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اقتصادی پس از دوران پاندمی آیندۀ  بازآفرینی
   )کرونا(

 

 

 یریزی اقتصادش پیگذاران با چالرا ویران کرده است، سیاست متحدهاالتیاکه بحران کرونا زندگی و معیشت  در حالی

 اند.مواجهمدت بلندو سالم در  قدرتمند

 

 1لی چِن، آندره دوآ، زوئی جیکوبس، مایک کِرلین، جاناتان ال، بِن سَفران، یورگ شوبِرت، چان یینگ وانگ، کی زو، و اِمانوئِل زِگِیه-این مقاله تالش مشترک وان

 اند.بخش خصوصی و دولتی را مطرح کرده اقداماتاست که 

 

 

                   
1 Wan-Lae Cheng, André Dua, Zoe Jacobs, Mike Kerlin, Jonathan Law, Ben Safran, Jörg Schubert, Chun Ying   Wang, Qi Xu, and Ammanuel 

Zegeye 
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است. این  سابقهیبیک قرن اخیر  در حدود متحدهاالتیادر  19-یدوتوسط پاندمی کو جادشدهیاچالش اقتصادی  مقیاس

های اقتصادی ایجاد کرده، بلکه با همان سرعت آن را در معرض آسیب اختالل  متحدهاالتیانظام سالمت پاندمی نه تنها در 

 است. سابقهیباقتصادی  بر اشتغال و تولید از زمان رکود بزرگ صدمهاین میزان قرار داده است. 

در راستای حفظ ای فردی و حرفه یمشخطبا ایجاد تاریخی  بدیلجبران خسارت بی برایاقدامات مدیریت بحران ، حالتابه

امن  صورتبه تصادمجدد اق اندازیریزی برای راهبه کارگردانی و طرح ،چنینهم تمرکز داشته است.توانایی پرداخت دیون 

در  جدید هایانداختن یا وقفه در احداث طرحعقب؛ چالشی که توجه داشته استهمراه با کمینه ساختن شیوع ویروس 

 ها حاکی از آن است.بسیاری از ایالت

داشتن صدمات  با در نظر قدرتمندتراقتصادی آیندۀ  بازآفرینیتوجه خود را به  هاکه دولتاست اکنون زمان آن رسیده 

عرضه  یشموجب تسریع روند افزاملی، سیاست اقتصادی و سایر تصمیمات سیاسی بودجۀ  ناشی از بحران معطوف سازند.

روند هستند که  هاآنها و رهبران محلی ایالتاین کند. اما شود و شرایط رشد اقتصادی جدید را فراهم میو تقاضا می

را  هاآن واضعمایاالت و  19-یدوبحران کو زنند.رقم میبا همراهی جوامع شغلی و مدنی سرعت و شمول جبران خسارت را 

 ،حالنیدرع. دتعدیل کنن بودجه دردر عین وجود کسری  را دولتی یاهپرداختناگهانی تقاضای افزایش سازد تا وادار می

 سازد.میملزم  ترمتوازنو  قدرتمندترتر، مقاوم یاقتصادهایی برای ایجاد را به یافتن راه هاآن

 

 وارد کرده است؟( هابخشاقتصادی را به کدام  یهابیآس)بیشترین  19-بحران اقتصادی کووید

 متحدهاالتیار سطح آگاهی از چگونگی تأثیر و موقعیت مواضع د ،تراقتصادی مقاومآیندۀ  بازآفرینیاولین قدم در راستای  

-بحران کوویدست که اهای ما حاکی از آن وارد کرده است. ارزیابی هاآناست که این پاندمی بیشترین صدمه را به اقتصاد 

 زیر وارد آورده است: بخشبیشترین صدمه را به شش  19

 

را مورد هدف  هانیرتریپذبیآساین پاندمی از نظر اقتصادی  اند.بیشترین لطمه را متحمل شده هانیرتریپذبیآس_

 .اندقرارگرفتهبیشتر تحت تأثیر ضعف سالمتی پیشینۀ که افراد با  گونههماندرست  .قرار داده است

 متحدهاالتیااغل درصد مش 86. پذیر اقتصادی افرادی هستند که کمترین مقاومت را در برابر این اختالل دارندقشر آسیب 

 40،000ز اگرانی که ساالنه کمتر کار تعدیل نیرو قرار دارند، و کاهش ساعات کاریکه در معرض خطر کاهش دستمزد، 

 ،در سوی مخالف ستند.هعمده در این مشاغل مشغول به کار  طوربهسواد و کم پوستنیرنگکارگران و  دالر درآمد دارند

در  دالر 70،000تا  40،000درصد مشاغل با درآمد ساالنه از  13دالر و  70،000درصد از مشاغل با درآمد باالی  1تنها 

 متحدهاالتیاغل مد کل مشادرصد از درآ 25در مقایسه با  معرض خطر تعدیل نیرو، تعویق و کاهش ساعات کاری قرار دارند.

