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کشور های توسعه نیافته و در حال توسعه بر 19-اثیرات عمده همه گیری کوییدت  

 نویسنده : سید امین توکالنی

 مقدمه

با توجه به تنها راهکار متخصصان سالمت برای جلوگیری از انتشار هرچه  19-پس از شیوع همه گیری کووید

بسیاری از مشاغل و کسب و کار های دارای جنبه ، بیشتر این ویروس یعنی قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی

، در عین حال در زنجیره های تولیدی که نیازمند حضور تعامل با تقاضا کنندگان دچار رکود و تعطیلی شدند

نیروی انسانی بسیار بود نیز همین مسئله به وقوع پیوست و فرآیند تولید نیز با اختالالت بسیاری در سرتاسر جهان 

 مواجه شد .

 4.9این کاهش در عرضه و تقاضا موجب رکود و در نتیجه کوچک شدن اقتصاد جهانی به میزان دست کم تاکنون 

درصد ) به اعالم بانک جهانی( گردیده است اما علی رغم انتظارات برخی مبنی بر بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط 

وس را مهار کرده اند نشان می دهد برای ، مشاهدات در کشور هایی که شیوع این ویرقبل از شروع همه گیری

 .بازگشت اقتصاد به شرایط پیش از شیوع این همه گیری باید زمان بسیار بیشتری را صبر کنیم

در کشور چین که طبق اعالم مقامات رسمی همه گیری کنترل شده و خاتمه یافته و دیگر محدودیت دولتی برقرار 

 .ت خود از زمان پیش از شیوع این همه گیری فعالیت می کنددرصد ظرفی 90نیست ، همچنان اقتصاد در 

، رفتار اقتصادی مردم سوئد با همچنین در کشور سوئد که هیچگاه به طور رسمی محدودیت دولتی اعمال نشد

 .ربه کرده اند تفاوت چندانی نداردمردم کشور دانمارک که تا کنون محدودیت های متعددی را تج

بنگاه ها و مصرف کنندگان در معرض فشار های بسیاری برای حفظ وضعیت خود یا جلوگیری در این شرایط سخت 

از ضرر های هرچه بیشتر قرار دارند . اختالالت در زنجیره جهانی تولید فرآیند جهانی شدن را با تهدیدی جدی 

ی کشور ها ، به عقب گرد در رو به رو ساخته و طرفداری از ملی گرایی و انتقال زنجیره های تولید به درون مرز ها

 فرآیند جهانی سازی دامن می زند .

های تولید خود را به یی که با هزینه های بسیار زنجیرهدر چنین شرایطی دولت ها برای حمایت از کسب و کار ها

ه کشور های خود باز می گردانند و در نتیجه برای سود ده بودن در مقابل رقبای خود نیازمند حمایت های تعرف

، در کنار تمام این نه های جاری افراد منجر خواهد شد، این مسئله خود به افزایش هزیای دولت ها می باشند

هزینه های افزایش یافته باید در نظر داشت که با توجه به رکود در تقاضا هرگونه هزینه های اضافی برای تراکنش 

 خواهد افزود.های مالی به هزینه های تولید کنندگان و مصرف کنندگان 



شدن را با چالش  یجهان ندی، فرآ2020 یروز ها نیاز نخست 19-دیکوو روسیو یریهمه گ وعیبا شاز طرفی دیگر 

جوامع بلکه ارتباط اقتصاد  ینه تنها ارتباطات اجتماع روسیو نیا وعیش ی، چالش هامواجه ساخت یاریبس یها

 .قرار داد ریتحت تاث زیالملل را ن نیب

مسائل  ریرا درگ یاریقرارداده و بس ریرا به شدت تحت تاث یاقتصاد جهان 2008با بحران  زیکرونا ن وعیاز ش شیپ اما

 یو محافظه کار ییگرا یمل یحام یگروه ها دیمسئله باعث گرد نیخود نمود ، ا هیاول یها ازین نیو تام یاقتصاد

، شدند یمل عیو صنا یاز مشاغل داخل یدولت ها تیخواستار حما یاریو بس افتهی یشتریب انیدر ملل مختلف حام

، از جمله مشهود بود 2018 یال 2014مداران مختلف از سال  استیس یمسئله به طور مشخص در شعار ها نیا

