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مقدمه
از زمان جدی شدن ویروس کرونا در خارج از چین از جمله ایران به غیر از مباحث مرتبط با حوزه پیشگیری
و درمان اولین نکته ای که در اذهان زنده شد آثار اقتصادی این بیماری بود که به تدریج از دست کم گرفتن آثار
آن تا برآوردهای بسیار بدبینامه پیش رفت .در کنار نظریاتی که در حیطه پیشبینیها توسط نهادهای تخصصی و
بین المللی ارایه میشد نهادها و افراد صاحب نظر در داخل ایران نیز گزارشهای متعددی را در این حوزه منتشر
کردند که البته انتشار این نوع گزارش ها همچنان ادامه دارد .در کنار بررسیهای نظری ،دولت ها در کشورهای
مختلف انواع بستههای حمایتی را تصویب و به اجرا گذاشتهاند و دولت ایران نیز با تصویب یک بسته  100هزار
میلیاردی تومانی مقرر کرده است  75هزار میلیارد تومان از آن به صورت تسهیالت با نرخ بهره  12درصدی در
اختیار بنگاههای آسیب دیده قرار بگیرد 5 ،هزار میلیارد تومان در قالب کمک به بیمههای بیکاری 8 ،هزار میلیارد
تومان در قالب طرحهای معیشتی و  12هزار میلیارد تومان نیز جهت کمک به نظام سالمت پرداخت شود .با این
حال اجماع کاملی در خصوص نحوه خروج از این بحران هنوز متصور نیست و نظرات مختلفی توسط نهادها و
صاحبنظران ارایه می شود .لذا با توجه به پراکندگی نظرات ارائه شده در خصوص آثار اقتصادی ویروس کرونا
و عدم وجود اجماع در مورد آثار و دوره اثرگذاری آن و نحوه برونرفت از آن ،بخش پژوهش انجمن مدیران
صنایع در پی آن بر آمد تا با بررسی یافتههای گزارشهای داخلی که در واقع در بردارنده اقدامات ،تجارب و
نظرات بینالمللی هم بودند نتایج آن را با توجه به اعتبار و مرجعیت نهادها و افراد منتشر کننده طبقهبندی و در
نهایت پیشنهادهایی را که برخی از آنها منطبق با آن یافتهها و برخی دیگر مشخصا" بر اساس بررسی های خود
انجمن می باشد ارائه نماید.

یافتهها و نتایج
 .1اکثر پژوهشها نشان می دهند که میزان آثار اقتصادی صرف نظر از دوره اثرگذاری از سه جنبه یعنی
طرف تقاضا ،طرف عرضه و اختالل در زنجیره عرضه خواهد بود
 .2کاهش طرف تقاضا ،هم به علت محدودیت در ارائه خدمات که خود دربردارنده حدود  15میلیون شغل
از  2۴میلیون شغل است صورت میگیرد و هم به دلیل کاهش مستقیم تقاضا به دلیل کاهش درآمدها.
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این کاهش تقاضا با کاهش صادرات به دلیل اختالل در حمل و نقل و کاهش جهانی تقاضا در کشورهای
همسایه و چین تشدید خواهد شد
 .3اختالل در سمت عرضه نیز در چند جنبه اتفاق خواهد افتاد از یک طرف ورود مواد اولیه بخشی از
صنایع از خارج به ویژه چین دچار محدویت خواهد شد از طرف دیگر به دلیل کاهش تقاضا از سمت
طرف های تجاری مثل کشورهای همسایه و چین در حوزه کاالهای صنعتی و معدنی و پتروشیمی و
فرآوردههای نفتی صورت میگیرد.
 .۴اگرچه آثار جهانی تغییرات اقتصادی ایجاد شده در کشورهایی مانند آمریکا ،چین،ژاپن ،کره جنوبی،
آلمان و ایتالیا که حدود  55درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و  50درصد تجارت جهان را در
اختیار دارند بسیار سنگین خواهد بود ولی به دلیل وجود تحریمها بخشی از این آثار در اقتصاد ایران
پیشاپیش تخلیه شده است و لذا اثرپذیری اقتصاد ایران از بحران کنونی جهانی در مراحل اولیه کمتر از
ابعاد جهانی آن خواهد بود.
 .5از جمله آثار وضعیت کنونی مداخله بیشتر دولت ها در اقتصاد و کسب و کارها از یک طرف و بدبینی
نسبت به ،همگرایی جهانی و یا جهانی شدن است و احتماال این آثار به عنوان ابزاری جهت تشدید
انزوا بدل میشود.
 .6یکی از پیشنهادهایی که در اکثر پژوهشها بر آن تاکید شده است تامین مالی و اعطای تسهیالت از طرق
مختلف به بنگاهها و اقشار آسیبپذیر است .اگرچه یکی از راهحلهای اصلی جلوگیری از رکود عمیق
همین سیاست است ولی باید به آثار احتمالی آن در تورم توجه ویژه داشت تا به قول یکی از صاحب
نظران اقتصادی ،کشور پس از بحران به کرونای تورمی دچار نشود.
 .7یافتههای برخی از پژوهشها در حوزههای بخشی نشان میدهد که حملو نقل پوشاک ،مواد غذایی،
آموزش ...،بخش هایی هستند که بیشترین آسیب را خواهند دید اگرچه بخش مسکن و بازار سرمایه
چندان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت ولی نقدینگی روز افزون باعث تشدید تورم خواهد شد.
 .8افزایش هزینههای دولت به دلیل افزایش هزینه های بخش بهداشت ،بیمه های درمانی و بیمه بیکاری
از یک طرف و کاهش درآمدهای نفتی و فرآورده های نفتی و میعانات گازی از طرف دیگر کسری
شدید بودجهای به همراه خواهد داشت.
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برخی پیشنهادها
 .1با توجه گستردگی آثار اقتصادی کرونا پیشنهادهای مختلفی در پژوهشها در خصوص کمک به بنگاهها
ارایه شده است.اعطای تسهیالت و سرمایه در گردش همزمان با کاهش نرخ سود بانکی ،پرداخت یک
سوم حق بیمه کارفرمایی به بنگاهها ی آسیب دیده در صورت عدم اخراج کارگران ،پیاده سازی مالیات
بر مجموع در آمد  ،تعویق سررسید مالیات بر ارزش فزوده تا فصل چهارم و تقسیط بدهی مالیاتی بنگاهها،
واگذاری اموال مازاد دولت و بانکها....،
 .2ضرورت طبقه بندی اقدا مات و سیاست های دولت به میان مدت و کوتاه مدت همزمان با سناریوهای
بدبینامه و واقع بینانه،ضرورت هماهنگی کلیه بخش های حاکمیتی در اتخاذ هر نوع سیاست
اقتصادی،حذف هزینه های غیرضروری دولت همزمان با گسترش پایه مالیاتی ،کمک به اقشار اسیب
پذیر به صورت دوره ایی تا زمان کاهش اثار بحران  ،پرداخت پاداش به کارکنان بخش بهداشت و درمان
،تشکیل شرکتهای بزرگی بورسی برای جذب سرمایه با استفاده از پتاسیل بازار سرمایه و افزایش عرضه
های اولیه و سهام شناور در بازار ،رایزنی با کشورهای طرف تجاری به ویژه چین در چارچوب یک
سیاست عقالنی خارجی ،حفظ و ارتقای اعتماد مردم به کارکرد بازار مالی و پولی  ،نظارت بر قیمت ها
به صورت منطقی  ،حذف حمایت های کور از برخی کاالها چه در حوزه واردات و چه داخلی با
اختصاص ارزهای ترجیحی و پرهیز از مقررات گذاری جدید در آغاز مجلس جدید؛...
عالوه بر پیشنهادهای یافتههای فوق ،انجمن مدیران صنایع معتقد است :
 .3نظارت حداکثری در تجارب کشورهای مختلف جهان به عنوان یک پیش فرض قلمداد شده است و لذا
تاکید خاصی در پژوهش ها بر آن نشده است ولی در نظام فنی -اجرایی و اداری ایران این مسئله یک
معضل همیشگی است .بر این اساس ایجاد یک سامانه اطالع رسانی عمومی ضروری به نظر می
رسد و پیشنهاد می شود یک سایت مشخصی توسط نهادهای ذیربط مانند وزارت کار تعاون و رفاه
اجتماعی و یا وزارت صمت جهت اطالع رسانی عمومی در مورد اقدامات و کمک های دولتی در
هر قالبی چه برای اشخاص حقیقی و خانوارها و چه برای بنگاهها به صورت آنالین با دسترسی های
مشخصی راه اندازی شود تا امکان نظارت بر اقدامات و تسهیالت اعطایی را در هر سطح تعریف
شدهای برای عموم مردم و تصمیمگیران فراهم نماید
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 .4بخشی از امور خدماتی چه در نظام اداری و چه در کسب و کارها از طریق دولت الکترونیک در دولت
و از طریق سیستم های آنالین در کسب و کار ها قابل انجام است که عالوه بر کاهش ترافیک  ،آلودگی
هوا به کاهش هزینه های معامالتی نیز منجر می شود و می تواند فرصت های شغلی جدیدی را همراه
با تحوالت تکنولوژی فراهم کند لذا پیشنهاد میشود دولت در خصوص "دولت الکترونیک در نظام
اداری" و "کسب و کارهای اینترنتی" استراتژی جدیدی را اتخاذ نماید.
 .5همانطوریکه بحران کرونا نشان داد در شرایط اضطراری و فراگیر اقشار مختلف جامعه و جناحهای
مختلف سیاسی تقریبا به یک اندازه آسیب پذیر و به یک نسبت مستاصل می شوند این مسئله می تواند
به دولت به مفهوم کلی کمک کند تا تعریف جدیدی از حکمرانی ملی با تقریب افکار ،احزاب و
جناحها در داخل ارایه نماید و با پشتوانه ملی به بهرهگیری از فرصتهای بین المللی و اجماع به
وجود آمده در جهان برای مقابله با بحران ویروس کرونا در قالب تعامل دولت و مجلس جدید
بپردازد
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جدول طبقهبندی یافتههای پژوهشهای اقتصادی مرتبط با آثار اقتصادی ویروس کرونا
عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ
 اقتصاد ایران گرفتار با
ویروس کرونا
 مرکز پژوهشهای اتاق
ایران
اسفند ماه 1398

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

 ا شاره به و ضعیت چهار میلیون واحد

 تول ید نا خالص داخلی در آمری کا و

 همننا ه ن گی و ه مکنناری قوای

 اخذ سهم مالیات بی شتر از ک سب

صنننفی و صنندها هزار واحد تولیدی در

اروپا دو در صد کمتر از پیش بینی های

سهگانه

و کارهایی که در فعالیتهای نا شی

کسب و کارهایی نظیر هتلها ،رستورانها،

قبلی برآورد شده است

سینماها ،موزه ها ،با شگاههای ورز شی،

 در ماه های اولیه سننال  1399شنناهد

 تغییر رفتننار هزینننهای دولننت و

حذف

هزینههای غیر ضرور

از کرونا پر رونق بودهاند

 استفاده از ظرفیتهای سازمانهای

 هراس شرکای تجاری در ک شورهای

روند م ستمر و گ سترده ای از نکول در

 بهرهمننندی از منننابع نهننادهننای

تع هدات مالی و قراردادی حوزه های

عممی غیردولتی

منطقه

تولیدی و خدماتی خواهیم بود.

 ب سته شدن مرزهای زمینی ک شورهای

درآمد

 اشاااارهای به تجر به چ ین در

 کنناهش نرخ وام هننا و در نظر

عراق ،اف غانسننن تان ،ترک یه و مرز های

خصوص:

گرفتن یک دوره تنفس از اسفند ماه

اماکن فرهنگی و زیارتی و...

مردم نهاد

 پ یادهسنننازی مال یات بر مجموع

هوایی در کشورهای ترکیه ،گرجستان و

 گسنننتردهترین قرنطینننه و تعطیلی

 1398تا پایان شنننهریور ماه 1399

امارات شده

کارخانهها ،تعطیلی وسنننایل حمل و

برای بازپردا خت اصننننل و فرع

کاهش قی مت ن فت و تشننند ید تورم

نقل عمومی و عدم خروج از منزل

تسهیالت

رکودی

 گفتگو با مردم ،جلوگیری از رسیدن

 اعطای تسنننهیالت سنننرمایه در

به اوج اپیدمی و آماده سازی سی ستم

گردش

درمان

 افزایش ح ما یت مالی از صننن نایع
گردشنننگری ،ته یه و تنمین غذا و
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 معافیت و یا کاهش یا به تعویق
انداختن سهم بیمه کارفرمایان

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی
سطح بنگاهی

در سطح کالن

م سافرخانه ها و هتلها ،عمده فرو شی

 معافیت از پرداخت اجاره بها تا

و خرده فرو شی ،حمل نقل ،پ شتیبانی

زمان تعطیلی و کسننادی ناشننی از

و لجسنننت یک ،ان بارداری ،ف عالیت های

کرونا

فرهنگی ،تفریحی و نمایشگاهی

 تعویق از پردا خت ا جاره ب ها تا

 کاهش نرخ وام و اع طای وام به

زمان تعطیلی و کسننادی ناشننی از

کسننننب و کار های ز یان د یده و

کرونا

همکناری شنننرکتهنای بیمنه ای بنا

 ت عو یق در ارائننه ا ظهننارنننامننه،

بنگاههای زیان دیده

ترازنامه ،حساب سود و زیان متکی

 م عاف یت یا کاهش حق بی مه تنمین

به دفاتر و اسننناد شنناخص حقوقی

اجتماعی کارفرمایان تا  50درصد

حداکثر تا  5ماه پس از سال مالیاتی

 تعویق پرداخت حق بیمه کارفرمایان
تا  6ماه

و بخشودگی جرائم
 تمدید مدت قرارداد شنننرکتهای

 کاهش  50درصننندی اجاره بها و

طرف قرارداد یا دولت و یا شرکتهای

تعلیق شنامل انواع هزینه های مرتبط

دولتی

با عوارض جاده ای و معابر ،عوارض
فاضالب و پسماند و هزینه تجهیزات
مرتبط با

بازرسیهای ویژه

 ایجاد یک سیستم یکپارچه ارجاع
و رسنننیدگی برای دعاوی ت جاری
ناشی از شیوع کرونا

 تعویق سنننه ماهه پرداخت مالیات،

 تمدید اعتبار کارتهای بازرگانی تا

معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات

پایان فروردین ماه 1399
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عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
سطح بنگاهی

در سطح کالن

بر ارزش افزوده بننه منظور واردات

 راهکارهای پیشنهادی به کسب و

تجهیزات م قاب له با شنننیوع کرو نا،

کارها

تقویت اکو سی ستم ک سب و کارهای

حفاظت از کارکنان ،حفظ نقدینگی

اینترنتی ،حمایت ویژه از استارت آپ

الزم برای عبور از طو فان ،تثب یت

های موفق در حوزه خدمات درمانی

زنجیزه تنننمین و حفظ ارتبننا بننا

آنالین و تجهیزات پزشکی

مشتریان

 ت عا مل نزد یک دولت های محلی با
سرمایه گذاران خارجی
ارائه کمک هزینه تحقیق و توسنننعه
شرکتهای دانش بنیان

درآمدی بر آثار شیوع
ویروس کرونا بر اقتصاد
ایران
ویراست -1ا سفندماه98
 معاونت اقتصادی
وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی

 بررسی همه جانبه آثار اقتصاد از منظر  پیامدهای جهانی:
های کالن و بخشی داخلی و جهانی
 ویروس کشااورهایی را تحت تأثیر
قرار دادند که در زمره اقتصااادهای
برتر جهان قلمداد می شوند.

 کاهش  10درصننندی شننناخص
داوجونز در بازار سهام نیویورک
 کاهش  9/۴3دصدی شاخص نزدک
کامپوزیت

 مالیه دولت:

 حمایت از کسب و کارها:

 کننا هش ح جم ت عهنندات بننا

 افزایش اعتبننارات بننانکی بننه

اولوینت کمتر دو لت ولو به

 SMEها و بنگاههای آسن نیب

صورت کوتاه مدت

دیده

 تعویق سنننه ماهه افزایش 23

 تعویق سننننه منناهننه افزایش

چین در حقیقت کارگاه جهان ا ست و

 کاهش  10درصدی ارزش سهام در

ع مده کشااور های درگیر با ویروس

بازار های بورس مهم ارو پایی از

کرو نا مهم ترین کشااور های زنجیره

جم له بازار پاریس ،فرانکفورت و

در گردش برای بنگنناههننای

مادرید در  12مارس،

آسیب دیده

تأمین جهانی هستند
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در صدی حقوق کارکنان دولت
در سال 99

دستمزد کارگران در سال 99
 کاهش نرخ تسننهیالت سننرمایه

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
سطح بنگاهی

در سطح کالن

 کاهش  63الی 113میل یارد دالری

 تسنننریع در وا گذاری اموال

 پردا خت یارا نه دسنننتمزد به

صنننعت حمل و نقل و کاهش 25

مازاد دولتی از طریق سازوکار

بنگاههای آسیب دیده در دوره

در صدی در م سافرت و تحت تاثیر

بازار سرمایه

ای سه ماهه(در صورت امکان

قرار گرفتن  50میلیون شننن غل در
حوزه گردشگری در سال 2020

 با توجه به کاهش تقا ضای موثر در
سنننطه جهانی پیش بینی میشنننود
برخی گروههنا و صنننننایع زینان
سنگینی متحمل شوند
 مهمترین عامل کاهش قیمت نفت
از جانب تقاضنننا ،انتشنننار ویروس
کرونا در چین بوده است

 گ لدمن سنننناکس پیش بینی کرده
اسنننت که قیمت نفت برنت تا 20
دالر در هر بشکه برسد.
 با توجه به اینکه تولید نفت از منابع
نامت عارف آمری کا پرهزی نه تر از
تولید در کشورهای اوپک است ،به
نظر میرسند با کاهش شندید قیمت
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 اسنننت فاده از ظرف یت اوراق
بدهی برای پردا خت بدهی
دولت به کارفرمایان
 عدم ای جاد تع هد جد ید در
حوزه تعهدات عمرانی
 گسترش پایه مالیاتی و حذف
بیشتر معافیتهای مالیاتی

 اقدامات سننن خت گیرانه تر
برای ج لو گ یری از فرار
مالیاتی

 ت سریع در حرکت به سمت
در یا فت مال یات بر مجموع
درآمد

به گونه ای که م شوق نوآوری
و افزایش تولید باشد)

 پرداخت یک سنننوم حق بی مه
کارفرمائی به بنگاههای آ سیب
دیده در دوره سه
 ماهه
 ام هال حق بی مه کارفر مائی به
بنگاههای آسیب دیده در دوره
سه ماهه

 امهننال وامهننای غ یر از قرض
الحسنه برای کسب و کارهای
آسیب دیده

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش
ن فت و عدم صنننر فه اقتصنننادی

در سطح کالن
 تجارت خارجی:

استخراج نفت شیل از برخی میادین

 مننذاکره بننا چ ین در جهننت

این کشور ،در ماههای آینده بخشی

دریافت تضننمین حداقل میزان

از تول یدکن ند گان پرهزی نه از بازار

واردات نفت از ایران در

خارج شوند

 شرایط موجود

 شننوک منفی عرضننه به دلیل بر هم

 پیگیری دیپلما سی اقت صادی با

خوردن ز ن ج یره تنننم ین ،کننا هش

کشنننور های همسنننا یه برای

عرضنننه نیروی کار و کاهش بهره

بازگشایی هرچه سریعتر

وری رخ داده ا ست و شوک منفی

 مرزهننای ز م ی نی بننا ت عر یف

تقاضنننا هم ناشنننی از نااطمینانی

پروتکلهای مشترک بهداشتی

مصنننرف کن ند گان و افزایش پس

 تول ید حداکثری فراورده های

انداز احتیاطی ،کاهش مسنننافرتها و

نفتی در پاالی شگاههای ک شور

کاهش قدرت خرید است.

