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چگونه كوويد ١٩-اقتصاد را باز سازي مي كند

يك همه گيري  ،دو سرنوشت ممكن در آينده
يك سال پس از شيوع كوويد ،١٩-جهان در برابر اين همه گيري درمانده است .اقدامات
انجام شده براي مقابله با آن موجب ايجاد بحران سه گانه ،اقتصادي  ،سياسي و مدني شده
است .در حال حاضر دو روند عمده تقويت شده است :پيروزي صنايع ديجيتال و بازگشت
دولت به عنوان رهبر سرمايه داري .دو حركت مكمل يكديگر...
نوشته Robert Boyer
اقتصاددان نويسنده كتاب  ،سرمايه داري ها در برابر آزمون همه گيري«) ( Les Capitalismes à l’épreuve de la pandémieكه اين متن
از آن الهام گرفته است *
ترجمه باقر جهانباني

اقتصاددانان به ندرت به فرآيندهائي عﻼقه نشان مي دهند كه بواسطه آنها قوانين بازي نهادها و سازمان
هائي شكل مي گيرند كه در پيوند با يكديگردر مقابل يك رژيم اقتصادي  -اجتماعي مسلط مقاومت مي
كنند .عدم درك آنها از ركود بلند مدت ،پس از فروپاشي رژيم شوروي در روسيه گواه اين كاستي است.
در هر صورت اين پرسشي است كه در مورد خروج از ُكمائي نيز مطرح ميشود كه اقتصاد ها براي
متوقف كردن همه گيري كوويد ١٩-درآن فرو رفته اند :چگونه مي توان سيستم اقتصادي كارآمدي را از
اجزاي جدا شده از يكديگر ،بازسازي كرد ؟

در صورت عدم بازگشت به عقب  ،هر كس بر اساس باور هاي ايدئولوژيك )عقيدتي( خويش رويكردي
هنجاري ارائه مي دهد .سازمانهاي كارفرمايان ميگويند ،براي تسهيل بازگشت به فعاليتها بايد ماليات بر
توليدات حذف شود .محققان و جنبش هاي چپ خواهان بازگشت ماليات بر ثروت ،بر قراري ماليات
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موقت يا دائمي بر درآمد هاي باﻻ ،بمنظور روي آوردن به سمت عدالت اجتماعي بيشتر هستند .برخي
ديگر پيشنهاد مي كنند » بايد همه چيز را از صفر شروع كرد«  :زمان آن رسيده كه فروپاشي زيست
محيطي را در نظر بگيريم و روند رشد نزولي اقتصاد)وا رشد اقتصادي( كه قرنطينه آنرا ممكن ساخت را
ادامه دهيم.

براي شروع ،به بررسي ميراث دو دهه گذشته نياز داريم .همه گيري در زماني اتفاق مي افتد كه
 ٢٠٠٨و بازگشت نظارت دقيق بر امور مالي انجام نپذيرفت .برعكس :اين امر موجب
٢
خروج از بحران
حفظ نرخ بهره نزديك به صفر براي تحريك فعاليت اقتصادي ،و منشا طغيان سوداگري هاي تكراري از
جمله در مورد نفت و مواد خام در جوامع تحت سلطه بازار هاي مالي گرديد) .(١در آمد سرمايه سر به
فلك كشيد وبه نا پايداري اشتغال وافزايش مداوم نابرابري ها دامن زد .در آغاز سال ، ٢٠٢٠
سياستمداران تصور نمي كردند كه يك ويروس قادر به جلوگيري ازاين روند قدرتمند باشد.

