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چکیده:
کووید  ،19پاندمی را شکل داده که بسیار متفاوت از پاندمیهای قبل بوده و تقریبا تمامی کشورهای جهان
به ویژه اقتصادهای بزرک را در برگرفته است .همین امر حکایت از شکلگیری یک اتفاق متفاوت از
بحرانهای دیده شده در سطح جهانی خواهد داشت .ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان درگیر این
ویروس گردیده با این تفاوت که مدتی است وارد موج دوم شیوع خود شده است .کوچکتر شدن اقتصاد
کشور که در نتیجه تحریمهای موجود به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود به همراه گسترش بیکاری ،تورم
و فقر از جمله پیامدهای این پاندمی میباشد .از سوی دیگر کاهش منابع ارزی در نتیجه شکلگیری
تحریمها به همراه کاهش چشمگیر صادرات غیرنفتی در نتیجه شیوع بیماری کووید  19از عوامل افزایش
شدید نرخ ارز طی ماههای اخیر بوده است .بنابراین ضروری است که در این شرایط دولت و بانک مرکزی
با سیاستهای مناسب و همسوی پولی ،مالی ،ارزی و تجاری شوکهای شکل گرفته را کنترل نمایند.
کلمات کلیدی :شوکهای عرضه و تقاضا ،سیاستهای پولی و مالی ،حمایتهای مالی دولت ،کسری
بودجه ،استقراض از بانک مرکزی

* دکترای اقتصاد و سرپرست معاونت امور اقتصادی و برنامهریزی و مدیر آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان
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 -1مقدمه
هم اکنون (تیر ماه سال  )1399که در حال نگارش این گزارش میباشم تعداد مبتالیان
به ویروس جدید کرونا به بیش از  13میلیون نفر در جهان رسیده که از این تعداد حدود 600
هزار نفر –یا به قراری حدود  4/6درصد -در اثر این ویروس فوت نموده اند .ایران نیز با
حدود  260هزار مبتال و همچنین حدود  13هزار فوتی ،مدتی است که با موج دوم ویروس
مواجه شده است .این ویروس زمانی شیوع یافت که اقتصاد جهانی به نظر در مسیر بهبود
ناشی از رکود سال  2008قرار گرفته بود .اثرات اقتصادی همهگیری این ویروس بی شک
هم از نظر دوره زمانی و هم از نظر عمق و گستردگی ،فاجعهای بزرگ بوده و اقتصاد جهانی
را بسیار کوچکتر نموده و فقر را در معیار جهانی گسترش خواهد داد (سامنر و دیگران،
.)12020
اگر نظری به تاریخچه پاندمیهای جهانی داشته باشیم متوجه میشویم که رفتار کووید-
 19از نظر همهگیری بسیار متفاوت از رفتار پاندمیهای قبل بوده و تقریبا کل کشورهای
جهان و به ویژه کشورهای با اقتصاد بسیار بزرگ نظیر امریکا ،چین و اروپا را در بر گرفته
است .این امر نشان میدهد که یک اتفاق بزرگ و متفاوت در حال شکلگیری بوده که از
یک سو میتواند رفتار مردم را تحت الشعاع قرار داده و از سوی دیگر ترمیم اقتصاد جهانی
را سالها با تاخیر مواجه سازد .این پاندمی اقتصاد را از سه جهت تحت تاثیر قرار داده است
(بالدوین و دی مائورو)22020 ،
الف) اخالل در طرف عرضه
ب) اخالل در طرف تقاضا
ج) سرایت از طریق زنجیره تامین
وجود اخالل در بازرگانی داخلی و خارجی باعث کاهش شدید شاخصهای تولیدی هم
در طرف عرضه و هم در سمت تقاضا گردیده بطوریکه احتمال شکلگیری وضعیتی مشابه
. Sumner, Andy et. al. (2020).
. Baldwin, Richard and Weder di Mauro, Beatrice (2020).
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2

بحران جهانی سالهای  2008-2009دور از ذهن نخواهد بود .در شرایط کنونی و با توجه به
اثرات کنونی این ویروس بر بخش تولید به ویژه زنجیرههای تامین ،کشورها را به اقتصادهای
مجزا از یکدیگر و بالنسبه بسته تبدیل خواهد نمود .از سوی دیگر عدم اعتماد مردم به دولت
در جهت کنترل مدیریت بحران ،میتواند این مشکل در صد چندان نماید .در چنین شرایطی
که جهان با یک اپیدمی احتماال بلند مدت دست به گریبان میباشد ،دولت نمی تواند همچون
اقتصاددانان کالسیک محافظه کار 3رفتار نماید .وضعیتی که در آن رشد اقتصادی ایاالت
متحده امریکا و همچنین اروپای حوزه یورو بطور متوسط  6/7درصد کاهش خواهد داشت
(دی مائورو .)42020 ،بنابراین ضروری است هم دولت و هم بانک مرکزی سیاستهای توأم
اقتصادی را شکل دهند .از یکطرف ،بانک مرکزی میتواند با کاهش نرخهای بهره بانکی و
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت شدت شوکهای عرضه را کاهش داده و از سوی دیگر دولت
با پرداختهای حمایتی و اقدامات مالی مناسب نظیر کاهش مالیاتها کاهش تقاضا را
مدیریت نماید .طرح یارانهای حمایت از اشتغال که توسط بسیاری از دولتها در حال انجام
میباشد از دیگر سیاستهای مناسب در این راستا میباشد .الزم به ذکر است همانطور که
بون ( 5)2020اشاره میکند "اخالل ناشی از عدم اطمینان که میتواند باعث کاهش مصرف
و سرمایه گذاری گردد" نیز نباید از نظر دور بماند.
در این گزارش کوتاه به دنبال بررسی اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر متغیرهای
اصلی اقتصاد کالن میباشیم.
 -2بررسی و تحلیل متغیرهای اقتصادی پیش از وقوع کووید19-
در این بخش به بررسی برخی شاخصهای مهم اقتصاد کالن پیش از شیوه بیماری
کرونای جدید در کشور میپردازیم .آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1398
3

. Classic conservative economists
. di Mauro, Beatrice (2020).
5
. Boone, Laurence (2020).
4
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و پیش از اعالم رسمی شیوع بیماری کووید 19-حکایت از رشد اقتصادی  -7/6درصدی
اقتصاد ایران داشته که عمدتا ناشی از عوارض تحریمهای موجود میباشد .از سوی دیگر
رشد اقتصادی بدون نفت برابر با صفر درصد در مدت مشابه محاسبه شده است .این در
حالی است که با نگاهی به نرخ رشد اقتصادی ده ساله پیش از شیوع بیماری ،نوسانات بسیار
زیادی را میتوان در این شاخص مشاهده نمود ،بطوریکه عمده نوسانات رشد اقتصادی ناشی
از عدم ثبات رشد تولیدات وابسته به نفت میباشد .در طی این دهه اقتصاد ایران از رشد
اقتصادی  14درصد تا  -8/3را تجربه نموده است.
پس از خروج ایاالت متحده امریکا از برجام در اردیبهشت  1397و وضع مجدد تحریمها
از مرداد همان سال ،نرخ تورم روندی فزاینده را به خود گرفته بطوریکه در شهریور ماه
 1398به  43درصد رسید .هر چند در پایان سال  1398نرخ تورم با اندکی کاهش رقم 35
درصد را نمایش میدهد .کاهش قیمت نفت به همراه کاهش فروش ،کسری بودجه دولت
را افزایش داده بطوریکه برای جبران این کسری بودجه دولت ،نقدینگی کشور در بهمن ماه
سال  1398نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد  30درصدی مواجه گردیده است .رشد
نقدینگی در ماههای آخر سال  1397و سال  1398بطور متوسط بیش از  25درصد بوده
است.
از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی (که دالیل متعددی برای آن میتوان برشمرد)
باعث افزایش نرخ ارز بازار به رقمی بالغ بر  150هزار ریال گردید ،بطوریکه بانک مرکزی
نیز به تبعیت از بازار نرخ ارز نیمایی را در  6ماه دوم سال  1398نسبت به مدت مشابه سال
قبل تا حدود  40درصد افزایش داد.
 -3بررسی شرایط متغیرهای مورد بررسی در شرایط پساکرونا
تولید در اقتصاد از بکارگیری عوامل تولید و همچنین بهبود بهرهوری حاصل میگردد.
آمارهای وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی نشان میدهد که در شرایط کنونی و صرفا
بواسطه شیوع بیماری کرونا ،حدود  3میلیون نفر از شاغلین مستقیما در معرض آسیب
12

قرارگرفتهاند .از سوی دیگر نااطمینانی و استرس ناشی از وجود بیماری در محیط کار باعث
کاهش بهرهوری نیروی کار گردیده است .رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به
قیمتهای ثابت که از ابتدای دهه  1390شروع گردیده و کماکان ادامه دارد (سازمان برنامه
و بودجه ،)1399 ،همگی داللت بر ادامه رشد اقتصادی منفی در شرایط کنونی را خواهند
داشت.
از سوی دیگر کاهش شدید درآمدهای نفتی در سالجاری ،کسری بودجه دولت را شدت
بخشیده بطوریکه عمدتا از طریق استقراض پوشش داده خواهد شد (عامل اول رشد
نقدینگی) و از سوی دیگر بانک مرکزی برای مقابله با عوارض این بیماری و در جهت
حمایت از خانوارها و همچنین کسب و کارهای موجود سیاستهای انبساطی پولی را به
مورد اجرا گذاشته است ،بطوریکه بر اساس برنامهریزی ستاد مقابله با کرونا از مجموع 750
هزار میلیارد ریال منابع جهت مقابله با آثار منفی کرونا ،معادل  250هزار میلیارد ریال آن از
محل کاهش نرخ سپرده قانونی موسسات اعتباری تامین مالی خواهد شد (عامل دوم رشد
نقدینگی) که انتظار میرود نرخ تورم باز هم روند صعودی خود را ادامه دهد.
نکات قابل توجه منتج شده از بررسی این دو شاخص را میتوان بطور خالصه در دو
بخش بیان نمود :الف) در این حالت درآمدهای واقعی به شدت کاهش مییابد که نتیجه آن
گسترش فقر در جامعه خواهد بود .ب) همچنین اتفاقات فوق باعث تاثیر منفی نااطمینانی
بر انتظارت جامعه گردیده که در نتیجه آینده مبهم و غیرقابل پیشبینی را رقم خواهد زد.
نرخ ارز در بازار نیز با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد .کاهش صادرات غیر نفتی
در نتیجه شیوع بیماری کرونا به همراه کاهش درآمدهای نفتی ناشی از وجود تحریمها،
منابع ارزی کشور را مختل نموده است .اختالل در منابع ارزی باعث کاهش عرضه ارز در
بازار و متعاقب آن افزایش نرخ ارز خواهد شد .حال با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی نیز
عموما حدود  80درصد نرخ ارز بازار بوده است ،افزایش این نرخ از سوی دولت نیز قابل
پیش بینی میباشد.
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 -4سیاستها و اقدامات پیشنهادی
در این بخش ،برخی پیشنهادات در سطح کالن ارائه میشود .همانطور که اشاره شد
شیوع این بیماری هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا اقتصاد را تحت الشعاع قرار داده،
لذا ضروری است دولت و بانک مرکزی ضمن دخالت در بازار ،حمایتهای الزم را از
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به عمل آورند .در این زمینه الزم است که:
الف) بانک مرکزی با ارائه تسهیالت ارزان قیمت ،سرمایه الزم را برای حمایت از
تولیدکنندگان تامین نماید .از سوی دیگر با تمدید دوره بازپرداخت وامها فشار را از روی
دوش تولیدکنندگان کاهش دهد.
ب) دولت باید حمایتهای مالی هدفمندی را جهت جبران تقاضای موثر دنبال نماید .به
عنوان مثال با اعمال سیاست مالی انبساطی ،از مجرای کاهش مالیاتهای وصولی از
مردم و بنگاههای آسیب دیده ،منابع مالی الزم را در اختیار آنها قرار دهد.
ج) دولت باید تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی را به حداقل
ممکن رسانده و راههای تامین مالی غیر تورمی نظیر فروش شرکتهای دولتی موجود
در بورس را درنظر گیرد.
 -5نتیجه گیری
ورود به موج دوم شیوع بیماری کووید  19حکایت از شکلگیری یک بحران عمیق در
اقتصاد جهانی و به تبع آن در اقتصاد ایران دارد .اختالل در هر دو سمت عرضه و تقاضا و
همچنین اختالل در زنجیره تامین کاالها و خدمات باعث گردیده که رشد اقتصاد جهانی
روندی کاهنده به خود گرفته ،بطوریکه پیش بینی میگردد اقتصادهای بسیار بزرگ جهانی
نظیر ایاالت متحده ،چین و اروپا ،بطور متوسط رشدی معادل  -6/7در سالجاری میالدی را
تجربه خواهند نمود .از سوی دیگر عدم اطمینان شکل گرفته ناشی از شیوع بیماری باعث

14

کاهش مصرف و سرمایه گذاری و تغییر الگوی شکلگیری این دو متغیر مهم اقتصادی شده
است.
رشد اقتصادی منفی ایران در سالهای اخیر که از جمله ناشی از خروج ایاالت متحده از
توافق برجام بوده است به همراه کاهش درآمدهای نفتی و شکلگیری اختالل در بازار ارز،
پیامدهای ناگواری در اقتصاد کشور برجای گذاشته است.
در شرایط شیوع بیماری از یک سو بواسطه در معرض آسیب قرار گرفتن بسیاری از
مشاغل و از سوی دیگر به جهت کاهش بهرهوری نیروی کار ناشی از نااطمینانی شکل
گرفته شده در بازار کار ،رشد اقتصادی منفی و کوچک شدن اقتصاد کماکان ادامه خواهد
داشت .این مشکل زمانی عمیقتر خواهد شد که بدانیم رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت
ناخالص داخلی که از سالها پیش شروع گردیده است کماکان و با شدت بیشتری ادامه خواهد
داشت .رشد اقتصادی منفی هم در آمد حقیقی را کاهش داده و هم باعث گسترش فقر در
کشور خواهد شد .در ارتباط با تورم نیز عالوه بر مشکالت قبلی و بواسطه سیاستهای
انبساطی بانک مرکزی از یک سو و همچنین شدیدتر شدن کسری بودجه دولت از سوی
دیگر انتظار افزایش نرخ تورم در این دوره را خواهیم داشت .همچنین همانطور که قبال بیان
گردید اختالل در بازار ارز نیز باعث شکلگیری نرخ صعودی ارز در این دوره خواهد شد.
در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی باید فعالتر از قبل سیاستهای مناسب را با
هماهنگی دنبال نمایند .حمایتهای هدفمند دولت از مشاغل در معرض آسیب ،عدم تامین
مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و همچنین ارائه تسهیالت
ارزان قیمت جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان میتواند مهمترین
سیاستهای کالن دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از اخالل در نظام عرضه و تقاضا
دانست.
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بودجه دولت در شرایط کووید ( 19درآمدها و
مخارج)
علی

صارم*

چکیده:
در آستانه هجوم ویروس کرونا به کشورمان ،اقتصاد کشور با چالشهای پرشماری روبهرو بوده است .بیماری
تاریخی رکود-تورمی در صدر سیاهه این چالشها مینشیند و تحریمهای یکجانبه آمریکا جانمایه بسیاری
از نابسامانیها شدهاست .در اثر تحریمها ،صادرات نفت از نیمه دوم سال  1397به بعد کاهش یافت و منجر
به کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه شدید دولت شد .در این پژوهش وضعیت بودجه دولت پیش از
شیوع و هنگام شیوع ویروس کرونا و پساکرونا ،مورد بررسی قرار گرفته و سیاستها و اقدامات انجامشده
از حیث منابع و مصارف دولت برای مقابله با شیوع این ویروس واکاویده و با سایر کشورها مقایسه شدهاست.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که بیشبرآورد منابع و کسری بودجه (مصوب) قابل توجه از ویژگیهای
قانون بودجه سال  1399است که پیش از شیوع ویروس کرونا به تصویب رسیدهاست .شیوع ویروس کرونا
منابع دولت را در سال  1399بهشدت متأثر خواهد نمود و دولت با کسری بودجه (محقق شده) چشمگیری
مواجه خواهد شد .این پژوهش پیشبینی میکند که پیامدهای ویروس کووید 19-تا ژرفای مناسبات و
الیههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی کشور نفوذ و آنها را دگرکون خواهد کرد .پساکرونا ،اتکای
بودجه دولت به نفت را به شدت کاهش خواهد داد .در دوره پساکرونا نظام مالیاتستانی ناچار از
دگردیسیاست و وجود بده-بستان بین حیات و ممات اقتصادی ،تغییر الگوی حکمرانی اقتصادی را امری
الزامآور میکند .تنگناهای بودجهای دولت ،نظام بودجهریزی کشور را از نظام دستگاه-محور و ردیف-محور
به سمت نظام بودجهریزی برنامه-محور هل خواهد داد.
کلمات کلیدی :ویروس کرونا ،پساکرونا ،بودجه دولت ،کسری بودجه

*

کارشناس ارشد برنامهریزی سیستمهای اقتصادی و مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس
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-1مقدمه
ویروس کرونا-کووید 19-در ماه ژانویه  2020از استان ووهان چین آغاز شد و درمدت زمان
کوتاهی همچون آتشی که در علفزار خشک شعله میکشد و گسترش مییابد ،در سراسر
جهان همهگیر شد .این همهگیری با همهگیریهای پیشین تفاوتهای اساسی و ماهوی
دارد ،از جمله اینکه همهگیریهای پیشین در زمانی که رخ دادند ،کشورهایی را تحت تأثیر
قرار دادند که نقش مهمی در اقتصاد بینالمللی نداشتند ،به عنوان مثال همهگیری ابوال
بهطور عمده در اقتصادهای در حال توسعه و فقیر رخ داد ،ولی اکنون هشت کشور از ده
کشوری که به شدت از کووید 19-ضربه دیدهاند ،اقتصادهای بزرگ جهان را تشکیل
میدهند .چین و گروه  ،7در رده باالی کشورهایی قرار دارند که به این بیماری مبتال شدهاند.
بررسی سهم این کشورها در اقتصاد جهان ،نشان میدهد که کشورهای آمریکا ،چین ،ژاپن،
آلمان ،انگلیس ،فرانسه و ایتالیا 60 ،درصد از عرضه و تقاضای جهانی (تولید ناخالص داخلی)،
 65درصد از تولیدات جهانی و  41درصد صادرات تولید جهان را شامل میشوند .این
اقتصادها بهویژه چین ،کره ،ژاپن ،آلمان و آمریکا دارای زنجیرههای تأمین جهانی هستند و
از اینرو بر همه کشورهای دنیا تأثیرگذارند .واقعیت فوق میراث جهانی شدن و درهمتنیدگی
شدید اقتصاد جهانی است .نقش چین در این درهمتنیدگی ،نقشی بارز و چشمگیر است.
چین به عنوان کارگاه تولید جهانی ،گرانیگاه شبکه جهانی است .از اینرو اختالل در تولیدات
این کشور منجر به تکانه عرضه ثانویه در بخشهای تولیدی در همه کشورهای جهان
خواهد شد .عالوه بر اهمیت تأثیرات زنجیرههای تأمین در ابعاد جهانی ،ابعاد منطقهای آن
نیز حایز اهمیت است .در بعد منطقهای ،چین ،کره و ژاپن ،مراکز اصلی تکانه زنجیره تأمین
در آسیا هستند .آلمان ،مرکز اصلی زنجیره تأمین اروپا است و هفتمین کشوری است که
بیشترین آسیب را بهخاطر این ویروس در جهان دیده است .آمریکا نیز در بعد منطقهای،
مرکز زنجیره تأمین آمریکای شمالی است.
سه غول بزرگ تولید در آسیای شرقی (چین ،کره جنوبی و ژاپن) ،بیش از  25درصد واردات
آمریکا و بیش از  50درصد واردات محصوالت الکترونیکی و کامپیوتری این کشور را تشکیل
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میدهند .مرکز شیوع کرونا ،استان هوبئی است که بهدلیل استقرار بسیاری از شرکتهای
تولیدکننده اجزا فیبرهای نوری به دره اپتیک مشهور است .این استان محل استقرار
کارخانجات ساخت میکروتراشههای پیشرفته است (تراشههای مورد استفاده در حافظه
فلشها مانند تلفنهای هوشمند).
بخش خودروسازی خصوصاً در آسیای شرقی بهدلیل اختالل در زنجیره تأمین بینالمللی
بهطور چشمگیری با مشکل روبهرو شدهاست .بهعنوان مثال ،کمبود قطعات ساخت چین
باعث شده که سازندگان کرهای هیوندا ،کارخانههای خودروسازی خود را در کره تعطیل
کنند .شرکت ژاپنی نیسان بهطور موقت در ژاپن تعطیل شد .این تکانه حتی به اروپا هم
رسیدهاست .گروه خودروسازی فیات-کرایسلر اعالم کردهاست که بهزودی تولیدش را در
یکی از کارخانههای اروپایی متوقف خواهد کرد.
کشور ما ایران نیز از همهگیری زنجیرههای تأمین بینصیب نیست .در خصوص همپیوندی
اقتصادی ما با اقتصاد چین همین بس که گفتهشود به رغم کاهش تجارت ایران و چین در
نتیجه تحریمهای یکجانبه آمریکا ،چین همچنان شریک اول تجاری ایران محسوب
میگردد.
ویروس کووید  ،19اقتصاد را از طریق دو تکانه عرضه و تقاضا مورد مخاطره قرار میدهد.
واکنشهای مردم از جمله تعطیلی مدارس ،تعطیلی شرکتها ،کسب و کارها و  ....از طریق
کاهش عرضه نیروی کار و همچنین مشکالت مربوط به تأمین مواد اولیه ،موجب تکانه
عرضه میشود .کاهش تقاضا درنتیجه وضعیت قرنطینگی خانوارها و کاهش مصرف بعضی
از کاالها و خدمات همچون غذاهای رستوران ،کاهش درآمد خانوارها بهدلیل بیکاری اعضای
خانواده در نتیجه تعطیلی کسب و کارها و  .....و شکلگیری انتظارات مبنی بر احتیاط و تأمل
و درنگ در خرید برخی از کاالها و خدمات ،موجب تکانه تقاضا میشود.
در آستانه هجوم ویروس کرونا به کشورمان ،اقتصاد کشور با چالشهای پرشماری روبهرو
بوده است .بیماری تاریخی رکود-تورمی در صدر سیاهه این چالشها مینشیند و تحریمهای
یکجانبه آمریکا جانمایه بسیاری از نابسامانیها شده و محدودیتهای زیادی در حوزه
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مبادالت ملی و تجاری و جذب سرمایهگذاری ایجاد کردهاست .این تحریمها ،هزینههای
مبادالتی را افزایش دادهاست که یکی از عوامل افزایش قیمتها بهشمار میرود .تحریمها
از یکسو منابع در اختیار اقتصاد را کاهش میدهد و کیک تولید ناخالص داخلی را کوچک
میکند و از سوی دیگر منابع در اختیار دولت را با شدتی بیشتر تقلیل میدهد .حتی اگر اراده
جدی در نخبگان سیاسی کشور برای انجام اصالحات اقتصادی وجود داشتهباشد ،تحریمها
عمالً فرصت این اصالحات را از کشور دریغ نمودهاست .در اثر تحریمها ،صادرات نفت از
نیمه دوم سال  1397به بعد کاهش یافت و منجر به کاهش درآمدهای ارزی و کسری
بودجه شدید دولت شد.
افزایش نااطمینانیها و انتظارات تورمی ،بی ثباتی در بازار ارز و سایر بازارها عالوه بر بی
ثبات کردن اقتصاد و افزایش تورم منجر به از همگسیختگی سامان بخشهای تولیدی
کشور شدهاست .در سالهای اخیر حجم نقدینگی در مقیاسی وسیع در حال افزایش بوده که
تورم افسارگسیخته از پیامدهای این وضعیت است.
مجموعه عوامل فوق همراه با مشکالت ساختاری اقتصاد ایران موجب گردید که اقتصاد
کشور در سال  1397با رشد منفی  4/9درصدی مواجه شود و این روند نزولی رشد در سال
 1398نیز ادامه یابد .براساس اعالم مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9ماهه نخست سال
 ،1398در حدود منفی  7/6درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بودهاست.
همچنین ،نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمنماه  25درصد و نرخ بیکاری در نه ماهه
نخست سال  ،1398برابر  10/6درصد بودهاست .بخشی از چالشهای اقتصاد در سال ،1398
محصول انباشت و استمرار سیاستها و ساختارهای اقتصادی ناکارامدی است که از گذشته
به ارث رسیدهاست .سال  1398کشور با بحرانهای پرشماری روبرو شد که این بحرانها
بیثباتی وضعیت اقتصادی کشور را تشدید نمودند.
در سال  ،1398همچون سالهای پیش دولت با کسری بودجه مواجه بود.کسری بودجه در
اقتصاد کشور ،ساختاری است؛ در حالیکه کسری بودجه در کشورهای پیشرفته ،کسری
بودجه سیاستی است ،یعنی مبتنی بر سیاستهای مالی است .کسری بودجه ساختاری به
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تورم منتهی میشود .از مشکالت ساختاری دیگر اقتصاد کشور بزرگ بودن حجم دولت و
وجود نهادهای شبهدولتی است که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ میکند .بنگاهداری
فعالیتی اقتصادی است که باید در فضای رقابت و آزادی عمل شکل بگیرد تا منجر به کارایی
اقتصادی شود ،اما اقتصاد کشور عمالً در این راستا حرکتی بسیار کند داشتهاست .حرکت از
بنگاهداری دولتی به سمت خصوصی سازی بهدرستی انجام نشد و با آموزههای علم اقتصاد
همخوانی ندارد .در عمل واگذاری ،نسخه بدیل خصوصی سازی شد .واگذاری فاقد جنبههای
رقابتی و خصوصی است و باز هم دولت فعال مایشاء این عرصه است.
در مساله سیاست خارجی دوگانه درونگرایی و برونگرایی شکل گرفته است .حامیان
برونگرایی برآنند که باید با همه کشورها تعامل نمود و از طریق سرمایهگذاری خارجی،
مسیر توسعه برای کشور را هموار نمود و حامیان درونگرایی معتقدند باید بر منابع داخلی
تکیه نمود و هرگونه تعاملی ممکن است استقالل کشور را خدشهدار کند .شکلگیری این
دوگانه در کشور بهویژه در سالهای اخیر ،انرژِی این دو جریان فکری که با همگرایی
میتوانستند در مسیر توسعه اقتصادی کشور گام بردارند را تحلیل برده است.
در چنین فضایی از مشکالت اقتصادی ،هجوم کووید 19-چه چشمانداز اقتصادی بهویژه از
حیث منابع و مصارف بودجه دولتی برای کشور ترسیم میکند .کشوری که هر ساله با کسری
بودجه ساختاری مواجه است ،با وجود تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی و رکود در
فعالیتهای اقتصادی و هجوم مرگبار کووید ،19-منابع مالی خود را به چه روشی تأمین
نماید؟ و به چه اموری اختصاص دهد تا از خطر مضیقه این منابع در امان باشد؟ ضرورتها
و اولویتها در این شرایط چیست؟ شرایط پساکرونا چه الزاماتی را از حیث منابع و مصارف
بودجه دولتی فراروی ما قرار میدهد؟ آیا از بودجه دستگاهمحور و ردیفمحور بهسمت بودجه
برنامهمحور حرکت خواهیم کرد؟ آیا رابطه مستقیم بودجه و نفت قطع خواهد شد و آیا
درآمدهای مالیاتی نقش تعیین کنندهای در منابع دولتی ایفا خواهد کرد؟ این پژوهش بهدنبال
پاسخ به پرسشهای فوق است.
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-2وضعیت بودجه دولت قبل از شیوع ویروس کرونا
-2-1منابع عمومی دولت

منابع بودجه عمومی دولت از سه بخش عمده درآمدها ،واگذاری داراییهای سرمایهای و
واگذاری داراییهای مالی تشکیل میشود .درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها
است .واگذاری داراییهای سرمایهای شامل منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی
و فروش اموال منقول و غیر منقول و واگذاری طرحهای تملک است .واگذاری داراییهای
مالی شامل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی ،فروش سهام شرکتهای دولتی
و سایر داراییهای مالی است.
جدول  ،1روند عملکرد منابع عمومی دولت طی دوره  1391-97و جدول  ،2منابع بودجه
عمومی دولت در سالهای  1398و  1399را نشان میدهد .تحریمهای نفتی در سالهای
اخیر موجب گردیده که توجهات به سمت درآمدهای مالیاتی جلب شود .افزایش پوشش
مالیاتی ،گسترش پایههای مالیاتی ،جلوگیری از فرار مالیاتی ،کاهش معوقات مالیات و
تحریمهای نفتی موجب گردیده که در سالهای اخیر سهم درآمدهای مالیاتی از سهم
درآمدهای نفتی در بودجه بیشتر شود .به رغم این واقعیت و کوشش دولت در جهت اصالح
نظام مالیاتی ،باید اذعان نمود که این کوششها کافی نبوده و منابع مالیاتی تنها حدود 36
درصد از منابع بودجه و حدود  7درصد تولید ناخالص داخلی است که نسبت به میزان این
شاخصها در سایر کشورها رقم ناچیزی است .نرخ پوشش مالیاتی در کشور پایین است و
بخش غیر رسمی بسیار گسترده است.در سال  1396میزان فرار مالیاتی نزدیک به  400هزار
میلیارد ریال برآورد شده که بیش از  10درصد بودجه آن سال بودهاست .در قانون بودجه
سال  ،1398درآمدهای مالیاتی 38/5 ،درصد از کل منابع را تشکیل میدادهاست .مالیات
مهمترین منبع پایدار درآمدی دولتها بهشمار میرود و در علم اقتصاد از آن بهعنوان
تثبیتکنندههای خودکار نام برده میشود .در سالهای اخیر به دلیل تحریمهای نفتی ،سهم
درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یافتهاست .در سال  1397که تحریمهای نفتی آغاز شد،
 31/5درصد از منابع بودجه عمومی را واگذاری داراییهای سرمایهای تشکیل میداده که
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درآمدهای نفتی بخش قابل مالحظهای از داراییهای سرمایهای است .در قانون بودجه سال
 ،1398سهم درآمدهای نفتی از کل منابع برابر  34/1درصد بودهاست .مبتنی بر عملکرد 7
ماهه بودجه ،درصد تحقق درآمدهای نفتی درسال  1398نزدیک به  30درصد برآورد میشود.
بر همین اساس در قانون بودجه سال  ،1399سهم درآمدهای نفتی از کل منابع کاهش یافته
و برابر  10درصد پیشبینی شدهاست .البته به رغم کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه
سال  ،1399مقایسه میزان رقم برآوردی سال  1398و رقم مصوب سال  ،1399همچنان
از بیشبرآورد درآمدهای نفتی حکایت دارد .قیمت نفت در بودجه سال  1399معادل  50دالر
و فروش آن معادل  1میلیون بشکه پیشبینی شدهاست.
طی دوره  ،1391-97سهم واگذاری داراییهای مالی از کل منابع بودجه ،از  6/4درصد در
سال  1391به  16/4درصد در سال  1397افزایش یافتهاست .در قانون بودجه سال 1399
میزان این سهم 30/6 ،درصد پیشبینی شدهاست.
طی دوره  ،1391-97درآمدهای مالیاتی در بازه  90تا  100درصد تحقق یافتهاست و بهدلیل
نوسانات قیمت نفت و نوسانات میزان فروش نفت بهدلیل تحریمهای نفتی ،واگذاری
داراییهای سرمایهای در بازه  60تا  120درصد تحقق یافتهاست.
جدول -1عملکرد منابع بودجه عمومی دولت-هزار میلیارد ریال
عنوان

میزان
رشد
درآمدها

کل

(درصد)

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

568/2

717/4

977/9

1123/7

1460/7

1675/7

1838/2

-

26/3

36/3

14/9

30

14/7

9/7

سهم از
کل منابع

53/4

54/8

48/6

55/7

51/6

52/4

52/2

(درصد)
میزان

359/2

709/7

494/2

23

791/9

1014/7

1158/4

1286/8

عنوان

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

-

25/1

43/6

11/6

28/1

14/1

11/1

رشد
درآمدهای
مالیاتی

(درصد)
سهم از
کل منابع

33/7

39/8

33/5

39/3

35/8

36/2

36/5

(درصد)
میزان

209

223/2

268/2

331/8

446

517/3

551/4

-

6/8

20/2

23/7

34/4

16

6/6

رشد
سایر

(درصد)

درآمدها

سهم از
کل منابع

19/6

15

15/1

16/4

15/8

16/2

15/6

(درصد)
میزان

428/5

612/1

631/5

673/6

742/8

922/9

1109/3

-

42/8

3/2

6/7

10/3

24/2

20/2

رشد
واگذاری داراییهای

(درصد)

سرمایهای

سهم از
کل منابع

40/3

35/4

41/4

33/4

26/2

28/8

31/5

(درصد)
میزان

67/7

147/3

173/7

219/8

628/1

601/7

576/6

-

117/6

17/9

26/5

185/8

-4/2

-4

رشد
واگذاری داراییهای

(درصد)

مالی

سهم از
کل منابع

6/4

9/7

10

10/9

22/2

18/8

16/4

(درصد)
میزان
کل منابع

106/4

رشد
(درصد)

4
-

1783/1

1476/8

18/6

38/7

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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2017/1
13/1

2831/6
40/4

3200/3
13

3524/1
10/1

جدول  -2منابع بودجه عمومی دولت-هزار میلیارد ریال
قانون بودجه

قانون بودجه

میزان
رشد (درصد)
سهم از کل منابع (درصد)
میزان
رشد (درصد)
سهم از کل منابع (درصد)
میزان
رشد (درصد)
سهم از کل منابع (درصد)
میزان
رشد (درصد)
سهم از کل منابع (درصد)
میزان
رشد (درصد)
سهم از کل منابع (درصد)
میزان

سال 1398
2389
53/3
1725
38/5
664
14/8
1585
35/3
1530
34/1
55

سال 1399
2888
20/9
50/6
2046
18/6
35/8
842
26/8
14/7
1075
-32/2
18/8
569
-62/8
10
506

رشد (درصد)

-

820

سهم از کل منابع (درصد)

1/2

8/9

میزان
رشد (درصد)
سهم از کل منابع (درصد)
میزان
رشد (درصد)

510
11/4
4484
-

1747
242/5
30/6
5710
27/3

عنوان
کل

درآمدها

درآمدهای
مالیاتی
سایر درآمدها

کل

واگذاری داراییهای سرمایهای

منابع حاصل از
صادرات نفت و
میعانات گازی
فروش اموال
منقول و غیر
منقول و
طرحهای تملک

واگذاری داراییهای مالی
کل منابع
مأخذ :سازمان برنامه و بودجه کشور
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-2-2مصارف بودجه عمومی دولت

مصارف بودجه عمومی دولت از سه بخش عمده پرداختهای هزینهای ،تملک داراییهای
سرمایهای و تملک داراییهای مالی تشکیل میشود .جدول  ،3روند عملکرد مصارف عمومی
دولت طی دوره  1391-97و جدول  ،4مصارف بودجه عمومی دولت در سالهای  1398و
 1399را نشان میدهد .طی دوره  ،1391-97سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
از کل مصارف بودجه عمومی دولت بهطور متوسط  14/3درصد بودهاست و هزینههای جاری
بهطور متوسط  78/8درصد از مصارف بودجه را تشکیل میدهند .در مواقعی که منابع دولت
محقق نمیشود ،دولت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را کاهش میدهد و معموالً
هزینههای جاری تحقق مییابد .زیرا بخش عمده اعتبارات هزینهای در ساختار کنونی انجام
وظایف دولت هزینههای اجتنابناپذیر است .طی دوره مورد بررسی ،درصد تحقق اعتبارات
تملک داراییهای سرمایهای در بازه  40تا  81درصد و درصد تحقق هزینههای جاری در
بازه  90تا  100درصد (بیشتر سالها نزدیک به  100درصد) در نوسان بودهاست .کل مصارف
بودجه در قانون بودجه سال  1399نسبت به میزان این متغیر در قانون بودجه سال  1398با
رشدی معادل  27/3درصد پیشبینی شدهاست .سهم اعتبارات هزینهای از کل مصارف
بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال  1398برابر  78/6درصد و در قانون بودجه سال
 1399برابر  76/4درصد بودهاست .سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سالهای
 1398و  1399بهترتیب برابر  14/9و  15/4درصد بودهاست.
جدول -3عملکرد مصارف بودجه عمومی دولت-هزار میلیارد ریال
1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

عنوان
میزان

890

1197/7

1438/3

1716/6

2072/3

2429/4

2781/7

اعتبارات

رشد (درصد)

-

34/6

20/1

19/3

20/7

17/2

14/5

هزینهای

سهم از کل

83/6

81/1

80/7

85/1

73/2

75/9

78/9

مصارف (درصد)
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عنوان
تملک
داراییهای
سرمایهای

تملک
داراییهای
مالی

کل
مصارف

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

میزان

152/3

220/2

299/5

272

386/6

439/2

509

رشد (درصد)

-

44/6

36

-9/2

42/1

13/6

15/9

سهم از کل

14/3

14/9

16/8

13/5

13/7

13/7

14/4

میزان

22/1

59

45/4

28/5

372/7

331/7

233/5

رشد (درصد)

-

167

-23/1

-37/2

1207/7

-11

-29/6

مصارف (درصد)

سهم از کل
مصارف (درصد)
میزان
رشد (درصد)

2/1
106/4
4
-

4

2/5

1/4

13/2

10/4

6/6

1476/9

1783/2

2017/1

2831/6

3200/3

3524/2

38/8

20/7

13/1

40/4

13

10/1

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جدول  - 4مصارف بودجه عمومی دولت-هزار میلیارد ریال
قانون بودجه

قانون بودجه

سال 1398

سال 1399

میزان

3524

4360/2

رشد (درصد)

-

23/7

سهم از کل مصارف (درصد)

78/6

76/4

میزان

669

879/8

رشد (درصد)

-

31/5

سهم از کل مصارف (درصد)

14/9

15/4

میزان

293

470

رشد (درصد)

-

60/4

عنوان

اعتبارات هزینهای

تملک داراییهای
سرمایهای

تملک داراییهای مالی
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قانون بودجه

قانون بودجه

سال 1398

سال 1399

سهم از کل مصارف (درصد)

6/5

8/2

میزان

4486

5710

رشد (درصد)

