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Abstract
Covid-19 virus has become a global pandemic virus with many economic consequences and has
affected almost all countries of the world, and therefore it is expected that the global economy
will pass 2020 with a significant recession. . Meanwhile, Iran, like many countries involved in this
epidemic, has become globalized and suffers as a result of the economic consequences. This necessity
led to the economic consequences of this disease on the Iranian economy. An economy that has gone
through two difficult years, 2018, 2019, and is now facing a global phenomenon. In this study, while
examining all the economic consequences of the Covid-19 virus around the world, we specifically
try to study Iran and its situation in the Iranian economy, and of course, with a special focus on the
employment sector, to study the effects of this disease. . Using the results of labor force statistics and
disease trends in the country, it was found that changes in employment and unemployment during
the winter of 2019 and spring of 2020 compared to the same seasons of the previous year, had a
decreasing trend in employment and an increase in unemployment. These changes, which increased
due to the peak of the corona outbreak, indicate changes in the labor market and other sectors of
the economy that have affected this market. The solution proposed to overcome this situation is
government support for managing labor supply and demand markets and programs to support this
group.
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پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کووید 19-بر اقتصاد ایران؛ با تأکید بر اشتغال
مسعود طاهری نیا ،1علی حسنوند

*2

چکیده
ویــروس کوویــد 19-بــا تبدیــل شــدن بــه یــک ویــروس همــه گیــر جهانــی ،پیامدهــای اقتصــادی بســیاری را در پــی داشــته و تقریبـ ًا
همــه کشــورهای دنیــا از آن متأثــر شــده و بنابرایــن انتظــار مــی رود تــا اقتصــاد جهانــی ســال  2020را بــا یــک رکــود قابــل توجــه ســپری
کنــد .در ایــن میــان ،ایــران نیــز ماننــد بســیاری از کشــورهای درگیــر ایــن همــه گیــر جهانــی شــده و در نتیچــه از پیامدهــای اقتصــادی
ناشــی از آن رنــج مــی بــرد .ایــن ضــرورت باعــث شــد تــا بــه پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از ایــن بیمــاری بــر اقتصــاد ایــران پرداختــه
شــود .اقتصــادی کــه دو ســال ســخت  97و  98را پشــت سرگذاشــته و هم-اکنــون بــا یــک پدیــده جهانــی مواجــه شــده اســت .در ایــن
مطالعــه تــاش مــی شــود ،ضمــن بررســی تمامــی پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از ویــروس کوویــد 19-در سراســر جهــان ،بــه طــور خاص
بــه ایــران و وضعیــت آن در اقتصــاد ایــران پرداختــه و البتــه بــا تمرکــز ویــژه بــر بخــش اشــتغال بــه بررســی اثــرات ایــن بیمــاری پرداختــه
شــود .بــا اســتفاده از نتایــج آمارگیــری نیــروی کار و رونــد بیمــاری در کشــور مشــخص شــد کــه تغییــرات اشــتغال و بیــکاری طی زمســتان
 1398و بهــار  1399نســبت بــه فصــول مشــابه ســال قبــل ،دارای رونــد کاهشــی در اشــتغال و افزایشــی در بیــکاری بــوده اســت .ایــن
تغییــرات کــه باتوجــه بــه اوج گرفتــن شــیوع کرونــا افزایــش مــی یافــت دال بــر تغییــرات بــازار نیــروی کار و ســایر بخــش هــای حــوزه
اقتصــادی اســت کــه ایــن بــازار را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .راهــکاری کــه بــرای بــرون رفــت از ایــن اوضــاع پیشــنهاد مــی شــود،
حمایــت دولــت از مدیریــت بازارهــای عرضــه و تقاضــای نیــروی کار و برنامــه هــای پشــتیبانی از ایــن قشــر مــی باشــد.
کلید واژه ها :اشتغال ،اقتصاد ایران ،کووید.19-
مقدمه
شــیوع کرونــا ویــروس جدیــد (کوویــد )19-از دســامبر  2019در
ووهــان چیــن چالــش هــای زیــادی در همــه ابعــاد مختلــف بــرای
کشــورهای سراســر جهــان بــه همــراه داشــته اســت .بــه طــوری
کــه حتــی کشــورهای توســعه یافتــه کــه مدعــی دارا بــودن نظــام
هــای ســامت و مــددکاری اجتماعــی پیشــرفته بودنــد نیــز طــی
مــدت اخیــر بــا مشــکل مواجــه شــده انــد .در ایــن بیــن یکــی از
پرســش هــای اصلــی ایــن اســت کــه ،ویــروس کرونــا تــا چــه حد
می-توانــد بــر اقتصــاد هــر کشــور تأثیــر منفــی بگــذارد؟ مســأله
مهمــی کــه در ارزیابــی آثــار اقتصــادی شــیوع ایــن ویروس بســیار
حائــز اهمیــت اســت ،افــق زمانــی درگیــری با ویــروس کروناســت.
برخــی برآوردهــای بدبینانــه نشــان مــی دهــد کــه ممکــن اســت
حتــی دوران همــه گیــری از یکســال نیــز فراتــر رود و در مقابــل
برخــی مطالعــات نیــز افــق زمانــی چنــد ماهــه را بــرای ایــن

همــه گیــری قائــل هســتند .در صورتــی کــه ســناریوی درگیــری
طوالنــی مــدت بــا ویــروس محقــق شــود ،آثــار اقتصــادی آن
کام ـ ً
ا متفــاوت بــا زمانــی خواهــد بــود کــه ایــن مســأله کوتــاه
مــدت در نظــر گرفتــه شــود .در ایــران ،شــیوع کرونــا ویــروس از
انتهــای ســال  1398و تــداوم آن در ســال  ،1399اقتصــاد کشــور
را در یــک وضعیــت رکــود همــراه بــا نااطمینانــی قــرار داده اســت.
کشــوری کــه پــس از ســپری دو ســال ســخت ،دچــار کاهــش
تشــکیل ســرمایه ثابــت شــده و ظرفیــت تولیــد بالقــوه اقتصــادی
نیــز کاهــش یافتــه اســت و دســتیابی بــه ســطح رفــاه ســال 1390
و پیــش از آن دشــوار اســت .از طــرف دیگــر ،بــاال بــودن نــرخ
تــورم بــرای دو ســال پیاپــی  1397و  1398و همچنیــن پیــش
بینــی تــورم بــاالی  25درصــد بــرای ســال  1399نیــز موجــب
شــده اســت تــا بنــگاه هــای بســیاری توانایــی ادامــه فعالیــت خــود
را از دســت بدهنــد .بــا ایــن حــال پیــش بینــی مــی شــد کــه
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 -1استادیار گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه لرستان ،ایران.
 -2دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه رازی کرمانشاه  ،ایران (نویسنده مسئول)
ایمیلeconomy912@gmail.com :

