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 کرونا روسیو بحران طیشرا در مورد ارشد رانیمد انتظاراتتونل:  اخلد

ا در مورد نظرات خود رشرکت کردند و در سراسر دنیا  مدیر ارشد، بیش از دو هزار مکینزیشرکت  ارزیابیدر این 

 اشتند.به اشتراک گذ یاقتصاداوضاع  بهبودکنترل ویروس و حمایت از تالش برای  ناشی از احتمالی پیامدهای

بهبود  دربارهسناریوهای شرکت مکنزی را  ،کردندکار می در خانه در حالی کهاز سراسر دنیا  مدیر ارشدهزاران 

« ما شتیو مع یحفظ زندگضرورت زمان بر »در مقاله  ین بارنه سناریو اولاین  1کرونا ویروس ارزیابی کردند. گیریهمه

                                                      
نماینده طیف  که هاکنندهشرکت 2121 هایواکنشو انجام گرفت  2020آپریل سال  10تا آپریل  2بررسی آنالین در این زمینه از  1

ها به این نمایندهآوری کرد. پراکندگی جغرافیایی را جمع ها بودندهای کاربردی و خزانهتخصص ،هاشرکت ،هاصنعت ،هامنطقه ای ازگسترده

مورد،  249 (، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزلند(ASEANکشورهای جنوب شرق آسیا )اتحادیه صورت است: آسیا و اقیانوسیه )شامل 

مورد،  134مورد، آمریکای التین   151مورد، هند 784 مورد، اروپا 143 (کنگ و تایوانچین بزرگ )از جمله سرزمین اصلی چین، هن

 مورد. 91مناطق مورد و سایر  490مورد، آمریکای شمالی  79خاورمیانه 



 

 

 

Formatted: Centered

 یبرا یو سه سطح بالقوه اثربخش عمومی بهداشتواکنش و  روسیگسترش و یبرا یاحتمال ریسه مس کهارائه شد 

 1ند.دزیم نیدولت را تخم یاقتصاد واکنش

و میلیون نزدیک به د با استدر حال گسترش انگیزی که در مقیاس جهانی بحران انسانی غم زمینهاین نتایج در پس

د اقتصادی ترین رکو در باالترین و سریعکه حاال یها میلیون انسانو ده باختهها هزار نفر جان دهو آلوده به ویروس 

   .اند در حافظه باقی خواهد ماندبیکار شدهجهان 

 اولویترزیابی ترین نتیجه ادهند، واضحبحران و دوره بهبود را شرح می نه سناریویی که پیامدهای اقتصادی از میان

لند مدتی را ب کندی کم و رشد ( بعد از مهار ویروس، بهبودایبازگشتی )منطقهبرای سناریویی بود که  دهندگانپاسخ

دهنده نشانکه )یی گذاری الفبا نامبا دیگر سناریوها  کنارکه  داردنام  A1 زیر مدلدر  تعریف کرده بود. این سناریو

 دهدمی هستند که نشان A4تا  A1سناریوهای تیره رنگ از قرار داده شده است.  مدل( در این اولویت نیست

ت. کافی یا خوب اس های اقتصادیسیاست هایواکنشهم در و  عمومیبهداشت  به دست آمده هم برای هایخروجی

  . دهدیرا نشان م (و سیاست اقتصادی عمومیبهداشت هر دو دامنه ) یهاخروجیتأثیر بی واکنش B5تا  B1سناریو 

حاکی   A1 تر،محتمل . سناریویاولویت بندی کنند وقوع احتمال را بر اساس سه سناریودهندگان خواستند که از پاسخ

در ی تا حد بینند کهرا می سیاست اقتصادیو  عمومیبهداشت دو جنبه مداخله در  کنندگاناز آن است که شرکت

زمان پیش مثل  هاتولید ناخالص داخلی، دستمزد و درآمد شرکتبه بازگشت گذارند و تأثیر می و معیشت بهبود زندگی

سرعت د هدنشان می که سناریویی قوی ،گرفت A3بیشترین رأی را  A1. بعد از زیادی نیاز دارد زمان ویروس، از شیوع

