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درباره مقابله با شیوع ويروس کرونا ()8
بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهايی برای مديريت تبعات آن
(ويرايش اول)

مقدمه
با شیوع ویروس کرونا و نگراني مردم از ورود به اماکن عمومي نظیر فروشگاهها ،مراکز خدماتي و ...بسیاری
از مشاغل و کسبوکارها با کاهش تقاضا و فروش کاالها و خدمات خود مواجه شدند .بهنظر ميرسد
بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخشهای آن در مقایسه با سایر بخشها و اقتصاد شهری در
مقایسه با اقتصاد روستایي و نیز کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروههای آسیبپذیر و شاغل در
بخش غیررسمي شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد.
هرگونه سیاستي که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته ميشود باید بهطور همزمان به بررسي
آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتي از کسبوکارها و مردم که صورت ميگیرد،
باید بهطور همزمان معطوف به آن باشد که سیاست اجرایي به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند.
شرط اصلي برای کنترل شیوع کرونا ،كاهش حداكثري تعامالت اجتماعي غیرضروري در یک
ماه آینده خواهد بود .الزمه این امر تعطیلي بسیاری از فعالیتهای اقتصادی غیرضروری است که البته
هزینههای اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل خواهد کرد.
در این خصوص باید توجه داشت که ادامه این تعطیلي (تعطیلي بنگاههای اقتصادی و ادرات) پس
از نیمه اول فروردین ميتواند تبعات اقتصادی سنگیني در پي داشته باشد ،اما استفاده از فرصت تعطیالت
نوروزی ميتواند تا حدی این هزینه را کاهش بدهد .مشابه این اتفاق در چین هم افتاد .همزماني دو
هفته خانهنشیني در بسیاری از شهرها و تعطیالت سال جدید ،تا حدودی هزینه اقتصادی قرنطینه را
کاهش داد .بنابراین تعطیالت عید ،به کمک کنترل کرونا خواهد آمد ،اما همزمان با آن باید سیاستهایي
برای جبران درآمدهای کاهشیافته و همچنین تحریک تقاضا به اجرا گذاشته شود.
شوک کرونا از طرفي یک شوک به عرضه نیروی کار است (بهدلیل سیاستهای قرنطینه خانگي که برای
کنترل شیوع بیماری ضروری است) و از طرفي شوک به تقاضای کاالها و خدمات (هم از جهت کاهش تقاضای
کل و به تعویق افتادن خریدهای غیرضروری و هم از جهت جابهجایي تقاضا بین صنایع مختلف) قلمداد ميشود.
مهمترین موضوع در شوک سمت عرضه جلوگیری از اختالل در زنجیره تأمین است که نیازمند
سیاستهای تأمین سرمایه در گردش و ساماندهي نیروی کار است .ازسوی دیگر ،بهترین راهکار برای
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جلوگیری از کاهش تقاضای کل ،از یکسو جلوگیری از بیکاری کارگران و ایجاد انگیزه برای پرداخت
حقوق ماهیانه آنها ،و ازسوی دیگر ایجاد چتر حمایتي از اقشار ضعیف است.
در این گزارش بهاختصار به بررسي آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا و ارائه برخي راهکارها جهت
مدیریت آثار اقتصادی و حمایت از کسبوکارهای زیاندیده پرداخته شده است .پیشنهادهاي ارائه
شده در این گزارش باید با مالحظه دو نكته زیر مدنظر قرار گیرد:
 .1در پیشنهادهاي حمایت از كسبوكارها ،اولویت بر حمایتهایي است كه منجر به حفظ
نیروي كار و عدم اخراج یا تعدیل آنها شود.
 .2در پیشنهاد حمایت از اقشار ضعیف اولویت در حمایتهایي است كه ضمن كنترل
شیوع كرونا ،منجر به كسب درآمد ثابت و تحریک تقاضاي كل شود.
 .1آثار شیوع ویروس كرونا بر حوزههاي اقتصادي
 .1-1محیط اقتصاد كالن
 .1اقتصاد ایران در حالي با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کالن وضعیت مناسبي را نشان
نميدادند .براساس اعالم مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9ماهه نخست سال  ،1398در حدود منفي
 7/6درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است .همچنین ،نرخ تورم نقطه به نقطه
نیز در پایان بهمنماه  25درصد بوده است .ازسوی دیگر دولت بهلحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری
بودجه دولت یکي از معضالت مهم اقتصاد ایران برای سال  1399است .در چنین شرایطي ،هزینههای
تحمیل شده در اثر اپیدمي کرونا و همچنین کاهش تولید ناشي از آن ،ميتواند اقتصاد را با تورمهای
باالتر و رشدهای اقتصادی پایینتر مواجه سازد .از بین رفتن برخي از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد
در برخي از بخشها باعث کاهش رشد اقتصادی ميشود و از طرف دیگر ،برخي مشاغل دیگر مانند
تولیدات مواد بهداشتي و ...در این بازه زماني رشد باالیي خواهند داشت.
 .2شوک ناشي از کرونا ،اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه ميسازد .از یک طرف
عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکالتي ایجاد شده است
(شوک عرضه) .شوک عرضه ،شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت .تعطیلي کسبوکارها ،منجر به تعدیل
نیروی کار ميشود و کاهش درآمد خانوار ،کاهش تقاضا را به همراه دارد .از طرف دیگر عدم اطمینان
نسبت به آینده ،خانوار را به تصمیم پسانداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقالم غیرضروری ترغیب
ميکند .همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب ميشود.
 .3بنابراین انتظار ميرود رکود اقتصادی ناشي از شوک ارزی و تحریمها تشدید شود و لذا الزم است تا

