
 

 

 پیامد های ویروس کرونا بر اقتصاد  ایران و جهان بررسی 

 1لینمه یطاهر  میابراه

 چکیده:
 سال در آن تداوم و 1۳98 سال انتهای از 19 -كووید  جدید ویروس كرونا شيوع
. است داده قرار نااطمينانی با همراه ركود وضعيت یک در را اقتصاد ایران ، 1۳99
 انسانی بزرگ است و تا امروز  قبل از هرچیز یک فاجعهگیری ویروس کرونا همه

نفر را تحت تاثیر قرار داده است و از سوی دیگر  میلیون ها نفرا در کره زمین
های اقتصادی در سراسر جهان شده و شیوع بیماری سبب تعطیلی بنگاه

بر اساس  نتایج   .کشورها را در آستانه رکودی کمرشکن قرار داده است همه
در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و  در ایران  شیوع ویروس کرونا،یقات نحق

تعطیلی و کاهش همچنین  . داده است تاثیر قرار تحت را تقاضای بازار کار
و  شده های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار سطح فعالیت

، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده است  عرضه کار نیز کاهش 
اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعامالت، شده

رسد فعالیت کسب و نظر می. بنابراین بهداده اند ساعات کاری خود را کاهش 
 تواند منجر به بحراناند میکارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده
تاثیر قرار دهد. در این میان بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت

بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم 
وکارها فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسبنیستند، مانند دست

 و  بررسيهاي ايجنت یابد.کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می
 درصد از 11 تا ۷/  5 بین مختلف سناريوهاي تحت ميدهد نشان مطالعات

. بنابراین با يافت خواهد كاهش كرونا ويروس شیوع درنتیجه اقتصاد ستانده
های اقتصادی و کاهش ستانی از فعالیتهای مالیاتکاهش ظرفیتتوجه به

دیده وکارها و افراد آسیبسبقیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از ک
و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه 

در این مقاله سعی شده است به بررسی  اقتصاد  دولت تشدید خواهد شد
  .مردمی در دوران کرونا و  پس از کرونا و ارایه راهکارها  بپردازد

 کلید واژه:
 دولت، بحران بیکاری،  ، کسب و کار،  کرونااقتصاد 

                                                           
  himan_t@yahoo.com - لیآموزش و پرورش استان اردب-لیدانشگاه محقق اردب 1



  172                                           و جهان رانیکرونا بر اقتصاد  ا روسیو یها امدیپ یبررس
 

 اقتصاد جهانی و کرونا

با شیوع ویروس کرونا در چین در اواخر ژانویه و سرایت وشیوع آن در کشورهای اروپایی و 
به اعتقاد کارشناسان  .در سراسر جهان واکنش گسترده ای نشان دادند  خاورمیانه،بازارهای مالی جهانی
حدی است که می توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود به   (Covid 19)اقتصادی، ریسک ویروس کرونا

در اقتصاد جهانی دانست البته میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان 
نخواهد بود و شیوع این ویروس می تواند بر اقتصادهای متکی بر درآمد ناشی از گردشگری تأثیر قابل 

افزایش بیکاری در جهان،   ات جهانی شیوع ویروس کرونا عبارتند ازاز جمله اثر .مالحظه ای داشته باشد
لطمه سنگین به تجارت خارجی کشورها درگیر کرونا، احتمال تحمیل شوکهای سنگین به اقتصاد دنیا،

ها در این شرایط به سیاست برخی معتقدند که دولت ... روی تجارت خارجی وشدن درهای دنیا بهبسته
خت آنها در داخل از طریق سیاستهای تضعیف پولها و در نتیجه افزایش رشد داخلی کاهش واردات و سا

مسئله مهمی كه در ارزیابی آثار اقتصادی شيوع  .و صدور بیکاری به کشورهای مختلف روی می آورند
این ویروس بسيار حائز اهميت است، افق زمانی درگيری با ویروس كروناست. برخی برآوردهای بدبينانه 

میدهد كه ممكن است حتی دوران همه گيری از یک سال نيز فراتر رود و در مقابل برخی مطالعات  نشان
( در صورتی كه سناریوی 1399نيز افق زمانی چندماهه را برای این همهگيری قائل هستند.) عبدالهی 