-

27/3

عنوان

کل مصارف
مأخذ :سازمان برنامه و بودجه کشور

-2-3کسری بودجه دولت

کسری تراز عملیاتی ناشی از اختالف بین درآمدهای دولت (غیر از درآمدهای نفتی و
سرمایهای) و هزینههای جاری آن است .به بیان دیگر هرچه دولت از درآمدهای نفتی
بیشتری در بودجه استفاده کند ،کسری تراز عملیاتی بیشتر میشود .تراز عملیاتی زمانی
منفی میشود که دولت نتواند هزینههای جاری خود را از محل درآمدها یعنی مالیات و سایر
درآمدها تأمین کرده و ناچار باشد کسری موجود را از محل درآمدهای ناشی از واگذاری
داراییهای مالی و سرمایهای (خصوصاً نفت) تأمین کند .کسری تراز عملیاتی و سرمایهای
ناشی از اختالف بین درآمدهای دولت (شامل درآمدهای نفتی و سرمایهای) و هزینههای
جاری آن است .تراز عملیاتی و سرمایهای زمانی منفی میشود که دولت نتواند هزینههای
جاری خود را از محل درآمدها یعنی مالیات و سایر درآمدها و نیز درآمدهای سرمایهای تأمین
کند و ناچار باشد کسری موجود را از محل درآمدهای ناشی از واگذاری داراییهای مالی
تأمین کند .از آنجا که منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای که درآمدهای نفتی را
نیز شامل میشود ،متعلق به همه نسلها است ،عدالت بین نسلی ایجاب میکند ،که این
درآمدها صرف اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شود ،از اینرو برخی صاحبنظران
اقتصادی تراز عملیاتی را به عنوان شاخصی از کسری بودجه دولت تلقی میکنند .مبتنی
براین تلقی ،میزان کسری بودجه دولت از  321/8هزار میلیارد ریال در سال  1391به 943/4
هزار ریال در سال  ،1397افزایش یافتهاست .برخی از صاحب نظران اقتصادی تراز عملیاتی
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و سرمایهای را به عنوان شاخصی از کسری بودجه تلقی میکنند .مبتنی براین تلقی ،میزان
کسری بودجه دولت از  45/5هزار میلیارد ریال در سال  1391به  343/1هزار میلیارد ریال
در سال  ،1397افزایش یافتهاست .البته بیشتر تلقی اخیر مبنای تعیین میزان کسری بودجه
قرار میگیرد.
میزان کسری بودجه بررسی شده فوق (سالهای  1391تا  ،)1397کسری بودجه محقق
شده است .به دلیل اینکه هنوز اطالعات عملکرد بودجه سال  1398منتشر نشده و سال
 1399نیز که هنوز محقق نشده ،برای این دو سال ،کسری بودجه مصوب (پیشبینی شده)
در قوانین بودجه مورد بررسی قرار میگیرد .چنانچه تراز عملیاتی را مبنای کسری بودجه
دولت در نظر بگیریم ،کسری بودجه دولت (مصوب) در سالهای  1398و  1399بهترتیب
برابر  1135و  1472/2هزار میلیارد ریال و چنانچه تراز عملیاتی و سرمایهای را مبنای کسری
بودجه دولت در نظر بگیریم ،کسری بودجه دولت (مصوب) در سالهای  1398و 1399
بهترتیب برابر  219و  1277هزار میلیارد ریال است.
همانگونه که آمارها نشان میدهند در همه سالهای دوره مورد بررسی بهویژه سالهای
 1398و  ،1399از مشخصههای بودجه دولت ،کسری بودجه و بیشبرآورد منابع است .البته
در عمل گاهی بیشبرآورد منابع از طریق عدم تحقق اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
جبران میشود که این موضوع نیز در فرآیند برنامهریزی دستگاههای اجرایی خدشه وارد
میکند و موجب سردرگمی دستگاههای اجرایی میگردد .همانگونه که ذکر شد ،در برخی
از سالهای دوره مورد بررسی درصد تحقق اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برابر 40
درصد بودهاست .بیشبرآورد منابع همچنین موجب میگردد که دولت برای افزایش منابع
درآمدی پایدار همچون درآمدهای مالیاتی و مدیریت بهینه هزینهها در سمت مصارف بودجه،
عزم و اراده جدی نداشتهباشد .بررسی عمدهترین دالیل کسری بودجه دولت نشان میدهد
که کسری بودجه دولت ساختاری است نه سیاستی .از عمدهترین دالیل کسری بودجه دولت
میتوان به میزان بدهیهای دولت ،افزایش آنها ،تحریمهای نفتی و اتکا به اقتصاد نفتی،
تعطیلی یا رکود در بخش تولیدات و تأکید بر واردات ،مصارف هدفمندسازی یارانهها ،زیانده
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بودن برخی از شرکتهای دولتی و فقدان نظارت شفاف بر عملکرد آنها ،بی انضباطی
مالیاتی ،نبود امنیت سرمایهگذاری و کمبود سرمایهگذاری مناسب در بخش خصوصی اشاره
نمود.
مهمترین موضوع در خصوص کسری بودجه دولت ،روشهای تأمین کسری بودجه است
که غالبترین روش ،استقراض از بانک مرکزی و برداشت و استقراض از صندوق توسعه
ملی است .البته دولت از روشهای دیگری همچون فروش و واگذاری اموال منقول و غیر
منقول دولتی و سهام شرکتهای دولتی و واگذاری داراییهای مالی ( ازجمله انتشار اوراق
مالی اسالمی) نیز استفاده میکند .در بین روشهای تأمین مالی کسری بودجه ،استقراض
از بانک مرکزی و برداشت و استقراض از صندوق توسعه ملی ،آثار زیانباری بر اقتصاد دارد.
در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه سال  1399گفتنی است که برای رونق
امور تولیدی و سایر امور از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد شد و در خصوص استقراض
از صندوق توسعه ملی گفتنی است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات
نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 ،درصد تعیین شده است و مابهالتفاوت سهم
 20درصد تعیین شده تا سهم قانونی  36درصد به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود.
یعنی با توجه به میزان پیشبینی شده قیمت و فروش نفت در بودجه سال  ،1399حدود
 302هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی استقراض شدهاست.
جدول -5تراز عملیاتی و تراز عملیاتی و سرمایهای بودجه دولت-هزار میلیارد ریال
( محقق شده)
عنوان

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

تراز عملیاتی

-321/8

-480/3

-460/4

-529/9

-611/7

-753/7

-943/4

خالص واگذاری
داراییهای

276/2

391/9

332

سرمایهای
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401/6

356/2

483/7

600/3

عنوان
تراز عملیاتی و
سرمایهای
خالص واگذاری
داراییهای مالی

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

-45/5

-88/4

-128/3

-191/3

-255/5

-270/1

-343/1

45/5

88/4

128/3

191/3

255/5

270/1

343/1

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جدول -6تراز عملیاتی و تراز عملیاتی و سرمایهای بودجه دولت-هزار میلیارد ریال (
مصوب)
عنوان

1398

1399

تراز عملیاتی

-1135

-1472/2

916

195/2

تراز عملیاتی و سرمایهای

-219

-1277

خالص واگذاری داراییهای مالی

219

1277

خالص واگذاری داراییهای
سرمایهای

مأخذ :سازمان برنامه و بودجه کشور

-2-4حجم بدهیهای دولت

بررسی روند حجم بدهیهای دولت نشان از روندی افزایشی است .به بیان دیگر هر ساله بر
حجم بدهیهای دولت افزوده میگردد .مجموع بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی تا
پایان سال  1397بالغ بر  7359هزار میلیارد ریال برآورد شده است .از این میزان بدهی بالغ
بر  4421هزار میلیارد ریال ( 60درصد) آن بدهی دولت و مبلغ  2937هزار میلیارد ریال (40
درصد) آن بدهی شرکتهای دولتی است .ترکیب بدهیهای دولت در جدول  ،7ارائه
شدهاست.
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جدول -7ترکیب بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی تا پایان سال 1397
سهم

ردیف

عنوان بستانکاران دولت و شرکتهای دولتی

1

پیمانکاران و مشاوران خصوصی

4

2

سایر اشخاص حقوقی خصوصی

8

3

اشخاص تعاونی

1

4

دارندگان اوراق بهادار

9

5

بخش خارجی

3

6

بخش عمومی غیر دولتی

24

7

بانک مرکزی

24

8

بانکها و موسسات اعتباری دولتی

12

9

بانکها و موسسات اعتباری خصوصی

15

جمع

(درصد)

100

مأخذ :گزارش مجاری ایجاد بدهی ،مرکز پژوهشهای مجلس

همانگونه که در جدول  7مشاهده میشود ،بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به
بانکهای خصوصی و دولتی بیشترین سهم ( 27درصد) از مجموع بدهیها را تشکیل
میدهد .بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی  24درصد از مجموع بدهیها
را تشکیل میدهد .سهم چشمگیری از این بدهیها در نتیجه گشایش اعتبار اسناد ارزی
توسط بانک مرکزی برای شرکتها و دستگاههای اجرایی ایجاد شدهاست .بدهیهای دولت
و شرکتهای دولتی به بخش عمومی غیردولتی 24 ،درصد از مجموع بدهیها را تشکیل
میدهد .این نهادهای عمومی غیردولتی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای
بازنشستگی است که بار مالی قابل توجه و به تبع آن مشکالت فراوانی را برای آنها ایجاد
کردهاست.
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بدهیهای دولت به پیمانکاران و مشاوران خصوصی که از محل بودجه طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای در سالهای مختلف ایجاد شدهاست تا پایان سال  1397در حدود
 270هزار میلیارد ریال ( 4درصد) است .این میزان بدهی موجب تضعیف بنیه پیمانکاری
در کشور شده و توانایی آنها برای پرداخت تعهدات و سرمایهگذاری جدید را کاهش
دادهاست .بدهیهای دولت به سایر اشخاص حقوقی 8 ،درصد مجموع بدهیها است .درصد
کمی ( 9درصد) از بدهیهای دولت به صورات اوراق بهادار است .در سال  1398بهطور
خالص حدود  300هزار میلیارد ریال به حجم اوراق دولتی در بازار افزوده خواهد شد.
با کسر مطالبات بخش دولتی ،خالص بدهی بخش دولتی تا پایان سال  1397برابر 2733
هزار میلیارد ریال شامل  2946هزار میلیارد ریال خالص بدهی دولت و  -212هزار میلیارد
ریال خالص بدهی شرکتهای دولتی است.
-3وضعیت بودجه دولت در زمان شیوع ویروس کرونا
شیوع ویروس کرونا در کشور ما همچون اغلب نقاط جهان ،کلیه فعالیتهای اقتصادی و
خانوارها را تحت تأثیر خود قرار دادهاست .در این میان دولت که همواره بر حجم بزرگ و
ید مبسوط آن انگشت تأکید نهاده میشود ،بیش از همه نهادها به چالش کشیده شدهاست.
تأمین مالی بخشهای بهداشت ،کمک به خانوارها و اقشار آسیبپذیر و حمایت مالی از
کسب و کارهای آسیبدیده و شاغلین بیکار شده ناشی از شیوع ویروس کرونا ،مسوولیتهای
خطیری است که بر شانههای دولت سنگینی میکند .این در حالی است که تحریمهای
اقتصادی و نفتی و چالشهای پرشمار اقتصادی همچون شرایط رکود-تورمی که بعضاً
ریشههای تاریخی نیز دارند ،نا و رمق را از دولت ستاندهاست .دولت بیخبر از هجوم ویرانگر
ویروس کرونا و شاید به امید گشایشی ،بودجهای را برای سال  1399تنظیم نموده و در
مجلس با جرح و تعدیالتی به تصویب رسانده است که تا حدی خوشبینانه و از مشخصههای
آن کسری بودجه قابل توجه و بیشبرآورد درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است.
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یکی از اقالم مناقشهآمیز منابع درآمدی بودجه دولت ،درآمدهای نفتی است که در بودجه
سال  ،1399سهمی برابر  10درصد کل منابع درآمدی دولت را تشکیل میدهد .هرچند که
بهدلیل عدم تحقق تقریباً  70درصدی درآمدهای نفتی در سال  ،1398سهم منابع درآمدی
دولت از  34/1درصد در بودجه سال  1398به  10درصد در بودجه سال  ،1399کاهش یافت،
اما بیشبرآورد درآمدهای نفتی در بودجه سال  1399از سوی کارشناسان اقتصادی امری
حتمی تلقی میشد .در بودجه مزبور ،فروش نفت  1میلیون بشکه و قیمت آن 50 ،دالر
پیشبینی شده است .با شیوع ویروس کرونا و همهگیری این ویروس در سراسر جهان و
بهویژه متأثرشدن چین ،یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در جهان ،که مهمترین
شریک تجاری ایران نیز محسوب میگردد ،تقاضا و قیمت نفت بهشدت کاهش یافت .با
پیشبینی کاهش صادرات نفت و میعانات گازی به  500هزار بشکه در روز و قیمت نفت به
 25دالر به ازای هر بشکه در سال  ،1399منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با
کاهش روبرو خواهدشد و برآورد میشود که در سال مذکور به حدود  145هزار میلیارد ریال
برسد که نسبت به مبلغ مصوب قانون بودجه سال  ،1399بالغ بر  424هزار میلیارد ریال
کاهش نشان میدهد که رقم چشمگیری است .گفتنی است که در این برآورد ،قیمت دالر
براساس قیمت مصوب قانون بودجه سال  1399در نظر گرفته شدهاست .به عبارت دیگر،
منابع دولت حاصل از صادرات نفت با نرخ ارز رسمی  42000ریال در نظر گرفته شدهاست.
کاهش درآمدهای مالیاتی و بخشودگیهای مالیاتی دولت به دلیل رکود در فعالیت کسب و
کارها ،کاهش درآمدهای گمرکی ناشی از کاهش واردات دولت به دلیل کاهش درآمدهای
ارزی ،کاهش درآمدهای گمرکی ناشی از کاهش واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای
توسط بخش خصوصی به دلیل رکود در فعالیت کسب و کارها و کاهش سایر درآمدها از
پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر بخش درآمدهای عمومی دولت در سال  1399است .با
فرض عدم تحقق  20درصدی درآمدهای عمومی دولت ،میزان کاهش این بخش از منابع
درآمدی دولت در سال  ،1399بالغ بر  578هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
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منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول در بودجه سال  1399با افزایش
چشمگیر  1025درصدی نسبت به قانون بودجه سال  1398به رقم  496هزار میلیارد ریال
رسیدهاست .این افزایش تحت تأثیر منابع حاصل از مولدسازی داراییهای دولت به میزان
 80هزار میلیارد ریال و منابع حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیر منقول مازاد
دولت به میزان  400هزار میلیارد ریال بودهاست که حدود  97درصد از منابع این بند را به
خود اختصاص میدهند .با توجه به تحقق بسیار پایین  18درصدی این درآمدها در هشت
ماهه ابتدای سال  1398و  80هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره در این بخش و در نظر
گرفتن سایر متغیرها ،پیشبینی میشود  60درصد این منابع درآمدی محقق نشود .براین
اساس ،میزان کاهش منابع حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیر منقول دولت
بالغ بر  298هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
با توجه به تحقق  0/3درصدی منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای در هشت ماهه سال  1398و در نظر گرفتن سایر متغیرها ،پیشبینی میشود 80
درصد این منبع درآمدی محقق نشود .براین اساس ،میزان کاهش منابع حاصل از واگذاری
طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بالغ بر  8هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
در خصوص واگذاری داراییهای مالی ،به نظر میرسد منابع درآمدی حاصل از فروش اوراق
مشارکت و اسناد خزانه اسالمی محقق شود .به دلیل افزایش شاخص سهام ،پیشبینی
میشود منابع حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی بیش از میزان پیشبینی شده در
قانون بودجه ،محقق شود و میزان منابع حاصل از سایر داراییهای مالی کمتر از میزان
پیشبینی شده محقق شود .با در نظر گرفتن روندهای پیشین و سایر متغیرها از جمله
قیمتها ،میزان کاهش منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی ،بالغ بر  175هزار میلیارد
ریال برآورد میشود.
براساس برآوردهای فوق ،عملکرد منابع بودجه عمومی دولت در سال  ،1399متأثر از شیوع
ویروس کرونا ،برابر  4227هزار میلیارد ریال پیشبینی میشود که نسبت به منابع مصوب
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قانون بودجه سال  5710( 1399هزار میلیارد ریال ) ،رقمی برابر  1483هزار میلیارد ریال
کاهش منابع پیشبینی میشود.
در سمت مصارف دولت ،هزینههای جاری دولت تقریباً اجتنابناپذیر است .در طول سالهای
 ،97-1391این هزینهها در بازه  90تا  100درصد ( بیشتر سالها نزدیک به  100در صد)،
محقق شدهاند .با توجه به رشد چشمگیر  23/7درصدی این هزینهها در قانون بودجه سال
 1399نسبت به قانون بودجه سال  ،1398تحقق صرفهجویی  5درصد در هزینههای جاری
( 218هزار میلیارد ریال) ،کامالً امکان پذیر است .براین اساس ،میزان عملکرد بودجه جاری
در سال  1399برابر  4142هزار میلیارد ریال پیشبینی میشود.
درصد تحقق اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای طی دوره  1391-97در بازه  40تا 100
درصد در نوسان بودهاست .میزان این شاخص در سال  1396نزدیک به  60درصد و در سال
 1397نزدیک به  80درصد بودهاست .به نظر میرسد تحقق  60درصدی اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای ،درصد بهینهای است که از بده بستان بین منافع اقتصادی و الزامات
سیاستی مقابله با ویروس کرونا حاصل میشود .براین اساس ،میزان عملکرد اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای در سال  1399برابر  528هزار میلیارد ریال پیشبینی میشود .یعنی
 352هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای محقق نمیشود.
با توجه به روندهای پیشین ،درصد تحقق تملک داراییهای مالی برای سال  1399حدود
 96درصد پیشبینی میشود .براین اساس تملک داراییهای مالی با کاهش  19هزار میلیارد
ریال نسبت به رقم مصوب بودجه سال  ،1399برابر  451هزار میلیارد ریال پیشبینی میشود.
شیوع ویروس کرونا مصارفی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است و خواهدکرد که موارد
این مصارف در بودجه سال  ،1399پیشبینی نشدهاست .حمایت مالی از نظام سالمت،
پرداخت بالعوض و پرداخت تسهیالت بانکی به خانوارهای آسیبپذیر برای تأمین
هزینههای معیشت ،اعطای وام قرضالحسنه به سرپرست خانوارهای یارانهبگیر ،اعطای وام
برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و کسب و کارهای آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا،
پرداخت بیمه بیکاری ،استمهال هزینههای برق ،گاز و عوارض شهرداری کسب و کارهای
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آسیبدیده و مواردی از این قبیل ،مصارفی مازاد بر مصارف بودجه دولت تحمیل کردهاست
و خواهد کرد .الزم به ذکر است بخشی از این هزینهها از محل یک میلیارد یورو تأمین
خواهد شد که از صندوق توسعه ملی برداشت میشود .بهنظر میرسد چنانچه عزم دولت
مبنی بر تأمین هزینههای مقابله با شیوع ویروس کرونا اعم از حمایت از بخش سالمت،
حمایت از خانوارها و کسب و کارهای آسیبپذیر و حمایت از شاغلین بیکار شده این کسب
و کارها بر مدار آنچه تاکنون انجام داده (نه بر مدار آنچه ضروری است انجام دهد) ،استوار
باشد ،پیشبینی میشود بدون احتساب یک میلیارد یورویی که از صندوق توسعه ملی
برداشت میشود ،رقمی بالغ بر  200هزار میلیارد ریال ،مصارفی مازاد بر مصارف بودجه
کشور تحمیل گردد (اگر قیمت دالر ،یکصد و پنجاه هزار ریال فرض شود ،این رقم معادل
 1/3میلیارد دالر است).
براساس برآوردهای فوق ،عملکرد مصارف بودجه عمومی دولت در سال  ،1399متأثر از
شیوع ویروس کرونا ،برابر  5320هزار میلیارد ریال پیشبینی میشود که نسبت به مصارف
مصوب قانون بودجه سال  5710( 1399هزار میلیارد ریال ) ،رقمی برابر  390هزار میلیارد
ریال کاهش مصارف پیشبینی میشود.
با توجه به اینکه عملکرد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال  1399بهترتیب برابر
 4227و  5320هزار میلیارد ریال برآورد شده است ،کسری خالص منابع دولت برابر 1093
هزار میلیارد ریال برآورد میگردد که از طریق واگذاری داراییهای مالی ،تأمین میشود .از
اینرو خالص واگذاری داراییهای مالی رقمی بالغ بر  2214هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
براین اساس میزان کسری بودجه دولت در سال  1399برابر  2214هزار میلیارد ریال برآورد
میشود.
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-4پیشبینی شرایط موضوع مورد بررسی در شرایط پساکرونا (کشور و
استان)
پیامدهای ویروس کووید 19-تا ژرفای مناسبات و الیههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی کشور نفوذ و آنها را دگرکون خواهد کرد .کرونا به رغم تهدیدات جدی ،فرصتی
تاریخی برای اقتصاد کشور گشودهاست تا از چالشهای ساختاری خود رهایی یابد .کرونا با
تصحیح زیرسیستمهای اقتصادی ،شرایط جدیدی را در دوره پساکرونا برای اقتصادکشور
رقم خواهد زد .تحریمهای نفتی نشان داد که اتکا به درآمدهای نفتی که فروش ثروت ملی
و فروش ماده خام است ،اقتصاد را به بیراهه میبرد و کرونا بر بیثباتی این منبع درآمدی
مهر تأیید نهاد .بهطوریکه قیمت نفت به شدت کاهش و به نیمبها تنزل یافت .پساکرونا،
اتکای بودجه دولت به نفت را به شدت کاهش خواهد داد و کنشگران عرصه
تصمیمگیریهای اقتصادی را متقاعد خواهد کرد تا تثبیتکنندههای خودکار (مالیاتها) را
قدر بدانند و بر صدر بنشانند .در دوره پساکرونا نظام مالیاتستانی ناچار از دگردیسیاست.
دیگر هرکه بیشتر درآمد داشت ،کمتر مالیات نمیدهد .پایههای مالیاتی گسترش خواهد
یافت .از فرار مالیاتی جلوگیری خواهد شد و پوشش مالیاتی گسترده خواهد شد .بهبود نظام
مالیاتستانی همان و حکمرانی خوب همان .در دوره پساکرونا وجود بده بستان بین حیات
و ممات اقتصادی ،تغییر الگوی حکمرانی اقتصادی را امری الزامآور میکند .در حال حاضر
بخش چشمگیری از ثروت اقتصاد ایران به نهادهای عمومی غیردولتی ،خصولتیها،
سازمانها و نهادهایی اختصاص دارد که عاری از هرگونه شفافیت مالی هستند .فشار مالی
و کسری بودجه دولت و تحریمها و نیز فشار افکار عمومی در دوره پساکرونا ،شفاف سازی
نهادهای فوق را الزامآور میکند و این نهادها را ملزم میکند که در راستای منافع مردم
فعالیت نمایند .تنگناهای بودجهای دولت ،نظام بودجهریزی کشور را از نظام دستگاه-محور
و ردیف-محور به سمت نظام بودجهریزی برنامهمحور هل خواهد داد و حجم دولت را
کوچک خواهدکرد .دولت سهام شرکتهای دولتی را یکی پس از دیگری میفروشد و
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وظایف تصدیگری به اهلش واگذار خواهد شد .در حال جاضر نظام برنامهریزی جامع،
سوهان روح نظام برنامهریزی کشور است ،چاالکی را از او ستانده و خاطره نظامهای
سوسیالیستی را در یادها زنده نگه داشتهاست .کوچکی حجم دولت و انضباط مالی دولت در
دوره پساکرونا ،عرصه را بر نظام برنامهریزی جامع تنگ خواهد کرد و استقرار نظام
برنامهریزی هستههای کلیدی ،سرنوشت محتوم نظام برنامهریزی کشور خواهد بود.
بودجهریزان و برنامهریزان مملکت هم ،نفس راحتی خواهند کشید و مجبور نیستند که از
سیر تا پیاز را سیاهه کنند.
دوگانه درونگرایی و برونگرایی در مساله سیاست خارجی از طریق همافزایی به یگانه
برونگرایی و تعامل فعال با دنیای خارج بدل خواهد شد و
از طریق ایجاد امنیت و بسترسازی برای سرمایهگذاری خارجی ،مسیر توسعه برای کشور
هموار خواهد شد .با قدرتمندتر شدن اقتصاد کشور ،استقالل کشور هم بیشتر حفظ خواهد
شد .سرمایهگذاری خارجی از حجم هزینههای دولت که بخشی از آن به اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای اختصاص مییابد ،میکاهد .همچنین با رونق اقتصادی ،درآمدهای
مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت.
در دوره پساکرونا ،نهادهای دولتی و شبهدولتی خار چشم بخش خصوصی نخواهند بود،
رقیب آنها تلقی نخواهند شد و از سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی نخواهند کاست.
آزادی کسب و کارها تأمین و کسب و کارها رونق میگیرند .دولت از آنها مالیات میستاند
و با درآمدهای مالیاتی کاالی عمومی عرضه میکند.
در دوره پساکرونا ،بانکها در جای خود مینشینند .واسطهگری میکنند بین قرضدهنده و
قرضگیرنده و با پولهای هنگفت خود موجب اختالل در بازارهای مسکن ،زمین ،دالر ،طال
و بورس نمیشوند و دولت را در سیاستهای پولی ،مالی و بودجهای خود یاری میرسانند.
استان فارس نیز متأثر از شرایط کشور در دوران پساکرونا با تغییرات ساختاری در تمام
شئونات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی مواجه خواهد شد .کرونا نشان داد که
تصمیمات منطقهای نقش بهسزایی در مهار این بیماری دارد .بهویژه تدابیر مجموعه مدیریت
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عالی استان و شورای برنامهریزی و توسعه استان در مهار این بیماری و جلوگیری از شیوع
گسترده آن ،بسیار موثر بودهاست .پیشبینی میشود ،نقش نظام درآمد ،هزینه در دوره
پساکرونا بیش از پیش پررنگ شود .بهویژه استان فارس که قطب جنوب کشور و مرکز
منطقه پنج کشور است ،بر اساس تقسیمکارهای منطقهای آمایش ،نقشهای بیشتری به آن
محول خواهد شد .بدیهیاست تعقیب اهداف تمرکززدایی و پررنگ شدن نظام درآمد-هزینه
و واگذاری امور بیشتر به استانها مستلزم آن است که از سهم اعتبارات ملی کاسته شود و
به سهم اعتبارات استانی افزوده گردد .در این راستا استان فارس به دلیل اینکه مرکز منطقه
و قطب جنوب کشور است ،در جذب اعتبارات بیشتر و هدایت آن ،نقش پررنگی در منطقه
و کشور ایفا خواهد کرد.
-5بررسی و تحلیل سیاستهای مورد نظر دولت در حوزه مالی (منابع و
مصارف دولت) برای مقابله با آثار منفی مقابله با کووید19-
برای بررسی و تحلیل سیاستهای مورد نظر دولت از منظر منابع و مخارج دولت ،ابتدا
اقدامات برخی کشورها را در این زمینه مورد بررسی قرار میدهیم .شرایط همهگیری ویروس
کووید 19-موجب گردیده تا دولتها بودجههای متعددی برای خود پاندمی و آثار
اجتنابناپذیر آن در نظر بگیرند.
 -5-1سایر کشورها

آمریکا:

بسته تاریخی محرک اقتصادی ،بزرگترین بسته تاریخ آمریکاست که به روشهای
گوناگون ،از پرداخت پول نقد به بعضی شهروندان نیازمند گرفته تا کمک به برخی
شرکت ها ،هزینه خواهد شد .وقتی که ویروس جدید کرونا ،معروف به کووید ،19-در
آمریکا شیوع پیدا کرد ،دونالد ترامپ ،برای مقابله با آن ،دو و نیم میلیارد دالر از کنگره
درخواست کرد .اما کنگره این مبلغ را کم دانست و بیش از هشت میلیارد دالر اختصاص
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داد .ولی شیوع سریع کرونا در آمریکا ،موجب شد که مبلغ اختصاص یافته برای مقابله
با کرونا ابتدا به  750میلیارد و سپس به یک تریلیون دالر و در نهایت به بیش از دو
تریلیون دالر افزایش یابد.
آلمان:

دولت آلمان عالوه بر استفاده از ذخایر انباشته مالی ،دولت فدرال بودجه تکمیلی 156
میلیارد یورو ( 4/9درصد تولید ناخالص داخلی) را تصویب کرد که شامل موارد زیر است:
 -1بودجه برای افزایش تجهیزات مراقبتهای بهداشتی ،ظرفیت بیمارستانها و تحقیق
و توسعه (واکسن)
 -2دسترسی بیشتر به یارانه کار کوتاه مدت برای حفظ شغل و درآمد کارگران ،گسترش
مزایای مراقبت از کودکان برای والدین کم درآمد و دسترسی آسانتر به کمکهای
مالی برای افراد خود اشتغال
 50 -3میلیارد یورو کمک مالی به صاحبان مشاغل کوچک و افراد خود اشتغال که به
شدت تحت تأثیر شیوع کووید 19-قرار گرفتهاند به عالوه بخشیدن سود معوقات
مالیاتی تا پایان سال
در عین حال ،دولت آلمان با اختصاص حداقل  825میلیارد یورو ( 25درصد تولید
ناخالص داخلی) از طریق صندوق تثبیت اقتصادی که به تازگی ایجاد شده ( )WSFو
بانک توسعه عمومی  ،KfWدر حال گسترش دسترسی به ضمانتهای وامهای دولتی
برای بنگاههای بزرگ و کوچک است
عالوه بر بسته مالی دولت فدرال ،بسیاری از دولتهای ایالتی این کشور نیز اقدامات
خود را برای پشتیبانی از اقتصاد این کشور اعالم کردهاند با ارائه  48میلیارد یورو حمایت
مستقیم و  63میلیارد یورو ضمانت در سطح دولتی
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فرانسه:

در قانون اصالح بودجه این کشور ،بسته مالی  45میلیارد یورو (حدود  2درصد از تولید
ناخالص داخلی) شامل اقدامات پشتیبانی نقدینگی و  300میلیارد یورو (حدود  13درصد
از تولید ناخالص داخلی) به صورت ضمانتهای دولتی برای وامهای بانکی به شرکتها
ارائه شده است.
اقدامات کلیدی پشتیبانی مالی فوری شامل این موارد است:
تسهیل و تقویت بیمه درمانی برای بیمار یا مراقبان آنهاافزایش بودجه اقالم بهداشتیپشتیبانی نقدینگی از طریق به تعویق انداختن پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی ومالیات برای شرکتها و تسریع در بازگرداندن اعتبارات مالیاتی مانند مالیات بر ارزش
افزوده
حمایت از دستمزد کارگرانی که مشمول برنامه کاهش ساعت کاری شده اندحمایت مستقیم مالی ازشرکتهای خرد تحت تأثیر رکود ،مشاغل آزاد و کارگرانمستقل
به تعویق انداختن اجاره و قبوض خدماتی برای بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسطتسهیل در اعطای پاداشهای استثنایی معاف از کمکهای تأمین اجتماعیتمدید مزایای بیکاری منقضی شده تا پایان تعطیلیها و حفظ حقوق و مزایای افرادناتوان
اسپانیا:

اقدامات کلیدی دولت اسپانیا در پاسخ به کرونا شامل اختصاص بودجه  13/9میلیارد
یورو (حدود  1درصد تولید ناخالص داخلی) است که بسته به کاربرد و مدت زمان این
اقدامات ممکن است بیشتر باشد .این بودجه شامل حمایت مالی از وزارت بهداشت
(یک میلیارد یورو) میشود .بودجه خدمات درمانی منطقهای ( 2.8میلیارد یورو)؛ بودجه
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برای تحقیقات مربوط به توسعه داروها و واکسنهای کرونا به مبلغ  110میلیون یورو.
حق استفاده از مزایای بیکاری موقت برای کارگرانی که بهدلیل کووید 19-مشمول
برنامه تنظیم کار استخدام موقت قرار گرفتهاند بدون نیاز به پرداخت حداقل سهم بیمه.
افزایش حقوق بیمار برای کارگران آلوده به ویروس کرونا و یا افراد قرنطینه شده که
توسط بودجه تأمین اجتماعی پرداخت میشود.
کمک هزینه کارگران خود اشتغالی که تحت تعلیق فعالیت اقتصادی قرار دارند .یارانه
موقتی برای کارمندان خانگی تحت تأثیر کووید 19-با مبلغی معادل  70درصد از پایه
حقوق آنها .کمک هزینه ماهیانه موقت حدود  430یورو برای کارگران موقت که قرارداد
آنها (حداقل دو ماه) در مواقع اضطراری منقضی میشود و حق دریافت مزایای بیکاری
را ندارند.
بودجه مکمل به میزان  300میلیون یورو برای انعطاف پذیری بیشتر بودجه برای ارائه
کمک به افراد بیمه شده وابسته؛ انتقال  25میلیون یورو به جوامع خودمختار برای تهیه
وعدههای غذایی برای کودکان آسیب دیده از تعطیلی مدارس .برنامههای جدید کمک
به اجاره برای اجاره نشینان آسیب پذیر .اقدامات بیشتر شامل معافیت از مشارکتهای
اجتماعی برای شرکتهای تحت تأثیر برنامه تنظیم کار استخدام موقت .به تعویق
انداختن پرداخت مالیات برای بنگاههای کوچک و متوسط و خود اشتغالی به مدت شش
ماه ( 14میلیارد یورو)؛ معافیت  50درصدی از سهم تأمین اجتماعی کارفرمایان از فوریه
تا ژوئن سال  ،2020برای کارگرانی که قراردادهای موقت در بخش گردشگری و
فعالیتهای مرتبط دارند.
ایتالیا:

دولت ایتالیا ،بسته حمایتی  25میلیارد یورویی برای مبارزه با کرونا تخصیص داده و
برنامههای زیر را در دست اجرا دارد:
 تعویق مهلت ارسال اظهارنامههای مالیاتی تا سه ماه آینده43

 تعویق مهلت پرداخت قبوض برق ،گاز و آب تا  30آوریل معافیت از پرداخت اقساط وام مسکن کسانی که برای خرید خانه اول خود وامگرفتهاند ،تا مدت معین
 پرداخت کم هزینه ماهیانه  500یورو به کسانی که به صورت خود اشتغالی فعالیتمیکنند به مدت سه ماه
تسهیل دورکاری کارمندان بخشهای دولتی از طریق دریافت تجهیزات الزم همچونلپ تاپ و تبلت
در نظر گرفتن دوران قرنطینه کارمندان دولتی معادل طول درمان و بستری دربیمارستان پرداخت حقوق آنان بر همین اساس
 تخصیص وام با سود صفر درصد و بازپرداخت  15ساله جهت تامین نقدینگی و کمکبه بازپرداخت وامهای پیشین به صاحبان مشاغل خصوصی
 تعلیق پرداخت هزینههای تامین اجتماعی و عوارض شهرداری از  23فوریه تا پایانآوریل و امکان پرداخت اقساطی این هزینهها بعد از این تاریخ توسط شرکتها
 معافیت پرداخت مالیات تا پایان ماه آوریل و همچنین پرداخت کمکهای تامیناجتماعی و رفاهی برای کارگران شاغل در هتلها و اماکن گردشگری
استرالیا:

در استرالیا ،بسته حمایتی  6/17میلیارد دالری برای مبارزه باکرونا اختصاص یافته و
پنج گروه اصلی را به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته است:
اختصاص کمک هزینه به مبلغ  750دالر برای افراد واجدالشرایط با برآوردی در حدود 6میلیون و پانصد هزار نفر در سراسر کشور
پرداخت مبلغ  21هزار دالر به صاحبان مشاغل کوچک همراه با کارآموزو تخصیصاین مبلغ به صورت یارانههای پرداخت دستمزد.
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پرداخت بین  2هزار تا  25هزار دالر کمک نقدی برای گردش پول به مشاغل کوچکو متوسط
تخفیفهای مالیاتی و همچنین کمکهای  150هزار دالری برای تشویق بهسرمایهگذاری برای مشاغل دیگر (به جز شرکتهای بزرگ).
ایجاد یک صندوق مالی  1میلیارد دالری برای شرکتهای بزرگ -5-2ایران

حمایت بودجهای از نظام سالمت در قالب اعتباری به مبلغ  3500میلیارد ریالاختصاص اعتباری معادل  1000میلیارد ریال به وزارت آموزش و پرورش جهت بهسازیمدارس برای پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کرنا
اختصاص اعتباری معادل  16000میلیارد ریال به صورت ویژه در سقف اعتبارات سازمانبیمه سالمت تا مطالبات دانشگاهها از سازمان مذکور تسویه گردد
پرداحتهای بالعوض به خانوارهای آسیبپذیر برای تأمین هزینههای معیشت :با هدفحمایت از خانوارهای کمدرآمد که در اثر شیوع کرونا متأثر شدهاند ،بستهای حمایتی در
نظر گرفته شد .این بسته در چهار مرحله از اسفندماه تا خردادماه به  3میلیون نفر از 2
میلیون ریال تا  6میلیون ریال تعلق میگیرد.
اعطای وام قرضالحسنه ده میلیون ریالی به سرپرست خانوارهای یارانهبگیر :برآورد میشودرقمی معادل  260هزار میلیارد ریال به این امر اختصاص داده شود.
پرداخت تسهیالت بانکی به خانوارهای آسیبپذیر برای تأمین بخشی از هزینههایمعیشت :اعطای  6تسهیالت ارزان قیمت با نرخ بهره  4درصد  10تا  20میلیون ریال به
 4میلیون خانوار کمدرآمد که درآمد ثابت ماهیانه ندارند.
اعطای  750هزار میلیارد ریال تسهیالت  12درصد برای حمایت از اقشار آسیبپذیر وکسب و کارهای آسیبدیده :از این میزان ،مبلغ  260هزار میلیارد ریال تسهیالت به مردم

45

و اقشار آسیبپذیر اعطا میگردد و مابقی به کسب و کارهای آسیب دیده که در اثر شیوع
ویروس کرونا دچار بیشترین آسیب گردیدهاند ،اعطا میشود.
مجوز برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملیحمایت از بیکاران مشمول قانون تأمین اجتماعی :در این بسته برای کارگرانی که در اثرشیوع کرونا بیکار شدهاند ،برای سه ماه اسفند  ،98فروردین و اردیبهشت  ،99بیمه بیکاری
پرداخت میشود .به این منظور اعتباری معادل  50هزار میلیارد ریال تخصیص یافته است
تا در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار گیرد .منابع این اعتبار از محل صندوق توسعه ملی
تأمین میشود (بخشی از برداشت یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی)
استمهال حق بیمه سهم بیمه کارفرما برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشتماه سال 1399توسط سازمان تأمین اجتماعی :برای تأمین مالی این اقدام  20هزار میلیارد ریال
تسهیالت توسط بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میگردد و
سازمان برنامه و بودجه هم  20هزار میلیارد ریال از بدهیهای دولت به سازمان تأمین
اجتماعی را در سال  1399پرداخت میکند.
حمایت دولت برای تأمین وسایل حفاظت فردی و زیرساختهای بخش سالمت :با تضمیندولت و با هدف تأمین وسایل حفاظت فردی و داروهای مورد نیاز مقابله با ویروس کرونا،
خط اعتباری تا سقف دههزار میلیارد ریال از سوی بانک مرکزی اختصاص مییابد.
استمهال هزینههای برق ،گاز و عوارض شهرداری کسب و کارهای آسیبدیده از شیوعویروس کرونا را برای دوره سهماهه منتهی به اردیبهشت . 1399
حمایتهای مالیاتی از کسب و کارهای آسیبدیده :پرداختهای مالیاتی و همچنین تعویقسررسید بدهیهای مالیاتی گذشته مربوط به اواخر سال  1398و اوائل سال .1399
درخواست وام  5میلیارد دالری از صندوق بین المللی پول-آزادسازی سهام عدالت
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-5-3ارزیابی و تحلیل اقدامات و سیاستهای دولت

