتگیو کرونا 
  محمود سريع القلم 

 

 مقدمه 

  به بررسی موضوع می پردازد:   بخشاين مقاله در دو 

قب )1 آن  يافتگی و جوانب سياسی و ژئوپوليتيکی  پاندمی  وضعيت موضوع توسعه  از ظهور  ل 
 19-کوويد 

 . 2020-2021عه يافتگی طی سال های بررسی روند های محتمل بر امر توس )2

توسعه جهانیياف موضوع  مبحث  با  نزديکی  ارتباط  دارد تگی  از    ،شدن  قبل  حتی  که  طوری  به 
رو شده بود. بی ثباتی    ههايی روب لی با چالشملحاظ نظری و از حيث عشدن به  جهانی  ، شدن کرونافراگير

گرا  رهای اقتداظهور کنند و دولت گرا در اروپا  های راست دولت تا    شدن باعث شد تصادی ناشی از جهانیاق
الملل قبل از  بتوان وضعيت توسعه در نظام بين  در آمريکای مرکزی، دنيای عرب و آسيا تثبيت شوند. شايد 

 1:های زير خالصه کرد نی بودن مفهوم جهانی شدن در روند کرونا را با توجه به کانو 

  جنگ سرد اقتصادی ميان آمريکا و چين؛ 
  اقتصادی چين در نظام جهانی؛ ظهور قدرتمند مالی و 
  ظهور تدريجی اقتصادی هند؛ 
 الملل؛گرايی در روابط بينکاهش سطح چندجانبه 
 زيست؛  های مختلف موضوع محيط هحادتر شدن شاخ 
 تر شدن فناوری اطالعات (   کليدیIT ) و هوش مصنوعی (AI؛( 

  های ژئوپليتيک ميان آمريکا و روسيه؛  افزايش تنش 
  طبقاتی در اکثر کشورهای جهان؛افزايش فاصله 
  .تشکيک در مزايای همگانی جهانی شدن 

بندی کنيم، شايد بتوان ظهور اقتصادی چين    متغير فوق را از منظر اهميت طبقهه  نُ اگر بخواهيم  
الملل چه سياسی و چه اقتصادی تلقی کرد. انتقال توليد  ر را مهم ترين تحول در روابط بيندر سه دهه اخي
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و ثروت از غرب به شرق آسيا باعث شد تا مزيت نسبی بسياری از کشورهای غربی دچار بحران شود.  
آلمان تنها کشور اروپايی است که همچنان اهميت اقتصادی در سطح جهان دارد و قدرت چهارم اقتصادی  

جهانی نبود ولی هم اکنون  مهم های  بانک   مياندر    هيچ بانک چينی  ،جهان محسوب می شود. ده سال پيش
مناسب  مهم جهانی چينی هستند. تمرکز مالی و توليدی چين زمينه ساز کاهش توزيع    نيمی از بانک های 

  سياسی -و به تدريج بحران های اجتماعیبيشتر، رقابت  کمتر  و فرصت های شغلی   شد    ثروت در غرب 
دهی قوی ای داشته باشد به بازی شطرنج پيچيده ای با آمريکا در  نکه حس امتياز. چين بدون آ ايجاد کرد 

اقتصاد و سياست پرداخت و اين خود سرآغاز جنگ سرد جديدی ميان دو قدرت اول اقتصادی جهان گرديد.  
تجارت خود را با چين انجام می دهد. چينی ها که به شدت  از  درصد    80تا    20هر کشوری در جهان بين  

ً محتا تمامی کشورهای آفريقايی برقرار کرده و    ج مواد اوليه هستند روابط گسترده و دراز مدتی را با تقريبا
ات با نيم ميليون مهندس چينی در اين قاره مديريت  فلزتامين مواد خام و    صد ها طرح عمرانی را در مقابلِ 

دو تشکيالت بزرگ مالی و سياسی تاسيس  با  کنند.   Shanghai Cooperation Organization(  می 
and Asian Infrastructure Investment Bank (  ،  چينی ها دو بازو برای جهانی تر کردن قدرت ملی

ر گذاشت که هيچ موضوع جهانی قابل  يالملل تاث د. ظهور چين در حدی بر روابط بينخود به اجرا گذاشته ان
  يند بحث و تصميم سازی آن نقش ايفا کند. چند در فرآ  ) پکنينگ (ج بيحل و فصل نيست مگر اينکه  طرح و  

ً المللی و اقتصاد بينهای بينسازمان   جانبه گرايی، محيط زيست، مديريتِ  آفرينی چينی    با نقش  الملل عموما
حرکت خزنده و بدون سر و صدای سياسی چينی که ريشه در تعليمات بودايی دارد    2. ها قابل تصور هستند 

تا   1945جهان را نگران نکرد و شايد متوجه افزايش تدريجی قدرت اقتصادی و مالی آن ها نشد. اگر از 
به بعد قدرت در    1990، قدرت در روابط بين الملل تحت الشعاع روابط آمريکا با شوروی بود، از  1990

هيچ گاه  روسيه استقرار پيدا کرده است. هم اکنون گفته می شود آمريکا در تاريخ خود  -آمريکا-لث چينمث
چين برای   ، با رقيب قدرتمندی مانند چين رو به رو نبوده است. آنقدر طی سه دهه روابط در حال گسترش

  را   ) Joint Venture(   پروژه های مشترکشرط انتقال فناوری و    آمريکايی ها  آمريکا ارزشمند بود که

با مسکو خطاب    تنظيم مجدد يا    ) Reset( حرکت آرام روسيه به اروپای شرقی را  آمريکايی ها حتی  پذيرفتند.  
چون عالقمند بودند عالئم موفقيت خود را به نمايش    ، يکی پس از ديگری  ،کردند. دولت های آمريکايی

اينکه نهاد    را قبول کنند. با توجه به   بيجينگ تمايل نداشتند کليت رفتارهای دراز مدت مسکو و    ،بگذارند 
  ۀ دولت و افق تصميم گيری در روسيه و چين تداوم بيشتری دارد، اين دو کشور موفق شدند آرام آرام دامن

دوم اوباما، آمريکايی ها تالش داشتند از روابط    ۀنفوذ سياسی يا مالی خود را گسترش دهند. تا اواخر دور
و  و    تجاری  آمريکا  کنند مالی  استقبال  خر   3.چين  با  ها  چينی  که  حالی  و  در  ها  شرکت  ها،  کارخانه  يد 

ند و با حضور  داد سطح مالکيت خود را در آمريکا ارتقا    ، (Mergers and Acquisitions) ت مستغال
فناوری اين کشور تحقق  - یايت بهره برداری را از نظام علم دانشجو در دانشگاه های آمريکا نه  369000

ترامپ ريشه در توافق ميان    ۀبر خالف تصور عمومی، سياست برخورد آمريکا با چين در دور 4بخشيدند.
  2016دو حزب اين کشور و تشکيالت حکومتی آن دارد به طوری که حتی اگر هيالری کلينتون در سال 
- چين-رئيس جمهور آمريکا می شد همين سياست فعلی و جنگ سرد تجاری را آغاز می کرد. مثلث روسيه

آنآم به تنش های سياسی در آسيا و هم    ،ريکا و رقابت های ناشی از  اختالفات آمريکا با اروپا  به  هم 
 5انجاميد.
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    مد مهم داشت: آ  دو پیاين تحول در روابط بين الملل به نظر می رسد 

 ؛ یقدرت های ميانبين راستی ناسيوناليسم اقتصادی و سياست های دست تقويت   )1
  نظامی کشورها. افزايش هزينه های  )2