مسعود طاهری نیا و علی حسنوند

بــدون کرونــا ،اقتصــاد ایــران در ســال  1399رشــد مثبــت غیرنفتی
(هــر چنــد انــدک) را ثبــت کنــد ولــی بــا شــیوع ایــن بیمــاری،
وضعیــت رکــود و بــی ثباتــی در اقتصــاد ایــران ظهــور پیــدا کــرد،
کاهــش تقاضــا بــرای صــادرات محصــوالت ایــران (و بــه طــور
کلــی کاهــش تجــارت جهانــی) تقاضــای کل را از طــرف تجــارت
خارجــی متأثــر ســاخت .در بخــش داخلــی نیــز تقاضــای کل هــم
بــه دلیــل کاهــش درآمــد خانــوار و هــم کاهــش برخــی کاالهــا و
خدمــات کــه بــه شــیوع بیشــتر ویــروس منجــر مــی شــوند (ماننــد
حمــل ونقــل ،رســتوران و هتلــداری ،پوشــاک و غیــره) تحــت تأثیر
قــرار مــی دهــد .از طــرف دیگــر عرضــه کل اقتصــاد نیــز بــه
دلیــل اختــال در شــبکه تأمیــن مــواد اولیــه و محدودیــت فعالیــت
برخــی از واحدهــای صنفــی بــا شــوک عرضــه مواجــه شــده اســت
(گزارشــات دفتــر مطالعــات اقتصــادی.)2 ،1398 ،
 -2مبانی نظری
 -1-2پیامدهای جهانی اقتصاد کالن ناشی از کووید19-
شــیوع ویــروس کوویــد 19-در بخــش هــای مختلــف اقتصــادی،
اثــرات متفاوتــی داشــته اســت کــه در ادامــه بــه اثــرات هربخــش
بــه تفکیــک پرداختــه مــی شــود؛
 -1-1-2بخش های اولیه
کشــاورزی :ســقوط جهانــی در تقاضــا بــرای هتــل هــا و رســتوران
هــا ،قیمــت کاالهــای کشــاورزی را تــا  20درصــد کاهــش داد.
کشــورها در سراســر جهــان بــه اعمــال پروتــکل هــای بهداشــتی
بــرای مهــار گســترش بیمــاری متحمــل شــدند ،از جملــه؛ رعایــت
فاصلــه اجتماعــی ،اجتنــاب از مســافرت هــای غیرضــروری و
ممنوعیــت از اجتمــاع و تجمــع" .خریــد وحشــت" کمبودهــای
فراتــر از قفســه هــای ســوپرمارکت هــا را پیچیــده تــر کــرد.
انجمــن دامپزشــکی آمریــکا ( )AVMAنســبت بــه مقادیــر کــم
داروهــای حیوانــی ابــراز از چندیــن تأمیــن کننــده بــزرگ دارویــی
ابــراز نگرانــی کــرد.
نفــت و محصوالتــی نفتــی :طــی جلســه ای ،ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت (اوپــک) در ویــن در تاریــخ  6مــارس ،روســیه
امتنــاع خــود از کاهــش تولیــد نفــت را اعــام کــرد کــه باعــث
شــد عربســتان ســعودی بــا تخفیــف هــای خــارق العــاده ای بــرای
خریــداران و اســتخراج نفــت خــام بیشــتر اقــدام نمایــد .عربســتان
نســبت بــه مــاه فوریــه میــزان تولیــد نفــت خــود را  25درصــد
افزایــش داده اســت و بــه یــک حجــم تولیــد بــی ســابقه رســیده
اســت .همیــن موضــوع باعــث شــد ،نفــت شــدیدترین ســقوط یک
روزه خــود را طــی  30ســال گذشــته تجربــه کنــد .در  23مــارس،
برنــت خــام بــا  24درصــد ،از  34دالر در هــر بشــکه بــه 25/70
45
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دالر در هــر بشــکه رســید .باتوجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا،
تقاضــای نفــت کاهــش یافــت و پیــش بینــی مــی شــود یــک
جنــگ قیمــت نفــت در حــال وقــوع باشــد کــه باعــث اثــرات و
پیامدهــای مهمــی در اقتصــاد جهانــی باشــد (تروتــر و همــکاران
.)4 ،2020،
 -2-1-2بخش های ثانویه
صنعــت ســاخت و تولیــد :نظرســنجی انجــام شــده توســط
فدراســیون پالســتیک بریتانیــا ( )BPFتأثیــر کوویــد 19-را بــر
مشــاغل تولیــدی در انگلســتان موردبررســی قــرار داد کــه بیــش
از  80درصــد از پاســخ دهنــدگان اعــام کردنــد کــه در دو ماهــه
بعــد از همــه گیــری ویــروس ،دچــار کاهــش شــدید در گــردش
مالــی خــود شــده انــد و  98درصــد از تأثیــر منفــی ایــن بیمــاری در
فعالیــت هــای تجــاری ابــراز نگرانــی کردنــد .مســائل مربــوط بــه
واردات و کمبودهــای تجهیــزات پرســنلی بــه عنــوان اصلــی تریــن
نگرانــی بــرای مشــاغل ناشــی از اختــال در زنجیــره هــای تأمیــن
و سیاســت هــای انــزوا در نظــر گرفتــه شــده اســت .در واقــع ،برای
بســیاری از نقــش هــای موجــود در یــک شــرکت تولیــدی" ،کار
در خانــه" گزینــه مناســبی بــود (چاکربورتــی و میتــی .)4 ،2020 ،
 -3-1-2بخش ثالثه
آمــوزش :کوویــد 19-بــرروی همــه ســطوح سیســتم آموزشــی از
پیــش دبســتانی تــا آمــوزش عالــی تأثیــر گذاشــت .کشــورهای
مختلــف سیســات هــای مختلفــی اتخــاذ نمودنــد؛ از جملــه؛ بســته
شــدن کامــل موسســات آموزشــی در آلمــان و ایتالیــا تــا تعطیلــی
هدفمنــد در انگلســتان بــرای همــه اقشــار جامعــه بــه اســتثنای
فرزنــدان کارگــران در صنایــع کلیــدی .عــاوه براین ،بیــش از 100
کشــور جهــان تعطیلــی امکانــات آموزشــی را در سراســر کشــور
وضــع نمودنــد .یونســکو بــرآورد نمــوده اســت کــه نزدیک بــه 900
میلیــون یادگیرنــده تحــت تأثیــر تعطیلــی موسســات آموزشــی قرار
گرفتــه انــد .در حالــی کــه هــدف از ایــن تعطیلی هــا ،جلوگیــری از
شــیوع بیمــاری و ویــروس در موسســات و جلوگیــری از انتقــال آن
بــه افــراد آســیب پذیــر اســت .ایــن تعطیلــی هــا دارای پیامدهــای
گســترده اقتصــادی -اجتماعــی بــوده اســت .بــه گونــه ای کــه
بــر تحــرک اجتماعــی تأثیــر گذاشــته و بــه موجــب آن مــدارس
دیگــر قــادر بــه تهیــه وعــده هــای غذایــی رایــگان بــرای کــودکان
خانــواده هــای کــم درآمــد ،انــزوای اجتماعــی و نرخ تــرک تحصیل
نیســتند .عــاوه برایــن ،جمعیــت هایــی بــا درآمــد بــاال کــه قــادر
بــه دســتیابی بــه فنــاوری هســتند ،مــی تواننــد اطمینــان حاصــل
کننــد کــه ادامــه تحصیــل در طــول انــزوای اجتماعــی بــه طــور
دیجیتالــی ادامــه مــی یابــد .عــاوه بــر ایــن ،کوویــد 19-باعــث
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شــده اســت تمــام تحقیقــات دانشــگاهی و غیرکوویــدی متوقــف
شــده و همگــی متمرکــز بــر روی اثــرات کوتــاه مــدت و بلندمــدت
ایــن ویــروس شــوند .از ســوی دیگــر بــه تعویــق افتــادن کنفرانس
هــا و همایــش هــای علمــی -پژوهشــی فرصــت همــکاری و
انتقــال اطالعــات را کاهــش داده اســت .اگــر چــه بســیاری از
کنفرانــس هــا بــه صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود ولــی بــه
انــدازه ارتباطــات حضــوری مثمرثمــر نبــوده اســت.
صنعــت مالــی :کوویــد 19-جوامــع ،مشــاغل و ســازمان هــا در
ســطح جهانــی را تحــت تأثیــر قــرار داد و همچنیــن بــر بازارهــای
مالــی و اقتصــاد جهانــی تأثیــر گذاشــت .پاســخ هــای دولــت و
موانعــی کــه بــرای مهــار ایــن بیمــاری ایجــاد شــد ،منجــر بــه

موقتــی ایالــت بــرای بخــش ســفر و گردشــگری از دولــت هــای
ملــی و نیــز دسترســی ســریع و آســان بــرای وام هــای کوتــاه
و میــان مــدت جهــت غلبــه بــر کمبودهــای نقدینگــی اقداماتــی
اتخــاذ نمــود .اکثــر کشــورهای جهــان بــا محدودیــت هــای بــر
روی ســفرهای غیرضــروری ،تعلیــق خدمــات ویــزا ،تــاش کردنــد
از شــیوع گســترده و انتقــال ویــروس کرونــا بــه کشورشــان
جلوگیــری کننــد.
صنعــت هواپیمایــی :صنعــت هوایــی بــا مــوج بــی ســابقه ای از لغو
و کاهــش چشــمگیر تقاضــا در میــان دســتورالعمل هــای دقیــق و
ســختگیرانه دولــت بــرای اجــرای فاصلــه اجتماعــی و محدودیــت
هــای ســفر غیرضــروری روبــرو شــدند .در ســطح جهانــی ،بســته
شــدن مرزهــا و تعلیــق پروازهــا باعــث مشــکالت مالــی بســیاری
بــرای شــرکت هــای هواپیمایــی شــد.
بخــش امــاک و مســتغالت :ایــن صنعــت بــا شــیوع کوویــد19-
بــا بالتکلیفــی روبــرو اســت ،در ســطح فــردی ،اقدامــات احتیاطــی
بــرای رعایــت فاصلــه اجتماعــی ،باعــث کاهــش بازدیــد از منــازل
بــه عنــوان بخــش اصلــی فراینــد فــروش شــد و هــم بــرای
خریــداران و هــم بــرای فروشــندگان موجــب تجدیدنظــر در برنامــه
هــای معامالتــی شــان شــد .برخــی از کارگــزاران ،تورهــای بازدیــد
از خانــه را بــه صــورت اســکایپ و فیــس تایــم بــرای بــه حداقــل
رســاندن عفونــت و انتشــار بیمــاری درنظــر گرفتنــد .از ســوی
دیگــر ،مشــکالت مالــی از جملــه توانایــی پرداخــت اجــاره ،وام هــا
و ســایر مخــارج بــه دلیــل بیمــاری یــا تعلیــق از کار یــا حتــی
اخــراج کارگــران بــه تشــویش ایــن بــازار دامــن زد .بــه گونــه ای
کــه بانــک هــای انگلســتان تــاش کردنــد از اقداماتــی همچــون
تعویــق بازپرداخــت وام هــا ،ایجــاد ســپرده هــای جدیــدی بــرای
وام جهــت کاهــش فشــار در ایــن بخــش اســتفاده کننــد.
صنعــت ورزش :کوویــد 19-تأثیــر بســزایی بــر روی برنامه¬هــای

اختــال در زنجیــره عرضــه شــد .در چیــن ،محدودیــت هــا بــه
طــور قابــل توجهــی نولیــد کاالهــا را کاهــش داده ،در حالــی کــه
سیاســت هــای قرنطینــه و خودانزوایــی باعــث کاهــش مصــرف،
تقاضــا و اســتفاده از محصــوالت و خدمــات شــد .همــان طــور کــه
کوویــد 19-در بقیــه کشــورهای جهــان پیشــرفت مــی کــرد ،چیــن
شــروع بــه بهبــود ســریع اقتصــاد خــود از طریــق تقویــت قــدرت
مذاکــرات تجــارت در مقابــل امریــکا کــرد .عــاوه بــر اختــال
در زنجیــره عرضــه ،بخــش بــازار ســهام نیــز تحــت تأثیــر قــرار
گرفتــه ،در آمریــکا حــدود  500شــرکت بــزرگ در ســهام آمریــکا،
میانگیــن صنعتــی داوجونــز بــه طــرز چشــمگیری کاهــش یافتنــد.
کاهــش در بازارهــای ســهام جهانــی باعــث ایجــاد فضــای بــی
ثبــات در ســطح نقدینگــی شــده ،و بانــک هــای مرکــزی بــرای
مقابلــه بــا ایــن اثــرات ،اقــدام بــه حفــظ نقدینگــی کــرده و تــاش
کردنــد شــوک اقتصــادی را کاهــش دهنــد.
بهداشــت و درمــان :بیمــاری همــه گیــر کوویــد 19-باعــث ایجــاد
یــک چالــش بــی ســابقه بــرای سیســتم هــای بهداشــت و درمــان
شــده اســت .هزینــه هــای بــاال مراقبــت بهداشــتی ،کمبــود
تجهیــزات حفاظتــی از جملــه ماســک صــورت ،تعــداد کــم تخــت
خــواب هــای  ICUو دســتگاه هــای تهویــه ،نقــاط ضعفــی در
ارائــه مراقبــت هــای بهداشــتی از بیمــاران بــود .در آمریــکا نگرانــی
در مــورد افــراد بیمــه نشــده وجــود داشــت کــه در مشــاغل مســتعد
بــه عفونــت ویروســی کار مــی کردنــد و منجــر بــه پیامدهــای قابل
توجهــی در صــورت بیمــاری مــی شــد.
صنعــت داروســازی :تغییــرات عمیقــی کــه در پویایــی مراقبــت
هــای بهداشــتی رخ داده اســت ،منجــر بــه ســرمایه گــذاری
گســترده در زیرســاخت هــای پیشــگیری از بیمــاری و شــتاب در
تحــول دیجیتــال در ارائــه خدمــات درمانــی مــی شــود .در ایــاالت
متحــده ،ترکیبــات دارویــی فعــال اکثــراً از هنــد ( 18درصــد) و