بود كه  درگيری طوالنی مدت با ویروس محقق شود، آثار اقتصادی آن كاماًل متفاوت با زمانی خواهد
 این مسئله كوتاهمدت در نظر گرفته شود.
شود رشد های محدودکننده اقتصادی شده است و برآورد میانتشار کرونا در چین، منجر به اولین اقدام

درصد کاهش یابد که به معنی کاهش تقاضای کل در جهان  4.5اقتصادی چین از رقم شش درصد به 
های تولید، از جمله ان منجر به کاهش تقاضا برای نهادهاست. کاهش تقاضا و کاهش رشد اقتصاد جه

 .نفت خام و فلزات شده است
در طرف عرضه نیز اقتصاد با فشار کاهشی روبرو است. با مختل شدن تجارت بین الملل و حتی حمل 
و نقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصوالت دچار اختالل شده و ظرفیت تولید واحدها به 

 ها کاهش می یابدم دسترسی به نهادهدلیل عد
با شیوع ویروس کرونا  1(SMEsسیاستهای حمایتي دولت چین از کسب و کارهای کوچک و متوسط) 

در چین و آسیب دیدن کسب و کارها، دولتهای محلی و دولت مرکزی چین مجموعهای از اقدامات را 
دولت چین سیاستهای ترجیحی را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام دادهاند. 

برای پایدار کردن تولید و فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط اعالم نمود. این سیاستها شامل 
سیاستهای مالیاتی، تأمین مالی، تأمین اجتماعی، یارانهها و کاهش اجاره بها میشود. این سیاست 

                                                           
1 SMEs   مخفف عبارتmedium and Small-enterprises sized  است. کسب و کارهای کوچک و متوسط، بنگاههای

 هستند که
 نفر متوسط مینامند. 500تا  101نفر کوچک و از  100تا  50آنها از حد مشخصی پایین میآید. در چین از شماره پرسنل 
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 2011N300) .( Enterprise MIITست شامل شرکتهای داخلی و خارجی میباشد که در پکن ثبت شده ا
 .این سیاستها به شرح زیر است:

امکان تأخیر در پرداخت مالیات کسب و کارهای کوچک و متوسط که با مشکل روبرو شده  -1
 اند

کاهش اجاره بهای کسب و کارهای کوچک و متوسط. شرکتهایی که در بجینگ داراییهای  -2
 دولتی امالک و مستقالت  دولتی

اری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط. دولت جمع آوری عوارض اداری حذف عوارض اد -3
از جمله عوارض راه، عوارض فاضالب  و پسماند را برای برخی از کسب و کارهای کوچک و 

 متوسط 

 تاثیر کرونا در اقتصاد ایران چقدر است؟
س کرونا نسبتا باالست. متاسفانه کشور ایران از جمله کشورهایی به شمار میرود که در آن انتشار ویرو

آمار رسمی مبتالیان و فوتیهای ناشی از آن، لزوم توجه به ابزارها و سیاستهای پیشگیرانه و کنترلی را 
روشن میسازد. آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی در کشور را 

 میتوان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد
 برهمین اساس شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت؛ 

های اقتصاد تر است، زیرا عالوه بر آسیببه باور کارشناسان اقتصادی در ایران، داستان کمی پیچیده
نفی اقتصاد، تورم باال و المللی، رشد مهای بینجهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم

اقتصاد ایران فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس  .های بیشتری را شاهد خواهد بود... آسیب
کند، هرچند اقتصاددانان بر این باور هستند که چنانچه سریعتر واکسنی برای کرونا را توأمان تجربه می

 .گرددروال عادی بازمی کرونا یافت شود، افتها کمتر بوده و اقتصاد سریعتر به
در  تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران توسط مرکز پژوهش های مجلس)دفتر مطالعات اقتصای شماره 

های اقتصاد کالن ( آمده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیر99آذر 17306
ماهه نخست  9یران رشد اقتصادی در دادند. براساس اعالم مرکز آمار اوضعیت مناسبی را نشان نمی

درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبًا صفر بوده است. همچنین،  7.6، در حدود منفی 1398سال 
درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع  25نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه 
در  .است 1399ز معضالت مهم اقتصاد ایران برای سال در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی ا

های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، چنین شرایطی، هزینه
تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از های اقتصادی پایینهای باالتر و رشدتواند اقتصاد را با تورممی