و  نیمتحده و چ االتیا انیم یکار آمدن دونالد ترامپ و جنگ تجار یتوان به رو یها م دگاهید نیا راتیتاث

  .، اشاره کرداروپا هیو خروج انگلستان از اتحاد تیون با شعار برگزس جانسیبور یرینخست وز

 یاریبس 19-دیکوو وعیقبل از ش یکه حت دیمواجه گرد یجد ییالملل با چالش ها نیمسائل تجارت ب نیدنبال ا به

 19-دیکوو وعیش اما زا بوده اند بیآس یتجارت جهان یقرارداد که عمده آن ها برا ریاز کسب و کار ها را تحت تاث

مقدار  نیکه ا دیگرد( IMF به نقل از) درصد 4.9به مقدار  یآن موجب کوچک شدن اقتصاد جهان یها امدیو پ

 .بوده است 2008سال  یبرابر نرخ رشد منف نیچند

از  یگریکه موج د ستی، دور از انتظار ن2008سال  یپس از بحران اقتصاد ینگاه به گذشته و مرور رخداد ها با

 یم.در جهان شاهد باش ندهیآ یرا در سال ها ییگرا یو محل ییگرا یمل

اما تمام این تحوالت شرایط رشد و توسعه را برای کشور های در حال توسعه  بیش از پیش دشوار می سازد چرا 

 کشور های توسعه یافته ، معدود مزیت های کشور های در حال توسعه بی اثر یا که با انتقال زنجیره های تولید به

 .صادرات مواد خام منحصر خواهد کردکم اثر خواهد شد و آن ها را به یک چرخه وارداتی کاال های نهایی و 

 اختالل در زنجیره تولید 

بسیاری از کاال و خدمات بزرگترین هلدینگ ها اقتصادی در جهان توسط کارگران آسیایی و در کشور هایی مانند 

 . ی آسیای جنوب شرقی تولید می شود چین و هند و سایر کشور های حوزه

استوار است اما با شروع  یالملل نیب دیتول ی رهیانواع کاال ها و خدمات بر زنج نیتام یامروز برا یاقتصاد جهان

 یبرخ یجد یها انیخود موجب ز نیمنتفع شدند و ا ای دهید بیتقاضا آس راتییمختلف بر اثر تغ عیصنا یپاندم

 .دیاز کشور ها گرد یبنگاه ها و معدود یبرخحال انتفاع قابل مالحظه  نیکشور ها و در ع یبنگاه ها و حت

 نیتام رهیاز کاهش تقاضا و گسست زنج یناش انیگالدش تنها بر اثر زماه اقتصاد بن 6طور مثال تنها در ظرف  به

و این مسئله با توجه به پیش بینی ها از  دالر متضرر شد اردیلیم 3.2به  بیواسطه در صنعت پوشاک قر یکاالها

، به معنی بیکاری دائمی بسیاری از کارگران این ت قبلیهانی در کوتاه مدت به وضعیعدم بازگشت حجم اقتصاد ج

دست کشور های در حال توسعه می باشد ، به عالوه وقوع چنین بحران هایی به عالقه بیش از پیش دولت ها به 



درون مرز های شان می انجامد که این مسئله نیز به نوبه خود ضمن آسیب جدی به فضای  انتقال خطوط تولید به

کسب و کار و اشتغال در کشور های توسعه نیافته و در حال توسعه ، منجر به توقف فرآیند انتقال محدود دانش و 

ه در دهه های آینده با تکنولوژی کشور های توسعه یافته به سایر کشور ها نیز می شود ، پیامد های این مسئل

بیشتر شدن بیش از پیش شکاف میان کشور های توسعه یافته و سایر کشور ها در زمینه ثروت، سطح عمومی 

 .ر در این کشور ها آشکار خواهد شدزندگی و کیفیت و رفاه بیشت

 مسائل داخلی مشترک

رفتن شغل  نیجامعه از ب یآن برا یها امدیپ نیتر یاز اصل یکیدهند  یرخ م یاقتصاد یکه بحران ها یهنگام

شود ، افراد نسبت  یتکرار م یکوتاه یمسئله در بازه زمان نیکه ا ی، هنگامکسب و کار هاست یبرخ یلیها و تعط

