
ینرمال بعد تیوضع یبه سو یری: مسروسیکرونا و یفراسو

 الوقوع نظم اقتصادی جهانی نیز هست. ویروس کرونا نه تنها یک بحران شدید سلامتی است بلکه بازسازی قریب

 کویناسنیدر و شوبهام سینگهال
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در حال نظاره اوضاع در ها سازمانکنند. سایر ای است که دنبال میمدت تنها برنامهکوتاه بقایها، برای برخی از سازمان "

ها بعد از عبور از بحران کرونا و بازگشت به دوره نرمال هستند. بوده و در مورد چگونگی تداوم برنامههایی از نااطمینانی الهه

ماندگاری اپیدمی کرونا اظهار تواند در مورد در حالی که هیچ کس نمی ‘وضعیت نرمال چگونه است؟’سؤال این است که

ها کاملًا متفاوت خواهد های عادی در سایر سالشود با سایر وضعیتتوان گفت آن چه حاصل مینظر قطعی نماید. تنها می

 بود.

و وضعیت  91ریف خواهد شد: دوره ای قبل از کوئید تع ه این دوره توسط اختلاف بنیادیبه طور فزاینده واضح است ک

سابقه ما بازسازی شدید ساختار . در این دوره بی‘وضعیت نرمال جدید’عادی جدید که دوره پسا ویروس ظهور می یابد: 

کرده اند. و در آینده اقتصادی و اجتماعی را گواهی خواهیم کرد که در آن کسب و کارها و جامعه به طوری سنتی عمل می

ها از آن چه تواند در بر گیرد و با چه شدتی محیطما شاهد آغاز بحث و منازعه در مورد آن چه نرمال بعدی مینزدیک 

 زندگی ما را شکل داده اند واگرا می شوند. 

ی در مورد های عمومی، خصوصی و اجتماعدر این گزارش تلاش می شود پاسخی به سوال رهبران و مدیران در بخش

توان بحران کرونا را ازیابی نمود، فراهم شود. به طور ساده ضات و معیارهای سنتی میواین که چگونه با بی اعتبار شدن مفر

تر حال نوبت ماست که به سوال هایی که ما از اجدادمان در مورد جنگ می پرسیدم )که آنها در شرایط جنگ چه انجام 

 می دادند؟( پاسخ دهیم.

نرمال آتی است که بعد از نبرد با ویروس کرونا و شرایط مرحله هدایت بحران امروز به  5عمل در فراخوانی برای  پاسخ ما

 ، مقاومت، بازگشت، تصور مجدد و اصلاحات. گیریتصمیمشکست آن ظهور خواهد یافت: 

بر اساس شرایط جغرافیایی و صنعتی متفاوت خواهد بود و نهادها ممکن است به طور  هادورهکدام از این هر  طول

، گروهی از دانشگاهیان گزارشی را با McKinsey.comامروز، در وب سایت همزمان بیش از یک مرحله را انجام دهند. 

تأکید دارد و اقتصاد رونا ککه بر اضطرار حل چالش ویروس ‘ محافظت از زندگی و معیشت ما: ضرورت زمان ما’عنوان 

 منتشر شده است و در نتیجه تمرکز این گزارش نیز بر تصور مجدد در رابطه با آینده و پسااپیدمی متمرکز است.
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دهد: اگر در جستجوی مسیر حیاتی اجتماعی و اقتصادی هستیم مرحله الزامات زمان ما را نشان می 5در مجموع، این 

 بر آن غلبه کنند.  91زه با کوئید باید رهبران و مدیران در مبار

 

 

 

  تصمیم گیری

تقریبًا در همه کشورها تلاش برای پاسخ به بحران با تمام توان در حال جریان است. مجموعه بزرگی از مداخلات در برنامه 

 برای افزایش ظرفیتجنگی در به طور صریح و درمانی  های بهداشتی. سیستمهای سلامت عمومی در حال اجرا است

در مسیری برای کاهش کمبودهای تجهیزات همه ها اند. تلاشتربیت شده گام برداشته نیروهایو  خدمات ها، عرضهتخت