جنگ سرد نوعی قابليت پيش بينی در نظام جهانی ايجاد کرده بود اما مثلث جديد رقابت بين المللی، هم  
المللی را سخت تر کرده است. اما  در سطح بينرا افزايش داده و هم همکاری    ) Uncertainty( اطمينانی  نا

روی يکديگر قرار داده    بههای بزرگ را رووپا و آسيا، قدرت  همکاری های سياسی و اقتصادی در ار 
مکانيزم  آمريکا  توسعه است.  به  منتهی  گذاری  سرمايه  از  بهتر   Better Utilization of(   استفاده 

Investments to Leverage Development-BUILD (    را طراحی کرده تا ابتکارات اقتصادی و مالی
رقی اروپا از يک طرف و شرق مديترانه از طرف  چين را به حاشيه ببرد. آمريکا در مرکز و جنوب ش 

ما    بين المللیکت    ديگر، فعاليت های اقتصادی و امنيتی خود را افزايش داده است. در آسيا نيز، آمريکا
مقابلِ    ) International Development Finance Corporation(   توسعه در  چينی  ئا   را  تالفهای 
صنعتی در اختيار کشورها بگذارد. در عين حال واشنگتن روابط نظامی  کرد تا امکانات مالی و  برقرار

به عبارت ديگر، موضوع توسعه يافتگی با    6وسعت بخشيده است.  خود را با هند، ويتنام، فيليپين و تايوان
ماهيت ايدئولوژيک،   ،جنگ سرد  ۀ مانند دور  تقيم مجدداً ظهور قدرت مالی و اقتصادی چين به طور غيرمس 

  الملل بودن ساختار نظام بين  محوری ه  ی نظامی پيدا کرده است و به واسط صف بندی های سياسی و بنيان ها
(چين، آمريکا و روسيه) از قابليت پيش بينی کمتری برخوردار بوده و فشارهای مالی جديدی در رقابت  

  بل از کرونا خود به خود تنش ها و رقابت های ميان قدرت های بزرگ ايجاد کرده است. اين ساختار جديد ق
بود. سياست های ترامپ نسبت به آسيا    وردهآبه وجود    2020الملل قبل از  ناسالم فراوانی را در روابط بين

و اروپا و اولويت دادن او به روابط تجاری با مزيت فراوان برای آمريکا شرايط جديدی را برای کشورهای  
هرچند چينی ها با چندين سال مذاکرات تجاری با آمريکا امتياز چندانی به واشنگتن  .  ورد آ به وجود  فراوانی  

را اتخاذ کردند ولی دولت ترامپ موفق شد مفاد بسياری از قرارداد   ) Protraction(   تطويل  ندادند و سياست 

NAFTA    ،الملل به گونه  موضوع توسعه يافتگی در روابط بينرا به نفع آمريکا تغيير دهد. با ظهور چين
می تواند چين و روابط تجاری با چين را  ه  ای ظهور کرد که هيچ کشوری در روابط بين المللی خود ن 

الملل  د. نظام بيناوت باشبه بازار آمريکا و ظرفيت های سياسی و نظامی آمريکا بی تف   هناديده بگيرد و ن
متنوع    جهت برای کشورهايی مانند برزيل، آرژانتين، اندونزی و هند    را  ، فرصت کم نظيری  2020قبل از  
روابط خارجی اقتصادی و سياسی خود فرآهم کرده است. ديپلماسی کشورهای    ) Diversification(   سازی

می کنند نهايت بهره برداری را از    ميان پايه از قابليت های بيشتری برخوردار شده به طوری که سعی
روابط خود با سه قطب تحقق بخشند. حتی کشورهای عربی که به طور سنتی با اروپا و آمريکا روابط  

حال   در  آرامی  طور  به  اکنون  هم  اند  داشته  هستند.    بسطِ استراتژيک  بيجينگ  و  مسکو  با  خود  روابط 
لی  الملبه سازمان های مالی بين  از يک طرف  چنان   هم   ، در حال توسعه در آفريقا و آسيا  کشورهای ضعيفِ 

های بالقوه تهاتری با چين وابسته  پروژه ، و از طرفی ديگر بهالمللی پولمانند بانک جهانی و صندوق بين
 هستند. 



 

4 
 

ميليارد نفر افزايش   7.7ميليارد نفر به  3.5تا کنون و طی نيم قرن، جمعيت جهان از   1970از سال 
  1عيت جهان فقط سال پيش جم 220ميالدی يعنی  1800اين در حالی است که تنها در سال يافته است و 

شهرنشينی، بهبود وضعيت بهداشتی و افزايش توليد و امکانات، زمينه ساز رشد جمعيت   7ميليارد نفر بود.
وارد    سوخت برای فرآهم کردن توليدات و  ل توجهی بر منابع مورد نياز  فشار قاب  ، شدند. افزايش جمعيت 

تا کنون يعنی طی چهل    1980. از سال  می شود فرسايش محيط زيست    موجب   و در عين حال می کند  
زمين برای پاسخگويی به رشد قابل توجه اقتصادی نه تنها در غرب بلکه    ۀسال، نيمی از ذخائر نفتی کر

کاال و خدمات،    . جهانی شدن به معنای افزايش توليد ه است استفاده شد   BRICSدر شرق آسيا و کشورهای  
ثروت، بازارهای مالی، شهرنشينی، مصرف، طبقه متوسط، ارتباطات و وابستگی متقابل ظهور پيدا کرده  

تنهااست. جهانی شدن   نشد   نه  تدريجی توليد تسليحات و صادرات تسليحات  به    ،مانعی برای رشد  بلکه 
  ۀ اما جهانی شدن به واسط  عنوان يک امر اقتصادی و توليد ثروت برای غرب و روسيه مطرح گرديد.

وابستگی متقابل ميان قدرت های بزرگ، وقوع جنگ و درگيری مستقيم نظامی بين آن ها را کاهش داد و  
منتقل کرد. موضوع توسعه يافتگی در سال    ) Proxy wars(   های نيابتیجنگ  تقابل را به صحنه  ۀعرص

ديگر در انحصار غرب نبود بلکه در آسيا، آمريکای التين و حوزه عربی خليج فارس به معنای    2019
  . مالی، توليدی و اقتصادی آن تحقق پيدا کرد 

دمن  اقتصادی، ارائه شده توسط ميلتون فري  مفروض بنيادی ليبراليسم   ،مدل چينی و آسيايی توسعه يافتگی
صنعتی شدن و خصوصی سازی اقتصادی به سيستم های    ، رشد اقتصادی  مبنی بر اينکه   ، 1960  ۀ در ده

امر توسعه يافتگی که  ،  بنابراين  8را تا اندازه قابل توجهی ابطال کرد.  سياسی دموکراتيک منتهی می شود 
  2020  ۀ چنين می توان در آستان  را  زمان شدن آن با جهانی شدن جنبه بين المللی و عام به خود گرفت   با هم

 و پاندميک شدن ويروس کرونا خالصه کرد: 

 ظهور چين به عنوان قدرت دوم اقتصادی جهان؛  ●
 ؛ چين و آمريکا توسط    درصد از توليد ناخالص داخلی جهان  42حدود  ●
 افزايش چهارصد ميليونی طبقه متوسط در آسيا؛ ●
 در آمريکا و چين؛  G5ر انحصا ●
 نفت در جهان؛ ۀ بشکه مصرف روزانحدود صد ميليون  ●
 صفر شدن نرخ رشد اقتصادی ژاپن؛  ●
 رقابت پذيری بسياری از کشورهای صنعتی اروپايی؛  کاهِش  ●
 نيروی کار؛ های عرضه به واسطه هزينه های کمِ تن کشورهای جنوب در توليد و شبکه اهميت ياف ●
 گسترش قابل توجه توريسم، سفر و مصرف کاالهای لوکس؛ ●
 تيک منطقه ای در آسيای دور و خاورميانه؛ ي تنش های ژئوپلافزايش  ●
 تريليون دالر؛   23رسيدن بدهی دولت آمريکا به  ●
 افزايش توليد و صادرات اسلحه در جهان.  ●
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 توسعه رشد ودر تدريجی   اختاللِ و  19-ظهور پاندمی کوويد