در جهت افزایش

 موسسه مکنزی سه سناریوی بهبود
سننریع ،سننناریوی پایه (سننناریوی
کاهش رشنند)و سننناریوی بدبینانه
(همه گیری و رکود اقتصاد جهانی)
در  2020معرفی کرده اسننت که به
ترتیب رشنند  2درصنندی 1،تا 1.5
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 صادرات فرآوردههای نفتی
 سایر:

 امهال سننه ماهه سننود پرداختی
به سپرده گذاران
 پ ی گ یری دری نافننت کمننک از
سازمانهای بین المللی

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش
درصدی و منفی نیم تا  1.5درصدی
می باشد.

در سطح کالن
 افزایش تعداد عرضننههای اولیه
و سهام شناور در بورس برای

 مو س سه رتبه بندی مودیز نیز پیش

بنناال تر بردن ظر فی نت بننازار

بینی خود از رشنند اقتصنناد جهانی

سنننرما یه در راسنننتای جذب

در سنننال 2020را به  1.2درصننند

نقدینگی و عمق بخ شی به این

کاهش داده است

بازار

 پیامدهای داخلی

 تنثیرات شنننیوع کرو نا بر ت جارت
خارجی ک شور در دو بعد صادرات
نفت و تجارت غیرنفتی مورد توجه
قرار گرفته است

 نخسنننتین اثر ویروس کرونننا بر
ایران ،از حیث کاهش و حتی قطع
صادرات نفت خام به چین ،دوم به
دلیل شرایط تحریمی ک شور ،برای
فروش ن فت هزی نه ها و همچنین
تخفیف های بیشنننتری باید در نظر
گرفته شنننود که این امر به کاهش
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 کاربسنننت طرحهای اشنننتغال
حمایتی

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش
بیشننتر درآمد صننادراتی نفت ایران
منجر خواهد شد.

 با تو جه به ممنوع یت پرواز های
ایران بننه چین و برعکس ،حجم
تجارت به خصوص در کوتاهمدت
مختل می شنننود که میتواند هم بر
صنننادرات غیرنفتی کشنننور و هم
زنجیره تنمین کاالهای واسنننطه ای
صنایع تولیدی ک شور آ سیب جدی
واردکند.
 چین بزرگترین م شتری مح صوالت
پتروشنننیمی ایران اسنننت ،کاهش
فعالیتهای اقتصننادی چین به عنوان
بزرگترین مشنننتری  ،میتواننند بننه
کنناهننش واردات مننحصننننوالت
پترو شیمی ایران و درآمدهای ارزی
غیرنفتی اثر گذار اسننننت این در
حالی اسننت که قیمت محصننوالت
پترو شیمی نیز به دلیل واب ستگی به
11

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش
قیمت نفت باعث کاهش درآمدهای
ارزی غیرنفتی ناشی خواهد شد.

 میزان خروج گردشننگران از کشننور
هم کاهش قابل توجهی یابد که به
معنی کاهش واردات خدمات است.

 همزمان با بسته شدن مرزها با توجه
به این که بخش مهمی از صننادرات
غیرنفتی کشنننور را محصنننوالت با
حدا قل فرآوری و مواد خام یا
م عدنی تشنننک یل م ید هد ،به دل یل
کاهش تقاضنننا ی جهانی ارزآوری
صنننادارت غیرنفتی از این منظر نیز
کاهش پیدا خواهد کرد.

 ویروس کرونننا منجر بننه تعطیلی
بسننیاری از کسننب وکارهای حوزه
خنندمننات گشنننتننه و این بخش
50درصننند از بار ارزش افزوده کل
اقت صاد ایران را به دوش میک شد و
ب نابراین اثر قا بل توجهی بر تول ید
12

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن

ناخالص داخلی در سنننال خواهد
داشت.

 صننن ندوق بین المللی که رشننند
اقتصننادی ایران قبل از کرونا شننش
صنندم درصنند یعنی حدو د صننفر
پیش بینی کرده بود احتماال پی شبین
خود را کاهش خواهد داد
 ف عالیت های اقتصننننادی مربو

به

اصنننننناف مواد غننذایی از جملننه
رسننتورانها ،تاالرها ،طباخی ها ،با
تاالرها ،سفره خانه ها ،کافی شاپ
هننا و غ یره بننا کننا هش فروش
مننحصننننوالت در بننازه  50تننا
90در صدی مواجه شده اند و حتی
در مواردی تعطیل شده اند.
 گروه حمل و نقل بر اسنناس اظهار
نظر صننننوف با کاهش حداقل 50
درصننندی عرضنننه انواع خدمات
مواجه شده اند
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش
 کاهش صننندرصننندی فعالیت های
اموزشنننی و  50درصنننندی گروه
خشکبار و پوشاک
 به طور کلی کسنننب و کارهایی که
بیشترین آسیب را از شرایط موجود
دیده اند حدود  ۴.8۴میلیون شننغل
که  20درصد مشاغل را در ایران به
خود اختصننناص می د هد .و این
م شاغل  9در صد ارزش افزوده کل
اقتصاد را در بر می گیرد.

 با توجه به اینکه استان تهران حدود
 26درصننند ارزش افزوده تول یدی
ایران را به خود اخت صاص می دهد
با کاهش  ۴0در صدی اقت صاد ایران
 10درصد کاهش پیدا می کند.
 بیشننترین میزان کاهش سننتانده کل
اقتصننناد (تول ید کل)در اثر حذف
فعالیتهای حمل و نقل زمینی (بار و
مسننافر) ،فعالیتهای خدماتی مربو
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راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

مسائل کلیدی طرح شده

به تنمین غذا و آشننامیدنی ،حمل و
نقل هوایی ،امور عمومی و خدمات
شهری ،حمل و نقل آبی و ساخت
پوشننناک از اقتصننناد اتفاق خواهد
افتاد.

 بخش صنننعت نسننبت به شننوکهای
مت فاوت مان ند شنننوک های مث بت و
منفی نفتی ،شننوکهای سننطه کالن
اقتصننناد ،چالشنننهای تامین مالی و
سننایر شننوکهای برونزا نوسننانات
بیشنننتری را تجربه کرده اسنننت و
انتظار میرود بخش صننننعت نیز با
رشد منفی مواجه باشد.

 فعالیتهای عر ضه کننده مح صوالت
بهداشتی ،شوینده و سلولزی و  ..با
افزایش فروش محصنننوالت مواجه
هسننتند ،اما با توجه به سننهم ناچیز
آن ها اثر خنثی کن نده روی سنننایر
بخش ها نخواهد داشت.
15

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش
 فعالیتهای پزشننکی مانند قلب ،مغز،
اوتوپدی ،اع صاب و روان ،پو ست،
جراحی و غیره با کاهش شننندید
فعالیت مواجه شنننده اند در نتیجه
بخش فعالیت بهداشننت و سننالمت
نیز علیرغم گسننترش یک بخش از
آن احتماال با کاهش درآمد مواجه
خواهد بود.
 حوزه مالیه دولت

 از سویی با کاهش فعالیتها و تولید،
درآمدهای مالیاتی دولت کاهش و
از سنننوی دیگر با توجه به وظایفی
چون پوشش هزینه های پزشکی و

 ب هداشنننتی و ح مایتی با افزایش
مخارج مواجه اسنننت یعنی افزایش
م خارج و کاهش م نابع به مع نای
بروز احتمالی ک سری بودجه ب سیار
بزرگتر از آنچه تا کنون اقتصاد ایران
شاهد آن بوده ،است.
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راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

مسائل کلیدی طرح شده
 بازارها

 نرخ ارز ،به عنوان نقش لنگر ا سمی
سطه عمومی قیمتها به ویژه قیمت
داراییها (مانند طال ،سکه ،م سکن و
سهام) و کاالهای بادوام تحت تاثیر
خواهد داد .
 هر شنننوک و تحولی مانند شنننیوع
ویروس کرونا که بتواند نرخ ارز را
د چار تغییر ک ند ،عالوه بر ت حت
تنثیر قرار دادن ت جارت خارجی
ایران ،بازار داراییها و سننرمایه ایران
را دچار تغییرات میکند
 دالر همچ نان در نظر مردم ،دارایی
مطمئن برای حفظ قنندرت خرینند
ا ست و از آنجا که انتظارات تورمی
برای سال مثبت و افزای شی ا ست،
نمیتوان انتظار داشنننت که مردم به
فروش دالرهای خانگی خود اقدام
کنند.
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راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش
 تاثیر بیماری کرونا بر بازار مسننکن
خواهد بود

 افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی
موجب رشد قیمت انس طال میشود
و بنظر میرسنند پتاسننیل کافی برای
افزایش دو باره انس طالی ج هانی
وجود دارد.
 صننننایع بزرو بورس تهران عمدتا
متشننکل از صنننایع پتروشننیمی و
فلزی هسنننت ند کاهش ف عالیت های
اقت صادی در جهان به ویژه شرکای
اصنننلی ایران مانند چین و کاهش
شننند ید قی مت ن فت و به تبع آن
کننا هش ق یمننت محصننننوالت
پتروشنننیمی ،منجر به کاهش درآمد
این صنایع می شود.با این حال ر شد
اصننلی بورس تهران در یک سننال
اخیر مرهون افزایش قی مت دالر و
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راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن

سطح بنگاهی

تننورم بننوده اسننننت کننه ادامننه
خواهدداشت.

 افزایش سننرعت نقدینگی ار  1.2به
 1.۴بیانگر انتظارات تورمی است به
احتمال زیاد با تشنندید آثار بیماری
کرونا شننامل کاهش تولید ،افزایش
نقنندینگی و افزایش تقنناضننننای
کاالهای مصننرفی و بهداشننتی و در
ن ها یت تشننند ید کسنننری بود جه
دولت،روند تورم افزایشی باشد.
مصنننرف آب ،برق بنزین به دل یل آ ثار
مختلف و بعضنا متناق

دارای شنرایط

نوسانی خواهد بود
اقتصاد در زمان کووید  19سننواالت کلیدی اقتصننادی که در این  اگر مردم به مسئوالن اطمینان داشته  قرن ط ینننه افراد مبتال و کنناهش  ا قدا مات احت مالی در سااطح
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کتاب به آن پرداخته شننده عبارتند از

بنناشنننننند ،هرج و مر جی پ یش

تعامالت اجتماعی ،پاسننخی موثر

فرد ،خانوار و بن گاه م ثل پاداش

چگونه و چقدر سریع امکان گسترش

نخواهدآمد.

آسنننیننب هننای اقتصننننادی وجود  . اثرات اقتصننادی ناشننی از اقدامات

ا ست که میتواند دامنه همه گیری

به کارکنان بهداشاات ،پرداخت

را م حدود کرده و با عث کاهر

یک ماه حقوق و تعویق پرداخت

عمومی و خصوصی مانند بسته شدن

هزینه های اقتصننادی و اجتماعی

های قبوض

دارد؟اوضنناع چقدر وخیم میشننود؟ و

آن شود

ایننن اوضننننناع چننقنندر طننول
19

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده
میکشننند؟مکانیسنننم های همه گیری

دستاورد پژوهش

شرایط اقت صادی چی ست؟ و مهمتر از

میتوانند انجام دهند؟

بیماری

اینناالت متحننده دارای زنجیره هننای

اصلی عملی و روانی دارد

ه مه ،دولت ها در مورد آن چه کاری  اثرات روانی ناشنننی از شنننیوع یک
 اقتصننادهای چین ،کره ،ژاپن ،آلمان و  شننوکهای طرف تقاضننا که دو ریشننه
تننامین جهننانی هسنننتننند ،بنننابراین  اقنندامننات مهننارکننننده ،اختالل در
کشنننورهننای دنیننا "آلودگی زنجیره

سطح بنگاهی

در سطح کالن

مدارس و کار خا نه ها ،م حدود یت  با شیوع بیماری کووید 19 -ثابت  حمایت مالی از گردشگری ،هتلها
مسافرت ها

مشنننکالت آنهننا ت قریبننا در همننه

راهکار پیشنهادی

شننند که ایده جزیره ای بودن هر

و حمل و نقل هوایی

جهانی اشنننتباه اسنننت همکاری

کارها از جمله حمایت حقوقی و

جهانی ،به ویژه در حوزه توسننعه

دستمزد کارگران

کشننور در یک اقتصنناد یکپارچه  کمکهای مالی گسترده به کسب و

اقتصنننادی و سنننالمت عمومی  ،کاهش مالیات بر سنننود و وام کم

ضروری است

فرای ند های کاری ،م حدود یت در  کاهش نرخ بهره منفی در حال

برگزاری جلسات ومسافرتها

بهره برای بن گاه های کو چک و
متوسط

حاضر ممکن است با اعمال فشار  افزایش تخصننیص منابع دولتی

 اختالل در زنجیره عرضه ممکن است

بیشنن ن تر بر ترازنننامننه هننای

بنه بخش سنننالمنت در جهننت

بزرگتر و گسنننترده تر از آنچیزی که

بانکی،اثرات ت قاضننننای کل را

پیشننگیری و انجام اقداماتی برای

خننورد.اخننتننالل در عننرضنننننه

درحال حاضر هست ،شود

متعادل کند

مقابله با ویروس و ایجاد شرایط

تنمین و کاهش شدید تقاضا

ح مل و ن قل و هت لداری  ،ب نادر و

در سی ستم مالی تقویت اعتماد در

در جهت مقابله با ویروس

پایانه ها

بازار های مالی با نشنننان دادن  حمایت از خانوارهای ضننعیف

تنمین" تولید خواهد کرد
 بخش تولید از سه جهت ضربه خواهد

مسنننتقیم،آلودگی و اختالل در زنجیره  بعلت شننوک تقاضننا ،برای صنننایع  تمرکز روی اختالالت احتمننالی منا سب کاری برای بخش سالمت

 ماهیت شوکهای اقت صادی اول شوک

ناشننی از تبعات سننالمت،دوم اثرات  همز مان با ا فت شنننند ید درآ مد و
اقت صادی نا شی از اقدامات عمومی و
خصوصی

آمادگی کامل برای مداخله

و شرکتهای آسیب پذیر

هزینههای باالی نگهداری و انبار حج  آ مادگی برای مداخالت احت مالی  اسننتفاده از برنامه های کاری با
ز یادی از کانتینر های خالی ،موا جه
هستند
20

در حل و فصل مشکالت بانکهای

کاهش ساعات کاری حضوری

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن

سطح بنگاهی

و سنننوم آنچه که به طور ذهنی در مغز  اقدامات سنننیاسنننت گذاران و دولت

بدون چ شم پو شی از بروز وقایع  افزایش کمکهننای نقنندی بننه

 تحریم هننای ایران ،مننانع عملکرد

مردان در کنترل بحران ناشننی از همه

خطرناک

گیری نقش به سزایی دارد از و ضع  آثار اقتصادی میزان شیوع ویروس

شنننرکت های ن یازم ند تا د چار
ورشننکسننتگی نشننوندو کاهش

منا سب سی ستم های سالمت در این

قوانین حمایتی مالی گرفته تا انسننجام

در جهان ،به چگونگی سیاستهای

هزینه ها و مالیات این شننرکتها تا

کشور خواهد شد

دولتهای مختلف نسبت به یک بحران

پو لی و مننا لی و وا ک نش هننای

کاهش ت قاضنننای خد مات آن ها

مشترک

نظارتی بر بانکها جهت جلوگیری

جبران شود

همه ما در زمان اپیدمی ها اتفاق میافتد

 به دلیل نیازکشورهای منطقه خاورمیانه

به صننادرات نفت و گاز ،انتظار میرود  شفافیت دولت در روند مقابله به همه

کنناهش قیمننت فرآورده هننای نفتی
مهمترین مشکل این کشورها باشد
 بهبود قی مت ن فت ،به میزان موفق یت

گیری در کنار تقویت اعتماد عمومیو

از ور شک ستگی  ،ب ستگی خواهد
داشت

سننرمایه اجتماعی بسننیار کمک کننده  عدم اعتماد به موسنننسنننات مالی
خواهد بود

موجب ایجاد پیامدهای سنریع در

چین و سننایرکشننورها درمهار شننیوع  عدم اطمی نان که منجر به کاهش یا

سننیسننتم های بانکی میگردد این

ویروس ،بسنننتگی دارد که به طور

وقفه در اسننتفاده از کاالها و خدمات

امرمسننتلزم این اسننت که مردم به

فزاینده ای برکل جهان تاثیر میگذارد

و کاهش سنننر ما یه گذاری خارجی

مسئولین اعتماد کامل داشته باشند

میگردد

این اعتماد با ارائه اطالعات دقیق

 اختالل در زنجیره های ارزش جهانی

ممکن اسنننت نگرانی کاهش قی مت  هزینه نا شی از کاهش بازده اقت صادی

و به روز در مورد شننیوع بیماری،

نفت بعلت کاهش تقاضننا ،را تشنندید

در صورت شیوع جهانی در مقیا سی

شدت آن و روشهای موجود برای

میکند و کاهش حضننور گردشننگران

تریلیون دالر

درمان و کنترل به دست میآید

چینی مزید بر علت خواهد بود.