 .متمرکز شده استپزشکی بسیار مورد نیاز و ضروری 

های امنیت سلامت کارکنان با پیش فرض قرار دادن دورکاری کارکنان افزایش یافته است. تداوم کسب و کار و برنامه

کسب و کارها با رکود شدید در عملیاتشان مواجه هستند در حالی که برخی از کسب و کارها در جستجوی راه بسیاری از 

چون غذا، ملزومات خانوارها و کالاهای های بحران زده هم هایی برای سرعت بخشیدن به ایجاد تقاضا در رشته فعالیتحل

کاغذی هستند. نهادهای آموزشی به آموزش مجازی روی آورده اند تا از این طریق فرصت های آموزشی که با بسته شدن 

در  ‘حرانکرونا ویروس: هدایت از طریق ب’از دست رفته بود را احیا کنند. برای اطلاعات بیشتر به گزارش مراکز فیزیکی 

 مراجعه شود. McKinsey.comوب سایت 

، ییلد: تعطکسب و کارها باید در نظر گیرنهایی است که عدم فعالیت و فلج باقی ماندن انتخاب ترکیب مهلکهنوز 

کارخانه در زمان حال و انتظار برای دستور از مقامات بالا. برای همین است که تعطیل کردن ایزوله سازی یا قرنطینه، 

سب و و ک استانیح وفعالیت در سط عمقگیری نام گرفته شده است: نیاز به تعیین مقیاس، سرعت و مرحله اول تصمیم

ی که کسان بهمن می دانم چه باید انجام دهم. فقط نیاز دارم تصمیم بگیرم "همان طور که یک مدیر عامل گفته است:  کار.

 ."را اطلاع دهم آنلازم است فعالیت را اجرا کنند 
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اند توها برای سرکوب و کنترل انتشار ویروس میندگی و معیشت مردم در نتیجه تلاشتنش و شوک در ز

 از بزرگترین آثار اقتصادی در یک قرن اخیر باشد

 

 و تاب آوری مقاومت

ای هدر حال گسترش است. کاهش شدید در فعالیتاپیدمی فراگیر در بحران رو به گسترش سیستم مالی و اقتصادی 

شهروندان و سازمان ها و نهادها را با مخاطره اقتصادی به منظور حفاظت از سلامت عمومی به طور همزمان رفاه اقتصادی 

ها در صنایع مختلف آسیب دیده سبب ایجاد های نقدینگی و توان بازپرداخت بدهیسازد. جانشینی سریع چالشمواجه می

می شود. یک بحران سلامتی به یک های بانک مرکزی و دولت ها برای حفظ عملکرد سیستم مالی مقاومت در برابر تلاش

بحران مالی تبدیل می شود زیرا نااطمینانی در مورد اندازه، دوره و شکل کاهش در تولید ناخالص داخلی و بیکاری سبب 

 تحلیل رفتن اطمینان و اعتماد کسب و کارها می شود. 

تای در راسدلالت دارد که شوک اقتصادی ناشی از کرونا به زندگی ما  منابع متعددبر اساس تحلیل مؤسسه مکنزی 

سرکوب و کنترل این اپیدمی بزرگترین شوک در یک قرن اخیر است. در اروپا و ایالات متحده این احتمال وجود دارد که 

د طی کاهش درآمر آن بسیار بزرگتر از برای یک فصل شود که اث نا سبب کاهش فعالیت های اقتصادی حداقلاپیدمی کرو

 دوران بحران بزرگ است. 

مدیریت پول و نقدینگی  مرتبط باها مقاومت از الزامات بسیار حیاتی است. همچنین موضوعات در مواجهه با این چالش

 هاییتا در مقابل شوک و تاب آوری نیاز دارندومتی ابرنامه های مق اما پس از آن واحدهای اقتصادی بهدر الویت قرار دارند. 