  .شودپذیر تأمین میآسیب بخش اقتصادیپوستان از پنج درصد درآمد سیاه 40
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-که بزرگ هایی هستندند، هماناهاقتصادی اخیر دید یرکودهاکه بیشترین آسیب را طی  متحدهاالتیا ی ازهایبخشآن "

 "شوندمتحمل می 19-طی بحران کوویدترین لطمه را 

 

درصد کارگران  52، در سطح ملی، 2020ماه مارس  اواخردر  2کننده شرکت مکنزیمطابق برآورد رفتارشناسی مصرف

 19-پاندمی کووید هاترین تهدید شغلی برای آناصلی اظهار داشتند که درصد کارگران آمریکای التین 57پوست و سیاه

ثروت میلیاردرهای آمریکایی از اواسط ماه مارس تا  درصد سفیدپوستان چنین اظهاری داشتند. 44که تنها  در حالی است؛

یکاری و ببیمۀ به  انبگیرمستمریکه  در حالی ،درصد افزایش یافته است 20میلیارد، یا میزان  584اواسط ماه ژوئن تا 

 اند.روی آوردههای غذا بن

 

(، SMEsکوچک و متوسط ) یوکارهاکسب قرار دارند. ورشکستگیآستانۀ کوچک در  یوکارهاکسببسیاری از _

تا سال  2013از سال  متحدهاالتیادرصد رشد اشتغال  78 نوپا، برای رشد اشتغال حیاتی هستند. یوکارهاکسبخصوص هب

 . 3ه استسال رقم خورد 5وجودی کمتر از پیشینۀ هایی با توسط شرکت 2018

نقدینگی ( SMEs)کوچک و متوسط  یوکارهاکسب بر این بخش وارد آورده است.را فشار مضاعفی  19-بحران کووید

 .شوندها دچار مشکالت بسیاری میبرای حمایت از آنکمتری برای پرداخت درآمد کارمندان به هنگام وقوع بحران دارند و 

این بحران در  زمانمدتکه  روز را ذخیره دارد، در حالی 27نقدینگی  معمول طوربه کوچک یا متوسط وکارکسبیک 

، حاکی از 2020برآوردهای شرکت مکنزی، در ماه ژوئن سال  همجموع 4است.شده شش ماه  تاکنون حدود متحدهاالتیا

اولیۀ در معرض خطر تعطیلی دائمی طی چهار ماه  مداخلهعدمصورت ، در وکارهاکسبدرصد این  36تا  25 آن است که

 5قرار داشتند. پاندمی

 یوکارهاکسب چهارمکیپذیرند، های نژادی و بومی که در شرایط معمول نیز آسیباقلیتاشاره شد  ترشیپکه  طورهمان

که کمتر های دیگر مشاغل در بخشدرصد  15حدود  اما تنها ؛بر عهده دارند پذیر اقتصادیهای آسیبدر بخشرا  کوچک

 شیافزادر مقایسه با  کوچک و متوسط، یوکارهاکسبوضعیت  برخالف .هاستآنعهدۀ بر ، اندتحت تأثیر پاندمی قرار گرفته

 های فناوریارزش سهام شرکت S&P 500درصدی و حتی کمتر ارزش این سهام در همان بازۀ زمانی مطابق با شاخص  1

                   
2 McKinsey 
3 SSTI Digest, “Useful stats: Job creation by firm age, 2014–2018,” blog entry by Colin Edwards, September 26, 2019, ssti.org. 
4 “Cash is king: Flows, balances, and buffer days: Evidence from 600,000 small businesses,” JPMorgan Chase, September 2016, 

institute.jpmorganchase.com.   
5  André Dua, Kweilin Ellingrud, Deepa Mahajan, and Jake Silberg, “Which small businesses are most vulnerable to COVID-19—and when,”  

June 2020, McKinsey.com.     
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 6مشاغل و تولید ناخالص ملیطریق از که  البته اقتصاد واقعی .است یافتهافزایش درصد  20تا حدود   2020از ابتدای سال 

 دارد.دهند، نشان میهای بازار سهام شاخص آنچه تر ازوضعیتی بسیار وخیمبرآورد شده است 

 

 آورنو هایدر اکوسیستمهای جدیدی را چالشاین پاندمی  در معرض خطر قرار دارد. ،نوآوری درگذاری سرمایه_

تأمین تمایل کمتری به  7خطرپذیرگذار های سرمایهدر چنین شرایطی شرکتبنا به شواهد تاریخی  چراکهایجاد کرده است 

از سال در دوران رکود اقتصادی بزرگ  دارند. مالی دریافت حمایتها شانس کمتری برای آپاستارتو دارند  جدیدبودجۀ 

نیز  8تحقیق و توسعهبودجۀ درصد کاهش یافت.  60حدود  خطرپذیرهای گذاریمیزان مجموع سرمایه 2009تا  2008

تاریخ  .یافتدرصد کاهش  3مشاغل توسعۀ تحقیق و بودجۀ ممکن است در معرض خطر باشد؛ در دوران رکود اقتصادی 