در این قسمت پیامدهای اقدامات دولت از حیث دخل و خرج دولت بررسی میشود .اقدامات
و سیاستهای سایر کشورها که در سطور فوق بیان شد ،اقدامات بلندمدت است ،درحالیکه
اقدامات و سیاستهای دولت معطوف به یک دوره کوتاهمدت سهماهه است .بدیهی است
که تأثیرات کرونا بر منابع مالی دولت که در شرایط تحریم و شرایط رکودی بهسر میبرد و
دارای کسری بودجه (مصوب)  1277هزار میلیارد ریالی است( و پیشبینیها رقم کسری
بودجهای که تحقق خواهدیافت را خیلی بیشتر سنجش میکنند) ،بسیار وسیع است .زیرا
در این شرایط درآمدهای مالیاتی دولت بهشدت کاهش مییابد .به علت کاهش قیمت نفت
و کاهش تقاضای نفت و تحریمهای نفتی ،درآمدهای نفتی نیز بهشدت کاهش خواهد یافت،
ولی حجم منابع مالی اختصاص یافته دولت ،در مقایسه با حجم منابع مالی اختصاصیافته
در کشورهای فوقالذکر برای مبارزه با تأثیرات و شیوع ویروس کرونا ،بسیار ناچیز است و
صرفنظر از اینکه این اقدامات تا چه اندازه میتواند بخشهای سالمت ،خانوارها و کسب
و کارها را حمایت کند ،ولی بار مالی این اقدامات در قیاس با سایر کشورهای ذکر شده در
فوق ناچیز است .اغلب اقدامات دولت که در باال ذکر شد ،در قالب تسهیالت است که
پرداختی مابهالتفاوت بهره آن به بانکها توسط دولت رقم قابل مالحظهای نیست .در
خصوص پرداختهای مستقیم بالعوض نیز رقمهای عمده آن از مبلغ  1میلیارد یورویی
پرداخت میشود که از صندوق توسعه ملی برداشت میشود .بدون احتساب یک میلیارد یورو
که از بودجه دولت پرداخت نمیشود ،بار مالی کلیه اقداماتی که تاکنون دولت انجام داده
است ،کمتر از  0/2درصد تولید ناخالص داخلی کشور است ،درحالیکه کشورهای مختلف
درصد باالیی از تولید ناخالص داخلی کشورشان برای مقابله با آثار شیوع ویروس کرونا،
بودجه اختصاص دادهاند (آمریکا  10درصد ،ژاپن  19درصد ،سنگاپور  13درصد ،آلمان 19
درصد ،انگلستان  4درصد و عربستان سعودی حدود  4درصد) .بهطور متوسط در حدود 75
درصد اقتصاد دنیا ،حجم بستهای به اندازه  5درصد کل تولید ناخالص داخلی دنیا توسط
دولتهای متبوعشان برای مقابله با اثرات شیوع ویروس کرونا اختصاص داده شدهاست.
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یکی از اقدامات مناسب دولت درخواست وام  5میلیارد دالری از صندوق بین المللی پول
است که در صورت موافقت ،این وام میتواند بخشی از مشکالت مربوط به تأمین مالی
دولت برای مواجهه با ویروس کرونا را رفع نماید و نسبت به برخی از روشهای تأمین مالی
ارجح است.
از اقدامات مناسب دیگر دولت ،آزادسازی سهام عدالت است .این اقدام بار مالی دولت را
برای کمک به خانوارهایی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند و از لحاظ مالی در تنگنا
قرار دارند را کم میکند .زیرا این خانوارها میتوانند با فروش سهام عدالت خود دست کم
در کوتاهمدت بدون نیاز به کمک دولت ،گذران زندگی کنند.
-6ارائه سیاستها و اقدامات پیشنهادی
گفته شد اقدامات و بستههای حمایتی مالی که دولت تاکنون برای مقابله با اثرات شیوع
ویروس کرونا اختصاص داده ،تنها کمتر از  0/2درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را
تشکیل میدهد .بدیهی است این میزان از منابع هرگز تکافوی مقابله با بحران بوجود آمده
را نمینماید .برآوردها حاکی از آن است که  3میلیون نفر در کشور شغل خود را از دست
میدهند و هزاران بنگاه کوچک و متوسط تعطیل خواهند شد .پیشنهاد میشود دولت به
پشتوانه منابع صندوق توسعه ملی ،معادل ریالی  10میلیارد دالر ( 2درصد تولید ناخالص
داخلی) ،اوراق مشارکت انتشار دهد .از طرفی دولت با حجم عظیمی از بدهیهای انباشت
شده و کسری بودجه چشمگیری دست به گریبان است .لذا اقدامات زیر همپای اقدام فوق
در بسط منابع مالی دولت به منظور مقابله با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا پیشنهاد
میشود:
جدیت در واگذاری طرحهای عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی و شناسایی و آزمونروشهای جدید واگذاری :در چند سال اخیر تالشهای ارزشمندی برای واگذاری
طرحهای عمرانی به بخش خصوصی صورت گرفتهاست .شرایط حاضر ایجاب میکند
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که این موضوع با جدیت بیشتر و شناسایی روشهای جدید و آزمون این روشها
پیگیری شود.
حذف نرخ ترجیحی  42000ریال برای کاالهای اساسی :با حذف این نرخ و تخصیص آنبا نرخ نیمایی( 85000ریال) مبلغ  450هزار میلیارد ریال به درآمدهای دولت اضافه
میشود.
 حذف یارانه  20میلیون نفر که در سه دهک تا چهار دهک باالی درآمدی قرار دارند :درحال حاضر 78 ،میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه نقدی میگیرند و با حذف یارانه 20
میلیون نفر که در سه دهک تا چهار دهک باالی درآمدی قرار دارند ،ساالنه در حدود
 110هزار میلیارد ریال در هزینههای دولت صرفهجویی میشود.
درخواست استقراض از نهادهای بینالمللی یا سایر کشورها در صورت امکان :استقراض ازخارج یکی از بهترین روشهای تأمین مالی دولت است .بدیهی است استقراض از خارج
مستلزم بهبود روابط در صحنه بینالمللی و دیپلماسی فعال است.
پیگیری درخواست وام  5میلیارد دالری از صندوق بین المللی پول :تنها مانع برای اعطایوام صندوق بینالمللی پول ،مخالفت آمریکا است .کشورهای اروپایی مانند فرانسه و
آلمان ،مخالفتی نداشتهاند .ایران جزو اولین کشورهای درخواستکننده وام بعد از شیوع
ویروس کرونا بوده است ،پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه ،امری حیاتی برای
برونرفت از بحران موجود است.
جدیت در فروش سهام شرکتهای دولتی  :اقبال گسترده مردم به سمت بازار بورس وشرایط مساعد بازار سرمایه کشور ،فرصت مناسبی برای دولت فراهم آورده تا از طریق
فروش سهام شرکتهای دولتی اوالً ،منابع مالی الزم را در این شرایط بحرانی جذب
نماید ،ثانیاً ،از حجم خود بکاهد و به اموری بپردازد که بیشتر جنبه حاکمیتی داشته باشد
نه تصدیگری
واگذاری سهام شرکتهای وابسته به بانکها در بورس :یکی از چالشهای اساسی کشور،وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور است .با توجه به اقبال گسترده مردم به سمت بازار
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بورس و شرایط مساعد بازار سرمایه کشور ،فرصت مناسبی برای نظام بانکی کشور
فراهم شده است تا با واگذاری سهام شرکتهای تحت تملک ،منابع مالی درگیر خود را
آزاد سازند .آزاد شدن منابع مالی بانکها ،میتواند موجب افزایش اعتباردهی و هدایت
آنها به سمت تولید داخلی گردد.
 آزادسازی منابع ارزی کشور در خارج از کشور :تعدادی از کشورها و همچنین دبیر کلسازمان ملل متحد با اشاره به تأثیرات منفی تحریمهای آمریکا در خصوص مقابله ایران
با ویروس کرونا از این کشور خواستهاند که تحریمهای خود را در جهت بهبود وضعیت
مقابله ایران با این ویروس لغو کند .شرایط جدید و همدلی برخی از کشورها با ایران
فرصت مناسبی است تا ایران برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده خود اقدام نماید.
برخی از برآوردها میزان این منابع ارزی مسدود شده را تا  100میلیارد دالر عنوان
کردهاند ،اما بانک مرکزی میزان آنرا  29میلیارد دالر اعالم کردهاست.
ممانعت جدی از شروع پروژههای عمرانی جدید و الزام بر تکمیل پروژههای اولویتدارنیمهتمام :در سال  1399باید الزامات و قوانین سختگیرانهای در خصوص ممانعت از
شروع پروژههای عمرانی جدید وضع شود .همچنین بر تکمیل پروژههای نیمهتمامی
تأکید شود که پیشرفت فیزیکی باالیی دارند و بسترساز جهش تولید هستند.
جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پوشش مالیاتی و ساماندهی معافیتهای مالیاتی:شیوع ویروس کرونا و پیامدهای منفی آن بر برخی از کسب و کارها ،ایجاب میکند که
این کسب و کارها از یکسری بخشودگیها و معافیتهای مالیاتی بهرهمند شوند ،ولی
این موضوع نباید مانع از ساماندهی سیستم مالیاتی کشور شود .جلوگیری از فرار مالیاتی
و گسترش پوشش مالیاتی بهویژه در این شرایط که دولت نیاز مبرم به منابع مالی دارد،
امری الزم و ضروری است.
حرکت به سمت برنامهریزی هستههای کلیدی و جایگزینی آن با برنامهریزی جامع:برنامهریزی جامع ،چابکی را از نظام برنامهریزی کشور ستاندهاست .همچنین این نوع از
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برنامهریزی در مقایسه با برنامهریزی هستههای کلیدی بسیار هزینهبر است .برنامهریزی
جامع در عین تضمین کارایی از فشار هزینهای دولت نیز میکاهد.
-7نتیجهگیری و پیشنهادات
ویروس کرونا-کووید 19-در ماه ژانویه  2020از استان ووهان چین آغاز شد و درمدت زمان
کوتاهی در سراسر جهان همهگیر شد .ویروس کووید  ،19اقتصاد را از طریق دو تکانه عرضه
و تقاضا مورد مخاطره قرار میدهد .در آستانه هجوم ویروس کرونا به کشورمان ،اقتصاد
کشور با چالشهای پرشماری روبهرو بوده است .بیماری تاریخی رکود-تورمی در صدر
سیاهه این چالشها مینشیند و تحریمهای یکجانبه آمریکا جانمایه بسیاری از نابسامانیها
شدهاست .در اثر تحریمها ،صادرات نفت از نیمه دوم سال  1397به بعد کاهش یافت و منجر
به کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه شدید دولت شد .شیوع ویروس کرونا منابع دولت
را در سال  1399بهشدت متأثر خواهد نمود ،بهگونهایکه میزان کسری بودجه دولت در سال
 1399برابر  2214هزار میلیارد ریال برآورد میشود .این در حالی است که تا پایان سال
 ،1397خالص بدهی انباشت شده دولت نیز برابر  2733هزار میلیارد ریال بودهاست.
پیامدهای ویروس کووید 19-تا ژرفای مناسبات و الیههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی کشور نفوذ و آنها را دگرکون خواهد کرد .کرونا به رغم تهدیدهای جدی ،فرصتی
تاریخی برای اقتصاد کشور گشودهاست تا از چالشهای ساختاری خود رهایی یابد .کرونا با
تصحیح زیرسیستمهای اقتصادی ،شرایط جدیدی را در دوره پساکرونا برای اقتصادکشور
رقم خواهد زد .پساکرونا ،اتکای بودجه دولت به نفت را به شدت کاهش خواهد داد .در دوره
پساکرونا نظام مالیاتستانی ناچار از دگردیسیاست .پایههای مالیاتی گسترش خواهد یافت.
از فرار مالیاتی جلوگیری خواهد شد و پوشش مالیاتی گسترده خواهد شد .بهبود نظام
مالیاتستانی همان و حکمرانی خوب همان .در دوره پساکرونا وجود بده بستان بین حیات
و ممات اقتصادی ،تغییر الگوی حکمرانی اقتصادی را امری الزامآور میکند .تنگناهای
بودجهای دولت ،نظام بودجهریزی کشور را از نظام دستگاه-محور و ردیف-محور به سمت
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نظام بودجهریزی برنامه-محور هل خواهد داد و حجم دولت را کوچک خواهدکرد .دولت
سهام شرکتهای دولتی را یکی پس از دیگری میفروشد و وظایف تصدیگری به اهلش
واگذار خواهد شد .استقرار نظام برنامهریزی هستههای کلیدی ،سرنوشت محتوم نظام
برنامهریزی کشور خواهد بود .دوگانه درونگرایی و برونگرایی در مساله سیاست خارجی از
طریق همافزایی به یگانه برونگرایی و تعامل فعال با دنیای خارج بدل خواهد شد و از طریق
ایجاد امنیت و بسترسازی برای سرمایهگذاری خارجی ،مسیر توسعه برای کشور هموار خواهد
شد .سرمایهگذاری خارجی از حجم هزینههای دولت که بخشی از آن به اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای اختصاص مییابد ،میکاهد .همچنین با رونق اقتصادی ،درآمدهای
مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت .در دوره پساکرونا ،نهادهای دولتی و شبهدولتی خار
چشم بخش خصوصی نخواهند بود ،رقیب آنها تلقی نخواهند شد و از سهم سرمایهگذاری
بخش خصوصی نخواهند کاست .آزادی کسب و کارها تأمین و کسب و کارها رونق میگیرند.
دولت از آنها مالیات میستاند و با درآمدهای مالیاتی کاالی عمومی عرضه میکند.
استان فارس نیز متأثر از شرایط کشور در دوران پساکرونا با تغییرات ساختاری در تمام
شئونات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی مواجه خواهد شد .کرونا نشان داد که
تصمیمات منطقهای نقش بهسزایی در مهار این بیماری دارد .بهویژه تدابیر مجموعه مدیریت
عالی استان و شورای برنامهریزی و توسعه استان در مهار این بیماری و جلوگیری از شیوع
گسترده آن ،بسیار موثر بودهاست .پیشبینی میشود ،نقش نظام درآمد ،هزینه در دوره
پساکرونا بیش از پیش پررنگ شود .بهویژه استان فارس که قطب جنوب کشور و مرکز
منطقه پنج کشور است ،بر اساس تقسیمکارهای منطقهای آمایش ،نقشهای بیشتری به آن
محول خواهد شد .بدیهیاست تعقیب اهداف تمرکززدایی و پررنگ شدن نظام درآمد-هزینه
و واگذاری امور بیشتر به استانها مستلزم آن است که از سهم اعتبارات ملی کاسته شود و
به سهم اعتبارات استانی افزوده گردد .در این راستا استان فارس به دلیل اینکه مرکز منطقه
و قطب جنوب کشور است ،میتواند در جذب اعتبارات بیشتر و هدایت آن ،نقش پررنگی در
منطقه و کشور ایفا نماید.
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بار مالی کلیه اقداماتی که تاکنون دولت انجام داده است ،کمتر از  0/2درصد تولید ناخالص
داخلی کشور است ،درحالیکه کشورهای مختلف درصد باالیی از تولید ناخالص داخلی
کشورشان برای مقابله با آثار شیوع ویروس کرونا ،بودجه اختصاص دادهاند( .آمریکا 10
درصد ،ژاپن  19درصد ،سنگاپور  13درصد ،آلمان  19درصد ،انگلستان  4درصد و عربستان
سعودی حدود  4درصد) .یکی از اقدامات مناسب دولت درخواست وام  5میلیارد دالری از
صندوق بین المللی پول است که در صورت موافقت ،این وام میتواند بخشی از مشکالت
مربوط به تأمین مالی دولت برای مواجهه با ویروس کرونا را رفع نماید و نسبت به برخی از
روشهای تأمین مالی ارجح است .از اقدامات مناسب دیگر دولت ،آزادسازی سهام عدالت
است .این اقدام بار مالی دولت را برای کمک به خانوارهایی که از شیوع ویروس کرونا آسیب
دیدهاند و از لحاظ مالی در تنگنا قرار دارند را کم میکند .زیرا این خانوارها میتوانند با فروش
سهام عدالت خود دست کم در کوتاهمدت بدون نیاز به کمک دولت ،گذران زندگی کنند.
برآوردها حاکی از آن است که  3میلیون نفر در کشور شغل خود را از دست میدهند و هزاران
بنگاه کوچک و متوسط تعطیل خواهند شد .پیشنهاد میشود دولت به پشتوانه منابع صندوق
توسعه ملی ،معادل ریالی  10میلیارد دالر ( 2درصد تولید ناخالص داخلی) ،اوراق مشارکت
انتشار دهد .از طرفی دولت با حجم عظیمی از بدهیهای انباشت شده و کسری بودجه
چشمگیری دست به گریبان است .لذا اقدامات زیر نیز پیشنهاد میشود:
جدیت در واگذاری طرحهای عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی و شناسایی و آزمونروشهای جدید واگذاری
حذف نرخ ترجیحی  42000ریال برای کاالهای اساسی حذف یارانه  20میلیون نفر که در سه دهک تا چهار دهک باالی درآمدی قرار دارند کهدر حدود  110هزار میلیارد ریال در هزینههای دولت صرفهجویی میشود.
درخواست استقراض از نهادهای بینالمللی یا سایر کشورها در صورت امکانپیگیری درخواست وام  5میلیارد دالری از صندوق بین المللی پولجدیت در فروش سهام شرکتهای دولتی53

واگذاری سهام شرکتهای وابسته به بانکها در بورسآزادسازی منابع ارزی کشور در خارج از کشور :بانک مرکزی میزان آنرا  29میلیارد دالراعالم کردهاست.
ممانعت جدی از شروع پروژههای عمرانی جدید و الزام بر تکمیل پروژههای اولویتدارنیمهتمام
جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پوشش مالیاتی و ساماندهی معافیتهای مالیاتی-حرکت به سمت برنامهریزی هستههای کلیدی و جایگزینی آن با برنامهریزی جامع
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اثرات کووید  19بر بخش کشاورزی
علی زارع

*

چکیده:
بخش کشاورزی نقشی اساسی در زمینه افزایش تولید ملی ،ایجاد اشتغال و صادرات غیر نفتی دارا است .به
رغم اینکه طی سالهای  1389تا  ،1398تحریمهای شدیدی بر اقتصاد کشور تحمیل شده اما بخش
کشاورزی به فعالیت خود ادامه داده و طی یک سال اخیر رشد آن به  7.5درصد رسیده است .بحران کرونا
از طریق تضعیف و حذف نیروی کار فعال کشاورزی در فعالیتهای مختلف باعث اختالل در چرخه تولید
و فرآوری محصوالت متعدد دامی ،زراعی ،باغی و آبزی میگردد .بنابراین ضرورت دارد حمایتهای الزم
از تولید بخش کشاورزی با سیاستهایی چون اعطای کارت اعتباری و پرداختهای نقدی تا حصول
اطمینان نسبت به دریافت کافی مواد غذایی توسط خانوارها ،بازبینی محدودیتها و موانع صادراتی ،دخالت
دولت جهت کاهش نوسانات عرضه و استفاده از مکانیسم ذخیره سازی در جهت تنظیم بازار محصوالت
کشاورزی و غذایی و کمک به تأمین مالی و اعتباری بنگاههای تولیدی و قرار دادن محصوالت آنان در
سبد معیشتی اقشار ضعیف به عمل آید .عالوه بر آن مجموعه اقداماتی که به کاهش قیمت تمام شده و
استمرار تولید و کاهش قیمت مصرف کننده منجر شود را میتوان راهگشای شرایط جدید تلقی کرد .از
آنجایی که شیوع این ویروس تجارت محصوالت کشاوزی و غذا را تحت تاثیر قرار داده است ،لذا نمی توان
برای همیشه چشم امید به واردات این محصوالت داشت ،چرا که در مواقع بحرانی واردات محصوالت
میتواند با مشکل مواجه شود بنابراین انتظار میرود که برای بخش کشاورزی در اقتصاد پساکرونایی نقشی
ویژه قائل شد و سازوکارهای الزم برای آمادگی با این تغییرات در طرف تولید و عرضه محصوالت کشاورزی
و غذا ایجاد شود.
کلمات کلیدی :کشاورزی ،کرونا ،امنیت غذایی ،تولید ،قیمت ،حمایت ،بنگاه ها ،تامین مالی.

* کارشناس ارشد توسعه و جمعیت و دبیر شورای نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
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 -1اهمیت بخش کشاورزی
بخش کشاورزی به عنوان کهنترین فعالیت تولیدی با خاستگاهی روستایی ،در روند رشد و
توسعه کشورهای مختلف در ادوار زمانی متفاوت از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.
بررسی روند توسعه کشورهای مختلف حاکی از آن است که توسعه بخش کشاورزی به
عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و یا حتی فراتر از آن ،به عنوان پیش نیاز
ضروری برای تحقق توسعه پایدار کشور امری حیاتی است؛ به طوری که بدون رفع موانع
توسعه در این بخش ،نمی توان انتظار داشت سایر بخشها از جمله بخش صنعت به
شکوفایی و توسعه دست یابند .در عرصه جهانی ،نگرشی بر زمینه های تحولی جوامع
پیشرفته کنونی گویای آن است که منشأ توسعه یافتگی بسیاری از این ممالک ،مازاد تولید
در بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه ،مبناساز تحوالت شده است .در گزارش بانک
جهانی تصریح شده ،بخش کشاورزی به عنوان یک فعالیت اقتصادی ،یک شیوه امرارمعاش
و بخش ارائه دهنده خدمات زیست محیطی ،این بخش را به ابزار منحصربه فردی برای
توسعه تبدیل کرده است (مومنی و همکاران.)1396 ،
از طرفی اهمیت استراتژیک محصوالت غذایی هم موضوعی است که هیج کشوری نمی
تواند از آن غافل شود .این جنبه قضیه آن قدر حساس و پرمخاطره است که میتواند روابط
سیاسی بین المللی کشورها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد .بنابراین بخش کشاورزی به
لحاظ اهمیتی که در امنیت غذایی و استقالل سیاسی کشور دارد نباید مورد بیتوجهی قرار
گرفته و هر برنامه اصالحی اقتصادی بدون توجه و تاکید نسبت به این بخش راه به جایی
نمی برد.
 -2تاثیرکووید 19
بخش کشاورزی به عنوان یک بخش پویای اقتصادی نقش اساسی در زمینه امنیت غذایی
دارد از جمله میتوان از سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور ،تامین غذا برای جامعه،
ایجاد اشتغال ،عمران روستایی و باالخره صادرات غیرنفتی نام برد .به عبارت دیگر بخش
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کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی کشور و تامین معیشت بخشی از جمعیت کشور به
طور مستقیم و غیر مستقیم از اهمیت ویژهای در اقتصاد کشور برخوردار است .بررسی پیامدها
و آماده شده فعال در قبال آنها ،یکی از راههای مهم برای کاستن از نگرانی و استرس در
خصوص بحرانها میباشد.
کرونا اتفاقی منفی برای اقتصاد اکثر کشورهای دنیاست و اغلب مشکالت ایجاد شده و یا
قابل پیش بینی آن در ایران مشابه دیگر کشورهای جهان است .بحران کرونا بر فعالیتهای
بخش کشاورزی نیز به مانند سایر بخشهای اقتصادی تاثیر گذار خواهد بود .در شرایطی
که بخش کشاورزی با مشکالت و چالشهای اساسی همانند کمبود سرمایهگذاری ،پایین
بودن بهرهوری ،نارکارآمدی بازار و تولید ،مواجه است ،بحران کرونا بر شدت آسیب پذیری
این بخش میافزاید.
 -3وضعیت کشاوزی ایران
کشاورزی در ایران یکی از خصوصیترین بخشهای اقتصادی است و بیش از  90درصد
آن به صورت کامال رقابتی اداره میشود و سهم  10درصدی از تولید و  18درصدی از
اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است .نمودار زیر نرخ رشد بخش کشاورزی ایران در
فاصله سالهای  1389تا  1398را نشان میدهد .به رغم اینکه در این دهه ،تحریمهای
شدیدی بر اقتصاد کشور تحمیل شده ،اما بخش کشاورزی  43درصد بزرگتر شده و در
سال اخیر رشد آن به  7.5درصد رسیده است .از این رو ،بخش کشاورزی گرانیگاه اقتصاد
کالن در شرایط بحرانی بوده است و به تاب آوری اقتصاد کشور کمک کرده است .در شرایط
شیوع کرونا نیز انتظار میرود که بخش کشاورزی اسیب کمتری را نسبت به بخشهای
صنعت و خدمات تجربه کند.
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با توجه به اهمیت و تاثیر شیوع بیماری کرونا بر تجارت خارجی محصوالت کشاورزی کشور،
وضعیت صادرات و واردات محصوالت کشاورزی در قبل از شیوع بیماری کرونا (قبل از
اسفند ماه  )1398نیز میتواند قابل توجه باشد.

همانطور که در جدول فوق مشاهده میگردد صادرات بخش کشاورزی وغذا تا انتهای بهمن
ماه  98نسبت به مدت مشابه سال  97از نظر وزنی تغییر خاصی نداشته ولی از نظر ارزشی
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کاهش اندکی داشته است ولی در مقابل واردات همین بخش طی مدت ذکر شده از نظر
وزنی به میزان حدود  25درصد و از نظر ارزشی حدود  24درصد رشد داشته است ،به بیان
دیگر افزایش چشمگیر واردات در مقابل کاهش صادرات.
براساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران ،نرخ تورم نقطه به نقطه کشوردر پایان بهمن
ماه  25درصد ثبت شده است( .این رقم برای استان فارس  21/5میباشد) .از طرفی گزارش
جدید صندوق بین المللی پول چنین بیان میکند :اقتصاد ایران که در سال  2019از لحاظ
شاخصهای کالن اقتصادی سال موفقی را سپری نکرده بود ،در سالهای  2020و 2021
نیز بر اساس گزارش جدید صندوق بینالمللی پول شرایط دشواری را پیش رو خواهد داشت.
صندوق بینالمللی پول نرخ تورم ایران در سال جاری و سال آینده میالدی را به ترتیب
 34.2و  33.5درصد پیشبینی کرده است؛ (ارقامی که اگرچه در مقایسه با تورم 41.1
درصدی در سال  2019کاهش محسوسی نشان میدهند اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب
فاصله زیادی دارند) .لذا شیوع کرونا در کشور ،وضعیت رکود تورمی اقتصاد کشور در ماههای
آتی را تشدید خواهد کرد و کسب و کارها به واسطه این وضعیت بیش از گذشته آسیب دیده
و تضعیف خواهند شد.
 -4سایر آثار اقتصادی
کاهش عواید ارزی دولت به همراه کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل تعطیلی کسب و کارها
وکاهش برخی دیگر از درآمدهای دولت به کاهش قابل توجه منابع عمومی میانجامد .لذا
انتظار میرود که تخصیص اعتبارات عمرانی بخش کشاورزی و روستایی با کاهش رو به رو
شود ،چنان که این موضوع در مواقع دیگر نیز با کاهش درامدهای دولت رخ داده است.
با پذیرش تاثیر بحران کرونا بر بروز رکود اقتصادی و افزایش فقر و در شرایط اقتصاد تورمی
و گسترده بودن فقر در مناطق روستایی (مرکز اصلی تولید محصوالت کشاورزی) انتظار بر
این است که به منظور پایداری تولید ،بخشی از بهره برداران بخش کشاورزی و روستایی،
کوچک ومتوسط مقیاس در شرایط بحرانی مورد حمایتهای موثر و هوشمند قرار گیرند .در
61

حدود  75درصد بهره برداران کشاورزی در کشور را کشاورزی کوچک مقیاس (کمتر از 5
هکتار) تشکیل میدهند یعنی بیش از دو سوم زارعان کمتر از  5هکتار زمین زراعی و بیش
از چهار پنجم باغداران کشور کمتر از  5هکتار باغ دارند .این کشاورزان در تامین مالی،
سرمایه گذاری در فناوری ،به کارگیری روشهای جدید تولید ،به کارگیری ماشین آالت و
بازار فروش با مشکل مواجه هستند؛ لذا تامین معیشت و زندگی و تامین مالی آنان در شرایط
بحران کرونا و عوارض این بحران بر اقتصاد کشور ،با مشکل مواجه میشود.
همچنین بحران کرونا میتواند از طریق تضعیف و حذف نیروی کار فعال کشاورزی در
فعالیتهای مختلف باعث اختالل در چرخه تولید و فرآوری محصوالت متعدد دامی ،زراعی،
باغی و آبزی که کاربر هستند ،شود.
 -5جمع بندی و سیاستهای حمایتی پیشنهادی
نگرانی نسبت به شیوع این ویروس و تبعات آن برای سالمت شهروندان باعث شده است
تا در تمام کشورها مقامات سیاست گذار و مسئولین اجرایی به منظور کنترل شیوع ویروس،
مجموعهای از سیاست ها ،مقررات و الزامات را در خصوص فعالیتهای اقتصادی تدوین و
اجرا کنند .این الزامات تبعات زیادی برای فعالیتهای اقتصادی دارد .الزام کسب و کارها به
رعایت این الزامات باعث کاهش حجم فعالیت بنگاههای اقتصادی خواهد شد.
محدودیتهای اعمال شده توسط دولت میتواند بر سطح فعالیت آنها اثر گذار باشد .بنابراین،
آثار اقتصادی این پدیده بیش از سایر موارد قابل توجه بوده و به همین دلیل بسیاری از
کشورهای دنیا بستههای حمایت قابل توجهی را برای عبور از این بحران در نظر گرفته اند.
در بین بخشهای اقتصادی ،بخش کشاورزی نیز متاثر از آن خواهد بود ،اگر چه میزان اثر
پذیری آن نسبت به بخشهای صنعت و خدمات کمتر است.
هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته میشود باید بهطور همزمان به
بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسبوکارها و
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مردم که صورت میگیرد ،باید بهطور همزمان معطوف به آن باشد که سیاست اجرایی به
کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند.
شوک ناشی از کرونا ،اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می سازد .
به طوری که عرضه نیروی کار کاهش یافته (به دلیل سیاستهای قرنطینه خانگی که برای
کنترل شیوع بیماری ضروری است) ضمن این که در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکالتی
ایجاد شده است .شوک عرضه ،شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت .تعطیلی کسب
وکارها ،منجر به تعدیل نیروی کار می شود و کاهش درآمد خانوار ،کاهش تقاضا را به
همراه دارد .از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده ،خانوار را به تصمیم پس انداز
بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقالم غیرضروری ترغیب می کند .همین امر کاهش
تقاضای کل بیشتری را موجب می شود.
افت قیمت انرژی و کاالها باعث تضعیف سرمایه گذاری و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی
در کشورهای صادرکننده میشود ،اما با کاهش تقاضا انتظار میرود قیمت محصوالت اساسی
کشاورزی نیز کاهش یابد که این امر به طور باالقوه برای واردکنندگان ،تجار و مصرف
کنندگان موقعیت مناسبی است.
با ماندن در خانه پس از شیوع کرونا ،رها کردن شغل به دلیل ترس از مبتال شدن به
بیماری و یا اعمال قرنطینه عرضه نیروی کار کاهش یافته است .در صورت طوالنی شدن
بحران کرونا ،تولید بخشی از محصوالت کشاورزی مانند تولید گلهای زینتی ،غیرضرور
تلقی شده و با کاهش شدید تولید مواجه خواهند شد .همچنین با خانه نشین شدن مردم
و بالطبع با تغییر در الگوی مصرف ،تولید بخش قابل توجهی از تولیدات صنایع غذایی
مانند کنسرو ،کمپوت ،و ...با کاهش مواجه خواهد شد .لذا تولید در بخش کشاورزی و به
ویژه خدمات مرتبط) در زنجیره عمده فروشی و خردهفروشی ( وصنایع تبدلی کاهش
مییابد.
مواد خوراکی تقریباً  24درصد از هزینههای خانوار را پوشش میدهد ،اما به واسطه رکود
اقتصادی ،خانوارها نسبت به تأمین بخشی از هزینههای غذایی دچار مشکل شده اند .
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اعطای کارت اعتباری و پرداختهای نقدی تا حصول اطمینان نسبت به دریافت کافی
مواد غذایی توسط خانوارها باید عملیاتی شود.
هراس شرکای تجاری در کشورهای منطقه ازانتقال ویروس به کشورشان از طریق مراوده
با کشور ایران منجر به بستن مرزهای زمینی کشورهای عراق ،افغانستان وترکیه و مرزهای
هوایی در کشورهای ترکیه ،گرجستان و امارات شده است که این امر نیز فعالیتهای
تجاری با کشورهای همسایه ر ا مختل کرده ا ست و تأثیر نامطلوبی بر صادرات محصوالت
کشاورزی کشور دارد .ضمن اینکه پس زدگی بخشی از محصوالت کشاورزی صادراتی و
عرضه آن به بازار د اخلی ،موجب افت قیمت این محصوالت در ایران میشود .بدون شک
صادرات کشاورزی به عنوان موتور محرکه قوی میتواند منجر به رونق و جهش تولید شود.
بنابراین ،تو صیه میشود که محدودیتها و موانع صادراتی مورد بازبینی قرار گیرد
با توجه به محدودیتهای صورت گرفته از طرف کشورهای دیگر و همچنین نگرانی از
کاهش درآمدهای صادراتی غیرنفتی از یکسو و کاهش درامدهای نفتی از سوی دیگر،
مدیریت صادرات شامل پایش مستمر بازارهای هدف صادراتی ایران بر حسب محصول و
استخراج موانع صادراتی و بهرهگیری از رایزنی وزارت امور خارجه برای صدور کاالها به
کشورهای همسایه برای رفع موانع مزبور ضروری است .در خصوص پس زدگی کاالهای
کشاورزی صادراتی به بازار داخلی نیز الزم ا ست دولت آمادگی خرید کاالهایی مانند شیر،
تخم مرغ و ..را دا شته با شد تا به تولیدآسیب وارد نشود چون رفع چنین آسیبی بر تولید
میتواند تا دو سال طول بکشد.
از آنجایی که این بیماری منجر به رکود فعالیتهای اقتصادی میشود؛ درنتیجه با کاهش
درآمد افراد جامعه؛ تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن قیمت محصوالت غذایی کاهش
خواهد یافت .اما پس از این بحران به علت بازیابی شرایط اقتصادی و ترمیم درآمدها،
منجر به باالزدگی تقاضا در بازار خواهد شد .از آنجایی که تصمیم به تولید با یک وقفه
زمانی اتفاق میافتد ،احتماالً قیمتها افزایش یابند .ضمن اینکه به دلیل کاهش درآمد
تولیدکنندگان (ناشی از کاهش مصرف) ،ممکن است تولیدکنندگان برنامه کاهش تولید در
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آینده را در پیش گیرند ،که این موضوع مشکل مازاد تقاضا را تشدید خواهد کرد .بنابراین،
دخالت دولت جهت کاهش نوسانات عرضه و استفاده از مکانیسم ذخیره سازی میتواند
نقش بسزایی در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و غذایی در آینده ایفا کند.
باید حداکثر مراقبت از بر پا ماندن و فعال بودن زیرساختهای اساسی و بخشهای کلیدی
به ویژه صنایع تولیدکننده محصوالت غذایی به عمل آید .این صنایع در کاهش ضایعات
و افزایش بهرهوری تولید در بخش کشاورزی نقشی مؤثر دارند .لذا کمک به این بنگاهها
برای زنده ماندن در شرایط بحران از طریق کمک به تأمین مالی و اعتباری این بنگاهها و
قرار دادن محصوالت آنان در سبد معیشتی برای اقشار ضعیف میتواند مد نظر قرار گیرد.
مشکالت بخشهایی از فعالیتهای کشاورزی که مبتنی بر جابه جایی در جغرافیای کشور
هستند مانند کمباین داران) اغلب ساکن استان فارس هستند ،ولی برای برداشت غالت
در همه کشور جابه جا میشوند ( و زنبورداران و عشایرکوچنده در حمل ونقل و هزینههای
مترتب از آن را شاید بتوان به صورت پرداخت یارانه حمل ونقل ،معافیت مالیاتی به درآمد
کامیونداران ،بخشودگی بخشی از وام آنان و  ...جبران کرد .همچنین تسهیل جابه جایی
آنان) با رعایت مسائل مرتبط با بحران کرونا (نیز میتواند به کاهش مشکالت اینگونه
فعالیتها کمک کند .شایان ذکر است که ،مجموعه اقداماتی که به کاهش قیمت تمام
شده و استمرار تولید و کاهش قیمت مصرف کننده منجر شود را میتوان راهگشای شرایط
جدید تلقی کرد.
 -6بخش کشاورزی در پساکرونا
اهمیت استراتژیک محصوالت غذایی موضوعی است که هیج کشوری نمی تواند از آن غافل
شود .این جنبه قضیه آن قدر حساس و پرمخاطره است که میتواند روابط سیاسی بین
المللی کشورها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد .بنابراین بخش کشاورزی به لحاظ اهمیتی
که در امنیت غذایی و استقالل سیاسی کشور دارد نباید مورد کم توجهی قرار گیرد و هر
برنامه اصالحی اقتصادی بدون توجه و تاکید نسبت به این بخش راه به جایی نمی برد.
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از طرفی به نظر میرسد شیوع ویروس کرونا جایگاه بخش کشاورزی را بیش از گذشته
تقویت خواهد کرد و منجر به تغییر الگوهای ذهنی نسبت به این بخش میشود .از آنجایی
که شیوع این ویروس تجارت محصوالت کشاوزی و غذا را تحت تاثیر قرار داده است .از
این رو نمی توان برای همیشه چشم امید به واردات این محصوالت داشت ،زیرا در مواقع
بحرانی واردات محصوالت میتواند اصالت خود را از دست دهد .بنابراین انتظار میرود که
برای بخش کشاورزی در اقتصاد پساکرونایی نقش ویژهای قائل شد .ضمن اینکه جامعه
جهانی پس از کرونا سبک زندگی و سبد غذایی متفاوتی را تجربه خواهد کرد ،لذا انتظار
میرود که نقش مواد غذایی که تامین کننده تقویت کننده سیستم ایمنی بدن انسان هستند
جایگاه قابل توجهی پیدا کند .بنابراین باید سازوکارهای الزم برای آمادگی با این تغییرات
در طرف تولید و عرضه محصوالت کشاورزی و غذا ایجاد شود.
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اثرات کووید  19بر بخش صنعت و معدن
احمدعلی افکاری
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چکیده:
نگرانی از پاندمی کرونا دولتها را بر آن داشت که برای مدیریت بیماری ،تصمیمهایی اتخاذ کنند که البته
اجرای این تصمیمات نیازمند اعتبارات قابل توجهی است .
متناسب با ادامه روند موجود ،بخش صنعت ،معدن و صنایع معدنی در یک بازه کوتاه مدت و میان مدت از
شیوع این ویروس به طور جدی متاثر خواهند شد و آثار بلند مدت اقتصادی آن در ماهها و سالهای آینده
پدیدار خواهد شد  .در حوزه صنعت ،چالشهای اصلی شامل بالتکلیفی واحدهای تولیدی ،دیون عقب افتاده
سرمایه گذاران و کاهش مبادالت شرکتهای تجاری میباشد و با توجه به اینکه در استان فارس،
محصوالت سیمانی ،سنگهای ساختمانی و تزئینی ،کاشی و سرامیک از مهمترین محصوالت صنعتی
استان است ،لذا این دسته از صنایع آسیب جدی خواهند دید .اما برخی دیگر از صنایع مانند صنایع پائین
دستی پتروشیمی ،صنایعی که محصوالتشان در حوزه مقابله با ویروس کرونا قابل مصرف است از جمله
صنایع شوینده ،بخشی از صنایع نساجی و صنایع پالستیک در حال حاظر به دلیل افزایش تقاضا از شرایط
بهتری برخوردار خواهند بود .
وضعیت بخش صنعت و معدن پس از کرونا موجب خواهد شد که کشورها برای مدیریت این بخش،
راهبردهای جدیدی را در پیش بگیرند ،و دست یابی به یک تحلیل درست و عمیق ،دولتمردان را در ایجاد
تصمیمهای درست کمک خواهد کرد  .در مقاله حاضر پس از توضیح موارد فوق ،بررسی سیاستهای
حمایتی دولت از بخش صنعت و معدن مورد توجه قرار گرفته و نهایتاً سیاستهایی برای حمایت از بنگاههای
آسیب دیده پیشنهاد شده است
کلمات کلیدی:
کرونا ،صنعت ،سیاست ها