 جهی، در نتگذارد یم ریتاث استیدر جهان س نآنا یمسئله بر انتخاب ها نیخود حساس تر شده و ا یشغل تیبه امن

 ریچشمگ یکه نسبت به مسئله اشتغال وعده ها ندیآ یکار م یرو ی، افراداستمدارانیسانتظارات از  نیا جادیا

از کسب و  تیاشتغال در کشور خود و حما شیافزا یبرا استمدارانیس یارائه کنند ، اما از جمله راهکار ها یتر

 نی. ااست یداخل یبنگاه ها بیواردات کاال و خدمات رق تی، وضع تعرفه ها و ممنوعبیدر معرض آس یکار ها

 استیس زین نیآن کشور چ جهیبه وضوح قابل مشاهده بود و در نت نیمتحده و چ االتیا یمسئله در جنگ تجار

شدند و مشاغل  فعهدف در هردو کشور منت یبنگاه ها یگرفت که در کوتاه مدت برخ شیاقدام متقابل را در پ

 یکاالها یمتیق راتییدر هر دو کشور ) بر اثر تغ دیتول یها هنیهز راتییشد اما در بلند مدت و با تغ جادیا یدیجد

مسئله موجب  نیرفت و هم شیپ نیطرف انیبه سمت ز طی( شرانهاده ها بر اثر وضع تعرفه ها یواسطه و برخ

 یها و برخ تیکاهش محدود یبرا هیتوافق اول کی تیتر و در نها صیحر هینسبت به توافقات اول نیتا طرف دیگرد

 . ندیتعرفه ها وضع نما

، الزم را ندارند ییاشتغال در بلند مدت کارا جادیا یها برا استیس نیکند ا ی، که ثابت منکته قابل مالحظه اما

 یمتحده برا االتیدولت ا یبنگاه ها از سو قیرغم تشو ی، علها و تعرفه هاست تیمحدود نیواکنش بنگاه ها به ا

 یبرا یاریبس یها نهیاقدام که هز نیا یبنگاه ها به جا زا یاری، بسکشور نیبه ا نیانتقال کارخانجات خود از چ

دو  یعنی، و هند  )به مانند سامسونگ و اپل( منتقل نمودند تنامی، کارخانجات خود را به وداشت یآن ها در پ

، دیگرد یبنگاه ها م نیا یها نهیارزان که باعث کاهش هز نیکار و زم یرویبا همان مولفه ن گرید ییایکشور آس

را  یمتفاوت یاستراتژ زیمتحده بازگرداندند ن االتیکه کارخانه جات خود را به درون خاک ا زین ییآن بنگاه ها ماا

را به  یانسان یرویخود به استخدام ن ازیخود ، ن دیکردن خطوط تول ینیو ماش یساز کیگرفته و با اتومات شیدر پ

اما در بلند مدت  افتیمتحده کاهش  االتیدر ا یکاریکه هر چند در کوتاه مدت ب گونه شد نیحداقل رساندند و ا

کشور نداشت و در صورت تداوم  نیا نیبر جامعه شاغل یچندان ریتاث استیس نیشده در اثر اتخاذ ا جادیمشاغل ا

 نیاز شروع ا شیرفته و اوضاع از زمان پ نیاز ب یاریرفت که مشاغل بس ی، مهیبا همان شدت اول یجنگ تجار

 . بدتر شود زین یجنگ تجار



دادن رابطه  رییو تغ یتعرفه ا یجنگ ها جادیبا ا یتوانند حت یبا بروز بحران کرونا در جهان ، دولت ها نم حال

 هیمختلف و اتحاد یرو کشور ها نیخود کنند و از ا یاقتصاد ها یایاقدام به اح زیکشور ها ن یمبادله خود با بعض

مسئله موجب  نیآورده اند و ا یدر جامعه خود ، رو آن عیو باز توز یمرکز یراض پول از بانک هااروپا به استق

 نیبر اثر ا زین ورویحال ارزش دالر و  نیشده است و در ع یسابقه ا یدولت ها به سطوح ب نیا یها یبده شیافزا

-دیو نه تا زمان اعالم کشف واکسن کوو افتیکاهش  اریسابقه دولت ها در مقابل طال بس یب یها یدست و دلباز