اند. مثمر ثمر واقع شده های نامرسوم نوآورگذاریسرمایه چراکه نتیجه استبی سنجیآن است که زمان بیانگرهمچنین 

در  اتند. تحقیقاهدر پی عواقب رکود بزرگ اقتصادی ایجاد شدامروزی  های یونیکورنآپترین استارتبرخی از موفق

در دوران رکود،  ی،نوآورپیشرو در های دولتاقتصادی حاکی از آن است که توسعۀ کشورهای عضو سازمان همکاری و 

 9کنند.در نوآوری عکس آن عمل می ماندههای عقبکه دولت دهند، در حالیرا افزایش می تحقیق و توسعهدولتی بودجۀ 

 

های اقتصادی بخشپذیر را در معرض خطر قرار داد. های آسیباین بحران بار دیگر نواحی با تجمع بخش_

طی پنج رکود اقتصادی اخیر اشتغال و تولید ناخالص ملی  ۀنیدرزمرا خسارت بیشترین متوسط  طوربهکه  متحدهاالتیا

هایی هستند که بیشترین آسیب را از همان و ساخت و تولید ــ یفروشخردهمسکن و خوراک،  خدماتــ  متحمل شدند

 10های دور تجاریآسیبهای اقتصادی، بیشتر در معرض با بیشترین تجمع این بخش اینواحی بینند.می 19-بحران کووید

تر از مجموع کلی اقتصاد برابر تخصصی 4.0خدمات مسکن و خوراک  ۀنیدرزماقتصاد ایالت نوادا  ،برای مثال گیرند.قرار می

کنند. این سه عمل میاز کل آمریکا تر برابر تخصصی 1.5و  3.0کند؛ اقتصاد هاوایی و فلوریدا به ترتیب آمریکا عمل می

، مثل ایالت مین و پذیرآسیببخش اقتصادی در با تجمع متوسط یا کم  یایاالتدر  11ایالت بیشترین نرخ بیکاری را دارند.

 یاگونهبه تأکید دارد اقتصاد بازآفرینی. این موضوع بر اهمیت استآمریکا درصد کمتر از کل  10یوتا، نرخ بیکاری حدود 

                   
6 GDP 
7 Venture capital 
8 R&D 
9  Maikel Pellens et al., Public investment in R&D in reaction to economic crises—a longitudinal study for OECD countries, ZEW discussion 

paper,  SPINTAN Series, number 005-18 , January 2018.    
10 Procyclical exposure 
11 5 Financial-resilience ranking prior to the COVID-19 crisis measured by number of days a state could run on rainy-day funds; Steve Bailey,    
Airlie Loiaconi, and Mary Murphy, “Rainy day funds in 2019: Are states ready for the next recession?,” Pew Charitable Trusts, October 1, 0192 ,    

pewtrusts.org; Unemployment rates are the May 2020 unemployment rates, as reported by the US Bureau of Labor Statistics. 
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کنند  بازآفرینیبازده خود را های غیرمقاوم و کمتوانند بخشایاالت و شهرها میچگونه زند. که الگوهای موجود را بر هم 

 دهند؟می مشانیتعم پربازدههای مقاوم و به بخش زمانهم که یحال در

 

به   -شبهکی ظاهربه- های دیجیتالدسترسی به زیرساخت ت.عمق و اهمیت شکاف دیجیتالی آشکار شده اس_

. گیر استاما اختالف در میزان دسترسی میان جوامع چشم ؛ملزومات اساسی اشتغال در دوران پاندمی تبدیل شده است

 .وجود دارد های یک استاندرصدی در میزان دسترسی میان شهرستان 30تفاوت  حتی یگاه

 هاآندرصد  80اند و محروم صرفهبهمقرون، مطمئن و پرسرعتمیلیون خانوار آمریکایی از دسترسی به اینترنت  24حدود 

روستایی دارای کامپیوتر  ساالنبزرگدرصد بیشتر از  12شهرها  ۀحومدر  ساالنبزرگ 12.اندساکندر مناطق روستایی 

 همچنان .این کامپیوترهای شخصی برای دورکاری و یادگیری از راه دور در خانه ضروری هستندتاپ هستند و شخصی یا لپ

 شود.ابزار ایفای شغل بیشتر حس می عنوانبهکه نوآوری فناورانه در حال رشد و پیشرفت است، الزام دسترسی دیجیتال 

 

دهند( را تشکیل می متحدهاالتیاجمعیت  چهارمکیشهر که  12شهرها )کالنبرانگیز است. شهرها شککالن ۀآیند_

مع داشتند. ارتباطات جهانی و تج در اختیار 19-ما قبل بحران کووید ۀدهسهم نامتوازنی از مزایای اقتصادی حاصل طی دو 

 هاآناز سیاری باین شهرها را به مراکز شیوع ویروس در دوران ابتدایی پاندمی تبدیل کرد.  ،های عمومیجمعیت در مکان