شود و از طرف ها باعث کاهش رشد اقتصادی میدر برخی از بخش مشاغل و یا کاهش شدید درآمد
 .در این بازه زمانی رشد باالیی خواهند داشت… دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و

سازد. از یک طرف شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می
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ش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکالتی ایجاد شده است عرضه نیروی کار کاه
)شوک عرضه(. شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب و کارها، منجر به 

 .شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه داردتعدیل نیروی کار می
انداز بیشتر و به تعویق انداختن سبت به آینده، خانوار را به تصمیم پساز طرف دیگر عدم اطمینان ن

شود؛ بنابراین کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب میخرید اقالم غیرضروری ترغیب می
های ها تشدید شود و لذا الزم است تا سیاسترود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریمانتظار می

 .هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد حمایتی
های ناشی از تحریم و کاهش در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و عالوه بر کاهش درآمد

رو های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبههای نفتی، با افزایش هزینهقیمت نفت و فرآورده
ی به شدت محدود است. از این رو بسیار مهم است که های حمایتاست، منابع برای سیاست

نظیر تخصیص ارز )های حمایتی کور های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاستسیاست
اند. بر ترجیحی به برخی کاالها( اجتناب شود، زیرا به احتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تأمین شده

ای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید های افزایش تقاضاین اساس سیاست
 .در اولویت قرار گیرند

آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب و کارها و فعالیتهای اقتصادی در کشور را می توان از ابعاد 
ست. از مختلف مورد بررسی قرار داد. نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار ا

و کارها بویژه کسب و کارهای کوچک تحت   با کاهش تقاضا، بنگاه های اقتصادی، کسب  سوی دیگر
 .تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند

شود باید به طور همزمان به بررسی آثار هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می
گیرد، وکارها و مردم که صورت میل هرگونه سیاست حمایتی از کسباقتصادی آن نیز بپردازد و در مقاب

 ) تسنیم(.باید به طور همزمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند
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 ن مالی جهان بر بورس کشوربحراتاثیر 
عددی نیست که بشود  ۲۰۲۰مارس  ۲۰فوریه تا  19های معتبر جهان در فاصله درصدی در بورس ۳۰افت 

به سادگی از آن گذشت و قابل تعمیم به بورس اوراق بهادار تهران نباشد تاثیر پذیری بازار مالی در 
افتد اتفاق می کشورهایی که تعامل با بقیه بازارهای جهان ندارند متفاوت است و با وفقه چند ماهه

آشفتگی بازارهای مالی جهان، افت شدید تقاضا و تولید، کاهش قیمت جهانی بسیاری از کاالها 
بخصوص محصوالت فلزی، پتروشیمی و معدنی که عمده تولیدکنندگان آن در بورس هستند خبر از 

رای کاهش تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش فروش، کاهش قیمت و کاهش سودآوری ب
 ها دارد. آن

های اقتصادی، کاهش در شود و منجر به کاهش فعالیتبحران مالی با بحران نقدینگی آغاز می
شود بورس تهران در ابتدای ها و گاه زیان دهی و حتی ورشکستگی میها، کاهش سود شرکتقیمت

شدن ابعاد بحران و  ها هیچ تاثیری نگرفت اما به تدریج و با آشکاراز سایر بورس ۲۰۰8بحران مالی 
رسیدن موج اتفاقات به اقتصاد کشور، بورس تهران نیز با افت شدید مواجه شد هم اکنون هم به نظر 

 رسد بحران مالی با یک تاخیر سه تا شش ماهه بازار سرمایه کشور را متاثر کند. می

 تاثیر بحران مالی جهان بر کسب و کار در کشور
کاهش تقاضا، رشد بیکاری در جهان، کاهش قیمت نفت و محصوالت بحران مالی جهان، کاهش عرضه، 

های صادرات و مشتقه، کاهش قیمت فلزات، کاهش قیمت محصوالت کشاورزی و دامی، محدودیت
واردات و بسته شدن برخی مرزها از ترس ویروس کرونا، کند شدن و افزایش هزینه حمل و نقل و 

های آینده برای صاحبان هایی است که طی ماهفرصت کسری بودجه دولت همگی خبر از تهدیدها و
 کسب و کار بوجود خواهد آمد. 