 رسد.ویروس می پیش از شیوع با سرعت کمی به دوران رشد اقتصادی

درصد سناریوهای  41اصلی و  رأیبه عنوان را  A دسته تربینانهدهندگان سناریوهای خوشپاسخاز درصد  59در کل، 

درصد سناریوهای  29بودند، انتخاب کردهرا  Bسناریوهای دسته  ی کهمدیران ارشداز بین انتخاب کردند.  را  Bدسته 

 14 ؛است در شکست در این بحران اقتصادی های سیاستاکنشومدی آناکاررا انتخاب کردند که حاکی از ردیف اول 

 2.تاکید دارند یمداخالت بهداشت عموم شکست بردرصد سناریوهایی را انتخاب کردند که 

های دگاهدیکه زودتر از همه با این بحران درگیر شده بودند،  یچین دهندگاناین است که پاسخ مهم دیگرنتیجه 

یی، ایاالت دهندگان اروپاپاسخ. پیونددبه وقوع می A هایسناریو معتقدند که هاآن از درصد 69تری داشتند، مثبت

و بهبود  روسیو مهار هوشمندانه یابیدهنده ارزنشان دانستند کهمی تررا محتمل A1سناریو  متحده و آسیا و اقیانوسیه

 است. یاقتصاد

                                                      
های سیاست واکنشرات اقتصادی و = نتایج تأثیx، عمومیبهداشت گسترش ویروس و واکنش = y شامل؛به ویژه ترکیب دو مختصات  1

 شده است. ساختههر دو بعد  برایبیشترین تأثیرگذاری  پیوسته از کمترین تأثیرگذاری تادر سه جنبه سناریوها اقتصادی است. 
 اند. بینی کردههای اقتصادی را نیز پیشو سیاست عمومیبهداشت یعنی عدم موفقیت  3Bدرصد، سناریو  41درصد از این  3دهندگان پاسخ 2



 

 

 

Formatted: Centered

 ی وسالمت یک بحران هااین سناریوها خوب نیستند. همه آنهیچ کدام از تر به شرایط نگاه کنیم، اگر بخواهیم شفاف

دیران اکثر مرسد به نظر میاست. کنند که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون سابقه نداشتهرا توصیف می صادیتاق

مسیر بهبود نسبت به و  دارند یاحتمال جیدر مورد نتا یمتعادل یدگاههایآنها داند. کرده نهادینهارشد این ارزیابی را 

  وجود دارد ابراز نگرانی کردند. اقتصادهای درحال توسعه مورد به خصوص در بسیار بدی که 

از  نانیو اطم روسیمقابله با و یبرارا است که جهان  ی، چالششتیو مع یمحافظت از زندگ یبرا جانبهضرورت دو

  است.، در بر گرفتهدر اسرع وقت به کار خود برگردند راحت الیخ توانند باب افراد نکهیا

 مدل 

 19های اقتصادی بحران کوئید سناریوهای پیامد

مد انتشار کنترل سریع و کارا خوب

   ویروس

خوب  عمومی بهداشت 

در  یآمیزهای موفقیتواکنش

کنترل انتشار ویروس در همه 

کشورها ظرف مدت دو تا سه 

 داشته است. ماه

آسیب به وجود ویروس با 

باعث کاهش ، یهایبخش

 بلند مدتروند رشد در 

 شود.می

 

 وجود ویروس و بهبود کند

 

و رشد مجدد وجود ویروس، 

 شدید

 

گسترش 

ویروس 

 واکنش و 

بهداشت 

 عمومی

 اثر بخشی

 واکنش 

بهداشت 

 عمومی

 بازگشتاما   مؤثر واکنش

  روسیمجدد و

   عمومیبهداشت  های واکنش

اما اقدامات است  آمیزموفقیت

بازگشت از  یریجلوگ یبرا

 نی، بنابراستین یکاف بیماری

چند  یبرا یکیزیف گذاریفاصله

ادامه ای به صورت منطقهماه 

 .ابدییم

رشد بازگشت ویروس، 

 در بلند مدتکند 

 