تواند  یساخته تنها در کوتاه مدت م یها که دولت ها را غرق در بده نهیهز نینکرد . اما ا یرییتغ طیشرا نی، ا 19

 االتی، دولت اواکسن عیشدن زمان کشف و توز یبا توجه به طوالن نکهیآنان کمک کند ، کما ا یبه اقتصاد ها

قدرت  نیدر ارزش پول و ا میعظ یدستکار نی. انمود یمعرف 2021را در آستانه سال  دیجد یتیمتحده بسته حما

 یخود اقدام و رمز ارز ها یعادت ها رییگذاران را بر آن داشته که نسبت به تغ هیاز سرما یاریبس داریناپا دیخر

رمز ارز ها بدون کارمزد  نیه ا، چرا کدهند حیسهام ترج یحت ایوجه نقد  ینگهدار یرا به اشکال سنت یتالیجید

 یگذاران به خوب هیکه سرما ی. مسئله اممکن است ریغ بایتقر زیاز آن ها ن اتیاخذ مال یبرا یلتبوده و نظارت دو

ها  اتیانبوه مال جهیها برآمده و در نت یبده نیدر صدد جبران ا دیدولت ها با یاست که روز نیاز آن آگاه اند ا

 یگذاران خواهد شد . با نگاه هیو سرما هیخود منجر به فرار سرما یمسئله به خود نیکارمزد ها را لحاظ کنند و ا

متحده به شکل  االتیدر ا یدولت یکمک ها ازمندانیخانمان و ن ی، افراد بکارانیکه تعداد ب میابی یبه آمار در م

از کسب و کار  یاری، شکل بس یماریب نیا وعیه با توجه به شاست ک یدر حال نیو ا ابدی یم شیافزا یروز افزون

 ازین میمسئله انتظار دار نی، با در نظر گرفتن ارود یم شیشدن پ ینیو ماش یتالیجیو به سمت د افتهی رییها تغ

 ازمندیخود ن یحفظ درآمد ها یبرا یمیعظ لیهر روز کمتر از قبل شده و خ یدر مشاغل صنعت یانسان یرویبه ن

افراد  دیحفظ قدرت خر یبرا کردن نهی، اما دولت ها صرفا در حال هزخواهند داشت ییو مهارت افزا یباز آموز

 یباز آموز نیرود ا ی، انتظار نمداران هیسرما تیحقوق مالک یقابل انتظار برا داتیحال حاضر هستند و با تهد یبرا

دولت ها هم چنان با  زیکه پس از پشت سر گذاشتن بحران کرونا ن ستیدهد و دور از انتظار ن یآنان رو نهیبا هز

که خود دولت ها  یطیبار در شرا نی، اما امواجه باشند یدولت یبه کمک ها ازمندانیو ن کارانیاز ب یمیعظ لیخ

 ند.ده رییرا تغ طیشرا شتریبدهکار تر از آنند که بتوانند با استقراض ب زین

  سرمایه

سرمایه یکی از پیش نیاز های هر فعالیت اقتصادی است و یکی از ضعف اصلی کشور های توسعه نیافته و در حال 

توسعه این مسئله می باشد که قادر به تامین سرمایه برای فعالیت های تولیدی در اقتصاد خود نیستند ، این 

را دو چندان کرده است اما این کشور ها  موضوع آسیب پذیری این کشور ها را در شرایطی مانند این همه گیری

های کشور های توسعه یافته در مبادالت تنها از کاهش سرمایه گذاری آسیب نمی بینند بلکه به دلیل تسلط ارز

بین المللی و انتشار بیش از پیش این ارز ها توسط کشور های توسعه یافته باعث شده تا حتی در صورت جذب 

کمتری برای شروع فعالیت ها به اقتصاد این کشور ها تزریق شود و در عین حال بانک سرمایه گذاری عمال ارزش 



، در عمل از های مرکزی این کشور ها نیز که ذخایر خود را با ارز های بین المللی از این دست تشکیل می دهند

 . اعتبار کمتری برای سرمایه گذاری داخلی برخوردار خواهند بود

ید و انحصار تکنولوژی به کشور های توسعه یافته در حال شکل دادن جریان سرمایه گذاری انتقال چرخه های تول

جدید است که بر خالف جریان قبلی که از کشور های توسعه یافته به سمت کشور های در حال توسعه در جریان 

زش افزوده مجبور ارزش سرمایه خود و ایجاد اربود ، حال این کشور های در حال توسعه هستند که برای حفظ 

 .به سرمایه گذاری یا سهام داری هلدینگ های بزرگ جهانی خواهند بود

باشد اما  یطرف م ینقل و انتقاالت پول در سطح جهان است که اصوال مستقل و ب یشبکه اصل فتییسو ستمیس

 ستمیس نیآن در ا یو بانک ها ورکیویبازار ن ینفوذ باال ژهیو به و ییکایآمر یدالر و بانک ها یبا توجه به نفوذ باال

مختلف را  یدولت ها و سازمان ها ایافراد  یدسترس ندتوا یمتحده اراده کند م االتی، عمال هر زمان که ایجهان

 . سوال برده است ریرا ز یمال ستمیس نیو استقالل ا یطرف یمسئله ب نیبا اختالل مواجه کند و ا ستمیس نیبه ا

در مقاطع  یمتعدد یو حقوق یقیو اشخاص حق هیو روس رانیا یو دولت ها ینیچ یاز بنگاه ها یاریرو بس نیا از

، این تسلط نهادی شبکه باز ماندند نیمتحده از اتصال به ا االتیدخالت دولت ا ای تیبواسطه حساس یمختلف

اساسی باعث می شود حتی هدایت سرمایه ها به مقاصد و مصارف خاص تا حدی برای کشور های توسعه یافته 

 .فته و در حال توسعه ایجاد نمایندممکن شده و حتی موانع بیشتری برای سرمایه گذاری در کشور های توسعه نیا

 فقر

بین رفتند و مشاغل برجای مانده نیز با کاهش تقاضا رو به رو شدند  مشاغل بسیاری از 19-بر اثر همه گیری کووید

، این کاهش تقاضا در برخی مشاغل خدماتی به دلیل تهدید مستقیم ابتال بر اثر ویروس بسیار چشم گیر بوده و از 

خود اتکا آن جایی که درآمد ها در این دوره کاهش یافته است بسیاری ماچارند برای امرار معاش به سپرده های 

درصد جمعیت کشوری  32کنند که این مسئله زمانی بغرنج می شود که طبق آمار بانک مرکزی ، چیزی در حدود 

 .جامعه با فقر و تامین معیشت است به مانند ایران ، هیچ سپرده رسمی نداشته و این مسئله نشانگر درگیری جدی

ها با توجه به ته و در سطح بین المللی نیز کشورملی نداش اما این فقر همانگونه که پیشتر اشاره شد صرفا جنبه ی

کاهش سرمایه گذاری خارجی های توسعه یافته و ی کشوربه درون مرز ها دیانتقال خطوط تولمسائلی از جمله 

شد که این مسئله هدا، باعث افزایش شکاف درآمدی ملل گوناگون خوهای توسعه نیافته و در حال توسعهدر کشور

سازی و اتوماتیک ت اما از آن جا که فرآیند هوشمندحران های مهاجرتی گسترده ای در پی خواهد داشخود ب

های های کشوردر راستای کاهش هزینه های تولید در درون مرزسازی صنایع نیز با شدت بیش از پیش )

، فرصت ی توسعه نیافته، به نظر نمی رسد حتی در صورت مهاجرت مردم کشور ها( دنبال می شودیافتهتوسعه

 .های شغلی بسیاری در انتظار این مهاجران باشد



در پی این مسئله می توان انتظار داشت این فقر گسترده و بدهی های دولت ها بر اثر این همه گیری موجب ایجاد 

نارضایتی های گسترده در کشور های در حال توسعه و توسعه نیافته شده و موج های متعددی از قیام و آشوب و 

له خود احتمال قدرت گیری و یا تداوم دولت اجتماعی را در پی داشته باشد که این مسئ-بی ثباتی های سیاسی

.باشدایع و تحوالت اخیر لبنان می، مثال بارز این موضوع وقهای ضد توسعه ی در این کشور ها را تقویت می کند  

همچنین اختالف طبقاتی موجود در کشور ها موجب شکل گیری جنبش هایی علیه سرمایه داران خواهد شد که 