های اقتصادی کاهش قیمت جهانی اکثر مواد اولیه و ترس جوامع از ویروس کرونا و کاهش فعالیت
دهد که صاحبان کسب و کار در کشور ما نیز از این خبر از رکود و مشکل نقدینگی در تمام جهان می

 امان نخواهند ماند.  آسیب در
های اعمال شده ناشی از فاصله گذاری اجتماعی در تمام جهان در طرف عرضه با بدلیل محدودیت

ایم، در سمت تقاضا نیز با کاهش شدید تقاضا مواجه هستیم و مشکل تولید و کمبود کاال مواجه شده
ا بسیار بیشتر از کاهش در به طور کلی نظام عرضه و تقاضا در کل دنیا مختل شده اما کاهش تقاض

اند و از طرف دیگر کاهش تقاضا عرضه بوده و بدلیل آنکه تولید کنندگان با مشکل فروش مواجه گشته
و کاهش قیمت مواد اولیه تولید منجر به کاهش قیمت در محصوالت تولیدی شده، تولید کنندگان و 

های زیادی کند که این امر ریسکبارها میصاحبان کاال را یا مجور به عدم فروش و نگهداری کاال در ان
همچون خرابی کاال و کاهش قیمت بیشتر در آینده دارد و یا مجبور خواهد شد کاالی خود را با سود 

 پایین و یا حتی با ضرر به فروش برسانند. 
از طرف دیگر کاهش قیمت مواد اولیه ممکن است برای تولید کنندگان فرصتی باشد جهت افزایش 

تر اما این موضوع به مدیریت موجودی مواد اولیه گران از های پایینفروش بیشتر با قیمت سود و
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تر دارد. همچنین جریان نقدینگی نیز بسیار حائز سنوات پیشین و جایگزینی آن با مواد اولیه ارزان
ها اهمیت است چرا که در صورت بروز بحران نقدینگی در کشور، فروش و ادامه فعالیت کسب و کار

های های آینده با چالشتنها با هوشمندی امکان پذیر خواهد بود. صادر کنندگان و واردکنندگان نیز ماه
 زیادی مواجه خواهند بود. 

کاهش قیمت کاالها در سطح جهان قیمت محصوالت صادراتی را بر حسب دالر کاهش خواهد داد اما 
شاید در نگاه اول اوضاع صادرکننده خوب به نظر از طرف دیگر بدلیل افزایش نرخ دالر در مقابل ریال، 

برسد اما این افزایش نرخ دالر جبران کاهش قیمت جهانی را نخواهد کرد و صادرات بتدریج کاهش 
یاد. از طرف دیگر بدلیل کاهش درآمدهای ارزی، واردات بیش از سال گذشته با محدودیت مواجه می

 خواهد شد. 
ر پیش داشته باشیم که ناشی از کاهش تقاضا در داخل و در محصوالت رسد رکود اقتصادی دبه نظر می

صادراتی کشور خواهد بود و حفظ کسب و کارها نیازمند هوشمندی، دقت و خالقیت است در این 
نوشته سعی کردیم با واقع بینی شرایط را تحلیل کنیم چرا که بدبینی و یا خوش بینی غیرواقعی ممکن 

ی وارد کند به آینده و روشنی فردا اعتماد داشته باشیم امیدوارانه حرکت است صدمات جبران ناپذیر 
ای امیدمان را از دست ندهیم، حتی اگر این روزها اندوه و دلواپسی از فردا، شما را فرا کنیم و لحظه

 گرفته اعتماد به وعده الهی فراموشمان نشود با دشواری آسانی است، آری، با دشواری آسانی است.

 های اقتصادی فراگیری کروناخسارت
های اقتصادی فراگیر شدن بیشتر این ویروس برای کل اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است؛ خسارت

وپنجه از سوی دیگر دستFATFها از یک سو و ورود به لیست سیاه اما برای اقتصاد ایران که با تحریم
 خواهد بود.کند؛ چه بخواهیم چه نخواهیم این تاثیر بیشتر نرم می

مدت ملموس و غیرقابل جبران دارد. یکی از مهمترین این تاثیرات بر صنعت سری تاثیرات کوتاهکرونا یک
کاهد و فعالیت های داخلی و خارجی میگردشگری است. بدون شک بحران موجود از حجم مسافرت