46

Downloaded from ijnv.ir at 16:55 +0330 on Wednesday January 20th 2021

اتحادیــه اروپــا ( 26درصــد) وارد مــی شــود .در حالــی کــه چیــن
بــا  39/3درصــد بزرگتریــن صادرکننــده تجهیــزات پزشــکی بــه
آمریــکا اســت .از طــرف دیگــر ،بــه طــور همزمــان شــرکت هــای
دارویــی بــا همــکاری دانشــگاه آکســفورد برنامــه هــای مشــترکی
جهــت ایجــاد واکســن ویــروس کرونــا اتخــاذ نمــوده انــد کــه
مرحلــه اول آن بــا موفقیــت انجــام شــده اســت.
گردشــگری :اثــرات کوویــد 19-بــر عرضــه و تقاضــای ســفر
توانســته بــر بخــش توریســم و گردشــگری تأثیــر بســزایی بگــذارد.
شــورای جهانگــردی و مســافرت جهانــی هشــدار داده اســت کــه
 50میلیــون شــغل در بخــش گردشــگری جهانــی در خطــر اســت
و نیــاز بــه اقــدام فــوری دارد .مــی تــوان از طریــق کمــک هــای
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ورزشــی و حتــی بــرروی بزرگتریــن رویدادهــای ورزشــی در ســال
 2020داشــته اســت .کمیتــه بیــن المللــی المپیــک اعــام کــرده
اســت کــه مراســم  2020توکیــو بــه ســال  2021موکــول خواهــد
شــد .تصمیمــی کــه توســط ورزشــکاران و ملــل مختلــف مــورد
حمایــت قــرار گرفــت .همــه ایــن امــور بــه دلیــل مهــار شــیوع
بیمــاری بــوده اســت البتــه ممکــن اســت دارای بــار مالــی قابــل
توجهــی باشــد کــه وزن و اهمیــت آن هنــوز مــورد بررســی قــرار
نگرفتــه اســت.
بخــش غذایــی :بخــش غذایــی شــامل توزیــع و خــرده فروشــی به
دلیــل خریــد وحشــت و انبــار کــردن مــواد غذایــی تحــت فشــار
قــرار گرفتــه اســت .ایــن امــر باعــث افزایــش نگرانــی هایــی در
مــورد کمبــود محصــوالت غذایــی همچــون شــیر بــا طــول عمــر
بــاال ،ماکارونــی ،برنــج و ســبزیجات مقــوی شــده اســت .خریــد
وحشــت منجــر بــه افزایــش یــک میلیــارد یورویــی مــواد غذایــی
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است).
 -3کاهــش تقاضــای مصرفــی خانوارهــا بــه خصــوص بــرای
کاالهــای بــادوام و افزایــش پــس انــداز احتیاطــی بــه دلیــل نــا
اطمینانــی از آینــده.
 -4کاهــش صــادرات بــه دلیــل مالحظــات بهداشــتی کشــورهای
طــرف تجــاری.
در کنــار شــوک تقاضــای کل ،اقتصــاد بــا شــوک عرضــه کل نیــز
مواجــه شــده اســت کــه در مــوارد زیــر تجلــی مــی یابــد:

 -1-2-2کانال اثر بر عرضه و تقاضای کل
شــیوع ویــروس کرونــا بــه متأثــر شــدن تقاضــای کل و عرضــه
کل منجــر مــی شــود .کاهــش تقاضــا ناشــی از مــوارد زیــر اســت:
 -1کاهــش تقاضــای مصرفــی خانــوار هــا ناشــی از عــدم تمایــل
خریــد (عمدتــا بــرای بخــش هــای خدماتــی) بــه دلیــل مالحظــات
بهداشتی.
 -2کاهــش تقاضــای مصرفــی خانوارهــا ناشــی از کاهــش درآمــد
(بــرای خانوارهایــی کــه شــغل آن هــا در ایــن شــرایط آســیب دیده
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در خانــه هــای انگلســتان شــده اســت .ایــن تقاضــای بــاال روی
عرضــه آنالیــن محصــوالت غذایــی تأثیــر گذاشــته و شــرکت هــا
بــا رزرو بیــش از حــد مواجــه هســتند.
تأثیــرات اجتماعــی :اقدامــات فاصلــه اجتماعــی بــرای جلوگیــری
از شــیوع کوویــد 19-تــرس از خشــونت خانگــی ،سوءاســتفاده
جســمی ،عاطفــی و جنســی را افزایــش داده اســت .مشــکالت
در خانــه مانــدن و انزوایــی اجتماعــی باعــث ایجــاد مشــکالت
خانوادگــی شــده ،بــه گونــه ای کــه در همیــن دوران نــرخ طــاق
افزایــش یافتــه اســت (نیکــوال و همــکاران .)186 ،2020 ،
 -2-2پیامدهای داخلی اقتصاد کالن ناشی از کووید19-
در شــکل زیــر چارچــوب مفهومــی از اثــر گــذاری ویــروس کرونــا
بــا هــدف مشــخص کــردن کانــال هــای آســیب پذیری مشــخص
شــده اســت.

فصلنامه مدیریت پرستاری ،دوره  ،9شماره  ،3پاییز 1399

 -1تعطیلــی اجبــاری بخــش عمــده ای از خدمــات از جملــه
فعالیــت هــای گردشــگری ،ورزشــی و تفریحــی و  ...جهــت اجــرای
سیاســت فاصلــه گــذاری اجتماعــی.
 -2افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه.
 -3آســیب دیــدن زنجیــره تولیــد کاال هــا بــه دلیــل مــوارد فــوق
الذکــر .
 -2-2-2حوزه بازرگانی
در حــوزه بازرگانــی و توزیــع کاالهــا و خدمــات نیــز رخــداد هــا و
شــرایط زیــر صــورت مــی گیــرد:
 -1هــراس مصــرف کننــدگان کاالهــای ایرانــی در کشــورهای
عــراق ،افغانســتان و ترکیــه بــه دلیــل بســته شــدن مرزهــای

شــود .بــه بیانــی دیگــر ،بــا پایــداری ویــروس کرونــا پارامترهــای
اصلــی تعییــن ارزش قیمــت ســهام کــه همــان جریــان نقــدی آتی
بنــگاه هــا و ســود آوری آنهــا اســت ،تحــت تأثیــر قــرار مــی گیــرد.
بعــد اول شــامل مــوارد زیــر اســت کــه منجــر بــه کاهــش تولیــد،
در آمــد ،ســود شــرکت هــا و در نهایــت بــه کاهــش ارزش قیمــت
ســهام در بــازار و کاهــش شــاخص بــازار ســرمایه بینجامــد.
 کاهــش و توقــف صــادرات محصــوالت بــه دلیــل بســته شــدنمرزهــا یــا ممنوعیــت واردات از ســایر کشــورها .
 کاهــش تولیــد محصــوالت بــه دلیــل کاهــش عرضــه مــواداولیــه از ســایر بنــگاه هــا
 کاهــش تولیــد محصــوالت بــه دلیــل کاهــش نیــروی انســانی(کاهــش شــیفت کاری و یــا تعطیلــی موقــت کارخانــه هــا).
البتــه در صنایــع دارویــی و مــواد خوراکــی شــیوع ایــن بیمــاری
اثــرات متفاوتــی خواهــد داشــت کــه مــی توانــد در بــازار ســرمایه
مقــداری از کاهــش شــاخص بــازار را جبــران کــرد.
 -5-2-2حوزه کسب و کار های خرد و گردشگری
 کاهــش خریــد مــردم از کســب و کارهــای خــرد ،اعــم از تولیدیو خدماتــی .بــا ادامــه داشــتن ایــن رونــد و تعلیــق قراردادهــای
کاری ،ممکــن اســت کســب و کارهــای خــرد و کوچــک تعطیــل
شــود و بیــکاری بیــش از پیــش افزایــش یابــد.
 کســب و کارهــای حــوزه گردشــگری داخلــی و خارجی (توریســمورودی) کــه یکــی از موتورهــای اشــتغال و رشــد در دوران تحریــم
محســوب مــی شــوند ،عمــا تعطیــل شــده و چــرخ ایــن صنعــت
اشــتغال زا نیــز متوقــف مــی شــود و واحدهــا و فعالیــت هــای
فراوانــی در زنجیــره وابســته بــه آن (از جملــه هتــل ،حمــل و نقــل،
بــاال دســتی هــا و پاییــن دســتی هــای صنعــت غــذا و  )...آســیب
دیــده و کارکنــان آن هــا ممکــن اســت کار خــود را از دســت بدهند.
 -در ســنت بــازار ایــران ،اســفند مــاه هــم زمــان فــروش اســت