____________________________________________________________ 3

سیاستهای حمایتي هم از خانوار و هم از کسبوکار صورت گیرد .در شرایطي که دولت با تنگنای مالي مواجه
بوده و عالوهبر کاهش درآمدهای ناشي از تحریم و کاهش قیمت نفت و فراوردههای نفتي ،با افزایش هزینههای
بهداشتي و درماني ناشي از کرونا نیز روبهرو است ،منابع برای سیاستهای حمایتي بهشدت محدود است.
 .4ازاینرو بسیار مهم است که سیاستهای حمایتي ،بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاستهای حمایتي
کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحي به برخي کاالها) اجتناب شود ،زیرا به احتمال قوی ،این منابع با هزینه
تورم تأمین شدهاند .بر این اساس سیاستهای افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال
و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند که در بخش پیشنهادها ارائه ميشود.
 .1-2حوزه بازرگاني
در حوزه بازرگاني و توزیع کاالها و خدمات نیز رخدادها و شرایط زیر پیشبیني ميشود:
 .1هراس مصرفکنندگان کاالهای ایراني در کشورهای منطقه و کاهش صادرات کشور و بستن
مرزهای زمیني توسط کشورهای منطقه ازجمله عراق ،افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایي بهویژه ترکیه،
گرجستان و امارات به بهانه کرونا.
 .2تنظیم بازار اقالم و داروهای بهداشتي برای درمان و پیشگیری ازجمله ماسک و مواد
ضدعفونيکننده دست ،قرصهای تقویت ایمني بدن ،انواع ویتامینها و ...بهخوبي انجام نگرفته است.
مشاهدات میداني حاکي از آن است که متأسفانه عليرغم گذشت بیش از سه هفته از اعالم شیوع این
ویروس در کشور ،هنوز ستاد تنظیم بازار نتوانسته است بازار این محصوالت را بهنحو مطلوب تنظیم نماید
و عدهای با احتکار و عدم عرضه به سودهای کالني دست

یافتهاند1.

 .3احتمال افزایش قاچاق برخي کاالهای اساسي و لوازم بهداشتي با توجه به سیاست برخي از
کشورهای همسایه در افزایش ذخیرهسازی از طرفي و سیاستهای ارزی از طرف دیگر.
 .1-3حوزه ارزي
ویروس کرونا از کانالهای مختلف ميتواند بر بازار ارز اثر بگذارد:
 .1کاهش قیمت نفت :با توجه به شیوع کرونا در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان و چشمانداز منفي
اقتصاد دنیا که در کاهش شدید و کمسابقه شاخص بورسهای بینالمللي و کاهش حدود  30درصدی
قیمت نفت نمایان شده است (البته منازعات میان صادرکنندگان نفت هم در این کاهش شدید مؤثر بوده
است) ،ممکن است محدودیتهای ارزی کشور بیش از گذشته شود.
 .2با توجه به کاهش شدید شاخص بورسهای جهاني و قیمت نفت ،قیمت محصوالت خام و مواد
 .1بنا به گفته رئيس اتاق اصناف كشور قيمت هر ماسك غيرفيلتردار بايد بين  410تا  500تومان عرضه گردد در حالي كه
مشاهدات ميداني حاكي از آن است كه تا  10هزار تومان نيز اين ماسكها به فروش رسيده است.
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اولیه که بخش عمده صادرات غیرنفتي ما را تشکیل ميدهد نیز کاهش خواهد یافت .با توجه به اینکه
سهم مواد خام و اولیه در صادرات غیرنفتي ما زیاد و برعکس سهم واردات این نوع مواد کم است و با
فرض این که تعدیل کاهشي قیمت کاالهای نهایي کمتر از قیمت کاالها و مواد اولیه است ،توازن صادرات
غیرنفتي و واردات کشور به ضرر طرف صادرات بههم خواهد خورد.
 .3با توجه به شیوع کرونا در ایران و احساس خطر کشورهای همسایه بهویژه عراق ،افغانستان و
ترکیه و محدود کردن صادرات ایران به کشورشان ،ایجاد منابع ارزی از کانال صادرات غیرنفتي برای
کشور ممکن است با مشکالتي مواجه شود.
 .4کرونا بهواسطه ایجاد محدودیت در مسافرتهای خارجي منجر به کاهش تقاضای ارز شب عید
ناشي از کاهش سفرهای خارجي شده است.
 .1-4حوزه بازار سرمایه
در حالت کلي اثرات ویروس کرونا بر بازار سرمایه را ميتوان در دو بُعد مدنظر قرار داد:
 .1ابعادی که پارامترهای اقتصادی و مالي بنگاههای موجود در بازار سهام را تحت تأثیر قرار ميدهد؛
مانند فروش ،تولید و سودآوری بنگاهها،
 .2ابعاد مربوط به معامالت سهام بنگاهها در بازار سرمایه.
به منظور بررسي دقیق آثار ویروس کرونا بر بازار سرمایه الزم است به این نکته دقت شود که
ماندگاری این ویروس در کشور و کشورهای همسایه به چه میزان است .چنانچه این ویروس ماندگاری
کمي داشته باشد؛ ميتوان اثرات مالي و اقتصادی این ویروس را بهعنوان یک شوک اقتصادی یا ریسک
در نظر گرفت که ماندگاری اندکي در بازار سرمایه خواهد داشت .به بیاني دیگر؛ اثر این ویروس بر بازار
سرمایه شامل بُعد دوم اثرات ـ که همان هیجاني یا احساسي معامله کردن افراد است ـ ميشود که سبب
کاهش شاخص بهطور موقت خواهد بود .پیشبیني ميشود که با غلبه بر این ویروس؛ بازار بتواند مسیر
طبیعي خود را طي کند.
چنانچه این ویروس ماندگاری زیادی در کشور داشته باشد؛ اثرات آن عالوهبر بُعد دوم؛ بُعد اول را نیز
شامل ميشود .به بیاني دیگر؛ با پایداری ویروس کرونا پارامترهای اصلي تعیین ارزش قیمت سهام که همان
جریان نقدی آتي بنگاهها و سودآوریشان است؛ تحت تأثیر قرار ميگیرد .بُعد اول شامل موارد زیر است:
 .1کاهش و توقف صادرات محصوالت بهدلیل بسته شدن مرزها یا ممنوعیت واردات از سایر کشورها
که به کاهش تولید ،فروش و درآمد ميانجامد.
 .2کاهش تولید محصوالت بهدلیل کاهش عرضه مواد اولیه از سایر بنگاهها.
 .3کاهش تولید محصوالت بهدلیل کاهش نیروی انساني (کاهش شیفت کاری و یا تعطیلي موقت کارخانهها).
پدیدههای فوق ميتواند منجر به کاهش تولید ،درآمد ،سود شرکتها و درنهایت به کاهش ارزش
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قیمت سهام در بازار و کاهش شاخص بازار سرمایه بینجامد.
البته در صنایع دارویي و مواد خوراکي که صنایعي مهم در بازار سرمایه هستند؛ شیوع این ویروس
اثرات متفاوتي خواهد داشت .مثالً در شرکت های دارویي که صنعت مهمي در بازار سرمایه محسوب
ميشوند؛ افزایش فروش محصوالت بهدلیل افزایش تقاضای بازار ایجاد خواهد شد که این مهم به افزایش
درآمد و سودآوری خواهد انجامید.
همچنین در شرکتهای مواد خوراکي نیز به سه دلیل افزایش تقاضای محصوالت وجود خواهد داشت:
 .1در بین مردم این دید وجود دارد که محصوالت کارخانهای پاکتر از محصوالتي است که بهطور
فلهای و غیراستاندارد عرضه ميشود.
 .2ممکن است عدهای از مردم بهدلیل ترس از شیوع بیماری؛ این برداشت را داشته باشند که شهرها
قرنطینه شود و دسترسي و عرضه محصوالت با اخالل مواجه گردد.
 .3این برداشت در برخي افراد وجود دارد که بهمنظور جلوگیری از شیوع بیماری؛ کارخانهها و
شرکتها شیفتهای کاری را کاهش ميدهند که به کاهش تولید محصوالت سالم و بهداشتي و کمیاب
شدن آن خواهد انجامید.
بدین ترتیب ميتوان انتظار داشت که رشد صنایع دارویي و غذایي در بازار سرمایه بتواند مقداری
از کاهش شاخص بازار را جبران کند.
 .1-5حوزه كسبوكارهاي خُرد و گردشگري
 .1کاهش خرید مردم از کسبوکارهای خُرد ،اعم از تولیدی و خدماتي بهویژه در فصل خرید شب عید
که حیات چهار میلیون واحد صنفي و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خُرد وابسته به آن است .با
ادامه این روند و تعلیق قراردادهای کاری ،ممکن است کسبوکارهای زیادی بهویژه کسبوکارهای

