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دوم است که ده  یبار در دوره پس از جنگ جهان نیاول نی. اگرفت یرا هدف م ریفق یکشورها معموالً یقبل یها یدمیاپ     

کشورها شود،  نیدر ا یاقتصاد یها تیباعث توقف فعال یدمیاگر اپ جهیهستند. در نت یماریب ریدرگ تر شیاز همه ب ایاقتصاد اول دن

 وارد خواهد شد. ینکل اقتصاد جها به یدیشد یلیضربه خ

رشد اقتصاد جهان، با  انداز چشمنهادها  نیاند. به گفته ا داده یکرونا هشدار جد یاقتصاد یها بینهاد معتبر نسبت به آس شش     

سال  یاز زمان بحران مال سکیر نیتر : کرونا، اقتصاد جهان را با خطرناکدیگو یم OECDمواجه شده است.  یبزرگ ینانینا اطم

 یا سابقه که سطح کم ابدی لیدرصد تقل 1/ 5به حدود  تواند یرشد اقتصاد جهان م که یطور است؛ بهتاکنون، مواجه کرده  2008

و  یانسان یتراژد نیکمک به حل ا یمشترک برا یا هیانیدر ب زین یپول و بانک جهان یالملل نیصندوق ب ی. روساشود یمحسوب م

بر  ینیچ روسیهم اعالم کرد که اثرات و یجهان جارتازمان تس سیکردند. رئ یاز آن، اعالم آمادگ یناش یاقتصاد یها چالش

 تیدر فعال یجد یکرد که اختالل ینیب شیپ زین 7خواهد شد. گروه  انینما یتجار یها بر داده یآت یها هفته یاقتصاد جهان، ط

 وکارها رخ دهد. کسب

 شیافزا د،یجد های وامو اخذ  ها وامبازپرداخت  از یاقتصاد یواحدها ی(، ناتوانندهیبه آ ینیاز بدب ی)ناش یمال سکیر شیافزا

و بحران  دیبحران تول ،یبحران مال ه،ی: بحران سرماکند می لیرا به اقتصاد تحم یاپیو سقوط ارزش سهام، چند بحران پ یکاریب

 .یکاریب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بیان مسئله مقدمه
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و فصل بعد  یفصل منف کی. اگر شود یم دهیامرکود ن ،یاپیدو فصل پ یبرا یمنف یرشد اقتصاد معموالً ،یمتون اقتصاد در     

مواجه شده  دیبا افت تول یکرونا، اقتصاد جهان روسیشده است. بر اثر و یدچار کساد که فصل اول شود یمثبت شود، گفته م

 یژگیچگونه است و چه و یکرونا بر اقتصاد جهان روسیو یکار اثرگذار سازو افت؟یتا کجا ادامه خواهد  رشد  کاهش نیاست. ا

 هماز  یاقتصاد یها تیرشته فعال یریداستان اثرپذ کند؟ یم 2008از جمله بحران  نیشیپ یرا متفاوت از رکودها  دارد که آن

   . شود یم دهینام نده،یفزا ایتکاثر  بیضر د،در اقتصا ب،یضر نیاست. ا گریبه فرد د یکرونا از فرد تیِ سرا بیمانند داستان ضر

 .شود یم گرید یها در بخش دیتول عیبخش موجب افت سر کی دیاشد، افت تولهر چه مقدار آن باال ب

 نیاز باالتر یکی یاز قضا دارا ،یشده است. گردشگر یبوده که دچار کساد یتیرشته فعال نیاول ،یکرونا، بخش گردشگر با     

آن، هم  ینتأم ی رهیزنج گر،ید یانیبمختلف دارد. به  یها تیبا رشته فعال یمتعدد یوندهایتکاثر است. چرا که پ یها بیضر

کرونا، مرزها بسته و  به خاطر یوقت ن،یبنابرا؛ است ینقاط تالق یدارا ،ینتأم گرید یها رهیبا زنج دارد و هم یادیز یها حلقه

ها و  رستوران ،یو دست ییغذا عیصنا ،یگردشگر یها، تورها آژانس ،ییها، خطوط هوا هتل یتر شده، گردش مال سفرها کم

 یشروع رکود از بخش واقع) است یافته کاهشپوشاک و منسوجات  یو حت یو شبکه بانک ونقل حملخدمات  ،یحیمراکز تفر

 ،ییو هوا ییایو در ینیزم ونقل حملگذاشته است. با کاهش   گرید یها بر بخش وار رهیخود را زنج تأثیرکاهش،  نیا. اقتصاد(