آمیز هنجارهای جمعی یتو اعمال موفق روبازسرو غذا در محیط  منظوربهها تن خیابانبساز طرق  ؛با شرایط تطبیق یافتند

؛ دچار رکود کردرا  کاهای آمریمسکناین بحران  وجودنیبااگذاری اجتماعی. از قبیل پوشش صورت و سایر رفتارهای فاصله

 .داشتفزایش ادرصد  25درصد و در نواحی روستایی  30شهر  ۀحومدرصد، در نواحی  35در نواحی شهری  زمانمدتاین 

سریع و متمرکز در  ۀتوسع. برخی اعالم کردند که ه بودرفت سؤالشهرها حتی قبل از دوران اوج بحران نیز زیر کالن ۀآیند

اقتصاد شهری روستایی و عدم استطاعت مالی کارگرانی که از مزایای رشد -)نابرابری شهریشهرها تأثیر منفی این کالن

 2019در سال  13یکی از محاسبات جذب استعداد توسط شرکت ارزیاب نیروی کار به نام اِمسی  اند( به همراه دارد.بهرهبی

این بدین . شهرها نیستندمنزلگاه کالن هاتای آنهشت متحدهاالتیاپرجمعیت بخشداری  10حاکی از این بود که از 

های زندگی از نظر شرایط مسکن و هزینه یترهای مناسبموقعیت دارایمعناست که کارگران در حال مهاجرت به شهرها 

 برای رسیدن به آرمان آمریکایی هستند. آیا ییهادرگاههدف اصلی مهاجران خارجی و کماکان اما  شهرهاکالن. 14هستند

                   
12 Broadband, US Department of Agriculture, usda.gov. 
13 Emsi 
14 Richard Florida, “Talent may be shifting away from superstar cities,” Bloomberg CityLab, November 18, 2019, bloomberg.com. 



 

6 

  2020گوستآ
 

شغلی ادامه خواهند داد؟ اگر چنین است کدام شهرها موقعیت های ایجاد فرصتشهرها پیرو دوران پاندمی همچنان به 

 15مندی از این مزایا دارند؟بهتری برای بهره

پذیر های آسیبسیل تولیدی نیروی کار را در بیشتر بخشپتان تر کرده است؛های موجود را عمیقشکاف 19-بحران کووید

های د زیرساختداده و توزیع مزایای آن را محدود کرده است؛ الزام تمهی ، سرعت پیشرفت تولید را کاهشاست کاهش داده

وسط رهبران تی اقتصادی ریسک بازآفرینی آینده ساخته است. یرقطعیغهای آینده را دیجیتال را افزایش داده و فرصت

رکود بزرگ پس از  گذشت یه دهه بازیابی بااختالف ناگزیر در میزان جبران خسارت ایاالت  باالست. یتبومی و ایالاقتصاد 

ولید ناخالص تدرصد  30حدود  ،)پنجک باالیی( از نظر عملکرد ثروتمند تایاال پنجمکیکه  ه استاقتصادی موجب شد

 (.وجه کنیدبه نمودار تداشته باشند ))پنجک پایینی( پنجم ایاالت با عملکرد ضعیف یکداخلی بیشتری در مقایسه با 
 

 اقتصادی میان ایاالت آمریکا پس از رکود اقتصادی بزرگ ناهمگون بوده است.جبران خسارت 

درصد بنای بر مپس از رکود اقتصادی بزرگ های ایالتی توسط پنجکنمودار جبران خسارت واقعی تولید ناخالص داخلی 

 توانید در ادامه مشاهده کنید.را می تغییر

 رییدرصد تغ ¹ ،از رکود گسترده توسط پنج دولت  پس یناخالص داخل دیتول یبهبود واقع

 
 

¹Quintiles de�ned by 2008– 19 real GDP compounded annual growth rate.  

 Source: Moody’s Analytics 

                   
15 Christopher Mims, “Where you should move to make the most money: America’s superstar cities,” Wall Street Journal, December 15, 2018, 

wsj.com. 
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 اقتصادمهیاسازی بستر بازآفرینی 

ارتقای  از ناگزیراغلب اوقات و  مقارنپس از دوران پاندمی در نظر داشتن اهداف  قدرتمندساخت و بازآفرینی اقتصاد  ۀالزم

ایاالت نبراسکا، داکوتای شمالی و یوتا همگی در پنجک باالیی رشد تولید ناخالص  ،برای مثال و مشارکت است. بازدهی

 16در پنجک باالیی درآمد برابر قرار داشتند. 2018قرار داشتند و همگی تا سال رکود بزرگ اقتصادی  ۀدهداخلی طی 

بهتر  ،جانبهد همهافزایش بازدهی و رشد درآم ۀدوجانب لزومای و شهری برای اعمال در سطوح ایالتی، منطقه مجامعرهبران 

ها با این اهرم ۀعمجموعملکرد  بندی کنند.قسم اولویت 7هایشان در راستای جبران خسارت و بازآفرینی را در است برنامه