زمینــی و کاهــش صــادرات.
 -2موفــق نبــودن در تنظیــم بــازار اقــام و داروهــای بهداشــتی
بــرای درمــان و پیشــگیری از جملــه ماســک و مــواد ضــد عفونــی
کننــده و ...
 -3احتمــال افزایــش قاچــاق برخــی کاالهــای اساســی و لــوازم
بهداشــتی بــه دو دلیــل ،سیاســت افزایــش ذخیــره ســاز کشــورهای
همســایه و سیاســت هــای ارزی.
 -3-2-2حوزه ارزی
ویروس کرونا از  4راه زیر می تواند بر بازار ارز اثر بگذارد:
 -1اکثــر اقتصادهــای بــزرگ جهانــی در حالــی بــا شــیوع بیمــاری
کرونــا مواجــه شــدند کــه کاهــش شــدید و کــم ســابقه شــاخص
بــورس هــای بیــن المللــی و کاهــش حــدود  30درصــدی قیمــت
نفــت مواجــه بودنــد .در نتیجــه محدودیــت هــای ارزی کشــور
بیــش از قبــل اســت.
 -2صــادرات محصــوالت خــام و مــواد اولیــه کــه بخــش عمــده
صــادرات غیــر نفتــی مــا را تشــکیل مــی دهنــد ،بــا توجــه بــه
کاهــش شــاخص بــورس هــای جهانــی و قیمــت نفــت ،کاهــش
خواهــد یافــت.
 -3بــا شــیوع ویــروس کرونــا ،کشــورهای همســایه ایــران (بــه
ویــژه عــراق ،افغانســتان و ترکیــه) بخاطــر احســاس خطــر،
صــادرات ایــران بــه کشورشــان را محــدود کــرده انــد .در نتیجــه
ایجــاد منابــع ارزی از کانــال صــادرات غیرنفتــی ،بــا مشــکالتی
مواجــه مــی شــود.
 -4ایجــاد محدودیــت در مســافرت هــای خارجــی بــه علــت
بیمــاری کرونــا ،منجــر بــه کاهــش تقاضــای ارز مــی شــود.
 -4-2-2حوزه بازار سرمایه
اثــرات ویــروس کرونــا بــر بــازار ســرمایه را مــی تــوان در دو حالــت
کلــی مــد نظــر قــرار داد:
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 -1ابعــادی کــه پارامتــر هــای اقتصــادی و مالــی بنــگاه هــای
موجــود در بــازار ســهام را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد؛ ماننــد
فــروش ،تولیــد و ســود آوری بنــگاه هــا.
 -2ابعاد مربوط به معامالت سهام بنگاه ها در بازار سرمایه.
بــرای بررســی دقیــق آثــار ویــروس کرونــا بــر بــازار ســرمایه بایــد
بــه ایــن نکتــه دقــت کــرد کــه مانــدگاری ایــن ویــروس در کشــور
و کشــور هــای همســایه چقــدر اســت .اگر ایــن ویروس مانــدگاری
اندکــی داشــته باشــد ،مــی تــوان اثــرات مالــی و اقتصــادی ایــن
ویــروس را بــه عنــوان یــک شــوک اقتصــادی یــا ریســک در نظــر
گرفــت .چنانچــه ایــن ویــروس مانــدگاری زیادی در کشــور داشــته
باشــد ،اثــرات آن عــاوه بــر بعــد دوم ،بعــد اول را نیــز شــامل مــی

مسعود طاهری نیا و علی حسنوند

و هــم تســویه چــک هــا ،بــا توجــه بــه رونــد شــیوع بیمــاری
و لــزوم تشــدید محدودیــت هــای تــردد و ســفر و  ،...پیــش بینــی
مــی شــود زنجیــره ای از پــاس نشــدن چــک هــا ایجــاد و کثیــری
از تجــار و صاحبــان دچــار مشــکالت حــاد مــی شــوند.
 -6-2-2کانال اثر گذاری بر کسری بودجه و تورم
تــا قبــل از شــیوع ویــروس کرونــا ،اقتصــاد ایــران بــا کاهش شــدید
درآمدهــا مواجــه شــده و ایــن در حالــی اســت کــه هزینــه هــا
نمــی توانــد متناســب بــا آن کاهــش پیــدا کنــد و همیــن موضــوع
باعــث شــده تــا کســری بودجــه پایــدار ،یکــی از مهمتریــن
معضــات اقتصــاد ایــران طــی ســال هــای آتــی باشــد .در ایــن
میــان شــیوع بیمــاری کرونــا و هزینــه هایــی کــه در پــی دارد
مشــکل کســری بودجــه ســال  1399را تشــدید خواهــد کــرد کــه
مهمتریــن عوامــل بــه صــورت زیــر اســت:
افزایش هزینه ها:
الف) افزایش هزینه های بخش سالمت و درمان
ب) هزینــه هــای حمایتــی بــرای دوران فاصلــه گــذاری اجتماعــی
کاهــش درآمدها:
الف) کاهش قیمت نفت
ب) کاهش درآمدهای مالیاتی
 -7-2-2تأثیرات بر فقر و توزیع درآمد
شــیوع ویــروس کرونــا باعــث رکــود اقتصــادی در کل جهــان و
از جملــه ایــران خواهــد شــد و بنابرایــن بیشــتر گــروه هــا کاهــش
در درآمــد حقیقــی را خواهنــد داشــت امــا دهــک هــای پاییــن
درآمــدی بیشــتر صدمــه خواهنــد دیــد .تأثیــر شــوک ناشــی از
کرونــا بــه دالیــل زیــر بــرای گــروه هــای پاییــن درآمــدی بیشــتر
اســت:
 -1درآمــد ناشــی از شــغل :در میــان فقــرا و گــروه هــای آســیب
پذیــر درآمــد ناشــی از شــغل اصلــی تریــن و یــا حتــی تنهاتریــن

نمودار :1درصد خانوراهای دارای حداقل یک نفر شاغل و درصد خانوارهایی که حق بیمه پرداخت کرده اند.
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منبــع درآمــدی محســوب می-شــود ،بنابرایــن از دســت دادن
شــغل و یــا حتــی کاهــش درآمــد ناشــی از شــغل بــر وضعیــت
معیشــت بســیار اثرگــذار خواهــد بــود.
 -2اشــتغال در بخــش غیــر دولتــی :در دوره شــیوع کرونــا و
تعطیلــی هــای ناشــی از آن ،کارمنــدان بخــش دولتــی کمتریــن
آســیب و شــاغالن در بخــش خصوصــی و یــا بــه عبارتــی
«کارکنــان مســتقل» در مشــاغل متأثــر از کرونــا بیشــترین
آســیب را خواهنــد دیــد.
 -3اســتخدام در مشــاغل فصلــی و پــاره وقــت :بخــش بســیاری
از گــروه هــای پاییــن درآمــدی در مشــاغلی مشــغول بــه کار
هســتند کــه در  6ماهــه اول ســال دارای درآمــد هســتند و بــه
طــور معمــول تحــت پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی نیســتند کــه
بــه راحتــی شــغل خــود را از دســت داده انــد و از مزایــای بیمــه
بیــکاری نیــز بــی بهــره مانــده انــد.
 -4درصــد پاییــن پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی( بیمــه
بازنشســتگی) در دهــک هــای پاییــن :نگاهــی بــه وضعیــت
اشــتغال در دهــک هــای مختلــف درآمــدی در ســال 1397
نشــان مــی دهــد کــه در حــدود  77درصــد از خانــواده هــای
ایرانــی حداقــل دارای یــک نفــر شــاغل در ایــن ســال بــوده انــد.
از طــرف دیگــر بررســی داده هــای هزینــه و درآمــد خانــوار در
ســال  1397نشــان مــی دهــد کــه بــه طــور متوســط  31درصــد
از خانــواده هــای ایرانــی در ســال  1397حــق بیمــه تأمیــن
اجتماعــی غیــر درمانــی پرداخــت کــرده انــد .همــان طــور کــه
در نمــودار مشــاهده مــی گــردد .حمایــت از شــاغالنی کــه تحــت
پوشــش بیمــه هســتند (حمایــت بــه صــورت بیمــه بیــکاری یــا
حمایــت از بنــگاه هــا در راســتای حفــظ اشــتغال) درصــد بســیار
پایینــی از خانوارهــای دهــک هــای پاییــن را تحــت پوشــش قــرار
مــی دهــد (گزارشــات دفتــر مطالعــات اقتصــادی.)16 ،1399 ،

فصلنامه مدیریت پرستاری ،دوره  ،9شماره  ،3پاییز 1399

کوویــد 19-را در یــک مــدل بــا چندیــن کشــور و بخــش هــای

 -3مروری بر مطالعات تجربی

اکثــر مطالعــات انجــام شــده در خــارج کشــور مــی باشــد و تاکنــون

تولیــدی در نظــر گرفتنــد ،و نشــان دادنــد کــه اثــرات اقتصــادی از

ویــروس پرداختــه باشــد ،مشــاهده نشــده اســت .از ایــن رو در ادامه

موانــع مســتحکم تــر باشــند ،خطــرات اقتصــادی بــه حداقــل مــی

طریــق زنجیــره عرضــه گســترش مــی یابــد و اینکــه هرچقــدر

مطالعــه ای کــه بــه صــورت پژوهشــی بــه بررســی اثــرات کرونــا

رســد .عجــم اوغلــو و همــکاران ( )2 ،2020یــک ارزیابــی ســاده

بــه تعــدادی از مطالعــات مرتبــط بــا موضــوع پرداختــه مــی شــود:

ممکــن بــرای کنتــرل ایــن ویــروس را مــورد بررســی قــرار داده

بــود و دریافتنــد کــه سیاســت هــای مانعــی بایســتی متناســب

آن کــه تحــت تأثیــر ویــروس کرونــا مــورد چالــش قــرار گرفتنــد،

همــکاران ( )5 ،2020در مطالعــه ای بــا طراحــی مــدل هزینــه

ایجــاد کردنــد کــه در آن بیــن گــروه هــای ســنی تمایــز برقــرار

کوویــد 19-بــر جامعــه و محیــط اجتماعــی پرداختــه و روش هــای

بــا هــر گــروه و بــا احتیــاط بیشــتری صــورت گیــرد .التــور و

اســت .در ایــن مطالعــه اثــرات مهاجــرت ،محیــط زیســت و موانــع

اجتماعــی ناشــی از همــه گیــری کوویــد 19-بــه انتخــاب یــک

مطــرح مــی شــود .تروتــر و همــکاران ( )2 ،2020در مطالعــه

برنامــه ریــز اجتماعــی پرداختــه بــه منظــور تخصیــص درآمدهــای

ای بــه بررســی کوویــد 19-و رشــد اقتصــاد جهانــی باتوجــه بــه

مالیاتــی بــرای پیشــگیری و درمــان پرداختــه انــد .نتایــج نشــان داد

مــدل رشــد نئوکالســیک پرداختــه انــد .در ایــن مطالعــه ،باتوجــه

کــه تخصیــص بهینگــی بــه میــزان عفونــت اپیدمــی بســتگی دارد.