دهد واکنش مناسب نشان دهد و موقعیت رقابتی را برای همیشه تغییر میکه ساختارهای صنعتی را تحت تأثیر قرار می

، های عمومیمدیران بخش و تجربه نموده اندشخصاً بیشتر مردم نااطمینانی و اضطراب های مالی را دهند. طی بحران کرونا 

ه بهای دشواری نیاز دارند تا تصمیمنظور برقراری تعادل و توازن اقتصادی و پایداری اجتماعی به مخصوصی و اجتماعی 

ت تصمیم های دوره ای داشته باشند و البته این تصمیم ها را با توجه به وجود پوپولیسم و سایر چالش هایی که قبل صور

 از اپیدمی کرونا برقرار بوده است، می گیرند. 
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 بازگشت

ار یکسب و کار به سلامت عملیاتی بعد از تعطیلی یک چالش بسیار جدی است به طوری که اقتصاد چین بسبازگشت 

ا و هفعال سازی مجدد کل زنجیره عرضه نیاز دارند البته با مقیاس. بیشتر صنایع به آهسته به کار و روال عادی برگشت

است. ضعیف ترین نقطه در زنجیره  در جغرافیای متعددزنجیره عرضه جهانی که حاکی از آشفتگی های متفاوت زمان بندی

 را تعیین خواهد کرد. بنابراین مدیران وری نیروی کارموفقیت، بازگشت به استخدام مجدد، آموزش و کسب سطح قبلی بهره

به  نارزیابی نموده و فعالیت های محتمل را به منظور بازگشت کسب و کارشا باید کل سیستم کسب و کارشان را مجدداً 

 ردچالش دیگر در پیش بودن زمستان و بازگشت مجدد بحران ریزی کنند. تولید کارا به لحاظ مقیاس و سرعت برنامه

اپیدمی  وویروس  و فزایندهبسیاری از کشورهاست. بدون واکسینه شدن یا درمان و روش پیشگیرانه مؤثر بازگشت سریع 

 مانندبا انتخاب های پیچیده و دردناکی رو به رو خواهند شد دولتی  تهدید واقعی است. در این شرایط مدیران و رهبران

را  تواند رکود اقتصادی شدید دیگریمیدر مقابل ریسک سلامت مردم که با بازگشت به کار کاهش ریسک تشدید اپیدمی 

ندارد  هیچ قطعیتی وجودامید داشت البته در این مسأله بازگشت به شرایط خوب توان به میدر پی داشته باشد. بنابراین 

 زایشنجات بیماران و افقابلیت سبب گسترش خاتمه یافتن انتشار ویروس در نیمه شمالی کره زمین طی تابستان  لیو

ر موج غلبه بواکسینه نمودن و توسعه درمان برای احتمال ، افزایش ظرفیت سیستم سلامت و تشخیص بیماریتست های 

در وب سایت مکنزی  "ها، توقف رکودترکیدن حباب"اهد داشت. برای اطلاعات بیشتر به دوم انتشار ویروس را به همراه خو

 .9مراجعه کنید

ت مجدد بازگشتشدید اپیدمی با ریسک کاهش  "مدیران دولتی ممکن است با انتخاب پیچیده دردناکی رو به رو شوند

 ی را به همراه داشته باشد. دیگر در مقابل ریسک سلامت مردم که می تواند رکود اقتصادی شدیدبه کار 

 

 تصور مجدد

1 “Bubbles pop, downturns stop” on McKinsey.com 
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ها و انتظارات افراد به عنوان شهروندان، کارمندان و ای را در رجحانتواند تغییرات نا پیوستهشوک در این مقیاس می

ر طی هفته تبر نحوه کار، زندگی و استفاده از تکنولوژی به طور واضح. این تغییرات و اثر آنها می کندکنندگان ایجاد مصرف

تغییرات و هم گام با بینش و دوراندیشی بهتر  بایی که خودشان را هاو سازمان های آتی پدیدار خواهد شد. نهادهاها و ماه

وح . به طور وضسریع تر از سایر نهادها و سازمان ها به شرایط بهبود دست می یابندها دوباره احیا می نمایند ل رجحانتکام

به روشی گسترش یابد که رفتار مصرفی را برای همیشه تغییر دهد. تواند میو مجازی ن بدون تماس دنیای آنلاین مشتریا