رای اعمال رشد بنهفته  آشکارسازی نیازانباشت ذخایر از طریق بازدهی و نوآوری بیشتر در عین یکدیگر منجر به افزایش 

 دهند:سه اهرمی هستند که ذخیره را مورد هدف قرار می زیر. موارد شودمی

 

و بحران و اختالالت ممکن است پیر هاگرایشبسیاری از گیرید و به آن سرعت بخشید. ارتقای بازدهی را در پیش _

اتوماسیون و روی آوردن به  تصادی،های اقوالت تشدید شده در بسیاری از بخشسیر تحتشدید شوند. از میان  19-کووید

ا و مشاغل سنتی در هبرخی بخش ،نتیجه بیش از بقیه به یکدیگر ارتباط دارند. درها جهت انجام فعالیت های آنالینکانال

د و برای نرپذیکه الگوهای تشدید شده را می مشاغلیهستند.  ظهورکه مشاغل جدید در حال  حال افول هستند در حالی

عملکرد  مشاغله سایر ببازآفرینی شده نسبت  ۀآینددر  _مقاومت در برابر نتایج آن یجابه _ دنکنریزی میبرنامه هاآن

 خواهد داشت.بهتری 

با اتوماسیون و ا هکارگران و شرکت برای تطبیقهای مهارتی و فناورانه گذاریتوانند مشوق سرمایهرهبران بخش دولتی می

را در اختیار  پوند میلیون 20مبلغ  ،دولت انگلستان با همکاری صنعت ساخت و تولید ،مثال طوربه باشند.دیجیتالی شدن 

یت و را برای هدا (SMEsکوچک و متوسط ) یوکارهاکسبتا  قرار دارد Made Smarter North Westی برنامه

 توماسیون یاری دهد.اابزارهای دیجیتال از جمله رباتیک و  یریکارگبه

 

با  ی اقتصادیاهبسیاری از بخش بیابید. گواه بر سالمت بااز طریق اقتصادهای واگرا و جدید ایجاد ثبات  یهاراه _

دارد.  سالمت ۀجنبتازه بر  یکه تأکید بودمشاغل در جهان پس از پاندمی مواجه خواهند  ۀادار ۀشیوتغییرات اساسی در 

تماعی بسیاری از گذاری اجگذاری خواهند کرد. الزامات جدید فاصلهها بر تکنولوژی غیرتماسی سرمایهها و فرودگاههتل

ریزان ن و برنامهگذاراکند، سیاستمشاغل را دگرگون میآمده  به وجودتغییرات  حالی کهمشاغل را تغییر خواهد داد. در 

 ت بهتر بهره ببرند.تولیدات و خدما ۀارائت به وجود آمده برای اندیشیدن به چگونگی بازسازی و از فرصتوانند میاقتصادی 

                   
16  “Gini coefficient as a measure for household income distribution inequality for U.S. states in 2018,” Statista, September 2019, statista.com. 
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چگونگی حفظ ثبات اقتصاد به گذاران را بر آن دارد که اختالالت کنونی اقتصادی ممکن است سیاست ،عالوه بر این

واگرایی شهر نیویورک از مدیریت مالی به سمت  ،های اقتصادی بیندیشند. برای مثالاز طریق واگرایی فعالیتای منطقه

واگرایی شهر آستین به سمت  این شهر را قادر به مقاومت در برابر نوسان بازار ساخت. وکارکسب ،گردشگری، هنر و خدمات

واگرایی شهر تگزاس با  17ساخت.قادر زایی در دوران رکود بزرگ اقتصادی تحصیل، تحقیق و تکنولوژی آن را به اشتغال

نخست پس از دوران رکود بزرگ اقتصادی صورت  ۀده طیتحقیق سرطان و درمان آن در میلیارد دالری  3گذاری سرمایه

 شد. شهر علمی آن-چنین ارتقای اکوسیستم زیستیتقای وضعیت سالمت ساکنان آن و همعملی که منجر به ار .گرفت

 

ا از رتحقیق و توسعه  _ های نوآوریایجاد و تقویت اکوسیستمگذاری کنید. آوری سرمایههای نودر اکوسیستم_

 _طرپذیر سوق دادگذاری خسرمایهآپ، کارآفرینی و استارتاندازی سازی، راهتجاری یسوبه حرفه و مبحث علمی رویکرد،

های گذاریرمایهس ضروری است. جدیدمندی از سهم جهانی اقتصاد و بهره برای ایجاد اقتصاد قدرتمند پس از دوران پاندمی

 ملزوماتی از همگ ،مشارکتایجاد و  یابیمالی، موقعیت ۀسرمایجذب ، یابیدر تحقیق و توسعه، استعداد یافتهسازمان

ات امور ای هستند. برای مثال شهر نیویورک به اکوسیستم نوآوری خود از طریق خدمقدرتمندسازی اکوسیستم منطقه

 2017سال  تا 2008مالی و تحقیقات دانشگاهی دست یافت و این رویکرد تکنولوژی منطقه را قدرتمند ساخت و از سال 