 شننرکتها در سننراسننر جهان چون به  با نک مرکزی بر نرخ بهره واقعی
در یا فت ورودی ها از چین وابسننن ته
21

نظارت داشته باشد

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده
 کشورهای پیشرفته ای مثل چین ،کره،

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن

بودند ،تجربه انقباض در تولید را آغاز  سننیاسننتهای پولی دولتها میتواند

ای تال یا ،ژاپن ،آمری کا و آل مان ،افراد

کرده اند

منجر به تورم گردد

حنندود  55درص تولینند ننناخننالص

منجر بننه تغییر الگوهننای مصنننرف

خطر ناک میباشد .

داخلیو  50در صد صادرات جهان را

متداول و ناهن جاریهای بازار شنننده  بسننیاری از کسننب و کارها دچار

در اختیار دارند

است

درصنند واردات آمریکا و بیش از 50

این تغییرات واکنش نشننان داده اند و

زیادی به این بیماری مبتال شنننده اند  در بین مصنننرف کنندگان و بنگاهها  توقف کل اقتصننناد یک جام عه

 چین،کره جنوبی و ژاپن بیش از   25بازارهای جهانی مالی نیزدر پاسننب به
درصد واردات محصوالت رایانه ای و
الکترونیکی این کشنننور را تشنننکیل
میدهند
 همننه گیریهننای قبلی بعنند از جنن

ضرر و زیانهایی میگردند که قابل
جبران نمیباشد زیرا تقاضا انباشته
نمیشود

شناخصنهای سنهام جهانی افت کرده  پیش برنامه ریزی ،سننیسننتم های
است

 این شوک صرفا یک مشکل در زمینه

سیا سی نمیتوان با موفقیت از این
بحران گذر نمود

مدیریت تقاضننا نیسننت ،بلکه بحرانی  ب حث بر روی کاهرش نرخ بهره

ج هانی ،عمو ما بر کشنننور های کم

چندوجهی اسنننت که به سنننیاسنننت

در زمانی که فلج شنندن اقتصنناد

اهمیت اقت صادی تنثیر گذا شته بودند،

گذاریهای پولی ،مالیاتی و سنننالمت

جدی اسنننت ،یک راه حل خیلی

اما همه گیری کووید-19درک شورهای

نیاز دارد

کوچک برای حل مشکلی اساسی

پیشنننرف ته ای م ثل چین ،کره ،ای تال یا،

است

ژاپن ،آمریکا و آلمان ،افراد زیادی به

دولتها در این شنننرایط بحرانی با ید

این بیماری مبتال شده اند و این باعث

تصنننمیمات سنننریع و آینده نگری
اتخاذ نمایند
22

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا

مسائل کلیدی طرح شده

فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

تاثیرگذاری جدی آن بر اقتصاد خواهد
شد

 در این شنننرایط ،خطر ر خداد یک
آسیب دائمی در سیستم تجاری بعلت
تغییر سننیاسننتها و واکنش موسننسننات
مختلف به این واقعه طوجود دارد

 ما نباید به اشنننتباه ،همه گیری را به
عنوان توجیهی برای ضدجهانی شدن
تفسننیر کنیم هرچند که ممکن اسننت
هزینه های اضافی ایجاد شود
بی ماری نیروی کار ،مرو و میر نیروی
کار ،رها کردن شنننغل به دل یل ترس از
مبتال شدن به بیماری ،تعطیلی مدارس و
مجبور شدن افراد برای ماندن در خانه و
مراقبت از فرزندان عواملی ه ستند که به
طور مستقی باعث کاهش تولیدمیگردند
به ورود

 اتخاذ و اجرای هر نوع سنننیاسنننت  شننر اصننلی برای کنترل شننیوع  برای ج لو گ یری از کننا هش

ویروس کرونا()8

مردم به اماکن عمومی ،مراکز خرید،

برای کنترل شیوع کرونا ،باید بهطور

کرونننا ،کا هش حدا ک ثری

تقا ضای کل ،از یک سو جلوگیری

بررسی آثار اقتصادی و

مراکز تجاری و ارائهدهنده خدمات

همزمان به آثار اقتصادی آن را مورد

تعامالت اجتماعی غیر ضروری

از بیکنناری کننارگران و ایجنناد

"درباره مقابله با شیوع

 گسنننترش نگرانی مربو

23

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ
پیشنهادهایی برای
مدیریت تبعات
آن(ویرایش اول)-
شماره مسلسل -16945
مرکز پژوهشهای
مجلس -اسفند 1398

مسائل کلیدی طرح شده
 کاهش ت قاضنننا و فروش کاالها و
خدمات

 آ سیبدیدن  15میلیون از  2۴میلیون
کل مشاغل
 وارد آمدن آسنننیب جدی به بخش
خد مات و زیربخشننن های آن در
مقایسه با سایر بخشها

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

توجه قرار دهد و در مقابل اتخاذ

در یک ماه آینده اسنننت .الزمه

ا ن گ یزه برای پرداخننت ح قوق

هرگو نه سننن یاسننننت ح مایتی از

این امر ،تعطیلی بسنننینناری از

ماه یا نه آن ها ،و ازسنننوی دیگر

کسنننبو کار ها و مردم ،با ید بهطور

فعالیتهای اقت صادی غیر ضروری

ای جاد چتر ح مایتی از اقشننننار

همزمان معطوف به آن باشننند که

است که البته هزینههای اقتصادی

ضعیف است.

سننیاسننت اجرایی به کنترل شننیوع
کرونا نیز کمک کند.

را به اقشننننار مختلف تحم یل  رصنند و پایش مسننتمر وضننعیت

خواهد کرد.

 ادامننه تعطیلی(تعطیلی بنگنناههننای  در شنننرایط کمبود منابع مالی و

 وارد آمدن آسننیب جدی به اقتصنناد

اقت صادی و ادرات) پس از نیمه اول

شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی

فروردین ،تبعات اقت صادی سنگینی

و نیز کننارگران در مقننایسننننه بننا

را بدنبال خواهد داشت،

کسنننری های جدی بود جه ،الزم

تو لینندی ب نگننا ههننا بننه و یژه
درخ صوص کاالهای ا سا سی و
استراتژیک

اسننت سننیاسننتهای حمایتی بهینه  اعطای تسنننهیالت سنننرمایه در

 با تداوم وضنننعیت موجود و رکود

اتخاذ شود و از اجرای سیاستهای

گردش توسط بانکها و مؤسسات

حمایتی کور(نظیر تخصننیص ارز

ا ع تبنناری برای آن دسنننتننه از

و شاغل در بخش غیررسمی شهری

ف عال یت  16زیر بخش خد ماتی،

تر ج ی حی بننه بر خی کنناالهننا)

بن گاه هایی که به دل یل کاهش

در مقایسه با سایر خانوارها

کاهش تقا ضا به زنجیره های بعدی

اجتناب شود،

فنننروش تنننوان پنننرداخنننت

کارفرمایان و گروههای آسننیبپذیر

 شوک کرونا از طرفی یک شوک به

نیز اصنننا بت کرده و با وق فه ،آن  اخالل و کمبود در زنجیره تنمین

دیون(چک های) خود را ندار ند.

 هزینههای تحمیل شده در اثر اپیدمی

فعالیتها نیز با مشننکل رکود تقاضننا  راها ندازی داشاابورد مدیریتی

یک شیوه تنمین مالی سرمایه در

روبهرو خواهند شد .این موضوع به

بهگونهای که امکان گزار شگیری

گردش بنگنناههننا کننه در ایران

کرونا و همچنین کاهش تولید نا شی

خصنننوص از این منظر با اهم یت

از آن ،میتواند اقتصاد را با تورمهای

اسنننت که برخی ف عالیت ها هرچ ند

در لح ظه از میزان موجودی

وجود ندارد ،اعطای تسنننهیالت

عرضه نیروی کار است

ممکن اسنننت در حال حاضنننر با
24

ذ خا یر ،م یزان ن یاز ،م یزان
واردات ،میزان کسری و ...برای

(وام) بنندون سننننررسننننینند

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

باالتر و رشنندهای اقتصننادی پایینتر

م شکل جدی روبهرو ن شده با شند،

کلیه کاالهای ا سا سی و دارای

( )Revolving Loanاسننت که

مواجه سازد.

اما پیشبینی رکود این فعالیتها دور

اولویت وجود داشته باشد

میتواند مورد توجه قرار گیرد..

 از بین رفتن برخی از مشننناغل و یا

از انتظار نخواهد بود و از هماکنون  راهاندازی و تکمیل سامانه جامع  اسننن تفنناده از ظر فیننت اوراق
گننام(گواهی اعتبننار مولنند) کننه
بایستی برای آنها چارهاندیشی کرد.
انبارها

بخ شها باعث کاهش ر شد اقت صادی

د ستورالعمل آن در آذرماه 1389

کاهش شننندید درآمد در برخی از
میشنننود و از طرف دیگر ،برخی

 هرچند به علت ارتباطات زیربخشها  گزارشد هی م ن ظم وزارت
مورد ن ظر بننا یکنند ی گر ،عمننده
صنعت ،معدن و تجارت و سایر

مشننناغل دیگر مانند تولیدات مواد

بخشنننهای آسنننیبپذیر درگامهای

بهداشتی و ...در این بازه زمانی رشد

ب عدی نیز زیربخشننن های خد ماتی

باالیی خواهند داشت.

خواهند بود ،با این حال این نتایج

 شوک نا شی از کرونا ،اقت صاد را با

نشننان میدهد برخی زیربخشننهای

شوک عر ضه و شوک تقا ضا مواجه

صنعت و ک شاورزی نیز کامال متنثر

میسازد .از یک طرف عرضه نیروی

خواهند شد..

کار کاهش یافته و از طرف دیگر در

 هرچ ند در حال حاضنننر به نظر

تنمین مواد اولیه تولید نیز م شکالتی

میرسننند حملونقل بار چندان از

ایجاد شده است(شوک عرضه).

شرایط موجود متنثر نشده است ،اما

 شننوک عرضننه ،شننوک تقاضننا را به

ن تایج م طال عه نشننننان مید هد در

همراه خواهنند داشننننت .تعطیلی

صورت کاهش قابل توجه تقا ضای

ک سبوکارها ،منجر به تعدیل نیروی

بخش عمدهفروشی و خُردهفروشی،

کار می شود و کاهش درآمد خانوار،
25

دساات گاه های ذیربط از میزان
افزایش یا کاهش ت قاضاااا و
عرضااه کاالهای اساااساای و
موجودی انبار کاالهای ا سا سی
و همچنین ر صد روزانه زنجیره
تأمین کاالها به ستاد اقت صادی
دولت و همچنین سران سه قوه
برای اعمننال برنننامننهریزی برای
ماههای آتی
 در حوزه توزیع اقالم بهداشنننتی
و ...بهترین راه برای حصنننول
اطمینان از رسنننیدن اقالم مذکور

توسط شورای پول و اعتبار ابال
گردید ،میتواند برای تنمین مالی
ز ن ح یره ب نگنناه_هننای ب خش
خصوصی مورد توجه قرار گیرد.
 تمندیند مندت زمنان پرداخنت
قبوض خدماتی ،آب ،برق ،گاز و
سنننایر خد مات شنننهری برای
اصننن ناف و کسننننبو کار های
آسیبدیده.
 اسنننتفنناده از ظرفیتهننای بننازار
سننرمایه(انتشننار اوراق) و سننایر
رو شهای تنمین مالی جهت اتخاذ
روشنننهایی برای تنمین نقدینگی
واحدهای اقتصادی؛

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

کاهش تقاضنننا را به همراه دارد .از

یکی از مهمترین بخشننهای اثرپذیر،

طرف دیگر عدم اطمینان نسنننبت به

بخش حملونقل بار خواهد بود .

راهکار پیشنهادی
سطح بنگاهی

در سطح کالن

به دسنننت مصنننرفکننده نهایی  ،تمدید مدت قرارداد شنننرکتهای
عرضنننه توسنننط مبادی و مراکز

طننرف قننرارداد بننا دولننت یننا

آینده ،خانوار را به تصننمیم پسانداز

توزیع دولتی ،واب سته به دولت یا

شنننرکتهای دولتی که با توجه به

بیشنننتر و به تعویق ا نداختن خرید

فروشننگاه_های بزرو زنجیرهای

شرایط حاکم بر بازار نتوان ستهاند

اقالم غیرضنننروری ترغیب میکند.

اسنننت که امکان نظارت کامل بر

به تعهدات خود عمل نمایند.

همین امر کاهش ت قاضننننای کل

آن ها اعم از ذخیرهسننننازی و  ...بخشنننودگی نیمی از حق بی مه

بیشتری را موجب میشود.

وجود دارد .بهمنظور کاهش تردد

سهم کارفرما مربو به ا سفندماه

 -انتظار میرود رکود اقت صادی نا شی

مردم میتوان ارسننال بسننتههای

1398و بننهننار  1399بننرای

از شننوک ارزی و تحریمها تشنندید

بننهننداشننننتننی از طننرف ایننن

بنگنناههننای اقتصننننادی بخش

شود .لذا الزم ا ست تا سیا ستهای

فروشنننگاه_ها یا مراکز توزیع به

خ صوصی و اصناف ،مشرو به

حمننایتی هم از خننانوار و هم از

درب منازل ،براسننناس کدملی و

عدم تعدیل نیروی کار توسنننط

کسبوکار صورت گیرد.

اطالعات خانوارها را در دسننتور

بنگاه.

 در شرایطی که دولت با تنگنای مالی

کار قرار داد.

 امننهننال و ارائننه تنننننفننس

 بننا توجننه بننه ا ح تمننال بروز

چهارماهه(ا سفندماه 1398تا پایان

درآمدهای نا شی از تحریم و کاهش

کمبودهایی در بازار بهویژه اقالم

خرداد ماه  )1399درخصنننوص

قی مت ن فت و فراورده های نفتی ،با

اساسی مورد نیاز مردم و افزایش

اقسا بانکی بنگاههای اقت صادی

افزایش هزینننههننای بهننداشنننتی و

ق یمننت ا ین کنناالهننا ،ا فزا یش

بخش خصننوصننی و اصننناف،

درمانی ناشنننی از کرونا نیز روبهرو

کارایی و اثربخشاای روشااهای

به ر عا یت شنننرایط

مواجننه اسننننت ،عالوهبر کنناهش

اسننت ،در این وضننعیت مابع برای

مشنننرو
ابالغی
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عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

کنترل قی مت در بازار بساا یار - تعویق سررسید پرداخت مالیات

سیاستهای حمایتی به شدت محدود
است.

ضروری است.

 هراس مصنننرفکن ند گان کاال های

 ا ستفاده از پتان سیلها و ظرفیتهای

ایرانی در ک شورهای منطقه و کاهش

خالی اقت صاد درخ صوص تنمین

بر ارزشافزوده مربو بنه دوره
چ هارم سننننال  1398به تاریب
.1399/2/31

کاال های ب هداشنننتی و کاال های  موقوفاالجرا شدن کلیه عملیات
اجرایی موضوع فصل نهم از باب
ا سا سی ،با ت سهیل حداکثری در

صننادرات کشننور و بسننتن مرزهای
زمینی توسنننط کشنننور های منط قه
ازجمله عراق ،افغانسننتان و ترکیه و

مجوزدهی به واحدها و کسننب-

چهننارم قننا نون مننا لیننا تهننای

مرزهننای هوا یی بننهو یژه تر کیننه

وکارهای متقاضی

م ستقیم(و صول مالیات) تا تاریب

 با توجه به محدودیتهای صورت

،گرجستان و امارات به بهانه کرونا.
 ت ن ظ یم بننازار ا قالم و داروهننای

.1399/6/31

گرفته از طرف کشننورهای دیگر  عدم نیاز به اخذ گواهی پرداخت
یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی
و نگرانی از کاهش درآ مد های

بهداشننتی برای درمان و پیشننگیری
ازجمله ماسننک و مواد ضنندعفونی-

صنننادرات غیرنفتی از یکسنننو و

جهت صننندور یا تجدید پروانه

کننده دست ،قرصهای تقویت ایمنی

کاهش درآمدهای نفتی ازسنننوی

کسننب یا کار اشننخاص حقیقی

بدن ،انواع وی تامین ها و ...به خوبی

دیگر ،مدیریت صادرات شامل

موضننننوع منناده( )186قننا نون

انجام نگرفته است

رایزنی وزارت امور خار جه

مالیاتهای مسننتقیم تا پایان تیرماه

برای صدور کاالها به کشورهای

سال .1399

 ا ح تمننال ا فزا یش قنناچنناق بر خی
کاالهای ا سا سی و لوازم بهدا شتی با

همساااا یه و همچنین ای جاد

توجه به سیاست برخی از کشورهای

اطمینان برای ک شورهای مق صد

همسنایه در افزایش ذخیرهسنازی از

ت جاری درخصااوص ر عا یت
27

 در سنننال  ،1399سنننازمان امور
مالیاتی ک شور میتواند ن سبت به
امهال بدهی به مدت حداکثر سه

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن

سطح بنگاهی

طرفی و سننیاسننتهای ارزی از طرف

کامل پروتکل های بهداشااتی

ماه و تقسنننیط به مدت 9ماه از

دیگر.

جهت ت سهیل صادرات غیرنفتی

تاریب درخواسننننت اول یه برای

و تنمین م نابع ارزی ضنننروری

امهال و تقسیط فار از مهلت سه

است.