 ی جهیمواجه شده که نت ادیز اریدر حد بس یا نفت، با مازاد عرضه یجهان یبازارها جه،یتر شده است. در نت سوخت کم یتقاضا برا

مرتبط به بخش  یها تیو فعال یاز بخش گردشگر دیافت تول تیسرا یعنی) است ودهب نفت یجهان متیق توجه قابلآن کاهش 

 .نفت و گاز(

 ری( و سامی)اثر مستق ربط یذ یها سهام شرکت متیموجب کاهش ق ،ینفت و یگردشگر یها تیرشته فعال دیتول کاهش     

 ،یرنقدپذ یها ییدارا یبازار جهان در (.یبه بخش مال یبحران از بخش واقع تیسرا یعنی( شده است )یرمستقیمغها )اثر  شرکت

 ینیگزیبحران کرونا، موجب جا ی از نامشخص بودن دوره یناش ینانینا اطمهمراه  به آن، یو رشد منف یبخش واقع دیافت تول

دالر  1700طال به حدود  یجهان متیق توجه قابل شیافزا جه،یشده است. نت کایو دالر آمر سهام  یجا بهبه نام طال  یتر امن ییدارا

 جادیبا هدف ا کا،یکاهش نرخ بهره در آمر بازار(. نیساله در ا 7)جبران رکود  دالر است 1660و سپس کاهش آن به  در اونس

بازار  نیاز ا ینگیحرکت نقد جه،یاوراق قرضه و در نت یبازده زانیکاهش م در گذاران، هیو سرما ندگاندکنیتول یبرا زهیانگ

 .ستنقش داشته ا طال یسو به

راه  یشد و سپس به بخش واقع یجهان گر،یبورس د یبه بازارها تیآغاز و با سرا کای، با سقوط بازار بورس آمر2008 بحران     

و  دیتول یها درآمدن چرخ به حرکتبازگشت اعتماد به بازارها و  ی. براUشد به شکل حرف  یا لهچندسا ی. بحران رکودافتی

را به شکل مذکور موجب شده است. در  آناست که کرونا  یبحران مرتبط با سازوکار نیا الزم بود. یزمان بلند ،یگذار هیسرما

را  نیشیپ تیبه موقع عیبازگشت سر ییتوانا یاقتصاد جهان ،باره یندرا یاز بابت نبود خطر نانیاطم جادیِ عرضه واکسن و ا صورت

 های اقتصاد کالن در جهان تأثیر بر شاخص
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ورود  یکه خبر قطع یزمان ایکرد. در آن هنگام  اهدتکاثر در جهت مثبت عمل خو بیخواهد داشت. سفرها دوباره شروع و ضر

دالر وجود خواهد  سهام و شاخص نرخ متیشاخص ق توجه قابل شیطال و افزا متیواکسن به بازار اعالم شود، احتمال افت ق

 داشت.

و  لیبحران چرنوب بیترک هیکه اثرش بر جهان شب یریگ همه؛ است یروسی( ویدمی)اپ یریگ همه کیاتفاقات بر اثر  نیتمام ا     

اند.  دالر از ثروت جهان را به باد داده اردیلمی هزار چهار و اند کرده سقوط ٪15 تا ٪10 یجهان یها سپتامبر است. بورس ازدهی

در  19 کووید یپاندوم .درسی خواهد ٪3 ریها به ز بار پس از دهه نینخست یبرا احتماالًو  تهداش کاهش ٪2 ید اقتصاد جهانرش

که  شود میزده  نیکرده است. تخم جادیهم ا یاجتماع یاقتصاد میبحران عظ کیدر حوزه سالمت،  یچالش جهان جادیکنار ا

 نیتر شده شناخته «یکنز مک» شغل شود. ونیلیم 25رفتن  یناز بو  یر درآمد جهاند یدالر ونیلیتر 2 یکسر جادیکرونا باعث ا

ناخالص  دیتول یدرصد 0/ 7تا  0/ 3افت  تواند یتر کرونا م گسترده وعیدر جهان هم معتقد است که ش یتیریشرکت مشاوره مد

 های شاخصسقوط . ر سقوط کرده استدال 50 رینفت به ز متیق. اقتصاد( یایدن) را موجب شود 2020جهان در سال  یداخل

دالر از  اردیلیم 400و  نیشاخص بورس چ یدرصد 8با کاهش  نیچ یتا شانگها ورکیوی)بورس و ...( از ن یمربوط به بازار مال

 یبسته شدن مرزهاو  داشته است یو روند رو به رشد شیشاهد افزا یطال تا حدود بازار است. کاسته شده نیارزش بازار سهام چ

 را در پی داشته است. کشورمان یبه رو هیشور همساک 9

 

 

 

