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هایی برای کمک به در دوران مبارزه با ویروس کرونا تجارت دچار وقفه شدد ه ا.ددت  در ایرجا راه 

 شود ها برای بقا در دوران اپی می ارائه میشرکت

 

د داشت، باید ای وجوما در اقتصاد سوگند بقراط نداریم که بگوید: نخست از آسیب زدن پرهیز کنید. اگر چنین سوگندنامه  

سان       گفت  ستند. آنها با هدف مقدس نجات جان ان شکلی جدی ه شتن آن به   ها به طوررهبران دنیا در حال زیر پا گذا

صادی را برای چند هفته یا         ست که فعالیت اقت ستند. برنامه از این قرار ا صاد جهانی ه عمد در حال نیمه جان کردن اقت

عبور کرده و سپس بیمار )اقتصاد جهانی( را    19شیوع کووید   درآورند تا از بدترین وضعیت  1چند ماه به حالت حیات معلق

 بله. خطرناک است؟ بدون تردید بله. دوباره احیا کنند. آیا این کار ضروری است؟ احتماالً

لذا ریش سفیدی هم وجود ندارد که ما را در این راه   ،از آنجا که چنین کاری با این وسعت تا کنون صورت نگرفته است   

ست همان طور که پیش می راهنمایی کند ریزی کنیم و در مواجهه با واقعیات جدید با آزمون رویم برنامه. بنابراین، قرار ا

و خطا برنامه را اصالالالکن کنیم. چنان که دکترها مات و مبهوت باید انتخان کنند کدای بیمارها باید نجات داده شالالالوند و 

ها و کدای کارگران برای نجات ها، کدای شالالرکتکدای بخشکدای یک باید رها شالالوند، ما نیز باید در خصالالون این که  

 تصمیم بگیریم. ،اولویت یا شایستگی دارند

سان  شت افراد و نهایتاً ناگزیر خواهیم بود بین نجات جان ان ست به انتخابی دردناک بزنیم. هرچه افراد   ،ها و نجات معی د

کرونا نجات داده شالالوند، به همان نسالالبت  های سالالفت و سالالخت از شالالر ویروس   بیشالالتری از طریق ایجاد مودودیت

جمهور ترامپ در تاریخ سیب قابل ترمیم نخواهد بود. رئیس بینند که در برخی موارد این آهای بیشتری آسیب می  معیشت 

باز بماند و آماده برای شروع دوباره از عید پاک »مارس سال جاری اظهار داشت که تمایل دارد اقتصاد ایاالت متوده  24

شد  صادف با  که« با ست آوریل  12 م صله ا سان . به هر حال، هر چه ما در مورد قرنطینه کردن و فا تر گذاری اجتماعی آ

بگیریم تا اقتصالالاد بتواند نفس بکشالالد، نفس بیماران بیشالالتری توسالالم این بیماری ترسالالناک گرفته خواهد شالالد. مارتین  

اند که در مقایسه  حسان کرده  یر مقالۀ کاری جدیدنظران دو برخی دیگر از صاحب  3از دانشگاه نورث وسترن   2آیخنباوی

شتن      ست گذا ست روی د هزار نفر را  500جان  ،تواند از طریق اقدامات مودود کنندۀ جدیکامل، ایاالت متوده می با د

تمای خواهد شد. تردیدی  2020اقتصادی کشور در سال   هبازد درصد  10اما این کار به قیمت از دست رفتن  - نجات دهد

 ت که این مسئله چندان خوشایند نخواهد بود.نیس

ید باید یک اصل را مد نظر قرار دهند: اگر شما ناگزیر با   ،گیرندگذارانی که به نمایندگی از ما تصمیم می در اینجا سیاست  

شد که قابلیت برگشت      سیب وارد کنید، لطفا طوری با صاد آ سیب وارد کنید    به اقت شد. آ شته با کشید.  اما آن را ن ،پذیری دا

 اما نشکنید. ،آن را خم کنید

سم را از میدان به در کند    توقف ناگهانی می سب و کار کوچک و متو صدها هزار ک ستگی. برخی ب   - تواند  شک ه یعنی ور

سیاری از موارد       ست. اما در ب ست خواهند کرد که خیلی خون ا شگی خواهد بود.     ،سرعت دوباره کمر را شکل همی این م
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ن خواهد ها از بی. اشتراک مساعیخواهند پاشیداز هم  ،ها طول کشیده تا شکل بگیرند  که سال  ال،با با عملکرد یهایگروه