خُرد2

و کوچک 3تعطیل شده و بیکاری بیش از پیش افزایش یابد.
 .2کسب وکارهای حوزه گردشگری داخلي و خارجي (توریسم ورودی) که یکي از موتورهای اشتغال و
رشد در دوران تحریم محسوب ميشوند ،عمالً تعطیل شده و چرخ این صنعت اشتغالزا نیز متوقف
ميشود و واحدها و فعالیتهای فراواني در زنجیره وابسته به آن (ازجمله هتل ،حملونقل ،باالدستيها و
پاییندستيهای صنعت غذا و )...آسیبدیده و کارکنان آنها ممکن است کار خود را از دست بدهند.
 .3در سنت بازار ایران ،اسفندماه هم زمان فروش است و هم تسویه چکها؛ با توجه به روند شیوع
بیماری و لزوم تشدید محدودیتهای تردد و سفر و ،...پیشبیني ميشود زنجیرهای از پاس نشدن چکها
ایجاد و کثیری از تجار و صاحبان حرف دچار مشکالت حاد شوند.
Micro
Small

2.
3.
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 .1-6ارزیابي اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سایر بخشهاي اقتصادي
چنانکه بیان شد ،درنتیجه شیوع ویروس کرونا ،کسبوکارهای مختلفي ازجمله بسیاری از زیربخشهای
خدمات با مشکل جدی در تقاضا روبهرو شدهاند .با این حال ارزیابي اثر کاهش تقاضای این بخشها بر
سایر بخشها نیز از اهمیت بسزایي برخوردار است.
در جداول زیر با استفاده از جدول داده ـ ستانده  1390مرکز آمار ایران ،بخشهایي که بیشترین
پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم را با  16زیربخش خدمات (که تأثیرپذیری بیشتری از شرایط کنوني
داشتهاند) نشان داده شده است .سطر اول جداول نشاندهنده بخشهایي است که بهدلیل تعطیلي یا
کاهش تقاضا ،بهطور مستقیم از شرایط فعلي آسیب دیدهاند .سایر سطرهای جدول بهترتیب نشاندهنده
بخشهایي است که درنتیجه مشکلِ بخشهای مندرج در سطر اول ،با مشکل تقاضا روبهرو خواهند شد.
بهعنوان مثال عمدهترین بخشهای آسیبپذیر کاهش فعالیتهای «عمدهفروشي و خُردهفروشي ،بجز
وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت» ،بهترتیب بخشهای «خدمات واحدهای غیرمسکوني»« ،حملونقل
زمیني بار بجز راهآهن»« ،تولید ،انتقال و توزیع برق»« ،بانک» و «استخراج نفت خام و گاز طبیعي»
خواهد بود .بدین معنا که در صورت کاهش تولید بخش «عمدهفروشي و خُردهفروشي ،بجز وسایل نقلیه
موتوری و موتورسیکلت» ،بخشهای مذکور بهترتیب مهمترین بخشهایي خواهند بود که دچار آسیب
خواهند شد.
درواقع این جداول نشان ميدهند با تداوم وضعیت موجود و رکود فعالیت این  16زیربخش خدماتي،
این کاهش تقاضا به زنجیرههای بعدی نیز اصابت کرده و با وقفه ،آن فعالیتها نیز با مشکل رکود تقاضا
روبهرو خواهند شد .این موضوع بهخصوص از این منظر با اهمیت است که برخي فعالیتها هرچند ممکن
است در حال حاضر با مشکل جدی روبهرو نشده باشند ،اما پیشبیني رکود این فعالیتها دور از انتظار
نخواهد بود و از هماکنون بایستي برای آنها چارهاندیشي کرد.
هرچند بهعلت ارتباطات این زیربخشها با یکدیگر ،عمده بخشهای آسیبپذیر درگامهای بعدی
نیز زیربخشهای خدماتي خواهند بود ،با این حال این نتایج نشان ميدهد برخي زیربخشهای صنعت و
کشاورزی نیز کامالً متأثر خواهند شد .بهعنوان مثال عمدهترین بخشهای آسیبپذیر درنتیجه کاهش
فعالیتهای خدمات مربوط به غذا و آشامیدني ،بهترتیب بخشهای ساخت محصوالت غذایي،
عمدهفروشي و خُردهفروشي ،دامداری ،زنبورداری ،پرورش کرم ابریشم و شکار ،کاشت محصوالت سالیانه
(زراعت) و خدمات واحدهای غیرمسکوني خواهد بود.
همچنین هرچند در حال حاضر بهنظر ميرسد حملونقل بار چندان از شرایط موجود متأثر نشده
است ،اما نتایج جداول مذکور نشان مي دهد در صورت کاهش قابل توجه تقاضای بخش عمدهفروشي و
خُردهفروشي ،یکي از مهمترین بخشهای اثرپذیر ،بخش حملونقل بار خواهد بود.
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جدول  .1شناسایي بخشهاي داراي بیشترین پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم با  16زیربخش خدمات كه تأثیرپذیري بیشتري از شیوع كرونا داشتهاند (قسمت اول)
عمدهفروشي و
خُردهفروشي ،بجز
وسایل نقلیه موتوري و
موتورسیكلت
بخش پسین
آسیبدیده
در رتبه اول