 

 

، کنندگان ینتأم، ها بنگاهاست: کارکنان،  یوستهپ هم به یها طرفو  ها مؤلفهاز  دهیچیشبکه پ کیاقتصاد مدرن  کی      

پاره  یماریکننده بمهار های سیاست ای یماریفروشنده بر اثر ب/ داریخر یوندهایپ نیاز ا یکی. اگر ها بانکو  کنندگان مصرف

 یرو میکرونا در چند موج است: اثرات مستق یاقتصاد اثرات از اختالالت خواهد بود. یآبشار ای زنجیرهکار  نیا جهیشود، نت

از عدم  یناش یاثرات روان دها،یسفر و خر قیاز تعو یکارکنان سالم، اثر ناش ینینش از خانه یها، اثر ناش کارکنان بنگاه یسالمت

 .رهیو غ مهیو ب یمال مؤسسات یرو ثرا تاًیو نها کند یانداز بروز م مصرف و پس یالگو رییکه در قالب تغ یو ترس و نگران نانیاطم

تنها پس از چند روز از  ییخط هوا نیدالر ضرر خواهند کرد. نخست اردیلیم 113کم  فشارند و دست ریز یداًشد ییخطوط هوا     

خود را  سفرهای از ٪50دستکم  گریخطوط د یاریورشکست شد. لوفتهانزا و بس سیدر انگل اروپاگسترده کرونا در قاره  وعیش

 شدت بههستند  یا انهیخاورم های دولتکه ابزار توسعه بلندمدت  زیرویو قطر ا شیامارات، ترک رینظ یاند. خطوط کاهش داده

بر دوش  یدالر اردیلیصدها م یدارند بار یشانها تدول یکه برا یژیو پرست کیاستراتژ تیخواهند شد و با توجه به اهم ضرر ده

 خود خواهند گذاشت. های دولت

حاصل از آن موجب  نهیکرونا و قرنط وعیکه ش دهد یمنشان  ینترنتیا تیفعال ها یلیونم یبر رو Glimpseموسسه  یها پژوهش     

 نیآنال دیجستجو و خر که یطور بهخاص شده است،  ییکاالهاکاربران و اقبال آنان به  یِدیخر قهیدر سل یشاخص راتییتغ جادیا

 است. یافته یشافزا 725% یدمبل ورزش

 وکارها و افراد تأثیر کرونا بر کسب
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خود ) یدِیب ش،یدرصد افزا 516با  یطوالن ینگهدار تیبا قابل ریپودر ش ش،یدرصد افزا 532با  C نیتامیس از دمبل قرص وپ     

خشک  هیاغذ ش،یدرصد افزا 160دسکتاپ با  توریمان ش،یزادرصد اف 374با  ینان ساز خانگ ش،یدرصد افزا 379توالت( با  شور

هستند که کاربران  ییکاالها ینتر محبوب شیدرصد افزا 85با  تاپ لپو موس  شیافزا ددرص 131با  یطوالن ینگهدار تیبا قابل

 .اند بوده ها آن دیماه گذشته به دنبال خر کی یدر ط ینترنتیا

 لیب ایو  یرو دارد و ورشکستگ شیدر فصل پ یخدمات یها بخشاز  یاریبس یدرصد 90 یال 60ز کاهش ا تیحکا ها ینتخم     

در بخش  پذیر یبآسقشر  شتریحضور ب لیبه دل نیهمچن است. یرناپذ اجتناب ها هتلو  ییمایهواپ یها شرکتاوت بخش عمده 

 متحده االتیدالر، ا یلیاردم 15ژاپن  مونهن یبرا؛ است شتریب اریبس یدرمان مهیو فاقد ب فیبحران بر اقشار ضع نیخدمات فشار ا

کرونا  یماریبه ب کرده یبه هر فرد خوداظهار نی، چدالر 1200 سال 18 یهر فرد باال یکنگ برا دالر، هنگ یلیاردم 6کم  دست

 .ندا ادهکوچک، اختصاص د یوکارها کسبدرآمد و  اقشار کم یبرا یعیوس یتیچتر حما زین ایتالیو ا ایتانی، بردالر 1400

 

 

 

 

 

و مشاغل مرتبط با آن مثل  نیآنال یدوفروشخر) یکالکترونو تجارت  یو مراقبت یبهداشت داتیتول نهیدر زم ییزا اشتغال_  

 ؛(ونقل حمل

 ؛کیتوسعه دولت الکترون_ 

 ؛آن های یرساختزو  یتالیجیتوسعه اقتصاد د_ 

 ؛یریشگیو پ یوارها و ارتقاء سطح بهداشت فردخان یزندگ نهیدر سبد هز یو مراقبت یسهم اقالم بهداشت شیافزا_ 