 -1مقدمه
*کارشناس ارشد علوم اقتصادی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
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نگرانی از گسترش ویروس همه گیر کرونا دولتها را بر آن داشت که برای مدیریت بیماری،
تصمیمهایی اتخاذ کنند که نتیجه آن تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد کشور است.
ریسک ویروس کرونا ( )19covid-به حدی است که میتوان آن را آغازی بر وقوع یک
رکود در اقتصاد جهانی دانست .قرنطینه خانگی و تعطیل و نیمه تعطیل شدن اغلب بنگاههای
اقتصادی در کشورهای درگیر کرونا ،اکنون اقتصاد کشورها را هم از طرف عرضه و هم از
طرف تقاضا دچار مشکل کرده است .مشکلی که حتی به مراتب حادتر از بحرانهای
اقتصادی چند دهه گذشته است .با کاهش تقاضا ،بنگاههای اقتصادی ،کسب و کارها و بویژه
کسب و کارهای کوچک تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار میگیرند .تاکنون این میهمان
ناخوانده برای کشورهای درگیر ،افت تولید ،کاهش رشد اقتصادی ،افزایش بیکاری و کاهش
اشتغال را همراه با افزایش تورم به همراه داشته است.
با توجه به زنجیره تأمین فعالیتها و ارتباط پیشین و پسین آنها با یکدیگر ،تعطیلی یک
فعالیت باعث تعطیلی زنجیرهای از فعالیت یا افت ظرفیت در زنجیره فعالیتهای مختلف
میشود .با توجه به اینکه قبل از شیوع کرونا ،اقتصاد ایران دچار مشکالت حادی بوده است،
اضافه شدن شوک شیوع ویروس کرونا ،معضالت اقتصادی را پیچیدهتر کرده است  .کاهش
تقاضا برای نفت به کاهش منابع درآمدی دولت شده است .و کاهش تقاضا برای صادرات
محصوالت بخشهای مختلف تولیدی کشورها از جمله محصوالت صنعتی و معدنی توسط
کشورهای همسایه به ویژه عراق ،منجر به کاهش درآمدهای ارزی دولت و بخش خصوصی،
تعطیلی و یا نیمه تعطیل شدن صنایع کشور و استان شده است که در نتیجه خسارتهای
مالی زیادی به کسب و کارهای مختلف وارد شده که اگر به فوریت برای برطرف شدن
مشکالت به وجود آمده و چگونگی حمایت از این دسته از کسب و کارها فکر عاجلی
اندیشیده نشود ،آسیبهای وارده مضاعف خواهد شد و احیاء این بخش از فعالیتها یکی از
چالشهای اصلی دولت و جامعه در آینده خواهد بود .این آسیبها عالوه بر خسارتهای
مالی به صاحبان کسب و کار موجب بیکاری نیروی انسانی شاغل در واحدها شده و میتواند
مشکالت اجتماعی در پی داشته باشد  .متناسب با ادامه روند موجود ،بخش صنعت ،معدن
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و صنایع معدنی در یک بازه کوتاه مدت و میان مدت به طور جدی متأثر خواهند شد و با
توجه به همهگیری جهانی این ویروس و تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد جهانی ،آثار بلند
مدت اقتصادی در ماهها و سالهای آینده پدیدار خواهد شد.
 -2تحلیل بخشهای صنعت و معدن در شرایط کرونا
در حوزههای صنعت و معدن رکود بازارهای جهانی ،کاهش تقاضا و ایجاد محدودیت در
صادرات این محصوالت ( به کشورهای همسایه از جمله عراق،ترکیه ،پاکستان ،افغانستان
و کشورهای حوزه خلیج فارس ) از مهمترین آثار شیوع این ویروس میباشد .از طرف دیگر
به دلیل وجود رکود داخلی ،کاهش مصرف داخلی محصوالت معدنی و صنعتی نیز مزید بر
علت شده و رکود و کاهش فعالیت بخشهای مختلف را به دنبال داشته است.
در حوزه صنعت ،چالشهای اصلی شامل بالتکلیفی واحدهای تولیدی ،دیون عقب افتاده
واحدهای تولیدی و عدم مراوده توسط شرکتهای تجاری میباشد .هر واحد تولیدی یک
زنجیره تولید دارد که با عدم حضور کارگران (حتی  20درصد نیروی کار) عمالً نمی تواند
تولید مورد نظر را داشته باشد .از طرف دیگر شرایط فعلی که هم حوزه تولید و هم بازار را
تحت تأثیر قرار داده است موجب نکول اقساط تسهیالت دریافتی توسط واحدهای تولیدی
از بانکهای عامل شده است .گرچه در بخشنامهها و بیانیهها ،بانکها اعالم همکاری با
واحدهای تولیدی نمودهاند اما آنچه در عمل رخ داده متفاوت از بیانها است و در مواردی
مشاهده شده که این اقدامات نه تنها تسهیل گرایانه نبوده بلکه از شرایط طبیعی نیر فاصله
گرفته است.
در سطح کشور از میان محصوالت مختلف صادراتی به سایر کشورها ،محصوالت زنجیره
فوالد ،مس ،سیمان ،سنگهای ساختمانی ،تزئینی و کاشی و سرامیک مهمترین محصوالت
صادراتی ایران است ،کل صادرات محصوالت معدنی و صنایع معدنی در  9ماه منتهی به
آذر سال  1398از نظر وزنی 42 ،میلیون تن و از نظر ارزشی  6.4میلیارد دالر بوده است و
از مجموع صادرات محصوالت معدنی و صنایع معدنی ،حدود  2.3میلیارد دالر به کشورهای
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همسایه (صادرات زمینی) انجام شده است  .کشورهای عراق ،ترکیه و افغانستان سه کشوری
هستند که بیشترین میزان صادرات محصوالت معدنی و صنایع معدنی به آنها انجام میشود.
در حال حاضر این کشورها مرزهای خود با ایران را به طور کامل مسدود کرده و یا
محدودیتهایی مانند قرنطینه  14روزه وضع کردهاند و امکان صادرات به این کشورها
فراهم نیست( .پایگاه خبری اقتصاد انالین)99/2/3-
با توجه به اینکه در استان فارس ،محصوالت سیمان ،سنگهای ساختمانی و تزئینی و
کاشی و سرامیک نیز از مهمترین محصوالت صنعتی تولیدی است بنابراین ،این دسته از
صنایع استان فارس نیز دچار مشکالت فوق هستند.
در شرایط همهگیری این بیماری ویروسی ،صنعت نفت و گاز در باال دست و پایین دست با
دگرگونی فراوانی مواجه شده است  .با توجه به رکود همه گیر جهانی و کاهش نیاز به انرژی
و در نتیجه کاهش شدید قیمت نفت ،قیمت محصوالت پتروشیمی در گروههای مختلف،
دارای الگوی خاص وقفههای زمانی متفاوت از تغییرات قیمت نفت است ،اما در شرایط فعلی
فراگیری آثار و تبعات ویروس کرونا تا حدودی معادالت مربوط به وقفههای زمانی را به هم
زده است و قیمت محصوالت پتروشیمی همزمان با افت قیمت نفت کاهش یافته است .با
توجه به همبستگی میان قیمت نفت و محصوالت پتروشیمی میتوان پیش بینی کرد که
درآمد صنعت پتروشیمی در سال  1399حداقل حدود  30درصد کمتر از درآمد سال 1398
خواهد بود .عالوه بر کاهش قیمت محصوالت پتروشیمی و در نتیجه کاهش درآمد واحدهای
پتروشیمی ،کاهش مقدار فروش محصوالت پتروشیمی به دلیل اتخاذ شرایط قرنطینه و
بسته شدن مرزهای زمینی توسط کشورهای همسایه ومشکالت پیش آمده در تخلیه بار
کشتیها در حمل دریایی نیز موجب کاهش بیشتر درآمد واحدهای صعتی تولید کننده
محصوالت پتروشیمی و کاهش درآمد ارزی این واحدها خواهد شد.
در استان فارس به دلیل وجود واحدهای پایین دستی صنعت نفت و گاز از جمله پتروشیمی
مرودشت ،این آسیب جدی خواهد بود .اما در خصوص صنایع پایین دستی پتروشیمی،
صنایعی که محصوالتشان در حوزه مقابله با ویروس کرونا قابل مصرف است ،از جمله
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صنایع شوینده ،بخشی از صنایع نساجی و صنایع پالستیک ،در حال حاضر به دلیل افزایش
تقاضا شرایط خوبی دارند ،اما نباید از این موضوع غافل شد که شرایط عمومی حاکم بر
اقتصاد جهانی به ویژه تعمیق رکود با وقفههای زمانی متفاوت ،گریبان همه بخشهای
صنعتی را خواهد گرفت.
گرچه کاهش در شاخصهای بازارهای مالی را میتوان عالمتی برای ورود اقتصاد جهانی
به یک دوره رکود به حساب آورد ،با این وجود باید توجه داشت که همه صنایع به یک
اندازه از گسترش بیماری کووید  19متاثر نشده اند .در بین سهمهایی که ارزش آنها کاهش
یافته است شاهد این هستیم که ارزش داراییهای مطمئن به میزان قابل مالحظهای افزایش
یافته است و کسب و کارهای مرتبط با حوزه بهداشت و درمان و کسب و کارهای مبتنی بر
نرم افزارهای کاربردی شاهد رشد بیشتری خواهند بود ولی بخشهایی از اقتصاد که
محدودیتهای کنترلی از سوی دولت جهت کنترل و کاهش ابتالء اعمال میگردد ،صدمه
بیشتری میبینند .با گسترش هرچه بیشتر ویروس کرونا در جهان ،بیشتر و بیشتر به مردم
توصیه میشود تا در خانه بمانند و خودشان را قرنطینه کنند .اولین کاری که مردم احساس
میکنند برای ماندن در خانه میبایست انجام دهند ،داشتن مواد اولیه ضروری مانند مواد
غذایی ،دارو ،مواد شوینده ،پاک کننده است و به همین دلیل صنعت مواد غذایی ،صنعت
دارویی و صنعت مواد بهداشتی جزو صنایعی هستند که مسلماً با افزایش تقاضا روبرو شده
اند .این تقاضا برای مواد غذایی فاسد نشدنی ،کنسروها و وسایل بهداشتی و ضد عفونی
کننده و شویندهها و همچنین داروهای مکملی که به منظور پیشگیری از ابتالء به بیماری
مصرف میشوند ،افزایش داشته است .قفسههای خالی در فروشگاههای سراسر جهان این
موضوع را به خوبی نشان میدهد.
بر اساس گزارش سازمان غذا و دارو تا پیش از بحران کرونا ،میزان تولید ماسک در کشور
بین  120تا  150هزار عدد بود که حدود  10تا  20درصد آن نیز صادر میشد .در حالی که
پس از شیوع کرونا در کشور ،نیاز روزانه به ماسک جراحی به  5الی  6میلیون عدد رسید،
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امروز کشور به ظرفیت تولید  1.5میلیون ماسک رسیده است که عمدتا صرف برطرف کردن
نیازهای مراکز بهداشتی و درمانی میشود.
سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش چندین برابری تقاضا برای ژل و محلولهای ضد
عفونی کننده اعالم کرده است که ظرفیت تولید این محصوالت به چندین برابر افزایش
یافته به نحوی که در حال حاضر  10برابر زمان قبل از اسفند سال  1398تولید میشود .در
مورد لباسهای ایزوله مخصوص کادر درمان نیز این اتفاق رخ داده است و ظرفیت تولید
 2000عدد بود که میزان تولید به شدت افزایش یافته است و پارچه آن نیز که وارداتی بوده
در داخل تولید میشود .این اخبار حکایت از این موضوع میکند که صنایع بهداشتی و
درمانی پس از شیوع کرونا از وضعیت مناسبتری برخوردار شده اند.
 -3وضعیت بخش صنعت و معدن پس از کرونا
امروزه جهان آنچنان درگیر مهار بیماری ناشی از شیوع ویروس کروناست که کمتر مجالی
برای فکر کردن به دوران پسا کرونا دست میدهد ،اما دیریا زود جهان با این دوران روبرو
خواهد شد .دورانی که بسیاری از ابعاد آن همچون خود ویروس کرونا مکتوم و ناشناخته
است .درحالی که برخی از کارشناسان ،دوران پسا کرونا را با دوران پس از جنگ جهانی
دوم ،دوران پسا جنگ سرد و حتی دوران پس از رکود اقتصادی جهانی در سال 2008
مقایسه میکنند ،اما باید اذعان کرد که هنوز بسیاری از تحلیل گران و آینده پژوهان درک
مناسبی از پیامدهای شیوع این ویروس ندارند و به همین دلیل شاید سخن گفتن از راهکار
مقابله با چالشهای احتمالی و تعیین خط مشیهای رفتاری در دوران پسا کرونا زود باشد.
با این حال نگاهی به نظرات و عقاید این اندیشمندان نشان میدهد ،درونگرایی اقتصادی
همراه با برون نگری اساسیترین راهکاری است که بی گمان بسیاری از کشورها در دوران
پسا کرونا در پیش خواهند گرفت.
استفن والت کارشناس سیاسی و استاد روابط بین الملل در دانشگاه هاروارد معتقد است ،این
ویروس همه گیر به تقویت دولتها و قدرتگیری احساس ملی گرایی میانجامند و رابین
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نیبلت ،مدیر پژوهشکده "چتم هاوس" لندن هم در این زمینه معتقد است در جهانی که
برخی کشورها از تحریمها و وابستگی متقابل اقتصادی به عنوان شکل جدیدی از دیپلماسی
فشار حتی در دوران شیوع کرونا استفاده میکنند که بی گمان کشورها را به سمت اتکاء به
درون و اتخاذ سیاستهایی میبرد تا تاب آوری خود را در مقابل چالشهای اینچنینی
افزایش دهند.
بسیاری از تحلیل گران همچون جان ایکنبری ،شالون اونیل ،ریچارد هاس و حتی جوزف
نای نیز معتقدند جهانی شدن نخستین مقولهای است که ویروس کرونا آن را با چالش مواجه
خواهد کرد .این اندیشمندان بر این عقیدهاند که جهانی شدن این امکان را برای شرکتها
فراهم کرد که بتوانند فرای مرزهای خود کشاورزی کنند و در سراسر دنیا به تولید بپردازند
و محصوالت خود را درست و به موقع به بازارهای هدف خود تحویل دهند و هزینههای
مربوط به انبارداری را از میان بردارند ،اما ویروس کرونا ثابت کرد میتواند عالوه بر انسان
ها ،کل سیستم به هنگام ( )Just-in-timeرا نیز آلوده و مختل سازد.
در چنین شرایطی و با توجه به زیانهای وارده به بازارهای مالی که دنیا شاهد آن بوده
است ،پیش بینی میشود شرکتهایی که از کرونا آسیب دیده اند ،بعد از عبور از این بیماری،
مدل سیستم به هنگام ( )jitو تولید پراکنده جهانی را به کناری میگذارند .پیامد این عمل
میتواند مرحله جدید از سرمایه داری جهانی باشد که زنجیرههای تأمین به خانه نزدیکتر
شده تا در برخورد با پدیده این چنینی بتوانند از خود محافظت کنند.
این اتفاق دیدگاه متعارف اقتصاد نئوکالسیک را به چالش کشیده است .دیدگاهی که شعار
دولت حداقلی و بازار حداکثری میداد و بحث آزادسازی اقتصادی را در مقیاس وسیعی
مطرح میکرد که در قالب دیدگاه اجماع واشنگتنی در چند دهه اخیر مطرح شده بود ،اما ما
به وضعیت اقتصاد امروز جهان که نگاه میکنیم ،متوجه میشویم که هر چه بنیه مالی و
لجستیک دولتها قویتر بوده ،بیشتر توانستهاند وضعیت کنونی را مهار کنند .دراین شرایط
دولتها باید زمینهای را فراهم کنند که مردم در خانه بمانند و نیازها و مایحتاج آنها توسط
دولت هایشان تأمین شود و این بدین معناست که مداخله دولت پذیرفته شده است و امروز
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حتی طرفداران اقتصاد آزاد محض هم پذیرفتهاند که در این شرایط میبایست دولتها
میدان داری کنند که اگر دولت منابع مالی کافی برای وظیفه جدید نداشته باشد آثار منفی
زیادی بجای خواهد گذاشت.
 -4شرایط اقتصادی پسا کرونا
همانطور که عنوان شد آثار اقتصادی ویروس کرونا هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا
اثر منفی خود را به جای گذاشته است و به همین دلیل دولت میبایست منابع الزم و
حمایتهای مالی و قانونی را در طرف تقاضا به خانوارها و در طرف عرضه به تولید کنندگان
ارائه کند .تولید کنندگان باید در این بازه زمانی که تولید نمی کنند یا حداقل تولید را دارند
از پشتیبانی الزم برخوردار بوده و همچنین خانوارها هم باید بتوانند قدرت خرید خود را در
حدی نگاه دارند که فروپاشی خانواده و فروپاشی اجتماعی شکل نگیرد و چنین حمایتهایی
صرفاً از دولت بر میآید.
 -5میزان تحت تأثیر قرار گرفتن کسب و کارها
گرچه کاهش در شاخصهای بازارهای مالی جهانی را میتوان عالمتی برای ورود اقتصاد
جهانی به یک دوره رکود به حساب آورد ،با این وجود باید توجه داشت که همه صنایع به
یک اندازه از گسترش بیماری کوید  19متأثر نخواهند شد .این بحران ترکیبی از خطر و
فرصت برای بخشهای مختلف اقتصاد کشورهاست .محدودیتهای چندگانهای که به دلیل
شیوع بیماری ایجاد شده ،رشد تقاضا برای برخی محصوالت و خدمات با توجه به سبک
زندگی جدید مردم به دنبال داشته است .شرکتهای ارائه دهنده خدماتی که به مردم این
امکان را میدهد تا بدون ترک خانه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،نه تنها در دوره بحران
دچار زیان مالی نمی شوند بلکه شاهد رشد نیز خواهند بود.
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بسیاری از کارشناسان صنعت پرداخت معتقدند که شیوع ویروس کرونا ،نقطه عطفی برای
تغییر شیوههای پرداخت در دنیا میشود و روشهایی که کمترین تعامالت انسانی را داشته
باشند جایگزین پرداخت با ابزارهای کنونی خواهد شد .خانه نشینی مردم و رعایت مسائل
بهداشتی برای مبارزه با کرونا باعث افزایش فروش انالین و رشد این صنعت نیز شده است.
به گفته مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ،مبلغ تراکنشهای غیر حضوری دراسفند
ماه  37درصد رشد داشته است .با حجم زیادی از مردم که در خانه ماندهاند طبیعی است که
به خریدهای آنالین از فروشگاههای اینترنتی روی بیاورند .در همین راستا شرکت آمازون
اعالم کرد که برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مشتریانش به دلیل شیوع ویروس کرونا،
قصد دارد  100هزار نیروی جدید در ایاالت متحده آمریکا استخدام کند .امیر حسین موسوی
مدیر روابط عمومی دیجی کاال گفته است که در حال حاضر در بخش محصوالت
سوپرمارکتی حدود  60درصد افزایش تقاضا داریم به طوری که بخش تأمین از بخش فروش
جا مانده است و یا صنعت مواد غذایی ،صنایع دارویی و صنایع مواد بهداشتی جزء صنایعی
هستند که مسلماً با افزایش تقاضا روبرو شده اند .این تقاضا برای مواد غذایی فاسد نشدنی،
کنسروها و وسایل بهداشتی و ضد عفونی کنندهها و شویندهها و همچنین داروهای مکملی
که به منظورپیشگیری از بیماری معروف میشوند ،افزایش داشته است.
کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی در گفتگو با خبرنگار تسنیم با بیان
اینکه محصوالت صنایع غذایی ایمنترین مواد غذایی در زمان شیوع ویروس کروناست،
گفته است که با توجه به باال بودن ذخایر استراتژیک کشور و فراوانی مواد خام و ظرفیتهای
باالی تولید ،تقاضاهای مردم پاسخ داده میشود .ایشان توضیح داده است که این روزها
مردم ترجیح میدهند خریدهای خود را به صورت یکجا از فروشگاههای مواد غذایی انجام
دهند به طوری که این موضوع تقاضا را برای مواد غذایی باال برده است و در مقاطعی باعث
خالی شدن قفسههای فروشگاهی شده است .ولی بخشهایی از اقتصاد که محدودیتهای
کنترلی از سوی دولت جهت کنترل و کاهش ابتالء اعمال میگردد ،صدمه بیشتری خواهند
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د ید .مصوبه هیأت وزیران در این مورد در رابطه با کسب و کارهای خرد و صنفی در
قسمتهای قبلی این گزارش آمده شد.
تأمین مواد اولیه یکی از بخشهای مهم یک فعالیت به شمار میرود .با توجه به
محدودیتهای به وجود آمده در بخش حمل و نقل ،تأمین مواد اولیه دستخوش تغییر مییابد.
عالوه بر این نگرانیهای به وجود آمده و با انگیزههای سود جویانه برخی از شرکتها باعث
میشود که این شرکتها ،محصوالت خود را به بازار عرضه نکنند که به معنای عدم
دسترسی سایر شرکتها به مواد اولیه است .به همین دلیل به دنبال شیوع ویروس کرونا،
تعداد زیادی از کارگاهها و فعالیتهای اقتصادی با مشکل در تأمین مواد اولیه خود مواجه
هستند .اما در شرایط بلند مدتتر به نظر میرسد موارد زیر میتواند جزو نتایج توسعه و
شیوع کرونا و به عبارتی شرایط پسا کرونا باشد.
 سبک زندگی:
سبک زندگی مبتنی بر فناوری اطالعات ،دور کاری ،آموزش از راه دور،کاهش سفر،
درمان از راه دور افزایش خواهد یافت.
 تفکر اجتماعی و اداره جامعه:
مفاهیم سوسیالیستی به سمت ناسیونالیستی تغییر جهت خواهند داد و حتی کاپیتالیزم
با مرزهای جغرافیایی باز تعریف خواهد شد.
 بلوکهای سیاسی:
بلوک شرق به دلیل موفقیت در کنترل بیماری و تأمین بهداشت نسبت به غرب بسیار
تقویت و رهبری ابر قدرتها خصوصاً آمریکا کمتر خواهد شد.
 اقتصاد جهان:
کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی و رکود جهانی هرچند برخی از کشورها را
ورشکسته و یا فقیرتر خواهد کرد اما برای ابرقدرتها که به درآمد باال عادت کردهاند
بسیار سنگینتر خواهد بود.
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 رفاه اجتماعی:
درآمد سرانه و رفاه اجتماعی کاهش یافته و افزایش ثروت به سختی محقق خواهد
شد.
 ابعاد کسب و کارها:
سازمانها در پی چابکی و کوچکتر شدن که آن را تست کردهاند خواهند رفت.
 تغییر کسب و کارها:
برخی از کسب و کارها به شدت نزول دائمی نموده و بدون بازنگری خالقانه و
مدیرنیزاسیون ،از بین خواهند رفت.
 اشتغال در کسب و کارها:
سلیقه عمومی به سمت بازارهایی با اتکای کمتر به نیروهای انسانی و فعالیتهای
فیزیکی خواهند رفت.
 مدل کسب و کار:
سازمانها به سمت زنجیرههای تأمین چندگانه داینامیک ولو با حذف تأمین کنندگان
وفادار و حتی مورد اعتماد خود و جایگزینی با در دسترس ترها خواهند رفت.
 فعالیتهای اقتصادی:
سازمانها به سمت سود کمتر اما ثبات بیشتر و تثبیت شاخصهای اقتصادی خواهند
رفت.
 فناوری اطالعات:
اهمیت فناوری اطالعات و  ITبه ویژه هوش مصنوعی چند برابر خواهد شد و کسب
و کارها متناسب بر پایه کلدن داده ( )Big dataبیشتر خواهد شد.
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 -6بررسی و تحلیل سیاستهای مورد نظر دولت از بخش صنعت و معدن
پس از شیوع ویروس کرونا
هیات وزیران در دو مصوبه جداگانه اقشار مختلف مردم و کسب و کارهای آسیب دیده از
ویروس کرونا را مورد حمایت قرار داده است .در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
و بر اساس دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا مصوب
هیات وزیران به تاریخ  ،99/1/5اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی،
اتوبوس ،مینی بوس ،و کرایههای بین شهری ،دستفروشان و کارگران فصلی روزمزد مورد
توجه قرار گرفتهاند و براساس مکانیزم خاصی و سقف مبلغی مشخص ،تسهیالت با نرخ
بهره حداقلی دریافت خواهند کرد.
بر اساس دومین مصوبه هیات محترم وزیران که در تاریخ  99/1/11به تصویب رسید،
بخشها و بنگاههای کسب و کارهای اقتصادی که دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری
کرونا شدهاند تعریف شدهاند و حمایتهای الزم دراین تصویبنامه نیز برای کاهش اثرات
اقتصادی شیوع بیماری کرونا که صرفا مربوط به بخشهای غیر دولتی و خصوصی است
پیش بینی شده است .در این تصویب نامه مراکز تولید غذاهای آماده ،مراکز مربوط به
گردشگری ،حمل و نقل عمومی ،دفاتر خدمات مسافرتی ،گردشگری و زیارتی ،تولید و توزیع
پوشاک ،تولید و توزیع کیف و کفش ،مراکز توزیع آجیل ،خشکبار ،قنادی ،بستنی و آبمیوه،
مراکزخرید ،باشگاهها و مجتمعهای ورزشی ،مراکز و مجتمعهای فرهنگی ،مراکز تولید،
توزیع و فروش صنایع دستی به عنوان کسب و کارهایی که بیشترین آسیب را از شیوع
ویروس کرونا متحمل شدهاند تعریف شده است.
صرفا دو فعالیت تولید و توزیع پوشاک و تولید و توزیع کفش در مصوبه هیات وزیران مورد
توجه قرار گرفتهاند و حمایت از این فعالیتها محطوف به استمهال حق بیمه سهم کارفرما
برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت سال  1399توسط سازمان تامین اجتماعی و هم
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چنین استمهال هزینههای برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه
 1399توسط وزارتخانههای نیرو و نفت میباشد.
از طرف دیگر بر اساس یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران ،تأمین  750هزار میلیارد ریال
تسهیالت با نرخ  12درصد به منظور پرداخت به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده از
شیوع ویروس کرونا است .رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که مشاغل مشمول این
مصوبه در ستاد اقتصادی دولت و با همکاری نظام بانکی مشخص و دستورالعمل مربوطه
به شبکه بانکی ابالغ شده است .طبق این مصوبه ،این تسهیالت به واحدهای آسیب دیده
که اشتغال خود را حفظ کردهاند پرداخت خواهد شد.
شورای پول و اعتبار در روز  13اسفندماه سا ل 1398در خصوص مشکالت به وجود آمده
برای فعاالن اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک در بازپرداخت تسهیالت
دریافتی به دلیل شرایط حاکم بر جامعه ناشی از شیوع ویروس کرونا مصوبهای به صورت
زیر به بانکهای عامل برای اجرا ابالغ نمود:
« با توجه به مشکالت حادث شده برای صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای
کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و یا با مشکالت مالی
مواجه شدهاند و با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها که مصادیق آن در
مصوبه دولت محترم تعیین خواهد شد ،اقساط تسهیالت آنها و نیز اقساط قرض الحسنه
کلیه اشخاصی که طی ماههای اسفند  ،98فروردین و اردیبهشت  99سررسید میشود و به
دلیل شرایط به وجود آمده قادر به پرداخت وام و تسهیالت و یا اقساط تسهیالت خود در
موعد مقرر نیستند .منوط به اینکه بدهی آنها تا تاریخ  98/10/1در طبقه جاری باشد میتوانند
اقساط سه ماهه مذکور را پس از پایان دوره بازپرداخت نمایند».
 -7بررسی سیاستهای حمایتی دولت از بخش صنعت و معدن
همانطور که در باال عنوان شد دو مصوبه یکی برای اقشار و خانوادههای آسیب پذیر و
دیگری برای بنگاهها و کسب و کارهای آسیب پذیر در هیأت وزیران به تصویب رسیده که
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صرفاً در مصوبه دوم تولید و توزیع پوشاک و تولید و توزیع کیف و کفش از بخش صنعت
مورد حمایت قرار گرفتهاند که بیشتر مشاغل صنفی بخش صنعت را شامل میشود ،اما در
مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی تأمین  750هزار میلیارد ریال تسهیالت با نرخ حمایتی
 12درصد به واحدها و کسب کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا مورد توجه قرار گرفته که
بررسیها حاکی از آن است که تاکنون هیچ دستورالعمل مشخصی برای عملیاتی کردن این
حمایت به دستگاههای اجرایی ابالغ نگردیده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
تاکنون ،حمایتی از ناحیه دولت برای حمایت از فعاالن بخش صنعت و معدن صورت نگرفته
است.
 -8نتیجهگیری و پیشنهادات
ویروس کووید 19فقط یک شوک بزرگ به مبانی اقتصادی نیست ،این شوکی به فنا ناپذیری
بازار است .این شوک باعث ایجاد یک دیوار میان عرضه و تقاضا با بازخوردهای تکمیلی در
اقتصاد واقعی میشود.
نظرسنجی اقتصاددانان برتر نشان میدهد که تأثیر شوک تقاضا بزرگتر از شوک عرضه
خواهد بود ،بدین معنی که اثرات اقتصادی کووید  19به دلیل کاهش هزینه کرد افراد،
بزرگتر از اثرات ناشی از اختالل در زنجیرههای عرضه و کاهش نیروی کار در ارتباط با
بیماری خواهد بود.
بدون شک رکود در بنگاهها باعث خواهد شد تا صاحبان کسب و کار ،اقدام به تعدیل نیروی
کار خود کنند که هزینههای اجتماعی باالیی را به کشور تحمیل خواهد کرد .بنابراین دولت
باید در این حوزه ورود کند و بر اساس تجربه کشورهای دیگر از جمله چین ،بسته جامع
حمایتی طراحی و اجرا نماید .در کشور ما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت بهداشت
درگیر موضوع کنترل و درمان بیماری است ابعاد اقتصادی موضوع دراین ستاد به خوبی
دیده نشده است .به عبارتی دیگر میبایست ستاد مبارزه با کرونا در سطحی باالتر و با
اختیاراتی جامعتر تشکیل میشد که بتواند به ابعاد مالی و اقتصادی مبارزه با پیامدهای شیوع
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بیماری کرونا ورود کند .گرچه اقداماتی توسط بخشهای مختلف در رابطه با ابعاد مالی و
اقتصادی اتخاذ گردیده اما از انسجام الزم برخوردار نیست .برای مثال بانک مرکزی،
دستورالعملی را برای کمک به تسهیالت گیرندگان قرض الحسنه صادر و آنها مهلت سه
ماهه در بازپرداخت اقساط داده است .روشن است که این تسهیالت بیشتر به خانوارها تعلق
گرفته و جزو تسهیالت خرد به شمار میرود و هرچند کمک خوبی به خانوارها میکند اما
بنگاهها وکسب و کارهایی که با رکود مواجه شدهاند باید مورد حمایت قرار گیرند .باید بسته
طراحی شده به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک در بخش صنعت و معدن و
همینطور واحدهای متوسط که از این بیماری آسیب دیدهاند مورد توجه قرار گیرند.
برای جبران آسیبهای وارده به کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشور چین،به عنوان
اولین کشوری که ویروس کرونا در آن شیوع پیدا کرد ،دولتهای محلی و مرکزی برای
پایدار کردن تولید و کسب و کارها ،سیاستهای ترجیحی اعالم کردند ،این سیاستها شامل
سیاستهای مالیاتی ،تأمین مالی ،تأمین اجتماعی ،یارانهها و کاهش اجاره بها میشود.
امکان تأخیر در پرداخت مالیات کسب و کارهای کوچک و متوسط ،کاهش اجاره بهای این
شرکتها،حذف عوارض اداری برای شرکتهای آسیب دیده از جمله عوارض راه ،فاضالب
و پسماند ،پرداخت یارانه به فعالیتهای تحقیق و توسعه در کسب و کارهای کوچک و
متوسط ،افزایش حمایتهای مالی شامل دسترسی این شرکتها به تأمین مالی ،افزایش
دوره بازپرداخت وامها و کاهش هزینه تأمین مالی و نیز پرداخت هزینههای بیمه بیکاری
توسط دولت برای شرکتهایی که نیروی کار خود را اخراج نکردهاند و ارائه یارانه تأمین
اجتماعی به این شرکتها به نحوی که شرکت میتواند یک بار مشمول  30درصد یارانه
سهم بیمه تأمین اجتماعی برای سه ماه شود و اگر افزایش در متوسط نیروی کار  20درصد
و بیشتر باشد شرکت مشمول  50درصد یارانه تأمین اجتماعی برای سه ماه خواهد بود.
همانطور که عنوان شد شیوع ویروس کرونا ،بخشهای عرضه و تقاضا را به موازات همدیگر
تحت تأثیر قرارداده و حتی شوک ناشی از طرف تقاضا بزرگتر از شوک وارد شده ناشی از
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طرف عرضه میباشد ولی با توجه به اهداف این پژوهش ،پیشنهاداتی در جهت جبران
آسیبهایی که به طرف عرضه وارد شده است ،ارائه میگردد.
 -9سیاستهای حمایتی از بنگاههای آسیب دیده
 حمایت دولت از بنگاههایی که به علت کاهش تقاضا دچار آسیب شدهاند از طریق
کاهش هزینه سربار کارگر و مشروط کردن حمایت به حفظ حداقل  90درصد نیروی
کار تا شهریور 99
 افزایش  6ماهه مهلت زمانی برای پرداخت بیمه و مالیات
 تعویق مدت زمان قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی
 تعویق سه ماهه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
 ایجاد مکانیسم و خطوط جدید برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها با شرایط سهل
و نرخ ترجیحی
 امهال و تنفس  6ماهه وصول مطالبات معوق
 استمهال ،تمدید سررسید و یا تجدید وامهای ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی
 ارائه قیمت ترجیحی برخی از نهادهها همچون انرژی برای مدت  6ماه
 پیش بینی ساز و کارهای مناسب برای تقویت و حمایت از سازمان تأمین اجتماعی
 تسریع در استرداد مطالبات مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صادراتی
 تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه ،ماشین آالت و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی
در حداقل زمان و حذف تشریفات
 رعایت شفافیت کامل در نحوه اعطاء تسهیالت و کمکها به بخشهای مختلف صنعت
به منظور جلوگیری از ایجاد رانت برای بخش خاصی از صنایع
 اعطای بستههای حمایتی به صورت کاال کارت به کارگران بخش صنعتی آسیب دیده
با دوره تنفس  6ماهه
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 تشکیل هیأتهای ویژه متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه ،وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،وزارت بهداشت ،سازمان ملی استاندارد و نمایندگان بخش خصوصی به
منظور رفع مشکل انسداد مرزها و فراهم کردن زمینه صادرات به کشورهای همسایه
از جمله عراق ،ترکیه ،افغانستان و پاکستان
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فهرست منابع و ماخذ:
 گزارش موسسه مشاوره مکنزی درباره تأثیر کرونا بر کسب و کارها -گردآوری و ترجمه:واحد برنامه ریزی شرکت حمل و نقل ریلی رجا
 گزارش ارزیابی آثار کرونا بر اقتصاد استان اصفهان – اتاق بازرگانی اصفهان کرونا ویروس و استارتاپ ها :فرصتها و چالشها – مرکز پژوهشی اندیشکده سرآمد خالصه پیشنهادات اقتصادی کوتاه مدت – اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزیتهران
 جزئیات بسته حمایتی وزارت صمت برای صنایع آسیب دیده از کرونا -کووید  :19سناریوها و استراتژیهای کسب و کار – اقتباسی از گزارش " Briefing

 "Materialsترجمه و تخلیص  :پیشران (مرجع آینده پژوهی کسب و کار)
 نگاه اقتصاد دانان داخلی به سیاستهای اقتصادی پسا کرونا – اتاق بازرگانی خراسانرضوی
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اثرات کووید  19بر بخش خدمات
***

عبدالحمید سنگی* ،فهیمه برومندی** و سعیدرضا زارعی
چکیده:

یکی از بخشهای تأثیرپذیر ناشی از شیوع ویروس کرونا ،بخش خدمات است .در این مقاله ضمن بررسی
شرایط کشور و استان در پیش از گسترش ویروس در بخش خدمات با استفاده از اطالعات حسابهای ملی
و منطقهای بر اساس برآورد سال 1398مشاهده میشود که در بخش خدمات کشور زیربخشهایی چون
عمدهفروشیوخردهفروشی ( 23/64درصد) و فعالیتهای اداری ( 1/09درصد) به ترتیب بیشترین و کمترین
سهم ارزش افزوده و در بخش خدمات استان فارس ،زیربخشهایی چون امالک و مستغالت (26/35درصد)
و اطالعات و ارتباطات (0/58درصد) به ترتیب بیشترین و کمترین سهم ارزش افزوده از خدمات استان را
شامل میشوند .پس از شیوع ویروس کرونا زیربخشهایی همچون فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین
جا و غذا ،حملونقل و فعالیتهای مالی و بیمه از مهمترین فعالیتهای اقتصادی هستند که در سطح کشور
و استان به طور مستقیم تأثیر پذیرفتهاند .برخی فعالیتها نیز هرچند ممکن است در حال حاضر با مشکل
جدی روبهرو نشده باشند ،اما با طوالنیتر شدن دوران کرونا ،پیشبینی رکود این فعالیتها دور از انتظار
نخواهد بود .پیشبینی شرایط بخش خدمات در دوران پسا کرونا تحت تأثیر مدت زمان وجود ویروس تا
کشف واکسن آن و شدت آسیبهای وارد شده بر هریک از زیربخشهاست بهطوریکه پیامدهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن بر تمام شئونات زندگی تأثیرگذار خواهد بود .به عنوان مثال شرایط دورکاری
کارمندان و کاهش سفرهای غیرضروری بر زیربخش حملونقل اثر دارد و موجب پررنگتر شدن خمات
فناوری ارتباطات و اطالعات ( )ITدر هریک از زیربخشها و تغییرات ساختاری در آنها میشود .در انتها
ضمن بررسی و تحلیل سیاستهای موردنظر دولت برای مقابله با آثار منفی مقابله با کووید 19-پیشنهاد
شده که تصمیمهای مناسب حمایتی در جهت بهیود وضعیت بخشهای آسیبدیده و توسعه بخش خدمات
اتخاذ و شرایط و تسهیالت الزم برای توسعه و راهاندازی فروشگاههای مجازی و اینترنتی فراهم گردد.
* کارشناس ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستمها و معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
** دانشجو دکتری آمار و کارشناس اجرای طرح آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
*** کارشناس ارشد آمار ریاضی و کارشناس آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
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همچنین راه اندازی نظام جامع آماری مناسب به منظور جمع آوری اطالعات مربوط به عملکرد فعالیتهای
صورت گرفته در هریک از زیر بخشها؛ پیگیری برنامههای کاری شیفتی و تهیه امکانات مرتبط با دورکاری
در شرایط شیوع کرونا بسیار راهگشا خواهد بود.
کلمات کلیدی :کووید ،19بخش خدمات ،پیامدهای اقتصادی

88

 -1مقدمه
ویروس کرونا با گسترش روزافزون ،اغلب کشورهای جهان را درگیر پیامدهای اقتصادی
خود کرده است .در ایران هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر که با گسترش این ویروس
درگیر هستند ،فعالیتهای اقتصادی تحت تأثیر موارد مختلفی مانند کاهش رفت وآمدها،
نااطمینانی و احتیاط مصرف کنندگان ،تعطیلی برخی کسب وکارهای دارای تعامل اجتماعی،
کاهش تقاضای بسیاری از صنایع و خدمات و مسدود شدن مسیرهای ارتباطی با سایر
کشورها میباشد .ویژگی مهم گسترش کرونا از نظر اقتصادی این است که این بحران هم
باعث شوک منفی عرضه و هم شوک منفی تقاضا است .شوک منفی عرضه به دلیل بر هم
خوردن زنجیره تأمین ،کاهش عرضه نیروی کار و کاهش بهرهوری رخ داده است و شوک
منفی تقاضا هم ناشی از نااطمینانی مصرفکنندگان و افزایش پس انداز احتیاطی ،کاهش
مسافرتها و کاهش قدرت خرید است.
بخش خدمات شامل مجموعه فعالیتهایی است که به تولید ارزش از طریق محصوالت
غیرقابل مشاهده یا ناملموس منجر میشود .بخش خدمات بخش وسیعی از فعالیتها از
جمله حملونقل ،خدمات شهری و خدمات وابسته به فناوریهای اطالعاتی پوشش میدهد.
با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاهها ،مراکز
خدماتی و ...بسیاری از مشاغل و کسب وکارها با کاهش تقاضا و فروش کاالها و خدمات
خود مواجه شدند .بدین ترتیب یکی از بخشهای بسیار تأثیرپذیر ،بخش خدمات است .البته
بیکاری و از دست دادن درآمدها ناگزیر به کاهش تقاضای مؤثر و آثار پیوسته و زنجیره ای
بر سایر دستهها و فعالیتها می انجامد .در این گزارش ابتدا با بررسی سهم ارزش افزوده
فعالیتهای مختلف اقتصادی در زیربخشهای خدمات طی سالهای گذشته در استان و
کشور به بررسی و تحلیل شرایط پیش از گسترش ویروس پرداخته ،سپس ضمن بررسی و
تحلیل شرایط در زمان وجود ویروس پیامدهای آسیب یا تعطیلی موقت آنها در نتیجه شیوع
کرونا بر اقتصاد کشور و استان بررسی شود .در ادامه نیز ضمن بررسی و تحلیل سیاستهای
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مورد نظر دولت برای مقابله با آثار منفی مقابله با کووید ،19-سیاستها و اقدامات پیشنهادی
ارائه میگردد .در انتها نیز به بحث و نتیجهگیری پرداخته میشود.
 -2بررسی و تحلیل شرایط بخش خدمات پیش از گسترش ویروس
در این بخش با بررسی سهم ارزش افزوده فعالیتهای مختلف اقتصادی در زیربخشهای
خدمات طی سالهای گذشته در استان و کشور به بررسی و تحلیل شرایط پیش از گسترش
ویروس پرداخته میشود .الزم به ذکر است که ارزش افزوده فعالیتها طی سالهای -96
 1390طبق محاسبات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران و برای سالهای 1396-98
برآوردی میباشد .روند سهم بخشهای عمده اقتصادی از کل تولید در فاصله سالهای 1390
لغایت  1398در سطح کشور و استان به ترتیب در نمودارهای  1و  2ارائه شده است.
همانگونه که مشاهده میشود ،در همهی سالهای دوره مورد بررسی بخش خدمات
باالترین سهم را در تولید ناخالص داخلی در سطح کشور و استان داراست.

ن م ودار  : 1س ه م بخ ش ه ای ع م ده اقت ص ادی از ت و ل ی د
ن اخ ا لص داخ لی در سط ح ک ش ور  -در ص د
60/00

50/00
40/00
30/00
20/00
10/00
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

0/00

كشاورزي ،شكار ،جنگلداري و
5/42 6/72 7/76 8/36 9/49 8/93 8/36 8/03 8/95
ماهیگیری
40/33 38/65 38/40 33/97 26/81 29/09 30/92 34/87 33/16

صنعت و معدن

43/61 44/72 44/08 47/71 54/43 51/60 50/50 46/73 46/14

خدمات

90

ن م ودار  : 2س ه م بخ ش ه ای ع م ده اقت ص ادی از ت و ل ی د
ن ا خ ا لص دا خ لی در سط ح ا س ت ان  -در ص د
60/00
50/00

40/00
30/00
20/00
10/00
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

0/00

كشاورزي ،شكار ،جنگلداري و
9/87 11/37 13/91 14/65 16/30 14/38 13/46 12/94 14/42
ماهیگیری
14/43 17/09 15/97 14/90 12/77 13/30 13/80 15/13 14/97

صنعت و معدن

43/77 45/06 44/75 47/99 54/16 51/49 50/26 46/45 45/70

خدمات

نمودار  3و  4سهم ارزش افزوده زیر بخشهای مختلف بخش خدمات از کل ارزش افزوده
این بخش به ترتیب برای سطح کشور و استان در سال  1398را نشان میدهد .با توجه به
نمودار  ،3در بخش خدمات کشور زیر بخشهایی چون
 -1عمده فروشی و خردهفروشی ،تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت ()23/64
 -2امالک و مستغالت ( 21/92درصد)
 -3حمل و نقل و انبارداری و پست ( 14/24درصد)
 -4اداره امور عمومی ،خدمات شهری و تامین اجتماعی ( 12/27درصد)
 -5فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مدد کاری اجتماعی ( 8/10درصد)
به ترتیب بیشترین سهم ارزش افزوده (در مجموع سهمی بیش از  80درصد) از خدمات
کشور را شامل میشوند و همچنین زیربخشهایی چون
 -1فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی ( 1/09درصد)
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 -2فعالیتهای هنر ،سرگرمی ،تفریح و سایر خدمات ( 1/53درصد)
 -3فعالیتهای حرفهای ،علمی و فنی( 2/39درصد)
 -4فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا( 2/54درصد)
 -5اطالعات و ارتباطات ( 2/83درصد)
 -6فعالیتهای مالی و بیمه ( 4/04درصد)
 -7آموزش ( 5/42درصد)
به ترتیب کمترین سهم ارزش افزوده (در مجموع سهمی حدود  19/83درصد) از خدمات
کشور را شامل میشوند.
استان فارس با دارا بودن حدود  6/07درصد از جمعیت کل کشور و وسعت جغرافیایی قابل
توجه ،سهمی حدود  4/7درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست که در بخش خدمات
نیز سهمی حدود  4/8درصد از ارزش افزوده خدمات کشور را به خود اختصاص داده است.
با توجه به نمودار  ،4در بخش خدمات استان زیر بخشهایی چون
 -1امالک و مستغالت (  26/35درصد)
 -2عمده فروشی و خردهفروشی ،تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت (21/32
درصد)
 -3حمل و نقل و انبارداری و پست ( 14/74درصد)
 -4اداره امور عمومی ،خدمات شهری و تامین اجتماعی ( 12/81درصد)
 -5فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مدد کاری اجتماعی ( 10/87درصد)
به ترتیب بیشترین سهم ارزش افزوده (در مجموع سهمی حدود  86/06درصد) از خدمات
استان را شامل میشوند و همچنین زیر بخشهایی چون
 -1اطالعات و ارتباطات ( 0/58درصد)
 -2فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا ( 0/98درصد)
 -3فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی ( 1/05درصد)
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 -4فعالیتهای هنر ،سرگرمی ،تفریح و سایر خدمات ( 1/08درصد)
 -5فعالیتهای حرفهای ،علمی و فنی ( 1/49درصد)
 -6فعالیتهای مالی و بیمه ( 1/98درصد)
 -7آموزش ( 6/75درصد)
به ترتیب کمترین سهم ارزش افزوده (در مجموع سهمی حدود  13/92درصد) از خدمات
استان را شامل میشوند.
نمودار  :3سهم ارزش افزوده زیر بخشهای مختلف از ارزش افزوده بخش خدمات در
سطح کشور در سال 1398
23/64
21/92

امالک و مستغالت
14/24
12/27

اداره امور عمومی ،خدمات شهری و تامین اجتماعی
8/10

آموزش

5/42
4/04
2/83
2/54
2/39
1/53
1/09
25/00

20/00

15/00

10/00

5/00

اطالعات و ارتباطات
فعالیتهای حرفهای ،علمی و فنی
فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی
0/00

نمودار  :4سهم ارزش افزوده زیر بخشهای مختلف از ارزش افزوده بخش خدمات در
سطح استان در سال 1398
26/35

عمده فروشی و خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه…

21/32
14/74
12/81
10/87

اداره امور عمومی ،خدمات شهری و تامین اجتماعی
آموزش

6/75
1/98
1/49
1/08
1/05
0/98
0/58
30/00

25/00

20/00

15/00

10/00
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5/00

فعالیتهای حرفهای ،علمی و فنی

فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی
اطالعات و ارتباطات
0/00

در خصوص سهم بخشهای اقتصادی از اشتغال در کشور نیز باید گفت که در زمستان
 1398بخش خدمات با  52/7درصد باالترین سهم و بخش صنعت و معدن و کشاورزی به
ترتیب سهم  31/7و  15/6درصدی داشتهاند .در استان نیز سهم بخشهای اقتصادی از
اشتغال برای خدمات ،صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب  28/4 ،52/1و 19/5درصد بوده
است .نمودار  5سهم اشتغال هریک از این بخشها در سطح کشور و استان را نشان میدهد.
نمودار :5سهم شاغلین بخشهای مختلف

15/6
19/5
52/1

31/7

خدمات

28/4

صنعت

52/7

کشاورزی

 -3بررسی و تحلیل شرایط بخش خدمات در زمان وجود ویروس
پس از تأیید رسمی ورود ویروس به کشور در اواخر بهمن ماه ،افزایش تعداد مبتالیان و با
توجه به اهمیت دستورالعمل های بهداشتی برای کاهش سرعت گسترش ویروس ،موارد
مختلفی مانند کاهش رفت و آمدها ،نااطمینانی و احتیاط مصرف کنندگان ،تعطیلی کسب
وکارهای عمومی و اجتماعات و مسدود شدن مسیرهای ارتباطی با سایر کشورها بر
فعالیتهای اقتصادی اثر گذاشته و منجر به تعطیلی بسیاری از کسب وکارهای حوزه خدمات
گردیده است .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در گزارشی تحت عنوان "درآمدی بر آثار
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شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران" با استفاده از روش حذف فرضی و بررسی سهم ستانده
و ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی بیان میکند که فعالیتهای حمل و نقل زمینی به جز
راهآهن ،امور عمومی و خدمات شهری ،فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین غذا و آشامیدنی
و ساخت پوشاک ،مهمترین فعالیتهای اقتصادی هستند که آسیب و یا تعطیلی موقت آنها
آسیب زیادی بر اقتصاد وارد خواهد ساخت .به عنوان مثال آسیب فعالیتهای خدماتی مربوط
به غذا و آشامیدنی منجر به کاهش ستانده فعالیتهای محصوالت غذایی ،عمده فروشی و
خردهفروشی ،فعالیتهای مربوط به غذاو آشامیدنی ،دامداری و زراعت میشود .در ادامه به
جزئیات برخی از این زیر بخشها توجه نمایید.
زیر بخش فعالیت خدماتی تأمین جا و غذا با توجه به اینکه اغلب هتلها و سایر مراکز
اقامتی و فعالیتهای زیرمجموعه گردشگری تعطیل شدهاند تحت تأثیر مستقیم میباشد .زیر
بخش فعالیتهای هنر ،سرگرمی ،تفریح و سایر خدمات با توجه به اینکه سالنهای تئاتر و
نمایش ،باشگاههای ورزشی ،موزهها ،ساختمانها و اماکن تاریخی ،کتابخانهها ،شهربازیها
و سایر فعالیتهای سرگرمی و تفریحی طبقهبندی نشده نیز به طور کامل تعطیل شدهاند،
آسیب جدی دیده است .در زیر بخش آموزش نیز مدارس ،مهدکودک ها ،دانشگاهها و سایر
فعالیتهای آموزشی نیز به طور کامل تعطیل شدهاند اما ارائه خدمات آموزشی با استفاده از
اینترنت و به صورت مجازی صورت میگیرد .در زیر بخش فعالیتهای مربوط به سالمت
انسان و مدد کاری اجتماعی برخی فعالیتهای پزشکی که مربوط به اورژانس و مراقبتهای
مربوط به بیماران کرونایی است با رشد صد درصدی ارائه خدمات فعالیت میکنند ولیکن
سایر فعالیتهای پزشکی مانند قلب ،مغز ،جراحی و  ...با کاهش شدید فعالیت مواجه شدهاند.
بنایراین با توجه به افزایش هزینههای بیماران کرونایی و کاهش درآمد فعالیتهای پردرآمد
پزشکی این زیربخش با کاهش درآمد مواجه خواهد بود .در زیر بخش حمل و نقل و انبارداری
و پست ،با توجه به کاهش تقاضا ،فعالیت حمل ونقل هوایی با خسارتهای مالی شدیدی
روبرو شده است .عالوه بر این فعالیتهای مالی و بیمه نیز به طور مستقیم تأثیر پذیرفتهاند.
البته زیر بخش اطالعات و ارتباطات با ایجاد زیر ساختهای الزم میتواند نقش مهمی در
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ارائه خدمات داشته باشد و با توجه به افزایش تقاضا در این دوران ،به نظر میرسد سهم
ارزش افزوده این زیر بخش در خدمات نسبت به سالهای گذشته افزایش یابد .الزم به
ذکر است که با گسترش شیوع ویروس کرونا برخی فعالیتها مانند فعالیتهای خدماتی در
حوزه بازار آنالین کاالهای سوپر مارکتی و فیلم ،فعالیتهای عرضه کننده محصوالت
بهداشتی و شوینده ،میوه فروشی و عطاری با افزایش تعداد مشتری و فروش محصوالت
مواجه شدهاند اما با توجه به سهم ناچیز آنها به نظر نمیرسد این گروه کوچک فعالیتها
بتوانند تأثیر منفی سایر فعالیتها بر رشد تولید ناخالص داخلی را خنثی کنند .بنابراین به طور
کلی با شوک منفی که به هریک از زیر بخشهای خدمات وارد شده بسیاری از گروه
فعالیتها با کاهش تقاضا مواجه شدهاند و منجر به کاهش درآمد و بحران بیکاری شده است
و بدین ترتیب رفاه خانوارهای زیادی تحت تأثیر قرار گرفته است .مرکز پژوهشهای اتاق
ایران در گزارشی تحت عنوان "اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا ضرورت حمایت از
کسب وکارها" بیان میکند "شیوع کرونا در اقتصاد کشور و روند رو به گسترش این بیماری
در سطح جهان ،ضمن برهم زدن بسیاری از معادالت و پیشبینیها ،از تحمیل شرایط
سختتر بر اقتصاد کشورمان در شرایط تحریمی حکایت خواهد داشت؛ چراکه شرط اصلی
برای کنترل شیوع کرونا ویروس ،کاهش حداکثری تعامالت اجتماعی غیر ضرور در ماههای
آینده خواهد بود و الزمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی است .بر این
اساس میتوان نتیجه گرفت که شیوع ویروس کرونا در کشور ،وضعیت رکود تورمی اقتصاد
کشور در ماههای آتی را تشدید خواهد کرد و کسب و کارها به واسطه این وضعیت بیش از
گذشته آسیب دیده و تضعیف خواهند شد".
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در دوران گسترش ویروس کرونا ،بازار کارنیز از هر دو سمت عرضه و تقاضا تحت تأثیر
قرار میگیرد .از سویی تعطیلی و کاهش فعالیتها منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای
نیروی کار میشود و از سوی دیگر عرضه نیروی کار نیز به دلیل درگیر شدن بخشی از
نیروی کار با بیماری یا اقدامات خود محافظانه و کاهش تعامالت بازار با کاهش عرضه
نیروی کار مواجه است .در مجموع بخش خدمات که باالترین سهم از اشتغال را در دوران
قبل از ویروس داشته است با بحران جدی در وضعیت اشتغال روبرو میشود .در ادامه روند
سهم برخی فعالیتهای آسیب پذیر از بخش خدمات به ترتیب در سطح کشور و استان در
نمودار  8و  9نشان داده شده است .شناخت کافی از سهم این فعالیتها ،برآوردی از میزان
آسیب پذیری در این بخش را در اختیار ما قرار میدهد.
نمودار  :8روند سهم فعالیت های آسیب پذیر از بخش خدمات
درسطح کشور -درصد

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

4/50
4/00
3/50
3/00
2/50
2/00
1/50
1/00
0/50
0/00

0/20 0/20 0/29 0/39 0/35 0/32 0/34 0/30 0/35

حمل و نقل هوایی

0/39 0/37 0/37 0/36 0/40 0/35 0/40 0/37 0/35

تأمین جا(اقامتگاهها)

فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا
1/73 1/94 2/09 2/18 2/29 2/20 2/38 2/11 2/19
و آشامیدنيها(رستورانها و) ...
4/00 3/34 2/41 2/11 2/27 2/00 2/04 1/84 1/49

بانک و موسسات مالی

0/99 1/37 1/16 1/08 1/01 1/06 1/14 1/17 1/25

بیمه

2/82 2/39 1/92 2/02 2/30 2/29 2/27 1/95 1/90

آموزش متوسطه عمومي و
متوسطه فني و حرفهاي

0/74 0/81 0/78 0/76 0/76 0/68 0/75 0/69 0/71

هنر ،سرگرمی و تفریح
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نمودار  :9روند سهم فعالیت های آسیب پذیر از بخش خدمات
درسطح استان -درصد
6/00

5/00
4/00
3/00
2/00
1/00
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

0/00

0/27 0/28 0/40 0/52 0/49 0/44 0/42 0/45 0/46

حمل و نقل هوایی

0/44 0/43 0/42 0/41 0/44 0/39 0/42 0/38 0/39

تأمین جا(اقامتگاهها)

فعالیتهاي خدماتي مربوط به غذا
0/47 0/54 0/60 0/61 0/62 0/59 0/65 0/58 0/59
و آشامیدنيها(رستورانها و) ...
2/65 2/33 1/59 1/09 1/02 0/79 0/81 0/81 0/84

بانک و موسسات مالی

0/80 1/11 0/96 0/75 0/88 0/86 0/88 0/88 0/91

بیمه

5/04 3/50 2/81 2/65 3/09 3/62 3/66 3/19 3/05

آموزش متوسطه عمومي و
متوسطه فني و حرفهاي

0/58 0/67 0/64 0/61 0/57 0/52 0/52 0/48 0/45

هنر ،سرگرمی و تفریح

 -4پیش بینی شرایط بخش خدمات در شرایط پساکرونا (کشور و استان)
کرونا بحران بهداشتی و اقتصادی همه گیر سال جدید است ،در حال حاضر عوارض و
پیامدهای شیوع این ویروس در زندگی فردی و کسبوکارها تجربه میشود .علی رغم
امیدواری به بهبودی شرایط ،باید آمادگی ذهنی الزم را برای مواجهه با سناریوهای احتمالی
داشته باشیم؛ چرا که خوش بینی مفرط ما را گمراه خواهد نمود و از گرفتن تصمیمات درست
و تدوین برنامههای جایگزین ممانعت خواهد کرد .در کنار اضطراب بیماری ،نگرانیهای
ناشی از رکود ،بیکاری ،تعطیلی کسبوکارها و از میان رفتن درآمد در اغلب استانهای
کشور وجود دارد و با این حال پیش بینی رشد مثبت نزدیک به صفر برای اقتصاد ایران در
سال  1399تحقق نمییابد .همانطور که در بخش قبل ذکر شد بسیاری از بخشهای خدمات
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در دوران کرونا دچار عدم رونق شدهاند و طوالنیشدن این مدت ،آسیبهای جبران ناپذیری
به هریک از این بخشها وارد خواهد نمود.
پیش بینی شرایط بخش خدمات در دوران پسا کرونا تحت تأثیر مدت زمان وجود ویروس
تا کشف واکسن آن و شدت آسیبهای وارد شده بر هریک از زیر بخشهاستبه طوری که
پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ناشی از وجود ویروس ،بر تمام شئونات زندگی
تأثیرگذار خواهد بود .به عنوان مثال شرایط دورکاری کارمندان ،کاهش سفرهای غیرضروری
بر زیربخش حملونقل تأثیر میگذارد و موجب پررنگتر شدن خدمات فناوری ارتباطات و
اطالعات ( )ITدر هریک از زیربخشها و تغییرات ساختاری در آنها میشود .درعین حال
انتظار میرود با اتخاذ سیاستهای مناسب ،در دوران پسا کرونا کسب و کارها در هریک از
بخشها رونق یافته و وضعیت هریک از آنها به سمت بهبودی رود .به طور مثال با توجه
به تعطیلی اغلب هتلها و سایر مراکز اقامتی و فعالیتهای زیرمجموعه گردشگری،
خسارتهای مالی شدیدی در دوران وجود ویروس به بخش گردشگری وارد شده است که
در این راستا اتخاذ سیاستهای مناسب و تصمیمات درست بسیار راهگشا خواهد بود.
 -5بررسی و تحلیل سیاستهای مورد نظر دولت در بخش خدمات برای
مقابله با آثار منفی مقابله با کووید19-
در دوران شیوع کرونا ،با توجه به تعطیلی کسب و کارها و افزایش بیکاری و هزینههای
زندگی ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی هدفمند بیش از پیش نمایان است .بدین ترتیب
دولت در راستای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و رفاه خانوارهای کم درآمد اقداماتی
به شرح زیر در نظر گرفته است:
 کمکهای بالعوض (کمک معیشتی) به خانوارهای کم درآمدپرداخت وام یک میلیونی به خانوارها تعویق پرداخت اقساط وامهای قرض الحسنه تعویق پرداخت مالیات99

 اجرای طرح یارانه دستمزد و همچنین مشوق بیمه کارفرما از سوی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی
عدم احتساب سوءسابقه دارندگان چک برگشتی در سه ماه اسفند  98و فرودین و اردیبهشتعلی رغم در نظر گرفتن شرایط کنونی دولت اعم از تحریمهای بیسابقه ،کاهش شدید
قیمت نفت و افزایش هزینههای بهداشتی ویژه کرونا ،اقذامات حمایتی بیشتری جهت ایجاد
آرامش روحی و روانی در جامعه به خصوص اقشار آسیب پذیر امری ضروری است.
 -6ارائه سیاستها و اقدامات پیشنهادی
با توجه به اینکه در شرایط بحرانی اتخاذ تصمیمات سریع ،راهگشا و نافذ امری ضروری
است؛ اقدامات ذیل جهت توسعه بخش خدمات در زمینه افزایش اشتغال و افزایش سهم آن
پیشنهاد میشود:
 اتخاذ تصمیمهای مناسب حمایتی در جهت بهبود وضعیت بخشهای آسیب دیده شرایط و تسهیالت الزم برای توسعه و راهاندازی فروشگاههای مجازی واینترنتی؛ تأخیر در بازپرداخت اصل و فرع وام ها؛کاهش یا تأخیر در پرداخت مالیات یا بدهیهای مرتبط با دولت؛ اعطای تسهیالت الزم برای سرمایه در گردش واحدهای خدمات؛ ارائه قیمت ترجیحی برخی از نهادهها همچون حاملهای انرژی؛ تعلیق مالیات بر ارزش افزوده برای بازیابی تولید و اشتغال در بخش خدمات؛ اعطای معافیتهای مالیاتی برای بنگاههای خرد آسیب پذیر؛ تقسیط مالیاتی بنگاههای خدماتی و مشاغل خرد آسیب پذیر؛ مزایای مرتبط با بیمههای اجتماعی و بیکاری بر صاحبان مشاغل خرد و کارگران آنها؛ حذف یا تعویق دریافت حقوق دولتی و عوارض شهردار یها؛ استمهال تسهیالت بانکی؛ عدم اعمال مقررات تنبیهی برای چکهای برگشتی؛100

 سیاستهای حمایتی منطقهای در استانهای کانون شیوع کرونا؛ کاهش نرخ تسهیالت سرمایه در گردش برای بنگاههای آسیب دیده پرداخت یارانه به بنگاههای آسیب دیده (در صورت امکان به گونهای که مشوق نوآوریو افزایش تولید باشد)
 استمهال وامهای غیر از قرض الحسنه برای کسب و کارهای آسیب دیده. ایجاد و راه اندازی نظام جامع آماری مناسب به منظور جمع آوری اطالعات مربوط بهعملکرد فعالیتهای صورت گرفته در هریک از زیر بخشها
 بازنگری و اصالحات در قوانین و مقررات موجود به منظور افزایش سرعت فرآیند وافزایش اثر بخشی و بهبود بهرهوری؛
 انجام سرمایه گذاریهای مورد نیاز برای توسعه بخش خدمات و زیر بخشهای آنخصوصاً سرمایههای بخش خصوصی و تالش برای جذب سرمایههای خارجی از طریق
تکمیل ،بهبود و اصالح زیرساختهای الزم؛
 -7نتیجهگیری و پیشنهادات
بخش خدمات بخش وسیعی از فعالیتها از جمله حملونقل ،خدمات شهری و خدمات
وابسته به فناوریهای اطالعاتی و  ...پوشش میدهد و در نتیجه شیوع ویروس کرونا،
کسبوکارهای مختلفی ازجمله بسیاری از زیربخشهای خدمات با مشکل جدی در تقاضا
روبهرو شدهاند و این کاهش تقاضا اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر سایر بخشهای
اقتصادی دارد .بدین ترتیب ،برخی فعالیتها هرچند ممکن است در حال حاضر با مشکل
جدی روبهرو نشده باشند ،اما با طوالنیتر شدن دوران کرونا ،پیشبینی رکود این فعالیتها
دور از انتظار نخواهد بود و بایستی برای آنها چارهاندیشی کرد .بنابراین راه اندازی نظام
جامع آماری مناسب به منظور جمع آوری اطالعات مربوط به عملکرد فعالیتهای صورت
گرفته در هریک از زیر بخشها؛ پیگیری برنامههای کاری شیفتی و تهیه امکانات مرتبط با
دورکاری در شرایط شیوع کرونا ضروری است .همچنین پیشنهاد میگردد هریک از کسب
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و کارها محرکهایی را که تا حد زیادی بر نقدینگی مؤثر هستند مثل کاهش هزینهها و
بهینهسازی سرمایهگذاریها شناسایی و اجرایی کنند .در خریدهای آنالین پیشنهاد میگردد
بر محصوالتی که به فروش میرسند ،نظارت دقیقی انجام شود و از طریق حذف جریمه لغو
سفارشات ،ارائه مدلهای سفارش منعطف ،ارائه تخفیف و  ...از مشتریان خود حمایت کنند.
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فهرست منابع و ماخذ:
 اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،معاونت بررسیهای اقتصادی.
(« .)1399توصیههای مککنزی برای نحوه بازگشایی اقتصاد در زمان شیوع کووید-
 ،»19ویرایش اول.
 انجمن مدیران صنایع« .)1399( .طبقهبندی یافتههای پژوهشهای اقتصادی مرتبط
با آثار اقتصادی ویروس کرونا و ارائه برخی راهکارها» ،ویرایش اول.
 نجفی ،بنفشه و صالحی ،سپیده« )1392( .اهمیت بخش خدمات در اقتصاد کشور»،
مرکز آمار ایران ،دفتر حسابهای اقتصادی».
 مرکز آمار ایران ،اطالعات حسابهای ملی.)1398( .
 مرکز آمار ایران ،نتایج طرح آمارگیری نیروی کار.)1398( .
 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی (« .)1398در باره مقابله با شیوع ویروس
کرونا ( ،)8بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن» ،ویرایش
اول.
 مرکز پژوهشهای اتاق ایران ( « .)1398اقتصاد ایران گرفتار با ویروس کرونا ضرورت
حمایت از کسب وکارها».
 وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،معاونت امور اقتصادی« .)1398( .درآمدی بر آثار
شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران» ،ویرایش اول.
 وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،مؤسسه مطالعات پژوهشهای بازرگانی.
(«.)1398سیاستها و اقدامات پیشنهادی برای جبران آثار سوء اقتصادی ناشی از شیوع
بیماری کرونا»
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بازرگانی داخلی و خارجی و کووید 19
علی طیبی

*

چکیده
شیوع ویروس کرونا در کشور و استان همه بخشهای اقتصادی از جمله بازرگانی را تحت تاثیر قرار
داده است .از آنجاییکه فعالیتهای بازرگانی در دو بخش داخلی و خارجی طیف وسیعی از مشاغل از مرحله
تأمین مواد اولیه تا عرضه کاال و خدمات به مصرف کنندگان را در بر میگیرد ،بنابراین تأثیر این بحران بر
فعالین این بخش قابل توجه بوده است .در این گزارش به شرایط این بخش به تفکیک بازرگانی داخلی و
خارجی در دورههای زمانی قبل ،حین و پس از شیوع ویروس کرونا پرداخته شده و سپس سیاستهای
دولت در این زمینه معرفی و پیشنهادات برای کاهش عوارض شیوع این ویروس بر فعالین این بخش ارائه
شده است.
کلمات کلیدی :کرونا ،پساکرونا ،بازرگانی داخلی ،بازرگانی خارجی

* کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و رئیس گروه امور اقتصادی ،سرمایه گذاری و مشارکت مردمی
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 -1مقدمه
فعالیتهای بازرگانی در جریان تولید و عرضه کاال و خدمات نقش اساسی به عهده دارد
و در واقع حلقه ارتباط دهنده بین عوامل تولید ،کاال و مصرف کنندگان میباشد .بطوریکه
این بخش از یک طرف مواد اولیه و واسطه برای تولید را تامین مینماید و از طرف دیگر
کاالهای تولیدی را به دست مصرف کنندگان میرساند.این مجموعه فعالیت ،بنا به موقعیت
مکانی و حیطه جغرافیایی به دو بخش بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تقسیم میشود و
شامل فعالیتهایی از قبیل سفارش خرید ،تامین ،ذخیره سازی ،نگهداری ،نقل و انتقال و
توزیع مواد اولیه ،کاالهای واسطه و کاالهای نهایی میباشد .در این حوزه ،مجموعهای از
تجار و شرکتهای بازرگانی ،بنگاههای عمدهفروشی و خردهفروشی ،شرکتهای پخش،
فروشگاههای زنجیرهای ،انبارها ،سیلوها ،سردخانهها و بخش وسیع شبکه حمل و نقل فعال
هستند .بنابراین همانطور که روشن است این بخش نقشی مهم در تولید و توزیع کاال و
خدمات ارائه میکند و همچنین طیف وسیعی از مشاغل را شامل میشود.
مجموعه فعالیتهای بازرگانی،متاثر از دو بخش عرضه و تقاضای اقتصاد میباشند .با
شیوع ویروس کرونا در جهان و کشور هر دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد دچار آسیب
شده و بالتبع بخش بازرگانی در دو نقش تامینکننده مواد اولیه و کاالهای واسطه برای
بخش تولید و همچنین توزیع کننده محصوالت تولیدی در بین مصرف کنندگان و ارائه
خدمات مرتبط ،دچار صدمه شده و فعاالن این بخش که سهم قابل توجهی از اشتغال را به
خود اختصاص میدهند دچار مشکالت ناشی از این بحران گردیدهاند .بنابراین این بخش
نیز همانند سایر بخشهای آسیبدیده از بحران موجود ،نیازمند توجه ویژه و اتخاذ سیاست-
های مناسب برای جلوگیری از ورود لطمات بیشتر به فعالین در آن حوزه میباشد که به
تفکیک دو بخش بازرگانی داخلی و خارجی به آن پرداخته خواهد شد.
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 -2بازرگانی داخلی
-2-1بررسی و تحلیل شرایط پیش از گسترش کرونا

اقتصاد کشور از ماههای قبل از شیوع کرونا با مشکالتی از قبیل تحریمهای اقتصادی
آمریکا ،افزایش نرخ ارز و رکود تورمی مواجه بود به طوریکه در نه ماهه اول سال 1398
رشد اقتصادی منفی  7/6درصد با احتساب بخش نفت و صفر درصد بدون لحاظ بخش نفت
و تورم حدود  35درصد را در کارنامه خود داشتهاست .این شرایط باعث ایجاد رکود در بازار
کسب و کارهای خرد و متوسط گردیده بود و فعالین این بخش با اثرات منفی ناشی از این
وضعیت ،با کاهش فروش و سود خود به دلیل کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان از یک
طرف و افزایش هزینههای جاری مانند اجاره محل ،حمل و نقل ،آب ،برق ،گاز از طرف
دیگر مواجه بودند .این وضعیت قابل تعمیم به همه استانها و از جمله استان فارس میباشد.
با نگاه به سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی و اشتغال استان ،اهمیت و فراگیری
موضوع بیشتر نمایان میشود .اگرچه محاسبه دقیق این سهم با اطالعات در دست و تقسیم
بندیهای موجود فعالیتها بر اساس اطالعات رسمی کشور امکان پذیر نیست ولی میتوان
این گروه از فعالیتها را شکل دهنده بخش قابل توجه بخش خدمات دانست که سهم باالی
 50درصد در تولید ناخالص و اشتغال استان دارد.
در استان فارس تعداد  152060واحد صنفی دارای پروانه کسب با  380150نفر شاغل
در حال فعالیت میباشند .واحدهای صنفی استان به چهار رسته تولیدی ،خدمات فنی ،توزیعی
و خدماتی تقسیم میشوند .واحدهای صنفی استان از  24158واحد تولیدی با  15/9درصد
سهم 27501 ،واحد خدمات فنی با  18/1درصد سهم 80911 ،واحد توزیعی با  53/2درصد
سهم و  19490واحد خدماتی با  12/8درصد سهم تشکیل شدهاند .با لحاظ فعالین بدون
پروانه کسب و همچنین ایجاد اشتغال غیرمستقیم این بخش ،میزان اهمیت کسب و کارهای
خرد در اقتصاد و اشتغال استان روشن میشود که سهم قابل توجهی میباشد.
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 -2-2بررسی و تحلیل شرایط در زمان وجود ویروس

با انتشار اخبار شیوع کرونا در کشور در اواخر بهمنماه ،رکود در کسب و کارهای خرد
خود را نمایان ساخت و پس از چند روز و در آستانه سال نو این موضوع شدت گرفته و در
ایام عید نوروز که پررونقترین ماههای فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط است ،این
امربه نقطه اوج خود رسید .از آنجاییکه درآمد و سرمایه در گردش کسب و کارهای خرد،
وابسته به میزان خرید مردم میباشد و اگر تقاضای مردم کاهش یابد بسیاری از این مشاغل
نمیتوانند خود را حفظ کنند این امر باعث شد تا درآمد شب عید این مشاغل با رکود زیاد
مواجه شده یا در بسیاری از موارد بدون درآمد باشند.
خسارت شیوع ویروس کرونا در بخشهای کشاورزی ،صنعت وخدمات متفاوت میباشد
و قطعا اثر گذاری این بحران بر بخش خدمات و به خصوص کسب و کارهای خرد بیشتر
بود .با توجه به سهم باالی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال و سهم باالی
کسب و کارهای خرد و متوسط در این بخش ،رکود و تعطیلی این بخش میتواند تأثیر
بسزایی در تولید و اشتغال استان داشته باشد .بنابراین عدم حمایت از این مشاغل به منظور
حفظ آنها از طرف دولت ،باعث میشود که بخشی از این مشاغل تعطیل و از مدار فعالیت
اقتصادی خارج شوند و افزایش بیکاری را به دنبال داشته باشند .بخش قابل توجهی از
فعاالن کسب و کارهای خرد و متوسط ،مکانهای فعالیت خود را اجاره نمودهاند و بدیهی
است که در صورت نداشتن درآمد و عدم امکان پوشش هزینهها ،ناچار به تعطیل نمودن
فعالیتهای خود هستند .در دوره زمانی شیوع ویروس اگرچه همه کسب و کارهای خرد
دچار لطمه شدند ولی میزان آسیب وارده بنا به ماهیت مشاغل و مدت زمان تعطیلیشان با
یکدیگر متفاوت بود و میتوان آنها را با لحاظ نمودن میزان آسیب دیدگیشان طبقه بندی
کرد و منابع حمایتی در دسترس را متناسب با میزان خسارت وارد شده اختصاص داد .در
ادامه نمونهای از طبقه بندی صورت گرفته که میتواند با اعمال نظر متخصصین امر ،آن را
دقیقتر و اجرایی نمود ارائه شده است.
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گروه اول :مشاغلی که فعالیت آنها باعث تجمع جمعیت شده و امکان شیوع ویروس بسیار
افزایش مییابد .این گروه از مشاغل با افزایش شدت شیوع ویروس در اسفندماه از طرف
دولت به عنوان مشاغل پرخطر یا با ریسک زیاد شناخته شده و فعالیت آنها ممنوع اعالم شد
که با خسارت ناشی از تعطیلی مواجه شدند .از کسب و کارهای این گروه میتوان به رستوران
ها ،تاالرهای مراسم و عروسی ،سفرهخانهها ،کافیشاپها ،بیرونبرها و طباخیها ،کبابیها،
فعالیتهای حوزه فرهنگی مانند سالنهای سینما و تئاتر ،موزهها ،کتابخانهها ،نمایشگاههای
محصوالت هنری،فعالیتهای حوزه ورزشی مانند باشگاههای ورزشی ،استخرها،مراکز
تفریحی و سرگرمی مانند گیمنتها ،شهربازیها و سایر فعالیتهای سرگرمی و تفریحی،
مراکز آموزشی مانند مهد کودکها ،آموزشگاهها،کارگران ساختمانی ،معلمان حق-
التدریسی،دستفروشیها ،حمل و نقل مسافری داخل و بیرون شهری ،مراکز درمانی مانند
دندانپزشکیها اشاره نمود.
گروه دوم :کسب و کارهایی که فروش شب عید برای آنها حیاتی بوده و بخش عمدهای
از درآمد ساالنه آنها را پوشش میدهد .از مشاغل این گروه میتوان به فروشندگان پوشاک،
آجیل ،خشکبار ،شیرینی ،فعالیتهای حوزه گردشگری مانند هتل ها ،هتل آپارتمانها و سایر
مراکز اقامتی(مسافرخانهها،مهمانپذیر ،زائرسراها و بوم گردیها) ،آژانسهای مسافرتی،
شرکتهای خدمات تور گردشگری ،آرایشگاههای زنانه و مردانه ،خشکشوییها ،شرکتهای
خدمات نظافتی و مشاغل مشابه اشاره نمود.
گروه سوم :مشاغلی که شیوع ویروس کرونا تاثیر منفی بر فروش آنها نداشته یا تاثیر خیلی
کم داشته و حتی ممکن است این بحران باعث رونق کسب و کار آنها شده است.از کسب
و کارهای این گروه میتوان میوه فروشان ،فروشندگان مرغ ،ماهی ،گوشت ،نانواییها ،سوپر
مارکتها و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای ،عطاریها ،داروخانههاو عرضه کنندگان
محصوالت ایمنی بهداشتی مانند مواد ضدعفونیکننده ،ماسک ،دستکش ،لوازم بهداشتی،
داروهای تقویت کننده بدن و ویتامینها اشاره نمود.
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گروه چهارم :سایر مشاغل که در وضعیت بینابین قرار میگیرند و شیوع ویروس باعث از
بین رفتن یا رکود زیاد کسب و کار آنها نشده و آسیب کمتری از بحران دیده اند .از کسب
و کارهای این گروه میتوان تعمیرکاران خودرو ،ابزار فروشان ،فروشندگان و تعمیرکاران
لوازم خانگی ،فروشندگان نهادههای کشاورزی ،پمپ بنزینها ،نمایشگاههای اتومبیل و سایر
مشاغلی که در سه گروه فوق قرار نمی گیرند را نام برد.
-2-3پیشبینی شرایط در پسا کرونا