از کوويد  داشتند:    19-قبل  بروز  مناطق مختلف جهان ظهور و  در  بيماری های مسری ديگری 
SARS    2003در سال  ،H1N1    2009در  ،MERS    2012در  ،Ebola    و    2014درZika    در سال
گيرانه را توصيه    اين بيماری های مسری، متخصصان بهداشتی اقدامات پيش  با ظهورهرچند    9  .2015

ً کردند ولی چون  خطرناک نبود،    19-حد کوويد کنترل شد و ماهيت اين بيماری ها در  گسترش آن ها نسبتا
اهميت مسائل تجاری، مالی و اقتصادی در جهان در حدی    10برای آينده خيلی جدی گرفته نشد.  ريزی برنامه

را قابل    ، دولت های بزرگ تالش کردند تا از اهميت پاندمی کرونا بکاهند و آن 2019  دسامبر بود که از  
به بازارهای يکديگر وابسته بودند و هستند که تمايلی به علنی کردن    در حدی   آمريکا و چين   نترل بدانند. ک

. وابستگی فقط در کاالهای مصرفی نيست بلکه به عنوان  وجود نداشت نگرانی های ناشی از ويروس جديد  
ز چين و هند به آمريکا صادر می  داروی مهم که به مرگ و زندگی انسان ها مربوط می شود ا  156مثال  
آنچه همه بدان عادت کرده، برنامه ريزی کرده و وابسته  در)  Disruptions(  اختاللِ از    گرانی ن  11.شود 

آمدهای گسترده آن واکنش نشان    و پی   19-شده بودند شايد به لحاظ روانی باعث شد تا با تاخير به کوييد 
جهانی شدن و ثروتمند شدن مردم چين، گسترش نجومی توريسم چينی است به طوری    دهند. يکی از عواقبِ 

که در همان    کشور اتحاديه اروپا سفر کردند   28به    2018ميليون توريست چينی در سال    14.5که حدود  
سهم توريسم از توليد ناخالص داخلی در   12ميليون ويزای شنگن برای چينی ها صادر شد. 2.5حدود  سال
تجارت و بنابراين وابستگی متقابل ميان آمريکا و    13درصد است.   13و    30ن و ايتاليا به ترتيب حدود  يونا

رشد اقتصادی در حدی طی چند دهه    14.ميليارد دالر تخمين زده می شود   600حدود    2019چين در سال  
ت  ميليون ها شرکت  و  نفر در سال سفر می کردند  پيدا کرد که حدود يک ميليارد  به  اهميت  وليد کننده، 

تريليون دالری توليد ناخالص داخلی    142  ۀ خصوص در آسيا، آمريکای التين و آفريقا، به زنجيره عرض
 15ند.د در سطح جهان متصل بو

در    19-اما اين شرايط استثنايی در تاريخ رشد و توسعه اقتصادی با جهانی شدن ويروس کوويد 
به سرعت سقوط کرد. متوسط کاهش نرخ رشد اقتصادی    2020   انويه ژ  اوايلِ   و   2019   دسامبراواخر  

  80رکود اقتصادی در  نرخ    پايين ترين پيش بينی می شود که    2020درصد طی سال    5.2در سطح جهان  
سال گذشته محسوب می شود. کشورهايی که بازارهای آنان بين المللی تر بوده، تابع توريسم بودند و به  

د خورد. در کنار کشورهای  نوابستگی داشتند بيشتر لطمه خواه)  Supply chains(   زنجيره های عرضه 

اقتصادهای در حال توسعبزرگ صنعتی،   و  در حال ظهور   Emerging Market and(   هبازار های 
Developing Economy – EMDE (    به بعد،    2020فوريه  بيشتر ضربه خواهند خورد. در ماه های

 ً عموم پروازها در جهان    ،ند ميليارد نفر به محل کار خود نرفته اند، مدارس و دانشگاه ها تعطيل شد   4  تقريبا
شدند. جدول زير نوعی پيش بينی از کاهش نرخ رشد توليد    بستهو شرکت ها و کارخانه ها    ف شد متوق

 ناخالص داخلی در کشورها را نشان می دهد: 
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 نرخ رشد توليد ناخالص داخلی  

 2020سال  2019سال 

 1 6.1 چين 

 - 6.1 2.3 آمريکا

 - 9.1 1.2 اتحاديه اروپا 

 -8 1.1 رزيل ب

 - 3.8 - 0.9 ترکيه

 - 3.8 - 0.3 عربستان سعودی 

 - 5.3 - 8.2 ايران

 -6 1.3 روسيه

 - 3.2 4.2 هند

 - 6.8 1.7 اقتصاد با درآمد باال 

 1 5.1 اقتصاد با درآمد پايين 

 

توانند حقوق    خواهد بود که نه می   معنی   اين به  توقف فعاليت های اقتصادی برای ميليون ها بنگاه  
ورشکستگی اقتصادی می تواند به تدريج    نه بدهی های خود را مديريت کنند. کارکنان خود را پرداخت و  

های بزرگ و کوچک به دنبال آورد. سرمايه گذاری در عموم صنايع  بحران های مالی در بسياری اقتصاد 
بحران های مالی موسسات با شدت بيشتری کاهش يافته است. صنعت توريسم که در    ۀ در جهان به واسط

درصد رشد داشت با شيب بسيار تندی تقريبا در    6.5دهه اخير به موجب رشد طبقات متوسط آسيا ساالنه  
متوقف شد. از مناطق شش گانه جهانی، آمريکای التين بيشترين کاهش نرخ رشد    2020اول    سه ماهه 
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رکود را تجربه کرده    ۀدور  14به اين طرف، اقتصاد بين المللی    1870را تجربه خواهد کرد. از  اقتصادی  
اولين تجربه و نتيجه پاندميک از آن تاريخ است. رکودهای قبلی نتيجه جنگ، بحران    2020است که رکود  

الت نقدينگی و  مالی و افزايش قيمت نفت بوده اند. بدهی های معوقه بسياری از بانک ها را نيز با مشک
روبه سرمايه  کمتر  فرصت  به   گذاری  کار  نيروی  و  خدمات  بخش  اقتصادی،  سيکل  در  است.  کرده  رو 

خصوص در کشورهايی که از نيروی کار خارجی استفاده می کردند خدمات قابل توجهی را در نيمه اول  
به خوبی نمايان کرد به  نيز خود را    انرژی تجربه کردند. پی آمد فوری اين کاهش فعاليت در بخش    2020

تقاضا برای فلزات نيز در دوران پس از کرونا تا    18درصد افت نمود.   10طوری که تقاضای نفت حدود  
تقاضا برای    2021و به صورت تدريجی در    2020داشته است. اگر در نيمه دوم    کاهشدرصد    16

درصد    50خواهد بود که حدود    فلزات افزايش يابد تابع تقاضای چين و وضعيت توليد ناخالص داخلی چين 
بيش از کشور های غربی و اقتصاد های قدرتمند    19بازار مصرفی فلزات در جهان را در اختيار خود دارد.