 یافت.های خطرپذیر پنج برابر افزایش گذاریمیزان سرمایه
 

 

ابل هایی که شهرها و مناطقشان را مرتبط، مبتنی بر عدالت، قریزی پروژهتوانند با طرحرهبران می"

 "سازد، خدمتگزار ملت باشندمی توجهجالبسکونت، امن و 
 

 

 دهند:تقاضا و مشارکت را افزایش میمیزان چهار اهرم زیر هم قابلیت بازدهی و هم 

 

در میزان دسترسی  اختالف  گذاری کنید.افراد جوامع سرمایه ۀبیشینبر رشد مشارکتی و آشکارسازی پتانسیل _

. با توجه به نژاد، قومیت، جنسیت و درآمددستاوردها در  اختالفچنین است ها در حال شدت گرفتن است؛ همبه فرصت

 رسیدن ،برای مثال شوند.می مدتیطوالنرشد اقتصادی در تسریع موجب  سازبرابر اقداماتتحقیقات حاکی از آن است که 

                   
17 Kris Hartley, “Flexible economic opportunism: Beyond diversification in urban revival,” New Geography, May 31, 2015, newgeography.com. 
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بیافزاید و از بین بردن شکاف طبقاتی میان جمعیت  متحدهاالتیاتریلیون دالر به اقتصاد 4تواند میبه برابری جنسیتی 

 18تریلیون دالر دیگر به این اقتصاد بیافزاید.1.5تواند پوست میو سیاه پوستسفید

تضمین برابری درآمد و  منظوربهگذاری هدفمند نیازمند سرمایهاین راهکارها باشند و  بلندمدتراهکارها باید هدفمند و  

مراقبت خدمات د شامل توانمیدر میان سایر راهکارها گذاری های سرمایهدر میان جوامع آماری خواهد بود. این حوزهدارایی 

بهبود  کودکان، امکانات تحصیل زودهنگامو سایر خدمات عمومی ضروری،  دسترسقابلعمومی  ۀنقلیاز کودکان، وسایل 

رای باقتصادی خدمات بهداشت و درمان عمومی بهتر، خدمات مسکن و نظام بانکداری  کیفیت خروجی نظام آموزشی،

 باشد.جمعیت محروم 

 

شدن امروزه با دورکاری و دیجیتالیبه اتوماسیون و های دیرینه گرایشاستعدادی را رقم بزنید. انقالب مهارتی و _

دی خود پس از رسد کارگران برای تضمین موقعیت اقتصاهمراه شده است. به نظر می تغییر استانداردهای ایمنی و سالمت

 نیازمندند.دیجیتال های و هم به مهارت شناختیهای دوران پاندمی هم به مهارت

ریاضیات  وحل مسئله، دانش، فناوری، مهندسی  ۀنیدرزمتر آموزش عمیقشامل  تواندمی مقدمات دستیابی به این هدف

 یهانهیهزککماعتبار مالیاتی و ها از طریق ها به کسب مهارتدر تمام سطوح تحصیلی باشد؛ تشویق کارگران و شرکت

که  یهایبرنامه صنعتی )مانند-علمیهای از طریق شراکت خصوصبههای کارآموزی و کارورزی آموزشی؛ افزایش برنامه

. رهبران جمعی در ها استاز جملۀ این آموزش اند(در پیش گرفته ایاالتی مثل کلرادو و کشورهایی مثل آلمان و سوئیس

 ه مشاغل بهترهای جدید و به دنبال آن دستیابی ببه کارگران جهت کسب مهارت رساندنیاریتوانند در تمامی سطوح می

 داشته باشند. نقش بسزایی

 

 دسترسی به میزان گذاری کنید.از بین بردن شکاف از طریق دسترسی به زیرساخت دیجیتال سرمایه بر_

این واقعیت را نمایان ساخت  19-های جمعی در دوران پاندمی کوییدسایر خدمات و زیرساختدر میان زیرساخت دیجیتال 

 دیجیتال های زیرساختروژهپ گذاری درسرمایه .اندنشدهتقسیم  متحدهاالتیا سراسردر یکسان  طوربهکه خدمات جمعی 

 (G5) اهتلفن همر ۀشبکنسل پنج سازی ابری و تکنولوژی خصوصاً موارد پشتیبان دسترسی به داده و فضای ذخیره _

نهاد فناوری  ،البرای مث .دشومالی  ۀسرمایهای شغلی، حمایت از پیشرفت نیروی کار و جذب تواند موجب ایجاد موقعیتمی

در صد  30های خود را پرداخت 19-بخش عمومی پیرو بحران کووید خدمات فناوری و اطالعاتِ ۀشعب، دولت سنگاپور

 نگاپور شود.سراسر س دردولتی  ۀحوزرود این عمل پیشران مخارج زیرساخت دیجیتال در و انتظار می افزایش داده است

                   
18 “The power of parity: Advancing women’s equality in the United States,” McKinsey Global Institute, April 2016, McKinsey.com; Nick Noel,    

Duwain Pinder, Shelley Stewart, and Jason Wright, The economic impact of closing the racial wealth gap, August 2019, McKinsey.com.  
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پذیری و با قابلیت انعطاف یشهرها برای جذب کارگرانکالنگذاری کنید. سرمایه بر ایجاد شهرهای شهروندمحور_

 افتهیتوسعههای کمتر مکان به فعالیت دررشد اشتغال  دهد که، نشان میتیبرآوردهای اخیر و آ هستند.در نبرد  پویایی

. ، برتری دارندهستند ترنهیپرهزو  تربزرگکه  هاآننظیر  یشهرهای بهشهرهایی مثل آستین، دنور و رالی  متمایل است.