 ؛یلیتکم های یمهبدرمان و توسعه  یلیتکم های یمهب یتقاضا شیافزا_ 

 ؛کیالکترون یبانکدار شتریب یاسکناس و تقاضا یکاهش تقاضا_ 

 ؛یو ارتقا سطح بهداشت اماکن عموم یسهم بهداشت در ارائه کاالها و خدمات عموم شیافزا_ 

 ؛نترنتینفوذ ا بیضر شیافزا_ 

 ؛یآموزش مجاز رشیتوسعه و پذ_ 

 ؛(گیرد یمخدمت شکل  دهنده ارائه یها سازمانتوسط  ییسفر زا) ییسفر زاکاهش سفر و _ 

 ؛کاالها و خدمات عیعرضه و شبکه توز رهیزنج ،ینتأم رهیبهبود زنج_ 

 .یاجتماع یساختارها رییتغ_ 

 

 

 

 یجادشدها یماعو اجت یاقتصاد یها فرصت
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 ،یررسمیاشتغال غ یمخرب خود را بر رو یراتتأثبزرگ و اقشار مرفه  یها بنگاه یژهو بهو  یاز بخش رسم شیب مراتب به روناک    

 یدولت شبه یها بخشاز  شیب یخواهد گذاشت. به عبارت یکوچک و متوسط بر جا یها بنگاهو  یررسمیغخرد و  یوکارها کسب

 ینییپا یها دهکو  ای یهحاشو  یررسمیغ یها بخش یژهو بهو مردم و  ی( و وابستگان ائتالف غالب، بخش خصوصی)خصولت

کل سال  یتابستان و حت یدر بهار و تا حد رانیکرونا بر اقتصاد ا یمنف یراتتأث. دامنه دیصدمه خواهند د نشینان یهحاشو  یدرآمد

 است. ریشامل موارد ز ها آناز  یا پارهگسترده خواهد شد که  1399

)فصل  دیدر شب ع یداخل ی( و گردشگریدارو و انرژ ،ییمواد غذا یاستثنا به) یداخل یتجار یخدمات های یتفعالتوقف . 1

 ؛( و کاهش آن در بهار و تابستانیاصل

 ؛ساختمان یو تا حد ونقل حمل یخدمات یها بخش تیفعال یکاهش جد. 2

پوشاک و  ،ینساج دستی یینپا عیصنا یژهو به یو صنعت یعرضه کشاورز های یرهزنجو فروش در  یمال انیجر یکند ایتوقف  .3

 ؛(ییو دارو ییغذا یاستثنا به) یمصرف یکاالها ریو سا یخانگ لوازم ،یکیو پالست یچرم، محصوالت فلز

توقف  جهیو در نت زا اشتغالکوچک و متوسط و  عیصنا یژهو بهو  دستی یینپا یبخش خصوص دکنندگانیتول دیشد یمال یتنگنا .4

 ؛کار یرویسترده نو اخراج گ ها آن تیسطح فعال یکاهش جد ای

و  یو فروش کاالها و خدمات دولت یاتیمال یاز درآمدها یا مالحظه قابل بخش تحققعدم  واسطه بهبر دولت  یمال دیفشار شد .5

 ؛مقابله با کرونا( یتیو حما یو درمان یریشگیپ های ینههز)در کنار  یکاریب مهیپرداخت ب نیهمچن

 ؛( و مستمندانیررسمیغ و ی)مشاغل رسم کارانیب تیجمع شیافزا. 6

 ؛(یالزم و کاف های یتحما)بدون  ریو فق نشین یهحاش یباال تیکرونا با توجه به جمع وعیاستمرار ش یاحتمال باال .7

 

 شمندانیو اند یصنعت رانیپزشکان، پرستاران، مد ژهیو به شده انباشته یانسان هیرفتن سرما انیدر بلندمدت باعث از م کرونا     

سطح خرد هم  در و خواهد شد. یو مقاصد صادرات یداخل یبازارها یرفتن برخ انیاز م زیو ن یاز دانش ضمنبرخوردار 

مدت قرار  در معرض فقر بلند یاقتصاد یریپذ بیمتناسب با آس اند داده ازدستعضو فعال خود را  ایکه سرپرست  ییخانوارها

 ایها  از خانواده یاریبس طبعاً .درصد است 10 ریز رانیآمد خانوار در اانداز به در متوسط نسبت پس نکهیتوجه به ا با .گیرند یم

 احتماالًکه  میدان ی. مندیکه از پس مخارج خود برآ دهد یامکان م ها آنماه به  کیاگر دارند حداکثر  ایندارند  یانداز پس