ساله مذکور در ماده( )167قانون

 شنننیوع کرونا در اکثر اقتصنننادهای
بزرو ج هان و چشنننما نداز منفی

 اختالل در زنجیره تأمین در

اقتصننناد دنیا ،کاهش شننندید و کم

مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.

در کاهش حدود  30درصدی قیمت

ز مان شنننیوع کرو نا ،میتوا ند  افزایش دو برابری مهلت اعتراض
به برو تشننخیص و برو مطالبه
شننرایط نامسنناعد اقتصننادی را

نفت نمایان شده است(البته منازعات

تبدیل به بحران کند .باید توجه

و همچنین مهلت رسننیدگی اداره

میان صننادرکنندگان نفت هم در این

نمود که از عوامل اصننلی اختالل

امور مالیاتی(اوراقی که در ا سفند

کاهش شندید مؤثر بوده اسنت) ،لذا

در ز ن ج یره تننن م ین ،شننن بکننه

سنننال  1398و  6ما هه سنننال

ممکن اسنننت م حدودیت های ارزی

حملونقل اسنننت .باید از طرفی

1399ابال شده یا میگردد)

سابقه شاخص بور سهای بینالمللی

 با توجه به کاهش شنندید شنناخص

سالمت رانندگان به طور مستمر  بخ شودگی جرائم پرداخت ن شده
بدهی مال یات و عوارض قانون
تحت نظارت باشننند و خدمات

بورسننن های ج هانی و قی مت ن فت،

درمانی مناسننب به این افراد داده

موسنننوم بننه ت جمیع عوارض

قیمت محصننوالت خام و مواد اولیه

شنننود .از طرف دیگر حننداکثر

مصننوب  1381/10/22به شننر

که بخش عمده صنننادرات غیرنفتی

تالش را برای ج لو گ یری از

پرداخت ا صل مالیات و عوارض

ایران را تشنننکیل میدهد نیز کاهش

هرگونننه تصاامیم محلی کننه

تا تاریب .1399/9/30

کشور بیش از گذشته شود .

می تواننند منجر بننه اختالل در  اضننافه شنندن سننه ماه به مهلت
تسنننلیم گزارش حسنننابرسنننی

خواهد یافت .با توجه به اینکه سهم
مواد خام و اولینه در صننننادرات
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عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

سطح بنگاهی

در سطح کالن

غیرنفتی ایران زیاد و برعکس سننهم

شنننب که توزیع گردد ،جلوگیری

موضننننوع منناده( )272قننا نون

واردات این نوع مواد کم اسننت و با

شود.

مالیاتهای مستقیم در سال .1399

 با تو جه به احت مال

فرض این که تعدیل کاهشننی قیمت

کاهش  با تو جه به م حدود یت م نابع

کاالهای نهایی کمتر از قیمت کاالها

محسنننوس در خرید فیزیکی از

دولت و همچنین یک سان نبودن

و مواد اولیه اسننت ،توازن صننادرات

بازار و فروشنننگاهها در این ایام،

شاارایط بنگاهها و کساابوکارها

غیرنفتی و واردات کشننور به ضننرر

الزم ا ست شرایط و ت سهیالت

طرف صادرات به هم خواهد خورد.

در منتفع یا متضاارر شاادن از

 با توجه به شنننیوع کرونا در ایران و

الزم برای توسااعه و راهاندازی

شرایط فعلی ،الزم ا ست برای

فروشگاههای مجازی و اینترنتی

احساس خطر کشورهای همسایه به

برخی تخفیفات یا بخشاشاهای

در نظر گرفته شود .اقدامات زیر

مال یاتی ،بی مهای یا بانکی

در این خصنننوص پیشننننهنناد

شااروطی در نظر گرفته شااود

میگردد

ازجمله:

ویژه عراق ،اف غانسننن تان و ترک یه و
م حدود کردن صننننادرات ایران به
کشنننورشنننان ،ایجاد منابع ارزی از

 تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا  بنگاهها و کسبوکارهایی که با
توسننننعننه فروشننننگننا ههننای
ارائه اسناد مثبته دچار کاهش

کانال صادرات غیرنفتی برای ک شور
ممکن اسنننت با مشنننکالتی مواجه

مجننازی(ا ی ن تر ن تی) از طر یق

شود.

دستگاههای ذیربط،

 کرونا به واسطه ایجاد محدودیت در

 ن هماهنگی اصناف ،اتحادیهها و

مسننافرتهای خارجی منجر به کاهش

اتاقهای بازرگانی درخصنننوص

تقاضنننای ارز شنننب عید ناشنننی از

نحوه تعامل ک سبوکارهای خرُد و

کاهش سفرهای خارجی شده است.

سنننتی با فروشننگاههای اینترنتی
29

شدید در فروش شدهاند.

 - ب نگنناههننا یی کننه اجننازه
دسترسی به اطالعات مربو
به کلیه حسنننابهای بانکی و
دارایی های خود را به دو لت

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی
سطح بنگاهی

در سطح کالن

 اثرات ویروس کرونا بر بازار سرمایه

بزرو موجود برای عرضه بخشی

داده باشننند(جهت جلوگیری

از دو بُ عد قابل توجه اسنننت اول

از تول یدات خود به صنننورت

از کت مان احت مالی اطال عات

ابعادی که پارامترهای اقتصنننادی و

مجازی و یا ایجاد پلتفرمهایی

توسط برخی کسبوکارها)

برای عرضننننه محصنننوالت به  بنگنناههننایی کننه اقنندام بننه

مالی بن گاه های موجود در بازار
سنننهننام مننانننند فروش ،تولینند و

صننورت شننبکهای با روشننهای

تفکیک ح ساب شخ صی و

سنننودآوری بنگاهها را ت حت تنثیر

مختلف ارسنننال محصنننوالت به

حقوقی

قرار مید هد و دوم اب عاد مربو

دست مشتری،

به

 ای جاد فروشننن گاه های آنالین،

م عامالت سننن هام بن گاه ها در بازار

نیازمند اشنننتغال افراد زیادی در

سرمایه.
 کاهش خرید مردم از کسبوکارهای

( کسنننب وکار) خود نمایند
مطابق دسنننتورالعمل ابالغی
بانک مرکزی.

شننبکه توزیع کاالسننت .این امر  بنگاههایی که کارکنان خود

خُرد ،اعم از تول یدی و خد ماتی به

میتواند به کاهش ا شتغال نا شی

را اخراج نکرده یننا کمترین

ویژه در فصننل خرید شننب عید که

از کرونا نیز کمک کند .و اقدامات

تعنندیننل در نیروی کننار را

حیات چهار میلیون واحد صنننفی و

تشنننویقی دو لت در این زمی نه

داشتهاند.

صدها هزار واحد تولیدی کوچک و

ضروری است
 ضننرورت اتخاذ سننیاسننتهای

خُرد وابسته به آن است .با ادامه این

معیشتی هدفمند

رو ند و تعلیق قرارداد های کاری،

 ته یه اقالم ب هداشنننتی و پیگیری

ممکن ا ست ک سب وکارهای زیادی
به ویژه ک سبوکارهای خُردو کوچک

درمان و سالمت اقشار محروم و
کم درآمد و تهیه بستههای مربو
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عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

تعطیل شننده و بیکاری بیش از پیش

به اقالم بهداشنننتی در کنار تنمین

افزایش یابد.

کاالهای اساسی و ضروری

 کسننبوکارهای حوزه گردشننگری

 تقسنننیم خانوارها به دو دسنننته،

داخلی و خارجی(توریسننم ورودی)

گروه نخسنننت خانوار هایی که

که یکی از موتورهای اشتغال و رشد

دارای هیچگونه پوشننش بیمهای،

در دوران تحریم محسوب میشوند،

منبع درآ مدی یا مسنننتمریبگیر

عمال تعطیننل شننننده و چرخ این

نهادهای حمایتی نیسننتند که این

صنعت ا شتغالزا نیز متوقف می شود

گروه باید در اولویت نخسنننت

و وا حد ها و ف عالیت های فراوانی در

قرار گیرد و طب عا ح ما یت های

زنجیره وابسننته به آن (ازجمله هتل،

بهداشننتی و کاالهای اسنناسننی

حمننلو نقننل ،بنناالدسنن ن تیهننا و

بیشننتری را دریافت نمایند .گروه

پاییندسننتیهای صنننعت غذا و)...

دوم نیز خانوارهایی هسنننتند که

آسنننیبدیده و کارکنان آنها ممکن

در طرح معیشنننتی بنزین برای

است کار خود را از دست بدهند.

دریافت ب سته معی شتی برا ساس

 در سنننت بازار ایران ،اسننفندماه هم

اطالعننات مننالی و اقتصننننادی

زمان فروش اسنننت و هم تسنننویه

انت خاب شننندها ند( با تو جه به

چک ها؛ با تو جه به رو ند شنننیوع

اعتراض برخی خانوار ها میتوان

بیماری و لزوم تشنندید محدودیت-

فرصنننت م جدد برای بررسنننی

های تردد و سنننفر و ،...پیشبینی
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

میشننود زنجیرهای از پاس نشنندن

اطالعات خانوارهای معترض در

چکهنا ایجناد و کثیری از تجنار و

نظر گرفت)

 برنامه حمایتی از خانوارها را با

صاحبان حرف دچار م شکالت حاد

توجه به دو هدف باال ،میتوان به

شوند.

حمننایننت در چننند سنن ن طه
تقسیمبندی کرد
 -1ح ما یت برای ته یه اقالم
بهداشااتی و ضااروری :هزینه
تنمین اقالم بهدا شتی برای اق شار
ضعیف ،ب سیار باال ست .با توجه
به آن که هدف ،کنترل شنننیوع
کرونا ست ،حمایت در این زمینه
باید به صورت کاالیی و نه نقدی
صورت گیرد .به نظر میر سد که
حدا قل طی یک ماه آی نده ،به
منظور کاهش مراج عات خارج
از منزل مردم و کاهش ازد حام
جمعیت ،بهترین راه توزیع خانه
به خانه پکیجهای شامل نیازهای
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن
اولیه به همراه اقالم بهداشااتی
ضروری باشد.
-2ح ما یت مالی برای جبران
درآ مد کاهش یاف ته :احت مال
میرود بسنننیاری از مشننناغل و
بهخصنننوص مشننناغل مرتبط با
خنندمننات و مشنننناغلی کننه از
دسنننتمزد های پایین برخوردار
بود ند در این بازه ز مانی از بین
بروند .الزم ا ست تا دولت برنامه
حمننایتی ویژهننای برای جبران
درآمدهای ازدسنننترفته خانوارها
دا شته با شد .این حمایتها میتواند
از طریق استفاده از نیروی کار در
مشننناغل جدید ایجاد شنننده و
همچنین پردا خت بی مه بی کاری
باشنند .در زیر به هردو این موارد
اشاره خواهد شد
الف) برنامه مشاغل اجتماعی:
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن
ب) حمایتهای یارانهای:
منابع مالی برای تهیه و پرداخت
اقالم ب هداشااتی و کاال های
اسااااساای ،یا پردا خت بی مه
بیکاری به جامعه هدف میتواند
از طرق زیر تأمین گردد:

 درآ مد های حاصنننل از افزایش
صنننادرات فراوردههای نفتی؛ از
محل ظرفیت آزاد شنننده منتج از
کاهش مصننرف روزانه بنزین در
کشور،

 منابع مربو به سهمیه بنزین سفر
ویژه نوروز یا تابستان،
 منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی
برخی از اقالم مشنننمول دریافت
ارز ترجیحی(مننابننهالتفنناوت ارز
 ۴200تومانی و ارز عر ضه شده
در سامانه نیما)
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ
آثار شیوع ویروس

مسائل کلیدی طرح شده
 الف) تاثیر ویروس کرونا در حوزه

دستاورد پژوهش
 به لحاظ داخلی:

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن
 راهکارها و اقدامات

کرونا بر بخش صنعت

صاان عت ،از دو جن به بینالمللی و 

بی شترین آ سیبپذیری واحدهای

 با توجه به شنننرایط بحرانی به

و معدن ایران -نهایی

داخلی قابل برر سی ا ست؛ با توجه

تول یدی صاانعتی در اثر شنننیوع

وجود آمده در ک شور الزم ا ست

نشده -مرکز پژوهشهای

به اینکه در صننننایع مختلف حوزه

ویروس کرونا را میتوان در سنننه

ا قدا مات ذ یل هر چه سنننریعتر

سنناخت ،بخصننوص صنننایعی مانند

بخش زیر خالصه کرد

انجام شننود تا تاثیرات ناشننی از

مجلس -اسفند 98

خودروسننازی که قطعات پیشننرفته

 بالتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر

این حوزه عمدتا از کشور چین وارد

عدم قطعیت در تصنننمیمگیریهای

میشننود ،این صنننایع به شنندت در

دولت و نبود پروتکلهای م شخص

ابتدای سال  1399متاثر خواهد شد

کار در شرایط اپیدمی

و ممکن اسنننت تامین قط عات را با
چالش مواجه کند.
 ب) حوزه معدن و صنایع معدنی

 بخش معدن و صنایع معدنی ،حدود

این ویروس بر حوزه تول ید به
حداقل برسد.

 دولت با ابال و نظارت پیگیر و
مسنننتمر بننا کمننک اتنناقهننا و

 د یون عقننب ا فتنناده واحنندهننای

ت شکلهای تخ ص صی هر حوزه،

تولیدی(بانکی ،بیمه تامین اجتماعی

تنفس سننه ماهه تا پایان خرداد

و مالیاتی)

ماه  1399در خصنننوص دیون

 مشکالت شرکتهای طرح (پروژه)
محور در شرایط اپیدمی

واحدهای تولیدی به ترتیب در
هر سه حوزه بانکی ،بیمه تامین

 20درصد از صادرات غیرنفتی ایران

 در حوزه معادن و صاانایع معدنی،

را به خود اختصننناص داده اسنننت.

رکود بازار های ج هانی و کاهش

محصنننوالت زنجیره فوالد ،مس،

تقاضنننا ،افزایش موجودی انبارهای

ز مان درگیری با اپ یدمی کرو نا

سیمان ،سن های ساختمانی ،تزئینی

فلزات اساسی ،روند کاهشی قیمت

در مدت زمان کلی انجام پروژه

و کاشنننی و سنننرام یک مهمترین

جهانی مح صوالت معدن و صنایع

تا زمان برطرف شنندن شننرایط
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اجتماعی و مالیاتی را بدهد.
 اعالم عدم م حاسننن به ( تاخیر)

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

محصننوالت صننادراتی ایران اسننت.

معنندنی و ایجنناد محنندودیننت در

بحرانی توسط وزارت صمت یا

کل صننادرات محصننوالت معدن و

صننننادرات این محصنننوالت بننه

سازمان برنامه و بودجه متناسب

صنننایع معدنی در  9ماهه نخسننت

کشنننور های همسننننا یه از جم له

با مفاد قرارداد فی مابین.

سال  1398از نظر وزنی ۴2 ،میلیون

مهمترین آ ثار شنننیوع این ویروس

 اعالم ت صمیم م شخص و قاطع

تن و از نظر ارزشی  6/۴میلیارد دالر

ا ست .از جمله مهمترین آثار شیوع

دولت در خصنننوص تعطیلی یا

بوده اسنننت .از مجموع صنننادرات

این ویروس بر بازارهای محصوالت

عدم تعطیلی واحدهای تولیدی.

مح صوالت معدن و صنایع معدنی،

معدن و صننننایع معدنی میتوان به

حدود  2/3میلیارد دالر به کشورهای

موارد زیر اشاره کرد

همسنننایه (صنننادرات زمینی) انجام
شده است.
 ک شورهای عراق ،ترکیه و افغان ستان

 دولننت بننا م حوریننت وزارت
صمت و بهداشت ،پروتکلهای

 توقف صنننادرات زمینی به برخی

بهداشنننتی نحوه کار نیروی کار

کشننورهای همسننایه مانند عراق،

در شنننرایط اپ یدمی را ته یه و

ترکیه ،پاکستان ،افغانستان و...

ابال نماید.

 از دسننت رفتن بازارهای صننادراتی

 تسننریع در پرداخت تسننهیالت

میزان صادرات مح صوالت معدن و

در ک شورهای هم سایه و جایگزین

م صوب شده در شورای پول و

صنایع معدنی به آنها انجام میشود

شدن محصوالت صادراتی ایرانی با

اعتبار به خودروسنننازان جهت

محصوالت سایر کشورها

پرداخت مطالبات قطعه سننازان

سننه کشننوری هسننتند که بیشننترین

 بخش قا بل توجهی از صننننادرات
دریایی فوالد کشنننور به صنننورت

 تحت تاثیر قرار گرفتن صنننادرات

و جلوگیری نسنننبی از بحران

مح صوالت نیمه تمام نظیر ا سلب و

دریایی مح صوالت معدن و صنایع

عنندم تننا م ین ق طعننه برای

بیلت اسنننت .قیمت هر تن اسنننلب

معدنی (افت قیمت و تقاضا)

اردیبهشت ماه .1399

صادراتی ایران در بنادر خلیج فارس
36

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

(فوب) در بازه  33ژانویه تا  3مارس

 کاهش درآمد ارزی کشننور از محل

بطور پیوسنننته از  ۴55دالر به 385

صادرات محصوالت معدن و صنایع

دالر کاهش یافته است و معادل افت

معدنی

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن
 ج) حوزه م عدن و صاا نایع
معدنی:

 وزارت خننارجننه ایننران بننا

کمتر از  ۴درصنند اسننت .افت در

 رکود بازار داخلی ،کاهش مصننرف

کشننورهای همسننایه و تعریف

قیمت صنننادراتی اسنننلب ایران به

داخلی مح صوالت معدن و صنایع

پروتکل برای باز شننندن مرزها

مراتب کمتر از افت قیمت صادراتی

مننعنندنننی و کنناهننش فننروش

جهت تداوم تجارت زمینی بین

ورق گرم چین اسنننت .با توجه به

تولیدکنندگان

ایران و کشنننورهای همسنننایه

اینکه اسنننلب ماده اولیه تولید ورق

 تعدیل نیروی کار معادن و صننننایع

بویژه عراق ،ترکیه ،افغانستان و

گرم اسننننت ،ت ح لیننل ت غ ی یرات

معدنی در کوتاه مدت و میان مدت

پاکسننتان .این پروتکل میتواند

غیرمتناسب اسلب مبدأ ایران و ورق

(بویژه معادن کوچک و متوسنننط و

شامل موارد زیر باشد

گرم مبدأ چین حائز اهمیت اسنننت.

