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 بیمار است یدارهیسرما دهدیمویروس کرونو نشان 

 آلکسی کالینیکوس

 شروین طاهری

 

 یریگهمههم افراد بیشتری نسبت به  جانیهمتا  اما باشد. خطرناک تواندیمتا چه حد  -شدهشناخته حالتابهویروس کرونا که  شیوعآخرین  عنوانبه – 91کووید یریگهمه زود است بگوییمهنوز 

و تغییرات ساختاری  کرده همچون اشعه ایکس عمل 91گفت این است که کووید  توانیمبود. اما چیزی که قاطعانه  دادهرخکه به دلیل ویروس کرونایی دیگر  انددرگذشته 3-2002 یهاسالسارس در 

دومین اقتصاد بزرگ جهان را فلج کرده  91کووید پس شده است.  تربزرگچهار برابر شیوع سارس  یهاسال. سارس هم از چین آغاز شد، اما اقتصاد چین نسبت به است اقتصاد جهانی را آشکار ساخته

 58در چین نسبت به همین روز در سال پیش  تردددر چهارشنبه هفته پیش  امابازگردند.  شانیسرکارهااز پایان تعطیلات سال نو به  و از هفته بعد ستیبایماست. دولت چین دستور داد که مردم 

 بود. افتهیکاهشدرصد 

شش و چهار درصد  2091اول سال  ماههسهخواهد کرد. رشد اقتصادی چین در درصد نزول  دو 2020سال  اول ماههسهکه رشد اقتصادی در  تخمین زدهرئیس اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین  

 بر عرضه و تقاضای خدمات و کالا در جهان خواهد گذاشت.  شگرف یریتأثرشد اقتصادی آن  ن است. پس کند شدنکننده مواد خام در جهاوارد نیتربزرگ و صادرکننده نیتربزرگچین  بوده است.
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محدودیت سفر امکان  به خاطرآغاز کرده چراکه  محلی کردنشانبرای را ن واردات مرغ زنده از آمریکا چی نیهمچن. اندکردهمس و گاز را قطع  ازجملهبرای کالاهای مختلفی  سفارشبازرگانان چینی 

 از بین رفته است. هاآن نیتأم

 شدیدتر است.  احتمالاً عرضهدر بخش  راتیتأثاما  

 صعود

در شرق و جنوب شرق آسیا شبکه  ژهیوبه مونتاژعملیات  1یسپاربرونچندملیتی شمال از طریق  یهاشرکتی تولید بود. اقتصاد صنعتی در جهان بخشی از بازسازی جهان نیتربزرگصعود چین به قله 

 . کندیم مونتاژکارگر محصولات اپل را در چین  هاونیلیماست که با به خدمت گرفتن  2شرکت تایوانی فاکسکان ،تولید جهانی را گسترش دادند. نمونه کلاسیک این عملکرد

چندملیتی شمال در مناطقشان نگاه  یهاشرکت در مواردی کهمثل تحقیق و توسعه - بالا باارزش ییهاتیفعال خواستیمادش را بهبود و ارتقاء دهد. دولت دولت چین کوشید از طریق فناوری اقتص

 لاتآنیماشو ات اقتصادهای بزرگ آسیایی در کنار آمریکا برای تجهیزهمچنین . کندیمدرصد از صادرات جهانی قطعات الکترونیکی و برقی را تولید  30در چین انجام شود. حالا چین  -داشته بودند

که  بخشیقطب صادرات قطعات و لوازم جانبی اتومبیل در چین است،  " 91. بنا به گزارش روزنامه فایننشیال تایمز استان ووهان، یعنی سرچشمه کووید اندوابستهبه صادرات چین  داًیشد ونقلحمل

. اما صنعت خودرو هم به خاطر برندیمصنعتی همین حالا هم در رکود جهانی به سر  یهاکارخانه ."وسعت یافته استچهار برابر شدن صادرات موتور خودرو در یک دهه گذشته سه برابر  باوجود

 است.  ریپذبیآسوابستگی به زنجیره تقاضای جهانی 

برقی،  یهالیاتومبو خیزش  سوزدرون، آینده نامطمئن موتورهای 3دیزل گیت".اندافتادهبزرگ خودرو همین حالا هم به دردسر  یهاشرکت، کندیمکه نویسنده فایننشیال تایمز اشاره  طورهمان

 .اندمیسهدر رکود صنعتی در اروپا و آمریکا  هانیاتمامی  ،"شودیمتجاری که از طرف کاخ سفید تحریک  یهاجنگتجاری ناشی از برکزیت،... و  یهاتیمحدود

ی مواد دارویی و لوازم پزشک، های کامل شدهتولید داروچینی برای  کنندگانهیته بندتخته زنجیره عرضه بهداشتی آمریکا. دیگشایمی آمریکا و چین تازه در جنگ تجار یاجبهه احتمالاً 91کووید  "

 که تقاضای بالایی دارند.  است مثل ماسک صورت

. پس کووید "متوالی نهفته بوده اما برای اقتصاد آمریکا و امنیت ملی بسیار حیاتی است یهاسالاست که برای  یامسئلهبرای  خطراین زنگ  "پیتر ناوارو مشاور بازرگانی دونالد ترامپ هفته پیش گفت 

بیماری  . شاید.دهدیمن را هم نشاجهانی عرضه  یهارهیزنجو وابستگی اقتصادی به  یاارهیسهمه گستر  یهایماریبفیزیکی ما در  یریپذبیآسبلکه  -کندینمرا نمایان  شدنیجهاناثرات  صرفاً 91

ط شرای شیازپشیب. درنهایت بیماری بازگرداندیعنی تولید را به مناطق اصلی اقتصادهای پیشرفته  -ایجاد کند شودیمخوانده  "(4شدنیجهان–ضد )  یسازیبوم"بیشتری در جهت آنچه  یهاتلاش

 .   کندیممعاصر را روشن  یدارهیسرماناسالم 

                                                           
1 outsourcing 

 2 Foxconn  و قطعات الکترونیکی.  لوازمتولیدکنندگان  نیتربزرگنوین و از  یهایفناوربزرگ  یهاشرکت: یکی از 
3 Dieselgate .اصطلاحی که برای رسوایی شرکت فلکس واگن پیش آمد. این شرکت میزان آلایندگی خودروهایش را کمتر از واقع اعلام کرده بود :  

4 de-globalisation 
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