. به طور حتم از نظر دهدهای گردشگری و تمامی فعاالن صنعت توریسم را تحت تأثیر قرار میآژانس
فروشی نیز با زیانهای شدیدی هایی در پی دارد. از سوی دیگر خردهسری هزینهدرمانی و پزشکی یک

مدت اما ملموس به اقتصاد کشور می زند. بدون شک ها ضربه های کوتاهرو خواهد شد. همه اینروبه
ها و رستوران ها در سراسر کشور بسیاری از کسب و کارها در این شرایط آسیب جدی می بینند. هتل 

 (1399متحمل خسارات و آسیب های جدی مالی می شوند.) تفرشی 
داری، ورزشگاهها، سینماها، مراکز خرید، برگزاری هایی نظیر گردشگری و رستورانقطعا عالوه بر فعالیت

ی مختلف زمینی، هاونقل در حوزهداری، حملهای زیبایی، هتلها، برگزاری نمایشگاهها، سالنهمایش
گیرد، بیشترین لطمه ها را از این بحران ریلی، هوایی و سایر مورادی که در آنها اجتماعاتی شکل می

خواهند خورد. در صورتی که مدیریتی جدی و پیشگیرانه نباشد آسیب هایی که ویروس کرونا به اقتصاد 
 ن است .کشور و بخش کشاورزی وارد می نماید، در کوتاه مدت غیرقابل جبرا



 1399تابستان  /دومشماره حکمرانی متعالی/                                                              177 

در خصوص بخش کشاورزی یکی از پیامدهای نامطلوب شیوع ویروس کرونا ، ممنوعیت صادرات 
محصوالت کشاورزی و غذایی است. این موضوع در شرایطی که کشور ایران تمهیدات مقابله با شیوع 

تری کرونا را طبق استانداردهای جهانی رعایت ننماید، عمق بیشتری خواهد یافت یعنی کشورهای بیش
 شود.تر میممنوعیت صادرات به کشورشان را اعالم نموده و زمان ممنوعیت نیز طوالنی

از دست دادن بازارهای صادراتی بخش کشاورزی یکی از آثار منفی شیوع این بیماری است. از دست 
های  دادن اطمینان و اعتماد مصرف کننده بازارهای صادارتی ایران نسبت به سالمت غذای ایران هزینه

 (1399مهدی  تفرشی) است که برگشت اعتماد به بازار و مصرف کننده بسیار هزینه بر و زمان بر است.

 اثر اقتصادی کرونا بر اقتصاد جهانی و سناریوی آن 
در حالی که آینده نامشخص است، به احتمال زیاد کشورهای حاضر در چهار منطقه شیوع اصلی همچنان 

ماری خواهند بود. این در حالی است که به احتمال قوی مناطق جدیدی شاهد ادامه روند رشد این بی
تواند به درک شیوع این بیماری کمک کند و مردم را نیز درگیر این بیماری خواهند شد. این امر می

تر نماید؛ زیرا هم اکنون مردم دنیا معتقدند که این بیماری تحت کنترل قرار نگرفته نسبت به آن محتاط
اد مشتریان به ویژه در مناطق تحت اثر این بیماری ممکن است از بین برود و با محدودیت است. اعتم

تر نیز شود. به احتمال زیاد چین به عنوان اولین کشور بهبود های اجتماعی ضعیفسفر و گردهمایی
جود دارد تر احساس خواهد شد. در نتیجه، این انتظار وخواهد یافت؛ اما تأثیر جهانی آن بسیار طوالنی

کاهش یابد. در بخش اول این مقاله، دو سناریو محتمل در تأثیر  ۲۰۲۰که رشد جهانی برای سال 
 اقتصادی این بیماری و بهبود آن مورد بررسی قرار گرفته است.