وا حد های صننن نایع م عدنی بخش

بیماری کووید  19از چین آغاز شد

خصوصی)

 تحو یل کاال ها در مرز ( عدم
ورود ران نده ایرانی به کشنننور

و نخسننت اقتصنناد این کشننور را

 - تحننت تنناثیر قرار گرفتن بننازار

همسایه) و ضدعفونی کامیون و

کرد که در نتی جه کاهش

بورس و افت ارزش سهام شرکتها

کنناال در مرز تحننت نظننارت

منقب

ت قاضننننای داخلی برای ورق گرم،

- صننننننا یع ز ن ج یره فوالد بو یژه

ن مای نده وزارت ب هداشنننت دو

قیمتهای صادراتی این محصول به

محصننوالت نوردی (مقاطع) و لوله

کشننور (تهدید ضننعف ناوگان

طور چشننمگیری افت کرده اسننت.

و پروفیل ،صنننایع سننیمان ،صنننایع

باربری در کشننورهای همسننایه

این در حالی اسنننت که بازارهای

کاشنننی و سنننرام یک و م عادن و

نظیر عراق ،افغانستان و پاکستان

اصننلی اسننلب و بلیت ایران عمدتا

واحدهای فراوری سن های تزئینی

باعث شده است تا صادرات به
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فرد تهیه کننده  /تاریخ
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راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن

کشورهای جنوب شرق آسیا هستند

و سنناختمانی بیشننترین تاثیر را از

این کشورها غالبا با کامیونهای

که بیماری کویید  19در این کشورها

رخدادهای نا شی از شیوع ویروس

ایرانی انجام شود و ممکن است

هنوز به مرحله بحران نرسیده است.

کرونا خواهند پذیرفت.

این راهکار عملیاتی نباشد).

لذا ،تقاضننا برای خرید اسننلب ایران

 عمده صادرات دریایی مح صوالت

 تحویل کاال در شهر مق صد در

هنوز افت شدیدی پیدا نکرده است؛

ز ن ج یره فوالد ا یران بننه چ ین و

ک شور هم سایه (ورود راننده به

افت  ۴درصننندی قیمت هم احتماال

کشورهای جنوب شرق آسیا است.

کشننور همسننایه) و ضنندعفونی

به دلیل دامپ ورق گرم توسط چین

شاخص قیمت سن

آهن در بنادر

کامیون و کاال در مرز ت حت

و غلبه نسننبی بر تعرفههای وارداتی

چین در روز های اخیر نزولی بوده

نظارت نماینده وزارت بهداشت

در بازارهای صنننادراتی فوالد ایران

اسنننت و بازار منتظر نحوه رف تار

دو ک شور ،تولید انبوه کیتهای

اسنننت .از طرف دیگر ،قیمت بیلت

اقت صاد این ک شور مانده ا ست .در

آزمایشنننگاهی و انجام تسنننت

صننننادراتی ایران به دل یل افزایش

صنننورتی که رو ند فعلی انق باض

کرونا از راننده ،اندازهگیری تب

قی مت های داخلی در یک ماه اخیر

اقتصاد چین همچنان ادامه پیدا کند،

راننده در مرز (در صورت عدم

از یک سننو و عدم افت چشننمگیر

در آینده شنناهد افت بیشننتر قیمت

بروز عالیم بیمنناری ،تحننت

قی مت میلگرد صننننادراتی چین از

سنننن

آهن ،گند له و کنسنننانتره

شنننرایط خاص امکان ورود به

سننوی دیگر ،تقریبا بدون تغییر بوده

خواهیم بود.

کشننور همسننایه وجود داشننته

است.

باشد.

 توجه به دو نکته حائز اهمیت است

- رایزنی م قا مات وزارت امور

اول آنکه بازارهای صنننادراتی ایران

خار جه با م قاصنننند ع مده

در جنوب شنننرق آسننن یا را غال با

صادراتی ایران مانند ک شورهای
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دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

کشورهای در حال توسعهای تشکیل

جنوب شنننرق آسنننیا به منظور

میدهد که دارای سننطه متوسننط یا

تعریف پروتکلهای بهداشنننتی

پایینی از اسننتانداردهای بهداشننتی و

جهت تداوم صادرات

در مانی هسنننت ند؛ لذا ،شنننیوع این

 همچنین به منظور جلوگیری از

بی ماری در هف ته های آتی در این

ت ع ط ی لی معننادن کوچننک و

بازارها( ،با تنخیر نسنننبت به چین)

متوسنننط بویژه م عادنی که از

بسنننیار محتمل اسنننت که در این

طریق صنننادرات محصنننوالت

صننورت اقتصنناد این کشننورها نیز

خود به کشنننور های مختلف

خواهد شننند .لذا ،پیشبینی

مانند چین ،عراق ،افغانسننتان و

میشننود که در هفتههای آتی قیمت

 ...ف عال یت میکن ند ،پیشنننن هاد

اسنننلب صنننادراتی ایران با کاهش

میشود تا با مصوبه شورایعالی

ملموسی همراه باشد .نکته دوم آنکه

معادن محاسننبه حقوق دولتی با

محنندودیننتهننای ایجنناد شننننده

توجننه بننه واقعیننات موجود و

برای صننادرات محصننوالت نهایی

نوسنننانات بازارهای داخلی و

(نظیر میلگرد و تیرآهن) فوالدی به

بینالمللی انجام شود.

منقب

ک شورهای هم سایه احتماال عر ضه
بلیت صنننادراتی را افزایش خواهد
داد کننه در نتیجننه ،قیمننت بیلننت
صنننادراتی ایران نیز همراه با کاهش
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راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

سطح بنگاهی

در سطح کالن

خواهند بود .در خصنننوص سنننایر
فلزات اسننناسنننی مانند مس ،روی،
سرب و ،...در حال حا ضر انبارهای
دنیا با رشننند بیسنننابقه موجودی
مواجه هسنننتند و قیمتهای جهانی
افت قابل توجهی داشتهاند.

درباره مقابله با شیوع
ویروس
کرونا()7چالشها و
راهکارهای حمایت از
اقشار ضعیف و محروم

 در حال حا ضر ،تمام مناطق شهری اقشار ضعیف و محروم جامعه در مقابل راهکنار ها و ا قدا مات مربو

به

و روسننتایی کشننور در معرض ابتال ویروس کرونا با چالشنننهای زیر مواجه حمایت از اقشار ضعیف و محرومان
جام عه در م قا بل ویروس کرو نا در

و مخاطره بیولوژیکی ویروس کرونا هستند

قرار دار ند .ه مه افراد اعم از زن و الف) بخش قابل توجهی از سننیاسننتها ،کشور
مرد ،جوان و سنننالمند ،مسنننئول و توصننیهها و اقدامات تدوین شننده برای الف)اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه
غیرمسئول ،همه مستعد و در معرض پیشننگیری و مقابله با ویروس کرونا در

ت سریع در فرایند ت صمیمگیری

21016953مرکز

ابتالی به این ویروس قرار دار ند .کشننور متناسننب با ظرفیت و امکانات

درخصنننوص شنننننناسننننا یی و

همین م سئله موجب شده که برخی طبقات متوسننط و باالی جامعه اسننت.

پژوهشهای مجلس-

اولویننتبننندی شنننهرهننا ،محالت

از تعبیر «ویروس دمکرات یک» برای این در حالی اسنننت که طبقات پایین و

فقیرنشین و مناطق حاشیه شهرها و

اسفند 1398

توصنننیف مشنننی برابریخوا ها نه و محروم جام عه به دل یل م حدود یت

کالن شهرهای ک شور از حیث میزان

خاصنننیت همهگیری آن اسنننتفاده دسننترسننی به امکانات بهداشننتی ،تغذیه

آلودگی به ویروس کرو نا و ات خاذ

نامنا سب ،ا شتغال غیرر سمی و ح ضور

ت صمیمات متنا سب با هر منطقه در

جامعه -شماره مسلسل

نمایند.

زمی نه ارا ئه خد مات ح مایتی و
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عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

 واقعیت آن اسنننت که طبقات پایین در محیط های شنننلو و پُرخطر و ...در

بهداشننتی(تنمین و توزیع تجهیزات

جننامعننه بننهویژه اقشننننار فقیر و معرض ابتال و انتقال بیشتری قرار دارند.

ضننندعفونی ،پیشنننگیری ،درمان و

آسننیبپذیر بیشننتر از سننایرین در ب) مناطق حا شیه و محالت فقیرن شین

حتی قرنطینه)

معرض ابتال و آ سیبپذیری ن سبت شنننهری بعضنننا به دلیل قرار گرفتن در

تهیه ماسننک ،دسننتکش و مواد

بننه این ویروس قرار دارننند و بننه خارج از م حدوده خدمات شنننهری یا

ضننندعفونیکننده توسنننط وزارت

واسننن طه سننن بک ز ندگی طب قات ضننعف زیرسنناختهای شننهری در این

بهدا شت ،درمان و آموزش پز شکی

اجتماعی پایین و حاشننیهای ،قدرت م ناطق و محالت در زمی نه ب هداشنننت

و توزیع آن با هماهنگی یا همکاری

انتشننار و اثرگذاری بیماریها در میان محیط با چالش و کاسنننتی های زیادی

کمیتننه امننداد امننام خمینی(ره) و

مواجه هسننتند .نابسننامانی و آلودگیهای

سننناز مان های بهزیسنننتی( به دل یل

 در مواقع شنننیوع بیماریهای همهگیر ناشننی از زبالههای خانگی ،فاضننالب و

دسترسی به سامانه اطالعاتی فقرا و

همانند وضننعیت کنونی ،اخذ تدابیر ن خا له های سننناخت مانی در این م ناطق،

محرومان) و سنننازمانهای مردمنهاد

حمایتی و مراقبتی توسننط دولتها به محیط م ساعدی را برای انت شار ویروس

در م یان خانواده های سننناکن در

این طبقات بسیار بیشتر است.

منظور ح ما یت و مراق بت ویژه از کرونا فراهم

میآورد.

گروه های محروم و آسننن یب پذیر ج) اقشننار محروم و گروههای کمدرآمد

مننناطق و محالت فقیرنشنننین و
حاشیه شهرها.

جام عه در م قا بل اپ یدمی الزم و جامعه به دلیل عدم دسننترسننی به رژیم

اسنننت فاده از م نابع و ام کا نات

غذایی منا سب و مقوی ،غالبا از سی ستم

شهرداریها و نیروهای م سله جهت

ایمنی قدرتم ندی برخوردار نیسنننت ند.

ضننندعفونی و گندزدایی مسنننتمر

همین م سئله موجب می شود که آنها در

منازل ،معابر ،کارگاههای صنننعتی و

برابر بیماریهای مرتبط با نقص سننیسننتم

ان بار ها در محالت فقیرنشنننین و

ضروری است.
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دستاورد پژوهش

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

ایمنی بدن ،افراد به شدت آ سیبپذیری

حاشیه شهرها .در این رابطه ،میتوان

باشند.

از ظرفیت سنننازمانهای مردمنهاد و

د) کمبود اقالم بهداشتی ازجمله ماسک،

گروههای داوطلبانه نیز به صننورت

دسننتکش و مواد ضنندعفونیکننده و به

برنامهریزی شده استفاده نمود.

تبع آن افزایش قیمت این اقالم در سطه

گسنننترش پوشنننش خد مات

جامعه موجب شنننده اسنننت؛ طبقات

شهری به مناطق م سکونی خارج از

کمبرخوردار ،فقرا ،نیازمندان و گروههای

محدوده خدماتر سانی شهرداریها و

اجت ماعی آسننن یبد یده توان و قدرت

نیز بهبود مدیریت پسماند در مناطق

خرید اقالم بهداشنننتی فوق را نداشنننته

حاد و بحرانی شهری مانند بافتهای

باشند.

فرسنننوده و محالت فقیرنشنننین.

هننننن) گروههای آسننیبپذیر اجتماعی

مطمئنا پاکسنننازی مناطق و محالت

مانند کودکان کار و خیابان ،متکدیان،

آلوده از زبالههای شهری ،نخالههای

زبالهگردها ،معتادین متجاهر و ...به دلیل

سناختمانی و ...نقشنی اسناسنی در

شرایط بیخانمانی و ح ضور م ستمر در

افزایش بهداشننت و ایمنی سنناکنان

اماکن و فضنناهای عمومی در صننورت

این مناطق ایفا میکند.

ابتال ،اسنننتعداد فراوانی جهت انتشنننار

اسنننتقرار تیمهننای پزشنننکی

ویروس در میان خود و سنننطه جامعه

تشننخیص عالئم کرونا در مبادی و

دارند.

نقا پُررفتوآمد محالت فقیرنشین
و حا شیه شهرها با هدف شنا سایی
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دستاورد پژوهش

در سطح کالن

و) اقشنننار محروم و نیازمند جامعه به

زودهنگام موارد مشننکوک و ارجاع

دلیل هزینه های باالی خدمات درمانی و

آن ها به مراکز تشنننخیص در مان

همچنین مشنننکالت پوشنننش بی مهای،

م ی تواننند ن قش م ه می در ک ن ترل

نسبت به طبقات باالتر معموال به پزشک

ویروس کرونا و جلوگیری از انتشار

مراجعه کمتری دارند و مراجعه کمتر به

آن در میننان سنننناکنننان محالت

پز شک و مراکز درمانی یا مراجعه دیرتر

فقیرنشننین و سننایر شننهروندان ایفا

و به تعویق انداختن درمان تا زمانی که

نماید .

معموال بیماری به مرحله حاد میرسننند،

اسنننتفاده از ظرفیت رسنننانهای

آنها را آسننیبپذیرتر میکند که در مورد

کشنننور ج هت توج یه و ترغ یب

این بیماری هم میتواند صادق باشد.

خانوادهها مبنیبر قرار دادن ماسننک

ز) مناطق فقیرن شین و حا شیه شهرها به

و دسننتکشننهای اسننتفاده شننده در

دلیل قیمت پایینتر زمین و مسکن و باال

کیسنننه های زباله جداگانه و انتقال

بودن نرخ موال ید در م یان خانواده های

آنها در سنناعات مقرر به سننطلهای

سنناکن در آن ،غالبا مناطقی پُرجمعیت و

زباله داخل خیابان .افراد زبالهگرد

پُررفننت و آمنند هسنننتننند .بنننابر نظر

ب هدل یل ضنننعف آگاهی و از روی

کار شنا سان بهدا شت ک شور ،ارتباطات

اضنننطرار با وجود هشننندار های

بیواسننن طه افراد و تجم عات انسنننانی

فراوانی که ازسننوی مراجع مختلف

مهمترین عامل انتقال و انتشنننار ویروس

نسبت به عدم زبالهگردی در شرایط

کرونا در سننطه جامعه اسننت .از اینرو،

حاضننر ،کماکان در حال جسننتجو
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راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

مناطق فقیرنشننین و حاشننیه شننهرها به

در سنننطل های ز با له در سنننطه

دلیل تراکم جمعیتی باال ن سبت به سایر

کالنشهرهایی چون تهران هستند.

مناطق اسننتعداد بیشننتری جهت انتشننار

با تو جه به این که گروه های

ویروس کرونا دارند.

هدف این م طال عه افراد پُرخطر و

ح) به واسطه افزایش استفاده مردم عادی

دارای رفتارها با ریسک باال هستند،

از ما سک و د ستکش در روزهای آتی و

خودمراقبتی و بهداشت فردی مکرر

انتقال سننریع آنها توسننط خانوادهها به

باید تو سط نهادهای ر سمی ذیربط،

سننطلهای زباله داخل خیابان ،سننطلهای

سنننازمانهای مردمنهاد و گروههای

زباله احتماال در حال حاضنننر مهمترین

جهادی و داوطلبانه به آنها آموزش

منابع آلوده به ویروس کرونا در سنننطه

داده شود.

شهرها ه ستند .لذا ،زبالهگردها همچون

مسننن ئو ل ین گر مخننانننههننا و

افراد کننارتنخواب ،معتننادین متجنناهر،

سننامانسننراها الزم اسننت حضننور

کودکان کار و خیابان در معرض ابتالی

پز شک و ویزیت روزانه و برر سی

ب سیار جدی قرار دارند .نکته اینکه محل

سننالمت مددجویان و مددکاران در

سکونت بسیاری از این افراد نیز محالت

مراکز نگهداری و همچنین اقدامات

فقیر و حاشیه شهرهاست .

الزم درخ صوص گندزدایی لبا سها،

) افراد طبقات پایین و محروم جامعه
معموال در م شاغل غیرر سمی و روزمزد
م شغول به فعالیت ه ستند و از امکانات
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وسننایل شننخصننی مددجویان را به
صورت روزانه الزامی کنند.

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

و تسنننهیالت در نظر گرفته شنننده برای

با توجه به اینکه گرمخانه ها و

کارکنان م شاغل ر سمی نظیر دورکاری،

مراکز سننناماندهی آسنننیبدیدگان

شننیفتی نمودن کار و مرخصننی ،محروم

اجتماعی ازجمله مراکز مستعد برای

ه ستند .افزون بر این ،این اق شار به دلیل

شیوع و انت شار بیماریهای م سری و

تنگ نا های مالی و معیشنننتی مجبور به

عفونی بهویژه کرونا ست ،ضروری

حضنننور و عدم ترک محیط کار خود

است تمام گرمخانهها و سامانسراها

هستند.

به امکانات و مواد ضنندعفونیکننده

ی) برحسننب مطالعات صننورت گرفته

تجهیز شوند.

افراد طبقات پایین و فقیر جامعه به دلیل

ضننروری اسننت شننهرداریها با

نداشنننتن م هارت های شنننغلی غال با در

همکاری نیروی انتظامی نسنننبت به

مشننناغلی چون کارگری در کارگاههای

شننناسننایی و جمعآوری و تحویل

سنننناختمننانی و صننننعتی ،انبننارهننا،

افراد آ سیبپذیر و آ سیبدیده(کارتن-

دسننتفروشننی ،دورهگردی ،جمعآوری

خوابها ،زبالهگردها ،کودکان کار و

ضایعات و ...مشغول به فعالیت هستند.