در مواجهه با  ،کار به دردسالالالر خواهند افتاد و در جسالالالتجوی  ،اندرفت. کارگرانی که در جایی خان کار کرده و جا افتاده

 با مشکل روبرو خواهند شد. ،آیدشان برمیهستند و چه کاری از دست چه کسیدانند آنها کارفرمایانی که نمی

ستیگلیتز  ،دان برندۀ جایزۀ نوبلصاد اقت  سال که در الملل در کنار بورالمیت اردن در نشست انجمن اقتصاد بین    ،1جوزف ا

شد،   2014 شت:    برگزار  سخنرانی خود اظهار دا شرکت »در  شده  بخش اعظم اطکعات در جامعۀ ما در درون  ها ادغای 

وکی این یعنی ش - تگی یک شرکت منجر به از دست رفتن سرمایۀ سازمانی و اطکعاتی با هم خواهد شد     است. ورشکس   

 .«منفی برای اقتصاد

شرکت     ست:  سخ این ا شرکت البته پا د و هایی که کاال تولید و خریها و بنگاهها را تا حد امکان به حال خود بگذارید. اگر 

تر آسالالان 19آماده به کار باشالالند، راه اندازی دوبارۀ اقتصالالاد پس از فروکش کردن شالالیوع ویروس کووید  ،کنندفروش می

که خود رئیس یک کسب و  2آید:  اقتصاددان دیوید لوویای از حسن نیت هم به حسان می خواهد بود. این مسئله نشانه  

رؤیاها نابود »در ایمیلی با عنوان  ،اسالالت 4یویورکن در مونت کیسالالکو 3«بینی جروی لویمرکز پیش»کار خانوادگی به نای 

صت    ست رفتند، زندگی شدند، فر شدند ها از د سد:  می ،«ها نابود  سقوط به ویژه    »نوی سب و کار در راه  رها کردن یک ک

سابقه      شکل گرفته و  سالیان دراز  صاحبان این کسب و کارها و خانواده  ، ای طوالنی داردکسب و کاری که طی   ایهبه 

 .«کندای ویرانگر وارد میضربه ،که همیشه درگیر ماجرا هستند نایشا

شرکت        شتن  سر پا نگه دا سان چه باید کرد؟ یک راهکار خون برای  ساعت   5ها، کورتزآربایتِبا این ح آلمانی یا همان 

یارانه  ،شدند در این روش دولت برای حقوق کارکنان و کارگرانی که در غیر این صورت از کار بیکار می  .کاری کم است 

رد آربایت به آلمان کمک ککورتز»گوید: دان آلمانی االصل از دانشگاه پرینستون می   اقتصاد  6دهد. مارکوس برونرمایرمی

سکاندیناوی از این رویۀ آلمان تبعیت    .«تر از سایر کشورهای اروپایی از بوران مالی فرار کند  سریع  چند کشور در حوزۀ ا

 مارس برنامۀ مشابهی را اعکی کرد. 20تاریخ  اند و بریتانیا هم درکرده

ست که ویروس کرونا از بین برود.       سب و کارها تا زمانی ا شرط و ارزان به ک راه حل جایگزین دیگر وای دادن بی قید و 

کامکً آمادگی دارد و در تاریخ  ،برای تأمین مالی اوراق تجاری فدرال رزور ،های بزرگ در میان باشالالدوقتی پای شالالرکت

ستقیماً اقدای به خرید اوراق    23 صندوق حتی م ضه  مارس اعکی کرد که این  که این اقدای خود - شرکتی خواهد کرد  قر

هبرد درآمد ثابت در مؤسالالسالالۀ  ، یکی از مدیران را7آید )جورج روزناکانورافی بزرگ برای بانک مرکزی به حسالالان می

 .«(به به، فقم به به»گوید: ره میدر تلویزیون بلومبرگ در این با 8گذاری ولز فارگوسرمایه
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شرکت    سانی به  ستند تر که برای تأمین پول به جای بازار به بانکهای کوچککمک ر شوارت    ،ها متکی ه شکل د ری م

ست. الیوۀ   شد،    مار 25تریلیون دالری که در تاریخ  2ا صویب به کنگره ارائه  میلیارد دالر  250در برگیرندۀ س برای ت

ست  هاییب و کارهای مزبور از طریق بانکبرای وای دادن به کس  سر و کار دارند.    ا که با ادارۀ کسب و کارهای کوچک 