از دید برخی از صاحبنظران ،همانطور که دوران پسا آنفوالنزا و ایدز در جهان نبوده،
دوران پسا کرونا نیز وجود نخواهد داشت و باید با زندگی با این ویروس عادت کرد .با تأمل
در این دیدگاه که خیلی به دور از واقعیت نیز نیست حداقل نباید منتظر از بین رفتن این
ویروس در کوتاهمدت بود .به نظر میرسد این ذهنیت که شیوع این ویروس ،موجی کوتاه
است که به زودی گذر کرده و اثرات مخربی که داشته به سرعت رفع و پس از آن ،اقتصاد
کشور و استان در زمان کوتاه به شرایط عادی باز خواهد گشت بهدور از واقعیت است.
بنابراین اثرات اقتصادی این ویروس در ایجاد رکود اقتصادی و بیکاری ،در دورانی بلندمدت
گریبانگیر استان و کشور بوده و در صورت از بین رفتن کامل ویروس نیز تأثیر آن در اقتصاد
استان محسوس خواهد بود .این تاثیر در بخشی از کسب و کارهای خرد همانند اغذیه
فروشیها ،رستورانها ،مجموعههای ورزشی و تفریحی و فعالیتهای گردشگری بیشتر بوده
و باعث تعطیلی تعدادی از آنها خواهد شد.
میزان تاثیر کرونا بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور و استان به صورت قطعی قابل
پیش بینی نیست و با توجه به مدت پایداری این ویروس در کشور ،تاثیر آن متفاوت خواهد
بود و به عبارتی این امر بستگی به میزان پایداری این ویروس و شدت شیوع آن دارد.
چنانچه پس از آزادسازی فعلی فعالیتها که به صورت مرحلهبندی در حال اجرا میباشد
شاهد گسترش شیوع ویروس و به اوج رسیدن آن در کشور نباشیم ممکن است کسب و
کارهای خرد به حالت عادی فعالیت خود نزدیک شوند .اگرچه اثرات این بحران در رونق
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مجدد بسیاری از کسب و کارها تا مدتی پایدار خواهد بود و با سرعت زیاد شاهد رونق آنها
نخواهیم بود چون قبل از شیوع ویروس نیز این مشاغل کمابیش با مشکالت عدیده دست
به گریبان بودند و شیوع ویروس در ایام عید ضربه مهلکی به پیکر کم جان آنها وارد نمود.
در صورتیکه شیوع این ویروس پس از آزادسازی فعالیتها در کشور ،دوباره اوج بگیرد و
همچنین ماندگار باشد قطعا اوضاع اقتصادی و فعالیت کسب و کارهای خرد نیز تحت تاثیر
شرایط ،مجددا با رکود و تعطیلی بیشتر مواجه خواهد شد .این امر تعدیل نیروی کار را در
پی داشته و علی رغم وضع نامطلوب اشتغال در کشور و استان ،به خیل بیکاران افزوده
خواهد شد .بدین ترتیب مشکالت اقتصادی استان در کسب و کارهای خرد که دارای سهم
قابل توجهی در اقتصاد استان میباشد در شرایط پسا کرونا نیز پایدار بوده و برگشت به حالت
عادی زمانبرخواهد بود.
-2-4بررسی و تحلیل سیاستهای مورد نظر دولت برای مقابله با آثار منفی کووید
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دولت پس از شیوع ویروس کرونا جهت کاهش آسیبهای وارده ،بستههای حمایتی را
در نظر گرفت و اعالم نمود که بخشهایی از آن اجرایی شده است .بخشی از این حمایتها
برای مصرفکنندگان(طرف تقاضا) و بخشی دیگر برای تولیدکنندگان بخشهای
مختلف(طرف عرضه) منظور گردید که در زیر به آنها پرداخته میشود .البته باید به این نکته
توجه داشت که حمایت از گروههای کمدرآمد و مصرفکنندگان ،باعث ایجاد رونق در کسب
و کارهای خرد از طریق افزایش و تقویت تقاضا میگردد و به عبارتی حمایت از اقشار کم
درآمد به طور غیرمستقیم در درآمد کسب و کارهای خرد اثرگذار خواهد بود.
گروه اول اقشار آسیب پذیر که مورد حمایت دولت قرار گرفتهاند حدود  3میلیون نفر هستند
که حقوق ثابت و مالکیت نداشتهاند و کمک بالعوض از  200تا  600هزار تومان در سه
مرحله اسفندماه  98و فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری دریافت نمودهاند و پرداخت این
کمکها در دو مرحله دیگر نیز ادامه خواهد داشت .این پرداخت در خانوار یک نفره  200هزار
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تومان ،دو نفره  300هزار تومان ،سه نفره  400هزار تومان ،چهار نفره  500هزار تومان و
پنج نفره و باالتر  600هزار تومان میباشد.
گروه دوم اقشار آسیب پذیر که مورد حمایت دولت قرار گرفتهاند حدود  4میلیون نفر
هستندکه درآمد فصلی یا روزمزد دارند که کارت آنها بین یک تا دو میلیون تومان شارژ
میشود و با تنفس دوماهه از یارانه آنها طی دو سال کسر میگردد و  8درصد از سود
تسهیالت را دولت متقبل میشود یعنی تسهیالت پرداختی به آنها با نرخ سود  4درصد
میباشد.
گروه سوم  78میلیون نفر هستند که در صورت تقاضا ،یک میلیون تومان با سود  4درصد
در کارت خریدشان شارژ میگردد.
همچنین دولت  50هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری ،تعویق سه ماهه
تسهیالت قرض الحسنه سررسید شده ،برداشت یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی
برای پوشش حمایتها و تامین دارو و تجهیزات پزشکی را در نظر گرفته است.
دولت برای کاهش اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا در بخشهای اقتصادی کشور
سیاستهای حمایتی از قبیل اعطای  750هزار میلیارد ریال تسهیالت به کسب و کارهای
آسیب دیده با نرخ سود  12درصد ،بسته حمایتی از مودیان مالیاتی شامل تمدید سررسید
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مهلت سه ماهه برای پرداخت بدهی آنها و درخواست 5
میلیارد دالر استقراض از صندوق بین المللی پول (تاکنون با این درخواست موافقت نشده-
است) را در برنامههای حمایتی خود قرار داده است .اگرچه تعویق اقساط وام و مالیات برای
کسب و کارها در شرایط فعلی آنها برای کاهش فشار مشکالت موجود ،کمک مینماید ولی
در صورت ادامه بحران کرونا در ماههای آینده ،امکان اینکه این کسب و کارها به رونق قبل
باز نگردند ،وجود دارد و ممکن است با تعویق چندماهه بدهیها ،همچنان مشکالت قبل،
حل نشده و وجود داشته باشد .به خصوص در برخی از مشاغل مانند حوزه گردشگری ،تغذیه
و تفریح مردم که تعطیلی آنها همچنان ادامه دارد به نظر میرسد حتی بعد از پایان بحران
کرونا نیز نباید انتظار رونق کامل آنها را داشت.
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در خصوص حجم بسته حمایتی دولت که  100هزار میلیارد ریال اعالم شده است در
مقایسه با سایر کشورها باید اذعان داشت که این مبلغ که حدود  0/2درصد از تولید ناخالص
کشور ،رقم بسیار پایینی میباشد .این رقم در کشورهای ژاپن و آلمان حدود  19درصد،
سنگاپور  13درصد ،آمریکا  10درصد ،بریتانیا  4درصد ،امارات متحده عربی  10درصد و
قطر  10درصد از تولید ناخالص داخلی آنها بوده است .عالوه بر پایین بودن رقم حمایتی
منظور شده در کشور باید اشاره نمود که نحوه حمایتها نیز متفاوت بوده و در واقع با
پرداخت تسهیالت با بهره پایینتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به نوعی یک سیاست
پولی اعمال میشود تا یک حمایت واقعی جبران کننده خسارت .همچنین به تعویق انداختن
بدهیها در صورت عدم رونق کسب و کارها در چند ماه آینده نمیتواند کمک چشمگیری
به رونق و تداوم فعالیت کسب و کارهای خرد نماید .بنابراین اگرچه دولت در تأمین منابع
مالی با محدودیت مواجه است ،ولی به نظر میرسد با توجه به عواقب بد اثرات اقتصادی
این بحران که ممکن است تعطیلی وسیعی از کسب و کارها را در پی داشته باشد ،الزم است
حمایتهای بیشتری از آسیب دیدگان واقعی ،با هدف تداوم فعالیت آنها ،بهعمل آورد .چون
در صورت تعطیلی کسب و کارها عالوه بر کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری،
درآمدهای مالیاتی دولت نیز با کاهش همراه خواهد شد و با حمایت بیشتر از کسب و کارها،
امکان برگشت هزینهها از طریق دریافت مالیات امکان پذیر خواهد بود .بدین ترتیب الزم
است دولت از حمایتهایی که برایش مقدور است دریغ ننماید چون تعطیلی فعالیتها،
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش هزینه ایجاد اشتغال را در پی خواهد داشت و
همچنین برگشت فعالین اقتصادی به چرخه فعالیت پس از تعطیلی ،سختتر و حتی
غیرممکن خواهد بود .بنابراین الزم است دولت با شناسایی دقیق بخشهای متاثر ،حمایت
از آنها را قبل از تعطیلیشان عملی نماید تا در صورت توقف شیوع ویروس در دوره کوتاه
مدت ،از تعطیلی کسب و کارها حتی االمکان جلوگیری شده باشد.
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-2-5نتیجهگیری و پیشنهادات

شیوع ویروس کرونا بر فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی استان که سهم قابل توجهی
در تولید ناخالص داخلی و اشتغال استان دارد اثر مخرب داشته است .شدت این تاثیر در
مشاغل مختلف ،متفاوت بوده ولی میتوان گفت اکثر کسب و کارها را متأثر نموده و باعث
ایجاد تعطیلی یا رکود و تعدیل شاغلین آنها شده است .به نظر میرسد میزان پایداری این
ویروس بیشتر از پیشبینیهای اولیه بوده و در کوتاهمدت ،شیوع این ویروس متوقف نشده
و از بین نرود .بنابراین برای حفظ مشاغل کسب و کارهای خرد و متوسط که به دلیل شیوع
ویروس کرونا متحمل آسیب و خسارات قابل توجهی شدهاند نیاز به حمایت دولت میباشد.
در همین راستا دولت ،برنامههایی را در دست اجرا دارد که به آن اشاره شد و طبیعتا با تغییر
شرایط ،تصمیمهای متناسب اتخاذ خواهد شد.
برای کاهش تبعات اقتصادی در این بخش ،الزم است دولت سیاستهای حمایتی خود
را هرچه سریعتر مشخص ،اعالم و عملی نماید ،چون تاخیر در این امر باعث میشود که
عوارض ناشی از این بحران از طریق فروپاشی بعضی از مشاغل و بیکاری ناشی از آن ،بیشتر
خود را نمایان کرده و جبران آن سختتر و در برخی از مواقع غیرممکن شود .برخی معتقدند
که حمایتهای دولت نباید فقط شامل بخشی از کسب و کارها شود چون این بحران همه
مشاغل را تحت تاثیر قرار داده و اثرات مخرب آن در چند ماه آینده ،بیشتر خود را نشان
خواهد داد ولی با توجه به مشکالت پیش روی دولت در تأمین درآمد از طریق فروش نفت،
اخذ مالیات و سایر منابع ،الزم است تخصیص بهینه منابع با توجه به محدودیت منابع دولتی
مد نظر قرار گیرد .به همین منظور باید کمکها و حمایتهای دولت به گونهای مدیریت
گردند تا مشاغل و کسب و کارهایی که از شیوع ویروس آسیب بیشتری دیدهاند ،در اولویت
قرار گیرند .این امر نیازمند شناخت دقیقتر تبعات این بحران بر مشاغل و کسب و کارهای
مختلف و میزان صدمات وارده است .عالوه بر میزان تأثیرپذیری کسب و کارها از بحران
مذکور ،مدت زمان تعطیل بودن مشاغل مختلف به دلیل شیوع ویروس نیز میتواند به عنوان
یک شاخص مکمل برای میزان حمایت مد نظر قرار گیرد.
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سیاستهای حمایتی دولت میتواند شامل بخشش یا تعویق مالیات صنوف مشخص در
اسفند  1398و فروردین  ،1399معافیت پرداخت بیمه کارفرما و کارگران تحت پوشش،
استمهال بلندمدت اقساط بانکی واحدهای صنفی خسارت دیده ،اعطای تسهیالت ارزان
قیمت و کمکهای بالعوض به واحدهای خسارت دیده ،معافیت پرداخت هزینه به
شهرداریها و دستگاههای دولتی ،تعویق دریافت هزینههای آب ،برق ،گاز و تلفن از کسب
و کارهای آسیبدیده ،بخشش مالیات بر دستمزد مشاغل آسیبدیده ،تأمین نقدینگی مورد
نیاز بنگاهها ،بخشش جرایم بانکی ،تامین چند ماهه دستمزد کارگران کسب و کارها از طریق
بیمه بیکاری و ارائه بسته حمایتی به کارگران کسب و کارهای آسیب دیده و تعطیل باشد.
اگرچه بخشی از این حمایتها با شدت کمتر از طرف دولت اعالم شده است ،ولی به نظر
میرسد عالوه بر تقویت میزان حمایت ها ،باید برای اطمینان خاطر فعالین اقتصادی و
بهرهمندی آنها از سیاستهای حمایتی دولت ،اجرای آنها سریعتر عملیاتی گردد.
در صورت تشدید مجدد شیوع ویروس و پایداری آن ،با وجود زیرساختهای مناسب
ارتباطات الکترونیکی در کشور و استان ،بعضی از کسب و کارها از طریق گسترش اقتصاد
دیجیتالی میتوانند شرایطی را برای ارائه خدمات و رونق نسبی فعالیت خود ایجاد نمایند.
این سیاست با توجه به مزایای آن ،حتی پس از کنترل شیوع ویروس نیز میتواند ادامه یابد.
از نمونههای موفق در این زمینه ،آموزشهای آنالین میباشد که در دوره وجود بیماری
مورد استفاده قرار گرفت و نشان داده شد که امکان بکارگیری این روش در بسیاری از زمینه
ها ،مقاطع و دورههای آموزشی وجود دارد و برای دورافتادهترین مناطق نیز میتوان از مراکز
استانها و تهران ،آموزشهای مورد نیاز را برگزار نمود.
توسعه دولت الکترونیک از برنامههای دیگری است که پیادهسازی آن از دولتهای قبل
مورد تاکید قرار گرفته ،ولی متاسفانه به طور کامل اجرایی نشده است .در صورت پایداری
ویروس کرونا در کشور ،به منظور جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری دریافتکنندگان
خدمات دولتی و حتی کارمندان دولتی ،الزم است این برنامه به صورت جدی از طرف دولت
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عملیاتی شود و در نحوه ارائه خدمات دولتی ،اصالح ساختاری صورت پذیرد .این اقدام
میتواند ارائه خدمات مطلوبتر با صرفه جویی در هزینه و زمان را در پی داشته باشد.
-3تجارت خارجی
-3-1بررسی و تحلیل شرایط پیش از گسترش ویروس

تجارت خارجی کشور و استان پس از اعمال محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا
با مشکالتی همانند کاهش شدید صادرات نفت و مشکل انتقال ارز حاصل از صادرات یا ارز
مورد نیاز واردات از طریق سیستم بانکی و ترس شرکتهای خارجی برای مراوده تجاری با
ایران دست به گریبان بود.اگرچه محدودیتها باعث کاهش کلی درآمدهای ارزی شده بود،
ولی توسعه صادرات غیرنفتی به خصوص به کشورهای همسایه توانسته بود نیاز ارزی واردات
کشور را تامین نماید .به طوریکه در نه ماهه اول سال  ،1398میزان صادرات غیرنفتی
کشور(به استثنای نفت خام ،نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل
تجارت چمدانی) به ارزش  31/9میلیارد دالر و در همین مدت ،میزان واردات کشور به ارزش
 31/8میلیارد دالر بوده است.اگرچه در مقایسه با مدت مشابه سال  ،1397میزان صادرات و
واردات کشور به ترتیب با کاهش  5/34و  3/66درصدی همراه بوده ولی همانطور که ارقام
نشان میدهد صادرات غیرنفتی توانسته میزان واردات مورد نیاز را پوشش دهد.در این دوره
نه ماهه بیشترین میزان صادرات کشور به ترتیب به کشورهای چین با  7/561میلیارد دالر،
عراق با  6/969میلیارد دالر ،ترکیه با  3/959میلیارد دالر ،امارات متحده عربی با 3/345
میلیارد دالر و افغانستان با  1/75میلیارد دالر بوده که به ترتیب ،12.41 ،21.85 ،23.7
 10.48و  5.48درصد از کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده اند .از طرف دیگر در
این دوره واردات کشور از چین با میزان  8/150میلیارد دالر و سهم حدود  25/6درصد از
کل واردات در جایگاه اول قرار گرفته و پس از آن کشورهای امارات متحده عربی با 6/075
میلیارد دالر و سهم  19/08درصد ،ترکیه با  3/737میلیارد دالر و سهم  11/74درصد ،هند
با  2/755میلیارد دالر و سهم  8/66درصد و آلمان با  1/547میلیارد دالر و سهم 4/86
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درصد در جایگاههای بعد قرار گرفته اند .بنابراین همانطور که مالحظه شد در این دوره حدود
 70درصد از صادرات غیر نفتی و واردات کشور با چند کشور فوق الذکر بوده و چین با سهم
حدود  25درصدی در مراودات تجاری کشور نقش اصلی را داشته است.
-3-2بررسی و تحلیل شرایط در زمان وجود ویروس

همانطور که اشاره شد عمده مبادالت تجاری ایران با چین و کشورهای همسایه بوده و
شروع شیوع ویروس از چین و انتقال آن به کشورمان از اوایل اسفند ماه  98و انعکاس آن
در منطقه و ایجاد محدودیت در مرزهای تجاری و مسافری از طرف همسایگان باعث ایجاد
آسیب جدی در این زمینه گردید.اهمیت این موضوع در شرایط فعلی تحریم کشور و کاهش
شدید درآمدهای نفتی که باعث ایجاد فشارهای اقتصادی زیاد بر کشور میشود دوچندان
میگردد ،چون تأمین ارز کشور از طریق صادرات غیرنفتی و تجارت با همسایگان ،بسیار
کمک کننده و گره گشا بوده و جبران آسیبهای وارده مشکل است .در این بحران همه
صادرکنندگان کشور و استان به خصوص صادرکنندگان محصوالت کشاورزی و میوه و تره
بار بنا به ماهیت کاالهای مذکور ،با بسته شدن ناگهانی مرزها با خسارات قابل توجهی مواجه
شدند.
به مرور زمان از محدودیتهای موجود در مرزها کاسته شده و شرایط برای صادرکنندگان
بهبود یافته است ،بطوریکه در حال حاضر شرایط در برخی مرزها به حالت عادی نزدیک
شده است .طبق آخرین اطالعات ،در مرز ترکیه مسیر ریلی رازی فعال است ،مرز پاکستان
به صورت یک روز در میان باز است ،مرزهای ترکمنستان ،ازبکستان ،افغانستان ،روسیه،
آذربایجان ،نوردوز ارمنستان باز است و مرز عراق با اقلیم کردستان از مرز تمرچین ،پرویزخان،
باشماق مریوان و سیران بند بانه فعال و مرزهای سومار ،مهران ،خسروی ،چذابه و شلمچه
کماکان بسته است .همچنین تجارت با کشورهای قطر ،کویت و امارات با شناورهای فلزی
و یخچال دار در حال انجام است و تجارت با عمان از سه مسیر دریایی راه اندازی شده
است .البته ممکن است در باز شدن مرزها در چند روز اخیر تغییراتی ایجاد شده باشد ولی
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در مجموع میتوان گفت که شرایط مراودات تجاری و باز شدن مرزها رو به بهبودی است
و بخش عمده آن بازگشایی شده ،ولی قطعا در مدت بسته بودن مرزها و محدودیتهای
موجود فعلی ،خسارت قابل مالحظهای به صادرات کشور وارد شده است .بطوریکه صادرات
غیر نفتی کشور از اول بهمن سال گذشته تا  15فروردین امسال ،حدود  6/5میلیارد دالر
بوده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل ( 8/959میلیارد دالر) 27 ،درصد کاهش
داشته است.در همین دوره واردات کشور نیز با رشد  7/5درصدی از  7/367میلیارد دالر به
 7/927میلیارد دالر افزایش یافته که بیش از  85درصد آن نهادههای تولید ،کاالهای اساسی
و ماشینآالت بوده است .یکی از دالیل مهم تاثیر کم کرونا بر واردات کشور ،واردات از
مسیر دریایی و فاصله زیاد کشورهای مبدا و همچنین الزام حمل و نقل دریایی به
پروتکلهای بهداشتی میباشد .خسارات به صادرکنندگان کشور قابل تعمیم به صادرکنندگان
استان میباشد و با لحاظ نقش صادرات محصوالت کشاورزی در سبد کاالهای صادراتی
استان به نظر میرسد به طور نسبی میزان خسارات وارده به صادرکنندگان استان بیشتر از
متوسط کشور باشد.
-3-3پیشبینی شرایط در پسا کرونا

کاهش شاخصهای بورسهای جهانی و کاهش تولید جهانی باعث کاهش تقاضای
مواد اولیه و محصوالت خام و افت قیمت این گروه از محصوالت میگردد.نظر به اینکه مواد
اولیه و خام در سبد صادراتی کشور دارای سهم قابل توجهی است ،به نظر میرسد میزان
صادرات کشور از این طریق با افت تقاضا و قیمت مواجه شود.
اولین شریک تجاری ایران ،کشور چین میباشد به طوریکه در سالهای  2018و 2019
به ترتیب  35و  23میلیارد دالر مراوده تجاری بین دو کشور وجود داشته است .در  11ماه
اول سال گذشته ،حدود  25درصد واردات از این کشور و  24درصد صادرات به این کشور
انجام گرفته است .حال با توجه به کاهش تقاضا در اقتصاد چین ،تقاضا برای محصوالت
ایران نیز کاهش خواهد یافت و همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کشور و امکان افزایش
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رکود اقتصادی به نظر میرسد واردات از چین نیز با کاهش همراه شود .از طرف دیگر کاهش
قیمت محصوالت وابسته نفت از جمله محصوالت پتروشیمی که در واقع کشور چین اولین
مشتری این گروه از محصوالت ایران بوده است ،هم از ناحیه تقاضا و هم با توجه به کاهش
قیمت با افت همراه خواهد شد.
-3-4بررسی و تحلیل سیاستهای مورد نظر دولت برای مقابله با آثار منفی کووید
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از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور و بسته شدن مرزها و ایجاد مشکالت برای
صادر کنندگان ،تالش دولت بر رفع موانع پیش آمده بسیار جدی بوده و تاکنون نتایج قابل
توجهی را داشته و این امر باعث باز شدن و برداشته شدن بسیاری از محدودیتها گردیده
است.
به منظور حمایت از صادرکنندگان آسیبدیده ناشی از بحران شیوع کرونا ،صندوق ضمانت
صادرات کشور ،سقف بیمه نامههای صادراتی را  5درصد افزایش داده است .همچنین این
صندوق سقفهای اعتباری تعیین شده برای خریداران خارجی و سقفهای اعتباری درصد
صادرکنندگان متقاضی استفاده از خدمات ضمانت نامهای را افزیش داده و تمهیداتی برای
تمدید ضمانت نامههای سررسید شده و امهال بدهی صادرکنندگان به صندوق در نظر گرفته
است.
-3-5نتیجهگیری و پیشنهادات

کاهش درآمد حاصل از فروش نفت به دلیل تحریمهای موجود ،باعث شده بود که
توسعه صادرات غیر نفتی کشور در اولویت سیاستهای دولت قرار گیرد که موفقیتهای
قابل قبولی نیز به دست آمده بود .با شیوع ویروس کرونا ،مراودات تجاری کشور با
محدودیتهای جدی مواجه شد و در نتیجه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافت .از طرف
دیگر کاهش تقاضای جهانی برای نفت و کاهش قیمت آن در صادرات مشتقات حاصل از
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آن که سهم قابل توجهی در صادرات غیر نفتی کشور داشت اثر گذاشت .اگرچه تالش زیادی
از طریق دولت برای رفع محدودیتها و عادیسازی این امر صورت گرفته ولی بدیهی است
که برگشت به شرایط قبل از شیوع کرونا در کوتاه مدت میسر نخواهد شد .با توجه به اینکه
صادرکنندگان ،پس از شیوع کرونا با مشکالتی مواجه بودهاند بنابراین الزم است دولت عالوه
بر رفع موانع موجود از جمله باز شدن مرزها ،برنامههای حمایتی از فعالین این حوزه داشته
باشد.
برای کاهش لطمه به حوزه صادرات و واردات کشور نیاز است که مسئولین مربوطه با
دیپلماسی اقتصادی و بهداشتی ،موانع پیش رو را تسهیل نمایند و ضمن مذاکره با طرفین
خارجی به توافقهایی در خصوص رعایت موازین بهداشتی توسط صادرکنندگان برسند تا
موانع موجود بر سر راه جریان صادرات رفع شده و مبادالت تجاری استمرار پیدا کند.
همچنین دولت با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به صادر کنندگان ،دادن مهلت زمانی بیشتر
جهت تسویه تعهد ارزی سال  ،98دادن مهلت برای پرداخت مالیات ،امهال اقساط بانکی
سررسید شده و بخشش جرایم آنها و اختصاص اعتبار برای تکمیل و توسعه زیرساختهای
مورد نیاز صادرات استان میتواند صادرکنندگان استان را در شرایط حساس فعلی مورد
حمایت قرار دهد.
همچنین این نکته را باید مد نظر داشت که کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای
خارجی علی رغم داشتن مضرات زیاد برای اقتصاد کشور میتواند از دو ناحیه صادرات و
واردات دارای اثر مثبت باشد که نیازمند اتخاذ سیاستهای مناسب و بهرهمندی از این شرایط
به صورت هوشمند است تا بدون وارد نمودن لطمه به بخشهای دیگر از جمله ایجاد تورم
ناشی از کمبود کاال در بازار داخلی ،از آن استفاده شود.اوال کاهش ارزش ریال باعث کاهش
قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران گردیده و این موضوع در مورد کاهش قدرت
خرید کاالهای خارجی پررنگتر میباشد و بدینترتیب این امر میتواند رونق فروش
کاالهای داخلی مشابه و جایگزین را در پی داشته باشد و باعث کاهش واردات و خروج ارز
گردد و ثانیا با ایجاد مزیت نسبی قیمت کاالهای داخلی ،امکان رشد صادرات این کاالها
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ایجاد شده و الزم است با اتخاذ سیاستهای مناسب از این فرصت استفاده نموده و باعث
رونق در بخشهای دارای قابلیت کشور گردید .اگرچه در خصوص صنایعی که مواد اولیه و
واسطه آنها وارداتی میباشد این مزیت کمرنگتر میگردد ولی در مجموع از این شرایط
میتوان برای رونق تولید بهره برد.
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اثرات کووید  19بر بازارهای مالی:
بازارهای پول ،سرمایه و بیمه
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چکیده :
سرمایهگذاری در بورس همانند سایر حوزههای سرمایهگذاری دارای اصول و قواعد خاصی است .در
سالهای اخیر افراد زیادی به جهت سودهای خوبی که در این بازار نصیب سهامداران میشود ،به خرید
سهام پرداختند .بروز بیماری کرونا در دنیا و سپس همهگیری آن در اکثر کشورها سبب رکود در اغلب
اقتصادها و ریزش بازارهای بورس شد .پیش بینی میشود که این رکود بعد از فروکش بیماری طی یک
دوره کوتاه مدت به سرعت جبران شود؛ هرچند که نگرانیهایی در این زمینه وجود دارد .بازار بورس ایران
هم هرچند در ابتدا از کرونا متاثر شد ،اما سپس به دلیل افزایش نرخ ارز و همچنین هجوم نقدینگی که از
سال گذشته به وجود آمده بود ،دوباره قیمت سهام در این بازار روند صعودی گرفت .پیشبینیها حاکی از
این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فضای تورمی در سال  ،99این بازار روند صعودی خواهد
داشت .در زمان بروز بحرانهای اینچنینی ،برنامهها و پیشبینیهای قبلی تحلیلگران دیگر به کار نمیآیند
و باید بهسرعت با تغییرات محیط همسو شد.
کلمات کلیدی :بورس ،کرونا ،استراتژی سازمانها در پسابحران

* کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی و رئیس دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان
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-1مقدمه
با گسترش روزافزون بحران کرونا در جهان و با توجه به اینکه این مسئله یک تهدید جدی
برای اکثر صنایع و کسبوکارها به حساب میآید ،شرکتها در تالش هستند تا با اندیشیدن
تدابیری ،پاسخی مناسب برای این تهدید بیابند و کسبوکار خود را نجات دهند.
به دلیل غیرقابلپیشبینی بودن ،پویایی و عدم وجود دستورالعملهای قطعی ،راهحل
مشخصی برای مقابله با این بحران وجود ندارد ،اما چیزی که مشخص است و تعداد زیادی
از رهبران صنایع و کسبوکارها به آن اذعان دارند این است که:
برای اینکه به بهترین شکل به این بحران پاسخ دهیم؛باید خودمان و کسبوکارمان بخشی
از راهحل باشیم و به سالمت کارکنان و مشتریان اهمیت دهیم.
به یاد داشته باشید ،همانطور که شما در این زمان فشار و استرس زیادی را تحمل میکنید
کارمندان و مشتریانتان هم در شرایط مشابهی قرار دارند .سعی کنید شرایط آنها را درک
کنید و به آنها اطمینان خاطر دهید که شما به فکر آنها هستید ،درباره شرایط جدید
اطالعرسانی کنید ،نکاتی که افراد برای مقابله با بحران باید انجام دهند را به آنها متذکر
شوید ،به مشتریان اطمینان خاطر دهید که در تولید ،بستهبندی و توزیع محصوالت نکات
بهداشتی الزم رعایت میشود ،برنامه کاری منعطفتری به کارمندان خود ارائه دهید و امکان
کار از منزل را برای آنها فراهم کنید ،مرخصیهای آنها را در زمان بیماری افزایش دهید،
برنامههایی مانند انجام تمرینات ورزشی برای افزایش روحیه آنها در نظر بگیرید ،جویای
احوالشان باشید و به آنها بفهمانید که شما یک خانواده هستید و سالمت روحی و جسمی
آنها برای شما اهمیت دارد.
گاهی همه چیز مسائل مادی نیست و الزم است که ما به مسئولیت اجتماعیمان بیشتر از
سودمان اهمیت دهیم و برای حل بحران در کنار جامعهمان باشیم .ممکن است این مسائل
هزینههایی نیز برای ما در پی داشته باشند ،اما با دید بلندمدت بهسادگی متوجه خواهیم شد
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که وفاداری مشتری و تعهدی که از طرف کارمندانمان به دست میآوریم ،تمام هزینهها را
جبران خواهد کرد.
 -2بررسی و تحلیل شرایط پیش از گسترش ویروس در بازار سرمایه:
سرعت گردش پول از مباحث مهم در اقتصاد میباشد .منظور از سرعت گردش پول ،تعداد
دفعاتی است که به وسیله یک واحد پولی در زمان محدود و مشخص ،اعمال گوناگون انجام
میگیرد .هرتغییری درحجم پول برروی متغیرهایی چون درآمد ،قیمت ،اشتغال ،تراز پراختها
و ثبات و رشد اقتصادی تاثیر میگذارد و جهت این تاثیر وابسته به رفتار سرعت گردش پول
میباشد .لذا ثبات سرعت گردش پول وشناخت علل نوسانات آن جهت اعمال موفق
سیاستهای اقتصادی بویژه سیاستهای پولی امری مهم است .هرقدر سرعت پول باثبات
ترباشد ،تاثیر سیاستهای پولی بیشتر بوده و برعکس هرقدرسرعت گردش پول بی ثباتتر
باشد ،تاثیر سیاستهای پولی کمتر خواهد بود.
یکی از مهمترین متغیرهایی که بر رفتار اقتصادی مردم و سرعت گردش پول تاثیرگذار
است ،تورم انتظاری است .در دورههای تورمی ،ارزش پول کاهش مییابد و عامالن اقتصادی
پول را از خود دور میکنند؛ زیرا جامعه تمایلی برای نگهداری پول ندارد .به این طریق پول
در جریان معامالت قرار میگیرد و سرعت گردش پول افزایش مییابد .در اقتصاد ایران،
تورم همواره نوسان زیادی داشته ،درنتیجه سرعت گردش پول نیز دستخوش تغییرات قابل
توجهی بوده است.
از ابتدای دهه ،90سرعت گردش پول در اقتصاد ایران افزایش یافته و از سطح 8/6درصد به
 7تا 8درصد رسیده و براساس آمارهای موجود تاکنون بیشترین میزان گردش نقدینگی
مربوط به سال 1393بوده و به 5/9مرتبه رسیده که این امر نشان میدهد کل حجم نقدینگی
در سطح جامعه ،بهطور متوسط 5/9بار گردش داشته است
علت رشدگردش نقدینگی در این سال این بودکه سطح تورم یک سال قبل و در سال1392
به محدوده 31درصد رسید؛ بنابراین تمایل به نگهداری پول در سال 1392کاهش و سرعت
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گردش پول به رقم قابل توجه  3/8بار افزایش یافت .ادامه افزایش تورم و افزایش آن تا
سطح تقریبا 35درصدی باعث پولزدایی عمده از عامالن اقتصادی در سال 1393شد و
سرعت گردش پول به رقم قابل توجه 5/9واحد افزایش یافت.
با توجه به اینکه اکنون افزونبر تورم ،اقتصاد در دوره رکود نیز به سر میبرد محاسبه دقیق
سرعت گردش پول دشوار است .اما با توجه به اینکه سطح تورم ساالنه افزایش یافته ،بهنظر
میرسد سرعت گردش پول بار دیگر افزایش یافته است .ضمن اینکه رقم نقدینگی هم در
سال  1398به 22282هزار میلیارد تومان( با رشد ساالنه حدود 25درصد) رسیده است.
رشد  400درصدی شاخص کل بورس در دو سال اخیر و قبل از شیوع بیماری کرونا،
نشاندهنده استقبال از بازار سرمایه و حجم نقدینگی زیادی است که در این مدت روانه بازار
شده است .بازدهی سرمایه ،رکوردشکنیهای پیدرپی شاخص کل بورس ،ثبت آمارهای
جدید در ارزش معامالت خرد و رشد قیمت سهام مبادله شده در بازار سهام از یک سو و
همچنین رکود حاکم در بازارهای دیگر (ملک ،طال ،سکه و ارز) سبب شده تا تعداد زیادی
از سرمایهگذاران به سوی بازار بورس سوق داده شوند .بررسی شاخصهای ذیل بیانگر میزان
اقبال سرمایهگذاران جدید به بازار بورس ،میباشد.
تعداد کدهای بورسی در  10سال اخیر از  3587040تعداد کد بورسی در سال  1388به تعداد
 108442200تعداد کد بورسی در سال 1397رسیده است.
به منظور بررسی دقیقتر افراد فعال در بازار بورس میتوان نگاهی به میزان مشارکتها در
عرضه اولیهها داشت .اولین عرضه اولیه در سال  98شرکت سرمایهگذاری صدر تامین
(تاصیکو) بود .در این عرضه اولیه بیش از  427هزار کد بورسی شرکت داشتند .در ادامه
شرکتهای دیگری به بازار بورس عرضه شدند اما در عرضه اولیه شرکت توزیع داروپخش
(دتوزیع) ،شاهد مشارکت بیش از  928هزار نفر (حدود یک درصد از جمعیت کشور) بودیم.
دتوزیع با این میزان مشارکت ،رکورد شرکت در عرضه اولیهها را از آن خود کرد .بدین
ترتیب میتوان اینگونه برداشت کرد که  500هزار کد اختالف بین این دو عرضه اولیه
افرادی بودند که به تازگی و در نیمسال اول سال  98کد بورسی دریافت کرده بودند .براساس
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آخرین آمار سازمان بورس اوراق بهادار ،تا سال  ،1398بیش از  13میلیون کد بورسی صادر
شده است که نشاندهنده ورود تعداد زیادی کد اولی به بازار بورس در سال  98است .البته
بسیاری از این کدها معامالتی را انجام ندادهاند و تنها برای دریافت وام مسکن از طریق
بورس کد بورسی گرفتهاند.
تبوتاب باالی دریافت کد بورسی در کارگزاریها از این جهت مشخصتر است که میزان
مشارکت در عرضه اولیهها نسبت به سالهای قبل به شدت افزایش یافته است .در سالهای
گذشته تنها حدود  30هزار کد در عرضه اولیهها شرکت میکردند؛ اما میانگین ارزش روزانه
معامالت بورس اوراق بهادار در سال  98افزایش چشمگیری نسبت به سالهای گذشته
داشته است .به طوری که این میزان به رقم  1هزار و  523میلیارد تومان در اوایل بهمن ماه
سال  1398رسیده است که نشاندهنده میزان ورود پول توسط افراد تازه وارد به بورس
است.
از سویی دیگر این اعداد و ارقام را میتوان تمایل افراد برای سرمایهگذاری در بورس و
ناامیدی آنها از سایر بازارهای موازی بورس دانست.
کسب بازدهی بیشتر نسبت به بازارهای موازی و پوشش سرمایه در مقابل تورم ،اطمینان از
سرمایهگذاری به دلیل باال بودن شفافیت اطالعات نسبت به بازارهای موازی ،قابلیت نقد
شوندگی باال و سهولت در خریدوفروش سهام و مشارکت در فرآیند تصمیمگیری برای اداره
شرکتها از جمله جاذبههای این بازار به شمار میرود.
شرکتهای بورسی میتوانند از استقبال باالی افراد برای سرمایهگذاری در بورس استفاده
کرده و از این راه نقدینگی مورد نیاز خود برای انجام طرحهای توسعهای شرکت را تأمین
کنند .گفتنی است این موضوع به زمانی اختصاص دارد که شرکتها برای آینده طرحهای
توسعهای در نظر داشته باشند.
اما سرمایهگذاری در بورس همانند سایر حوزههای سرمایهگذاری دارای اصول و قواعد
خاصی است .در سالهای اخیر افراد زیادی به جهت سودهای خوبی که در این بازار نصیب
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سهامداران میشود بدون دانش سرمایهگذاری خاصی به خرید سهام پرداختند .این افراد
ممکن است در چند معامله به طور تصادفی سود کنند اما در یک معامله و ضرر بزرگ ممکن
است اصل سرمایه آنها نیز از بین برود .یکی از مهمترین اصول بازار بورس
پذیرش ریسکهای موجود در این بازار است که بسیاری از افراد تازهوارد از آن غافل هستند.
عدم اطالع از این ریسکها میتواند سرمایه افراد را درخطر قرار دهد .از سویی دیگر معامله
کردن در بازار بورس ممکن است اعتیادآور باشد که درنتیجه موجب میشود تا افراد برای
جبران ضرر خود یا کسب سود بیشتر ،معامالت پرخطری انجام دهند .این معامالت زمانی
خود را نشان میدهند که بازار با اصالح ،قصد استراحت دارد اما افراد تازهوارد با معامالت
هیجانی ،هم به خود و هم به دیگران ضرر میرسانند.
با در نظر گرفتن تمامی این مزایا و معایب باید توجه داشت که نمیتوان افزایش تعداد
کدهای بورسی و سرمایهگذاران در بازار بورس را با رشد و توسعه بازار برابر دانست؛ زیرا
بازار بورس هنوز ظرفیتها و زیرساختهای الزم برای پاسخگویی به نیازهای این میزان از
افراد را ندارد که این امر موجب بیاعتمادی برخی سرمایهگذاران به بازار بورس خواهد شد.
بورس در سالهای قبل برای افراد جامعه ناشناخته بود اما امروزه در سطح جامعه ،تعداد
فعاالن بازار بورس افزایش یافته است و این موضوع سبب شده تا داشتن کد بورسی به
امری مرسوم تبدیل شود.
تجربه در سالهای گذشته و رشدهای قبلی بازار نشان داده که بازار بورس همواره برای
سهامداران سودده نبوده است.
 -3بررسی و تحلیل شرایط در زمان وجود ویروس :
تغییر الگوی مصرف خانوارها در اثر کرونا و اجتناب خانوارها از خرید کاالهای غیرضروری
در شرایط کرونایی ،به تعویق افتادن معامالت (امالک ،خودرو و  )...بهینه سازی سبد مصرف،
کاهش تعداد دفعات خرید مصرف کننده ،کاهش درآمد اسمی و قدرت خرید خانوارها،موجب
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کاهش سرعت گردش پول خواهد شد و رکود اقتصادی تشدید خواهد شد که خروج از رکود
در این شرایط بسیار مشکلتر خواهد بود.
بروز بیماری کرونا در دنیا و سپس همهگیری آن در اکثر کشورها سبب رکود در اغلب
اقتصادها و ریزش بازارهای بورس شد .پیشبینیها تداوم این رکود تا رفع این بیماری به
ویژه در بخش خدمات و صنایع مرتبط همچون گردشگری ،همچنین یکسری از صنایع
تولیدی که نگرانی از نحوه تولید و عملیات در کارخانهها را دارند ،نشان میدهند .پیش بینی
میشود که این رکود بعد از فروکش بیماری طی یک دوره کوتاه مدت به سرعت جبران
شود؛ هرچند که نگرانیهایی در این زمینه وجود دارد .یک مسئله ،نگرانی نسبت به رکود
اقتصاد جهانی است که کرونا میتواند تسریع کننده این مسئله باشد و نگرانی دیگر ،تبعات
مالی و اعتباری ناشی از رکود و ریزش بازارهاست که میتواند به صورت «دومینووار» تداوم
پیدا کرده و منتج به یک بحران مالی و اعتباری در سطح جهان گردد.
بازار بورس ایران هم هر چند در ابتدا از کرونا متاثر شد اما سپس به دلیل افزایش نرخ ارز و
همچنین هجوم نقدینگی که از سال گذشته به وجود آمده ،قیمت سهام در این بازار دوباره
روند صعودی گرفت .پیشبینیها حاکی از این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور
و فضای تورمی در سال  ،99قیمت دراین بازار روند صعودی خواهد داشت.
چرا علیرغم بروز چالشها و بحرانهای ناشی از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد دنیا و ایران،
دماسنج اقتصاد ایران روندی رو به رشد دارد ،با بیان اینکه این پرسش متداولترین سؤال
در حوزه اقتصاد است ،این روزها سرمایه گذاران در دنیا با نگرانی به بازارهای جهانی چشم
دوختهاند و شاهد اتفاقات غیرقابل پیش بینی در اکثر بازارهای مالی هستند و شاید هیچ
تحلیلگری چنین بازار وحشت زده و رفتار هیجانی را در میان سرمایه گذاران حرفهای
کشورهای توسعه یافته ،پیش بینی نمیکرد.
آنچه بازارهای سرمایه را درنوردید ،در واقع عوامل بنیادی در کنار ترس از ادامه بحران
کرونایی بود که منجر به غلبه سفارشات عرضه بر تقاضا شده و رکوردهای نزولی ماندگار
در بورسهای دنیا را به ثبت رساند.
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هر چند بیش از پنجاه درصد از سهام قابل معامله در بورس ،مستقیم و غیر مستقیم کاال
محور ( )Commodity Baseبوده که با بازارهای جهانی و نرخهای بینالمللی در ارتباط
هستند ولی این روند در دو ماهه اخیر در بازار سرمایه کشورمان کمی متفاوت از همه دنیا
دنبال شده است.
در کنار عواملی همچون تورم انتظاری ،افزایش ارزشهای جایگزینی ،افزایش نرخ ارز و به
تبع آن باال رفتن نرخ فروش شرکتها خصوصاً در حوزه صادراتی و مباحث مربوط به تجدید
ارزیابی داراییها ،هدایت نقدینگی به سمت این بازار را میتوان یکی از علل اصلی رشد
قیمت سهام دانست.
در شرایطی که حجم نقدینگی به رقمی بیش از دو هزار میلیارد تومان رسیده ،و با توجه به
محدودیتهای وضع شده در بازارهایی مانند ارز و طال ،همچنین اقدام بانک مرکزی در
خصوص کاهش نرخ سود سپرده بانکی ،هجوم نقدینگی به بازار سرمایه در جهت حفظ
ارزش واقعی پول ،امری قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر است.
این ورود نقدینگی سرگردان ،در عین حال که فرصتی استثنائی جهت تأمین مالی شرکتها
و کمک به توسعه فرهنگ سهامداری در جامعه است ،از طرفی نگرانیهایی در بین متولیان
بازار و برخی کارشناسان نسبت به خارج شدن بازار از منطق سرمایه گذاری و تبعات برخی
حرکات توده واری ،پدید آورده است.
شاهد جنگ بین نقدینگی به عنوان محرک رشد بازار با چالش رکود در کسب و کارها در
پی شیوع کرونا و تغییر عادات مصرف مردم در ماههای آتی هستیم که موجب شده تا پیدا
نشدن بازار جایگزین برای جذب نقدینگی ،سرمایههای سرگردان به سمت بورس سرازیر و
این جنگ بهنفع نقدینگی و با رشد بازار سرمایه تدوام یابد.
نگاهی به گذشتههای نه چندان دور و بحران مالی سال  2008میالدی ،گویای این حقیقت
است که در آن برهه با یک تأخیر زمانی شاهد تاثیر کاهش قیمتهای جهانی بر سودآوری
و قیمت سهام شرکتها و روند نزولی و رکودی در بازار سرمایه کشور بودهایم.بنابراین در
صورت تداوم کاهش تقاضای مصرفی در دنیا و ایران ،عوامل بنیادین میتواند شرکتها را
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در ماههای آینده با چالش اساسی مواجه کند و بحران مالی جدیدی پیش از زمانهای پیش
بینی شده برای بازارهای مالی رقم بزند.
فرصت پیش آمده مبنیبر اقبال عمومی به خرید داراییهای مالی و سهام شرکتهایی که
نقش موثر و مولد در اقتصاد دارند ،میتواند موجب پویایی اقتصاد شود .جریان وجوه نقد
مردم به جای دالر و سکه و سایر داراییهای غیرمولد به سمت تولید و بنگاهداری معطوف
شده که میتوان آنرا به عنوان یک فرصت تاریخی قلمداد نمود.
به علت وجود بیماری کووید –  ،19بنگاهها در برآورد سطح درآمدها ،هزینه ها ،میزان تولید
و فروش ،میزان سرمایه در گردش با پیچیدگیهای جدی روبرو خواهند شد و سرمایهگذاری،
فعالیتهای عملیاتی بنگاهها و به تبع آن سودآوری بنگاههای اقتصادی ،محدود و بعضا کاهش
خواهد یافت.لذا از دیدگاه رشد اقتصادی در صنعت ،احتمال رشد منفی زیاد است.بخش
خدمات اما بزرگترین بازنده این شرایط است.بخش کشاورزی غیر از اختاللی که در صادرات
سه ماهه اول سال خواهد داشت ،کمترین آسیب را خواهد دید .با این شرایط اقتصادی ،بازار
سرمایه میتواند پرریسکترین و پربازدهترین بازار سال جاری باشد .در شرایطی که ارزش
روزانه معامالت به بیش از  5000میلیارد تومان رسیده ،با بازار جدیدی مواجه هستیم که در
عین حالی که میتواند بسیار سودآور باشد ،در همان حال پرریسک خواهد بود .بازار سرمایه
در سالجاری برای افراد خبره و صندوقهای سرمایهگذاری سال بسیار خوب و برای افراد
کم اطالع و کم تجربه سال بسیار بدی رقم خواهد خورد .دولت میزان  55000میلیارد تومان
بابت فروش سهام دولتی پیش بینی کرده و حساب ویژهای برای بورس باز کرده است.
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که تابستان سال گذشته تعداد پروانههای ساختمانی
صادر شده  99/6درصد رشد کرده و رشد بخش مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/6
درصد بوده است.پیش بینی میشود مسکن با شرایط رکود تورمی سالجاری را به پایان برد.
در سال جاری ،حوزه گردشگری ،رستوران و کافه تفریح ،خطوط هوایی ،خدمات رفاهی،
کاالی لوکس ،خدمات ورزشی و پوشاک در معرض بیشترین آسیب هستند.
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حوزه سالمت و دارو ،شوینده ها ،مواد غذایی و بیمه ،بخشهای برنده امسال هستند و بخش
فنآوری اطالعات ،دیجیتال و استارت آپها یک سال رویایی در انتطارشان است.
اهم موارد تاثیرگذار بر اقتصاد ایران در سال  1399که اثرات مستقیمی بر بازار سرمایه خواهد
گذاشت را میتوان تاریخ پایان کرونا در ایران ،میزان نقدینگی سرگردان در جامعه ،کسری
بودجه دولت ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت و تشدید کسری بودجه دولت ،کاهش
درآمدهای مالیاتی ،کاهش درآمدهای صادراتی ناشی از تحریمها و افزایش هزینههای پیش
بینی نشده بحران کرونا ،تحریمها ،روابط سیاسی و لوایحی از قیبل  FATFو تورم ( پیش
بینی  35تا  40درصد در بهترین حالت و واقع بینانهتر حدود  40الی  50درصد ) و رکود
همزمان برشمرد.
 -4پیش بینی شرایط موضوع مورد بررسی در شرایط پساکرونا(کشور و
استان) :
استراتژی آرمانگرایانه برگ برنده سازمانها در پسابحران میباشد.با توجه به
اهمیت استراتژیهای دوران پساکرونا استراتژی آرمانگرایانه که بهویژه در شرایط پسابحران
مؤثر است (برگرفته از مقاله هاروارد بیزینس ریویو) به شرح ذیل میباشد.
فرض کنید یک حادثه غیرمنتظره برایتان رخ داده است .اولین واکنش غریزی همه ما مقابله
و دفاع در مقابله حادثه است؛ بعد از مدتی احتماالً برای درک و مدیریت آن تالش میکنیم
و درنهایت با شرایط جدید منطبق میشویم .اما آیا این تمام کاری است که در یک بحران
میتوانیم انجام دهیم؟
 استراتژی متغیر برای محیط متغیر

شاید برایتان عجیب باشد اما در طول یک بحران بزرگ مانند کووید 19-کسبوکار شما نیاز
به چند استراتژی متفاوت دارد(.با توجه به پالت استراتژی ،کتاب استراتژی رسیدن به
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استراتژی)درواقع برای آنکه بتوانید پس از اتمام بحران از شرکتهای شکوفا باشید؛ در هر
مرحله از بحران به یک استراتژی متفاوت نیاز دارید:


در ابتدای وقوع بحران ،تمرکز بر عکسالعمل سریع و دفاع (استفاده از استراتژی
نوسازی :شرایط بهیکباره تغییر کرده پس به دنبال استراتژی جدید باشید)



تغییر تمرکز سازمان به سمت شناخت و اجرای برنامههای الزم برای تحمل
رکود اقتصادی احتمالی (استفاده از استراتژی انطباقی :سریعاً با شرایط جدید
منطبق شوید)



زمانی که رکود اقتصادی تا حدودی رفع شد و برای سازمان سازگاری نسبی با
محیط به وجود آمد ،سازمان کانالهای جدیدی ایجاد میکند تا از تقاضاهای رو
به بهبود ،بهرهبرداری کند (استفاده از استراتژی کالسیک :اوضاع کمی
قابلکنترل شده است ،امکان تحلیل و برنامهریزی وجود دارد)



با گذر زمان ،وضعیت انعطافپذیرتر میشود و تمرکز شرکتهای ابتکاری و با
قدرت تخیل باال با بهکارگیری رویکردهای خالقانهتر به استراتژی ،به سمت
فرصتهای جدید میرود (استفاده از استراتژی شکلدهی و آرمانگرایانه :با
استفاده از تخیل یک مدل کسبوکار یا محصول جدید طراحی کنید و بازی را به
کل تغییر دهید)

اگر به عملکرد سازمانها در شرایط بحرانی توجه کنیم ،درمییابیم که تنها تعداد معدودی
از آنها تمام این چهار گام را طی میکنند ،درواقع اکثر سازمانها اگر خیلی خوب عمل کنند
تا گام سوم جلو میآیند و اینجا است که تمایز بین سازمانهایی که شکوفا میشوند و آنها
که نمیشوند ،آشکار میشود .در شرایط بحرانی موجود ،همه به دنبال پیشبینی شرایط
دوران پسابحران هستند؛ اما سؤال اصلی که سازمانها باید از خود بپرسند آن است که چگونه
میتوانند اجازه ندهند که اولین قربانی بحران ،قوه تخیل سازمان (پیشنیاز اصلی برای
اجرای استراتژی شکلدهی و آرمانگرایانه) باشد؟
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سازمانها اکثراً به این نکته توجه نمیکنند:
"با تخیل و ابتکار میتوانند بسیار بهتر از صرفاً انطباق ،با محیط جدید روبرو شوند ،چراکه
میتوانند با شکلدهی به محیط جدید شکوفا شوند"
چطور از ابتدا ظرفیت تخیل سازمانمان را گسترش دهیم؟
 -1سؤاالت باز و فعال بپرسید:


چگونه میتوانیم گزینههای جدیدی ایجاد کنیم؟



کدامیک از محصوالت یا نیازها محوری هستند؟



مشتریان چه نیازهایی دارند که در حال حاضر راهحلی برای آنها ارائه نشده؟



برای مشتریان خود چه کارهایی انجام نمیدهیم؟



اگر همین حاال میخواستیم کسبوکارمان را شروع کنیم ،چه شرکت و

پیشنهادی میساختیم؟


چرا مشتریان وفادار امروز ما هنوز به ما وفادارند و از ما خرید میکنند؟

 -2به خودتان اجازه خالق بودن بدهید:

شاید گاهی با خود فکر کنید چرا من نتوانستم ایده ناب رقیبم را داشته باشم؟ شاید او
نسبت به من توانمندتر است یا منابع بهتری دارد ،اما باید این سؤال را هم از خود
بپرسید :شاید من مسیر خالقیت را اشتباه رفتهام! درواقع خالقیت چیزی بیش از تغییر
آرایش و ترکیب علم موجود به ترکیبات مفید جدید ،نیست؛ مانند زمانی که با تغییر در
چینش آجرهای لگو ،یک ساختار جدید و متفاوت خلق میکنید.
 -3یک سیستم برای اشتراکگذاری ایدهها تنظیم کنید:

بسیار پیشآمده که از یک ایده با زدن برچسب معقول نبودن یا عملی نبودن رد شدهایم؛
اما در بحرانها که هیچ راهحل سادهای وجود ندارد بایستی این قیف را برای ایدههای
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جدید ،بازتر کنیم .گاهی سازمانها آنقدر درگیر دستورالعملهای پایدار و سودآور خود
شدهاند که فراموش میکنند پایه کسبوکارشان توسط یک کارآفرین با ایدههای تخیلی
و آرمانگرایانه ،گذاشته شده است.
ممکن است توجه به تخیل در طول بحران ،یک تجمل احمقانه به نظر برسد اما باور
کنید که تخیل یک ضرورت برای ساخت آینده است .حال شما بهعنوان یک رهبر،
یک مدیر یا یک کارمند از خود بپرسید:
آیا با زبانی بدبینانه و کشنده ،خالقیت سازمان را به قعر یک مارپیچ نزولی میفرستید
یا بالعکس برای امید ،تخیل و نوآوری به افراد زمینه الزم را میدهید و الهامبخش
سازمان و اطرافیان خود هستید؟ انتخاب با شماست.
درک دوران پساکرونا و شکل دادن به آن(برگرفته از وبسایت گروه مشاوران بوستون ) به
درک و پیشبینی عمیقتر شرایط پساکرونا میپردازد .همچنین ،این نوشته فرآیند و اقداماتی
را جهت شکل دادن به واقعیت دوران پس از بحران یاد شده پیشنهاد میدهد.
کووید 19-و سیاستهای مهار آن ،نحوه کار و مصرف ما را تغییر دادهاند .تاریخ نشان
میدهد که این نوع اختالالت اساسی میتوانند باعث ایجاد تغییرات پایهای و بلندمدت در
نگرشها و باورهای اجتماعی شوند و این امر زمینه را برای سیاستهای جدید ،روشهای
کار جدید و نیازها و رفتارهای جدید مصرفکننده فراهم میکند.
حال چگونه میتوان شرکتها را بهجای انتظار برای بازگشت به گذشته ،برای جهان پس از
بحران آماده کرد؟
بیایید ابتدا بررسی کنیم که چگونه نگرشها و رفتارها به وسیله این بحرانها شکل
میگیرند؟چگونه کووید 19-باورها و رفتارها را تغییر میدهد؟
انتظار داریم این بیماری نیز دگرگونیهایی ماندگار در نگرشهای اجتماعی ،سیاستها ،کار
و مصرف به همراه داشته باشد .پیشبینی دقیق چگونگی شکلگیری دیدگاههای ما در
جامعه دشوار است؛ اما میتوانیم تمرکز بیشتری را در آمادگی در برابر بحران ،انعطافپذیری
سیستمها ،همبستگی اجتماعی و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی مشاهده کنیم .در سطح
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فردی نیز ممکن است که ما با یادآوری آنچه واقعاً برای ما مهم است ،نحوه ایجاد تعادل
بین کار و زندگی خانوادگی را تعریف کنیم.
این تغییرات نگرشی به نوبه خود میتوانند در تغییرات چشمگیر سیاستها در بسیاری از
حوزهها ،از جمله تجارت ،کنترل مرزها ،مراقبتهای بهداشتی ،آمادگی بحران ،امور خارجه،
اشتغال و رفاه اجتماعی منعکس شود.
در حال حاضر نیز نگرشها ،سیاستها و تجربه مستقیم بیماری نحوه کار ما را تغییر داده
است :ازجمله تأکید بیشتر بر دورکاری ،همکاری دیجیتال ،بهداشت محیط کار و حمایت از
کارگران موقت.
تحلیلها نشان میدهند که مصرف خواربار و محصوالت دارویی بیش از  50درصد در
مقایسه با قبل از بحران افزایش یافته است .همچنین ،خرید آنالین در آمازون نیز افزایش
داشته است .از سوی دیگر ،هزینه سفر  56درصد کاهش و فعالیتهای سرگرمی و خرید
پوشاک بیش از  30درصد کاهش یافته است (انتهای مارچ )2020
با این حال نباید انتظار داشته باشیم که همه این تغییرات ثابت باقی بماند .بهعنوانمثال،
پس از حمالت یازده سپتامبر کاهش قابلتوجهی در سفرهای هوایی رخ داد ،اما طی  15ماه
به روند قبلی خود بازگشت .بدون شک خواهیم دید که برخی از الگوهای مصرف به روند
قبلی خود بازمیگردند اما با سرعتهای مختلف .ما باید بین مصرف به تعویق افتاده ،تسریع
شده یا مختل شده موقت و الگوهای جدید و مداوم مصرف تفاوت قائل شویم.
چگونه کووید ،19-نوآوری به همراه میآورد؟
نباید انتظار داشته باشیم که فقط مصرف محصوالت موجود تغییر کند .اغلب در پاسخ به
نیازهای شدید ناشی از یک بحران اجتماعی ایدههای جدیدی ایجاد میشوند یا توسعه
مییابند .بهعنوانمثال هلیکوپترها ،فناوری اتمی ،موشک ،رادار و پنیسیلین با تأثیرات
ماندگار از پیامدهای جنگ جهانی دوم هستند .نیازهای جدید متولدشده توسط بحران فعلی
ما احتماالً باعث نوآوری پایدار در زمینههای دیگر ،مانند فناوریهای تست بیماریهای
جمعی ،ابزارهای همکاری دیجیتالی یا راهاندازی دفاتر محل کار در خانه میشود.
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ما میتوانیم با مشاهده تغییرات در نگرش و رفتار و سپس ایجاد نتایج بالقوه آن ،زمینه
امکانات موردنیاز را تجسم کنیم .تغییر اساسی در بین مصرفکنندگان میتواند شامل صرف
مدتزمان بیشتر در خانه و تأکید بیشتر بر بهداشت و سالمتی باشد .تغییر در میان
تولیدکنندهها میتواند شامل پذیرش دورکاری ،عدم تمرکز زنجیرههای تأمین و تأکید بر
آمادگی در برابر بحران و انعطافپذیری سیستمها باشد .هر یک از این تغییرات اساسی،
عواقب احتمالی چند برابری دارند.
سازمانها میتوانند به نکاتی در مورد چگونگی رفتارهای ممکن در چین توجه کنند .بر
اساس تحقیقات گروه مشاوران بوستون ،تقریباً نیمی از مصرفکنندگان چینی میگویند که
قصد دارند تا در آینده هزینههای بیشتری را صرف مراقبتهای بهداشتی پیشگیرانه،
ویتامینها و مکملها و غذاهای ارگانیک کنند .در مقابل ،بیش از یکسوم میگویند که در
آینده نزدیک هزینههای رستورانها ،تعطیالت و محصوالت دخانی را کاهش میدهند.
چنین تغییراتی دوام نمییابد اما در حال حاضر با شیوع این بیماری در سرتاسر جهان و
احتمال بازگشت دوباره این بیماری ،مصرفکنندگان هنوز در ذهنیت بحرانی قرار دارند.
پیشبینی واقعیت پس از بحران و شکل دادن به آن شرکتها چه اقدامات عملیای میتوانند
برای درک ،استفاده و شکل دادن به واقعیت پس از کووید 19-استفاده کنند؟
ما هشت گام را پیشنهاد میکنیم:
 .1انتظار برای تغییر و نگاه به جلو
سازمانها معموالً زمانی که در معرض تهدید قرار میگیرند ،تمایل به کوتاهبینی و
انزوا دارند .اما بحرانها اغلب نقاط عطف استراتژیک را نشان میدهند .تمرکز
ضروری بر زمان حال نباید باعث عدم توجه به آینده شود .سؤاالت اصلی تبدیل
میشوند به :بعد از این چه میشود؟ چه عواقب و فرصتهایی پیش رویمان است؟
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 .2درک تغییرات اجتماعی گستردهتر
اغلب فرصتها بر اثر نیازهای مشتریان جدید به وجود میآیند .بنابراین گوش دادن
به مشتریان بسیار مهم است .بااینحال ،نظرسنجیهای سنتی فقط در مورد
محصوالت ،نیازها و خواستههای موجود به شما میگویند؛ مصرفکنندگان ممکن
است صریحاً از نیازهای نوظهور خود آگاه نباشند .شرکتها باید با نگاه گستردهتری
به چگونگی تغییر نگرشهای اجتماعی توجه کنند تا درک کنند که تغییرات مشاهده
شده در رفتار و مصرف میتواند پایدار باشد یا خیر .بهعنوانمثال ،نگرش رهبران و
کارگران نسبت به دورکاری پس از چند ماه تجربه آن ،میتواند پیامدهای
قابلتوجهی برای تجهیزات اداری ،امالک اداری ،بازسازی منازل ،حملونقل و سایر
بخشها داشته باشد.
 .3بررسی دادههای با فرکانس باال
دادههای آماری مقطعی و مبتنی بر میانگینها نمیتوانند بینشهای خوبی برای
آینده تولید کنند .شرکتها برای مشاهده روندهای نوظهور باید به دادههای فرکانس
باال مانند دادههای مربوط به معامالت کارتهای بانکی دسترسی پیدا کرده و آنها
را تحلیل کنند.
 .4شناسایی نقاط ضعف خود
بدون شک این بحران نیازهای آمادگی ،تابآوری و چابکی در بخشهای مختلف
شرکت شما را بیشتر نشان میدهد .این نقاط ضعف فرصتهایی را برای بهروز
کردن محصوالت ،مدل کسبوکار شما و خدمترسانی بهتر به مشتریان نشان
میدهد .همچنین آنها ممکن است به شما در درک نیازهای مشتری بیشتر کمک
کنند.

138

 .5مطالعه مناطقی که در بحران پیشرو هستند
چین و کره در تجربه بحران و بهبود پس از آن ،چندهفتهای از سایر کشورها جلوتر
هستند .رهبران با مطالعه آنچه در این بازارها رخ داده است ،بهتر میتوانند پیشبینی
کنند که احتماالً چه تغییراتی میتواند به وجود آید.
 .6فعالیت مخلوقات خاص را پایش کنید
برخی شرکتها که اغلب بازیکنان کوچکتر در لبههای صنعت شما هستند
شرطبندیهایی را بر اساس نیازهای جدید مشتریان یا الگوهای رفتاری جدید ارائه
میدهند .از خود بپرسید ،این مخلوقات چه کسانی هستند و ممکن است بر کدام
شاخهها و برگهای موجود درخت تغییرات شرطبندی کنند؟ آیا این شرطبندی
کشش دارند؟ شما چه چیزی را از دست میدهید؟ اینگونه میتوانید در مورد پاسخ
مناسب به هر فرصت یا تهدید تصمیم بگیرید :نادیده گرفتن ،پژوهش بیشتر ،ایجاد
گزینهای برای بازی ،تکثیر و فراتر رفتن ،خرید مخلوق یا تعریف اقداماتی با اولویت
باال.
 .7الگوهای کاهش دهنده اصطکاک را کشف کنید
اصطکاکها شامل تأخیرها ،هزینهها ،پیچیدگیها ،عدم تطابق با نیازها یا سایر
ناسازگاریهایی است که مشتری در استفاده از یک پیشنهاد خاص تجربه میکند.
اگر عادات اجباری جدید به وجود آمده از این بحران اصطکاک بیشتری نسبت به
گزینه سنتی داشته باشد احتماالً دوام نمیارد :ممکن است ما در شرایط بحرانی
مجبور شویم فقط مواد غذایی کنسرو شده را بخوریم ،اما احتماالً وقتی این بحران
به پایان رسید ،خیلیها بهسرعت به مصرف غذای تازه بر میگردند .از سوی دیگر،
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عادتهای اجباری که باعث کاهش اصطکاک میشوند بیشتر مورد توجه قرار می-
گیرند :بهعنوانمثال دورکاری که موجب صرفهجویی در زمان به دلیل نداشتن
اتالف وقت در رفتوآمد شده است.
 .8حفظ امید و جهتگیری رشد
روبرو شدن با یک رکود عمیق پس از بحران ،تقریباً اجتنابناپذیر است .این دلیلی
برای به تعویق انداختن نوآوری و سرمایهگذاری نیست .بهطور متناوب 14٪ ،از
شرکتها در طول رکود اقتصادی اخیر رشد کردهاند و تحلیلها نشان میدهد که
آنها عمدتاً از طریق رشد متفاوت ارزش ایجاد میکنند .این در تمام صنایع صادق
است .از شواهد و مدارک واضح است که بهترین زمان برای رشد متفاوت زمانی
است که رشد کل (رشد صنعت و یا بازار) کم است.
 -5بررسی و تحلیل سیاستهای مورد نظر دولت در حوزه مورد بررسی برای
مقابله با آثار منفی مقابله با کووید – 19
این روزها تحلیلهای فراوانی در مورد مدیریت کسبوکار در شرایط کرونا مطرح میشوند؛
چه داخلی و چه خارجی ،بسیاری از آنها مفید ،قابلتأمل و قابل کاربرد بودهاند.اما به نظر
میرسد اکثر این تحلیلها و تجویزها عامل محیط درون کسبوکار را در نظر نمیگیرند.
همچنین کرونا را هم تهدید میبیند ،درحالیکه برای کسبوکارهای فراوانی فرصت بوده
است.
علم استراتژی اعتقاد دارد که برای ترکیبهای مختلف فرصت و تهدید بیرونی و ضعف و
قوت درونی ،میتوان تجویزهای متفاوتی ارائه کرد .در واقع ،بر اساس دو بُعد درون و بیرون
و تناسب بین آنها میتوان دست کم چهار موقعیت مختلف را در نظر گرفت .پیش از هر
چیز الزم است موقعیت استراتژیک کسبوکار بر اساس تحلیل واقعبینانه محیط درون و
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بیرون مشخص شود .در حقیقت باید مشخص شود که در محیط درون ،ضعفها پررنگتر
هستند یا قوتها و همچنین در محیط بیرون ،فرصتها یا تهدیدها.
اولین گام تشخیص واقعبینانه موقعیت کسبوکار است.
کرونا برای شما فرصت است یا تهدید؟ کسبوکار شما در موقعیت ضعف قرار
دارد یا قوت؟

موقعیت

الف:

تهدید – ضعف:

در

شرایطی

که

کسبوکار

به

شدت تحتفشار کرونا قرار دارد و خود ما هم از پول ،قدرت ،توانمندی و
زیرساختهای کافی برخوردار نیستیم چه کنیم؟

در شرایط ضعف و تهدید پیشنهادات میشود کسبوکارها استراتژیهای زیر را در نظر
بگیرند:


محصوالت حاشیهای خود را حذف کنید ،از بازارهای حاشیهای خارج شوید و
به هستهی هسته کسبوکار خود برگردید.



هدف شما در این شرایط فقط و فقط باید تابآوری و بقا باشد .پس کاهش
هزینهها و آزادسازی منابع را در دستور کار خود قرار دهید و بقیه اهداف را دور
بریزید.



بوروکراسی را به حداقل برسانید و سطوح سازمانی خود را کاهش
دهید .اضافهبار را کاهش دهید تا سقوط آزاد نکنید.



به همکاری با شرکتهای دیگر و بهویژه قویترها جدیتر فکر و اقدام کنید.
حتی اگر الزم شد زیرمجموعه سازمانهای قدرتمندتر شوید.



احتماالً بهزودی و پس از انجام اقدامات باال اندکی احیا میشوید ،ولی این
میتواند یک دام بزرگ باشد .شما نباید ثبات قدم و استمرار در این اقدامات را
فراموش کنید.
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بیش از اندازه به کسبوکارتان تعصب نداشته باشید و از انحالل و حتی
اعالم ورشکستگی نهراسید.



در این شرایط آنهایی که مشاوران و قابلیتهای مالی و حقوقی قویتری دارند
بقا پیدا میکنند

موقعیت ب :فرصت – ضعف

اگر در محیط بیرون ،فرصتها پررنگتر باشند و در محیط درون ،ضعفها بیشتر باشند
کسب و کار ما در موقعیت فرصت – ضعف قرار دارد.
در شرایطی که کسبوکار ما از کرونا نفع میبرد،ولی خود ما از پول ،قدرت ،توانمندی و
زیرساختهای کافی برخوردار نیستیم چه کنیم؟
در شرایط فرصت و ضعف علم استراتژی پیشنهاد میدهد کسبوکارها استراتژیهای زیر را
در نظر بگیرند:


محافظهکارانه و تدریجی حرکت کنید ،و دچار وسوسه توسعه تهاجمی نشوید.



بپذیرید که کسبوکار شما توانایی پاسخگویی به بازارهای بزرگ و محصوالت
فراوان را ندارد و توسعه تهاجمی شما ممکن است در تأمین
خواستههای مشتریان فعلی که بسیار کلیدی هم هستند اختالل ایجاد کند.



اجازه ندهید رشد درآمدهای شما فاصله زیادی با رشد توانمندیهای شما پیدا
کند .توازن درون با بیرون و کوتاهمدت با بلندمدت را حفظ کنید.



به رقبا نگاه رقابتی نداشته باشید ،فضا برای رشد همه وجود دارد .از قضا
شاید رشد کل اکوسیستم به رشد بلندمدت شما هم کمک کند.



حتی همکاری با شرکتهای مکملی که میتوانند در خلق و ارائه ارزش به شما
کمک کنند و ضعفهای شما را پوشش دهند به شدت توصیه میشود.
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هدف شما باید رشد نسبت به خود ،افزایش اعتماد بازار به شما و رشد
اکوسیستم باشد .بقیه اهداف را دور بریزید.



در چنین شرایطی سازمانهایی که قبال در
پرورش قابلیتهای شبکهسازی ،یادگیری و انعطافپذیری سازمان خود
سرمایهگذاری کردهاند موفقتر هستند.

موقعیت پ :تهدید – قوت

اگر در محیط بیرون ،تهدیدها پررنگتر باشند و در محیط درون ،قوتها بیشتر باشند
کسبوکار ما در موقعیت تهدید – قوت قرار دارد.
در شرایطی که کسبوکار ما تحتفشار کرونا است ،ولی خود ما از پول ،قدرت ،توانمندی و
زیرساختهای کافی برخوردار هستیم چه کنیم؟
در شرایط تهدید و قوت پیشنهاد میشود کسبوکارها پیشنهادات زیر را در نظر بگیرند:


هر چه سریعتر منابع خود را به بازارها یا محصوالت متنوع بهویژه از
نوع ناهمگون آن تخصیص دهید.



این متنوع سازی میتواند از طریق تملیک شرکتهای ضعیفتر یا همکاری و
ادغام با شرکتهای قویتر صورت بگیرد.



همچنین الزاماً این تخصیص نباید حقوقی (در قالب سازمان) باشد و میتواند
بهصورت حقیقی(توسط خود مدیران و مالکان) صورت پذیرد .مثالً
شاید مالکان سازمان در ارز سرمایهگذاری کنند.



اگر شرایط برای ورود به صنایع دیگر وجود ندارد ،در صنعت خود تمایز ایجاد
کنید .این تمایز میتواند از طریق نوآوری در فرآیند باشد ،مثل اسنپفود از طریق
شفافسازی فرآیند تولید غذا در رستورانها.
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یا میتواند از طریق نوآوری در محصول باشد ،مثل عطاویچ از طریق ایجاد
محصوالت استریل و نیمه آماده و کانیراش از طریق تولید پوشاک مخصوص
کادر درمان که باعث شده فعالً در بازی صنایع رستوران و پوشاک باقی بمانند.