بــه پاســخ هــای احتمالــی ناشــی از شــبیه ســازی و ســناریوهای

در مــورد رابطــه بیــن اپیدمــی و رشــد اقتصــادی ،هرلیهــی (،1997

مطــرح شــده اقــدام بــه ارائــه پیشــنهاداتی بــرای کنتــرل و کاهــش

 ،)2هنســن و پرســکات ( )1205 ،2002اســتدالل کردنــد کــه

اثــرات ایــن بیمــاری شــده اســت .نیکــوال و همــکاران (،2020

افزایــش مــرگ و میــر ناشــی از مــرگ ســیاه بــا کاهــش عرضــه

 )182در مطالعــه ای بــه پیامدهــای اقتصــادی -اجتماعــی ناشــی

نیــروی کار منجــر بــه خطــرات بــزرگ اقتصــادی شــده اســت و در

از همــه گیــری کرونــا ویــروس بــه صــورت مــروری پرداختــه

انــد .در ایــن مطالعــه بــه وضعیــت تــک تــک بخــش هــای

نهایــت جایگزینــی نیــروی کار بــه جــای ســرمایه باعــث نوســازی

ارائــه آمــار و ارقــام پرداختــه و جنبــه هــای فــردی و اجتماعــی

 -4یافتــه هــای اشــتغال در دوران همــه گیری بیمــاری کووید19-

اقتصــادی و رشــد اقتصــادی بزرگتــری خواهــد شــد.

اقتصــادی از جملــه؛ کشــاورزی ،صنعــت و خدمــات در قالــب

در ایران

ایــن همــه گیــری در سراســر جهــان مــورد بررســی قــرار گرفتــه

اشــتغال و بیــکاری از جملــه موضــوع هــای اساســی اقتصــاد هــر

اســت .ایچنبیــوم و همــکاران ( )4 ،2020یــک مــدل ریاضــی بــا

کشــوری اســت ،بــه گونــه ای کــه افزایــش اشــتغال و کاهــش

توجــه بــه آزمایشــات عــددی ســاختند ،کــه منجــر بــه یافتــه هــای

بیــکاری بــه عنــوان یکــی از شــاخص هــای توســعه یافتگــی

مهمــی بــرای سیاســت گــذاران در طــول همــه گیــری بیمــاری

جوامــع تلقــی مــی شــود .نــرخ بیــکاری یکــی از شــاخص هایــی

شــد .ایــن مطالعــه خالصــه ای از نیروهایــی اســت کــه توســعه

اقتصــادی بلندمــدت را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهنــد .اندرســون

اســت کــه بــرای ارزیابــی شــرایط اقتصــادی کشــور مــورد اســتفاده

پاســخ سیاســتی بیــن تولیــد و ســامت در طــول همــه گیــری

کرونــا ویــروس شــد ،الزم اســت وضعیــت اشــتغال و ســایر مؤلفــه

قــرار مــی گیــرد .از آنجایــی کــه از زمســتان  1398ایــران درگیــر

و همــکاران ( )80 ،2020یــک چارچــوب مشــابه بــرای بررســی

هــای مرتبــط بــا آن در طــول ایــن مــدت (زمســتان  1398و بهــار

بــا ارائــه تابــع رفاهــی کــه در آن طــول مــدت بیمــاری و اثــرات

 )1399مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا بتــوان دریافــت اثــرات ایــن

مانــدگار در نظــر گرفتــه شــده اســت ،تدویــن شــد .گــوان و

بیمــاری همــه گیــر بــر اشــتغال بــه چــه صــورت بــوده اســت.

همــکاران ( ،)5 ،2020اثــرات جهانــی اقتصــادی ناشــی از بیمــاری

50

Downloaded from ijnv.ir at 16:55 +0330 on Wednesday January 20th 2021

چاکربورتــی و میتــی ( )11 ،2020در مطالعــه ای بــه تأثیــر

از زیــان هــای اقتصــادی و مــدل ایپومیولوژیکــی از نــوع STR

مسعود طاهری نیا و علی حسنوند
جدول :1شاخص های عمده بازار کار و تغییرات آن به تفکیک جنسیت در زمستان  1398نسبت به زمستان 1397
مرد

کل کشور

زن

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  15ساله و بیشتر

42/4

43/5

-1/1

69/4

70/7

-1/3

15/3

16/3

-1

نسبت اشتغال جمعیت  15ساله و بیشتر

37/8

38/2

-0/4

63

63

0

12/7

13/3

-0/6

نرخ بیکاری جمعیت  15ساله و بیشتر

10/6

12/3

-1/7

9/2

10/8

-1/6

17/2

18/5

-1/3

نرخ بیکاری جمعیت فارغالتحصیل آموزش عالی

15/6

17/6

-2

11/2

12/8

-1/6

24/7

27/2

-2/5

سهم اشتغال در بخش کشاورزی

15/6

16

-0/4

15/6

15/9

-0/3

15/8

16/2

-0/4

سهم اشتغال در بخش صنعت

31/7

32/3

-0/6

32/8

33/6

-0/8

26/4

26/3

0/1

سهم اشتغال در بخش خدمات

52/7

51/7

1

51/7

50/4

1/3

57/8

57/5

0/3

سهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل آموزش عالی از کل
بیکاران

39

37/6

1/4

26/6

25/2

1/4

69/1

69

0/1

سهم جمعیت شاغل فارغالتحصیل آموزش عالی از
کل شاغالن

25/1

24/6

0/5

21/4

20/9

0/5

43/7

42

1/7

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  10ساله و بیشتر

38/3

39/5

-1/2

62/6

64

-1/4

13/9

14/9

-1

نسبت اشتغال جمعیت  10ساله و بیشتر

34/3

34/7

-0/4

56/9

57

-0/1

11/5

12/1

-0/6

نرخ بیکاری جمعیت  10ساله و بیشتر

10/6

12/3

-1/7

9/2

10/8

-1/6

17/1

18/5

-1/4

بررســی اشــتغال در بخــش هــای عمــده فعالیــت اقتصــادی نشــان

کار مــی کننــد .ایــن شــاخص یکــی از نماگرهــای کار شایســته

اشــتغال را بــه خــود اختصــاص داده اســت .در مراتــب بعــدی،

بیشــتر از اســتاندارد کار مــی کننــد .ایــن شــاخص نســبت بــه

اســت ،نشــان مــی دهــد در کشــور ســهم زیــادی از شــاغلین

مــی دهــد کــه بخــش خدمــات بــا  52/7درصــد بیشــترین ســهم

فصــل مشــابه ســال قبــل  0/2درصــد کاهــش داشــته اســت .در

بخــش هــای صنعــت بــا  31/7و کشــاورزی بــا  15/6درصــد

زمســتان  1398ســهم جمعیــت بیــکار فــارغ التحصیــل آمــوزش

قــرار دارنــد .ســهم شــاغالن بخــش کشــاورزی و بخــش صنعــت

عالــی از کل بیــکاران 39 ،درصــد بــوده اســت .ایــن ســهم در

در زمســتان  1398نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل بــه

بیــن زنــان نســبت بــه مــردان و در نقــاط شــهری نســبت بــه نقاط

ترتیــب  0/4درصــد و  0/6درصــد کاهــش و ســهم شــاغالن در

بخــش خدمــات  1درصــد افزایــش داشــته اســت .بررســی نــرخ

روســتایی باالتــر اســت .بررســی تغییــرات ایــن شــاخص نشــان

درصــد از جمعیــت فعــال ،بیــکار بــوده انــد .بررســی رونــد تغییرات

افزایــش داشــته اســت .در زمســتان  1398ســهم جمعیــت شــاغل

مــی دهــد کــه نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل  1/4درصــد

بیــکاری جمعیــت  15ســاله و بیشــتر نشــان مــی دهــد کــه 10/6

فــارغ التحصیــل آمــوزش عالــی از کل شــاغالن  25/1درصــد بوده

نــرخ بیــکاری کل کشــور نشــان مــی دهــد کــه ایــن شــاخص

اســت .ایــن ســهم در بیــن زنــان نســبت بــه مــردان باالتــر بــوده

نســبت بــه فصــل مشــابه در ســال قبــل (زمســتان 1/7 ،)1397

اســت .بررســی تغییــرات ایــن شــاخص نشــان مــی دهــد کــه

درصــد کاهــش داشــته اســت .بررســی نــرخ بیــکاری جمعیــت

نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل  0/5درصــد افزایــش داشــته

فــارغ التحصیــل آمــوزش عالــی نشــان مــی دهــد  15/6درصــد از

اســت .بررســی نــرخ بیــکاری جمعیــت  10ســاله و بیشــتر نشــان

جمعیــت فعــال فــارغ التحصیــل آمــوزش عالــی بیــکار بــوده انــد.