 تیکرد که در وضع ییاز خانوارها یبه حال انبوه یفکر دیما خواهد بود پس با همانیکم تا اواسط بهار م کرونا دست روسیو

سوم تا هفتم  یها امداد و... قرار ندارند. بنا بر آمار دهک تهیو کم یستیبهز یها تیفقر هستند و تحت پوشش حما یلب مرز

مد به مدت هستند که با افت محسوس درآ یتیکشور در وضع یاز خانوارها یمین یباًتقر یعنی؛ هستند یتیوضع نیدر چن شیکماب

 هستند. یتیحما یها کمک ازمندیدچار فقر شده و ن کامالًسه ماه 

 

 زند؟ یضربه م رانیکرونا به کدام بخش اقتصاد ا
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( و چند صدنفرهتا  نفره یککارگاه کوچک و بزرگ )از  میلیون یکبا حدود  تیفعال رسته 45 کم دستطرف عرضه  در     

با  یررسمینفر شاغالن غ یلیونم 1.5به  کیو نزد یاز شاغالن رسم درصد 15حدود  یعنی یکارگر رسم ونیلیم 3.2 کم دست

به  یابیو کاهش دست نیتأم رهیبا قطع زنج سو یکاز  یا کارخانه عیصنا اند. مواجه یکاریو ب یلیتعط ت،یسطح فعال دیکاهش شد

روبرو  یصادرات یبسته شدن مجار ای یداخل یمصرف یتقاضا دیبا کاهش شد گرید یها و از سو و نهاده یا واسطه یکاالها

 اند. شده

باال گرفتن  ،یابانیو اعتراضات خ نیبنز متیق شیاز آبان ماه با افزا دستی یعصنا، ونقل حمل ،یگردشگر یها بخش یرز     

 یتقاضا از سو ریتا به امروز با کاهش چشمگ ینیاوکرا یمایسقوط هواپ ازآن پسو  ماه یددر  یو جهان یا منطقه یها تنش

 یاسیمنظر اقتصاد س از کامل کشانده است. یلیها را به تعط کرونا آن یماریباند و حاال وقوع  مواجه شده یگردشگران خارج

و  ییبا اقتصاد روستا سهیدر مقا یو اقتصاد شهر ها بخش ریبا سا سهیآن در مقا یها بخش یرزرا بخش خدمات و  بیآس نیشتریب

خانوارها  ریبا سا سهیدر مقا یشهر یسمرریو شاغل در بخش غ ریپذ بیآس یها و گروه انیبا کارفرما سهیکارگران در مقا زین

 شد. دمتحمل خواهن

 

 

 

 

 یتجار ؛یصنعت ؛یاجتماع مهیب ؛یمال یگر میتنظ ؛یپول ؛یا کرد: بودجه میدسته تقس 6به  توان یرا م یاتخاذ های سیاست     

دو را محدود کرد.  و هر تقاضاکرد هم شوک  جادیاست که هم شوک عرضه ا هایی بحراناز معدود  کرونا. فورمن( سونیج)

 .(1399)پسران،  حفظ تقاضا و کاهش شوک تقاضا باشدمعطوف به  شتریب ها سیاست دیاست و با تر مهم اریاکنون شوک تقاضا بس

 آثاراثر مثبت داشته باشد و  تواند یم اند یدهدکرونا صدمه که از  یحفظ تقاضا و کمک به کسان یبرا مدت کوتاهپول در  خلق     

 در ادامه داشته باشد. یندهآو حداکثر چهار ماه  مدت کوتاهدر  دیبا استیس نیتوجه داشت که ا دیالبته با ندک باشد.ن اآ یمنف

اند  درآمد مواجه شده دیکه با افت شد ییها خانواده دیکه قدرت خر آن است نهیگز نیماهه( بهتر سه مثالًبازه  کیمدت ) کوتاه

است که به افراد  نیا درست استیاند. س زمره نیخُرد از ا یوکارها ها و کسب مغازه یخ، برفروشان دستشود.  ایتوسط دولت اح

 اندازه به ندهیخواهند شد و در آ ایاح ندهیکه در آ ییوکارها اما در مورد افراد و کسب؛ داده شود عوضکمک بال ریفق یلیخ

مصرف(. به  ی)با هدف هموارساز  پرداخت شود تفایدرآمد خواهند داشت، الزم است که امروز وام بدون دردسر و تشر یکاف

دولت )حقوق و دستمزد  یجار یها نهیاز محل کاهش هز عوضبال یها کمک یاست که منابع الزم برا نیبهتر ا رسد ینظر م