که توان تحمل کاهش توليد و تقاضا را به واسطه توان مالی و سطح    ،آسيا مانند ژاپن، کره جنوبی و چين
توسعه حال  در  های  کشور  عمده  دارند،  انداز  از    پس  اقتصادی جهان  توجه  قابل  فعاليت    کاهش 

 )Contraction (    کشورهای غربی تابع مصرف در    ،توليد در جنوب تاثير خواهند پذيرفت.    2020در سال  
توليد در کشوری مانند بنگالدشاست شرق آسيا    و نقش مهمی در    ،.  به عنوان مثال، زنجيره های  که 

ميليون نفر بيکار در    42تابع مصرف در اروپا و آمريکای شمالی است. با ظهور    ،دارد   پوشاک صنعت  
تعطيل می شوند و تابع    ی آمريکا و کاهش قابل توجه مصرف در اروپا، بسياری از اين کارگاه های توليد 

اقشار فقير در اين    وجود  پس انداز اندک و به دليلخواهند بود.    2021بازگشت بازارهای غربی در سال  
آ کشورهای  التيننوع  آمريکای  و  آفريقايی  توان    ،سيايی،  بينی  می  ثباتی  کرد  پيش  بی  و  فقر  که سطح 

شدت يابد. از آنجا که نرخ پايين آمدن سطح توليد    2020اقتصادی در جنوب حداقل طی سال  -اجتماعی
ً   ی است و برخالف آن سال که بحران جهان  2009 ناخالص داخلی حدود سه برابر رکود سال  در    صرفا

شده  رکود در همه بخش های اقتصادی و عموم اقتصادهای جهانی    2020در سال    بازار های مالی بود،
بازگشت به شرايط قبل از کرونا نيز تابع متغيرهای جهانی توليد، عرضه    ، ظهور پيدا کرده است. از اين رو

 و تقاضا خواهد بود. 

است که به واسطه اين پاندمی  آنچه که موضوع رشد و توسعه را تحت الشعاع قرار می دهد اين  
  سال  ها و سيستم رفتاری مصرف و کار در سطح جهانی دچار تحول خواهد شد و بر کليت تقاضا طیروند 

ً اثرات جدی به همراه خواهد داشت. معلوم نيست تقاضا و بازار های مالی دقي   ن آاز    بعد و    2021 چه    قا
های پايداری به شرايط بعد از کرونا نشان دهند. هم خانوارها و هم بنگاه ها به نظر می رسد تمايلی    واکنش

هايی را برای سرمايه گذاری  مد آ  به افزايش نرخ پس انداز نشان دهند و به طور طبيعی چنين رفتاری پی 
ار باال در برزيل، شيلی و مکزيک  با مرگ و مير بسي  19-د گذاشت. ظهور ناگهانی کوويد نو مصرف خواه 

و احتماال    2020دوم    ۀعواقب جدی برای مصرف و توليد کاالهای کشاورزی و حتی امنيت غذايی در نيم
اگر کنترل های بهداشتی و فاصله گذاری فيزيکی    20می تواند داشته باشد.  2021ز سال  تا بخش هايی ا

به   بازگشت  به طور طبيعی  يابد  ادامه  کندتر خواهد بود.  همچنان  از کرونا حداقل  قبل  اقتصادی  شرايط 
شرکت های آسيايی در    ۀنگرانی های اروپايی ها ناشی از مهاجرت از آفريقا و خاورميانه، ورود خزند 

الملل  توان رقابتی اروپا در اقتصاد بيناقتصاد اروپا، خروج محتمل و آرام ژئوپليتيک آمريکا از اروپا و افت  
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) اتحاديه اروپا چالش های  1399تير    11(  2020رياست آلمان در اول جوالی    آغازِ   با   ،به طور جدی
به دنبال خواهد آورد.  روند   ها و اصوال فهم دقيق گذاریاوانی را در هماهنگی سياست فر   21های جهانی 

  2020درصدی برخوردار بودند در سال    5چينی ها که برای چندين دهه از نرخ رشد اقتصادی حداقل  
يک درصدی را تجربه خواهند کرد. در کل منطقه آسيايی و به خصوص شرق آسيا نرخ رشد اقتصادی  نرخ  

به حدود نيم درصد تقليل پيدا خواهد کرد. کاهش مصرف، توليد، سرمايه گذاری و تجارت در اين منطقه  
ار و وام  گردد. عموم اين کشورها سياست اعطای اعتبآن بر می  1990در حدی است که به ميزان بحران  

های بازگشت فعاليت اقتصادی و افزايش تقاضا را   ج زمينه اند تا به تدريگرفته پيش در  را برای شرکت ها 
اروپا  تشويق ک پيشنهاد کرد.    750به ميزان  نند، سياستی که کميسيون  اتحاديه اروپا  ميليارد يورو برای 

پذير و فعال کردن اعتبار برای استان ها اميد  واريز مستقيم به خانوار های آسيب چينی ها با تخفيف مالياتی،  
درصد    17دارند تا زمينه های تقاضا و سرمايه گذاری را به وجود آورند. بسته تشويقی مالی مالزی تا  

 22توليد ناخالص داخلی تخمين زده می شود.

های ساختاری، بحران مهاجرين، جنگ و نا امنی در رنج است، با ظهور  خاورميانه که از نارسايی
. مصر، اردن، مناطق فلسطينی و تونس که از تجارت و  قرار گرفت شرايط نامساعد تری    در  19-کوويد 

جه خود را تا اندازه ای  بهره مند می شدند و کسری بود   اوپک معموالً   کمک های مالی کشورهای عربِ 
های فراوان شدند. اگر توريسم  مت نفت و صادرات نفتی دچار کاستی اکنون با سقوط قي  کردند هم تامين می

درصدی    80تا    60دچار انقباض    2020درصد افت کرد، در سال    4به ميزان    2009در بحران مالی  
گرديده و کشور هايی مانند اردن، امارات و ترکيه درآمد قابل توجهی را از دست دادند. با کاهش درآمد  

تی، سرمايه گذاری در خاورميانه با بحران جدی رو به رو خواهد شد و به صد ها شرکت محلی، اروپايی  نف
که اقتصاد عموما مبتنی بر بنگاه های کوچک و متوسط  ،  در پاکستان و هند   23زد.   اهد و آسيايی لطمه خو

باعث شده تا بيکاری    ها انجاميده وبنگاه  ، کاهش شديد توليد و تقاضا به ورشکستگی بسياری از آن است 
اجتماعی قابل توجهی پديد آيد. دولت ها در مقابل با کمک رسانی به اقشار فقير،   مزمن و ناهنجاری های 

واريز مستقيم، افزايش سرمايه گذاری در بهداشت و حمايت از کار و فعاليت اقتصادی به مقابله با بی ثباتی  
ميليون نفر می   9ر منطقه عربی خليج فارس که حدود های اجتماعی و سياسی برآمده اند. جمعيت هندی د 

ادر ارسال می کنند که پيش بينی می شود تا يک پنجم در   مميليارد دالر به کشورِ   20شوند، مبلغی بالغ بر  
يابد.   2020 آفريقا باعثِ   19-کوويد   24کاهش  ً   در منطقه  تقريبا سرمايه    و  تعطيلی فعاليت   فرار سرمايه، 

موجود    های  آسيب پذيری  ،سبب گذاری در معادن و بحران های وسيع اقتصادی و اجتماعی شده است. بدين  
. پروتکل های بهداشتی برای دو سوم مردم آفريقا که  ند شد تر خواه   گستردگی فقر عميق  ۀواسط  آفريقا به

راوانی مبنی بر گسترش غير  در مناطق بسيار متراکم زندگی می کنند بسيار سخت بوده و نگرانی های ف
قابل کنترل پاندمی ايجاد کرده است. بسياری از کشورهای آفريقايی وام های کوتاه و ميان مدت دارند که  
تابع فعاليت معادن و صنعت نفت و گاز آنهاست. بيم آن می رود که بحران پرداخت بدهی از يک طرف و  

  35ميليون نفر در    72قايی از طرف ديگر، که شامل  ناامنی غذايی برای مردم بسياری از کشور های آفري 
بزرگترين بحران اقتصادی دوران صلح يک قرن گذشته است    19-کوويد   25کشور می شوند، گسترش يابد.
مدهای منفی آن بر اقتصاد کشورها مصون نبوده  آ  نظام بين الملل از پی درو در مجموع هيچ منطقه ای  

  است.