مــی دهــد کــه  10/6درصــد از جمعیــت فعــال بیــکار بــوده انــد .بر

بررســی رونــد تغییــرات ایــن نــرخ حاکــی از کاهــش  3درصــدی

اســاس ایــن نتایــج نــرخ بیــکاری در بیــن زنــان نســبت بــه مــردان

در زمســتان  1398نســبت هــب فصــل مشــابه ســال قبــل

بیشــتر بــوده اســت .ایــن نــرخ در زمســتان  1398نســبت بــه فصل

اســت .بررســی ســهم شــاغلین  15ســاله و بیشــتر بــا ســاعت

مشــابه ســال قبــل کاهــش  1/7درصــدی را تجربــه کــرده اســت.

کار معمــول  49ســاعت و بیشــتر نشــان مــی دهــد 35/3 ،درصــد

درصــد شــاغلین بــه طــور معمــول  49ســاعت و بیشــتر در هفتــه
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شاخصهای نیروی کار

زمستان
1398

زمستان
1397

تغییرات

زمستان
1398

زمستان
1397

تغییرات

زمستان
1398

زمستان
1397

تغییرات
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جدول :2شاخص های عمده بازار کار در جمعیت  15ساله و بیشتر به تفکیک استان در زمستان  1398در مقایسه با زمستان 1397
استان

نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ بیکاری

نسبت اشتغال

زمستان 1398

زمستان 1397

زمستان 1398

زمستان 1397

زمستان 1398

زمستان 1397

کل کشور

42/4

43/5

37/8

38/2

10/6

12/3

آذربایجان شرقی

42/3

43/1

38/3

37/7

9/5

12/5

آذربایجان غربی

41/6

45/9

35/6

38/7

14/5

15/7

اردبیل

46/2

47/7

40/9

41/3

11/5

13/4

اصفهان

42/8

46/1

38/4

40/3

10/3

12/4

البرز

42/2

41/3

37/5

35/6

11/1

13/8

ایالم

37

37/9

34/4

33/9

7

10/4

بوشهر

40/7

42/4

36/5

38/4

10/3

9/4

تهران

41/7

43/4

38

38/7

8/8

11

چهارمحال و بختیاری

44/8

43/6

38/2

36/7

14/5

15/8

خراسان جنوبی

43/5

42/6

40/9

39

6

8/4

خراسان رضوی

43/9

44/5

40

38/8

8/9

12/8

خراسان شمالی

46/3

48/2

41/1

42

11/2

12/8

خوزستان

43

44/4

37/6

36/8

12/4

17/2

زنجان

47/6

44/5

43/1

39/5

9/3

11/4

سمنان

38/5

40/4

35/3

37/1

8/3

8/2

سیستان و بلوچستان

36/2

36/7

32/1

31/4

11/3

14/5

فارس

39/9

42/9

36/9

39/4

7/7

8/3

قزوین

44/4

43/9

39/7

39/1

10/6

11

قم

38/3

38/8

34/5

35

9/7

9/7

کردستان

44/7

47/1

35/8

37/8

20

19/8

کرمان

40/8

44/3

36/4

39/1

10/6

11/8

کرمانشاه

45/7

45/9

37/5

36/2

17/9

21/1

کهگیلویه و بویراحمد

38/1

39

43/3

34

10/1

12/9

گلستان

40/8

40/8

35/9

36/4

12

10/8

گیالن

43

46/1

37/9

40/7

11/9

11/8

لرستان

40/2

39/6

33/4

34/6

16/8

12/7
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نمودار  :2نرخ بیکاری جمعیت  15ساله و بیشتر در فصول متوالی سال های 1398-1397

مسعود طاهری نیا و علی حسنوند
مازندران

45/4

43/8

41/1

41

9/3

6/4

مرکزی

35/6

37/8

33/2

34/6

6/9

8/3

هرمزگان

49/9

44

44

39/1

11/9

11

همدان

43/7

43/3

39/7

38/2

9/3

11/7

یزد

45/6

44/8

40/3

39

11/6

13

شاخصهای نیروی کار

مرد

کل کشور

زن

بهار
1399

بهار
1398

تغییرات

بهار
1399

بهار
1398

تغییرات

بهار
1399

بهار
1398

تغییرات

نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15
ساله و بیشتر

41

44/7

-3/7

67/9

71/8

-3/9

14/1

17/6

-3/5

نسبت اشتغال جمعیت  15ساله و بیشتر

36/9

39/8

-2/9

61/8

65/1

-3/3

12/2

14/6

-2/4

نرخ بیکاری جمعیت  15ساله و بیشتر

9/8

10/9

-1/1

9

9/3

-0/3

13/7

17/3

-3/6

نرخ بیکاری جمعیت فارغالتحصیل
آموزش عالی

13/5

16/8

-3/3

10/3

12/5

-2/2

20/2

25/4

-5/2

سهم اشتغال در بخش کشاورزی

18/6

18/9

-0/3

18/3

18/3

0

19/8

21/8

-2

سهم اشتغال در بخش صنعت

31/8

31/5

0/3

33/4

32/9

0/5

23/2

24/9

-1/7

سهم اشتغال در بخش خدمات

49/7

49/6

0/1

48/2

48/8

-0/6

57

53/3

3/7

سهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل
آموزش عالی از کل بیکاران

36

40/4

-4/4

24/7

29/2

-4/5

71/9

65

6/9

سهم جمعیت شاغل فارغالتحصیل
آموزش عالی از کل شاغالن

25/2

24/5

0/7

21/3

21/1

0/2

45/1

40

5/1

 1399نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل اســت .بررســی ســهم
شــاغلین  15ســاله و بیشــتر بــا ســاعت کار معمــول  49ســاعت و
بیشــتر نشــان مــی دهــد  33/5درصــد شــاغلین ،بــه طــور معمــول،
 49ســاعت و بیشــتر در هفتــه کار مــی کننــد .ایــن شــاخص کــه
یکــی از نماگرهــای کار شایســته اســت ،نشــان مــی دهد در کشــور
ســهم زیــادی از شــاغلین بیشــتر از اســتاندارد کار مــی کننــد.
ایــن شــاخص نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل  5/8درصــد
کاهــش داشــته اســت .در بهــار  1399ســهم جمعیــت بیــکار فــارغ
التحصیــل آمــوزش عالــی از کل بیــکاران  36درصــد بــوده اســت.
ایــن ســهم در بیــن زنــان نســبت بــه مــردان باالتر اســت .بررســی
تغییــرات ایــن شــاخص نشــان مــی دهــد کــه نســبت بــه فصــل
مشــابه ســال قبــل  4/4درصــد کاهــش داشــته اســت .در بهــار
 1399ســهم جمعیــت شــاغل فــارغ التحصیــل آمــوزش عالــی از
کل شــاغالن  25/2درصــد بــوده اســت .ایــن شــهم در بیــن زنــان
نســبت بــه مــردان باالتــر اســت .بررســی تغییــرات ایــن شــاخص
نشــان مــی دهــد کــه نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل 0/7
درصــد افزایــش داشــته اســت.

بررســی اشــتغال در بخــش هــای عمــده فعالیــت اقتصــادی نشــان
مــی دهــد کــه بخــش خدمــات بــا  49/7درصــد بیشــترین ســهم
اشــتغال را بــه خــود اختصــاص داده اســت .در مراتــب بعــدی
بخــش صنعــت بــا  31/8و کشــاورزی بــا  6.18درصــد قــرار دارنــد.
ســهم شــاغالن بخــش کشــاورزی در بهــار  1399نســبت بــه
فصــل مشــابه ســال قبــل  0/3درصــد کاهــش و ســهم شــاغالن
بخــش صنعــت  0/3درصــد و ســهم شــاغالن بخــش خدمــات 0/1
درصــد افزایــش یافتــه اســت .بررســی نــرخ بیــکاری جمعیــت 15
ســاله و بیشــتر نشــان مــی دهــد کــه  9/8درصــد از جمعیــت فاعل
بیــکار بــوده انــد .بررســی رونــد تغییــرات نــرخ بیــکاری کل کشــور
نشــان مــی دهــد کــه ایــن شــاخص نســبت بــه فصــل مشــابه
در ســال قبــل (بهــار  1/1 ،)1398درصــد کاهــش داشــته اســت.
بررســی نــرخ بیــکاری جمعیــت  15ســاله و بیشــتر فــارغ التحصیل
آمــوزش عالــی ،نشــان مــی دهــد  5.13درصــد از جمعیــت فعــال
فــارغ التحصیــل آمــوزش عالــی بیــکار بــوده انــد .ایــن نــرخ در
بیــن زنــان نســبت بــه مــردان بیشــتر بــوده اســت .بررســی رونــد
تغییــرات ایــن نــرخ حاکــی از کاهــش  3/3درصــدی در بهــار
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جدول :3شاخص های عمده بازار کار و تغییرات آن به تفکیک جنسیت در بهار  1399نسبت به بهار 1398
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جدول :4شاخص های عمده بازار کار در جمعیت  15ساله و بیشتر به تفکیک استان در بهار  1399در مقایسه با بهار 1398
استان

نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ بیکاری

نسبت اشتغال

بهار 1399

بهار 1398

بهار 1399

بهار 1398

بهار 1399

بهار 1398

کل کشور

41

44/7

36/9

39/8

9/8

10/9

آذربایجان شرقی

42/7

44/3

38/8

39/7

9

10/4

آذربایجان غربی

42/3

46/8

37/1

41/8

12/1

10/7

اردبیل

43/6

48/6

41

44/1

6

9/2

اصفهان

41/2

46/2

36/3

41/2

11/9

10/8

البرز

39/4

44/1

34/6

37/9

12/3

14/1

ایالم

34/1

39/7

31/9

36

6/5

9/4

بوشهر

37/6

41/6

33/9

27/7

9/8

9/4

تهران

40/3

43/2

36/8

28/8

8/8

10/2

چهارمحال و بختیاری

44/7

43/9

36/2

36/5

19/1

16/9

خراسان جنوبی

41

46/2

39/4

42/2

4

8/7

خراسان رضوی

42/7

45/3

39/7

41

7

9/4

خراسان شمالی

44/3

49/8

39

45/8

12

8

خوزستان

40/2

44/1

35/2

36/9

12/4

16/4

زنجان

44/8

48/6

41/9

44/5

6/6

8/4

سمنان

38

40/9

34/9

27/5

8/1

8/4

سیستان و بلوچستان

33/4

40

29/1

34/5

13/1

14/8

فارس

37/9

42/9

35/4

29/9

6/6

7/1

قزوین

42/9

46/5

39

41/5

9/1

10/8

قم

37/2

39/8

33/3

25/7

10/4

10/4

کردستان

44/4

48

38/6

41/9

12/9

12/7

کرمان

39/1

42/2

35/1

27

10/1

12/2

کرمانشاه

43/1

47/9

37/2

40/8

13/8

14/8

کهگیلویه و بویراحمد

35/7

40/6

31/2

25/9

12/6

11/7

گلستان

40/4

43/1

36/4

28/3

10

11/1

گیالن

45/2

51/8

41/1

47/5

9

8/4
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نمودار  :3نرخ بیکاری جمعیت  15ساله و بیشتر در فصول متوالی سال های  1397تا 1399