 تدم دس یها نهیگز گرید نیبنز یشتیمع ارانهیو  ینقد ارانهی هدفمندترشانشود.  ینتأم( یادار های ینههزکارکنان دولت و 

 فقر است. شیمقابله با افزا است،یس نیا یهستند. روشن است که هدف اصل

 

 

 

 ها اتخاذ سیاست
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 میو مستق یجد بیکه آس یوکارها و اصناف الزم است با وسواس و دقت، کسب یاقتصاد یها بنگاه یعنیسمت عرضه  در     

 یمراقب بود که اگر در اعطا دیبا کرد. دیرا تمه یو وام بانک اتیها امهال در پرداخت مال آن یشوند و برا ییشناسا اند دهید

تورم  قاعدتاًآن  امدیکه پ شود  یمواجه م یدیبا افت شد میتحر طیدر شرا دولت یکرد درآمدها یباز ودل دست یاتیمال تیمعاف

 آثار تواند یمن بود. کاهش تقاضا آنگران  دیو نبا ستیما ن تیاولو یفعل طیمهم است اما اکنون و در شرا تورم باال خواهد بود.

 ن را کنترل کرد.آ دیبا حتماًداشته باشد و  یدیشد مراتب بهو  یتکاثر

 

 

ن بازار آ بیرق کند. بیباشد که مردم را ترغ یا اندازه به دین هم باآنرخ سود  ست. یکوچک و داخل رانیا یاوراق بده بازار     

 میعمل کن یا گونه به دیبا ما .ادیه با کرونا کمک کند اما نه زمقابل یبرا یازموردن یمال ینتأمبه  تواند یم یاوراق بده است. هیسرما

رخ دهد. تا مشکل در سطح جهان کاهش  آنزودتر از  کنم ینمفکر  .دیای  کاهش کم کمکرونا بر اقتصاد در سه ماه بعد تأثیر که 

راهگشا  اتخاذشده ژهیو های یاستسبه حداقل نرسد،  یمراودات اجتماع اگر را کامل کنترل کرد آن توان ینمدر داخل هم  ابدین

 مدت یانمبحران  کیگذار از  یبرا یا ساده حل راهنتوان  یآسان بهکه  میشو رو روبه یتیعدم قطع چنان آنبا  دینخواهد بود و شا

 .میعبور کن سرعت بهخوب و  دیکرد اما با میعبور خواه قطعاًبحران  نیاز ا افتی

نشان  ،اند دادهانجام  ایکشور دن 46در  یاجتماع تیاقدام حما 97 یابیاز ارز المللی ینببر معت ینهادها یبرخ ریکه اخ یبررس     

درصد به حوزه انتقال و  18 ،یکاریدرصد به حوزه ب 18درصد به حوزه سالمت،  19 اقدامات نیا یاز لحاظ کارکرد دهد یم

 مرتبط بوده است. یق بازنشستگدر حقو لیدرصد هم به تعد 8و  امدبه افراد کم در یاجتماع یها پرداخت

 

 

 

 

با حساب  یجتدر بهداشته باشد و  دیخر تیکه فقط قابل پذیر یبآسافراد  یبرا ن،یآنال دیماهانه جهت خر یحساب اعتبار اد. ایج1

 ؛شود هیتسو ارانهی

 ؛ست و نخبگان نظامداوطلبانه اقشار فراد یها از اقشار فرودست با کمک یتیحما یها صندوق یسأست. 2

 ؛روسیمقابله با کروناو یمنابع الزم برا نیجهت تأم یشرکت یاجتماع تیمسئول یو سازمانده جیترو. 3

بازارها، درآمدشان افت کرده  طیشرا یلبه دلکه  ییخانوارها یازهایحداقل ن نیجهت تأم ینقد ارانهیو  یشتیبسته مع یاعطا. 4

 ؛و... یگردشگر یتورها یراهنماها ،یخدمات یها بخشو اتوبوس، کارگران  یاست مانند رانندگان تاکس

)نرخ  یمال نیتأم نهیو کاهش هز ها وامدوره بازپرداخت  شیافزا رینظ ریپذ بیآس یوکارها کسباز  یمال یها تیحما شیافزا. 5

 ؛میمستق یمال نیتأم یها بهره(، گسترش کانال

 ؛نیآنال یها فروشگاه هشد فروختهاجناس  تیفیعرضه و ک متیو نظارت مستمر بر ق یبازرس. 6

 

 طرف تقاضا یاستیس یراهکارها
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 یو کارگران ساختمان  کوچک  یها و شرکت یخدمات یکارکنان واحدها  چند ماه به یبرا یکاریب مهیب یها نهیپرداخت هز. 7