خدمات واحدهای
غیرمسکوني

خدمات تور و

فعالیتهاي خدماتي

آژانسهاي

مربوط به غذا و

مسافرتي

آشامیدني

خدمات واحدهای
ساخت محصوالت غذایي
غیرمسکوني

فعالیتهاي ورزشي و فعالیتهاي پزشكي و
تفریحي

خدمات واحدهای
غیرمسکوني

عمدهفروشي و
بخش پسین
حملونقل زمیني بار بجز امور عمومي و خُردهفروشي ،بجز وسایل تولید ،انتقال و توزیع
آسیبدیده
برق
نقلیه موتوری و
خدمات شهری
راهآهن
در رتبه دوم
موتورسیکلت
بخش پسین
آسیبدیده
در رتبه سوم

تولید ،انتقال و توزیع
برق

حملونقل زمیني دامداری ،زنبورداری،
مسافر بجز راه پرورش کرم ابریشم و
شکار
آهن

بخش پسین
آسیبدیده
در رتبه

بانک

بانک

چهارم
بخش پسین
استخراج نفت خام و گاز تولید ،انتقال و
آسیبدیده
توزیع برق
طبیعي
در رتبه پنجم

عمدهفروشي و
خُردهفروشي ،بجز
وسایل نقلیه موتوری و
موتورسیکلت

دندانپزشكي خصوصي مسافر بجز راهآهن
عمدهفروشي و
ساخت کُک و
خُردهفروشي ،بجز وسایل
فراوردههای حاصل از
نقلیه موتوری و
پاالیش نفت
موتورسیکلت
خدمات واحدهای
غیرمسکوني

ساخت مواد و
فراَوردههای شیمیایي

ساخت ،تعمیر و نصب
محصوالت فلزی ساخته
ساخت مواد و
کاشت محصوالت سالیانه
فراَوردههای شیمیایي شده ،بجز ماشینآالت و
(زراعت)
تجهیزات
خدمات واحدهای
غیرمسکوني

ساخت کُک و
فراوردههای حاصل از
پاالیش نفت

حملونقل زمیني

ساخت محصوالت
اساسي آهن و فوالد

استخراج نفت خام و گاز
طبیعي

حملونقل هوایي

تأمین جا

عمدهفروشي و
انبارداری و فعالیتهای خُردهفروشي ،بجز وسایل
نقلیه موتوری و
پشتیباني حملونقل
موتورسیکلت
ساخت کُک و
فراوردههای حاصل از ساخت محصوالت غذایي
پاالیش نفت

استخراج نفت خام و گاز
ساخت محصوالت
طبیعي
الستیکي و پالستیکي

تولید ،انتقال و توزیع
برق

عمدهفروشي و
فروش و تعمیر وسایل
ساخت مواد و
خُردهفروشي ،بجز وسایل
نقلیه موتوری و
فراَوردههای شیمیایي
نقلیه موتوری و
موتورسیکلت
موتورسیکلت
عمدهفروشي و
خُردهفروشي ،بجز وسایل حملونقل زمیني مسافر کاشت محصوالت سالیانه
(زراعت)
بجز راهآهن
نقلیه موتوری و
موتورسیکلت
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جدول  .2شناسایي بخشهاي داراي بیشترین پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم با  16زیربخش خدمات كه تأثیرپذیري بیشتري از شیوع كرونا داشتهاند (قسمت دوم)
فعالیت تولید
برنامههاي سینمایي ،خدمات دالالن امالك
ضبط صدا و انتشار

و مستغالت

فعالیتهاي كرایه و

آموزش ابتدایي

اجاره

خصوصي

موسیقي و...
عمدهفروشي و
بخش پسین
خُردهفروشي ،بجز
آسیبدیده در
وسایل نقلیه موتوری و
رتبه اول
موتورسیکلت