مسعود طاهری نیا و علی حسنوند
لرستان

39/4

40/7

31/1

24/1

21

16/4

مازندران

44/1

48/1

41/4

43/6

6/2

9/5

مرکزی

35/8

37/5

33/4

34/3

6/5

8/4

هرمزگان

46/1

49/6

40/4

41/6

12/5

16/2

همدان

43/8

48/1

40/4

45/1

7/8

6/2

یزد

41

46/1

37/9

40/3

7/6

12/7

باتوجــه بــه کاهــش اشــتغال در دو فصــل زمســتان  1398و بهــار
 1399در مقایســه بــا فصــول مشــابه در ســال قبــل ،انتظــار مــی
رود یکــی از دالیــل ایــن افــت اشــتغال همــه گیــری بیمــاری
کوویــد 19-باشــد .بــه طــوری کــه در بهــار  ،1399آمارهــای
رســمی مــرگ در اثــر کرونــا حــدود هشــت هــزار و  400مــورد
بــوده اســت .امــا دلیــل افزایــش حــدوداً  10هــزار مــورد مــرگ
دیگــر (نســبت بــه متوســط پنــج ســاله) مشــخص نیســت .تجربــه
کشــورهای دیگــر نشــان مــی دهــد کــه ایــن افزایــش مــی
توانــد نتیجــه مــوارد اعــام نشــده (یــا تشــخیص داده نشــده) از
مــوارد مــرگ در اثــر کرونــا باشــد .همچنیــن حالــت اضطــراری
در خدمــات درمانــی کشــورها باعــث بــاال رفتــن شــمار مــرگ
و میرهایــی شــده کــه بــه طــور مســتقیم بــه کرونــا ارتباطــی
نداشــته انــد ،امــا در اثــر کاهــش امکانــات درمانــی در نتیجــه

نمودار  :4مقایسه آمار رسمی مرگ بر اثر کرونا با کل موارد مرگ در ایران

هــزار مــورد بــوده اســت .همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن جمعیــت
هــر اســتان مــرگ اضافــی در اســتان هــای گیــان ،مازنــدران،
قزویــن ،اردبیــل ،گلســتان و خوزســتان شــدیدتر از دیگــر اســتان
هــای ایــران بــوده اســت .اســتان هــای گیــان ،مازنــدران و
گلســتان در زمســتان  1398هــم جــزو اســتان هــای بــا باالتریــن

مطابــق آمــار ثبــت احــوال در ســه ماهــه بهــار بیــش از  4هــزار
مــرگ در اســتان تهــران ثبــت شــده کــه باالترین تعــداد در اســتان
هــای ایــران اســت .پــس از آن بــه ترتیــب اســتان هــای اصفهــان،
خوزســتان ،مازنــدران ،گیــان و خراســان رضــوی ،بیشــترین مرگ
اضافــی را دارنــد کــه در هــر کــدام از ایــن اســتان هــا باالتــر از
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اختصــاص منابــع بــه بیمــاران مبتــا بــه کوویــد 19-بــوده اســت.
آمارهــای مــوارد ثبــت شــده مــرگ در ایــران نشــان می¬دهــد
کــه در بهــار  1399مــوارد مــرگ  21درصــد یــا حــدود  19هــزار
مــورد باالتــر از متوســط پنــج ســاله بــوده اســت .در زمســتان
 1398هــم در مجمــوع حــدود  106هــزار مــورد مــرگ ثبــت
شــده کــه حــدود شــش درصــد یــا شــش هــزار مــورد ،باالتــر
از متوســط پنــج ســاله اســت .بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا در
ایــران از اوایــل زمســتان ،آمارهــای رســمی مــرگ حــدود هــزار
و  280نفــر را در اثــر ابتــا بــه کوویــد 19-تأییــد مــی کننــد.
امــا افزایــش حــدود پنــج هــزار مــوردی در تعــداد مــوارد مــرگ
نســبت بــه متوســط پنــج ســال اخیــر ،توجیــه مشــخصی نــدارد و
احتمــال دارد ماننــد بهــار ،بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــه
شــیوع کرونــا مربــوط باشــد.

فصلنامه مدیریت پرستاری ،دوره  ،9شماره  ،3پاییز 1399

در بهــار  1399نــرخ مــرگ اضافــی در  18اســتان ایــران بــه باالتــر
از  2مــورد در هــر  10هــزار نفــر رســیده اســت .ایــن نشــان مــی
دهــد کــه شــیوع قابــل مالحظــه کرونــا در زمســتان بــه چنــد
اســتان محــدود بــود امــا ایــن ویــروس در بهــار در بیشــتر اســتان
هــای کشــور پخــش شــده اســت.

نــرخ مــرگ اضافــی بودنــد .در آن مقطــع ایــن اســتان هــا پــس
از قــم کانــون شــیوع در ایــران محســوب مــی شــوند .مقایســه
مــرگ و میرهــای اضافــی بهــار  1399و زمســتان  1398نشــان
مــی دهــد در حالــی کــه در زمســتان و مقطــع آغــاز شــیوع اغلــب
مــوارد مــرگ اضافــی در چنــد اســتان معــدود ایــران متمرکــز بــود،

اصــاح خطاهــای سیاســتی و طراحــی راهبردهــای بهینــه بــرای
طــی مســیر پیــش رو هســتند .ایــران یکــی از کشــورهایی بــود
کــه بــه مــدت کوتاهــی پــس از چیــن ،درگیــر همــه گیــری ایــن
ویــروس شــد و بــه تبــع ،سیاســت هایــی را طراحــی و برنامــه های
خاصــی را پیــاده ســازی کــرد .در حــوزه اشــتغال ،بررســیهای
کالن نشــان میدهــد کــه بســیاری از مشــاغل از دســت رفتــه
در اثــر شــیوع کرونــا (مشــاغل غیررســمی و کارکنــان مســتقل)،
نــه دارای بیمــه هســتند کــه تخفیــف در حــق بیمــه کارفرمــا
ســبب نجــات آنهــا شــود و نــه بــه تســهیالت و کمکهــای مالــی
دولــت دسترســی دارنــد .از ایــن رو مــی تــوان گفــت کــه برنامــه
کمــک  ۵هــزار میلیــارد تومانــی بــه صنــدوق بیمــه بیــکاری از
محــل صنــدوق توســعه ملــی نمــی توانــد باعــث بهبــود وضعیــت
تعــداد زیــادی از مشــاغل شــود .همچنیــن بــر اســاس قانــون بیمــه
بیــکاری ،صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد و بیمهشــدگان اختیــاری
نیــز قــادر بــه اســتفاده از برنامــه حمایتــی فــوق نیســتند .بــه تبــع
شــیوع بیمــاری ،وضعیــت مالیــاتســتانی و درآمدهــای مالیاتــی
دســتخوش تغییــرات ناخواســته شــده اســت کــه مهمتریــن آنهــا،
کاهــش درآمدهــای مالیاتــی بــهدلیــل کاهــش توأمــان عرضــه و

نتیجه گیری
شــیوع گســترده ویــروس کرونــا اکثــر قریــب بــه اتفــاق کشــورها
دنیــا را درگیــر کــرد .بعضــی از کشــورها بــا اجــرای سیاســت هــای
بــه هنــگام و دقیــق ،ایــن بحــران را بــا حداقــل آســیب پشــت
ســر گذاشــتند امــا بعضــی کشــورها بــا چنــان آســیب و ضربــه ای
مواجــه شــدند کــه بــه نظــر مــی آیــد تبعــات آن تا ســال ها تــداوم
خواهــد یافــت .نکتــه دیگــر در مــورد شــیوع ایــن ویــروس آن
اســت کــه بــروز ناگهانــی آن ،نظــام حکمرانــی کشــورهای مختلف
را مجبــور بــه واکنــش ســریع کــرد؛ فرآینــد حــل مســأله در نظــام
حکمرانــی کشــورها کامـ ً
ا متفــاوت بــود بــه طــوری کــه واکنــش
ســریع در بعضــی از آنهــا همــراه شــد بــا تصمیمــات عجوالنــه
و غیرکارشناســی و در بعضــی دیگــر ،اقدامــات و سیاســت هــای
ســنجیده ای در دســتور کار قــرار گرفــت .نکتــه دیگــر آن اســت
کــه شــرایط فعلــی و دنیــای پســاکرونا ،مشــحون از نااطمینانــی
هاســت؛ بــه طــور مشــخص نااطمینانــی شــرایط فعلــی از آن جهت
اســت کــه چشــم انــدازی در مــورد مــدت مانــدگاری و بازگشــت
پذیــری آن وجــود نــدارد از ایــن رو همــه کشــورها بــه دنبــال
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نمودار :5شدت مرگ و میر براثر شیوع کرونا در استان های ایران