 رشد تولید ناخالص داخلی جهان ٪۰/۷تا  ٪۰/۳سناریو اصلی، کاهش 
یابد. همچنین انتقال طقه ذکر شده، گسترش میدر سناریوی اصلی، شیوع بیماری همچنان در چهار من

 ۲۰۲۰رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال  ٪۰/۷تا  ٪۰/۳، منجر به کاهش های جدیدآن به محل
دهد و تا اواسط فصل شود. چین همچنان مسیر خود در راستای بهبود وضعیت خود را ادامه میمی

های فعلی در زمینه کندی اهد نمود )علی رغم چالش، بازیابی اقتصادی مجدد را تجربه خو۲۰۲۰دوم 
اعطای مجوزها و کاهش ظرفیت کاری کارگران مهاجر(. از آن جایی که سایر مناطق، رشد مداوم در 

هایی در انجام سفرها در جهت تالش برای ، احتمااًل محدودیتکنندشیوع این بیماری را تجربه می
ماری اعمال خواهد شد. این امر به صورت تقریبًا قطعی باعث متوقف کردن یا کند نمودن شیوع این بی

کاهش شدید تقاضا خواهد گردید که در نتیجه آن، شاهد کاهش رشد اقتصادی در فصل دوم و ابتدای 
خواهیم بود. بهبود وضعیت تقاضا به کند شدن رشد این بیماری بستگی دارد که  ۲۰۲۰فصل سوم سال 

س آنفلوانزا ویروبودن بیماری خواهد بود. مشابه کاهش انتقال بیماری به احتمال زیاد علت آن، فصلی 
کره شمالی که با گرم شدن هوا شاهد آن هستیم. همچنین، تقاضای از دست رفته ممکن است در نیم

میر این بیماری نسبت به آنچه که شاهد آن هستیم، به میزان طبیعی وتر بودن نرخ مرگبا اثبات پایین
 خود بازگردد.
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 سناریوهای مختلف در شیوع ویروس کرونا
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 پیشنهاد ها  و راهکار ها  
رسد بهترین سیاست برای گذاری اجتماعی: به نظر میهای تولیدی که به فاصلهاستمرار فعالیت -1

های تولیدی است به شرط آن که حمایت از حوزه تولید در کشور، اتخاذ تدابیری برای استمرار فعالیت
های مختلف های تولیدی و کارخانههای عمومی نشود. واحدگسترده مردم در محیط منجر به حضور

های بهداشتی به توانند با رعایت پروتکلهای صنعتی قرار دارند میکشور که معمواًل در شهرک
 های تولیدی خود ادامه دهند.فعالیت

تزریق راهکارهای کوتاه مدت  باز آفرینی استراتژیهای کشور در حوزه های کسب و کار و پرهیز از -2
عبارتی ضرورت تدوین پلتفرمی برای بدون در نظر گرفتن اثرات منفی این تصمیمات در بلند مدت به

 معماری کسب و کار در کشور
تالش همه جانبه برای ایجاد شفافیت در کلیه حوزه های مرتبط با اکوسیستم کسب و کار و بهبود  --3

 (  ایرانTransparencyجایگاه شفافیت )
منظور اطمینان از حمایت های حاکمیتی برای کمک به سرمایه گذاران واقعی داخلی و خارجی به -4

 بهبود فضای کسب و کار ) اهرم سازی مزیتهای محدود و استفاده اصولی از مزیتهای رقابتی کشور (
ت سیستم ها با بهره بازنگری و خلق استراتژیهایی برای ایجاد سیستم های نوین مدیریتی و مدیری -5

 گیری از تجارب موفق سایر کشورها ) ساختار زدایی و ضرورت جهش خالقانه(
های اجتماعی ها با مأموریت رفع محرومیتبخشی میان دستگاهضرورت هماهنگی و همکاری بین -6

… ین وهای حمایتی از کمیته امداد گرفته تا سازمان اوقاف و بنیاد مستضعفو اقتصادی: تعدد دستگاه
های غیردولتی از سوی دیگر ها و افزایش خیریهاعتمادی بخشی از جامعه به این نهادسو و بیاز یک

های باعث شده است که هر کسی ساز خود را بزند! عدم هماهنگی و تقسیم کار فرابخشی در میان نهاد
ها قابل حل سادگیدار و مزمن است که به نظر به این ای ریشهحمایتی دولتی و غیردولتی مسأله

های حمایتی دولتی و شود اتاق هماهنگی مشترکی با حضور نمایندگان سازماننیست. پیشنهاد می
ها برای حمایت اجتماعی از نیازمندان و محرومان بررسی غیردولتی تشکیل شود تا نحوه مداخله آن

 شود.
های تبلیغاتی: اندازی کمپینو راههای موجود در حوزه بازاریابی اجتماعی خیریه سازی ظرفیتفعال -7