ست که   سود   به بنگاه هاها جهت هدایت وایبرای بانک فدرال رزورایدۀ دیگر برونرمایر این ا های کوچک و متوسم نرخ 

 به آنها پرداخت کند. 1یعنی از روزنۀ تنزیل- منفی تعیین کند

تا  دادن پول جدید به وای گیرندگان- های خودکردن وای 2«همیشالاله سالالبز »ها به تشالالویق بانک معمولی، ودرکدر یک 

سود وای  سرمایه      -های قدیمی خود را بپردازندبتوانند  ضییع  شتباهی قابل توجه خواهد بود. این کار ت شمن ا د برای ای ارز

زا به کار گرفته شود.  گذاری  اشتغال باید در جهت سرمایه ای که شود، سرمایه  مشتی زامبی موسون می   نگاه داشتن زنده 

شرکت     ست.  شرایم امروز یک رکود عادی نی شتن آنها ن     ،هایی که به کمک نیاز دارندولی  سرپا نگه دا ستند.  ه زامبی نی

هنی مردی ای در ساختار ذ درجه 180این تغییری »گوید: بلکه یک ضرورت است. برونرمایر می   ،تنها اشتباه و گناه نیست  

 .«است

شگاه کلمبیا تدریس می   ستیگلیتز، برندۀ جایزۀ نوبل، که در دان صل   ،کندا از  مانع کند کهدفاع می 3العادهفوق 11از یک ف

سال  در مقالهاو . شود ورشکستگی گسترده می     شگاه وارویک  4مارکوس میلر هبه همرا 2010ای در  سد که  می 5از دان نوی

های بازاری ها را به قیمتتوان داراییای اسالالت که طی آنها میاً برای حوادث ویژهضالالرورت»نامۀ ورشالالکسالالتگی  نظای

. کند، صالالدق نمیندارد 6گرفتن چاقوی در حال سالالقوط ، که طبیعتاً در بورانی که در آن هیچ کس تمایلی برای«فروخت

صل   بارهآنها در سند  میالعاده فوق 11ف سۀ توت حمایت دولت    که نوی س سب و  »یک مؤ شکل ک دار را در هم کارهای م

ه راجع ب که چگونه در یک رویۀ مشالالترک -و این کلید حل معما اسالالت- گیردادغای خواهد کرد و هم زمان تصالالمیم می

شد   صمیم گرفته خواهد  شترک می  .«همۀ آنها ت شامل پرداخت بدهی از طریق  به عنوان مثال این رویۀ م  ریواگذاتواند 

 سهای باشد.

بیشتر عمر کاری خود را صرف مطالعه و توقیق در خصون  8سسۀ فناوری ماساچوست )ای آی تی(از مؤ 7دبورا لوکاس

او اقتصاددان برتر در ادارۀ بودجۀ کنگره بوده است و در حال حاضر رال به عنوان یک مؤسسه مالی کرده است. دولت فد

است. لوکاس  دانشگاه ای آی تی 9ن دانشکده مدیریت اسلوا در گذاریسیاستتأمین مالی و  برای لونامدیر مرکز گ
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مجدداً پایداری های خود را به شکلی سازماندهی مجدد یا تجدید ساختار کنند که دهد بدهیاجازه مینوعی ورشکستگی است که به بدهکاران  11فصل 
 ها برقرار شود. )ی(مالی در آن
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ها و مؤسسات فعال و پر رونق را نابود کنید و در موقعیت کنونی همین شما خواهان این نیستید که شرکت»گوید: می

 .«ترین ریسک است و ارزش آن را دارد که برای پرهیز از چنین کاری هزینۀ زیادی پرداخت کردبزرگ

دی که چرا که هر شرکتی پول نق ،طور مستقیم در قالب هدیه کمک مالی دریافت کنندها نباید به شرکت ،او معتقد است

ی شان ناپایدار است. در این شرایم وا   حتی در صورتی که مدیران بدانند که موقعیت  ،پیشنهاد شده است را خواهد گرفت   

واند ترند، چرا که یک عدی پرداخت میگینمی ،دانند توانایی پس دادنش را ندارندمدیران معموالً وامی که می- بهتر است

ست       سر بیاندازد. لوکاس با اتکا به تجربۀ خود در بوران مالی بزرگ معتقد ا شکستگی آنها را حسابی به درد  در دادگاهِ ور

که بسیاری   کندها، مثل الزای به حفظ کارگران بر سر کارشان، اشتباه است. او پیش بینی می    شرط گذاشتن برای وای   که