خدمات واحدهای
غیرمسکوني

خدمات واحدهای
غیرمسکوني

بخش پسین
ساخت کاغذ ،محصوالت
آسیبدیده در
کاغذی و چاپ
رتبه دوم

مخابرات

انبارداری و فعالیتهای
پشتیباني حملونقل

آموزش متوسطه
عمومي و فني و فني
وحرفهاي خصوصي

حملونقل زمیني مسافر حملونقل زمیني مسافر
بجز راهآهن
بجز راهآهن

خدمات واحدهای
غیرمسکوني

بخش پسین
ساخت مواد و
آسیبدیده در
فراَوردههای شیمیایي
رتبه چهارم

تولید ،انتقال و توزیع
برق

بخش پسین
حملونقل زمیني بار
آسیبدیده در
بجز راهآهن
رتبه پنجم

سایر ساختمانها

بانک

عمدهفروشي و
خُردهفروشي ،بجز وسایل
نقلیه موتوری و
موتورسیکلت

سایر فعالیتهاي

نقلیه موتوري و

فرهنگي و هنري

موتورسیكلت

خدمات واحدهای
غیرمسکوني

ساخت وسایل نقلیه موتوری
و سایر تجهیزات حملونقل و
قطعات و وسایل الحاقي آنها

عمدهفروشي و
عمدهفروشي و
خُردهفروشي ،بجز
خُردهفروشي ،بجز وسایل حملونقل زمیني مسافر
وسایل نقلیه موتوری و
بجز راهآهن
نقلیه موتوری و
موتورسیکلت
موتورسیکلت

ساخت وسایل نقلیه
عمدهفروشي و
عمدهفروشي و
بخش پسین خدمات برنامهنویسي،
موتوری و سایر تجهیزات
خُردهفروشي ،بجز
خُردهفروشي ،بجز
تولید ،انتقال و توزیع برق
آسیبدیده در مشاوره و فعالیتهای
وسایل نقلیه موتوری و حملونقل و قطعات و
وسایل نقلیه موتوری و
مربوط به رایانه
رتبه سوم
وسایل الحاقي آنها
موتورسیکلت
موتورسیکلت
عمدهفروشي و
خُردهفروشي ،بجز وسایل
نقلیه موتوری و
موتورسیکلت

آموزش عالي خصوصي

كتابخانه ،موزه و

فروش و تعمیر وسایل

خدمات واحدهای
غیرمسکوني

ساخت کاغذ،
محصوالت کاغذی و
چاپ

ساخت مواد و
ساخت مواد و فراَوردههای ساخت مواد و فراَوردههای
ساخت مواد و
فراَوردههای شیمیایي
شیمیایي
شیمیایي
فراَوردههای شیمیایي