 ؛اند شده کاریب ورسیکروناو یلبه دلو... که 

 ؛عرضه هریزنج راتییبه تغ یریپذ و انعطاف عیو واکنش سر یدیتول یکاالها نیتأم رهیظارت بر زنجن .8

با  یو ارتباط حداکثر نیتأم رهیثبات در زنج ن،یگزیاستفاده از منابع جا قیعرضه از طر رهیزنج یآور تاب شیافزا یتالش برا. 9

 ا؛ه کننده نیتأم

 ؛عرضه رهیجبران نوسانات زنج یبرا یاضاف دیتول تیامکان ظرف یبرقرار. 10

 ؛کشور یها ستانا نی، بوکارها کسب نیتأم رهیارتباط متقابل زنج. 11

 ؛تقاضا یها به شوک ییپاسخگو نیو فروش محصوالت و همچن یابیو ارتباط در بازار یهماهنگ. 12

 ؛یمواد و مصرف ملزومات بهداشت داتیرصد روزانه آمار تول. 13

 .وکارها کسب یخدمات دورکار دیکار و خر یرویآموزش ن یها ارانهیپرداخت . 14

 

 

 

 

محصوالت  تر شیهرچه ب دیتول یبخش عرضه برا یریپذ انعطاف تیاست که ظرف ییها استیه انواع سبخش معطوف ب نیا     

 از: اند عبارت ییها استیس نیاز چن ییها  . مثالکند یم تر شیتقاضا را ب یمنف یها  مقابله با شوک زیدر دوره بحران و ن یازموردن

 ؛در دوره بحران یازموردنصوالت مح نیتأم رهیزنج هیمواد اول یرو یکاهش عوارض گمرک. 1

 ؛یبه سطوح قبل ها آنتا برگشت فروش  وکارها کسب یاتیمال یها انداختن پرداخت قیکاهش و به تعو. 2

( Matching) یجفت و جورساز کیالکترون یها بستر جادیا قیاز طر نیتأم رهیزنج ییکار آو بهبود  یمبادالت نهیکاهش هز. 3

 ؛روسیو درمان کروناو یریشگیمربوط به پ یپزشک زاتیو تجه محصوالت نیتأم رهیمختص زنج

 لیتعد نیکمتر ایکار خود را اخراج نکرده  یرویآمده ن به وجودکه با وجود مشکالت  یانیسهم کارفرما مهیپرداخت حق ب. 4

 ؛کار را داشته باشند یروین

 ؛اند متضرر شده یعموم یکه از کاهش تقاضا ییوکارها کسب یبرا یتیحما یها بسته یطراح. 5

جهت بهبود  ماه یکبا صاحبان مشاغل خرد از دو ماه به کمتر از  ینترنتیا یها فروشگاه حساب یهتسوکاهش دوره  یبرا یزنیرا. 6

 ؛ها آن ینگینقد تیوضع

ا اخراج کار خود ر یروین یتیحاکم یو نهادها یدولت شبه ،یکه از امالک و مستغالت دولت ییوکارها کسب یبها کاهش اجاره. 7

 ؛دکار را داشته باشن یروین لیتعد نیکمتر اینکرده 

 ؛طیشدن شرا یقبوض آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عاد رینظ یا نهیهز یها انداختن پرداخت قیتعو .8

 ؛طیشدن شرا یو فاضالب و پسماند تا زمان عاد ها یشهردار یانداختن عوارض نوساز قیه تعو. ب9

 ؛طیشدن شرا یکارگران تا زمان عاد یاجتماع نیتأم مهیختن پرداخت حق باندا قیکاهش و به تعو. 10

 روسیعرضه محصوالت مرتبط با مقابله و درمان کروناوبخش  یاستیس یراهکارها
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 ؛از مراجعات یریجلوگ یبرا وکار کسب یکوتاه کردن زمان صدور مجوزها. 11

 ؛ماسک و... ،یمحافظت یها مانند لباس ،یپزشک زاتیتجه دیتول ریدرگ یها به شرکت شتریوجه ب. ت12

 .ندینما یو... کمک م یبهداشت ،یپزشک زاتیتجه دیکه به تول ییالهادر واردات کا لینع صادرات و تسه. م13

 

 

 

 

 

سه  پلتفرم کی دهد یمنشان   اقتصاد یهمچون مجمع جهان المللی ینب یو نهادها ایدن شرفتهیپ یاقدامات اقتصادها یبررس     

 انیدر جر روسیاز کرونا و یناش یاقتصاد یها خسارتبهبود  یبرا COVID -19 یاقتصاد یها خسارتبهبود  یبرا ایدن یسطح

دولت و مردم  ریجزء مبارزه فراگ یزیشدن است. در سطح اول چ یاتیبا تمرکز تمام در حال عمل اکنون هماول  سطح است.