عدم قطعيت پزشكي
البته متخصصان بهداشت عمومي با تجربه هاي پيشين از مشاهده سندرم حاد تنفسي) (SRASو )(H1N1
به اين نتيجه رسيده بودند كه مي بايست خود را براي بازگشت بيماري هاي همه گير كه احتمال آن با
گسترش رفت وآمد بين المللي افزايش مي يابد آماده كرد .اين پيام در آسيا شنيده شد ولي نه در آمريكا
و اروپا ،بدتر از آن ،دولت ها تﻼش كردند كه هزينه هاي بهداشتي را محدود كنند ،حتي در مورد
تجهيزات اساسي براي مبارزه با اپيدمي ها .وقتي پيشرفت سريع بيماري و عدم برنامه ريزي موثريعني
آزمايش براي شناسائي بيمار ،رديابي و جداسازي ،آنها را مجبوربه يك اقدام بنيادي  -قرنطينه – مي كند
تشويش و پريشاني باﻻ ميگيرد .اين امر نابرابري در صد همه گيري بين مناطق وسيعي از اقتصاد جهان و
بين كشورهاي نزديك از نظر جغرافيايي )به عنوان مثال فرانسه و آلمان( را توضيح مي دهد.
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تصميم بسياري از دولت ها در اولويت قرار دادن دفاع از زندگي انسان بجاي ادامه نظم حاكم آزادسازي
اقتصادي ،كه موجب تضعيف سيستم بهداشت و درمان شده بود  ،الويت ها را درطبقه بندي تصميمات
برعكس مي كند .اين تغيير غيرمنتظره و ناگهاني  ،مجموعه اي از كاهش مصرف  ،نوسان نرخ ارز  ،كنار
گذاشتن ارتدوكسي بودجه اي و غيره را موجب مي شود.

شيوع كوويد ١٩ -مفسران و دست اندر كاران را غافلگير كرد و نتوانستند كلماتي را براي توصيف
وضعيتي كه مي بايست با آن برخورد شود ،پيدا كنند .آيا اعﻼم جنگ عليه ويروس ،پس از جنگ عليه
تروريسم عاقﻼنه بود ؟ آيا عنوان كردن »ركود اقتصادي« براي كليه فعاليتهايي كه براي مبارزه با همه
گيري و زندگي روزمره ضروري است ،عبارتي مناسب ميباشد؟

افراد غيرمتخصص و رهبران سياسي عقيده داشتند كه پيشرفت در زيست شناسي امكان كنترل سريع
كوويد ١٩-را فراهم مي كند .اين تفكر ناديده گرفتن هشدار محققان ويروس شناس بود :هيچ گونه
ويروس نمونه اي وجود ندارد ،هر كدام داراي خصوصياتي هستند كه بايد هنگام شيوع بيماري كشف
شوند .بنابراين مقامات مجبور شدند در برابر عدم قطعيت پزشكي ،تصميمات گسترده اي بگيرند .چگونه
مي توان تصميم گرفت ،زماني كه نمي دانيم فردا با چه چيزي روبرو خواهيم شد ؟ خداحافظي با محاسبه
اقتصادي منطقي ! پناه بردن به يك سيستم تقليد عمومي شده :بهتر است همه با هم اشتباه كنيم تا اينكه
به تنهائي درست بگوئيم .بنابراين  ،دولت ها از يكديگر نسخه برداري كرده و در نهايت همه از يك مدل
گسترش همه گيري استفاده مي كنند .سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در صندوق هايي كه از شاخص
بازار سهام تقليد مي كنند رضايت مي دهند  ،زيرا آنها اطﻼعات درست ومعتبر مربوط به ارزش گذاري
دارايي هاي مالي را ندارند .به همين ترتيب  ،دولت ها بدون دور انديشي ،به نوآوري هاي بي سابقه دست
ميزنند كه عدم اطمينان را افزايش مي دهد زيرا هيچ كس تأثير نهايي را بر همه گيري نمي داند.

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :نوامبر ٢٠٢٠
اين مسائل تا حدودي ماهيت برخورد كلي تصميمات و تناقضات ناشي از سخنراني هاي رسمي را توضيح
مي دهد .اين عدم اطمينان فراگير ،پيامد مهمي از نظر پاسخگويي به مسائل را در بر دارد:
زماني كه موثرترين روش هاي استراتژيك شناخته شده و مطرح شوند ،آيا شهروندان آسيب ديده در اثر
درمان نا مناسب با بيماري همه گير مي توانند عليه بنيادهاي بهداشتي يا حتي در برابر سياست ها بكار
گرقته شده شكايتي را ارائه دهند ؟

از آنجا كه تصميم به تعطيلي واقعي اقتصاد باعث مي شد كه شكننده ترين شركت ها ورشكسته و ضعيف
ترين ها با مشكل روبرو شوند ،مي بايست اين تصميم با اقدامات پشتيباني از شركت ها و حقوق
كارمندان همراه باشد .در فرانسه  ،سهم عظيم دولت در اين پشتيباني ها در تضاد با پروژه بازگشت به
تعادل بودجه عمومي است :ضرورت بهداشت عمومي و فوريت آن است  -اگر ترس نباشد – كه بازبيني
دكترين جديد دولتي را توجيه مي كند .اما اميدهاي پيروزي سريع بر ويروس از بين رفته و بايد
اقدامات بهداشتي و بنابر اين افزايش بودجه مربوط به آن ادامه و بنابراين تﻼش هاي بودجه اي بايد
افزايش يابد .زندگي انسانها  ،كه به نظر مي رسيد بي ارزش است  ،اكنون هزينه دار مي شود.
گردشگري  ،رستورانها  ،حمل و نقل هوايي  ،سرگرمي ها ،خﻼصه كليه بخش ها در آستانه ورشكستگي
قرار دارند و سازمان هاي حرفه اي آنها خواستار بازگشت به فعاليت اقتصادي پايدارتر هستند.اما چنين
اقتصادي نمي تواند همان چيزي باشد كه در سال  ٢٠١٩بود  ،زيرا موانع شيوع ويروس بر روي بهره
وري  ،هزينه ها و سودآوري سنگيني مي كند.

اگر حساسيت هاي توليد شده در اثر ويروس كرونا بنظر پايدار ميرسيد ،همه گيري مي توانست موجب
آگاهي شود  :جستجوي رفاه مي توانست به سنگ بناي جوامع تبديل شود .اين پيش بيني خوش بينانه
بايد تعديل شود ،زيرا ويروس كرونا همه چيزرا تغيير نداده است به ويژه در حوزه توزيع قدرت در
جامعه ودر سطح بين المللي » :همه چيز بايد تغيير كند تا چيزي تغيير نكند«.
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از يك سو ويروس كرونا تا كنون تعدادي از رفتارها وعادت هارا تغيير داده است :ساختار مصرف به
دليل خطرات ناشي از عدم فاصله بين افراد تغيير كرده ؛ كار ديجيتالي شده و به اين ترتيب جدا شدن
زماني و مكاني فعاليتهائي كه كاﻻي مادي يا خدماتي توليد مي كنند ،امكان پذير شده؛ جابجائي افراد در
سطح بين المللي تا مدتي طوﻻني مختل شده است .زنجيره هاي توليد ارزش جهاني به دليل تﻼش براي
به دست آوردن حاكميت ملي بر توليد برخي كاﻻهاي استراتژيك  ،بي شك ضربه خواهند خورد .شيوه
هاي كنترل ونظارت تغيير خواهد كرد با احتمال ناچيزي در بازگشت به گذشته.

از طرف ديگر ويروس كرونا به دو گرايش مشاهده شده در دهه  ٢٠١٠سرعت بخشيده است .اولين
مورد مربوط به سرمايه داري » پلتفورم « است ،كه با تمركز بر بهره گيري از هر گونه اطﻼعات ،جهان را
تسخير كرده است .اين نوع از سرمايه داري با بحران سﻼمتي قدر تش را نشان داده است :با حفظ
فعاليت تجارت الكترونيكي به لطف الگوريتم هاي تقويت شده توسط هوش مصنوعي و تداركات آن  ،با
ارائه اطﻼعات هم زمان در مورد همه فعاليت ها  ،با تسهيل كار و آموزش از راه دور ،با كاوش در
روشهاي تازه دربخشهاي نوين)وسايل نقليه خود كار  ،استفاده تجاري از فضا  ،پزشكي از راه دور ،
تجهيزات پزشكي( .سرمايه گذاران بنوبه خود براي موفقيتشان در دراز مدت برفروپاشي اقتصاد سنتي
حساب مي كنند .به نظر مي رسد اين سرمايه داري فراملي مهاجم از بحران سﻼمتي حتي قدرتمندتر نيز
بيرون آيد.

اما اين سرمايه داري فراملي همتاي ديالكتيكي خود را نيز برانگيخته است :لشكري از سرمايه داران دولت
محور كه تحت فشار گشايش اقتصادي ،به حال خود رها شده بودند و اينك قصد دارند از امتيازات
دولت-ملت  ،از جمله در حوزه اقتصادي بهره مند شوند  .با كمرنگ شدن مزاياي جهاني شدن  ،انواع
مختلفي از سرمايه داري دولتي پديد آمده است .هراس انگيزترين چهره اين شبح ترسناك چين است
هرچند پيكربندي متداول آن كشورهائي هستند كه »پوپوليست« خوانده مي شود و از دولت براي دفاع از
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هويت ملي در مبارزه با مهاجرت و يا رقابت جهاني استفاده مي كنند .مجارستان و روسيه دو نمونه
متفاوت اين افول تدريجي هستند.

چنين تحليلي نمي تواند اعتراض عقل سليم را برنيانگيزد :چگونه دو رژيم متضاد مي توانند با هم
همزيستي داشته باشند ؟ اما با بررسي دقيق تر  ،در مي يابيم كه آنها يكديگر را تغذيه مي كنند .يورش
چندمليتي هاي ديجيتالي از هم گسيختگي ساختار توليد ملي و دو قطبي شدن جامعه را به همراه مي آورد
و باعث شكاف اجتماعي مي شود :از يك سو گروه ها و حرفه هايي كه از اين در رقابت قرار دان
سرزمين ها موفق بيرون مي آيند و از سوي ديگرآنهائي كه بازنده اند وسطح زندگيشان ثابت مي ماند و
يا كاهش مي يابد .اين وضعيت  ،خاك حاصل خيز توليد جنبش هايي است كه از هويت ملي دفاع مي
كنند و از دولت مي خواهند تا آنها را در برابر تﻼطم هاي شديد رقابت بين المللي  ،كه توانايي مقابله با
آنها را ندارند  ،محافظت كند.

همه گيري بطور متناقضي اين دو نوع سرمايه داري را تقويت مي كند .سرمايه داري فراملي اطﻼعات
مدتهاست كه بر تجارت الكترونيكي تسلط دارد و تداركات كار از راه دور را ايجاد كرده و ايجاد فاصله
فيزيكي در مركز مدل توليدي آن است و اقدامات قرنطينه اي به آن امكان مي دهد تا سريعاً مشتريان را
جذب كرده  ،برنامه هاي جديدي براي پزشكي  ،آموزش از راه دور و جلسات كاري ايجاد كند .سرمايه
گذاران در بخش اطﻼعات و تحقيقات پزشكي حوزه هاي نادري را مي بينند كه در اثر همه گيري تقويت
مي شوند.

در زمينه ايدئولوژيك  ،دولت هاي با مختصات »پوپوليست« تقويت مي شوند ،زيرا تهديد ويروس كه از
جاي ديگري منتقل شده ،كنترل مرزها  ،دفاع از حاكميت ملي و تقويت دولت در حوزه اقتصادي را توجيه
مي كند .سرمايه داري دولتي ادعاي رقابت با سرمايه داري فراملي را ندارد  ،بلكه صرفاً مدعي حاكميت
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اقتصادي است  ،حتي اگر به قيمت كاهش سطح زندگي باشد .دولت ها مي توانند براي مهار گوگل  ،اپل ،
فيس بوك  ،آمازون و مايكروسافت )گافا( دست به سوي چين دراز كنند به گونه اي كه تقسيم فضاي
جهاني بين دو حوزه نفوذ امكان پذيرباشد ،بدون اينكه لزوماً به پيروزي يكي بر ديگري منجر شود.

در اين شرايط غم انگيز  ،درگيري هاي اجتماعي  ،كه در گذشته نه چندان دور برطرف نشده بودند،
احتماﻻً دوباره ظاهر مي شوند  ،خصوصاً اينكه مشاغل از بين رفته مي توانند بيش از تعداد ايجاد شده در
بخش هاي آينده اقتصاد باشند .در سرمايه داري  ،يك رژيم اقتصادي  -اجتماعي تنها در صورتي قابل
دوام است كه مبتني بر سازشي اساسي براي سازماندهي ساختاري باشد كه انباشت سرمايه و تعارض
بين سرمايه و كار )و از جمله روابط بين حقوق بگيران و رقابت اقتصادي( را مديريت كند .دو قطبي شدن
جوامع اين كار را بسيار دشوار مي نمايد  ،اما تصور اينكه اقدامات صرفا فني  ،هرچقدر نوآورانه  ،مي تواند
جايگزين نقش سياست در ايجاد سازش هاي جديد شود  ،خيالي واهي است.

بوجود آوردن توافق هاي جديد
از آنجا كه جستجوي يك پيش بيني در يك جبرگرايي اقتصادي يا تكنولوژيكي بيهوده است  ،چرا
به اين مسئله نينديشيم كه چگونه نيروهايي كه پس از كورونا ويروس در جامعه فعاليت مي كنند مي
توانند به يك پيكر بندي جديد با ميزاني از انسجام دست يابند ؟

سرنوشت اولي در آينده مي تواند ناشي از اتحاد بين تكنيك هاي ديجيتال و پيشرفت هاي زيست شناسي
باشد كه تحت نظارت وكنترل مطلق ،جامعه اي قطب بندي شده بوجود أورد با تعداد كمي از افراد
ثروتمند و توده اي از افراد كه با كنار گذاشتن آرمان دمكراتيك ناتوان گشته اند.

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :نوامبر ٢٠٢٠
سرنوشت دوم مي تواند ناشي از فروپاشي چنين جامعه اي باشد .از هم پاشيدگي روابط بين المللي و
شكست مبارزه با همه گيري فقط با تكيه بر ابزارهاي پزشكي)درمان،واكسن ،يا دستيابي به مصونيت
عمومي( ،ضرورت وجود يك دولت اجتماعي كه حافظ گسترش دموكراسي به اقتصاد باشد را نشان داده
است .موفقيت تعداد فزاينده اي از تجربه هاي ملي بار ديگر مي تواند در دراز مدت اين امكان را فراهم
آورد كه يك رژيم بين المللي با محوريت حول دارائي هاي عمومي جهاني بوجود آيد كه بدون آن ،رژيم
هاي ملي نمي توانند رشد كنند :نظام تجارت بين المللي ،ثبات مالي ،بهداشت عمومي ،پايداري زيست
محيطي  .پيشتازي كشورهاي اسكانديناو در اين زمينه چشمگير است  .سرمايه داري متاثر از سوسيال
دمكراسي در اين كشورها ،سرمايه گذاري در خدمات عمومي اساسي و تعهد در باره الزام هاي زيست
محيطي را ممكن ساخته است .
تاريخ درباره درستي يا بطﻼن اين دو چشم اندا قضاوت خواهد كرد وما را همانند ويروس كورونا
متعجب خواهد كرد.

-١مقاله »زهري بنام نرخ منفي« ،لوموند ديپلوماتيك نوامبر ٢٠١٩
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