های تبلیغاتی و ترغیبی برای جلب الزم است تا در قالب یک استراتژی واحد بازاریابی خیریه، کمپین
ها و دیدگان از کرونا تشکیل شود. متنوع بودن راهکارهای مردمی برای کمک به آسیبمشارکت

 مدنظر قرار داد، مهم است.توان در بازاریابی اجتماعی خیریه هایی که میایده
هایی مانند سازمان اوقاف و با مشارکت و تأمین مالی دولتی کمک به بخش مسکن از طریق نهاد  -8

 فعال
( بخصوص درایام جاری و پرهیز از Key Performance Indexتعیین شاخصهای کلیدی عملکرد )-9

 (1399روزنامه تسنیم   بایی،باسندروم تزلزل در تصمیم گیریهای منطقی ومبتنی بر واقعیات)
سنجش میزان عملکرد “نامیده می شود   KPIبه صورت کلی شاخص عملکرد کلیدی که به اختصار   

(، میتوان KPIرا بیان می کند. بر اساس چگونگی تعریف و تعیین شاخص کلیدی عملکرد )“درست 
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یک برند را سنجید. در واقع و یا اهداف استراتژیک  میزان عملکرد شخص، دپارتمان، فرآیند، کمپین
شاخص های کلیدی عملکرد را می توان برای صنایع مختلف و نیز برای سطوح مختلف هر کسب و کار 

 در نظر گرفت.…( )استراتژیک، بازاریابی، فروش، عملیات، نیروی انسانی، و 

 نتیجه گیری 
تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار امروز اقتصاد بسیاری از کشورها به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت 

گرفته است. بخشهای مختلف اقتصادی مثل گردشگری، صنعت هواپیمایی، خودروسازی، صادرات و 
واردات و بسیاری از بخشهای موثر اقتصاد تحت تاثیر کرونا قرار گرفتهاندشيوع كرونا ویروس جدید  

اقتصاد را در یک وضعيت ركود همراه با ،  1۳99و تداوم آن در سال  1۳98( از انتهای سال  19 -)كووید
نااطمينانی قرار داده است. كاهش تقاضا برای صادرات محصوالت ایران (و بهطوركلی كاهش تجارت 
جهانی)، تقاضای كل را ازطرف تجارت خارجی متأثر میكند. در بخش داخلی نيز تقاضای كل، هم به 

ها و خدمات كه به شيوع بيشتر ویروس دليل كاهش درآمد خانوار و هم كاهش تقاضای برخی كاال
منجر میشوند )مانند حمل ونقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و ...( تحت تأثير قرار میدهند. ازطرفدیگر 
عرضه كل اقتصاد نيز با یک شوک منفی مواجه شده است. اختالل در شبكه تأمين مواد اوليه و 

را با شوک عرضه مواجه كرده است سیاست محدودیت فعاليت برخی از واحدهای صنفی، اقتصاد 
های تولیدی تمرکز یابد. از وکارها، در راستای خرید محصوالت نهایی از بنگاههای دولتی به کسبکمک

های شوند؛ چراکه فعالیتکننده نیز به نوعی حمایت میهای تأمیناین طریق کل زنجیره تولید و بنگاه
هایی مانند سازمان شود که بخش مسکن از طریق نهادپیشنهاد میها استمرار دارد. همچنین تولیدی آن

های تولیدی اوقاف و با مشارکت و تأمین مالی دولتی فعال شود. این موضوع به معنی حمایت از واحد
که از بیکار شدن کارگران کنند. ضمن اینبسیاری است که مواد اولیه برای ساخت مسکن را فراهم می

تجربه اخير كشور در مواجهه با شيوع ویروس كرونا نشان از ناكارایی نظام  کند.روزمزد جلوگیری می
حمایتی كشور در مواجهه با بحرانها دارد. بهنظر میرسد تجربه فعلی یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن 

بط نظام مالياتی شفاف با تأكيد بر ماليات بر مجموع درآمد افراد و درعين حال نظام حمایتی كاماًل مرت
گیر را بر اقتصاد ، های همهتوان میزان تلفات وخیم و فاجعه بار ناشی از بیماریاگرچه نمی با آن است.

« تجربه اندوخته»وجود دارد و آن « نقطه امید»سالمت ، سبک زندگی ارزیابی کرد، در این میان یک 
 های بعدی به دست می آورد. ای است که بشر در رویارویی با بحرانگسترده
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