 

9 
 

 های آتی توسعه يافتگی نتيجه گيری: کرونا و روند 

سه اقتصاد آمريکا، چين و اتحاديه اروپا حدود نيمی از اقتصاد بين الملل هستند. اگر در آمريکا  
درصد اثر منفی می گذارد. اگر    0.8تا   0.7يک درصد رشد اقتصادی کاهش يابد بر بقيه مناطق دنيا بين  

  1.3اين صورت بقيه مناطق جهان حدود    هر سه اقتصاد با هم يک درصد کاهش نرخ رشد داشته باشند در
  26ميق متقابل در اقتصاد جهانی است. درصد افت تجربه خواهند کرد. اين ارزيابی حکايت از وابستگی ع

، به مراتب کمتر  2009به موجب اين وابستگی متقابل، کشورهای در حال توسعه نسبت به بحران مالی  
نيازمند    ،درصد   50سياری از کشورهای جهان سوم حتی تا  اقتصادی برخوردارند. ب  ثباتِ از مکانيزم های  

مواد خام، کاال و    ۀ عرض  ۀزنجير مواد اوليه ای هستند که در خط توليد کاال به کار گرفته می شود. توقفِ 
هزينه    ،خدمات، اثرات پايداری بر نرخ بيکاری در اين کشورها به همراه داشته است. به طور ميانگين

گذشته رشد داشته در حدی که استقراض تا    ۀ درصد طی ده  11اين کشورها تا    های استقراض در اغلب 
درصد توليد ناخالص داخلی را در بر می گيرد. انقباض اقتصادی در طيف کشورهای فقير و ثروتمند   55

انباشت سرمايه به عنوان منبع قدرت ملی و پس انداز برای طرح های عمرانی و امنيت ملی که    به کاهِش 
نگريم، خيلی روشن نيست  مدهای کرونا ب آ  شتغال هم دارند منجر می شود. اگر از اين منظر به پیزمينه ا

به عبارت ديگر،    27برگردد.  19-الملل به شرايط قبل از کوويد بين  طول خواهد کشيد تا اقتصاد   که چه مدت 
اساسی شده است. حتی اگر بعضی بخش های اقتصادی    ۀافق رشد و توسعه حداقل در ميان مدت دچار سکت 

 مانند   امل رشد شوند، بازگشت صنايع ديگرمانند صنعت توليد مواد غذايی، اينترنت، و فناوری اطالعات ش
های تفريحی    صنعت کشتی   ،ه عنوان مثالد. ب نروشنی ندار  ۀآيند   ،اتومبيل، توريسم، مسکن و لوازم مصرفی

درصد فعاليت خود را از دست داده و پيش    82ميليارد دالر در سال گردش مالی دارد تا    150حدود    که
مسافران اين صنعت عموما از سنين باال    زيرا بينی می شود برای چندين سال فرصت بازگشت نداشته باشد  

  28هستند.

زمان ظهور اقتصاد چين، نظام  طبيعی يک پاندمی در سطح جهان است. از    ۀ اين تحوالت نتيج 
لملل به يک چارچوب اقتصاد سياسی خصوصی سازی مبتنی بر نقش فعال و مستقيم دولت عادت کرده  ابين

مدهای منفی ای  آ پی   ۀ مجموع ، اين سنت و مجموعه قواعد را مختل نمود. اختالل در توليد  19-بود. کوويد 
المللی پديد آورده است. عالوه بر اين بازار های کار و  خص های رشد و توسعه ملی و بينشا  در عموم

سرمايه نيز دچار اختالالت اساسی شده اند. هنگامی که سطح درآمد کاهش می يابد، بالفاصله اثرات منفی  
ل در  های هشت کيلومتری اتومبيگذارد. تشکيل صفخود را بر بهداشت، تغذيه و آموزش به جای می  

حاکی از اين است که حتی در اقتصاد های    ،غذا  رايگانبعضی ايالت های آمريکا برای دريافت بسته های  
ميليون نفر    50نزديک به    29اقتصادی می تواند جدی باشد.  پيشرفته اثرات فوری پاندمی بر کار و فعاليت 

کار و فعاليت اقتصادی    ۀی در عرص چنين تحوالت   30بيمه بيکاری تقاضا کرده اند. ماه در آمريکا برای    4طی  
نيمه    آمدهای خود را در نوآوری نيز به همراه دارد. بنگاه های اقتصادی، حداقل تا زمانی که شرايطِ   پی 

هرچند در گذشته فجايع    31وآوری های فناوری پرهيز می کنند. عادی باز گردد، از سرمايه گذاری در ن 
های اقتصادی محدود و جغرافيايی داشته اند ولی اهميت  مد آ پی  SARSيا اپيدمی هايی مانند محيطی زيست 

جهانی دارد و بازگشت به شرايط عادی تابع همکاری های وسيعی در سطح    ۀپاندمی در اين است که جنب 
له گذاری  فاص  ،بين الملل است که در شرايط فعلی در افق سياست جهانی قابل مشاهده نيست. عالوه بر اين
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ند خواهد کرد. استخدام جديد در بنگاه ها و کارگاه  فيزيکی بسياری از فعاليت ها را  مانند توريسم، حداقل کُ 
دانشگاه ها و به طور کلی محيط های آموزشی و همينطور مسابقات    بازگشايی مدارس و  ،های توليدی

ورزشی دچار اختالل خواهند شد. اگر مراقبت های بهداشتی پاسخگو نباشند و واکسيناسيون قابل اتکايی  
نگرانی های شديد ناشی از  می تواند    19-مدهای جدی جهانی کوويد آ  در دسترس عموم قرار نگيرد، پی 

تجارت  )  Super-hysteresis(   ۀآيند  توليد،  های  زنجيره  به  کند. صدمات  ايجاد  اقتصادی  رشد  و  توليد 
از دست رفتن    32از تداوم بيشتری برخوردار شوند.   جهانی، بازار های سرمايه و تعامل جهانی می توانند 

ای جهانی شدن به وجود  شوک اقتصادی قابل توجهی در فرآيند ه   2020ميليون شغل تا نيمه    300حدود  
ميليارد نيروی کار در جهان نزديک    2پيش بينی می کند که از حدود  کار  المللی  بينسازمان    33.ده است آور
تريليون    11حدود    پذيرفته اند. در چهار ماه گذشته نيزمالی  تاثير    19-درصد به نوعی از کوويد   80به  

دولت  توسط  از کشورهای    ،هادالر  بسياری  کرونا طراحی شده است.  با  مقابله  پولی  و  مالی  بسته های 
اروپايی، آمريکا، برزيل، ژاپن و مکزيک مجبور هستند بازگشايی فعاليت های اقتصادی را برای جلوگيری  

پيش  از شيوع مجدد به تاخير اندازند که خود کارآمدی، توليد و رشد اقتصادی را به آينده موکول می کند.  
تا    2020-2021بينی می شود طی سال های   درصد توليد ناخالص داخلی    101کسری بودجه جهانی 

درصد به    4  ميانگين آن در سطح بين المللی از ) که  2019درصدی نسبت به سال    19افزايش يابد (رشد  
گاه ها  ندرصد خواهد رسيد. درآمد دولت ها به واسطه کاهش مصرف و توليد و درآمد خانوار ها و ب   14

 34دچار صدمات جدی خواهد شد.

رشد و توسعه اقتصادی، اقتصاد سياسی توسعه نيز در سطح جهانی    صرف به موازات تحوالت  
تر شده است.  به مراتب قدرتمند    ) State( حکومت  مشمول تغييراتی شده است. در دوره پس از کرونا نقش  

آورده است. افکارسنجی نشان می دهد که    شرايط اضطراری پاندمی اين وضعيت نوين سياسی را به وجود 
اين نقش جديد حکومت به معنای اعتماد و اعتبار بخشيدن عامه مردم به آن ها نيست بلکه ناشی از شرايط  

جالب توجه اينکه در کشور هايی که به طور سنتی اعتماد نسبت به نظام سياسی باال    35ت. اساضطراری  
حکومت را بهتر قبول کرده اند و بالعکس در ايتاليا،    اقتدار افزايش  مردم  بوده، مانند دانمارک و سوئد،  

- کوويد   36ست.همچنان مشکل داشته ا  ،اعتبار نظام سياسی و پذيرفتن اقتدار پس از کرونا  ، فرانسه و اسپانيا
افزايش داده است و  را  اتحاديه اروپا    های ميان کشورها حداقل در قالبِ مردم به همکاری  ۀتمايل عام  19
تمايالت    ترين شرکای اتحاديه اروپا، به شدت افت کرده است.  آمريکا و چين، به عنوان مهم  ۀ زمان وجه  هم 

به  ملی گرايی محض در اتحاديه اروپا به انديشه جديدی تحت عنو  حاکميت ملی استراتژيک ان معتقدان 
 )Strategic sovereigntists (  عالقه به حفظ و بسط همگرايی اروپايی در    ، انتقال يافته است. در مجموع

اين   ،دوران پس از کرونا ارتقاء يافته است. برنامه بازسازی مشترک فرانسه و آلمان برای مقابله با کرونا
 United States(   اياالت متحده اروپاحدی که بعضی آن را    ، تا يد همگرايی را افزون نموده است زمينه تشد 

of Europe (   اند کرده  فيسبوک    خطاب  "تسلط"  از  اروپا  شود  می  باعث  هواوی  )  Facebook( که  و 

 )Huawei (   اين فکر را ايجاد کرده که اگر اروپايی ها با هم همکاری نکنند در    19-رهايی يابد. کوويد
اتحاديه اروپا   با  جنگ تجاری و بلکه ژئوپليتيک چين و آمريکا صدمه خواهند ديد. پوپوليسم و مخالفت 

به افول بروند و اين پاندمی فضای جديد سياسی، اقتصاد سياسی رشد و توسعه را در ميان    احتمال دارد رو
  تعهد نيز اين وجه از همکاری و    ) ASEAN(   آ سه آن در منطقه    37اعضای اتحاديه اروپا پديد آورده است.
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اقتصادی آن در اثر عدم  آمدهای منفی پاندمی ديده می شود زيرا که همگرايی    جمعی برای مبارزه با پی
 38دچار آسيب های جدی خواهد شد. ، همکاری

د و دو اقتصاد بزرگ جهان يعنی آمريکا و  کر د  نخواه   کشورها بيشتربه داخل توجه  ،پس از کرونا 
. زنجيره  کمتروابسته خواهند بود   خود گذشتۀ  ميليارد دالری    600حدود  سنتی  چين مانند گذشته به تبادل  

ً های توليد مانند گ انجام نخواهد  )  Utilitarian benchmark(   محاسبات سود و زيانبر اساس    ذشته صرفا
طبقاتی،    ۀ چند ميليارد نفری در جهاِن رشد و توسعه مانند گذشته نخواهد بود. فاصل  سفر شد. حرکت آزاد  

فقر، بدهی و کسری بودجه عميق تر خواهد شد. اولويت های داخلی کشورها در مجموع از اهميت بيشتری  
از انرژی  محيطی  برخوردار خواهد بود. همکاری عمومی کشورها در پاندمی های جديد در مسايل زيست  

واهد رفت. کشور ها  . اهميت فناوری های اطالعات و هوش مصنوعی فراتر خ برد باالتری بهره خواهد  
خريد اسلحه و نظامی  قبل از کرونای  بيشتر محتاج اتحاديه ها، منطقه گرايی و تبادل خواهند بود. رشد شديد  

  39کرد. بر سياست اولويت پيدا خواهد    تری تجربه خواهد کرد. اقتصاد   ُکند شيب    ها تر شدن سياست در کشور
سطح آزادی ها در کشور های جهان و رشد اقتدار    مبنی بر کاهِش   ) Freedom House(   آزادی  ۀ خانه  آنچ

ه نظر می رسد حتی  در دوران پس از کرونا ب  ،گزارش کردهسال گذشته    14گرايی به طور مرتب طی  
جايگاه کشورهای عضو    ، کاهش تصورنکردنی قيمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی  40د.بيشتر تشديد شو

دچار  را  تسليحات  ملی برای    ازتوليد ناخالص   درصد   5.8به عنوان خريدار  شورای همکاری خليج فارس  
خاورميانه با باالترين نرخ بيکاری جوانان   ۀست که منطقانوسان های جدی خواهد نمود. اين در شرايطی 

مملو از    رو به رو خواهد بود. در جهانِ   19-درصد) و نياز به بازسازی اقتصادی پس از کوويد   35(  
پايين بودن قيمت    ،کسری بودجه  بيم آن می رود که با مشکالتِ   ، پس از کرونا  اقتصادی   سياسی و   رقابت 

 40در خاورميانه و آفريقا افزايش يابد. )  tatessFailed(  کامکشورهای نافقر، تعداد  نفت و افزايِش 

رستوران در جهان که    ميليون   2.2د بود. به عنوان مثال  آمد های کرونا دائمی خواهن  بعضی پی 
کليدی ترين موضوع در شکل گيری    42د.هستند برای هميشه بسته شده ان  بالغ بر ده درصد کل رستوران ها 

اقتصادی و اقتصاد سياسی پس از کرونا، توليد واکسن، قابليت های اثرگذاری و اتکاپذيری  مختصات جهان  
- مدت زمان پاندمی و زمان فاصله   ،واکسيناسيون  43.ی و در دسترس بودن آن خواهد بود واکسن و همگان

  رغم يری فيزيکی را تعيين خواهد کرد. حتی ممکن است عده ای که به لحاظ سنی آسيب پذير هستند عليگ
فعاليت اجتماعی خود بکاهند. فاصله گذاری فيزيکی ارتباط مستقيمی با    ۀاز درج  ،در دسترس بودن واکسن

اقتصادی در بازگشت رشد و توسعه سال   های کليدی ترين متغير  ، مصرف خواهد داشت. مصرف و تقاضا
ردن کار جديد و يا بازگشت  توانايی ميليون ها نفر بيکار به پيدا ک  ،تقاضاخواهد بود. در امتداد بحث    2021
متغير بعدی تعيين کننده خواهد بود. هيچ تضمينی وجود ندارد که نيروی کار از دست رفته مجددا    ، به کار

شکل   ،در همان بنگاه ها به کار مشغول شوند. ضمن اينکه در دوره کرونا بسياری از صنايع و شرکت ها
هزينه های مربوط به    . تمايل به اتوماسيون و کاهِش و محتوای کار و فعاليت خود را تغيير خواهند داد 

نرخ بازگشت به کار    ،در آن دسته از صنايع که امکان پذير است ،  ارپروتکل های بهداشتی ميان نيروی ک 
را تقليل خواهد داد. در صورتی که تقاضا مانند گذشته در صنايع مصرفی رشد نکند بسياری از بحران  

تداوم پيدا خواهند کرد  بيماری و کمک هزينه های دولتی  ناچيز،  بيکاری، درآمد های  از  و    های ناشی 
  .  اهد نمود موکول خو 2021از اصالح امور اقتصادی را حتی به بعد  بازتابِ 
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نقش کمک رسانی سازمان بهداشت جهانی،    ،همکاری کشورها  ، بيماری کرونا  خودِ در چارچوب  
بين و سازمان های  ها  امور  آمادگی دولت  در  به کشورهای کم بضاعت جهان سوم  در مساعدت  المللی 

شيوع مجدد    الملل در جلوگيری ازدر صحنه سياست بين  بهداشتی و به ويژه نقش دو دولت چين و آمريکا
م  مو نهايی شده و در دسترس ع  19-کوويد اگر واکسن    44د داشت.نخواه  دنبالبه سزايی به    تاثير اين بيماری  

قرار گيرد، نقش دولت ها در تنظيم بازار و سياست گذاری اقتصادی است که می تواند تقاضا، مصرف،  
رمايه گذاری داخلی و خارجی را  درآمد، توليد، عرضه و ثبات را تسهيل کند. اينکه دولت ها چگونه س

  تهای ساخ   زير   و  ) Public investment(   گذاری عمرانی  سرمايه    ۀتسهيل کنند و به خصوص در دو عرص 
در بازگشت به وضعيت قبل از کرونا  ،  گذاری و اقدام کنند سياست   ) Digital infrastructure(   ديجيتال

جدی دولت ها در جهان پس از کرونا سرمايه گذاری  بسيار با اهميت خواهد بود. يکی از مسئوليت های  
نوين تکنولوژيک در صحنه بهداشت عمومی خواهد بود. دولت های جهان سوم که در محاسبات ملی بيشتر  

پايان يافتن نسبی اين پاندمی در ميان اين نوع    .به امنيت می انديشند، کمتر به اين امر توجه خواهند کرد 
مواجه کند. اگر    سختیدشواری های جديدی همراه با اولويت بندی های    را با   آن ها   ممکن است  کشورها

اقتصاد سياسی رشد در کشورهای جنوب هم رديف کشورهای صنعتی و پيشرفته حرکت نکند و عدم توازن  
حل    سهولت در اقتصاد بين الملل شکل بگيرد، موضوع اول و جدی تقاضا و مصرف در سطح جهانی با  

تی در ميان کشورهای پيشرفته نيز ضمانتی نيست که پول، اعتبار و تخصص، سازماندهی  ح   45نخواهد شد.
پديد آورد. در آمريکا    و يا پاندمی های محتمل در آينده  و اهتمام الزم را برای جلوگيری از شيوع اين پاندمی

 Strategic(   لیانبار استراتژيک ممتخصصين به دولت توصيه کرده اند که مسئولين فدرال و ايالتی بايد  
National Stockpile (   يک ژدفاع بيولو  را در قالب  Biodefense) (      جدی بگيرند و از تجربه اين بيماری

Health  Public  عمومی  ناتوی بهداشت حتی پيشنهاد ايجاد يک    46دمی های آينده بهره برداری کنند.برای پان

Treaty Organization)    برای با عضويت کشورها، همکاری و انسجام جهانی  ۀ  آيند هماهنگی های  که 
 47است.مطرح شده  هم آيد افربهداشت 

  حکومت نقش «تنظيم کننده» و «متوازن» نهاد    ،توسعه يافتگی  چنان که در مباحث تاريخیِ  هم
 )State (     دولت و   )Government (  حکومت    ،کليدی بوده و در کشورهايی مانند نروژ، دانمارک و آلمان

سياسی پديد آورد و رشد  -اجماع ملی و قرارداد اجتماعی توانسته نظمی در کليت سيستم اجتماعی ، با قانون
پس از کرونا نيز بسيار    نقش حکومت ها و دولت ها در جهانِ   ۀ مطالع  ،و توسعه را متوازن و تنظيم کند 

عمال حکمرانی مطلوب در کره جنوبی از يک طرف و  برخورد کره جنوبی و اِ   ۀاهد بود. نحو کليدی خو
ناهماهنگی های قابل توجه در حکومت ها و در دولت های آمريکای التين و غربی از طرف ديگر، بار  

ده  اصل تصميم گيری و مطلوبيت و عقالنيت در فرآيند های تصميم گيری را به ميان کشي  مهمِ   ديگر نقِش 
قابل توجهی تابع متدولوژی تصميم گيری و عملياتی کردن اين تصميم    ۀ است. جهان پس از کرونا تا انداز

و پس از آن    2020آنچه در سال    48ها به ويژه در کشور های بزرگ و مهم نظام بين الملل خواهد بود.
همکاری و يادگيری    قلِ و حدا   19-روش های بومی و ملی در برخورد با کوويد   ذِ اخنگران کننده است، ات

در ميان کشورها است. حتی هماهنگی و همکاری با سازمان بهداشت جهانی نيز محدود بوده است. اين  
 ً تقريبا که  است  آن  از  حاکی  پاندمی  واقعيت  با ظهوراين  آمادگی    ، همه کشورها  حداقل  از  و  شوکه شده 
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شروع به ديالوگ و هماهنگی    G- 20بيست کشور عضو  تا  ماه طول کشيد  سه    به طوری که  بودند   برخوردار 
    49کنند. 

اقتصاد سياسی    هم نظام بين الملل به لحاظ سياسی، و هم نظامِ   19-حتی قبل از ظهور پاندمی کوويد 
  تناقضاتِ دچار چالش های جدی بود. اين پاندمی به يک معنا    ، بين الملل از منظر رشد و توسعه اقتصادی

بهره برداری و لذت از    تنوعِ   جهانی شدن را برمال کرده است. شايد يک دليل عمده اين باشد که گسترِش 
  رضايت از وضعيت و مناسبات موجود بسياری از تصميم گيران و سياستمداران را گرفته و    دامنِ   ،زندگی

 )Complacency (    نسبتشان  آن ها را نسبت به وظايف مدنی ً حسی که در دهه    بی تفاوت کرده است.  ا
برای خدمت به مردم وجود داشت به ندرت در ميان سياستمداران  در ميان سياستمداران   1960و   1950

اپيدمی از نوعی ديگر شده اند و در    يک امروزی مشاهده می شود. به نظر می رسد سياستمداران دچار  
و شبکه های اطالعاتی و امنيتی  دو گروه قدرتمندان مالی و بانکی و اقتصادی از يک طرف    منافعِ   معرِض 

سياست به نظر می رسد در بين دو گروه اقتصادی و امنيتی در    طنابِ   50از طرف ديگر قرار گرفته اند.
سياستمداران هم از موقعيت خود لذت می برند و هر موقع    اکثر کشورها در حال زورآزمايی است. عموماً 

اين   ی در سايه 19-مقتضيات ايجاب کرد بين اين دو گروه معامله می کنند. مديريت ناکارآمد پاندمی کوويد 
تحوالت ارگانيک سياسی در جهان اتفاق افتاد. اگر مشکل و آفت در سرمايه داری و يا جهانی شدن باشد،  