رشد کند در بازگشت ویروس، 

 ، روند بهبود در جهانبلند مدت

 رود.به کندی پیش می

 

، بازگشت بازگشت ویروس

شدید واکنش روند رشد و 

 جهانی

 



 

 

 

Formatted: Centered

 های اقتصادیو سیاست عمومیهای بهداشت ، واکنش19انتشار کوئید های تولید ناخالص داخلی از پیامد

 دهندگانهای احتمالی، درصد پاسخسناریو

 

 صد درصد نباشد. جمع نمودار گردکردن اعداد، شاید دلیل بهیادداشت: 

هستند تا با ویروس  عمومیهای بهداشت های خصوصی به سرعت در حال توسعه واکنشبسیاری از سازمانها و دولت

با بیشترین سرعت هستند تا منابع عظیم خود به کارگیری  ها در حالکمک کنند. دولت دیدگانآسیب بهبجنگند و 

 یمنیا یهاپروتکل یجهان در حال حاضر روها در سرتاسر رهبران شرکت .ببرند از بیناقتصادی را  گرهضربات این 

وجود خواهد  ندهیآ یهاماه در روسیو نیاوکار، آن را دنبال کنند. کسب یراه انداز اجازه مجددپس از  تاکنند یکار م

    . داشت

 هایمداخله نشدن موفق بد

 عمومیبهداشت 

نتواند شیوع  عمومیبهداشت 

ویروس را برای مدت طوالنی 

)مثالً تا زمانی که  کنترل کند

 .(ساخته نشودواکسن 

رکود  ؛یریگهمه دیتشد

مدت بدون بهبود  یطوالن

 یاقتصاد

 

 شرفتیپ ؛یریگهمه دیتشد

 یآهسته به سمت بهبود اقتصاد

 
 

بهبود  ؛یریگهمه دیتشد

 کامل اما با تأخیر اقتصادی

 

 ناکارامد هایمداخله  

کود اقتصادی در پویایی ر

، گرخود تقویت

ورشکستگی گسترده و 

های کسری اعتبار، بحران

بالقوه بانکی به وجود 

 .آوردمی

 های تقریبًا مؤثرمداخله

های آسیب های سیاسیواکنش

خنثی تا حدی اقتصادی را 

های بانکی کم ، بحرانکندمی

 است. کندشود، سطح بهبودی می

 مداخله مؤثر

ی شدید از واکنش سیاس

آسیب ساختاری جلوگیری 

و بهبود به سمت کند می

های پیش از اصول و حرکت

 است. بحران

حذف اثرات و واکنش سیاست  بد  

 اقصادی

 دولت یاقتصاد استیس یاثربخش

 خوب
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ترین د، مهموکار شرکت کنندر فضای کسبهمزیستی با آن به صورتی که کارمندان و مشتریان با خیال راحت بتوانند 

. مه خواهیم دادهای سناریو ادادادهو بیشتر  قعمبا  هابه این ارزیابیاقتصاد در مسیر بهبود است. حرکت قدم برای 

 پردازیم. اقدامات اولیه مقابله را دنبال خواهیم کرد و به ارزیابی مشاهده بحران در سراسر جهان مینتایج 

شریک  2مؤسسه جهانی مکینزی، مارتین هیرت از شرکاو  مکینزیشرکت دفتر آمستردام  شریک ارشد 1سون اسمیت

و از شرکای شریک دفتر واشنکتون  4شریک ارشد دفتر نیویورک، سوزان لوند 3لرئکوین بوارشد دفتر چین بزرگ، 

شریک دفتر  6اجانندارگووشریک و همکار متخصص دفتر استنفورد و آرویند  5زرا گیرینبرگ، عمؤسسه جهانی مکینزی

   . است بوستون

و ویویان  11لریس الیدان ،10یاتکوفسکیکو ستوفیکرز، 9هدر هانسلمن، 8آلن فیتزجرالد، 7نویسندگان از ریچارد بوچی

 کنند.شان در این ارزیابی، تشکر میو کمک برای همکاری 12سینگر
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