 دهند بیخیال پول مورد نظر شوند تا این که دست و پای خود را ببندند.یران ترجیح میاز مد

ستند. هنگامی که من در مقاله کمک ضوع پرداختم ای پیشهای مالی دولتی چندان موبون نی وییتر با در ت ،تر به این مو

شدی مثل  واکنش سته به لواظ اخکقی در میان طبق   »هایی روبرو  شک سرمایه یک پخش پول ور ان ها خواهچپی .«دارۀ 

ستند  سرمایه  و کمک به کارگران ه صاددان       نه  سیاری از اقت شامل ب ست لیبرال  شی از را یند که گومی اندارن. و یک بخ

و  ترینبا سالالالریع -های تجاری و غیرهها، مارکها، پتنتیعنی کارگران، ماشالالالین- بازار آزاد در به کارگیری مجدد منابع

سقوط می    باالترین ظرفیت شرکت  شگاه     1عملکرد خوبی دارد. جفری میرون -کنددر زمانی که یک  صاددانی از دان اقت

سال   2کاتوهاروارد در مجلۀ طرفدار آزادی  سد: در بوران مالی بزرگ می 2009در  ست   » ،نوی ایاالت متوده  گذارانسیا

 .«استاندارد ورشکستگی را طی کننددادند روند ها به آنها اجازه میباید به جای کمک مالی به بانک

یک امر مسلم است. شکیبایی در برابر     آن زمانی دوره افراد هم به کمک نیاز دارند. افزایش دادن عواید بیکاری و تمدید

شرکت    بازپرداخت بدهی ست. روی هم رفته این تنها  سبی ا ستن    ها هم اقدای منا شک ستند که باید از در هم   هانآ ها نی

 تواند به شالالالکل   ها می فرآیند نجات شالالالرکت    در این بین،. نمودبلکه باید به معاش خانوارها هم توجه           ،جلوگیری کرد

 4شالرکای بنیاد دوی گذاری در ، یکی از بنیانگذاران و از مدیران ارشالد سالرمایه  3وحشالتناکی دچار انوراف شالود. بن هانت  

از جریان آزاد پول نقد آنها بین     ،خطوط هواییترین کند که بازخرید سالالالهای شالالالرکت در چهار تا از بزرگ         حسالالالان می

ست   2019تا  2014های سال  شتر ا شدن مدیران    -بی سئله به ثروتمند  سهامداران انجامید اما در عین   عاملکه این م و 

شرکت    شد  شند. هانت در تاریخ    حال موجب  شته با  19های مزبور هیچ گونه آمادگی برای رویارویی با یک بوران را ندا

ها و جامعه سالتیزها با تمای قوا در این حوزه حضالور   راکون»نویسالد:  ، می5روی وبسالایت خود، اپسالیلون تئوری   مارس بر

 .«اندمشان کامکً پوشیده و موفوظ میهای خصوصی خود هستند و منافع شخصیدارند، و به دنبال عمومی کردن زیان

شته شود،     منطقی است که برای کمک به شرکت   ند. کهمان طور که الیوۀ جدید این کار را می ها شرط و شروطی گذا

ت مدیره را اخراج و جایگزین کند، اعضالالالای هیأقف قاطعی تعیین میسالالال عامل هانت برای فوق العاده مدیریت مدیران       

شرکت می سهای خود حتی به قیمت ها میکند؛ از  های نامطلون امروزی، پول تهیه کنند؛ و تا زمانی خواهد که با فروش 
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ت کند. مشارک بازخرید سهای خود و پرداخت سود سهای را ممنوع می    ،های دولتی به اتمای نرسیده است  رداخت وایکه بازپ

با درایت درخواسالالت کرده  1منوچین نه وزیر خزانه داری اسالالتیوچنان ک -ها در ازای کمک اضالالطراریدر تملک شالالرکت

به مالیات دهندگان مقداری دست باال  2رنی سندرز،تر کردن ایاالت متوده به سوسیالیسم ببه قیمت کمی نزدیک -است 

از میان صالالنایع دسالالت به انتخان بزنیم. خطوط هوایی ممکن اسالالت برای نجات دهد. همچنین منطقی اسالالت که را می

 ند.آیهای حیاتی به حسان نمید اما کازینوها و خطوط کشتیرانی تفریوی از زیرساختنزیرساختی حیاتی باش