امور بهداشت و  انی( و متولWHO) یجهانسازمان بهداشت  یها دستورالعملبه  اتکابا  روسیبا گسترش کرونا و ایدن یکشورها

کرونا، رفع  یدمیشدن اپ یاز طوالن یریجلوگ یسطح اول پلتفرم از منظر اقتصاد تیاهم .ستیمطرح ن ایدن یمان کشورهادر

 .است یاقتصاد های یتفعالآلوده به کرونا به انجام  ریافراد غ تر یعسرو خدمات و بازگشت هرچه  دیتول ینتأم رهیاختالل در زنج

 یها دولتبدون وقفه   و یفور تیدر حال اجرا است. در سطح دوم پلتفرم، حما ایدن در یاطبااحتاما  یشوب کمدوم هم  سطح

مواجه شدند مطرح  یو نابود یبا خطر اختالل دائم روسیکرونا و وعیکه در اثر ش یوکارها کسباز  یدمیاپ ریدرگ یکشورها

 .است

کرونا  وعیدر اثر ش وکارها کسب یز نابودا یناش یها خسارت تیاز سرا یریجلوگ یسطح دوم از منظر اقتصاد تیاهم     

 است. روسیاقتصاد کشورها در عصر پسا کرونا و یبهبود های ینههزاقتصاد کالن و کاهش  طیمح یها مؤلفه ریبه سا روسیو

و  ها دولتاقتصاد از  یفراخوان مجمع جهان یخروج است یاست. سطح سوم پلتفرم که هسته اصل نیسوم در حال تدو سطح

سطح  تیاهم خواهد بود. کیاستراتژ یبر اساس هوشمند روسیجهت اقدام مقابل کرونا و ایدر سراسر دن وکارها سبکرهبران 

و عصر پسا کرونا  مدت یانم یدر بازه زمان یاقتصاد جهان تاًیمختلف اقتصاد کشورها و نها یها حوزه ریسوم تمرکز بر بهبود فراگ

کار  یرویسفر، تجارت و ن ،یمال یبازارها یرو COVID -19 یراتتأثل شام یپلتفرم اصل یدی. موضوعات کلاست روسیو

 .(www.weforum.org) شوند یمرا شامل  یمتنوع یرمجموعهز هرکدامهستند که 

است. در  یاتیشده عمل عیکه کرونا در آن شا ییاز کشورها یکی عنوان بهحال حاضر سطح اول و دوم پلتفرم در کشور ما  در      

نمودن سطح سوم و  یاتیعمل اما؛ است یضرور کامالًبهبود مستمر  یبرا شده اعمال های یاستس یمستمر کارآمد شیپا نجایا

خاص اقتصاد  طیو دوره پسا کرونا با توجه به شرا 1399در سال  روسیاز کرونا و یناش یاقتصاد یها خسارتپلتفرم بهبود  یاصل

 تمام ارکان نظام خواهد بود. مساعی یکتشرو  ژهیو ریتداب ازمندی( نها یمتحرو  ی)مشکالت ساختار رانیا

 

 

 

 یاتیاقدامات عمل
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 از لینک. برگرفته 19کووید  یاقتصاد یها خسارتبهبود  یبرا ایدن یپلتفرم سه سطح .(1399علوی راد، عباس. ) .1
https://telegram.me/s/eghtesadd?q=%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%

D8%AF؛ 
 

 از لینکبرگرفته . کرونا در کشور وعیش یاجتماع و یاقتصاد یها فرصت. (25/12/1398. )عقوباندایش، ی .2

https://farhangi.msrt.ir/fa/news/53700/؛ 
 

 از لینک. برگرفته زند یضربه م رانیقتصاد اکرونا به کدام بخش ا. (15/02/1399). اهلل حجتمیرزائی، . 3
-8%A8%D9%87%D-https://negaam.news/tag/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85

-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

%D9%85%DB%8C؛ 
 

 از لینک. برگرفته خواهد شد یکرونا تا کجا موجب افت رشد اقتصاد جهان. (23/12/1398دینی ترکمانی، علی. ). 4

day/27541-https://www.daraian.com/fa/paper/141؛ 
 
. دولت در مواجهه با کرونا یبازو 4: شد یدتأک «رانیاکو ا»هاشم پسران با  یوگو گفتدر (. 23/01/1399پسران، هاشم. ). 5

 دنیای اقتصاد.روزنامه 
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