و اثربخش،  تیفیباکخدمات جمعیِ  ۀارائقرار دهند؛ خدماتی از قبیل توانایی  موردتوجهشهرها باید خدمات شهروندی خود را 

توانند می تنهانههای صحیح گذاریای با سرمایهرهبران ایالتی و منطقه .صرفهبهمقرونو بازار مسکن  روزبهجمعی  زیرساخت

، مرتبطشهرها و مناطق خود را توانند از این طریق میبلکه  باشند گزار ملتخدمت یبرداربهره ۀآمادهای درمورد پروژه

 سازند. توجهجالبقابل سکونت، امن و  مبتنی بر عدالت،

 

ین عتوجه بیشتر به کیفیت مشاغل جدید در  ازجملههای موفقیت معیارفرصت ارزیابی مجدد  ،این بحران"

 "آوردرا فراهم می هاآنتوجه به کمیت 

 

 برای ایجاد تغییر یدهسازمانهای نوین راه یریکارگبه

نبوده  زیآممخاطرهد تا به این ح ایزمانی ۀدوراست؛ هیچ هولناک  متحدهاالتیااقتصادی  ۀآیندبازآفرینی  چالش قیاسم

را از طرق زیر  یدهسازمانهای نوین اشتغال و باید راهآن ایجاد بینش برای آشکارسازی تقاضای نهفته و دولتمردان است. 

 ایجاد کنند:

 

رایی وزارت دا و اقتصادی  ۀتوسعسازمان  ،در چارچوب دولت دولت فراهم کنید. یدات موفقیت را در چارچوبتمه_

وب دولت تشکیل دهند جانبه در چارچرهبران باید گروهی همه .کنندرا فراهم اقتصادی توانند شرایط رشد نمی ییتنهابه

یروی کار و سایر نعمومی، انرژی، تحصیالت عالی، نظام آموزشی،  ونقلحمل ،دارایی و بودجهاقتصادی، امور  ۀتوسعکه 

الی شخص حمایت مچنین هممشارکت مستقیم دیوان شهرداری و فرمانداری و در این زمینه،  را در بر گیرد. هابخش

 شهردار یا فرماندار اهمیت اساسی خواهد داشت.

 

شکیل داد ه تجانبچند یهایکارگروهتوان می ،خارج از چارچوب دولت را تضمین کنید. شهروندی ۀجانبهمهمشارکت _

ای اقتصادی هتدابیر بخشتا  است یرانتفاعیغبخش خصوصی و رهبران جمله از  اقتصادی های مختلفبخش ۀدربرگیرند که

ها ابتکارعمل وها و از به کار بستن تمامی تخصص کنندهای مالی را تضمین گذاری؛ سرمایهبیشترین حد برسانندرا به 

 .کننداطمینان حاصل 
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های مشارکتی طراحی و اجرای برنامهدر مرکز را پوست آمریکایی سرخپوست، التین و سیاه باید افراد جوامعگذاران استیس

آن کار بدانند و آن کار را  ۀنمایندخود را جزئی از آن کار حس کنند؛ خود را  هاآنشود که این امر موجب می .دهندقرار 

اندازی راهرا کشور هلند با  شهروندی ۀجانبهمهای از مشارکت نمونهسوق دهند.  مدتیطوالنو  مستمر ۀسرمایجذب  یسوبه

گذاری جمعی به انجام سپاری و سرمایهجمعهای هژپروبا  2013)در همسایگی شما( در سال  Voor je Buurt ۀسامان

 سازی شده است.شهر و استان پیاده 40رساند. این پروژه در بیش از 

 

 زیبرانگچالشار سازی امر خطیری چون بازآفرینی اقتصادی احتماالً بسیپیادههای موفقیت بهتری را ارائه دهید. معیار_

یازمند معیار، نهر طرح  چندین ساله ضروری است. ایهدورنظم، قوا، تمرکز و عزم حرکت طی خواهد بود. بنابراین حفظ 

تفکیک  بلندمدتدر  سنجشقابلسطوح اجرایی  بهمعیارهای بازده و اهداف باید  هدف، شاخص کار و کارفرما خواهد بود.