ً منطقۀ  ندنو، استراليا، کانادا و  آلمان، هلند، زال طبقاتی    ۀ بايد دچار ناکارآمدی، فاصل  اسکانديناوی هم قاعدتا
راه  عامه مردم در اين کشورها نشان می دهد که    و نظام تصميم گيری نامناسب باشند. ولی آمار و رضايتِ 

سرمايه داری و جهانی   اد به نظامقزالند نو با اعت  تِ ل در نظام تصميم گيری و سياست گذاری است. دو حل
 51ا عدالت اقتصادی تنظيم کرده است.ترين هدف خود ر شدن، مهم 

در جهان پس از کرونا نقش حکومت و دولت پررنگ تر خواهد شد. اما کدام حکومت و دولت؟ با  
اقتصاد    کدام ساختار، سازماندهی، اولويت بندی، جهت گيری و پايگاه اجتماعی و اقتصادی؟ هيچ انديشمندِ 

دولت در تنظيم مناسبات رشد و توسعه اقتصادی نبوده    نقِش   کرِ منتی  ياسی از آدام اسميت تا توماس پيکِ س
اقتصادی در   . شايد بار ديگر نه تنها برای رهيافت مقابله با کرونا بلکه برای مديريت رشد و توسعه ست ا

گرفته شود. آيا دولت ها برای  از سر    19و    18» همانند قرون  حکومت   ماهيت دولت وکشورها، مباحث «
نامحدود از منابع طبيعی نقشی ايفا خواهند کرد يا اينکه شرکت های    ۀحفاظت از محيط زيست و استفاد 
خدمات  و  کاال  تقاضای  و  سياست هدايت   ،بزرگ  متقابلِ گر  روابط  بود؟  خواهند    مثلثِ   اعضایِ   گذاری 

به کانون  » حکومت، بخش خصوصی و مصلحت عامه« بازگشته    بار ديگر  نظريه های توسعه يافتگی 
در جهت    2021باعث شد بسياری مکث کنند و به سواالت و چالش ها فکر کنند. سال    19-است. کوويد 

دهی مباحث رشد و توسعه اقتصادی بسيار کليدی خواهد بود. اما يک سوال سياسی در جايگاه و محتوای  
آيا چين، آمريکا، روسيه و اتحاديه اروپا می  هد بود: توسعه يافتگی در جهان پس از کرونا تعيين کننده خوا 

دست   تسليحات   کنترل اشاعۀ و  حامی محيط زيست، عدالت اجتماعیو قاعده مند  جهانی توانند به يک نظم  
 يابند؟ 

 



 

14 
 

  *اين مقاله در کتاب زيربه چاپ خواهد رسيد: 

دکتراميرمحمد حاجی يوسفی. دانشگاه شهيد  به اهتمام  ،  سياست خارجی و روابط بين الملل، کرونا
  1399 ، بهشتی

  پاورقی ها:

1. https://www.cfr.org/report/keeping-our-edge/ 
2. https://sariolghalam.com/2017/08/27/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-

%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-
%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-
%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9-
%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ae/ 

3. Elbridge A. Colby and A. Wess Mitchell, “The Age of Great-Power Competition,” in Foreign 
Affairs, January-February 2020, pp. 118-122.  

4. https://www.statista.com/statistics/372900/number-of-chinese-students-that-study-in-
the-us/ 

5. Elbridge A. Colby and A. Wess Mitchell, op. cit., p. 122.  
6. Ibid., pp. 123-124.  
7. https://www.huffpost.com/entry/population-explosion_b_9837278 
8. Milton Friedman, Capitalism and Freedom, 1962. (Chicago: University of Chicago Press), pp. 

2-22. 
9. Michael Osterholm and Mark Olshaker, “Chronicle of a Pandemic Foretold,” Foreign Affairs, 

July-August 2020, pp. 12-13. 
10. Ibid., p. 13. 
11. Ibid., pp. 13-14.  
12. https://www.statista.com/statistics/901146/number-of-arrivals-from-china-in-tourist-

accommodations-in-the-eu/ 
13. https://knoema.com/atlas/Italy/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-

to-GDP/Contribution-of-travel-and-tourism-to-GDP-percent-of-GDP and 
https://greece.greekreporter.com/2019/05/30/tourism-now-generates-over-one-quarter-
of-greeces-gdp/ 

14. https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html 
15. https://www.statista.com/statistics/268750/global-gross-domestic-product-gdp/ 
16. Global Economic Prospects, World Bank Publication, June 2020, pp. xv, 3. 
17. Ibid., p. 4. 
18. Ibid., pp. 15-18, 20.  
19. Ibid., p. 21. 
20. Tamara Rush et al, “surging US virus cases raise the fear progress is slipping,” Associated 

Press, June 23, 2020. 
21. Anna Diamantopoulou, “Five ways that the coronavirus should transform the EU,” European 

Council on Foreign Relations, June 3, 2020. 
22. Global Economic Prospects, op. cit., pp. 69-71. 
23. Ibid., pp. 76-77, 80-91.  
24. Ibid., pp. 94-97. 
25. Ibid., pp. 99-103. 



 

15 
 

26. Ibid., p. 140. 
27. Ibid., pp. 143, 145. 
28. https://www.cnn.com/travel/article/cruise-industry-coronavirus-aftermath/index.html 
29. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8218267/Thousands-cars-line-Los-Angeles-

food-bank.html 
30. https://www.theguardian.com/business/2020/jun/25/us-unemployment-figures-latest-

coronavirus-pandemic-economy 
31. Global Economic Prospects, op. cit., pp. 151-152. 
32. Ibid., pp. 157-159. 
33. World Economic Outlook, June 2020, IMF, p. 2.  
34. Ibid., pp. 2-5, 17.  
35. Ivan Krastev and Mark Leonard, “Europe’s pandemic politics; How the virus has changed 

the public’s worldview,” European Council on Foreign Relations, June 23, 2020.  
36. Ibid. 
37. Ibid. 
38. https://www.thejakartapost.com/academia/2020/06/02/asean-solidarity-and-response-

in-the-face-of-covid-19.html 
39. https://www.youtube.com/watch?v=_YCW_HiYwek&mkt_tok=eyJpIjoiTVRVMVlqRmtabUk

wWXpoaSIsInQiOiJvckdhTkpTb3ROMFwvXC81SGo1VlNyM3Rmd0twbTlWQWdOMUMrWW
ViM1FBSTkzRUJxK2d5b2JkcThcL2NrN0VsbVlRVjFDbm9SakU5dERkTGdwR0VvYWF1ZHpq
OGw5Qkw1UnBsNTgzdFhBc0E0b2NGMjVWemdhb2RKZTJyRG1WblpOdyJ9 

40. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2020/leaderless-struggle-democracy 
41. https://www.youtube.com/watch?v=TFdpomyjjyY&feature=youtu.be  
42. Bloomberg News, June 24, 2020. 
43. “Covid-19 and Development,” Conversation with Larry Summers, Center for Global 

Development, Washington DC, June 10, 2020.  
44. World Economic Outlook, op. cit., pp. 5-6, 10.  
45. Ibid., p. 19.  
46. Michael Osterholm and Mark Olshaker, op. cit., p. 22.  
47. Ibid., p. 24. 
48. Danielle Allen, “A More Resilient Union,” Foreign Affairs, July-August 2020, pp. 35-38. 
49. Stewart Patrick, “When the System Fails,” Foreign Affairs, July-August 2020, pp. 42-46. 
50. https://sariolghalam.com/2020/02/24/1889/ 
51. https://sariolghalam.com/2019/12/10/ 

 