خیابان) به مجتمع ها ،گرمخانه ها و

محیط های کاری فوق غال با شنننلو و

سامان سراها اقدام نمایند .از اینرو

پُرازدحام و از امکانات بهداشتی ضعیفی

الزم اسننت نهادهای مربوطه فرایند

برخوردارند .

جمعآوری و سننناماندهی اقشنننار

ک) در اسنننفننندمنناه اغلننب کننارکنننان

آسنننیب پذیر را تسنننریع ن مای ند و

غیررسنننمی در ایران نننهتنهننا عینندی

همچنین فضنننای م ناسنننب برای
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

نمیگیر ند؛ بل که به گرفتن مرخصنننی

جدا سازی و قرنطینه آنها به تفکیک

بدون حقوق مجبورمی شوند .ب سیاری از

گروههای خاص فراهم نمایند.

افراد در اثر این فشننننار ،داوطل با نه در

پیشنهاد می شود سالنها و اماکن

معرض خطر بودن را میپذیرند و به کار

ورز شی وزارت ورزش و جوانان و

خود ادامه میدهند .همچنین شنننرکتهای

انبارها و سولههای سازمان مدیریت

عمومی اعم از دولتی و شننبهدولتی برای

بحران بننه صنننورت موقننت برای

پیشنننبرد طرح های خود ،تقویم ز مانی

جمعآوری و سننننامنناننندهی افراد

پروژه ها را دنبال میکنند .بدیهی اسننت

بیخننانمننان و کننارتنخواب و نیز

که شنننرکتهای خصنننوصنننی نیز از آنان

کاهش جمع یت گرم خا نه ها در

پیروی میکنند .باید توجه داشننت که با

اخت یار شنننهرداری ها و سننناز مان

سنننیاسنننت یک بام و دو هوا نمیتوان

بهزیسننتی قرار گیرد تا از این طریق

ا قدا مات ایمنی و ب هداشنننتی را برقرار

بتوان گروههای جمعآوری شننده را

نمود .فشننار مالی به کمدرآمدها ،سننبب

با ر عا یت مالح ظات ب هداشنننتی

می شود آنان از جان خود و ناخواسته از

ساماندهی کرد.

جان دیگران مایه بگذارند.

استفاده از ظرفیت سازمان امور

م شکل ا سا سی این ا ست که باید برای

اجتماعی کشننور در سننطه ملی و

چنین شننرایطی ،قوانین مناسننب وجود

مدیر کل امور اجتماعی ا ستانداریها

داشته باشد تا برمبنای آنها ،از این اقشار

در سطه ا ستانها به منظور پیگیری،
ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

بهویژه در مواقع بحران حمایت مناسننب

امور مربو به حمایت از اقشنننار

نمود.

ضعیف و آسیبپذیر.
ب) اقدامات حمایتی و معیشتی
 -1پرهیز از ترویج رویکردهننای
خودمراقبتی صننرف و اسننتفاده
همز مان از ظرفیت های فرهنگی،
نخبگانی و رسنننانهای کشنننور
جهت تقویت حس نوعدوسننتی
و پذیرش مسنننئولیت اجتماعی
در ق بال اقشننننار ضنننعیف و
آسننن یب پذیر در برابر ویروس
کرونا.
 -2پردا خت یارا نه هدفم ند به
طب قات بیدرآ مد و کمدرآ مد با
اولویننت خننانوارهننای تحننت
نهننادهننای حمننا ی تی ،زنننان
سننرپرسننت خانوار و افرادی که
تحت پوشش بیمههای اجتماعی
و درمانی نیستند.
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا

مسائل کلیدی طرح شده

فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن
پرداخت کمک هزینه معیشنننتی به
صنننورت تجمعی به سنننرپرسنننتان
خانوار های کمدرآ مدی که ت حت
پو شش بیمههای اجتماعی و درمانی
نی ستند و به وا سطه ابتال به ویروس
کرونا ،به طور موقت از صننحنه کار
و فعالیت اقتصادی دور ماندهاند.



کرونننا  2الی  3درصنننند تولیند
نناخنالص داخلی ایران را از بین
میبرد .معتقد ه ستم اقت صاد ایران

سعید لیالز-پژوهشگر

بر اثر کروننا  20الی  30میلینارد

اقتصادی


دالر آسیب میبیند.
سهم خردهفرو شی و حمل و نقل
و ر ستورانداری در  GDPک شور
باالسنننت و حدود یک چ هارم
اقتصاد ایران را تشکیل میدهد که


در اثر کرونا آسیب جدی دیدهاند.
کرو نا هر چ قدر از ل حاظ مبتال
کردن ،دموکراتی نک عمننل کرد و
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا

مسائل کلیدی طرح شده

فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

همننه اقشننننار جننامعننه (فقیر و
ثروتم ند) را مبتال کرد ا ما از نظر
پ یامدهای اقتصنننادی به شننندت
طب قاتی و عل یه فقیرترین اقشنننار


جامعه عمل کرده است.
در مجموع صادرات غیرنفتی ایران
 20درصد کاهش یافته است.



کرونننا ا یران را بننه سننننمننت
سکوالریسم پرتاب خواهد کرد.

مسعود نیلی -اقتصاد

 با زمینه ضننعیف اعتماد به به نظام
تصنننمیمگیری از یننک طرف و
ضعف مالی دولت از طرف دیگر،
به سننن مت آی نده حر کت کنیم،
«کرونای تورمی» گریبان ک شور را
خواهد گرفت که تالمات روحی
ناشنی از تبعات بیماری و بیثباتی
اقتصننادی ناشننی از تورم باال را به
دنبال خواهد داشت
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راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا

مسائل کلیدی طرح شده

فرد تهیه کننده  /تاریخ


راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن

مشکل کرونا اینک در کشور ما در
یننک بزنگنناه تنناریخی حکمرانی
ظهور کرده کننه یننا میتواننند بننه
بهداشننتیشنندن شننیوه حکمرانی
بینجامد یا سنننرنوشنننت تلخی را
برای مردم ما رقم خواهدزد

آثار شاایوع ویروس کرونا بر اقتصاااد

یک .فهم صحیه اقت صاد مقاومتی و

مقاومتی حوزههای

ایران

عملیاتی کردن آن

علمیه-اسفند 1398

 .1کاهش تولیدات جهانی بر روی قیمت

دو .اقدامات بخش دولتی

صادرات بسیاری از محصوالت ایرانی از

 .1بررسننی دقیق و سننریع وضننعیت

جمله نفت تاثیر منفی داشننته اسننت و به

موجود و شرایط پیشرو

دنبال آن قیمت نفت کاهش پیدا کرده و

 .2اتخاذ سیاستهای حمایتی

این امر بر میزان ذخایر ارزی تاثیر منفی

 .3جننلننوگننیننری از هننزینننننههننای

خواهد

غیرضروری

 .2هزینه های دولت به جهت م قابله با

 .۴استفاده از شرکتهای دانشبنیان

شنننیوع و درمننان بیمنناران کرونننایی،

 .5توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی

حمایتهای الزم از اقشنننار و اصنننناف

 .6مقابله با بزرونمایی هدفدار و

ضعیف افزایش مییابد.

مدیریت شنننده از جانب بنگاه های

مرکز راهبری اقتصاد

رسانهای
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن

 .3برخی تولیدات خانگی و محلی و یا

 .7اسننتفاده از فضننای مجازی برای

روسننتایی که به علت عدم اطمینان مردم

انجام فعالیتهای اقتصادی

از سننالمت و ایمنی این کاالها تقاضننای

 . 8اسنننتفنناده از بخش مردمی و

خود را از دست دادهاند.

خیرخواهانه

 .۴کارگران دورم یدان ها و چ هارراه ها،

 .9مبارزه با برهم زنندگان اقتصننناد

بسنننیاری از بازارهای محلی با تعطیلی

جامعه

موجه شننده یا از رونق افتاده اسننت ،در

سنننه .ا قدا مات اصننن ناف و بخش

نتیجه فعاالن این بازار با مشنننکل مواجه

خصوصی

شدهاند.

 .1پ ی گ یری ت عو یق بنناز پرداخننت

 .5هزینههای بهداشتی همه اقشار جامعه

تسهیالت بانکی

از جمله اق شار آ سیبپذیر در این ایام به

 . 2پیگیری درخواسننننت امهننال

شدت باال رفته است..

پرداخت چک های اسنننف ند ماه به

 .6مشننکالت اقتصننادی خانوادههایی که

مدت دو ماه

برخی از اعضنننای آن به بیماری کرونا

 .3پیگیری تخفیف و یا ام هال در

مبتال شنننده یا فوت کردهاند ،مضننناعف

پردا خت ا جارهب ها در بخش های

میباشد

مختلف اقتصننادی در ماه اسننفند و
فروردین؛
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن
 .۴تشویق و ترغیب به ارائه خدمات
غیر حضنننوری و اینترنتی در هر
صنف.
چ هار .اقدامات نیروهای ج هادی و
مردمی
گام اول :شناسایی و عضوگیری؛
 .1افراد جوانتر ج هت هم کاری با
م سجد در را ستای کمکر سانی به
دیگران ،خرید مایحتاج آنها ،ضننند
عفونی نمودن مکننانهننای عمومی،
ارائه خدمات پز شکی و بهدا شتی و
...؛
 .2ارائه آموزشهای اولیه بهداشننتی
جهت مقابله با کرونا؛
گام دوم جمع آوری اطال عات در
مورد افراد نیازمند و کسننب و کارها
و تجمیع ظرفیتها
گام سننوم فعالسننازی ظرفیتهای
واقع در محله
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن

سطح بنگاهی

گام چ هارم :اجرای طرح و ارا ئه
خدمات
 سرک شیها جهت ارائه خدمات
بهداشنننتی و پزشنننکی و یا سنننایر
خدمات به خانوادههای نیازمند
 اسننن تفنناده از ظر فیننتهننای
تکنولوژی
ه مه ن هاد های مرتبط با نیرو های
مردمی در مسننننا جد و محالت با
تشکیل کمیته جهادی در سازماندهی
این گروه ها در محالت مشنننارکت
نمایند.

"بحران کرونا و اقدامات
ابتکاری شرکتها و
کسبو کارها"،
گزارش دانشکده
کارآفرینی دانشگاه
تهران با همکاری

 امروز با شنننرایطی در جهان مواجه اثرات شا ا یوع کرو نا بر برخی از
ه ستیم که بی شک از جن
دوم سابقه نداشته است

جهانی حوزههای اقتصادی:
-1بازار نفت:

اقدامات پی شنهادی به شرکتها در
سناریوهای چهارگانه
-1اقدامات ابتکاری شرکتها در

 مواجهه شننندن شنننرکتها با بحران از آغاز سننال جدید میالدی قیمت نفت
اقت صادی بدلیل شیوع ویروسکرونا کاهش یاف ته اسنننت .مهمترین عا مل

با تو جه به آن که این سننن ناریو در

کاهش قیمت نفت از سنننمت تقاضنننا،

اواخر فروردین  99فروکش میکند،

در سال 99

شروع و انت شار ویروس کرونا در چین
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سناریوی خوشبینانه

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ
خبرگزاری جمهوری
اسالمی

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن

 ضربه بحران کرونا بر اقت صاد جهان ا ست که به کاهش فعالیت های تولیدی
شنندید اسننت ،اما عمق خسننارت به و به تبع آن کاهش تقاضنننای نفت این
راحتی قابل برآورد نیست.

کشنننور به عنوان بزرگترین واردکن نده

سطح بنگاهی
میتوان از این ا قدا مات اسنننت فاده
نمود
-زنج یره تأم ین :همنناهنگی بننا

 بخش اول بررسننی آثار اقتصننادی نفت خام جهان منجر شننده اسننت .در

تنمینکنندگان در را ستای ت سریع در

به

تحویل مواد اولیه دریافت و برر سی

بحران کرونا در جهان و ایران

بخش عرضنننه نیز م نازعات مربو

- مطالعه  OECDنشننان می دهد که جلسنننه اوپک پالس در کاهش قیمت

سریع نظرات تنمینکنندگان

کننا هش تو لینندات در چ ین برای نفت موثر بوده ا ست .این کاهش قیمت

-مشااتر یان :ارت با مسنننتقیم با

کشنننور های دیگر پ یا مد های منفی ن فت در کاهش قی مت محصنننوالت

مشننتریان و توزیعکنندگان ،دریافت

قابل توجهی دارد .نوسان در زنجیره پتروشیمی موثر خواهد بود.

و بررسننی سننریع نظرات مشننتریان،

تنمین جهانی ،تقاضنننای نهایی کمتر  -2رفتار مصرفکنندگان و مشتریان

اسننتفاده از تبلیغات اطالعات محور

برای کاال ها و خد مات وارداتی و در بحران کرونا بخش عرضننه و تقاضننا

و حمل و نقل رایگان

م حدویت های سنننفر های ت جاری و هر دو آسنننیب میبینند .کاهش فروش

-مالی :بررسنننی سننناختار و مبانی

گردشنننگری و م حاف ظه کاری در مح صوالتی که در سبد م صرفی خانواده

هزی نه بن گاه و مدیریت ن قدینگی و

بازارهای مالی افزایش یافته اسنننت ،کاالهای ا سا سی مح سوب نمیگردد و

کاهش هزینههای غیرضروری

شروع بحران از چین ،زنجیره تامین افزایش فروش برخی محصنننوالت به

-کارکنان :شفافیت در اطالعرسانی

جهانی را با نوسنننان و کاهش توان صننورت همزمان مشنناهده میشننوند.

سنننیاسنننتها به کارکنان و پرهیز از

بخش عرضنننه با کاهش توان زنجیره

بزرو نمننایی سننن خ ت یهننا ،اجرای

تولید مواجه ساخته است.

 در حال حاضنننر اقتصننناد ج هان تننا م ین ،ت ع ط ی لی واحنندهننا ،کننا هش
ارتباطات بسننیار گسننتردهتر و درهم فروش،کاهش بهرهوری مواجه اسننت و
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دسنننتورالعملهننای بهننداشنننتی و

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
سطح بنگاهی

در سطح کالن

تن یدهتری با هم دار ند و چین نقش در بخش تقاضنننا با تغییر رفتار خرید

پیشنننگیرا نه و ارا ئه آموزشننن های

بسنننیار بزرگتری در بازارهای کاال ،م شتریان مواجه ا ست .در واقع م شکل

ضروری به کارکنان

تولید ،تجارت و گردشننگری جهان اصلی تغییر رفتار مردم و دولت ها است

 -2اقدامات ابتکاری شرکتها در

دارد .لذا شوک منفی در چین ،سایر که ممکن است به افزایش بیشتر قیمت

سناریوی واقعبینانه

کشنننورهای جهان را با مشنننکالت مواد غذایی منجر گردد.

با تو جه به آن که این سننن ناریو در

بیشتر مواجه خواهد ساخت.

 -3کاهش تولید

 در یک سناریو خو شبینانه حتی اگر بخش تولیدات صنننعتی به دلیل اختالل

اواخر خرداد  99فروکش میکننند،
میتوان از این ا قدا مات اسنننت فاده

دوره شیوع این بیماری کوتاه با شد در عرضنننه مسنننتقیم در زنجیره ارزش،

نمود

و طی چند ماه آینده تولید و عر ضه کاهش میزان کلی تقاضا ،کاهش حضور

-زنجیره تأمین :تعیین پیش بینی

و تقاضنننا به تدریج بهبود یابند ،باز نیروی کار ،تعدیل نیروی کار و کاهش

تقاضای واقعی مشتریان و هکاری با

هم رشنند اقتصننادی جهان در سننال بهرهوری با چالش موا جه اسنننت .در

کانالهای توزیع مشتریان

 2020در سطه مناسبی نخواهد بود .بخشننهایی مانند صنننایع غذایی ،افزایش

-مشااتر یان :تالش برای کاهش

 کاهش تول ید در چین خیلی زود بر فروش منجر به افزایش تولید هم شنننده

قیمت مح صوالت و بررسی احتمال

کسننبوکارهای سننراسننر دنیا تاثیر ا ست .ولی با گذ شت زمان این احتمال

اجرای سننن یاسنننت قی مت گذاری

منفی بدنبال خواهد داشنننت .البته وجود دارد که به دلیل مشکالت زنجیره

نفوذی ،ارائننه تخفیفهننای مقطعی

تامین ،قی مت مواد اول یه باالتر برود و

بر خی از محصنننوالت ،تنندو ین

موجودی م ناسننننب ان بار ها موق تا

میتوانند کمبودها در زنجیره تنمین تولید در کل کاهش یابد.

برنامههای پیشنننبرد فروش(تخفیف،

را پوشنننش دهند؛ ولی این احتمال -بررسنننی  OECDنشنننان میدهد که

قرعهک شی و جوایز ،ا شانتیون خرید

وجود دارد که در ماه های آی نده تولید چین درادامه سننال  2020کاهش

عمده ،هدایای تبلیغاتی) ،تقویت تیم
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عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
سطح بنگاهی

در سطح کالن

پ یداکردن تنمین کن ند گان جایگزین خواهد یافت و تولید محصنننوالت در

بازار یابی و فروش و راها ندازی و

سخت و زمانبر شود .در نهایت این کشنننور هایی مانند ژاپن ،کره جنوبی،

توسعه فروش آنالین

زنجیره بر کاهش بیشنننتر تول ید در استرالیا و اندونزی ،که با چین ارتباطات

-مالی :تدوین ا ستراتژی تنمین مالی

و وابسنننتگی اقتصنننادی زیادی دارند

کو تاه مدت و م یان مدت بن گاه و

بسیاری از کشورها منجر گردد.

چالش های  30گانه کسااابوکارهای تحت تاثیر قرار گیرد.