در چنین شرایطی آنهایی که قبالً در توسعه قابلیتهای سرمایهگذاری (به
جهت ایجاد پرتفوی متنوع( بازاریابی (به جهت ایجاد تمایز( فرآیندی (به جهت
توانایی ایجاد نوآوری در فرآیندها و تولیدی و مالی به جهت مدیریت هزینهها
سرمایهگذاری کردهاند امکان بقای خود را افزایش دادهاند.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
در زمان بروز بحرانهای این چنینی ،برنامهها و پیشبینیهای قبلی ما دیگر به کار نمیآیند
و باید بهسرعت با تغییرات محیط همسو شد .الزم است ،برای شرایط جدید با توجه
به نیازهای جدید بازار و شرایط متغیر کسبوکار برنامههای جدیدی تدوین شود و حتی
به دوران بعد از بحران هم فکر کرد و تدابیری نیز برای آن دوران اندیشید.
بدون شک ما از دوران کرونا هم عبور خواهیم کرد ،ولی آن چیزی که برای ما میماند
تجربههای ارزشمندی است که از این دوران به دست آوردهایم .نباید بهسرعت درسهایی
که از بحرانها میگیریم را فراموش کنیم بلکه باید از آنها جهت ایجاد قوت برای
کسبوکار خود بهره ببریم.
همچنین باید به دوران پساکرونا نیز توجه داشته باشیم چرا که دیر یا زود با اتمام این دوران
ما وارد دنیای جدیدی خواهیم شد که نیازهای جدید خواهد داشت ،رفتار خرید متفاوتی از
خود نشان خواهد داد و به مسائل با دیدی متفاوت نگاه خواهد کرد .پس بهتر است قبل از
ورود به این دنیای جدید تدابیری برای آن اندیشیده شود تا مواجهه با آن ما و کسبوکارمان
را غافلگیر نکند.
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خرید آنالین امری است که بهاحتمالزیاد حتی پس از دوران کرونا هم رشد زیادی نسبت
به دوران قبل از این بحران خواهد داشت و برای مردم تبدیل به یک عادت میشود .پس
بهتر است در بازار سرمایه حتماً به این بخش توجه ویژهای داشته باشند .با جدیت سامانههای
معامالتی خود را بهروزرسانی نمایند و مشکالت فعلی سامانههای معامالتی را حل نمایند،
آن را گسترش و بهبود بخشند و در شبکههای اجتماعی فعالیت کنند و سریعا امکان احراز
هویت غیرحضوری جهت متقاضیان دریافت کدبورسی فراهم گردد".بحران کرونا به ما نشان
داد وجود بخش آنالین دیگر برای کسبوکارها یک انتخاب نیست ،بلکه یک ضرورت
است ".البته این موضوع برای بازار سرمایه حایز اهمیت بسیار زیادی میباشد.
باید بپذیریم که امروز روز مبادای بودجهای برای کشور است و با این سطح درآمدهای نفتی
و همچنین اجتناب کاهش درآمدهای مالیاتی اگر اقدامی برای واگذاری داراییها صورت
نپذیرد شرایط سختتر تورمی را به دنبال خواهد داشت .الزم است مالحظات قبلی در مورد
واگذاری داراییها کنار گذاشته شود و با برنامهها و استراتژیهای مناسب اقدام به واگذاری
سهام و سایر داراییها در بازار سرمایه و خارج از آن صورت پذیرد .فرایند توسعه فقط با
بودجه محدود دولتی امکانپذیر نیست و بسیاری از شرکتهای بورسی در چند سال اخیر
به خوبی وظیفه سرمایهگذاری و مدیریت پروژههای توسعهای زیرساختی در کشور را انجام
رساندهاند .این مورد و بسیاری مزیتهای دیگر بازار سرمایه نباید از نگاه سیاستگذاران
اقتصادی مغفول بماند.
در بازار جهانی شرایط در حال بهبود است .در بازار نفت قیمتها نسبت به روزهای گذشته
صعودی بودند .نفت برنت به بیش از  31دالر در هر بشکه رسید .نفت سبک آمریکا نیز تا
 25دالر در هر بشکه پیشروی داشت .شروع تدریجی فعالیتهای اقتصادی در کشورهای
توسعه یافته نیز قیمت فلزات پایه را افزایش داده است .مس در محدوده  5210دالر ،روی
 1937دالر و هر اونس طال نیز  1712دالر معامله میشود .شروع فعالیت اقتصادی ،جو
بازارهای جهانی را بهبود داده اما همچنان سرمایهگذاران نگران ریسکهای احتمالی هستند.
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دولت به این نتیجه رسیده که سهام شرکتهای سودآور را در بورس عرضه کند و این کار
را ادامه میدهد .نقدینگی در بازار زیاد است و یکی از راههای کنترل تورم و نقدینگی حضور
مردم در بورس است.
در بازار سرمایه ،هم اکنون پیشنهادهای مختلفی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی در
بازار سرمایه مطرح شده از جمله واگذاری خرد و یا تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری .etf
این صندوق هادر صورتی که طبق اصل  44قانون اساسی فقط برای نگهداری  20درصد
سهام دولت تاسیس شوند و سبب افزایش تصدیگری دولت مازاد بر حق قانونی نشوند،
ابزارهای مالی مناسب برای واگذاری اموال دولتی میباشد .در ضمن این صندوقها میتوانند
خود به عنوان یک نهاد واسط برای سرمایه گذاریهای بلندمدت و اجرای طرحهای
توسعهای در صنایع خود مورد استفاده سیاستگذار قرار گیرند.
پیشنهاد دیگر فروش سهام به صورت خرد به هر ایرانی با تخفیف است که پیشنهاد میگردد
عالوه بر این فروش اقساطی خرد سهام نیز مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به مکانیزمهای
موجود در بازار سرمایه میتوان خود این سهام را به عنوان وثیقه اقساط آن در نظر گرفت.
این روش میتواند ابزار مناسبی برای جمعآوری پسانداز و نقدینگیهای خرد مردم از بازار
و کنترل تورم در نظر گرفته شود .همچنین این شکل از فروش سهام توسط دولت باعث
تالطم در بازار سرمایه نمیشود.
با وثیقه گرفتن سهام تا پایان پرداخت اقساط ،در عمل مانع امکان سفته بازی و نگاه کوتاه
مدت میشود و باعث گسترش فرهنگ سرمایهگذاری بلندمدت در عموم مردم میگردد.
همچنین در این روش لزومی به ارائه تخفیف و یا ایجاد محدودیت خرید برای هر فرد وجود
ندارد و میتوان براساس قیمت بازار و حتی با لحاظ نرخ بهره مناسب اقدام به فروش نامحدود
سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی نمود.
هر چند شاخص کل پس از رشد روزهای اخیر با رسیدن به محدوده یک میلیون واحد تحت
تأثیر یک افت روانی قرار گرفت ،لکن بهدلیل هجوم نقدینگیِ مازاد جامعه به سمت بازار
سرمایه این برآورد وجود دارد که روند فعلی رشد بازار ادامه دار باشد .در حال حاضر رشد
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خریداران و نقدینگی که وارد بازار شده ،بسیاری از مقاومتها را شکسته و اگر قرار باشد
شاخص بورس مقاومتی را بر روی کانال یک میلیون واحد داشته باشد بهدلیل ورود حجم
گسترده نقدینگی به بازار این مقاومت کوتاهمدت خواهد بود .به لحاظ تکنیکالی با عبور
شاخص کل از مقاومت روانی یک میلیون واحد مقاومت معتبر بعدی در محدوده  1.5تا 1.6
میلیون واحدی است .حمایت دولت از بازار سرمایه و تالش برای عرضه سهام شرکتهای
سودآور از عواملی هستند که مردم را به حضور فعالتر در این بازار تشویق میکند .بهرهگیری
از شرکتهای مشاور سرمایهگذاری و سبدگردانی در کنار توجه به نکات مهمی همچون
استفاده از پول مازاد برای حضور در بازار سرمایه ،پرهیز از رفتارهای هیجانی ،افزایش سطح
آگاهی نسبت به کارکردهای بازار سرمایه و صندوقهای سرمایه گذاری و آشنایی با تحلیل
صورتهای مالی شرکتها از عواملی هستند که به تازه واردین بورس کمک خواهند کرد.
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فهرست منابع و ماخذ:
 درک دوران پساکرونا و شکل دادن به آن ،دکتر سید علیرضا هاشمی ،دکتر شهرام
خلیل نژاد
 استراتژی آرمانگرایانه برگ برنده سازمانها در پسابحران ،دکتر سید علیرضا هاشمی،
دکتر شهرام خلیل نژاد
 پیشنهادات علم استراتژی برای شرایط کرونامانند (موقعیت پ) ،دکتر سید علیرضا
هاشمی ،دکتر شهرام خلیل نژاد
 پیشنهادات علم استراتژی برای شرایط کرونامانند (موقعیت ب) ،دکتر سید علیرضا
هاشمی ،دکتر شهرام خلیل نژاد
 پیشنهاد علم استراتژی برای شرایط کرونا مانند (موقعیت الف) ،دکتر سید علیرضا
هاشمی ،دکتر شهرام خلیل نژاد

148

الگوی مصرف در شرایط گسترش ویروس کووید
19
محسن ربانی زاده *و علیرضا رحمن ستایش

**

چکیده:
طی چند ماه اخیر شیوع کووید  19در سراسر دنیا پیامدهای محلی و منطقهای متعددی در حوزههای
اجتماعی ،اقتصادی و حتی سیاسی داشته است .در این مقاله سعی شده تاثیرات شیوع این ویرس در حوزه
اقتصادی بویژه در الگوی مصرف خانوار مد نظر قرار گیرد .الگوی مصرف خانوار در بعضی جهات شدیدا
تحت تاثیر قرار گرفته و زندگی مردم را تغییر داده است (هر چند به واسطه تحریمها الگوی مصرف در ایران
تغییراتی داشته است) و طبیعی است که میزان تولید ،قیمت ها ،و حتی نگرانیها و شایعات بعضاً میتواند
تاثیر بسزایی در کمیت و کیفیت مصرف برخی کاالها داشته باشد .در این مقاله ابتدا به بررسی و تحلیل
شرایط خانوار پیش از گسترش ویروس کرونا پرداخته شده و متوسط هزینه خانوار در اقالم خوراکی و
غ یرخوراکی به عنوان شاخص مصرفی اقالم در سبد مصرفی خانوار تعیین شده است .با در نظر گرفتن
شاخص مذکور اقدام به استخراج اطالعات مصرفی خانوار در بازه زمانی شیوع ویروس گردید .نهایتاً با
بررسی و تحلیلهای اطالعات موجود ،شرایط پسا کرونا ترسیم شده است .به منظور حداقل نمودن تبعات
منفی این ویروس پیشنهادهایی در قالب ارائه تدابیر و سیاستهایی که میتوان از طریق دولت و سایر
مراجع ذیصاله اتخاذ شود ارائه شده است.
کلمات کلیدی :کووید  ،19الگوی مصرف خانوار ،پسا کرونا

* کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و مدیر نظام فنی و اجرائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
** دکتری مدیریت و رئیس گروه پژوهش های توسعه و آیندهنگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
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 -1مقدمه
الگوووی مصوورف در واقووع بووه معنووی روش اسووتفاده از منووابع میباشوود ،نهادینووه شوودن
الگوووی صووحیح مصوورف موجووب ارتقووای شوواخصهای زنوودگی و کوواهش هزینووهها
خواهوود شوود .توسووعه الگوووی مصوورف بهینووه ،نیازمنوود فرهنگسووازی پایوودار و نهادینووه
شوودن اصووول آن در جامعووه اسووت کووه البتووه پوویش نیوواز آن ،الووزام رفتارهووای اصووالح
مصرف بین افراد جامعوه میباشود .بودیهی اسوت کوه بوه تودریج ایون اصوالح نهادینوه
شده و تبودیل بوه یوک رفتوار پایودار و نهایتوا بوه یوک فرهنوگ مصورف بهینوه تبودیل
خواهد شد.
الگوووی مصوورف در دو سووطح “تولیوود کوواال” و “مصوورف کوواال” قابوول بررسووی اسووت .در
سطح تولید کاال که از مرحله تبودیل موواد خوام توا انتقوال و توزیوع بوه مصورف کننوده
را شامل میشوود ،ضورورت دارد کوه سوازندگان و تولیدکننودگان هور دو بخوش دولتوی
و خصوصووی عووالوه بوور رعایووت ضوووابط زیسووت محیطووی و بهووره منوودی از فوون
آوریهای نوین تولیود ،کاالهوای خوود را بوا اسوتاندارد جهوانی و مناسوب بوا اقلویم هور
منطقه مطابق دهند.
از آنجووایی کووه الگوووی مصوورف بووه میووزان قابوول توووجهی تحووت توواثیر رفتووار افووراد
میباشوود ،لووذا شووناخت کووافی بوور روحیووات و رفتووار گووروههووا و طبقووات اجتموواعی حووائز
اهمیووت میباشوود .در شوورایط گسووترش و شوویوع ویووروس کرونووا در جامعووه ،فاکتورهووا و
عوامل متفاوتی بر رفتوار انسوان تواثیر گوذار میباشود .موضووعاتی از قبیول؛ بهداشوتی،
غذایی ،دارویوی ،خودماتی و ...چوه بسوا در برابور یوک اتفواق مشوخص در فرهنگهوای
متفاوت ،عکوس العملهوای متنووعی شواهد باشویم .هوم اکنوون مطالعوات گسوتردهای
در ایوون زمینووه در حووال انجووام میباشوود تووا از ایوون طریووق تولیوود و مصوورف در جامعووه
مدیریت شود.
روشهای مختلفی بورای بورآورد آثوار اقتصوادی شویوع ویوروس کرونوا وجوود دارد.
شوواید بهتوورین روش رصوود نمووودن رفتووار بازارهووا و پووایش مسووتمر تغییوور در عکووس
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العموولهووایی اسووت کووه از تولیدکننوودگان و مصوورف کننوودگان دریافووت میشووود .پووایش
روزانه کسوب و کارهوا و واکونش فعالیتهوای اقتصوادی شویوع ویوروس کرونوا ،کموک
میکند تا درکوی از اثورات اقتصوادی ایون ویوروس در جامعوه داشوته باشویم .همچنوین
با بررسوی رونودهای رکوود و رونوق در گذشوته و تواریخ شووکهای اقتصوادی ناشوی از
شیوع بحرانهای مشوابه موا را قوادر میسوازد توا بوه دیودگاه درسوتی نسوبت بوه آینوده
تغییوورات اقتصوواد در واکوونش بووه شوویوع ویووروس کرونووا برسوویم .بووا بررسووی مصوورف
خانوارها پویش از شویوع ویوروس کرونوا و اثورات بحرانهوای اقتصوادی ماننود تحوریم و
 ...می توان تا حدودی آینده الگوی مصورف را پویش بینوی نموود در ایون تحقیوق سوعی
می شود آینده الگوی مصرف با توجه به عدم وجود آمار دقیق پیش بینی گردد.
 -2بررسی و تحلیل شرایط پیش از گسترش ویروس کرونا
جهووت بررسووی الگوووی مصوورف در خانوارهووای ایرانووی یکووی از بهتوورین شوواخصهایی
که وجوود دارد و آموار و اطالعوات آن هور سوال منتشور میگوردد ،شواخصهای هزینوه
خانوار میباشود .در ایون شواخص هوا ،میوزان مصورف هور خوانوار و درصود هزینوه هور
خووانوار جهووت مصوورف کاالهووای مختلووف بررسووی میگووردد .در جوودول شووماره 1
متوسط هزینه های خوالص خووراکی و دخوانی سواالنه یوک خوانوار شوهری بور حسوب
اقالم عمده برای سالهای  1394تا  1397ارائه شده است.
 -1متوسط هزینه های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار شهری بر حسب
اقالم عمده (ریال)
شرح

1394

1395

1396

)1(1397

جمع ....................................................................

61911000

62465000

69393000

87371000

آرد،رشته،غالت،نان و فرآورده های آن ..............

13666000

14682000

15335000

19873000

گوشت .................................................................

12640000

11668000

12828000

15930000
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شرح

1394

1395

1396

)1(1397

شیر و فرآورده های آن و تخم پرندگان..............

6697000

6006000

6696000

8215000

روغنها و چربیها ................................................

2429000

2200000

2178000

2547000

میوهها و سبزی ها ..............................................

11878000

12262000

13232000

17403000

خشکبار و حبوبات ...............................................

4053000

4788000

5681000

6098000

قندو شکر ،شیرینی ها ،چای ،قهوه وکاکائو ........

3932000

4757000

5721000

7034000

ادویه ها،چاشنیها و سایر ترکیب های خوراکی

1900000

1990000

2307000

3124000

نوشابهها ،غذاهای آماده و دخانیات .....................

4716000

4112000

5416000

7147000

 )1اختالف در سرجمع ناشی از رُند شدن اعداد میباشد.
مأخذ -مرکز آمار ایران(ر.م).

آخوورین آمووار سوواالنه منتشوور شووده مربوووط بووه سووال  1397میباشوود ایوون آمووار نشووان
میدهوود کووه درسووال  ،1397از مجموووع هزینووههای خووالص خوووراکی و دخووانی یووک
خووانوار شووهری ،هزینووه آرد ،رشووته ،غووالت ،نووان و فرآوردههووای آن بووا سووهمی برابوور
 22/7درصوود و بعوود از آن هزینووه میوههووا و سووبزیها بووا سووهمی برابوور 19/9درصوود
بیشترین و هزینوه روغنهوا و چربیهوا بوا سوهمی برابور  2/9درصود کمتورین سوهم را
در ترکیب این نوع هزینهها داشته اند.
همچنین در جدول شوماره  2اطالعوات مربووط بوه متوسوط هزینوه هوای خوالص غیور
خوراکی ساالنه یوک خوانوار شوهری بور حسوب اقوالم عموده بورای سوالهای  1394توا
 1397آمده است.
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 -2متوسط هزینه های خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهری بر حسب اقالم
عمده (دنباله)
شرح

جمع…………………...

1394

( ریال )
1395

1396

1397

()1

286934000 236415000 220044000 201943000

پوشاک و کفش………….

10362000

12627000

14499000

13330000

مسکن…………………

89932000

97022000

95226000

116607000

10916000

10085000

12268000

14649000

بهداشت و درمان…………..

29393000

32787000

35249000

45003000

حمل و نقل و ارتباطات……...

30078000

35583000

38779000

52421000

8763000

8060000

8635000

11048000

لوازم،اثاث،ملزومات و خدمات
خانوار …………………

تفریحات ،سرگرمیها و خدمات
فرهنگی………………..

 )1اختالف در سرجمع ناشی از رُند شدن اعداد میباشد.
مأخذ -مرکز آمار ایران(ر.م).

در سووال  ،1397از مجموووع هزینووههای خووالص غیوور خوووراکی سوواالنه یووک خووانوار
شووهری ،هزینووه مسووکن بووا سووهمی برابوور  40/6درصوود بیشووترین وهزینووه تفریحووات،
سوورگرمیها و خوودمات فرهنگووی بووا سووهمی برابوور  3/9درصوودکمترین سووهم را در
ترکیب این نوع هزینهها داشتهاند .
در سووال مزبووور متوسووط هزینههووای خووالص سوواالنه یووک خانوارشووهری  374میلیووون
ریووال بوووده کووه  76/7درصوود هزینههووای غیرخوووراکی و  23/3درصوود هزینههووای
خوووراکی و دخووانی بوووده اسووت کووه نسووبت بووه سالگذشووته ،هزینههووای غیرخوووراکی
 21/4درصووود و هزینوووههای خووووراکی و دخوووانی  25/9درصووود افوووزایش را نشوووان
میدهد.
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الگوووی مصوورف در خانوارهووای روسووتایی متفوواوت از خانوارهووای شووهری میباشوود در
جدول شماره  3آمار مربوط به متوسوط خوالص خووراکی و دخوانی سوالیانه یوک خوانوار
روستایی برای سالهای  1394تا  1397آمده است.
 -3متوسط هزینه های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار روستایی بر حسب
اقالم عمده
شرح
جمع………………………

( ریال )

1394

1395

1396

)1(1397

84800000 66373000 62187000 59072000

آرد،رشته،غالت،نان و فرآورده های آن23661000 20193000 18004000 17365000 .
گوشت……………………..

15326000 11628000 10638000 10544000

شیر و فرآورده های آن و تخم پرندگان.

5745000

5207000

6345000

7601000

روغنها و چربی ها……………

2625000

2332000

2563000

3214000

میوهها و سبزی ها…………….

9669000

15544000 10658000 10076000

خشکبار و حبوبات……………..

3630000

4631000

4152000

4041000

4076000

5111000

4714000

6002000

1688000

1924000

1697000

2320000

3730000

4263000

4423000

7091000

قند و شوووکر،شووویرینی ها،چای ،قهوه
وکاکائو…………………….....
ادویه ها،چا شنیها و سایر ترکیب های
خوراکی……………………..
نوشابهها ،غذاهای آماده و دخانیات…
 )1اختالف در سرجمع ناشی از رُند شدن اعداد میباشد.
مأخذ -مرکز آمار ایران(ر.م).

در سال  1397هزینه آرد ورشته ،غالت ،نان و فرآوردههای آن با سهمی برابر  27/9درصد
بی شترین و هزینه ادویهها ،چا شنیها و سایر ترکیبات خوراکی با سهمی برابر  2/7در صد
کمترین سوووهم را از مجموع هزینه های خالص خوراکی و دخانی یک خانوار روسوووتایی
داشتهاند.
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 -4متوسط هزینه های خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی بر حسب اقالم
عمده(دنباله)
شرح

1394

(ریال)
1395

1396

)1(1397

جمع……………………

149813000 110722000 108802000 96782000

پوشاک و کفش……………

9548000

10991000

8130000

11851000

مسکن……………….......

25336000

28410000

29632000

38349000

8473000

8861000

8676000

13205000

20604000

22997000

22003000

31306000

حمل و نقل و ارتباطات18273000 .…..…..

21962000

24921000

31346000

3434000

3902000

4080000

4848000

لوازم،اثوواث ،ملزومووات و خوودمووات
خانوار……………………
بهداشت و درمان……….…..
تفریحات ،سووورگرمی ها و خدمات
فرهنگی........…..…....…..

 )1اختالف در سرجمع ناشی از رُند شدن اعداد میباشد.
مأخذ -مرکز آمار ایران(ر.م).

در سال یاد شده متوسط هزینههای خالص غیر خوراکی ساالنه یک خانوار روستایی ،هزینه
مسکن با سهمی برابر  25/6درصد بیشترین و هزینه تفریحات ،سرگرمیها و خدمات فرهنگی
با سهمی برابر  3/2درصدکمترین سهم را داشته اند.
در سال  ،1397متوسط هزینههای خالص ساالنه یک خانوار روستایی در حدود  235میلیون
ریال بوده که  63/9درصد آن هزینههای غیر خوراکی و  36/1درصد هزینههای خوراکی و
دخانی بوده است که نسبت به سال گذشته ،هزینههای غیر خوراکی  35/3درصد و هزینههای
خوراکی و دخانی  27/8درصد افزایش داشته است.
 -3بررسی و تحلیل شرایط در زمان وجود ویروس کرونا
با وجود اینکه تاثیر ویروس کرونا و بیماری آن کامال محسوس میباشد و اثرات اقتصادی
آن بر کسی پوشیده نیست ،به دلیل وجود تحریمهای سنگین سبد مصرفی خانوار ایرانیان از
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قبل به سمت گروههای مصرفی ضروری سوق پیدا کرده بود .جهت تحلیل دقیقتر الگوی
مصرف خانوار سبد مصرفی را همانطور که در جدول 1و  2بیان شده است میتوان به دو دسته
خوراکی و غیر خوراکی تقسیم نمود و هر کدام از این دستهها را میتوان بترتیب به  9و  6گروه
مختلف افراز نمود .بنابراین  15مورد مهم از جمله «خوراکیها و آشامیدنیها»« ،پوشاک و
کفش»« ،مسکن ،آب ،برق و سایر سوختها»« ،حمل و نقل»« ،تفریح و امور فرهنگی» و…

تقسیم میشود .باید به این نکته توجه کرد که در هنگام رکود و افزایش تورم ،که از عواقب
معمول بحرانها هستند ،خانوارها به سمت مصرف بیشتر گروههای ضروری سوق داده
میشوند« .خوراکیها و آشامیدنیها» و «مسکن ،آب ،برق و سایر سوختها» ضروریترین
مصارف خانوارها محسوب میشوند .افزایش در سهم مصرف این گروهها ،نشانگر کاهش
کیفیت زندگی و کاهش قدرت خرید خانوار در مصارف لوکس و سرمایهگذاریهای بلندمدت
و کاالهای بادوام خواهد بود.
با بررسی تغییر مصرف زیرگروههای مختلف در  2بازه زمانی قبل از تحریمها و بعد از اعمال
تحریمها ،میتوان تصویر بهتری از تغییرات مصرف در سال جاری داشت .دادههای مرکز آمار
نشان میدهد سهم «خوراکیها و آشامیدنیها» در سبد مصرفی خانوار (بهعنوان نماینده
مصارف ضروری خانوار) ،بعد از شدت گرفتن تحریمها روندی صعودی داشته است و از 23 /7
درصد در سال  88به میزان  26 /3درصد در سال 92رسیده است و از  22 /7درصد در سال
 96به میزان  23 /3درصد در سال 97رسیده است .دادهها ،بزرگ شدن سهم مصرفی ضروری
خوراکیها را در دوران تحریم و تغییر پارامترهای کالن اقتصادی را تأیید میکنند .با توجه به
اینکه کسب و کارهای بیشتری در دوران کرونا نسبت به تحریم تحت تاثیر قرار گرفتهاند و
مهمتر از آن تغییر شیوه زندگی افراد به دلیل ترس از بیماری و کاهش شرکت در مکانها و
مجالس عمومی بنابراین اثرات ویروس کرونا روی الگوی مصرف به مراتب شدیدتر از اثر
تحریمها میباشد و تغییر الگوی مصرف در این شرایط از کاالهای غیرضروری به ضروری
شدیدتر میباشد.
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گروههای خوراکی و دخانی:

 آرد،رشته،غالت،نان و فرآورده های آن

در این گروه میزان م صرف خانوار تغییر آنچنانی ندا شته ا ست اما خانوارها به دلیل
نگرانی از آینده مقدار بیشتری خریداری کردهاند و برای آینده نگهداری نموده اند.
 گوشت

با توجه به کاهش درآمد خانوارها بر اثر تعطیلی و منع رفت و آمدها ،خبرها و آمار و
اطالعات از کاهش میزان مصووورف گوشوووت خانوارها حکایت دارد .به طوری که
مشکالتی برای مرغداریها و دامداریها بوجود آمده است .قیمت گوشت مرغ کاهش
یافته و ممکن است در آینده تولید این گوشت را دچار بحران و آسیب نماید و قیمت
آن شدیداً افزایش یابد بنابراین باید در این خصوص تدابیر الزم اتخاذ گردد.
 شیر و فرآورده های آن و تخم پرندگان

در گروه شیر و فرآورههای لبنی و تخم پرندگان شاید عالوه بر هزینه ،بدلیل تاریخ
م صرف کوتاه مدت فرآورهها و نیاز به خروج مکرر از منزل ،موجب کاهش م صرف
در خانوار شده ا ست .نکته قابل توجه در کاهش م صرف در این گروه ،مو ضوع به
خطر افتادن سالمت افراد جامعه به تبع تامین ن شدن ویتامین و پروتئینهای مورد
نیاز بدن به اندازه کافی میباشد.
 روغنها و چربی ها

در این گروه میزان م صرف خانوار تغییر آنچنانی ندا شته ا ست اما خانوارها به دلیل
نگرانی از آینده مقدار بیشتری خریداری کردهاند و برای آینده نگهداری نموده اند.
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 میوهها و سبزی ها

با توجه به نظر کار شنا سان که م صرف میوه و سبزیجات مقاومت بدن را در مقابل
ویروس کرونا باال میبرد و از طرفی امکان ضدعفونی و ش ست شوی مهیا میبا شد،
لذا م صرف این گروه بی شتر شده ا ست .با توجه به بار شهای ب سیار خوب ام سال و
تعطیل ن شدن فعالیتهای ک شاورزی ،در صورت مدیریت منا سب ،بخش ک شاورزی
میتواند جواب گوی تقاضا باشد.
 خشکبار و حبوبات

با توجه به م سائل بهدا شتی ،م صرف مح صوالت فله و خام مثل خ شکبار و تنقالت
کاهش محسوووس داشووته اسووت .اما حبوبات بسووته بندی به دلیل نگرانی جامعه از
آینده توسط خانوارها زیاد خریداری شده و نگهداری میشود.
 قند و شکر،شیرینی ها،چای ،قهوه وکاکائو

در این گروه میزان م صرف خانوار تغییر آنچنانی ندا شته ا ست اما خانوارها به دلیل
نگرانی از آینده مقدار بیشتری خریداری کردهاند و برای آینده نگهداری نموده اند.
 ادویه ها،چاشنیها و سایر ترکیب های خوراکی

در این گروه میزان م صرف خانوار تغییر آنچنانی ندا شته ا ست اما خانوارها به دلیل
نگرانی از آینده مقدار بیشتری خریداری کردهاند و برای آینده نگهداری نموده اند.
 نوشابهها ،غذاهای آماده و دخانیات

در این گروه میزان م صرف خانوار تغییر آنچنانی ندا شته ا ست اما خانوارها به دلیل
نگرانی از آینده مقدار بیشتری خریداری کردهاند و برای آینده نگهداری نموده اند.
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گروههای غیرخوراکی:
 پوشاک و کفش

با توجه به کاهش مهمانی ها ،مجالس و مراودات اجتماعی ،همچنین نگرانی مردم
از شیوع بیماری در زمان خرید مصرف پوشاک و کفش کاهش پیدا کرده است.
 مسکن

تقا ضای م سکن به دلیل شیوع بیماری در کوتاه مدت کاهش یافته ا ست اما در بلند
مدت تغییری نخواهد داشوووت .میزان مصووورف آب و برق خانوار به دلیل قرنطینه و
شستشوهای بیشتر و ضدعفونی کردن افزایش چشمگیری داشته است.
 لوازم،اثاث ،ملزومات و خدمات خانوار

به دلیل شوویوع ویروس کرونا خرید کاالهای لوکس بسوویار کاهش پیدا کرده اسووت.
نظر به تو صیههای موکد مبنی بر ش ست شوی مکرر د ستها و لوازم ،م صرف مواد
ضدعفونی و شوینده با افزایش زیاد همراه بوده است.
 بهداشت و درمان

به دلیل رعایت بیشووتر بهداشووت فردی و اجتماعی ،مراجعه مردم به مطبها و مراکز
بهدا شتی ب سیار کاهش یافته ا ست و م صرف داروهای بیماریهای م سری کاهش
یافته اسووت .اما مصوورف الکل ،ماسووک ،دسووتکش و بطور کلی کاالهایی که در
پیشگیری از ابتال به کرونا مورد استفاده قرار میگیرد به میزان قابل توجهی افزایش
داشته است.
 حمل و نقل و ارتباطات

به دلیل کمتر شدن تردد و رفت و آمدها ،م صرف سوخت و ا ستهالک خودرو ب سیار
پایین آمده اسووت .خریدهای اینترنتی به دلیل پایین بودن نسووبی قیمت و مسووائل
159

بهدا شتی گ سترش یافته ا ست .به دلیل خانه ن شینی میزان م صرف اینترنت ب سیار
افزایش یافته است.
 تفریحات ،سرگرمیها و خدمات فرهنگی

کال سهای آموز شی ح ضوری کال تعطیل شده و بع ضی از فعالیتهای آموز شی به
صووورت مجازی در حال پیگیری میباشوود .از فعالیتهای ورزشووی و تفریحی به
میزان قابل توجهی کا سته شده ا ست .به نقل از صفحه ر سمی سازمان جهانی
گرد شگری ،اطالعات بهد ستآمده ن شان میدهد شمار گرد شگران بینالمللی در
سهماهه اول سال  2020با  22در صد کاهش همراه بوده ا ست .همچنین آمار ورود
گردشگران بینالمللی در ماه «مارس» همراه با آغاز قرنطینه در بسیاری از کشورها،
اعمال محدویتهای مسافرتی و بسته شدن فرودگاهها و مرزها با کاهش شدید 57
درصدی روبهرو شده است که در این بین آسیا و اروپا بیشترین خسارت را متحمل
شدهاند .و بر ا ساس جدیدترین گزارش سازمان جهانی گرد شگری(،)UNWTO
بحران ویروس کرونا میتواند آمار ساالنه گردشگران بینالمللی را در مقایسه با سال
 2019با  60تا  80درصوود کاهش روبهرو کند که به این ترتیب ،میلیونها شووغل در
خطر نابودی قرار خواهند گرفت.
 -4پیش بینی شرایط موضوع مورد بررسی در شرایط پسا کرونا
پیش بینی الگوی م صرف در زمان پ سا کرونا ب ستگی به مدت زمان برگ شت به شرایط
عادی دارد .اگر تا یک ماه آینده ویروس کرونا و تهدید آن رفع شده با شد به احتمال زیاد،
شرایط جامعه ،سریعاً به حالت عادی بر میگردد.
ویروس کرونا م صرف خانوارها را تا حدودی تحت تاثیر قرار داده که ممکن ا ست دوباره
به حالت عادی برنگرداند ،از جمله اسوووتفاده از اینترنت و خریدهای الکترونیکی .این روش
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خریداری در دوران ویروس کرونا بسوویار زیادتر شوود و اکثرا با این روش آشوونا شوودهاند که
میتواند تعداد زیادی از مشاغل را تحت تاثیر قرار دهد.
 -5ارائه سیاستها و اقدامات پیشنهادی
به منظور جلوگیری از تغییر الگوی مصرف خانوار در جامعه پیشنهاد میگردد دولت تدابیر
زیر را اتخاذ نماید:
 -1تأکید بیشتر بر حمایت خانوار به جای بنگاه :رکود اقتصادی ،بیشتر بنگاههای
کوچک را تحت تأثیر قرار میدهد و از میان کارکنان شاغل در بنگاههای کوچک ،متوسط
و بزرگ آن دسته از کارکنان که رابطه استخدامی و قراردادی قوی با بنگاه ندارند ،در اولویت
تعدیل قرار میگیرند .همچنین تورم ،به خصوص زمانی که ناشی از افزایش نرخ ارز نبوده و
بیشتر از جانب رشد پایه پولی و نقدینگی باشد ،بیشتر دهکهای پایین درآمدی را تحت
تأثیر قرار میدهد .بنابراین ،همان طور که پیش از این نیز اشاره شد ،هرچند رکود ناشی از
کرونا ،همه گروههای درآمدی را تحت تأثیر قرار میدهد ،اما دهکهای پایین درآمدی
بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند .از طرف دیگر ،شاغالن موجود در این دهکها از آنجایی که
دارای پوشش بیمهای اندک هستند ،قابل شناسایی نبوده و در زیر چتر طرحهای حمایتی
بیمه بیکاری و حمایت از بنگاهها قرار نخواهند گرفت .بنابراین طرحهای حمایتی معطوف
به خانوار از جمله پرداخت نقدی به خانوارها ،هم موجب توزیع عادالنهتر منابع خواهد بود و
هم میتواند به طور هدفمندتری ،اقشار آسیب پذیر را تحت پوشش قرار دهد.
 -2شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور :شرایط
کنونی کشور (رکود اقتصادی و فقدان درآمدهای نفتی) این اجازه را نمیدهد که سیاستهای
حمایتی صرفا با رویکرد پول پاشی غیرهدفمند و تکیه بر منابع مالی ناپایدار و بدون پیش
بینی ابزارهای نظارتی و ضمانت اجرایی قوی انجام شود.
درحالی که بخش زیادی از خانوارها و مشاغل از پیامدهای ناشی از ویروس کرونا متأثر
شده اند ،در مقابل بخش دیگری مانند بازنشستگان ،کارمندان دولت و برخی کارمندان
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نهادهای عمومی غیردولتی برخی کارمندان بخش خصوصی که امکان دورکاری برای آنها
فراهم است ،کارمندان بیمارستانها و کادر درمان ،افراد مشغول در بخش کشاوزی ،سوپر
مارکت ها ،میوه و تره بار و داروخانهها و  ...از جمله افراد و خانوارهایی هستند که حتی در
صورت قرنطینه و با کاهش تعامالت اجتماعی حداکثری نیز کمتر از سایر افراد جامعه متضرر
خواهد شد .این افراد که در دهکهای مختلف درآمدی نیز توزیع شده اند ،در اولویت
سیاستهای حمایتی قرار ندارند.
به عنوان مثال خانوارهایی که دارای کارمند دولت یا بازنشسته هستند در نمودار ارائه شده
است.
این نمودار ،تنها بخشی از خانوارهایی که به دلیل عدم تغییر درآمد در اثر شیوع کرونا ،نیازی
به سیاست حمایتی (در اثر شیوع کرونا) ندارند را نشان میدهد .همان طور که در این نمودار
مشخص است ،در مجموع ده دهک ،از این محل بین  8.4تا  5.8میلیون خانوار قابل حذف
هستند .در صورتی که سایر گروهها مانند مشاغلی که زیان ندیدهاند و با کارمندان نهادهای
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عمومی غیردولتی و  ...نیز در نظر گرفته شوند ،سهم بیشتری از خانوارها ،قابل حذف خواهند
بود.
 -3تهیه نظام جامع آمار و اطالعات از شاغالن رسمی و غیررسمی :آمار و اطالعات
بازار کار نشان میدهد که بیش از  70درصد اشتغالزایی سالهای اخیر متعلق به بنگاههای زیر
پنج نفر کارکن بوده است ،اما از آنجا که صاحبان این مشاغل غیررسمی ( دستفروشیها و
کارکن مستقل) صدای رسانهای ندارند و به دلیل فقدان نظام آمار و اطالعات جامع ،ممکن
است شناسایی نشوند ،این احتمال وجود دارد که در اعمال سیاستهای حمایتی پیش بینی
شده برای فعالیتهای اقتصادی ،نادیده گرفته شوند.
بنابراین در وهله نخست تهیه آمار و اطالعات جامع از اطالعات فردی مشاغل رسمی و
غیررسمی میبایست در دستور کار دولت قرار گیرد .همچنین از آنجا که اکثر این شاغالن
بیمه نبوده و روزمزدی هستند ،در دسته خانوارهای فقیر قرار میگیرند و کاراترین مکانیزم
حمایتی برای این دسته از شاغالن ،اجرای طرح حمایتی نقدی و غیرنقدی از خانوار است،
نه تمرکز بر مشاغل و بنگاههای کوچک .البته به نظر میرسد استفاده از ظرفیت سازمانهای
مردم نهاد نظیر خیریه هاNGO ،ها ،کمیته امداد و بهزیستی جهت شناسایی این دست افراد
مؤثر واقع شود.
 -4سیاست حمایتی به صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع :نکته بسیار مهمی
که در گزارشهای قبلی منتشر شده توسط مرکز پژوهشها نیز به آن تأکید شده و به نظر
میرسد در بستههای سیاسی دولت مغفول مانده ،اجرای سیاستهای حمایتی در راستای
کنترل شیوع بیماری است ،یعنی سیاست حمایتی باید در راستای کاهش تعامالت اجتماعی
رعایت قوانین تعیین شده برای فاصله گذاری اجتماعی باشد .به عنوان مثال پرداخت یارانه
کاالیی به خانوارها در قالب بستههای بهداشتی مقابله با کرونا ،پرداخت تسهیالت به خانوارها
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مشروط به کاهش رفت و آمد خارج از منزل با پرداخت تسهیالت به کسب و کارها مشروط
به عدم شروع فعالیت.
 -5استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد

اقتصادی :همچنین با توجه به افزایش تقاضا در بخش بهداشت و درمان و ظرفیت
اشتغالزایی باالی ایجاد شده در این بخش ،دولت میتواند در یک برنامه ریزی مشخص،
صنایع و فعالیتهایی که با هزینه مختصر امکان تغییر ساختار تولید به بخش درمان و
بهداشت را دارند ،شناسایی کند و براساس آن جابه جایی ساختار تولید و نیروی کار را
پیشنهاد و اجرایی کند .البته این اقدام در حوزههایی مانند مواد شوینده و ضدعفونی کننده،
حوزه پوشاک و تولید ماسک و گان و  ...تا حدی محقق شده است.الزم است در کنار چاره
اندیشی پیرامون تهدید ها ،برنامه ریزی الزم جهت استفاده از فرصتها استفاده حداکثری
بعمل آید.
تهدیدها:
 برخی غذاهای مصووورفی که جنبه پیشوووگیری از بیماری ها و ارتقای ایمنی بدن داردهمچون لبنیات باید مورد حمایت دولت قرار گیرد.
 آغاز به کار مجدد در برخی از صنایع زمان بر میباشد لذا مدت بیکاری و کاهش درآمدخانوار طوالنی فراهم شود.
 بخش زیادی از سوورمایه در گردش برخی از بنگاههای اقتصووادی جهت مخارج جانبیهزینه شود و تعدیل نیرو گسترده انجام شود.
 کاهش درآمدها و افزایش هزینههای دولت باعث کاهش شدید در بودجه عمومی دولتو تقلیل بستههای حمایتی خانوار شود.
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فرصت ها:
 کاهش م صرف ف ست فود در را ستای سالمت فردی بای ستی تبدیل به الگوی م صرف
شود.
 ایجاد زیرساختها ی الزم جهت ارتقای فرهنگ عمومی برای خریدهای غیر حضوری
و اینترنتی
 توجه ویژه به استفاده از امکانات موجود جهت ارتقای بهرهوری در منابع انسانی و مالی
 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
بیماری کوید  19یک بیماری جدید و فعالً بدون دارو و درمان است و تا زمانی که داروی
قطعی و واکسن آن کشف نشده است انسانها باید شرایط زندگی خود را با آن وفق دهند.
بنابراین پیشنهاد میشود:
 -1زیرساختهای الزم جهت فعالیتهای مجازی ،استفاده از تکنولوژی و اینترنت آماده گردد.
به طوری که فعالیتهای دستگاههای اجرایی به صورت میز الکترونیکی انجام گردد.
 -2تا حد امکان از تعطیل شدن کسب و کارها جلوگیری گردد و پروتکلهای مشخص جهت
کسب و کارهای پر خطر تدوین گردد تا اکثر کسب و کارها فعال باشند.
 -3نیازهای مصرفی انسانها دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد در کوتاه مدت مصرف
تحت تاثیر قرار میگیرد اما در بلند مدت نیازها باید برطرف شود .لذا پیشنهاد میگردد شرایط
خرید مصرف کنندهها به صورت مجازی و الکترونیکی فراهم گردد.
 -4تفریحات بسیار کاهش یافته و میتواند اثر منفی روی شادابی و انرژی مردم داشته باشد.
لذا پیشنهاد میشود تفریحات مجازی یا پذیرش افراد کمتر طبق پروتکلهای مشخص جهت
مکانهای تفریحی اعمال گردد.
 -5مواد غذایی باید به صورت بسته بندی و با محافظ تهیه گردد به طوری که مصرف کننده
بدون نگرانی از آنها استفاده نماید.
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