اب الزامات ت مسیری را به سوی ،تواند از این قابل توجه تر باشد به طوری که دنبال نمودن کاراییاما سایر آثار حتی می

ه نهایی کننداست برای مثال تولید و تأمین منابع به مصرفآوری باز می نماید که در واقع پایان جهانی شدن زنجیره عرضه 

 تر می شود. نزدیک

بحران تنها آسیب پذیری نیست بلکه فرصت هایی را برای بهبود عملکرد کسب و کارها فراهم می آورد. مدیران نیاز 

که  های بزرگ تولید که بر آن چهتکانهدر نظر گیرند تا دارند تا هزینه هایی که ثابت هستند را در مقابل هزینه های متغیر 

برای تاب آوری مورد نیاز است سایه افکنده اند، کنار گذاشته شوند. تصمیم ها در مورد چگونگی انعطاف پذیر نمودن 

قویت تعملیات بدون از دست دادن کارایی به همین ترتیب توسط تجربه تعطیلی بیشتر تولید جهان اطلاع داده می شود. 

وری در زمان عدم دسترسی به نیروی کار می شود. در نتیجه: سبب تقویت بهره لوژی با یادگیری سریع آنپذیرش تکنو

ورتر می نماید و تکنولوژی یک حس قوی تر از آن چه کسب و کارها را بیشتر نسبت به شوک ها مقاوم و تاب آور و بهره

 برای ارائه به مشتریان توانمندتر می سازد، فراهم می آورد.

 

 اصلاح

تعریف واضح تری از آن چه که به عنوان یک واقعه پیش بینی نشده با آثار منفی )قوی سیاه( شناخته می اکنون جهان 

روی کشورها می گشاید که مسأله انتشار ویروس کرونا را به جای حل در سطح شود، دارد. این شوک احتمالًا مسیری را 

جهانی در سطح داخلی در نظر گیرند. در این شرایط دولت ها بیشتر جسارت به کار برده و با حمایت شهروندانشان نقش 

کارها نیاز دارند تا فعال تری را برای شکل دهی فعالیت های اقتصادی در پیش می گیرند. مدیران و رهبران کسب و 
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حمایت می شود را پیش بینی نمایند تا از بحران های سلامتی  سیاست ها و قاعده گذاری هایی که به طور عمومی تغییرات

 که امروزه ما تجربه می کنیم، در آینده پیش گیری کنند. 

ا به لحاظ افزایش در تعداد در بیشتر اقتصادها سیستم بهداشتی و درمانی از زمان جنک جهانی دوم تغییرات کمی ر

ا ب یهای حضوری و مجازی داشته است. رهیافت های سلامت عمومی در تعامل با جهانبیماران و مدیریت یکپارچه مراقبت

 ازبینیبوابستگی متقابل بالا و بسیار پویا در مورد سرعت و همکاری جهانی که باید نسبت به آن واکنش نشان دهد مجدداً 

در مورد ساختار درمانی، ذخایر استراتژیک محصولات مهم و بهداشتی و تجهیزات پزشکی ضروری همه  نماید. سیاست ها

باید در نظر گرفته شوند. مدیران سیستم مالی و اقتصادی جهان از آخرین بحران مالی جهانی آموخته اند که باید با تقویت 

دمی مقابله نمایند. نهادهای آموزشی نیز نیاز دارند تا کلاس سیستم در برابر شوک های برون زای جهانی مانند اثرات این اپی

 های درس را مدرنیزه نموده و آموزش از راه دور را تقویت نمایند.

همچنین فرصتی را برای آموختن از نوآوری ها و تجربیات اجتماعی در مقیاس کوچک تا بسیار پیامدهای این اپیدمی 

 بزرگ فراهم آورده است. 

مرحله اشاره شده  5شاره شد اپیدمی کرونا شرایط اقتصاد جهانی را به طور کلی تغییر خواهد داد و همان طور که ا

 در این مطالعه مسیری روشن برای انتقال به وضعیت نرمال بعدی را فراهم نمود.
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