برر سی امکان جذب سرمایهگذاران

کشور در دوره بحران کرونا:

 -4بازارهای مالی و سهام

جدید

عوامل جهانی

-از زمان آغاز بحران کرونا ،بانک های

 -کارک نان :ای جاد فضنننای مث بت-

 .1احتمال طوالنی شننندن دوره بهبود و مرکزی کشنننورهای مختلف به کاهش
نرخ بهره بانکی اقدام کردهاند تا با این
رونق اقتصاد جهانی

اننندسننننی ،ت قویننت ا ن گ یزش و

 .2پیش بینی رکود جهننانی بزرگتر از ابتکننار بتوانننند از تعطیلی بنگنناههننای
اقتصنننادی جلوگیری بهعمل آوردند .به
سال 2008
 .3درگیر بودن کشنننور ها در مرا حل طور مثال نرخ بهره  10سنناله در ایاالت
مختلف شیوع کرونا .برخی ک شورها متحده به پایینترین سنننطه خود یعنی
مانند چین در مراحل پایانی هسننتند(0/25 ،بیست و پنج صدم) درصد کاهش
برخی مان ند ایران و ای تال یا در دوره یافته است.
پیک ابتال هسننتند و برخی در مرحله -بننا توجننه بننه کنناهش فعننالیننتهننای
بنگاههای اقتصادی ،ارزش سهام در اکثر
شروع
 .4کننا هش جهننا نی ق یمننت نفننت و کشنننورهای جهان به شننندت در حال
کاهش اسننننت .برای م ثال در بورس
محصوالت پتروشیمی
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مسنننئولینتپنذیری ،تقوینت حس
هم کاری و و فاداری و در یا فت و
بررسی سریع پیشنهادات کارکنان
-3اقدامات ابتکاری شرکتها در
سناریوی بدبینانه
با تو جه به آن که این سننن ناریو در
اواخر مرداد  99فروکش می کننند،
میتوان از این ا قدا مات اسنننت فاده
نمود

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

مسائل کلیدی طرح شده

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

 .5عدم اطمی نان در بازار های مالی و آمریکننا بننه کمترین میزان خود در 33

زنجیره تأمین :تشنننکیل تیم پایش

سنننال گذشنننته افت پیدا کرده اسنننت.

بحران با محور یت زنجیره تنمین و

بورس جهان

 .6نبود تجربه م شابه مدیریت بحران در شنننناخص سننن هام بازار های بورس
سطه جهان

بکارگیری راه حلهای ابتکاری

ک شورهای اروپایی نیز به دلیل گ سترش

مشااتریان :انجام تحقیقات بازاریابی

 .7کاهش تولید محصننوالت در چین و شنننیوع کرونا ویروس با کاهش ارزش

سننناخ تار یاف ته ،انع طاف پذیری در

آسنننیب زنجیره تامین جهانی و توان قابل توجهی روبرو شنننده که همچنان

تحویل به موقع مح صوالت ،تو سعه

تولید کشورها در ماههای آینده

ادامه دارد.

مشنننتری مداری ،افزایش م کان های

 .8ن یاز دو لت ها به ح ما یت بخش اثرات شیوع ویروس کرونا در سطح

فروش و دسترسی آسان مشتریان به

خصننوصننی و سننمنها برای کنترل اقتصاد کالن و ملی اقتصاد ایران:

محصنننوالت و مشنننارکت در امور

شیوع بیماری
عوامل تجاری

-کنترل شننیوع کرونا نیازمند کم شنندن

خیریه و ایفای مسئولیتهای اجتماعی

ارتباطات انسننانی غیرضننروری با هدف

مالی :تخصننیص منابع مالی به مواد

 .1بسننتهشنندن مرزهای زمینی توسننط قطع زنجیره شیوع کرونا است.
کشورهای همسایه و کاهش صادرات -کم شدن ارتباطات به کاهش ب سیاری
و ورود ارز

اول یه کم یاب و بازبینی فرآی ند ها و
هزینههای سربار

از فعالیتهای اقتصننادی منجر می گردد و

کارک نان :اع مال سننننا عت کاری

 .2کاهش صادرات مواد خام از ایران به هزی نه های اقتصنننادی را به دهک های

انع طاف پذیر و دور کاری ،کاهش

چین
 .3افزایش قیمت ارز در پایان سال 98

مختلف درآمدی تحمیل می کند.

سننننا عت کاری روزا نه و کاهش

 -شننوک کرونا از طرفی یک شننوک به

روزهای کاری در هفته

 .4کاهش فعالیت برخی دیگر از کسنب عرضنننه نیروی کار اسنننت( به دل یل
و کارها درکشور در ماه های آینده

سننیاسننتهای قرنطینه خانگی برای کنترل
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-4اقدامات ابتکاری شرکتها در
سناریوی بسیار بدبینانه

عنوان پژوهش/نهاد یا
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مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
سطح بنگاهی

در سطح کالن

 .5کاهش فرصننت های کسننب و کاری شنننیوع بیماری) و از طرفی شنننوک به

با تو جه به آن که این سننن ناریو در

در بر خی از حوزه هننا و ا فزا یش تقا ضای کاالها و خدمات(کاهش تقا ضا

اوا خر م هر  99فرو کش می کننند،

فرصننت ها در برخی زمینه ها مانند و به تعویق افتادن خریدهای غیرضروری

میتوان از این ا قدا مات اسنننت فاده

کسننننب و کننارهننای الکترونیکی ،و جابجایی تقاضننا بین صنننایع مختلف)

نمود

می باشنند .از طرف دیگر در تنمین مواد

-زنجیره تأمین :بررسی امکان ادغام

بهداشت و درمان و سالمتی

اولیه تولید نیز مشنننکالتی ایجاد شنننده

با سننایر شننرکتها و تنمینکنندگان و

 .1افزایش هزی نه های دو لت به دل یل ا ست .شوک عر ضه ،شوک تقا ضا را به

کاهش فعالیت در بخشنننهای دارای

عوامل دولتی
هزینه های درمانی و سالمت

همراه خواهد داشننت .تعطیلی کسننب

مشکل تنمین مواد اولیه

 .2پننایین بودن توان مننالی دولننت در و کار ها ،منجر به ت عد یل نیروی کار،

-مشااتر یان :طراحی کمپین ها و

حمایت از کسنننب و کارها به دلیل کاهش درآمد افراد و کاهش تقاضننا می

پروژههننای خالقننانننه بننازاریننابی،

گردد .از طرف دیگر عنندم اطمینننان

ایجننادکننانننال توزیع جنندینند برای

 .3چالش های بیمه ای ،تامین اجتماعی نسنننبت به آینده ،خانواده ها را به پس

مشنننتریان جدید ،تقویت خدمات

و مالیاتی شرکت ها در ماه های آینده انداز بیشنننتر و به تعویق انداختن خرید

پس از فروش ،معرفی شنننرکت به

اقالم غیرضروری تشویق می کند .همین

مشننتریان بالقوه ،شننناسننایی الگوی

 .1شوک در سمت عرضه زنجیره تامین امر کاهش تقاضنننای کل بیشنننتری را
مواد اول یه به دل یل وابسنننتگی به موجب می شننود .مهمترین موضننوع در

رفتار خریدار مصنننرفکنندگان در

مشکالت بودجه ای

عوامل شرکتی

واردات از کشنننور های مختلف به شوک سمت عرضه ناشی از اختالل در
زنجیره تنمین است.
ویژه چین

ز مان بروز بی ماری و فروشننن های
اقساطی
 مالی :کاهش پل کانی حقوق ومزایای مدیران و کارکنان و بازنگری
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مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

 .2افزایش هزی نه های تول ید به دل یل  -بسننتهشنندن مرزهای زمینی توسننط
کنناهش بهره وری ،فروش ،منننابع کشنننورهننای منطقننه ازجملننه عراق،
انسانی و هزینههای ثابت

راهکار پیشنهادی
سطح بنگاهی

در سطح کالن

در استراتژی کسبوکار و استراتژی
مالی بنگاه

افغانسننتان و ترکیه و مرزهای هوایی به

 -کارکنان :تشنننکیل کارگروههای

 .3الکترونیکی نبودن برخی کسنننب و ویژه ترکیه ،گرج ستان و امارات به بهانه

حل م سئله و ب ستر سازی و ت شویق

کار ها در شنننرایط فعلی و کاهش کرو نا نیز بر افزایش قی مت ارز ،کاهش

کارکنان به ارائه پیشنهادات کاربردی

صادرات و واردات تاثیر خواهد داشت.

توصیههای هشتگانه برای تابآوری

فروش

 .4تعطیلی برخی کسننننب و کار های کاهش و توقف صادرات مح صوالت به
خدماتی و اسنننتارتاپ ها و تعدیل دلیل بسنننتهشننندن مرزها یا ممنوعیت
نیروی کار

واردات از سننایر کشننورها که به کاهش

 .5کنناهش فیزیکی تعننداد نیروی کننار تولیدو فروش منجر میگردد.
فعال به دلیل تعطیلی و شیفتی شدن

 -کاهش قیمت نفت با توجه به شننیوع

 .6کاهش نقدینگی ب سیاری از ک سب و کرونا در اکثر اقتصادهای بزرو جهان و
کارها به دلیل کاهش درآمد ا سفندماه چشم انداز منفی اقتصاد منجر به کاهش
و عدم دریافت مطالبات

شنندید قیمت نفت شننده اسننت .البته

 .7نا کارآ مد بودن روش های فعلی در منازعات میان صادرکنندگان نفت هم در
حل چالش ها و نیاز به راهکارهای این کاهش شدید قیمت مؤثر است .لذا
خالقانه و کارآفرینانه و جدید

با توجه به اینکه اقتصننناد ما وابسنننتگی

 .8افزایش فروش بیش از حد برخی از زیادی به درآمد نفت دارد ،ما با چالش
شنننرکت ها مانند صننننایع غذایی و های متعدد مواجه خواهیم شد.
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شرکت ها و کسب و کارها
 -1پذیرش و درک واقعیت:
 -2افزایش تحمل ابهام.:
 -3ایجاد تیمهای کاری تخصصی:
 -4تصمیمگیری مبتنی بر تحلیل:
 -5شناسایی نقاط اهرمی:
 -6اطالعرسانی به هنگام:
-7اقدامات کارآفرینانه و خالقانه:
 -8همدلی با کارکنان:

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

دارویی و افزایش قی مت م جدد و -چین بزرگترین مشننتری محصننوالت
کاهش موجودی انبارها

پتروشننیمی ایران اسننت ،کاهش فعالیت

 .9جهت گیری ناخوا سته ف ضای ک سب های اقتصنننادی این کشنننور به کاهش
و کار به سمت احتکار
عوامل اجتماعی

صنادرات محصنوالت پتروشنیمی ایران
منجر می گردد .همچنین کاهش قی مت

 .1بننه تعویق انننداختن خرینند اقالم ن فت بر کاهش قی مت محصنننوالت
غیرضروری

پتروشنننیمی و کاهش درآمدهای ارزی

 .2تغییر نگرش مصنننرف کن ند گان و کشور موثر خواهد بود.
سبک زندگی در بلندمدت

 -تولید مح صوالت شرکت ها به دلیل

 .3کاهش اعت ماد مصنننرف کن ندگان و کاهش عرضنه مواد اولیه سنایر شنرکت
مشننتریان به کسننب و کارها به دلیل ها ،و یا تعطیلی موقت کارخانه ها و یا
هشدارهای پیشگیرانه سالمتی

کاهش شنننیفت های کاری کاهش می

 .4کاهش ت قاضنننا و به تعویق اف تادن یابند .با این وجود شنننرکت های تولید
خریدهای کمتر ضنننروری و تعمیق کننده مواد غذایی و بهدا شتی به دالیلی
رکود

مان ند ترس مردم از قرنطی نه ،ما ندن در

کاهش سنننطه درآ مد ،قدرت خر ید و خانه و افزایش میزان مصننرف ،ترس از
فقیرتر شدن دهک های پایین جامعه

کاهش تول ید و کم یاب شنننندن مواد
غذایی ،فروش باالیی دارند.
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راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

مسائل کلیدی طرح شده

 ک سب وکارهای صنعت گرد شگریداخلی و خارجی که یکی از موتورهای
اشنننت غال و رشنننند در دوران تحریم
مح سوب می شوند ،عمال تعطیل شده
شده اند و تعداد زیادی نیرو تعدیل شده
اند.
 افزایش تعداد چک های برگشنننتی ومطالبات م شکوک الو صول ا ست .زمان
ت سویه ب سیاری از چک ها در ا سفندماه
می باشد .از ابتدای اسفند  98بسیاری از
صنوف با م شکل مواجه شده اند و این
مساله در سال  99تداوم خواهد داشت.
پژوه شگران فرض نمودهاند که اوج
شیوع بیماری را میتوان طی چهار
ماه متوالی یعنی در اواخر اساافند
 ،98اوا خر فرورد ین  ،99اوا خر
اردیبهشاات  99و اواخر خرداد 99
بررسی کرد .لذا چهار سناریو برای
ادا مه ح یات شاار کت ها در نظر
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راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

مسائل کلیدی طرح شده

گرفته شده ا ست .برای هر یک از
چهار سااناریوی ارائه شااده تابع
توزیع نرمال فرض شده است.
)1سننناریوی خوشبینانه (اسننفند – 98
فروردین )99
در این سنننناریو ،اوج شنننیوع در اواخر
اسنننف ند  98رخ خوا هد داد و ت عداد
مبتالیان در آن زمان به حدود  20هزار
نفر خوا هد رسننن ید .پس از آن ت عداد
مبتال یان جد ید وارد رو ند کاهشنننی
خواهند شد .در این سناریو که در اواخر
فروردین  99فروکش میکند ت عداد کل
مبتالیان حدود  ۴0هزار نفر تخمین زده
شده است.
)2سنننناریوی واقعبینانه (اسنننفند – 98
خرداد )99
در این سنننناریو ،اوج شنننیوع در اواخر
فروردین  99رخ خوا هد داد و ت عداد
مبتالیان در آن زمان به حدود  60هزار
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راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

مسائل کلیدی طرح شده

نفر خوا هد رسننن ید .پس از آن ت عداد
مبتال یان جد ید وارد رو ند کاهشنننی
خواهند شد .در این سناریو که در اواخر
خرداد  99فروکش میک ند ت عداد کل
مبتال یان حدود  120هزار نفر تخمین
زده شده است.
 )3سناریوی بدبینانه (ا سفند  – 98مرداد
)99
در این سنننناریو ،اوج شنننیوع در اواخر
اردیبهشنننت  99رخ خواهد داد و تعداد
مبتالیان در آن زمان به حدود  100هزار
نفر خوا هد رسننن ید .پس از آن ت عداد
مبتال یان جد ید وارد رو ند کاهشنننی
خواهند شد .در این سناریو که در اواخر
مرداد  99فروکش میکننند تعننداد کننل
مبتال یان حدود  200هزار نفر تخمین
زده شده است.
 )۴سناریوی بسیار بدبینانه (اسفند – 98
مهر )99
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راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا

مسائل کلیدی طرح شده

فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

در این سنننناریو ،اوج شنننیوع در اواخر
خرداد  99رخ خواهنند داد و تعننداد
مبتالیان در آن زمان به حدود  150هزار
نفر خوا هد رسننن ید .پس از آن ت عداد
مبتال یان جد ید وارد رو ند کاهشنننی
خواهند شد .در این سناریو که در اواخر
مهر  99فروکش میکننند تعننداد کننل
مبتال یان حدود  300هزار نفر تخمین
زده شده است.

اقتصاد ایران در برابر
کرونا_بهمن آرمان
خبرگزاری صنایع 11
فروردین 99



اقتصاد ایران با توجه به دوره رکود الزامات کاهش آساایبهای ناشاای از راهکارهای پی شنهادی ای شان ب شرح
سه ساله اخیر و افزایش متغیرهای کرونا :دولت شنناید در اصننل نتواند کار ذیل است:
مسنننتقل منفی همچون تشننندید خاصننی ارائه کند .کشننورهای عضننو  -تاساایس شاار کت توساا عه
ت حر یمهننا ،کننا هش ق یمننت و ات حاد یه ارو پا صننن ندوقی دار ند که به ایران(سهامی عام):
صنننادرات نفت ،محدودیت های موارد خاص ،فورس ماژور و غیر قا بل یکی از راهکننارهننای مفینند برای
قانونی بینالمللی و برخی سنننو پیشبینی اختصننناص دارد 25 .میل یارد توسنننعه اقتصنننادی کشنننور جذب
مدیریتها و فرصتهای از دست یورو از این صننن ندوق برای م بارزه با سرمایهگذاری از طریق بازار سرمایه
رفته و قرار گرفتن در لیست سیاه کرونا به  27کشور عضو خود اختصاص اسننت .برای این منظور الزم اسننت
اف ای تی اف که هزینه های مالی دادهاننند .آ مر یکننا و ژا پن کننه دارای یک شرکت سرمایهگذاری سهامی
حوزه واردات را شننندیدا افزایش اقت صادهای قوی ه ستند ،توانایی الزم را عام با سننرمایه اولیه  1تریلیون ریال
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا

مسائل کلیدی طرح شده

فرد تهیه کننده  /تاریخ

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

داده اسننت ،آینده آن در هالهای از داشنتند و بطور مثال در اقتصناد آمریکا ،تاسننیس شننود .اگر ابعاد این رقم را


ابهام قرار گرفته است.

طبق پیشنننهادی که به تصننویب رییس در نظر بگیریم با ید گ فت عمال ده

با توجه به شیوع ویروس کرونا و جمهور آن کشننور رسننید 700 ،میلیارد برابر بود جه عمرانی واقعی سنننال
آ سیب دیدن ب سیاری از ک سب و دالر برای مقابله با بیماری کرونا تزریق گذ شته ک شور میبا شد .این شرکت
کارها که نقش موتورهای اقتصنناد شند ،ولی دولت انگلیس به دلیل خروج فعالیت های خود را در سنننه بخش
را بازی میکردند ،اکنون چه باید از اتحادیه اروپا به آن صندوق دسترسی متمرکز می کرد ،در بخش طرح های



کرد و چه ا قدا ماتی را با ید در

ندارد و علیرغم اعتراضنننات مردمی ،نی مه ت مامی که ماشنننینآالت و

دستور کار قرار داد؟

دولت زیربار قرنطینه شنننهرها نمیرود تجهیزات خود را ق بل از تحریم ها

شنننیوع کرو نا تیر خالصنننی به زیرا در چنین شنننرایطی دو لت موظف وارد کرده بود ند و به م نابع ر یالی
وضننعیت اقتصننادی ایران بود که است حقوق افرادی را که کار خود را از نیاز دا شتند ،دوم ساخت م سکن که
قیمت نفت را به عنوان اصلیترین دست دادهاند ،پرداخت کند.