درآمد ای محروم، توزیع ه، افزایش درآمد گروهماهانهتولید ناخالص داخلی، بازدهی، درآمد  :قبیلاز معیارها و اهدافی  ،شوند

برخی سطوح اجرایی به  و اهداف بایدنوپا. معیارها  یوکارهاکسبو تعداد  ریخطرپذگذاری گسترده، سرمایه صورتبه

 کاریابی.های مصرفی و هزینهاز قبیل  تفکیک شوند؛نیز  مدتکوتاه

یفیت مشاغل در سنتی موفقیت را فراهم آورد؛ مثالً معیار توجه بیشتر به کبحران موجود فرصت ارزیابی مجدد معیارهای 

در حال انگلستان  در هلند، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و. برخی رویکردهای جدید در این رابطه هاآنعین توجه به کمیت 

 اد.دبودجه اختصاص به بهزیستی برای اولین بار در جهان  2019. برای مثال کشور نیوزیلند در سال اجرا است

 

بسیار مالی شار فای و ایالتی را تحت های منطقههای دولتی، دولتبرای هزینه سابقهتقاضای بیبودجه اختصاص دهید. _

ذیل انجام  از طرقمر ااین رند؛ بببرای بازآفرینی اقتصاد بهره  موجود باید از تمامی منابعها زیادی قرار داده است. دولت

ر اوراق قرضه، نقدینه انتشا ای،های مالیاتی ایالتی و منطقهاصالح سیاست وجوه مالی دولت فدرال، نهایت استفاده از :دهند

 گذاران بخش خصوصی.ی سرمایهخصوصی برا-دولتیهای شراکتتحقق های دولت و کردن دارایی

ص سهام رو به تقلیل است، اگر شاخمالیات بر درآمد دریافت کاهش و کاهش فروش  در پیدولتی  ۀبودج که حالیدر 

بع تأمین امن نیتربزرگبخش خصوصی  ی جمعیِهاگذاریسرمایهسایر و خصوصی -های دولتی، شراکتباال رودکماکان 

 واهد بود.خگذاری بخش خصوصی سرمایهانگیزش چالش پیش رو  اقتصادی خواهد بود. ۀآیندبودجه در راستای بازآفرینی 

 .استاقتصادی اثربخش  ۀآیند یزیرطرح ۀاولیگذاران بخش خصوصی در مراحل دعوت از سرمایه

 

پذیری اقتصاد عملکرد، سرمایه و آسیبرهبران دولتی باید نگاهی به محور را تشخیص دهید. -های موقعیتچالش_

مبنای ارزیابی تأثیرات احتمالی  باید آن را داشته باشند. حالتابهو رکود  19-پیش از دوران پاندمی کووید از خود ۀمنطق
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ها و چالش ازگیرند تا در بردر سطوح کلی و سطوح جزئی های محتمل را ها باید وضعیتبینی. پیشبدهندبحران قرار 

 .آگاهی دهند بازآفرینیزمان نیاز به چنین آتی و همهای احتمالی فرصت

 

در مواجهه با  شدهاثباتراهکارهای اثربخش گذاران بهتر است برآوردی از سیاستمحور ابداع کنید. های چالشراهکار_

تر به کار گیرند. در سطح وسیعراهکارهای موجود را را به کار بندند یا  هاآنداشته باشند تا در صورت لزوم  موردانتظارموانع 

 موارد زیر باشد: تواند شامل برآوردی میچنین 

اند اما در مقیاس کم، عملکردهای خوب سایر مناطق طی بحران های شگرفی که در حال حاضر در پیش گرفته شدهبرنامه

اقدامات  مجموعه تیدرنها و های جدیدها و گرایشهای گذشته، اقدامات جدید اثربخش در مواجهه با چالشکنونی و بحران

بهتر است اوقات اغلب  .کندمیرا تعدیل  هزینه، سهولت، تأثیر، افق زمانی و مسئولیتدر پیش گرفته شود که  ایمبتکرانه

اتالف قربانی ممکن است  جزئی که ۀمبتکراناقدامات  تاگرفته شوند در تعداد محدود به کار مؤثرتر ۀمبتکراناقدامات 

 شوند.انرژی  ازحدشیب

 های چندجانبه اغلب در اجرایی کردن است.ها و کارگروهضعف دولت بات و ماهرانه عمل کنید.پذیر، با ثمسئولیت_

 

 

های های بخشبرای اینکه تالشانگیز بوده است. اعجاب 19-مثال کوییدطی بحران ویرانگر و بیکارگران و مشاغل  یآورتاب

های مختلف ها و بخشها تبدیل شود، رهبران دولتدستاوردهای آن بخش ورایای کلی و مختلف اقتصادی به مجموعه

فعلی  و در بحران بودهسابقه های اخیر بیفرصتی که در سال؛ توانند از فرصت عظیم به وجود آمده بهره ببرنداقتصادی می

کار  ۀنحونی نیست، بلکه برای بازآفری هاآنخواهد بود. این فرصت تنها برای بازآفرینی اقتصاد  کارآمدهای آتی و بحران

 از دستاوردهای جزئی است. فرارفتن منظوربهجمعی 

 

 

 

 

 