ساخت محصوالت
اساسي آهن و فوالد

ساخت محصوالت اساسي
آهن و فوالد

بانک

ساخت کُک و فراوردههای
حاصل از پاالیش نفت

استخراج نفت خام و گاز
طبیعي

خدمات واحدهای
غیرمسکوني

عمدهفروشي و خُردهفروشي،
فعالیتهای استخدام بجز وسایل نقلیه موتوری و
موتورسیکلت
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 .2پیشنهادهایي براي كاهش تبعات اقتصادي شیوع ویروس كرونا
 .2-1پیشنهادهاي فرایندي و مدیریت بازار
 با توجه به اینکه در شرایط بحراني ،ساختارهای بروکراتیک موجود و ستادها و دستگاههای مختلف
امر تصمیمگیری را به تأخیر مياندازد و لزوم اتخاذ تصمیمات سریع ،راهگشا و نافذ ،بهنظر ميرسد
بازنگري در ساختار مدیریت بحران در این حوزه ضرورت دارد .این ستاد باید در سطح
رئیسجمهور یا معاون اول تشکیل شود و تصمیمات این حوزه باید از نظر سلسلهمراتب بر کلیه نهادها و
دستگاههای موجود تفوق داشته باشد ،مضافاً اینکه بهتر است موضوع رصد و پایش وضعیت بازار و
اقتصاد و ارائه راهكارهاي این حوزه بهطور مجزا توسط كمیتهاي ذیل ستاد اقتصادي دولت
صورت گیرد و تصمیات الزم در ستاد اقتصادی دولت اتخاذ و ابالغ گردد.
 زنجیره تأمین در این شرایط دچار اختالل و کمبود ميشود ،لذا رصد و پایش مستمر وضعیت تولیدی
بنگاهها بهویژه درخصوص کاالهای اساسي و استراتژیک بسیار ضروری است .به همین منظور راهاندازی
داشبورد مدیریتي بهگونهای که امكان گزارشگیري در لحظه از میزان موجودي ذخایر ،میزان نیاز،
میزان واردات ،میزان كسري و ...براي كلیه كاالهاي اساسي و داراي اولویت وجود داشته باشد
ضروری است .راهاندازی و تکمیل سامانه جامع انبارها در این خصوص ميتواند راهگشا باشد.
 گزارشدهي منظم وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سایر دستگاههاي ذيربط از میزان
افزایش یا كاهش تقاضا و عرضه كاالهاي اساسي و موجودي انبار كاالهاي اساسي و همچنین
رصد روزانه زنجیره تأمین كاالها به ستاد اقتصادي دولت و همچنین سران سه قوه جهت اعمال
برنامهریزی برای ماههای آتي بسیار ضروری است.
 در حوزه توزیع اقالم بهداشتي و ...بهنظر ميرسد بهترین راه برای حصول اطمینان از رسیدن اقالم
فوق به دست مصرفکننده نهایي ،عرضه توسط مبادی و مراکز توزیع دولتي ،وابسته به دولت یا
فروشگاههای بزرگ زنجیرهای است که امکان نظارت کامل بر آنها اعم از ذخیرهسازی و ...وجود دارد.
بهمنظور کاهش تردد مردم ميتوان ارسال بستههای بهداشتي از طرف این فروشگاهها یا مراکز توزیع به
درب خانهها ،براساس کدملي و اطالعات خانوارها را در دستور کار قرار داد.
 با توجه به احتمال بروز کمبودهایي در بازار بهویژه اقالم اساسي مورد نیاز مردم و افزایش قیمت این
کاالها ،افزایش كارایي و اثربخشي روشهاي كنترل قیمت در بازار بسیار ضروري است .بهعنوان
مثال راه اندازی اپلیکیشن قابل نصب بر روی گوشي تلفن همراه برای رصد لحظهای قیمت توسط کلیه
مصرفکنندگان برای افزایش شفافیت و تسهیل امر نظارت و بازرسي و استفاده از پتانسیل مردمي برای
جلوگیری از تخلفات با راهاندازی سیستم گزارشدهي مردمي ميتواند در اولویت قرار گیرد .عالوهبر این
ميتوان با اختصاص درصدی از مبالغ جرائم وصول شده از متخلفین به گزارشدهندگان و اعالم عمومي
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توسط رسانههای جمعي از این ظرفیت بالقوه استفاده نمود.
 استفاده از پتانسیلها و ظرفیتهای خالي اقتصاد درخصوص تأمین کاالهای بهداشتي و کاالهای اساسي،
با تسهیل حداکثری در مجوزدهي به واحدها و کسبوکارهای متقاضي باید در دستور کار قرار گیرد.
 با توجه به محدودیتهای صورت گرفته از طرف کشورهای دیگر و نگراني از کاهش درآمدهای صادرات
غیرنفتي از یکسو و کاهش درآمدهای نفتي ازسوی دیگر ،مدیریت صادرات شامل رایزني وزارت
امور خارجه براي صدور كاالها به كشورهاي همسایه و همچنین ایجاد اطمینان براي كشورهاي
مقصد تجاري درخصوص رعایت كامل پروتكلهاي بهداشتي جهت تسهیل صادرات غیرنفتي و
تأمین منابع ارزی ضروری است.
 اختالل در زنجیره تأمین در زمان شیوع کرونا ،ميتواند شرایط نامساعد اقتصادی را تبدیل به بحران
کند .باید توجه نمود که از عوامل اصلي اختالل در زنجیره تأمین ،شبکه حملونقل است .باید از طرفي
سالمت رانندگان بهطور مستمر تحت نظارت باشد و خدمات درماني مناسب به این افراد داده شود .از
طرف دیگر حداکثر تالش را برای جلوگیری از هرگونه تصمیم محلي که ميتواند منجر به اختالل در
شبکه توزیع گردد ،جلوگیری شود.
 .2-2پیشنهادهایي براي حمایت از كسبوكارها
 با توجه به اینکه خرید فیزیکي از بازار و فروشگاهها در این ایام کاهش محسوسي داشته و خواهد
داشت ،الزم است شرایط و تسهیالت الزم براي توسعه و راهاندازي فروشگاههاي مجازي و
اینترنتي در نظر گرفته شود .اقدامات زیر در این خصوص پیشنهاد ميگردد:
ـ تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاههای مجازی (اینترنتي) از طریق دستگاههای ذیربط،
ـ هماهنگي اصناف ،اتحادیهها و اتاقهای بازرگاني درخصوص نحوه تعامل کسبوکارهای خُرد و سنتي با
فروشگاههای اینترنتي بزرگ موجود برای عرضه بخشي از تولیدات خود بهصورت مجازی و یا ایجاد پلتفرمهایي
برای عرضه محصوالت بهصورت شبکهای با روشهای مختلف ارسال محصوالت به دست مشتری،
ـ ایجاد فروشگاههای آنالین ،نیازمند اشتغال افراد زیادی در شبکه توزیع کاالست .این امر ميتواند به
کاهش اشتغال ناشي از کرونا نیز کمک کند .وظیفه دولت در این زمینه عالوهبر دو موردی که در باال عنوان
شد ،تشویق دولت در بهکارگیری افراد از قشر محروم در این مشاغل است .بهعنوان مثال دولت ميتواند طي
یک برنامه تشویقي ،در صورت بهکارگیری افراد از قشر محروم (که براساس پایگاه رفاه ایرانیان شناسایي
ميشوند) ،بهازای هر  1000تومان پرداختي کارفرما ،درصدی مثالً  200تومان را پرداخت خواهد کرد.
 اعطای تسهیالت سرمایه در گردش توسط بانکها و مؤسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاههایي که
بهدلیل کاهش فروش توان پرداخت دیون (چکهای) خود را ندارند .یک شیوه تأمین مالي سرمایه در
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گردش بنگاهها که در ایران وجود ندارد ،اعطای تسهیالت (وام) بدون سررسید )(Revolving Loan
است که ميتواند مورد توجه قرار گیرد .این تسهیالت به بنگاهها داده ميشود تا بتوانند شوک منفي
تقاضا و چکهایشان را تا زمان رفع مشکل مدیریت کنند.
 استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهي اعتبار مولد) که دستورالعمل آن در آذرماه  1398توسط شورای
پول و اعتبار ابالغ گردید ،ميتواند برای تأمین مالي زنحیره بنگاههای بخش خصوصي مورد توجه قرار
گیرد .گواهي اعتبار مولد گام ،بهعنوان یک ابزار بازارمحور و با قابلیت نقلوانتقال در بازارهای پول و
سرمایه ،تسهیالت جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاههای تولیدی فراهم ميکند که براساس آن
تولیدکنندگان برمبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهي
اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل ميدهند .دارنده ميتواند گواهي را
تا زمان سررسید آن نزد خود نگه دارد یا ميتواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در
بازار سرمایه تنزیل کند.
 کاهش هزینهها و عوارض گمرکي آن دسته از کاالهایي که در زنجیره تأمین آنها اختالل ایجاد شده
یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است.
 تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتي ،آب ،برق ،گاز و سایر خدمات شهری برای اصناف و
کسبوکارهای آسیبدیده.
 استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه (انتشار اوراق) و سایر روشهای تأمین مالي جهت اتخاذ روشهایي
برای تأمین نقدینگي واحدهای اقتصادی؛ همانند تسهیل در انتشار اوراق یا تنزیل اسناد و حسابهای
دریافتني بنگاهها توسط مؤسسات مالي مجاز و یا استفاده از روشهای سلف یا پیشفروش کاال یا خدمت
برای سال .1399
 تمدید مدت قرارداد شرکتهای طرف قرارداد با دولت یا شرکتهای دولتي که با توجه به شرایط حاکم
بر بازار نتوانستهاند به تعهدات خود عمل نمایند.
 بخشودگي نیمي از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به اسفندماه  1398و بهار  1399برای بنگاههای
اقتصادی بخش خصوصي و اصناف ،مشروط به عدم تعدیل نیروی کار توسط بنگاه .توضیح آنکه مهمترین
نوع حمایت ،باید حمایتي باشد که انگیزه بنگاه برای تعدیل و اخراج نیروی کار را کاهش دهد .یعني
حمایتي که منجر به کاهش هزینه سربار کارگر (مشروط به عدم تعدیل کارگران) شود.
 امهال و ارائه تنفس چهارماهه (اسفندماه  1398تا پایان خردادماه  )1399درخصوص اقساط بانکي
بنگاههای اقتصادی بخش خصوصي و اصناف ،مشروط به شرایطي که در ادامه ذکر ميشود.
 تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب یا کار (که طي اسفندماه  1398تا پایان خردادماه 1399
منقضي ميشود) ،برای یک دوره ،مشروط به عدم تخلف صاحب کسبوکار و بدون نیاز به مراجعه به
ادارات دولتي و بدون نیاز به اخذ گواهي پرداخت مالیاتي.
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 یكي از حمایتهاي مهم و ضروري براي كسبوكارها و فعاالن اقتصادي ،تسهیالت در حوزه
مالیاتي است .پیشنهادهای مربوط به این حوزه عبارت است از:
 .1تعویق سررسید پرداخت مالیات بر ارزشافزوده مربوط به دوره چهارم سال  1398به تاریخ .1399/2/31
 .2موقوفاالجرا شدن کلیه عملیات اجرایي موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای
مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ .1399/6/31
 .3عدم نیاز به اخذ گواهي پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهي مالیاتي جهت صدور یا تجدید پروانه
کسب یا کار اشخاص حقیقي موضوع ماده ( )186قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیرماه سال .1399
 .4در سال  ،1399در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهي (اعم از اصل مالیات و عوارض و
جرائم) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزشافزوده مؤدیان مالیاتي در اجرای ماده ()167
قانون مالیاتهای مستقیم به اتمام رسیده باشد و این گونه مؤدیان قادر به پرداخت بدهي خود نباشند،
سازمان امور مالیاتي کشور ميتواند نسبت به امهال بدهي به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت 9
ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سهساله مذکور در ماده ( )167قانون
مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.
 .5افزایش دوبرابری مهلت اعتراض به برگ تشخیص و برگ مطالبه و همچنین مهلت رسیدگي
اداره امور مالیاتي (اوراقي که در اسفند سال  1398و 6ماهه سال  1399ابالغ شده یا ميگردد).
 .6بخشودگي جرائم پرداخت نشده بدهي مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب
 1381/10/22بهشرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ .1399/9/30
 .7اضافه شدن سه ماه به مهلت تسلیم گزارش حسابرسي موضوع ماده ( )272قانون مالیاتهای
مستقیم در سال .1399
شایسته ذكر است با توجه به محدودیت منابع دولت و همچنین یكسان نبودن شرایط
بنگاهها و كسبوكارها در منتفع یا متضرر شدن از شرایط فعلي ،الزم است براي برخي
تخفیفات یا بخششهاي مالیاتي ،بیمهاي یا بانكي شروطي در نظر گرفته شود ازجمله:
 .1بنگاهها و کسبوکارهایي که با ارائه اسناد مثبته دچار کاهش شدید در فروش شدهاند.
 .2بنگاههایي که اجازه دسترسي به اطالعات مربوط به کلیه حسابهای بانکي و دارایيهای خود را
به دولت داده باشند (جهت جلوگیری از کتمان احتمالي اطالعات توسط برخي کسبوکارها).
 .3بنگاههایي که اقدام به تفکیک حساب شخصي و حقوقي (کسبوکار) خود نمایند مطابق
دستورالعمل ابالغي بانک مرکزی.
 .4بنگاههایي که کارکنان خود را اخراج نکرده یا کمترین تعدیل در نیروی کار را داشتهاند.
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 .2-3پیشنهادهایي براي حمایت از اقشار محروم
افزایش بیکاری از یکسو و افزایش هزینههای زندگي ازسوی دیگر موجب شده است بهویژه در یک سال
اخیر ،دهکهای پایین درآمدی با مشکالت و تنگناهای معیشتي روبهرو شوند .مرکز پژوهشهای مجلس
در گزارشهای متعددی بهویژه در ارزیابي و پیشنهاد جایگزین سیاست تخصیص ارز ترجیحي به لزوم اتخاذ
سیاستهای معیشتي هدفمند تأکید نموده است .با شرایطي که بعد از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد
بهوجود آمده است ،ضرورت اتخاذ سیاستهاي معیشتي هدفمند بیش از پیش نمایان شده است.
شایان ذکر است اقشار محروم با توجه به تنگنای مالي برای تأمین نیازهای ضروری ،قطعاً امکان تهیه اقالم
بهداشتي و پیگیری درمان و سالمت خود را نیز ندارند ،لذا تهیه بستههای مربوط به اقالم بهداشتي در کنار
تأمین کاالهای اساسي و ضروری این خانوارها 1باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد .در این خصوص
خانوارها را ميتوان به دو دسته تقسیم نمود .گروه نخست خانوارهایي که دارای هیچگونه پوشش بیمهای ،منبع
درآمدی یا مستمریبگیر نهادهای حمایتي نیستند که این گروه باید در اولویت نخست قرار گیرد و طبعاً
حمایتهای بهداشتي و کاالهای اساسي بیشتری را دریافت نمایند .گروه دوم نیز خانوارهایي هستند که در طرح
معیشتي بنزین برای دریافت بسته معیشتي براساس اطالعات مالي و اقتصادی انتخاب شدهاند (با توجه به
اعتراض برخي خانوارها ميتوان فرصت مجدد برای بررسي اطالعات خانوارهای معترض در نظر گرفت).
باید توجه داشت که حمایت از اقشار محروم ،در عین حال که با هدف حمایت در مقابل شوک ناشي از کرونا
پیگیری ميشود ،باید کامالً هدفمند باشد ،چراکه روش تأمین مالي این سیاستهای حمایتي با توجه به وضعیت
بودجهای دولت ،به احتمال قوی تورمزاست و لذا باید با تحمیل حداقل تورم ،هدف حمایتي محقق شود.
برنامه حمایتي از خانوارها را با توجه به دو هدف باال ،ميتوان به حمایت در چند سطح تقسیمبندی کرد:
 .1حمایت براي تهیه اقالم بهداشتي و ضروري :هزینه تأمین اقالم بهداشتي برای اقشار ضعیف،
بسیار باالست .با توجه به آنکه هدف ،کنترل شیوع کروناست ،حمایت در این زمینه باید بهصورت کاالیي
و نه نقدی صورت گیرد .بهنظر ميرسد كه حداقل طي یک ماه آینده ،بهمنظور كاهش مراجعات
خارج از منزل مردم و كاهش ازدحام جمعیت ،بهترین راه توزیع خانه به خانه پكیجهاي شامل
نیازهاي اولیه بههمراه اقالم بهداشتي ضروري باشد.
 .2حمایت مالي براي جبران درآمد كاهشیافته :احتمال ميرود بسیاری از مشاغل و بهخصوص
مشاغل مرتبط با خدمات و مشاغلي که از دستمزدهای پایین برخوردار بودند در این بازه زماني از بین
بروند .الزم است تا دولت برنامه حمایتي ویژهای برای جبران درآمدهای ازدسترفته خانوارها داشته باشد.
این حمایتها ميتواند از طریق استفاده از نیروی کار در مشاغل جدید ایجاد شده و همچنین پرداخت