ارتبا با تحریم ندارد و دانش فنی

کاالی صادراتی ما در  27ا سفند ،شرایط دولت در مقابل کرونا

آن در ایران وجود دارد و سنننوم

به کمتر از سی دالر کاهش داد که

چنین امکان مالی در اختیار ایران نیست سنناخت آزادراههاو تکمیل سنندهای

در طول چهار ساله اخیر بی سابقه و حتی از صنننننندوق بین المللی پول نیمهتمام که تعداد قابل توجهی در
بوده است.


درخواست  5میلیارد دالر وام داشت ،اما کشنننور وجود دارد و می توانننند

دلیل اصنلی این مسناله نیز کاهش ایران در حال تحریم اسنننت و اصنننوال میلینناردهننا متر مکعننب آب را در
شنندید تقاضننا اسننت که به طور نمیتواند چنین تقا ضایی دا شته با شد و کشنننور ذخیره کنننند(.گزارش این
مسننتقیم نشننات گرفته از بیماری در حننال حنناضنننر نیز پننذیرش این پی شنهاد به شکل مدون به سازمان
کرونا است.

درخواست در هالهای از ابهام قرار دارد .بورس و اوراق بهادار ارائه شد ولی
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا
فرد تهیه کننده  /تاریخ

مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن

 شنننیوع ویروس کرونا ،سنننفرها را منابع داخلی نیز بسنننیار اندک اسنننت و متا سفانه این اقدام صورت نگرفت،
کاهش داده و میزان تقاضننا را پایین شنناید حتی در شننرایط فعلی امکانپذیر در حالی که آن ز مان شنننرایط کامال
آورده اسننت و در عین حال موجب نبا شد که دولت در خ صوص واحدهای فراهم بود و میشنند این شننرکت را
سقو

شدید قیمت سهام و اوراق تول یدی بخشنننودگی اعالم ک ند چون تاسیس کرد).

بهادار در بورس های مختلف جهان دولت به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد و راهکار نجات اقتصاد ایران
شننند ،بطوری که اقتصننناد چین به نمی تواند از آنها بگذرد و این واقعیت

در چنین شنننرایطی نمی توان از

عنوان اقتصنننادی که موتور محرکه حال حاضر اقتصاد ایران است

دو لت انت ظار ز یادی داشنننت مگر

اقتصنناد جهان اسننت برای نخسننتین “سنننکوت بهتر از و عده های تو خالی این که گوش شننننوایی باشنننند و
بار در سننال  2020پیش بینی رشنند اسننت” ،یعنی دولت ایران در شننرایطی تنشهای ناشاای از روابط خارجی
کمتر از  5درصد دارد.
نی ست که بتواند تجهیز منابع انجام دهد کشور کاهش پیدا کند و به نخبگان
 بدون شک این مساله بر کشور ایران و یا برای جبران پ یامد های وضنننع یت ک شور اجازه اظهارنظر ،کار کردن
که روابط ز یادی با چین دارد نیز
تاثیرگذار خواهد بود.

 آنچه که بیماری کرونا در اقتصننناد
ایران بوجود آورده است همانند کوه
یخی اسنننت که ما فقط ق له آن را
میبینیم و بخش عمنده آن در زیر

موجود قولی به مردم ایران بد هد ،زیرا و حضاور در مراکز تصامیمگیری
این و ضعیت فقط متاثر از کرونا نی ست
داده شااود اما با توجه به شاارایط
و به تحریمها ،ضنننعف مدیریت و عدم
موجود ک شور ،عمال هیچ کدام از
انجام اصننالحات سنناختاری در اقتصنناد
این اقدامات قابلیت اجرا نخواهد
نیز برمیگردد.
داشت.

آب است و در سال آینده بخصوص
در شش ماهه نخ ست سال ،شاهد
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا

مسائل کلیدی طرح شده

فرد تهیه کننده  /تاریخ

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن

کاهش شدید قدرت خرید و افزایش
نرخ بیکاری و در عین حال رشننند
منفی اقتصادی خواهیم بود.
 در علم اقتصننناد راهکارهایی وجود
دارد ولی در مورد ایران بننه دلیننل
وجود تنش های شننند ید در روابط
خارجی کشننور و سننو مدیریت و
عدم انجام ا صالحات ساختاری در
اقتصننناد ،بدون شنننک کار بسنننیار
دشننوارتر از سننایر کشننورها خواهد
بود.
 ولننی بننا ایننن وجننود مننیتننوان
توصنننیننههننایی برای کنناسنننتن از
آسنننیب های ناشنننی از این بحران
داشنننت تا با انجام آنها تا حدودی
بتوانیم از این بحران گننذر کنیم و
فشار را بر روی مردم کاهش دهیم.

ویروس کرونا :اقتصاد
جهان در معرض خطر-



با این فرض که اپیدمی بیماری در
س ن نه ماهۀ اول س ن نال  2020در



اطالعننات موقننت حنناکی از آن
اسننت که در ژانویۀ  2020فروش
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ان جام ا قدا مات ب هداشننننت
ع مو می فوری و مؤ ثر بننه

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا

مسائل کلیدی طرح شده

فرد تهیه کننده  /تاریخ

راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن

موسسه عالی پژوهش

چین اوج بگیرد و کشننننننورهای

ماهانۀ جهانی 10در صد و فروش

منظور جلوگیری از گسننترش

تأمین اجتماعی 27

دیگر شیوع خفیف و مهارشدهای

ماهانۀ چین 20در صد افت دا شته

بیماری را بگیرند.

اسفند 1398

را تجربه کنند ،امسال رشد جهانی

است.

حدود یک دوم درصنند نسننبت به



در صننورتی که بیماری در مناطق

هدفم ند و م ناسنننب و ارا ئه

آنچه در مجلۀ چشمانداز اقتصادی

گ ستردهتری از منطقۀ ک شورهای

حمایت مالی بیشتر از خدمات

نوامبر  2019پیش بینیشنننده بود

آسنننیننایی و اقیننانوس آرام یننا

بهداشتی

کاهش خواهد داشت.

اقتصنننادهای پیش رفتۀ مهم نیم

بر همین اساس ،پیشبینی میشود

کرۀ شمالی گسترش یابد ،تجارت

شننننننننننننیوع بر گروههای

در سال  2020رشد ساالنۀ GPD

و رشنننننننند جهانی با تنثیر منفی

اجتماعی آسننننننیبپذیر ،به

جهانی به طور کلی ،از رشد پایین

بسننننننننیار بدتر و گستردهتری

ا فزا یش ا ن عطننافپننذ یری

 2/9درصد در سال  ،2019به 2/۴

مواجه خواهند شد.

سنناعات کاری در عین حفظ

شبیه سازیهای توصیفی حاکی از

شغل و حقوق خالص دریافتی

است در سه ماهۀ اول سال 2020

آن است که  GDPجهانی ممکن

نیاز است.

شاهد رشد منفی باشیم.

اسننننننت در سننننننال  ،2020به

در چشنننمانداز اقتصنننادی چین

جای  0/5درصد پیش بینیشننده

موقننننننت ،نظیر انتقال وجوه

بازبینی قا بل توجهی صنننورت

در سننن ناریوی وضنننع یت پا یه،

نقند ینا بیمنۀ بیکناری ،بنه

گرفته اسنننت و پیش از آنکه در

1/5درصننند کاهش یا بد .چنین

کارگرانی که به مرخصنننی

سال  ،2021با بازگ شت تدریجی

افتی ،رشنند جهانی  GDPرا در

بدون حقوق فرستاده شدهاند

سننطه تولید به سننطه پیش بینی

سننال  2020تا حدود 1/5درصد

و با تضنننمین پوشنننشدهی

درصنند کاهش یابد و حتی ممکن







اتخاذ سننیاسننتهای اقتصننادی
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برای کاس ن نتن از اثرات منفی

دولت ها به ارا ئهی کمک های

سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا

مسائل کلیدی طرح شده

فرد تهیه کننده  /تاریخ





راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

سطح بنگاهی

در سطح کالن

شدۀ قبل از شیوع بیماری رشد به

پایین خواهد آورد و قادر اسننت

هزی نه های در مانی مربو

باالی 6در صد بر سد ،ر شد ام سال

چندین اقتصننناد ،از جمله ژاپن و

کرونا برای همه ،حتی پس از

به کمتر از 5درصننند افت خواهد

منط قۀ یورو ،را د چار رکود ک ند.

در مان ،به خانوار ها ک مک

رسید.

تنثیر کلی چین نیز شنننننننندیدتر

کنند.

تنثیر منفی بر اعت ماد ،بازار های

خواهد شننند ،که منعکس کنندۀ

مالی و بخش گرد شگری و اخالل

سقو بازارهای کلیدی صادرات

نقدینگی کافی در نظام مالی،

در زنجیره های تنمین در بازبینی

و اقتصادهای تنمینکننده است.

سیاسننننننت بسننننننیار مهمی



به

در کننوتنناهمنندت ،تنننمننیننن

و اصالح رو به پایین رشنننننننند

اسنننت که به بانک ها ا جازه

برآورد شدۀ سال 2020برای همۀ

میدهد به شننننننننرکتها و به

کشننننننورهای گروه  ،20به ویژه

ویژه به مؤسننسننات بازرگانی

کشنننورهننایی نظیر ژاپن ،کره و

کوچک و متوسطی که مشکل

اسنننترالیننا ،کننه بننا چین ارتبننا

پول نقد دارند کمک کنند.



تنگاتنگی داشتهاند ،نقش دارد.

برای شنننر کت های واقع در

اگر ه مانطور که فرض شنننده

بخ شها و مناطقی که بی شترین

است اثرات شننننننیوع ویروس رو

آسنننیب را دیدهاند اقدامات

به افول بگذارند ،تنثیر گذاشنننته

ویژهتر در نظر گرفته شود.


شده بر اعتماد و درآمد حا صل از

بازپرداخت بدهی یا مالیات را

اقدامات سننن یاسنننتی هدفم ند و

کناهش دهننند ینا بنه تعویق

منا سب در ک شورهایی که بیش از

ب یا نداز ند و یا هزی نه های
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عنوان پژوهش/نهاد یا

مسائل کلیدی طرح شده

فرد تهیه کننده  /تاریخ



دستاورد پژوهش

در سطح کالن

همه تحت تنثیر قرار گرفتهاند به

نهنادههنایی مناننند انرژی را

رشنند  GPDو افزایش مجدد آن

پایین بیاورند .در صورت نیاز

تا  3/25درصننند در سنننال 2021

میتوان سننطه ذخایری را که

کمک خواهد کرد.

بانک ها با ید در با نک مرکزی

در پی ش ن نیوع طوالنی مدتتر و

دا شته با شند نیز به صورت

شدیدتر ویروس کرونا و گسترش

موقت کاهش داد.



آن در سنننراسنننر منطقۀ آسنننیا و

-انجام اقدامات مالی موقت و

اقیانوس آرام ،چشمانداز اقتصادی

هدفمند به منظور حمایت از

اروپا و آمریکای شنننمالی نیز به

ک سب وکار بخ شهایی که به

شدت تضعیف خواهد شد .در این

شدت از رکود شدید سفر و

صورت ،ممکن است رشد جهانی

گردشگری آسیب میبینند.


تا 1/5در صد در سال  2020پایین



راهکار پیشنهادی

عموما ،نرخ بهرۀ سیاسننننننتی

بیاید و به نصف نرخی که پیش از

پننا ی ین تر و مخننارج دو ل تی

شیوع این ویروس پیش بینی شده

قویتر میتوان ند به تقو یت

بود برسد.

اطمینان کمک کنند و پس از

برای غلبه بر ویروس کرونا و تنثیر

کنناهش شنننیوع بیمنناری و

اقتصادی آن دولتها باید به سرعت

برداشننته شنندن محدودیتهای

و با قدرت وارد عمل شوند.

مسنننافرتی ،تقاضنننا را بهبود
ده ند .با وجوداین ،این قب یل
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سطح بنگاهی

عنوان پژوهش/نهاد یا

مسائل کلیدی طرح شده

فرد تهیه کننده  /تاریخ


دستاورد پژوهش

دو لت ها با ید با ان جام ا قدا مات
ب هداشنننت عمومی مؤثر و مجهز

اختاللهای عرضننه ای فوری

ج لوی آ لودگی و سنننرایننت را

نا شی از تعطیلیهای اجباری

بگیرند ،با اجرای سنننیاسنننتهای

و محدودیتهای مسنننافرتی

هدفمند و مناسنننب از کارکنان و

چندان مؤثر نیستند.



کاهش احتیاطی بیشنننتر نرخ

ح ما یت کن ند و در طول دورۀ

بهرۀ سیا ستی نیز در شماری

شننیوع ویروس ،از درآمد کسننب

از ا قتصننننادهننا ،بننه و یژه

وکننارهننا و گروههننای اجتمنناعی

کشنننورهننایی منانننند کره و

آسیبپذیر محافظت نمایند.

ا سترالیا ،که بی شتر در معرض

بننا فننروکننش کننردن ویننروس،

شنننیوع ویروس کرونننا قرار

سیا سننننننننتهای کالن اقت صادی

دارند ،شننایسننته اسننت .چنین

حمایتننننننی میتوانند به بازیابی

اقداماتی میتوانند به بازیابی

اعتماد و بهبود تقاضننا کمک کنند؛

اطمی نان و کاهش هزی نه های

اما نمیتوانند اختاللهای بالواسطۀ

پرداخت بدهی کمک کنند.


ناشنننی از تعطیلی های اجباری و


در سطح کالن
اقنندامننات برای مقننابلننه بننا

ن ظام های ب هداشننننت و در مان



راهکار پیشنهادی

اسننننننننننننننتفاده از مخارج

محدودیتهای تردد را جبران کنند.

سننرمایهگذاری دولتی قویتر،

در صننننورت ت ح قق یننا ف تن

به ویژه ان جام اصنننال حات

ریسننکهای نامطلوب و تضعیف

برنامهریزی شده و حفظ سهام
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راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن

بیشننتر رشنند برای مدتی طوالنی،

سرمایۀ بخش دولتی ،میتواند

برای

بننه فراهم آوردن محرکهننای

اقدامات چندجانبۀ هماهن

کوتاهمدت کمک کند.

تضننن م ین اقنندامننات الزم برای


فرونشننانی و مهار و سننیاسننتهای
بهننداشنننتی مؤثر ،حمننایننت از

حمایتی


اقتصنننادهای کمدرآمد و باالبردن

با ساارمایهگذاریهای دولتی

همزمان هزینه های مالی مؤثرترین

قویتر ،پشااتی بانی مالی را

راه برای بازیابی اعتماد و حمایت

افزایش داد.

از درآمدها خواهند بود.


ات خاذ ساا یاساات های پولی



ریسنننکگریزی در بازارهای مالی

با ن گاهی به آی نده ،این دوره
از رشنننننننننننند ضننعیف در

افزایش یاف ته اسننننت ،نرخ بهرۀ

بس ن نیاری از کشورها نیاز به

10سنننا له در ا یاالت مت حده به

سرمایهگذاری دولتی قویتر را

پایینترین سننطه خود رسننیده و

افزایش میدهنند؛ یعنی این

قیمت سننهام به شنندت در حال

ک شورها باید مخارج خدمات

کاهش اسنننت ،قیمت کاالها افت

بهداشتی و درمانی و آموزش

کرده ا ست و اطمینان سازمانی و

و پرورش را تقبل ،از تقاضنننا

اعتماد مصننرفکننده کاهش یافته

ح ما یت و اسننن تا ندارد های

است.

ز ندگی م یان مدت را تقویت
کنند.
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راهکار پیشنهادی

دستاورد پژوهش

در سطح کالن


در مقایسننه با رخدادهای مشننابه

سنننرمایه گذاریها باید به ویژه

گذشننته ،نظیر شننیوع سننارس در

به سنننمت حوزه هایی ،نظیر

سال  ،2003اقت صاد جهان در حد

زیرساختهای زیستمحیطی

قابل توجهی درهم تنیدهتر اسننت

و دیجیتننال ،بهننداشننننت و

و چین نقش بسننیار بزرگتری در

آموزش و پرورش م ع طوف

بازار های کاال ،تول ید ،ت جارت و

شننوند که برای باقی اقتصنناد

گردشگری جهان دارد.

پیننامنندهننای خننارجی مثبننت

حتی اگر عمر شیوع بیماری کوتاه

بزرگی دارند.


باشنند و طی چند ماه آینده تولید

در صورت تحقق ری سکهای

و تقاضا به تدریج بهبود یابند ،باز

نامطلوب ،از جمله گسننترش

هم به رش ن ند اقتصادی جهان در

بسنننیار گسنننتردهتر شنننیوع

سننال  2020ضننربۀ قابل توجهی

ویروس کرونا و ر شد جهانی

خواهد زد.

بسنننیننار پننا ی ین تر از حنند
پیشبینیشننده ،ممکن اسننت
دولتها مجبور شوند در زمانی
به این ضنننعف قا بل تو جه
پاسب دهند که فضای سیاستی
داخلی آنها محدود اسنننت.
عالوه بر اقدامات موقت برای
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مسائل کلیدی طرح شده

دستاورد پژوهش

راهکار پیشنهادی
در سطح کالن
حمایت از کسنننب وکارهای
مناسنننب رشننند و کارگران
آ سیبپذیر ،کلیۀ اقت صادهای
مهم باید با اقدامات سیا ستی
هماهن

خدمات بهدا شتی و

درمننانی مؤثر را برای همننۀ
مردم د نیننا م هیننا ک نن ند و
مؤثرترین تحریننک را برای
اقتصننناد جهانی فراهم آورند.
–حمایتهای سیا ستی پولی
و مالی و اصالحات ساختاری
بیشنننتر در همۀ کشنننورها به
بازیابی رشننند ،بهبود اطمینان
مصننرفکنندگان و سننرمایه-
گذاران و کاهش عدم قطعیت
کمک خواهد کرد.
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