شوند که بار   ها متمرکزپذیرترین گونه از شرکت ها باید روی آسیب به فلسفۀ خم کن و نشکن، کمک  در راستای پایبندی  

ارزشی ناچیز   ،پراکنده شوند  3های با دارایی سبک کنند. وقتی کارکنان شرکت های فیزیکی تومیل نمیچندانی به دارایی

 کارهای کوچکی که تقریباً نیمی از نیروی کار ایاالتماند. کسب و ماند یا اصکً ارزشی برایش نمیبرای شرکت باقی می

از  های برخوردارهای بزرگ از نوع دارایی سبک هستند. شرکت   احتماالً بیشتر از شرکت   ،متوده را در استخدای خود دارند 

هایی بنرتوانند به راحتی به کار برگردند. شکست یک تولید کنندۀ نفت شیل به هیدروک   های فیزیکی ارزشمند می دارایی

شده    ستخراج ن سیبی نمی که هنوز ا شتی   اند آ شتیرانی تفریوی هنوز ک ی های خود را دارند، خطوط هواپیمایزند. خطوط ک

سالن  سرعت  هواپیماهای خود را دارند و کازینوها هنوز  های قمار خود را دارند که با پایان یافتن تهدید ویروس کرونا به 

 د.توانند کار خود را از سر بگیرنمی

های مالی باید تا حد ممکن کمرنگ باشد. البته گفتن این حرف ساده   نقش سیاست در تصمیم گیری در خصون کمک    

اند در فصلی از  ها را طراحی کردهکه برنامه 6و دَن جستر  5، استیون شافران  4و عمل کردن به آن دشوار است. برایان دیز  

ند: در ااند نوشته و ویراستاری شده است، نوشته الی را تجربه کردهکه توسم کسانی که بوران م   7اولین واکنشگران کتان 

و شرکت مسئولیت  8های بوش و اوباما در تکش بودند کمپانی جنرال موتورزهنگامی که دولت 2009تا  2008های سال

لت در       کردیم تکشما سالالالعی می »را نجات دهند،    9مودود کرایسالالاللر  نب امر برای دخا های افراد ذینفع در همۀ جوا

البی  .«در خصالالون این که کدای بنگاه باید بسالالته شالالود یا کدای کارخانه تعطیل گردد را خنثی کنیم   خردتصالالمیمات 

شده   کننده ست به کار  سالن    ها بار دیگر د صاحبان  د های تئاتر تا کارخانجات تولیو به نمایندگی همگان از دامداران تا 

ا به صورت هاند. دولت ترامپ نیز پذیرفت بررسی کمک مالی برای حمایت از شرکتپوشاک ورزشی مشغول فعالیت شده

 مستقل انجای شود.

ها و کمک به افراد به شالالکل عجیبی گران خواهد بود. فرصالالت خوبی اسالالت که افراد های مالی دولت به شالالرکتکمک

مارس تبعیت کنند. البته این بدان خاطر است که   24ن کنگره در تاریخ بیشتری از برنامۀ تشویقی مورد بوث در ساختما   
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ای بیشالالتر از این نبوده اسالالت. دسالالتور دولت برای تعطیل کردن اقتصالالاد را به تا کنون نیاز برای گرویدن به چنین برنامه

سکتۀ قلبی  ستعاره امروزی - منزلۀ  ستفاده کنیم یا اگر بخواهیم ا ص     -تر ا بگیرید. درمان  نظراد در سندروی حاد تنفسی اقت

 ند.کبرای موفقیت باید تهاجمی باشد و اقدامات نیمه کاره و اقتصادی کردن این روند را قطع نمی چنین بیماری

ست هر کاری  سرعت انجای     الزی ا شود باید به  سب و       . بیکاریپذیردب ست. هر چه ک شده ا شروع  ها از همین حاال هم 

سیب ببینند    شتر آ ش    ،کارها بی شوارتر خواهد بود. چنان که بیانیۀ  سرپا  شان می  24دن دوبارۀ آنها د  ،دهدمارس ترامپ ن

صادی نرمال روز به روز افزایش پیدا می       سی برای تداوی فعالیت اقت سیا شار  یت از ترین راه برای حفظ حماکند. مطمئنف

ها به تخفیف خسالالارتی اسالالت که این مودودیت ،کندموافظت می 19هایی که از عموی مردی در برابر کووید مودودیت

 کنند.اقتصاد وارد می

 منبع:

How to Keep Business from Going Bust 

Bloomberg Businessweek 

March 30, 2020 

 