، منتهی به مهاجرت و خروج بیش ه منجر به تهدید حقوق مالکیت این افراد در جوامع شوداین مسئله در صورتی ک

 .از پیش سرمایه از کشور های در حال توسعه و توسعه نیافته خواهد شد

 جمع بندی

نه تنها ممکن نیست که بسیاری از آثار آن  19-صد البته که ذکر و تحلیل تمام آثار شیوع همه گیری کووید

همچنان نهفته بوده و در بلند مدت باید به انتظار بروز و حدوث آنان نشست اما اصلی ترین مسائلی که در کوتاه 

، این همه گیری در کنار تصمیمات اشتباه شدمدت جوامع را با خود درگیر نموده حول محور های بحث شده می با

کشور ها نسبتا با ثبات حکومت ها می تواند چنان کنش هایی ایجاد کند که کشور هایی که آنان را به عنوان 

حساس بوده ، لذا فرآیند تصمیم گیری در شرایط فعلی بسیار ، تا مدت ها درگیر پیامد های آن باشنداسیمشنمی

، نسبت به جلب آرای م حکومت ها ضمن رجوع به آراء متخصصان امر در حوزه های مختلفو نیاز است که عمو

عمومی در اجرای برنامه ها و راهکار های مختلف اقدام نمایند تا هزینه های اجتماعی و سیاسی برنامه های در 

ی جامعه بتوانند از این دست اجرا نیز کنترل شده و با حداقل هزینه های اقتصادی و توزیع متناسب آن میان اعضا

، الزم به بحران عبور کرده و به گرداب حکومت های کوتاه مدت و نظم های دسترسی محدود اولیه دچار نشوند

ذکر است که این همه گیری علی رغم نکات منفی و آسیب هایی که به همراه داشت یک امتیاز بزرگ را برای 

ساخت های خود به ویژه ه اجبار این کشور ها به بروز رسانی زیرهای در حال توسعه فراهم آورد و آن مسئلکشور

ری افزایش کاسته شده و بهره و در حوزه تکنولوژی های نو بوده است و از این محل بسیاری از اتالف هزینه ها

های مینهآموزی خود در ز، همچنین در یک شرایط اجباری بسیاری از افراد تحت فشار نیاز بازار نسبت به بازیابدمی

ها را برای انجام ودند و این مسئله نیز هزینه دولتهای مربوط به فناوری های نو اقدام نممختلف دانش و مهارت

 .استر قالب یک برنامه رسمی کاهش دادهاین فرآیند د

بت با در نظر گرفتن جمیع جوانب می توان انتظار داشت در صورتی که دولت ها در کشور های در حال توسعه نس

به اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیات و امکانات موجود اقدام کرده و با اتکا به دانش و تجربه موجود از تجارب 

قبلی و تجارب کشور های توسعه یافته با مسائل خود مواجهه مناسبی داشته باشند و موافقت جامعه را نیز در 

می تواند فرصتی باشد که علی رغم کاهش حجم  برنامه های پیشنهادی خود کسب کنند ، این بحران به راستی

اقتصاد ، با افزایش بهره وری بتوان این وضعیت را در بلند مدت پشت سر گذاشت و نسبت به بازگشت به سطوح 

 قبلی تولید و سرمایه گذاری برنامه ریزی کرد .



با همه گیری آنفوالنزای  اجههنمونه بارز این مسئله کشور ویتنام می باشد که با استفاده از تجارب قبلی در مو

، اقدامات پیشگیرانه را به هنگام آغاز نمود و با مدیریت مناسب توانست ضمن بازگشایی بخش های مختلف پرندگان

، همچنین برخی کشور های آفریقایی را نیز کنترل کند 19-اقتصادی ، آمار مبتالیان و مرگ و میر ناشی از کووید

الیان ، آمار تلفات و مبتیریت صحیح و اطالع رسانی به موقعبوال را داشتند ، توانستند با مدنیز که تجربه مواجهه با ا

، پایین نگاه داشته و تاثیرات اقتصادی زات و امکانات و نیروی های متخصصهای تجهیخود را علی رغم تمام کمبود

 این همه گیری را نیز دست کم در سطح ملی به حداقل برسانند .
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