 .1اين منابع ميتواند در قالب یک کارت الکترونيک به سرپرست خانوار پرداخت شود .اعتبار موجود در کارت برای خرید کاالی
اساسی از مراکز توزیع که کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده دارند بوده و پس از سه ماه ،قابليت نقدشوندگی از
طریق دستگاههای خودپرداز متصل به شتاب را داراست.
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بیمه بیکاری باشد .در زیر به هردو این موارد اشاره خواهد شد:
الف) برنامه مشاغل اجتماعي :برخي از فعالیتهایي که دولت در بازه زماني کنترل شیوع کرونا باید
به اجرا بگذارد ،فعالیتهایي هستند که نیازمند نیروی کار هستند .بهعنوان مثال توزیع اقالم ضروری بهداشتي
و یا کاالهای اساسي بهصورت خانه به خانه ،نیازمند نیروی کار زیادی است .ميتوان با ایجاد یک پلتفرم از
نیروی کاری که شغل خود را از دست دادهاند و یا سایر نیروی کار در بین اقشار محروم استفاده کرد.
برنامه مشاغل اجتماعي به این صورت عمل ميکند که موقعیت شغلي اجتماعي موجود را مشخص
کرده و با دستمزد تعیین شده پیشنهاد ميدهد .چنین برنامهای که پیش از آن در هند و همچنین پس
از رکود بزرگ در آمریکا به اجرا گذاشته شده است ،قدرت غربالگری خوبي نیز دارد ،زیرا باعث ميشود
تا اگر فرد امکان کسب درآمد بیشتر دارد ،پیشنهاد شغل را قبول نکند.
باید توجه کرد که چنین برنامههایي با هزینه بسیار کم (ایجاد پلتفرم برای ارتباطدهي بین متقاضیان
شغل و مشاغل اجتماعي موجود) منفعت زیادی در پي دارد و ازاینرو باید حتماً در دستور کار قرار گیرد.
ب) حمایتهاي یارانهاي :برای آن دسته از اقشار ضعیف که به هر دلیلي نتوانستهاند در برنامههای
مشاغل اجتماعي شرکت کنند و کاهش درآمد را در این بازه تجربه ميکنند ،الزم است تا حمایتهای
یارانهای در دستور کار قرار گیرد .پرداخت یارانهای باید به میزاني باشد که کاهشدهنده انگیزه شرکت
در مشاغل اجتماعي نباشد .همچنین پرداخت این یارانه باید مشروط به آزمون وسع (بهعنوان مثال،
مبتنيبر اطالعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان) انجام شود.
منابع مالي براي تهیه و پرداخت اقالم بهداشتي و كاالهاي اساسي ،یا پرداخت بیمه بیكاري
به جامعه هدف ميتواند از طرق زیر تأمین گردد:
 درآمدهای حاصل از افزایش صادرات فراوردههای نفتي؛ از محل ظرفیت آزاد شده منتج از کاهش
مصرف روزانه بنزین در کشور،
 منابع مربوط به سهمیه بنزین سفر ویژه نوروز یا تابستان،
 منابع ناشي از حذف ارز ترجیحي برخي از اقالم مشمول دریافت ارز ترجیحي (مابهالتفاوت ارز
 4200توماني و ارز عرضه شده در سامانه نیما).

شناسنامه گزارش

شماره مسلسل16945 :

عنوان گزارش :درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا ( )8بررسي آثار اقتصادی و پیشنهادهایي برای مدیریت
تبعات آن (ویرایش اول)

نام دفتر :مطالعات اقتصادی
تهیهوتدوینكنندگان :گروه نویسندگان
ناظران علمي :سید محمدهادی سبحانیان ،سیدعلي روحاني ،موسي شهبازی غیاثي

واژههاي كلیدي:
 .1کرونا
 .2ویروس
 .3تبعات اقتصادی
 .4کسبوکارها

تاریخ انتشار139/12/25 :