مسعود طاهری نیا و علی حسنوند

تقاضــا در اقتصــاد اســت؛ ایــن موضــوع بــرای کشــور مــا کــه بــا
کســری بودجــه مواجــه اســت جدیتــر اســت .همچنیــن شــیوع
ویــروس کرونــا بهدلیــل اختاللــی کــه در محیــط کســبوکار و
فعالیتهــای تولیــدی ایجــاد میکنــد باعــث میشــود مؤدیــان
مالیاتــی در انجــام وظایــف مالیاتــی خــود بــا ســختی مواجه شــوند.
نکتــه مهــم آن اســت کــه بــه دلیــل کاهــش درآمدهــای مالیاتــی و
مســاله کســری بودجــه ،تســهیل در حــوزه مالیــات نبایــد بهصورت
معافیــت ،تخفیــف یــا اعتبــارات مالیاتــی باشــد بلکــه بایــد امهــال
و تمدیــد زمانهــای مقــرر وظایــف مالیاتــی در دســتور کار قــرار
گیــرد .نکتــه دیگــر آنکــه سیاسـتهای دولــت در حــوزه مالیاتــی،
کوتاهمــدت در نظــر گرفتــه شــده اســت و بــه نظــر میآیــد
ایــن تســهیالت بایــد در بــازه بلندتــری بــه مؤدیــان اعطــا شــود.
همچنیــن بــا توجــه بــه ادامــه ایــن بحــران ،بایــد بــرای رویههــای
اجرایــی و پرداخــت مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقوقــی و
حقیقــی علیالخصــوص مالیــات بــر درآمــد مشــاغل ،تمهیداتــی
در نظــر گرفتــه شــود .سیاســت دولــت در راســتای حمایــت از
مشــاغل آســیب دیــده بــه صــورت امهــال هزینههــای بــرق و گاز
مصرفــی و عــوارض شــهرداری بــرای دوره ســه ماهــه منتهــی بــه
اردیبهشــت  ۱۳۹۹اگرچــه اقدامــی شایســته اســت امــا انتقادهایــی
بــه آن وارد اســت؛ نظیــر امــکان طوالنیتــر شــدن دوره بیمــاری
نســبت بــه مــدت زمــان پیشبینــی شــده در مصوبــه ،ابهــام در
جزئیــات طــرح و رویکــرد صفــر و صــدی آن در مــورد مشــاغل
تحــت شــمول (بــه ایــن معنــا کــه بعضــی از مشــاغل ،بــه میــزان
کمــی آســیب دیدهانــد و بعضــی دچــار آســیب شــدید شــدهاند).
همچنیــن سیاســت دولــت در حمایــت از بخــش ســامت بــه
صــورت تأمیــن حــدود  ۱۲,۰۰۰میلیــارد تومــان از محــل صنــدوق
توســعه ملیبــرای تأمیــن دارو ،ماســک ،تجهیــزات پزشــکی و تأمین
تخــت و تجهیــز بیمارســتانها ،اگرچــه واجــد نــکات مثبــت اســت
امــا ابهامهــا و نقدهایــی در مــورد آن مطــرح اســت؛ لــزوم ارســال
متمــم یــا اصالحیــه بودجــه از ســمت دولــت بــه مجلــس شــورای
اســامی ،عــدم تعییــن تفکیکــی مــوارد مصــرف ،عــدم وجــود
گــزارش بــرآورد میــزان نیــاز و عــدم وجــود ســازوکار مســتقل
نظــارت بــر نحــوه هزینهکــرد انتقادهایــی هســتند کــه بــه طــرح
فــوق وارد اســت.
 -2-5پیشــنهاد هایــی بــرای کاهــش تبعــات اقتصــادی شــیوع
ویــروس کرونــا
الف) پیشنهاد هایی فرایندی و مدیریت بازار:
بازنگــری در ســاختار مدیریــت بحــران بــرای اتخــاذ تصمیمــات
ســریع ،راهگشــا و نافــذ
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تشــکیل کمیتــه ای ذیــل ســتاد اقتصــادی دولــت بــرای رصــد و
پایــش وضعیــت بــازار و اقتصــاد و ارائــه راهکارهــای الزم
راه انــدازی و تکمیــل ســامانه جامــع انبارهــا بــرای گــزارش گیــری
در لحظــه از میــزان موجــودی ذخایــر ،میــزان نیــاز ،میــزان واردات،
میــزان کســری و ...
گــزارش دهــی منظــم وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و ســایر
دســتگاه هــای مرتبــط از میــزان افزایــش یــا کاهــش تقاضــا و
عرضــه کاالهــای اساســی و موجــودی انبــار کاالهــای اساســی
در حــوزه توزیــع اقــام بهداشــتی ،بهتریــن راه بــرای حصــول
اطمینــان از رســیدن ایــن اقــام بــه دســت مصــرف کننــده نهایی،
عرضــه توســط مبــادی و مراکــز توزیــع دولتــی ،وابســته بــه دولــت
و فروشــگاه هــای زنجیــره ای اســت.
افزایــش کارایــی و اثربخشــی روش هــای کنتــرل قیمــت در بــازار
بــه علــت احتمــال بــروز کمبــود اقــام اساســی مــورد نیــاز مــردم
اســتفاده از پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای خالــی اقتصــاد در
خصــوص تأمیــن کاالهــای بهداشــتی و کاالهــای اساســی،
بــا تســهیل حداکثــری در مجوز-دهــی بــه واحدهــا و کســب و
کارهــای متقاضــی
مدیریــت صــادرات جهــت تســهیل صــادرات غیــر نفتــی و تأمیــن
منابــع ارزی
ب) پیشنهادهایی برای حمایت از کسب وکارها:
شــرایط و تســهیالت الزم برای توســعه و راه اندازی فروشــگاههای
مجــازی و اینترنتــی جهــت جلوگیــری از خرید فیزیکــی مردم
اعطــای تســهیالت ســرمایه در گــردش توســط بانکهــا بــرای آن
دســته از بنگاههایــی کــه بــه دلیــل کاهــش فــروش تــوان پرداخت
چــک هــای خــود را ندارنــد.
تمدیــد مــدت زمــان پرداخــت قبــوض خدماتــی ،آب ،بــرق ،گاز و
ســایر خدمــات شــهری بــرای اصنــاف و کســب و کارهــای آســیب
دیــده
تمدیــد یــا تجدیــد کلیــه مجوزهــای کســب و کار بــدون نیــاز بــه
مراجعــه بــه ادارات دولتــی
تســهیالت در حــوزه مالیاتــی کــه یکــی از حمایــت هــای مهــم و
ضــروری بــرای فعــاالن اقتصــادی اســت
پ) پیشنهادهایی برای حمایت از اقشار محروم:
افزایــش بیــکاری و افزایــش هزینــه هــای زندگــی از ســوی دیگــر
موجــب شــده اســت دهــک هــای پاییــن درآمــدی بــا مشــکالت
و تنگناهــای معیشــتی روبــه رو شــوند .بــا شــرایطی کــه بعــد از
شــیوع ویــروس کرونــا در اقتصــاد بوجــود آمــده اســت ،ضــرورت
اتخــاذ سیاســت هــای معیشــتی هدفمنــد بیــش از پیــش نمایــان
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بــا افزایــش تقاضــا در بخــش بهداشــت و درمــان و ظرفیت اشــتغال
زایــی بــاالی ایجــاد شــده در ایــن بخــش ،دولــت مــی توانــد در
یــک برنامــه ریــزی مشــخص ،صنایــع و فعالیــت هایــی کــه بــا
هزینــه مختصــر امــکان تغییــر ســاختار تولیــد بــه بخــش درمــان
و بهداشــت را دارنــد ،شناســایی کنــد و بــر اســاس آن جابجایــی
ســاختار تولیــد و نیــروی کار را پیشــنهاد و اجرایــی کنــد.

هســتند (کارخانجــات تولیــد محصــوالت غذایــی و دارویــی ،دارو
خانــه هــا ســوپر مارکــت هــا و )...
در نتیجــه تأکیــد بیشــتر بــر حمایــت از خانــوار صــورت گیــرد تــا
بنــگاه و هــم چنیــن شناســایی خانوارهــای نیازمنــد و پرهیــز از
تخصیــص یارانــه همگانــی
د) تهیــه نظــام جامــع آمــار و اطالعــات از شــاغالن رســمی و غیــر
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شــده اســت .حمایــت بایــد بــه صــورت کاالیــی و نــه بــه صــورت
نقــدی باشــد .برنامــه حمایــت از خانوارهــا بایــد تحــت:
 -1حمایت برای تهیه اقالم بهداشتی و...
 -2حمایــت مالــی بــرای جبــران درآمــد کاهــش یافتــه صــورت
بگیــرد.
ج) مالحظــات و توصیــه هــای سیاســتی :دو دســته از افــراد از
شــمول سیاســت هــای حمایتــی بایــد خــارج شــوند:
 -1افــرادی کــه حتــی بــه دلیــل کار نکــردن و در خانــه مانــدن
(بازنشســتگان و کارمنــدان بخــش هــای دولتــی) درآمــد آن هــا
تغییــری نداشــته اســت.
 -2افــرادی کــه حتــی در ایــن زمــان مشــغول بــه کار و فعالیــت

ر سمی :
آمــار و اطالعــات نشــان مــی دهــد بیــش از  70درصــد اشــتغال
زایــی در ســال هــای اخیــر مربــوط بــه بنگاههــای کوچــک
و متوســطی هســتند کــه زیــر  5نفــر کارکــن مــی باشــند .امــا
از آنجــا کــه بــه دلیــل فقــدان نظــام آمــار و اطالعــات جامــع و
نداشــتن صــدای رســانه ای صاحبــان ایــن مشــاغل ،احتمــاال در
اعمــال سیاســت هــای حمایتــی نادیــده گرفته مــی شــوند بنابراین
ضــرورت دارد آمــار و اطالعــات جامــع و کامــل از اطالعــات فردی
مشــاغل غیررســمی در دســتور کار قــرار بگیــرد.
خ) اســتفاده از ظرفیــت بخــش بهداشــت و درمــان بــرای اشــتغال
زایــی و رشــد اقتصــادی:

