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 چکیده 

های اقتصادی کشورهای درگیر با فراگیری ویروس کرونا، عالوه بر انبوه مبتالیان و درگذشتگان، با تکانهتمامی  
های وضع  اند. نااطمینانی، قطع زنجیره ارتباطات اقتصادی و اجتماعی و ممنوعیت ای نیز مواجه شده سابقهبی

وارد شده و ضمن به خطر انداختن   های اقتصادی پی بر فعالیت در ها، همچون ضرباتی پی شده توسط دولت
چشم  خانوارها،  کسب معیشت  اغلب  تیره وانداز  را  است.کارها  کرده  معتبر  بینیپیش   وتار  نهادهای  های 

را با رشد   2020المللی حکایت از آن دارد که اغلب اقتصادهای بزرگ جهان در مناطق مختلف، سال  بین
ها برای مواجهه با پیامدهای اقتصادی  دولت   یان خواهند برد.سابقه بیکاری به پا منفی اقتصادی و سطوح کم 

اند. برخالف برخی از ادعاهای مطرح های سیاستی مختلفی را ارائه کرده اند و بستهشیوع کرونا به میدان آمده 
ای که در شرایط عادی، نظام اقتصادی آنها تا حد زیادی مبتنی بر مکانیزم یافتهشده، حتی کشورهای توسعه 

میبا سازماندهی  کم  نیزشود  زار  نحو  مداخله سابقهبه  اقدامات  از  وسیعی  طیف  در  ای  را  حمایتی  و  ای 
 اند.گرفته پیش 

کرونا درآمد خود    وع یش  لیکه به دل   و افراد خوداشتغال  کارکناندرآمد،  کمک مستقیم به خانوارهای کم
های شخصی، ن اظهارنامه و پرداخت مالیات، گسترش مزایای بیکاری، تعویق مهلت پر کرداندرا از دست داده 

پذیر، افزایش بودجه نظام های نقدی یا اعتباری از اقشار آسیبکاهش مالیات بر مصرف و امالک، حمایت 
دوران حقوق    ، پرداختوقتو الزامات کار پاره   نی قوان  لیتسههای بهداشتی خانوار،  بهداشت و حمایت از هزینه 

های دیده، برخی از سیاست بهای خانوارهای آسیبمبتالیان، کمک مالی و تعویق اجاره ی  استعالج  یمرخص
 اند.پذیر اجرا کردهمالی هستند که کشورها برای حمایت از خانوارها و اقشار آسیب

ها به تعدیل نکردن نیروها  ها، اقداماتی نظیر تشویق بنگاههای مالی برای حمایت از بنگاه در حوزه سیاست
و   هاشرکت   اتیمال  قیتعوها، کاهش و  های مالی و اعطای اعتبار به این بنگاه رداخت یارانه دستمزد، کمکبا پ

ها های بیمه تامین اجتماعی بنگاه کارها، تعویق هزینه وکارها، افزایش تضامین دولتی تسهیالت کسب و کسب
آب، گاز، برق    ی هاصورت حساب عویق  فرما، کمک مالی مستقیم و اعتباری به صادرکنندگان، تو افراد خویش 

دیده، اعالم شده های آسیب های ثابت بنگاه و همچنین پرداخت بخشی از هزینه   زمان بحران  ی و اجاره بها
 است.

های بهره،  هایی نظیر کاهش نرخهای مرکزی و ملی کشورها هم در واکنش به بحران فعلی، سیاستبانک
های مرکزی و کاهش نرخ بهره آن، گسترش دامنه وثایق واجد شرایط ها از بانک افزایش سقف استقراض بانک 

کنندگان، حمایت از افزایش  ها و مصرفو اوراق قابل خریداری در عملیات بازار باز، تعویق مهلت اقساط بنگاه 
تی برای اجازه موقهای ذخیره قانونی یا  ها و افزایش نقدشوندگی آنها، کاهش نرخ انتشار اوراق مالی شرکت

های فوق، برخی کشورها  عالوه بر سیاست   اند.ها در شبکه بانکی را طراحی کردهعدم رعایت برخی استاندارد 
های مرکزی  ارزی با بانکسوآپ دوجانبه    وطخط   جادیانظیر  تجارت خارجی  هایی در حوزه نرخ ارز و  سیاست

 ینگ یکاهش حداقل نسبت پوشش نقدی و ارز  یآت های مانیداشتن پ  اریسقف در اخت شیافزاسایر کشورها، 
 اند.اجرایی کرده   نیزها را بانک  ی برا ی ارز
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هایی که کشورها در مواجهه با بحران شیوع کرونا مورد استفاده قرار  تر و عمیقتر با سیاست آشنایی گسترده 
گذاری  ست گذاری در شرایط فعلی است، فرصتی برای تقویت نظام سیا اند، ضمن آنکه ضرورتی برای سیاست داده 

تأییدی بر    ،های اعالمی کشورها شود. نگاهی به سیاست های احتمالی آینده نیز محسوب می در مواجهه با بحران 
ها و خانوارها در کشور و تنوع بخشی و توسعه ابزارهای  این نکته است که تقویت نظام اطالعات اقتصادی بنگاه 

 . هاست حکمرانی در مواجهه با بحران   سیاستی در دسترس، دو رکن ضروری افزایش کارآیی نظام 

، تعاون و رفاه اجتماعی برای حمایت از مشاغل در مواجهه با پیامدهای شیوع  بندی وزارت کار در تقسیم 
میلیون نفر که نیازمند حمایت مستقیم )نقدی(    9اند. گروه اول شامل  کرونا، شاغالن به سه گروه تقسیم شده 

وکارهای آنها حمایت شود و گروه  میلیون نفر که ضروری است از کسب   3/ 4هستند، گروه دوم شامل حدود  
اقشار پردرآمد و مستمری بگیران کشوری و لشگری    11/ 9سوم، شامل حدود   از  از شاغالن که  میلیون نفر 

ندارند.  نیاز  مالی  به حمایت  و  بانک   یالت تسه   اعطای   هستند  ترج   ی دو ساله  نرخ  مهال سه ماهه در  ا یحی،  با 
، تعویق  کشور   ی ها ی کارگاه و گاز مصرف   ی آب، برق ها یافت هزینه در   ی، تعویق اجتماع   ین تام   یمه ت حق ب پرداخ 

اخت اقساط  ماه بازپرد تعویق سه   ، تخفیف مالیاتی، پرداخت تسهیالت و افزوده ارزش بر    یات مال ی  ها ه اظهارنامه ی ارا 
کارها در  و دولت برای حمایت از کسب   که   پذیر از اقداماتی است رسته شغلی آسیب 14تسهیالت اعطاشده به  

 نظر گرفته است. 

روند هزینه  نظیر  نسبت هزینه   بررسی متغیرهای گوناگون  به متوسط حقیقی خانوارها،  های خوراکی 
های های خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهک غیرخوراکی، ضریب جینی و مقایسه متوسط هزینه 

های اخیر دارد. ر روند نزولی وضعیت رفاهی خانوار و افزایش نابرابری در سال ای، به طور کلی داللت بهزینه 
گیر ویروس کرونا با تشدید رکود و امکان افزایش تورم منجر به بدتر شدن رفاه خانوار خواهد  بروز بحران همه 

به س را  رفاهی، خانوارهای کشور  ترمیم وضعیت  اجتماعی در جهت  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  ه گروه شد. 
های نقدی و پذیر تقسیم کرده و طیفی از اقدامات حمایتی شامل حمایتپذیر و غیرآسیبنیازمند، آسیب 

برخی   پذیر پیشنهاد کرده است.های اعتباری برای حمایت از خانوارهای نیازمند و آسیب مستقیم تا حمایت
تا   200  یانهکمک ماهمرحله    4داخت  پر  های مصوب برای حمایت از خانوارها عبارتند ازاز مهمترین سیاست

وام به    ی اعطا  یکاری،ب  یمهب  هزار میلیارد تومان به صندوق  5تخصیص    ،میلیون نفر  3به    یهزار تومان   600
بگیر،خانوار یارانه  نامه  یدتمد  و  ی و گاز مصرف   ی آب، برق ها یافت هزینه در   تعویق   های   . یمسکون  های اجاره 

ای در راستای اقدامات جداگانه  نیز  و صندوق بازنشستگی کشوری   تامین اجتماعیسازمان  ،  سازمان بهزیستی
 اند.حمایت از خانوارها و بیماران مبتال به کرونا در نظر گرفته 
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 پیشگفتار

تعداد مبتالیان با سرعت باالیی در حال کشور جهان شیوع پیدا کرده و    200ویروس کرونا در بیش از  

ای که برای گسترش این ویروس مواجهند، در کنار دغدغه  شرایط   افزایش است. در کشورهایی که با

دولت دارد،  وجود  جان شهروندان  و حفظ  وضعیت ها  سالمت  اقتصادی  پیامدهای  نگران  به شدت 

نظیر ع بیشتر ویروس، اقدامات متعددی  کشورهای درگیر برای جلوگیری از شیو  وجود آمده هستند.به

کسبآییگردهمممنوعیت   تعطیلی  غیرضروری،وها،  رفت  کارهای  ممنوعیت  مرزها،  و  وبستن  آمد 

نااطمینانی اند که در کنار  گرفتهرا در پیش  هاها و زیارتگاهو حتی عبادتگاه  آموزشیمراکز  تعطیلی  

 های اقتصادی شده است. منجر به آسیب جدی به فعالیت کنندگان و کاهش تقاضامصرف

بر نگرانی کارها وجود دارد، بسیاری نگران اقشار  وهایی که در زمینه رکود و زیان کسبعالوه 

ها  توانند در ایام محدودیتانداز چندانی ندارند و مشخص نیست که آیا میپذیری هستند که پسآسیب

در واکنش به این   .؟بتوانند نیازهای معیشتی خود را تأمین کنند از وضعیت فعلی  عبور  و تا زمان  

در کنار اقدامات انجام شده در حوزه سالمت، از جمله ایران،    های بسیاری از کشورهاها، دولتنگرانی

  اند. ها را آغاز کرده و اجرای آن  عالما  کارها و خانوارهاوها را برای حمایت از کسبای از سیاستمجموعه

های اقتصادی و مشکالت ساختاری اقتصادی  های اخیر به واسطه تحریماقتصاد ایران در سال

را تجربه کرده است و آسیب وارد شده به   و کاهش رفاه اقتصادی   تورم   ، ای از رکودح کم سابقهوسط

افزوده  های پیشین  های اقتصادی و رفاه خانوار در ایران به دلیل شیوع کرونا به نوعی بر آسیبفعالیت

این منظر سیاست از  به است.  ایران، نسبت  پیامدهای شیوع کرونا در  با  مقابله  گذاری در خصوص 

بردند، شرایط متفاوتی کشورهایی که تا پیش از شیوع این ویروس در شرایط عادی اقتصادی به سر می

تواند  ه طور حتم میها بسایر کشورها با در نظر گرفتن این تفاوتاما آشنایی با اقدامات  است، داشته 

 های احتمالی آتی یاری کند.های فعلی یا بحرانگذاران را در بحرانسیاست

های اقتصادی  رو، ابتدا برای این که تصویر مناسبی از آسیب وارد آمده بر فعالیتدر مطالعه پیش

ت آید، های آتی به دسانداز اقتصادی جهان در ماهدر سراسر جهان به واسطه شیوع کرونا و چشم

در مناطق مختلف جهان مورد بررسی قرار و فقر  بیکاری    ،تأثیرات شیوع ویروس بر رشد اقتصادی

است.   دومگرفته  توسط  بسته  در فصل  که  با    9های سیاستی مختلفی  مقابله  برای  منتخب  کشور 

وارد   های. در فصل سوم ضمن مرور آسیبشودارائه می  اند پیامدهای اقتصادی کرونا به اجرا درآمده
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به رسته از سوی وزارت کار، وهای مختلف کسبشده  ارائه شده  کار در کشور، مبانی پیشنهادهای 

های مصوب در این راستا بررسی ها و همچنین سیاستتعاون و رفاه اجتماعی برای حمایت از بنگاه

ای اخیر، هخواهد شد. در نهایت در فصل پنجم، ضمن بررسی روند رفاه خانوارهای ایرانی در سال

آسیبسیاست کاهش  برای  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزارت  پیشنهادی  رفاه های  بر  وارده  های 

های مصوب دولت در راستای حمایت از خانوار خانوارها به واسطه شیوع کرونا و همچنین سیاست

 مورد توجه قرار خواهند گرفت. 

 

 

 

 

 

 حجت اله میرزائی 

 

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی 




 

 

 

 

 : فصل اول 

الملل ویروس کرونا در سطح بین   اثرات اقتصادی شیوع 
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 مقدمه  - 1-1

های کالن اقتصادی کشورها شیوع ویروس کرونا، ضربه سنگینی بر اقتصاد جهان وارد کرده و شاخص

تضعیف نموده به شدت    تامین زنجیره ارزش و نااطمینانی(مختلفی )عرضه، تقاضا،    یها کانال  را از  

تا  شده  موجب  امر  این  بحران  که  از  متفاوت  آن  مقایسه اثرگذاری  باشد.  گذشته  اقتصادی  های 

ها در بازه زمانی قبل و بعد  هایی که از روند آتی این شاخصبینیهای کالن اقتصادی و پیششاخص

های وارده بر اقتصاد جهانی ناشی از ویروس تواند درک میزان خسارتاز شیوع ویروس منتشر شده، می

های کالن اقتصادی ترین شاخصتر نماید. رشد اقتصادی و نرخ بیکاری از جمله مهمکرونا را آسان 

اند و با توجه به اهمیت بسیار باالی فتهتحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گر  به شدتهستند که  

اثرگذاری شیوع ویروس بر این دو شاخص در سه سطح    بهاین دو شاخص، در این فصل، به تفصیل  

شود. با این حال، قبل از ورود به این حوزه، بهتر است به طور ای و ملی پرداخته میجهانی، منطقه

های اقتصادی )مانند ویروس کرونا بر دیگر شاخصخالصه برآوردهای ارائه شده از میزان اثرگذاری  

 تقاضا و قیمت کاالها( نیز بیان شود.  گذاری،میزان تجارت، سرمایه

،  2020دهد که در سال  نشان می  WTO(1(های سازمان تجارت جهانی  بینیدر این راستا، پیش

 نانهیبدب  ویسنار  براساس درصد و    13  حدود  نانهیبخوش  ویبر اساس سنار  ی کاالهاحجم تجارت جهان

های سازمان بینیبا توجه به اینکه در پیش   .افتیکاهش خواهد    2019نسبت به سال  درصد    32  حدود

 و  حمل  و  سفر  محدودیت   نتیجه  توان گفت که درشود، میتجارت جهانی، تجارت خدمات وارد نمی

ت کاال و خدمات بسیار خواهد داشت و افت تجار  ایتجارت خدمات نیز کاهش قابل مالحظه  نقل، 

پیش آخرین  براساس  بود.  بینبینیبیشتر خواهد  پولهای صندوق  و 2(IMF) المللی  کاال  تجارت   ،

از کاهش   های پیشرفتهیابد که سهم اقتصاددرصد کاهش می  9/11حدود    2020خدمات در سال  

ها، در  بینینسبت به کشورهای نوظهور و درحال توسعه، بیشتر است. البته براساس این پیش  تجارت،

درصد افزایش خواهد   8یابد و میزان تجارت کاال و خدمات در این سال  وضعیت بهبود می  2021سال  

 یافت. 

 
1 - World Trade Organization   
2 - International Monetary Fund 
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از شیوع ویروس کرونا، تقاضا براز سوی دیگر به دنبال کاهش فعالیت ای های اقتصادی ناشی 

فلزات و مواد معدنی )سنگ آهن، آلومینیوم، مس، نیکل، قلع، روی( کاهش یافته و این موضوع منجر 

هم روند کاهش قیمت   2021دهد که در سال  ها نشان میبینیبه کاهش قیمت آنها شده است. پیش

ادامه خواهد داشت افزایش می  ،سنگ آهن  ایناما قیمت سایر فلزات و مواد معدنی  بین،   یابد. در 

، 2021افزایشی خواهد بود، اما در سال    2020قیمت فلزات گرانبها )طال، نقره و پالتین( در سال  

 قیمت طال برخالف نقره و پالتین کاهشی خواهد بود. 

شیوع ویروس کرونا، قیمت نفت را نیز نزولی کرده و کاهش حجم تقاضای جهانی برای فرآورده  

نفتی،   شد های  بار  موجب  نخستین  قیمت  برای  تاریخ،  نفت  در  آتی  شود.   WTIهای  منفی 

تقاضای نفت حدود   2020دهد که در سال  ( نشان میIEA)  1المللی انرژیهای آژانس بین بینیپیش

 3( و ریستاد انرژی FGE)  2ای جییابد. افکاهش می  2019میلیون بشکه در روز نسبت به سال    3/9

به ترتیب    2020نیز کاهش تقاضای نفت در سال    بینی میلیون بشکه در روز پیش  3/10و    11را 

منجر خواهد شد،   2020اند. لذا این حجم از کاهش تقاضا، به پایین ماندن قیمت نفت در سال  کرده

 2020دهد که میانگین قیمت نفت در سال  المللی پول، نشان میهای صندوق بین بینیکمااینکه پیش

قیمت میانگین  تر از  درصد پایین  42دالر در هر بشکه خواهد بود که این قیمت حدود    6/35در حدود  

، قیمت نفت خام برنت را 2020یی نیز برای سال  ایبانک توسعه آساست.    2019سال  در  نفت خام  

 بینی کرده است.  دالر به ازای هر بشکه پیش 35

بر س  روسیو  یجهان  گسترش نیزگذارهیسرما  یهااستیکرونا  است  رگذاری تاث  ی  اگرچه   :بوده 

کنفرانس   اما  کند،یرا دشوار م   یکنون   یگذارهیروند سرما  یاب یارز  است که  یاه ونگبه    ری تاث  نیوسعت ا

 انیدر جر  ی درصد   40  د ی کرده که افت شد   ینیبشیپ  4آنکتاد  متحد   تجارت و توسعه سازمان ملل 

 .5اتفاق خواهد افتاد 2021تا  2020سال   یط یخارج  یگذارهیسرما

 
1- International Energy Agency 

2- Facts Global Energy 

3- Rystad Energy 

4- United Nations Conference  on Trade and Development (UNCTAD). 

 . 1399نژاد، رجبی  -5



اثرات اقتصادی شیوع ویروس  
 المللکرونا در سطح بین

 
 نام گزارش

 

 

 

17
 

بعد از این مقدمه کوتاه، در ادامه این فصل، اثرات شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی در سه 

ای و کشوری و در انتها اثرات آن بر بیکاری، فقر و رفاه اقتصادی مورد بررسی سطح جهانی، منطقه

 گیرد. قرار می

 

 کرونا بر رشد اقتصادی در سطح جهانیاثرات شیوع ویروس  -2 -1

هزینه   مردم،  علیه سالمت  بحرانی  به عنوان  کرونا،  ویروس  فزایندهشیوع  اقتصادهای  بر  را  های ای 

عالوه بر بحران   که  هستند   روبرو  چندگانه  بحران  یک  جهان تحمیل کرده است. بسیاری از کشورها با

 ریانج  شدن  ختلم  خارجی،  تقاضای  کاهش  داخلی،   یاقتصاد  هایفعالیت  شامل اختالل در  سالمتی،

برخی از کشورها برای کنترل این بیماری و حفظ سالمت مردم،   .است  کاالها  قیمت  سقوط  و  سرمایه

های اقتصادی و به تبع آن تولید  اند که این موضوع سطح فعالیتقرنطینه را در پیش گرفته  سیاست

 ناخالص داخلی را کاهش داده است. 

المللی در باب رشد  ها و نهادهای بینسازمان  هایی که توسطبینیبا شیوع این ویروس، تمام پیش

جدید  مثال،  عنوان  به  است.  شده  تغییر  دستخوش  بود،  گرفته  صورت  جهان  ترین اقتصادی 

بینبینیپیش نشان میهای صندوق  پول،  ویروس کروناالمللی  دلیل شیوع  به  تولید   دهد که  رشد 

در سال   داخلی جهان  این درصد    -9/4، حدود  2020ناخالص  که  است  در حالی  این  بود.  خواهد 

منتشر شده بود، رشد تولید ناخالص داخلی   2020بینی قبلی خود که در آوریل سال  صندوق در پیش

های این نهاد، اگر شیوع این ویروس در نیمه بینیبینی کرده بود. طبق پیشدرصد پیش  -3جهان را  

درصد افزایش    4/5به    2021جهان در سال    رشد تولید ناخالص داخلی  متوقف شود،  2020دوم سال  

 یابد. می

منتشر کرده، رشد اقتصادی    2020بانک جهانی در گزارش چشم انداز اقتصاد جهان که در ژوئن  

بینی ماه ژانویه این بانک، بینی کرده است. این میزان رشد نسبت به پیشدرصد پیش  - 2/5جهان را  

پیش  7/7 بانک جهانی  است.  داشته  کاهش  رشد  درصد  بیماری،  کنترل  در صورت  که  کرده  بینی 

 درصد خواهد بود.  4/ 2حدود  2021اقتصادی جهان در سال 
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  2020های  های سازمان تجارت جهانی از وضعیت تولید ناخالص داخلی جهان در سالبینیپیش

ه، تولید  نیز در قالب دو سناریو خوش بینانه و بدبینانه ارائه شده است. در سناریوی خوشبینان  2021و  

بدبینانه حدود    2/ 5حدود    2020ناخالص داخلی جهان در سال   درصد    8/8درصد و در سناریوی 

با بهبود نسبی در مهار ویروس کرونا، تولید ناخالص    2021کاهش خواهد یافت. با این حال در سال  

 یابد. درصد افزایش می 9/5و  4/7داخلی جهان در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه به ترتیب 

های خود از اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان  بینیدر آخرین پیش  1بانک توسعه آسیایی

مدت شیوع مهار بلند   -2تر و  مدت شیوع ویروس و شوک تقاضای کوچکمهار کوتاه  -1دو سناریوی  

دهد که ن میهای این بانک نشابینیتر را مد نظر قرار داده است. پیشویروس و شوک تقاضای بزرگ

درصد از   3/2میلیارد دالر )معادل    2013های اقتصادی جهان در حدود  در سناریوی اول خسارت

درصد از   8/4میلیارد دالر )معادل    8/4090تولید ناخالص داخلی جهان( و در سناریوی دوم حدود  

 خواهد بود. تولید ناخالص داخلی جهان( 

اقتصادی    منتشر کرده،   2020آپریل    24در گزارش خود که در    2موسسه مشاور مکنزی رشد 

 از  دنیا  اقتصاد  )بازسازی  3در قالب دو سناریو خوشبینانه   2020جهان و مناطق مختلف آن را در سال  

بینی کرده است. طبق ( پیش2022چهارم   فصل از دنیا اقتصاد )بازسازی  4( و بدبینانه2021  اول  فصل

و با در نظر گرفتن سناریوی خوشبینانه، رشد اقتصادی   2020موسسه، در سال    های اینبینیپیش

درصد خواهد    -5/6درصد خواهد بود، حال آنکه در سناریوی بدبینانه رشد اقتصادی به    -7/2جهان  

درصد   -4/2رشد تولید ناخالص داخلی جهان را    2020نیز برای سال    S&P Globalرسید. موسسه  

، رشد اقتصادی جهان را در و توسعه  یاقتصاد  یهایسازمان همکارهمچنین  بینی کرده است.  پیش

 درصد اعالم کرده است.  -6/7حدود   2020سال 

 
1- Asian Development Bank 

2- McKinsey 

  باشد   داشته  توجه  نکته  این  به  و  اجرا کند  جدی   طور   به  را  اقتصاد  تعطیلی   و  قرنطینه  طرح  دنیا  که  شود می   محقق  شرایطی  در  سناریو  این  - 3

  دوره   برای  دنیا  در  کرونا   بحران  وجود  تداوم  از  ناشی  اقتصادی  هزینه  کمتر از  ماهه  سه  یا  ماهه  دو  کامل  تعطیلی  از  ناشی  اقتصادی  هزینه  که

 . است مختلف شهرهای و  کشورها در   اقتصاد تعطیلی غیرهمزمان طرح اجرای و ترطوالنی 

  ویروس   شیوع   و قرنطینه مانع  اجتماعی  گذاریفاصله   طرح   شامل  مختلف  کشورهای  در  شده   پیشنهاد  بهداشتی   هایدر این سناریو سیاست  - 4

  را کند بسیار بازسازی روند یک  دنیا و اقتصاد  بود خواهد زیاد خیلی   شیوع ویروس و هاتعطیلی  تداوم از   ناشی اقتصادی اثرات نشده و دنیا در

 .کندمی تجربه
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 2020المللی از رشد اقتصادی جهان در سال های بین بینی نهادها و سازمان پیش -1-1جدول 

عنوان موسسه 

 کنندهبینیپیش
 تاریخ انتشار سناریوی اتخاذ شده

 بینیپیش

 2020سال 

 بینیپیش

 2021سال 

المللی پول صندوق بین

(IMF ) 
 4/5 -9/4 2020ژوئن  -

سازمان تجارت جهانی 

(WTO ) 

 خوشبینانه 
 2020آپریل  8

5/2- 4/7 

 9/5 -8/8 بدبینانه 

 2/4 -2/5 2020ژوئن   (WBبانک جهانی )

 (ADBبانک توسعه آسیایی ) 

مدت شیوع  مهار کوتاه 

 2020آپریل  3 ویروس 
3/2- - 

 - -8/4 مهار بلندمدت شیوع ویروس 

 موسسه مشاور مکنزی 
آپریل  24 خوشبینانه 

2020 

7/2- - 

 - -5/6 بدبینانه 

 9/5 -4/2 آپریل S&P Global - 16موسسه 

سازمان همکاریهای اقتصادی 

 (OECDه )و توسع
 8/2 -6/7 2020ژوئن  -

 

 رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان اثرات شیوع ویروس کرونا بر   -3 -1

دهد که در های مخلتف از رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان نشان میبینیبررسی پیش

ترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا خواهند دید. براساس  کشورهای منطقه اروپا بیش  2020سال  

 6/6، به میزان  2020خالص داخلی اروپا در سال  المللی پول، تولید نابینی ماه آوریل صندوق بینپیش

اروپا  درصد کاهش می ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته  بین کاهش تولید  این   -3/7یابد. در 

درصد خواهد بود. پس از   -2/5درصد و در کشورهای نوظهور و در حال توسعه این منطقه در حدود  

کنند و طبق تولید ناخالص داخلی را تجربه می ترین کاهش در  اروپا، کشورهای آمریکای شمالی بیش

 6  حدود  2020المللی پول، تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال  های صندوق بین بینیپیش

  - 3و    -5یابد. حال آنکه کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی به ترتیب  درصد کاهش می

 درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی خواهند داشت. 
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پیش  نیز  میانه  آسیای  و  خاورمیانه  کشورهای  بینبینیبرای  صندوق  رشد  های  پول،  المللی 

ینی، تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده  بدهد. براساس این پیشاقتصادی منفی را نشان می

یابد و این در حالی است که کاهش درصد کاهش می  -9/3حدود    2020نفت این منطقه، در سال  

درصد خواهد بود.    -8/0تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده نفت این منطقه، تنها در حدود  

اقتصادی در از عواملی که موجب کاهش بیشتر رشد  کشورهای صادرکننده نفت این منطقه   یکی 

 شود، کاهش شدید قیمت نفت ناشی از کمبود تقاضا است.  نسبت به کشورهای واردکننده می

آفریقا در حدود   بزرگ  صحرای  ، تغییر تولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب2020در سال   

دی و کشورهای با درص   3درصد خواهد بود که کشورهای با درآمد متوسط این منطقه کاهش    -6/1

المللی پول صندوق بین  درصدی را تجربه خواهند کرد. با این اوصاف،  6/1درآمد پایین آن نیز افزایش  

برای چهار منطقه اروپا، امریکا، خاورمیانه و آسیای مرکزی و جنوب صحرای آفریقا، کاهش در تولید  

این بین تنها منطقهناخالص داخلی را پیش آسیا است که کاهش در تولید    بینی کرده است و در 

تغییر تولید ناخالص    المللی پول،های صندوق بینبینیناخالص داخلی نخواهد داشت. براساس پیش

درصد  -5/4صفر درصد خواهد بود. در این منطقه کشورهای پیشرفته با   2020داخلی آسیا در سال 

داد. با این حال، کشورهای چین بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص خواهند  

درصدی در تولید    1اند، افزایش  و هند که جزء کشورهای نوظهور و در حال توسعه طبقه بندی شده

 ناخالص داخلی خواهند داشت. 

الزم به ذکر است که صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود که به صورت مختصر در ماه 

درصد پیش بینی کرده که نسبت به   -9/4را    2020ن در سال  ژوئن منتشر کرده، رشد اقتصادی جها

بینی نیز کشورهای پیشرفته درصد پایین تر است. در این پیش  9/1پیش بینی ماه آوریل این سازمان  

 درصد بیشترین زیان را از شیوع ویروس کرونا خواهند دید.  -10/ 2اروپا با رشد 
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 المللی پول از رشد تولید ناخالص داخلی مناطق مختلفبینبینی صندوق پیش -1-1نمودار 

 IMF, April 2020  مأخذ:

 

های سازمان تجارت جهانی از رشد اقتصادی در مناطق مختلف جهان، بیشترین  بینیدر پیش

مربوط به منطقه آمریکای مرکزی و جنوبی خواهد   2020زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال  

 4/ 3، تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه در سناریوی خوشبینانه  بینیبود. طبق این پیش

یابد. اروپا از دیگر مناطقی است که زیان باالی درصد کاهش می  11درصد و در سناریوی بدبینانه  

اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را متقبل خواهد شد و در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه به 

درصد از تولید ناخالص داخلی این منطقه کاسته خواهد شد. این سازمان، رشد    -8/11و    -5/3ترتیب  

بینی درصد پیش  -9و    -3/3تولید ناخالص داخلی منطقه آمریکای شمالی را در دو سناریو، به ترتیب  

و درصد در سناریوی خوشبینانه    -7/0کرده است. در این بین، تولید ناخالص داخلی منطقه آسیا با  

 درصد در سناریوی بدبینانه، کمترین کاهش را تجربه خواهد کرد.  -1/7
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چشم از  جهانی  بانک  گزارش  در  جهان،  همچنین  اقتصادی  رشد  سال  انداز  رشد  2020در   ،

و ژاپن( به طور   ورو یمنطقه    رفتهیپ  یکشورها  کا،یمتحده آمر  االتی)ا  شرفتهیپ  یاقتصادها  یاقتصاد

ب  -7  نیانگیم بود.  اقتصاد  نیشتریدرصد خواهد  رشد  اقتصادها  یکاهش  به    شرفتهیپ  یدر  مربوط 

در   درصد خواهد بود.  -1/9حدود    2020آنها در سال    یاست و رشد اقتصاد   ورویمنطقه    یکشورها

 یکشورهاو رشد اقتصادی  درصد    -2/7  بیو کارا  نیالت  یکا یمنطقه آمراین گزارش رشد اقتصادی  

خاورم  آفر  انهیمنطقه  شمال  پیش  - 2/4نیز    قایو  همچنین  درصد  است.  شده  براساس بینی 

کرونا خواهند    وعیرا از ش  بیآس  نیکمتر  ای جنوب و شرق آس  یکشورها  ،یبانک جهان  یهاینیبشیپ

 ی و رشد اقتصاد   0/ 5حدود    2020در سال    ایشرق آس  یکشورها  یاساس، رشد اقتصاد  نی. بر اد ید

 شده است.  ینیبشی درصد پ -7/2 زین ایجنوب آس یکشورها

بینی خود از چشم انداز رشد اقتصادی جهان در سال ترین پیشدر جدید   S&P Globalموسسه  

می  ،2020 یورو  منطقه  به  مربوط  را  داخلی  ناخالص  تولید  کاهش  میزان  این بیشترین  در  داند. 

درصدی در تولید ناخالص داخلی خود خواهد    3/7شاهد کاهش    2020نی منطقه یورو در سال  بیپیش

درصد تولید مواجه    6/5آغاز شده و با افزایش    2021بود و روند بهبود اقتصاد این منطقه در سال  

 اقتصاد  های موسسه مکنزی در سناریوی خوشبینانه )بازسازیبینیخواهد شد. همچنین طبق پیش

به سطح   عیاما مختصر خواهد شد و نسبتاً سر  د یشد   یدچار کند   نیچ(،  2021  اول  فصل  از  دنیا

خواهد    درصد   2منفی    2020سال    یبرا  نیچ  یگشت. رشد اقتصاد  خواهد  قبل از بحران باز  یتهایفعال

 را کاهش دهد،  یاقتصاد  یهااز خسارت  یبرخ  تواند یم  یو مال   یپول  یاستهایس  کا،یر اروپا و آمر. دبود

ی در رشد اقتصاد   عیبازگشت سر  کی ،    2020فصل دوم    ان یدر پا  روسیکه پس از مهار و  یطور  به

چهارم  فصل از دنیا اقتصاد . با این حال در سناریوی بدبینانه )بازسازیشودمیشروع    کایو آمر  اروپا

اقتصاد چ  (،2022 با کاهش صادرات، سا  ردیپذ یصورت م  یبه کند   نیبهبود  ن  ریو   ز ینقاط جهان 

به ترتیب   2020سال  و اروپا در    کایمتحده آمر  االتیاخواهند دید. همچنین رشد اقتصادی  صدمه  

این سناریو،    -1/11و    -1/8 در  بود.  افزا  تواند ینم  یاقتصادی  هااستیسدرصد خواهد  از   شیمانع 

 گیرد. صورت میکند    اریبس  یبهبود  روس،یار وپس از مه  ید و حتن مشاغل شو  یلیو تعط  یکاریب  د ی شد 
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 اثرات شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی در سطح کشورها -4 -1

بیان شد، قبل  بینبینیبراساس پیش  همانگونه که در قسمت  آوریل صندوق  ماه  پول، های   المللی 

کند. در این منطقه وارد میترین آسیب را به کشورهای پیشرفته منطقه اروپا  شیوع ویروس کرونا بیش 

  2020ترین زیان را در سال  یونان بیش  مارینو واز بین کشورهایی که جزء اتحادیه اروپا هستند، سان

درصد کاهش خواهد یافت.   10و    2/12و تولید ناخالص داخلی این کشورها به ترتیب    ید خواهند د

ترین  صد کاهش در تولید ناخالص داخلی بیشدر  1/8  با  و لیتوانی   6/8لتونی با    بعد از این دو کشور،

 کنند. تجربه می میزان کاهش را

،  2020ترین کاهش در تولید ناخالص داخلی سال  بیش  های بزرگ اتحادیه اروپا، در بین اقتصاد

درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست   8و    1/9مربوط به ایتالیا و اسپانیا است که به ترتیب  

درصد بیان شده   -8/12رگزارش ماه ژوئن رشد اقتصادی هر دو کشور ایتالیا و اسپانیا  دهند )دمی

است(. ایتالیا و اسپانیا جزء اولین کشورهای اتحادیه اروپا هستند که با ویروس کرونا مواجه شدند و  

.  اندداشتهرا  مبتالیان به ویروس کرونا در اتحادیه اروپا    تعدادبیشترین  جزو کشورهایی هستند که  

های سفر ضمن اینکه این دو کشور جزء مقاصد توریستی بسیاری از مردم جهان هستند و محدودیت

زیان موضوع  این  که  یابد  کاهش  به شدت  کشورها  این  توریستی  درآمدهای  که  های موجب شده 

 های بزرگ اتحادیه اروپا افزایش داده است. اقتصادی این کشورها را نسبت به سایر اقتصاد

تولید   کرده،  منتشر  کرونا  از  ناشی  اقتصادی  زیان  از  ایتالیا  مرکزی  بانک  که  گزارشی  براساس 

درصد کاهش یافته است    5  حدود  ،این کشور در سه ماه نخست سال جاری میالدیناخالص داخلی  

 خواهد داشت.ادامه    نیز  سیر نزولی در سه ماهه دوم سالاین    دهد کهاین بانک نشان می  بینیو پیش

این کشور در سال   ناخالص داخلی  تولید  نیز اعالم کرده که  اسپانیا  به میزان    2020بانک مرکزی 

نیمه سابقهبی تا  ادامه شیوع ویروس کرونا  با  این احتمال وجود دارد که  یافت و  ای کاهش خواهد 

 سقوط کند.  د درص  4/12  تا 8/6اقتصاد این کشور بین نخست سال، 

فر و  آلمان  اقتصادهای  هستند، برای  یورو  منطقه  در  اقتصادی  دوم  و  اول  قدرت  که   انسه 

تولید ناخالص داخلی این دو  المللی پول حاکی از آن است که  های ماه آوریل صندوق بینبینیپیش

یافت )در پیش بینی ماه ژوئن کاهش خواهد    2019درصد نسبت به سال    2/7و    7کشور به ترتیب  
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 شده است(. ذکر  درصد    - 12/ 5و    -8/7رشد اقتصادی این دو کشور به ترتیب  المللی پول  صندوق بین

دهد که اگر  انجام شده نشان می  1آلمان   یموسسه مطالعات اقتصاد هایی که در  با این حال، بررسی

به اقتصاد    رووی  اردیلیم  729تا    354بالغ بر    یانهیهزوضعیت موجود تا پایان بهار ادامه داشته باشد،  

تا   10کشور از    نیا  یناخالص داخل  د یرشد ساالنه تول  زانیآن م  یو در پ  خواهد شد   لیآلمان تحم

زمان کنترل شیوع هفته به    کیبا اضافه شدن هر    طبق این مطالعه  .افتیدرصد کاهش خواهد    6/20

  متضرر شود. وروی اردیلیم 57تا   25  تواند ی، اقتصاد آلمان م ویروس کرونا

اعالم    وروی  اردیلیم  120ی فرانسه از قرنطینه را حدود  اقتصاد  انیزنیز    2مرکز پایش اقتصاد فرانسه 

تولید ناخالص داخلی این   منتهی به آپریل،  نهیقرنط  یاتنها در دوره هشت هفتهکرده و برآورد کرده  

افت داشته باشد. الزم به ذکر است که درصد    32حدود کشور نسبت به دوره مشابه در سال گذشته،  

پیش بین بینیبراساس  صندوق  آوریل  ماه  داخلی  های  ناخالص  تولید  کاهش  میزان  پول،  المللی 

بینی درصد خواهد بود و در پیش  5/6دود  ح   2020انگلستان )دومین اقتصاد بزرگ اروپا( در سال  

درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین کاهش   - 10/ 2جدید این سازمان، رشد اقتصادی این کشور به  

بینی جدید صندوق ترین صادرکننده نفت اروپا است، طبق پیشتولید ناخالص داخلی روسیه که بزرگ

 درصد خواهد بود.  -6جهانی  بینی بانکاساس پیشدرصد و بر -6/6المللی پول بین

پیش آمریکا،  قاره  بین کشورهای  بیندر  آوریل صندوق  ماه  پول،  بینی  میزان  المللی  بیشترین 

بینی کرده است. وابستگی درصدی پیش  15کاهش تولید ناخالص داخلی را مربوط به ونزوئال با کاهش  

ترین عوامل قیمت نفت، یکی از مهماقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی و کاهش شدید صادرات و  

درصدی در    -6/6است. مکزیک با کاهش    2020کاهش شدید تولید ناخالص داخلی ونزوئال در سال  

تولید ناخالص داخلی، از دیگر کشورهای این منطقه است که کاهش شدید در تولید ناخالص داخلی 

ترین  که مهم  4سازی و خوردو  3گریکنند. در این کشور صنایع نفت، گردشرا تجربه می  2020در سال  

صنایع این کشور هستند، با شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب دیده و این موضوع کاهش تولید 

 
1- IFO 

2- OFCE 

 میلیارد دالر درآمد ارزی از صنعت گردشگری داشته است.   24بالغ بر  2019مکزیک در سال  -3

با شیوع کرونا و کاهش تقاضای خوردو، صادرات آن کاهش  صنعت خوروسازی یکی از منابع اصلی تأمین کننده ارز در این کشور است و    -4

 یافته است.
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المللی پول  بینی صندوق بینپیش  ناخالص داخلی این کشور را تشدید کرده است. در ارتباط با کانادا، 

 دهد. خلی این کشور را نشان میدا  تولید ناخالصدرصدی در   -4/8برای سال جاری کاهش 

المللی پول شاهد  بینی جدید صندوق بین برزیل دیگر اقتصاد قدرتمند قاره آمریکا، طبق پیش

درصدی در تولید ناخالص داخلی خود خواهد بود. بانک جهانی نیز کاهش تولید ناخالص    1/9کاهش  

ر ابتدا، شیوع ویروس کرونا را بینی کرده است. مقامات برزیل ددرصد پیش  -8داخلی این کشور را  

ازاین دانستند.  ارجح  مردم  سالمت  بر  را  اقتصاد  و  نگرفته  طرح  جدی  با  برزیل  جمهور  رئیس  رو، 

را لغو نمود. با قرنطینه  گذاری اجتماعی مخالفت کرده و به منظور جلوگیری از رکود اقتصادی  فاصله

رای مقابله به کرونا بسته اقتصادی به میزان این حال بعد از افزایش تلفات انسانی، دولت این کشور ب 

تواند  ها، این موضوع میبینیدرصد از تولید ناخالص داخلی را در دستور کار قرار داد که طبق پیش  16

 .  درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد  12درصد به  6کسری مالی دولت برزیل را از 

است نیز جزء کشورهایی است که ویروس کرونا   ایاالت متحده آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان

های زیادی به اقتصاد آن وارد کرده است. به دلیل حجم اقتصاد آمریکا و اثراتی که نوسانات خسارت

می کشور  این  اقتصاداقتصادی  بر  پیشتواند  تمامی  در  کند،  تحمیل  جهان  دیگر  های بینیهای 

های جدید  بینیگرفته است. بر این اساس، طبق پیش  المللی، وضعیت این کشور مورد بررسی قراربین

درصد    8حدود    2020المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده آمریکا در سال  صندوق بین

دهد رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در های بانک جهانی نیز نشان میبینییابد. پیشکاهش می

 درصد خواهد بود.  -1/6حدود   2020سال 

پیش  طبق  اقیانوسیه،  و  آسیا  منطقه  بیندر  صندوق  آوریل  ماه  پول،  بینی  کشور  المللی  سه 

درصد در تولید ناخالص داخلی سال    7/6و    7/6،  2/7نیوزیلند، استرالیا و تایلند، به ترتیب با کاهش  

پن  های بزرگ این منطقه است. ژا ترین میزان کاهش در بین اقتصادشوند که بیش، مواجه می2020

کره دیگر غولو  از  پیشجنوبی  براساس  که  آسیا هستند  منطقه شرق  اقتصادی  ماه بینیهای  های 

درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی خواهند   2/1و    2/5آوریل صندوق، در سال جاری به ترتیب  

درصد خواهد بود. در این   -1/6بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن  داشت. در پیش

برخی در  رشد اقتصادی منفی خواهند داشت،    2020بین، به رغم اینکه اکثر کشورهای جهان در سال  

از  ها  بینیپیشاز   کشورهای آسیایی مانند چین، بنگالدش و ویتنام، رشد مثبت در تولید شماری 
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ناخالص داخلی های بانک جهانی، تولید  بینیناخالص داخلی خود را تجربه خواهند کرد. براساس پیش

یابد و تولید ناخالص  درصد افزایش می  1حدود    2020چین )دومین اقتصاد بزرگ جهان(، در سال  

بینی درصدی مواجه خواهد شد. در پیش  8/2و    6/1داخلی بنگالدش و ویتنام نیز به ترتیب با افزایش  

مشابه بانک جهانی  درصد بیان شده که    1المللی پول نیز رشد اقتصادی چین  ماه ژوئن صندوق بین

های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، بینیاست. هند، دیگر کشور بزرگ آسیایی، بر اساس پیش

المللی پول در کند. در این ارتباط بانک جهانی و صندوق بینرا تجربه می 2020رشد منفی در سال 

 اند.  درصد بیان کرده -4/ 5و   -2/3های جدید خود، رشد اقتصادی هند را به ترتیب بینیپیش

کشورهای جنوب صحرای آفریقا از جمله کشورهایی هستند که به نسبت سایر مناطق، آسیب  

های بزرگ قاره آفریقا  کمتری از ویروس کرونا خواهند دید. آفریقای جنوبی و نیجریه از جمله اقتصاد

درصدی در   4/5و    8ش  المللی پول به ترتیب با کاهبینی صندوق بین هستند که طبق آخرین پیش

پیش براساس  مواجه خواهند شد.  داخلی،  ناخالص  اقتصادی  بینیتولید  رشد  نیز  بانک جهانی  های 

 درصد خواهد بود. آفریقای جنوبی  -2/3و    -1/7به ترتیب    2020آفریقای جنوبی و نیجریه در سال  

  روس یو  نیبه ا  انیز آمار مبتالکه هنو  یاز کشورها و در حال  یاریزودتر از بس  ،یماریکنترل ب  به منظور

دو   ینمود و مجدداً برا  در کشور را اجراای  سه هفته  یعموم   یلیکمتر از هزار نفر اعالم شده بود، تعط

ترین کاالهای صادراتی این . نیجریه نیز به دلیل اینکه نفت یکی از مهمکرد  دیآن را تمد   زیهفته ن

صادرات نفت، با کاهش زیاد در تولید ناخالص   و با افت شدید قیمت و  2020کشور است، در سال  

 داخلی مواجه خواهد شد. 

از رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در بینی صندوق بینپیش المللی پول 

بینی ماه  قالب دو گروه از کشورها )صادرکنندگان و واردکنندگان نفت( انجام شده است. طبق پیش

درصدی در تولید    6کشورهای صادرکننده این منطقه، ایران با کاهش  آوریل این صندوق، در بین  

خواهد دید. این در حالی   2020ترین زیان را از شیوع ویروس کرونا در سال  بیش  ،ناخالص داخلی

ترین صادرکنندگان است که کاهش تولید ناخالص داخلی عربستان، عراق، امارات و کویت که بزرگ 

درصد خواهد بود. در بین واردکنندگان   1/1و    5/3،  7/4،  3/2نفت در این منطقه هستند به ترتیب  

درصد، بیشترین کاهش را در   3/6و    12قه نیز لبنان و رژیم صهیونیستی به ترتیب با  نفت این منط

سال   در  داخلی  ناخالص  می  2020تولید  پیشتجربه  در  منطقه بینیکند.  در  جهانی  بانک  های 
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درصدی بیشترین زیان را از شیوع ویروس   - 9/ 7و    -9/10خاورمیانه، لبنان و عراق به ترتیب  با رشد  

 - 3/ 8و    - 3/5هند دید. رشد اقتصادی ایران و عربستان نیز در این پیش بینی به ترتیب  کرونا خوا

 درصد بیان شده است. 

 

 های بزرگ به تفکیک مناطق جغرافیایی المللی از رشد اقتصادبینی نهادهای مختلف بین پیش - 2-1جدول 

 کشور منطقه 

 بینی کنندهنهاد پیش

IMF 
WB OECD 

 بروکینگز 
S&P Global 

 خوشبینانه  بدبینانه ژوئن آوریل 

 اروپا

کشورهای  - 8/12 - 1/9 ایتالیا

پیشرفته  

اتحادیه 

 اروپا 

1/9- 

کشورهای 

پیشرفته  

اتحادیه 

 اروپا 

5/11 - 

4/0 - 1/2 - 9/9 - 

 - 8/8 - - - 8/12 -8 اسپانیا

 -6 - - 1/0 -8/7 -7 آلمان 

 -8 - - 3/0 - 5/12 - 2/7 فرانسه

 -5/6 - - 2/0 - - - 2/10 -5/6 انگلستان 

 - -2 - 4/0 - -6 -6/6 - 5/5 روسیه

 آمریکا

 - 2/5 -2 - 1/0 -5/8 -1/6 -8 - 9/5 متحده ایاالت

 - - - 3/0 - - -4/8 -2/6 کانادا

 - - - 5/0 - -5/7 5/10 - 6/6 مکزیک 

 - - 0 -1/9 -8 -1/9 - 3/5 برزیل

 آسیا 

 2/1 -6/1 - 8/0 -7/3 1 1 2/1 چین 

 8/1 - 4/1 - 1/1 -3/7 -2/3 -5/4 9/1 هند

 - - 5/2 - 4/0 -3/7 -1/6 -8/5 - 2/5 ژاپن

 - - 4/1 - 3/0 - - - - 2/1 جنوبی کره

 - - 1/2 - 5/0 - - - -7/6 استرالیا

 - - - 2/0 - 0 - 5/0 اندونزی 

 آفریقا
 - -  - -2/3 -4/5 - 4/3 نیجریه

 - - -6/0 - -1/7 -8 - 8/5 جنوبی آفریقای

 خاورمیانه
 - - 7/0 0 - -8/3 - - 3/2 عربستان 

 - - - - -3/5 - -6 ایران 
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 اثرات شیوع ویروس کرونا بر بیکاری، فقر و رفاه اقتصادی -5 -1

ای داشته است. نیز اثرات قابل مالحظه  در کشورهاشیوع ویروس کرونا بر میزان بیکاری و سطح رفاه  

توان در قالب دو های اثرگذاری شیوع این ویروس بر سطح رفاه و میزان فقر در جوامع را میکانال

. در کانال مستقیم، از یک سو، به دلیل  (1- 1)شکل    بندی کردکانال مستقیم و غیرمستقیم تقسیم

یابد. از سوی دیگر، با ناشی از بیماری افزایش میدرآمدهای از دست رفته    مواجه مردم با بیماری، 

یابد و افرادی که به این  های بهداشت و پیشگیری از بیماری افزایش میشیوع ویروس کرونا هزینه 

را برای درمان متقبل خواهند شد )به خصوص برای اشخاصی   یهایشوند نیز هزینه بیماری دچار می

کانال مستقیم اثرگذاری کرونا بر رفاه   ها جزءکه این هزینه  های اجتماعی محروم هستند(که از بیمه

نتیجه  زیرا در  از یک سو شاهد شوک اشتغال و درآمد هستیم  مردم است. در کانال غیر مستقیم 

مردم  عکس شالمعل  فعالیت  وع یبه  از  بسیاری  ویروس،  بخش این  در  خصوص  به  اقتصادی  های 

یافته و به تبع آن، درآمدهای مردم افت داشته است. کاهش    ی، حمل و نقل و گردشگریفروشخرده

شود، زیرا از یک طرف با شیوع این کننده ظاهر میاز سوی دیگر شوک قیمت مصرف کننده و تولید 

یابد که این موضوع به برخی محصوالت کاهش می  متی، قیاو منطقه  یکاهش رشد جهان ویروس و  

از طرف  میمردم    یدرآمد واقعکاهش   اینکه  انجامد.  با اختالل مواجه    نیتأم  رهیزنجدیگر به دلیل 

مردم را کاهش   ی درآمد واقع که این امر نیز    رود باال  هم    یدیتول  یکاالها  مت یممکن است قشود،  می

برای کنترل شیوع ویروس کرونا، دسترسی مردم به برخی   . همچنین به دلیل الزامات پیشگیرانهدهد 

 این امر نیز از کانال غیرمستقیم بر سطح رفاه مردم اثرگذار است. از کاال و خدمات محدود شده که 
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 های اثرگذاری ویروس کرونا بر فقر و رفاه کانال -1-1شکل 

 .World Bank, 2020 :منبع

، 19-کووید   (CCSA)   1های آماری سازمان مللبینی کمیته هماهنگی فعالیتبر مبنای پیش

و ممکن است منطقه جنوب   سوق می دهد شدید    سمت فقراز مردم را به  نفر  میلیون    60تا    40

پیش بینی حال حاضر فقر جهانی کار آسانی نیست. این   فریقا شدیدترین ضربه را ببیند.صحرای آ

فرضیات نیازمند  و    یامر  فقرا  بر  تاثیر چنین رشدی  بینی رشد، چگونگی  پیش  مورد چگونگی  در 

به دلیل   افزایش فقر جهانی  برآورد میزان  بدان معناست که  این  از فرضیات دیگر است.  بسیاری 

از آخرین   این کمیتهچالش برانگیز است و با عدم اطمینان بسیاری همراه است.    19-بیماری کووید

)یک ابزار آنالین که توسط بانک جهانی    PovcalNetکشور در    166ها برای  داده های پیمایش خانوار

چشم اندار   2020رشد برگرفته از نسخه آوریل    بینیپیشبرای برآورد فقر جهانی ارایه شده است( و  

با پیش بینی   19- . مقایسه این پیش بینی های تحت تاثیر کووید استفاده کرده استصاد جهانی  تاق

چشم انداز اقتصاد جهانی از ماه اکتبر، امکان ارزیابی تاثیر این همه گیری بر فقر  های نسخه قبلی  

جهانی را فراهم می کند. البته، سایر عوامل نیز امکان دارد چشم انداز رشد کشورها را بین ماه های  

 
1 - Committee for the Coordination of Statistical Activities 

شیوع ویروس کرونا

کانال مستقیم

درآمدهای ازدست رفته ناشی از 
بیماری

هزینه های بهداشت، پیشگیری و 
درمان بیماری

کانال غیرمستقیم

درآمد/ شوک بیکاری 

اثرات قیمت 
تولیدکننده/مصرف کننده

محدودیت دسترسی به برخی 
کاال و خدمات
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ر ت، اکثر این تغییرات داکتبر و آوریل بدتر کرده باشد )یا بهبود بخشیده باشد( اما می توان گف

 است.    19-ها به دلیل بیماری کوویدپیش بینی

کووید که  نشان می دهد  هایی  بینی  پیش  فقر   19-چنین  در  افزایش  اولین  باعث  احتماال 

شده است. با پیش بینی های جدید، فقر   -زمان رخداد بحران مالی آسیا-1998از سال  پس  جهانی  

درصد   2/8  از  - روز زندگی می کنند  دالر در  90/1بخشی از جمعیت جهان که با کمتر از    -جهانی

برای فهم یابد.  افزایش میمیلیون نفر    665میلیون نفر به    632درصد یا از    6/8به    2019در سال  

های قبل چشم انداز اقتصاد جهانی، بینیشدت اثرگذاری شیوع کرونا، باشد در نظر داشت که پیش

 . بود همین دورهدرصد در   8/7 درصد به 1/8از  این نسبتکاهش 

 

 تأثیر شیوع کرونا بر روند نرخ فقر جهانی  -2-1نمودار 

 
 CCSAمنبع: 

 

، 19-روش دیگر برای نشان دادن این موضوع آن است که برآوردها نشان می دهند که کووید 

این ویروس بیشترین در آنها  کند. مکان هایی که  شدید میوارد فقر    2020میلیون نفر را در سال    49

  -2تاثیر ویروس بر فعالیت اقتصادی و    -1عمدتا به دو عامل بستگی دارد:    تأثیر بر رشد فقر دارد

های بینیهای قبل به پیشدر بخشتعداد افرادی که نزدیک به خط فقر بین المللی زندگی می کنند.  

های المللی در خصوص کاهش تولید و کوچکتر شدن اندازه فعالیتارائه شده از سوی نهادهای بین

در کشورهای که  این  به  توجه  با  اشاره شد.  مناطق مختلف جهان  در  توسعه  اقتصادی  ، در حال 

پایین   و  متوسط  درآمد  با  از جمعیت  کشورهایی  بیشتری  المللیدرصد  بین  فقر  به خط    نزدیک 

روبرو خواهند شد.این جوامع  ،  کنند زندگی می فقر مطلق  از  بیشترین عواقب حاصل    بنابراین  با 
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است، اگرچه جنوب صحرای افریقا تاکنون، از نظر سالمت، نسبتا آسیب کمتری از این ویروس دیده  

از افزایش فقر شدید خواهد خورد.    ترین ضربه راسخت  قهدهد که این منطها نشان میبینیپیش  اما

بینی می دنفر  میلیون    23شود  پیش  مردم که  زندگی میاز  افریقا  و  ر جنوب صحرای   16کنند 

وند. هنگامی که به میلیون که در آسیای جنوبی زندگی می کنند، به سمت فقر سوق داده می ش

گیری در خطوط باالتر فقر نگاه می اندازیم، به عنوان مثال مردمی که روزانه با کمتر  ین همهتاثیر ا

میلیون نفر به سمت فقر سوق داده خواهند    100بیش از  -دالر زندگی می کند  5/5دالر یا   2/3 از

 شد. 

 نفر(روند )میلیون تعداد افرادی که به دلیل شیوع کرونا به سوی فقر شدید می  -3-1نمودار 

 
 CCSAمنبع: 

 

امدادرسانی  گزارش سازمان  می  1آکسفامهای  ارائه  فقر  گسترش  از  باالتری  به برآورد  کند 

به جهان    تینفر از جمع  اردیلیم  مین  حدود  شیوع گسترده ویروس کرونا،  با  ای که بر طبق آنگونه

 خواهد شد.  شتریب  ستمیفقر در جهان از آغاز قرن ب  زانی م  ،بار  نینخست  یبراروند و  می  خطر فقر   زیر

  ون یلیم  434درآمد،    یدرصد   20حالت با کاهش    نبدتری  سازمان، در  اینهای  بینیبراساس پیش

خواهند کرد.    یکمتر از آن زندگ  ایدالر در روز    9/1خواهند شد و تنها با درآمد    د ی نفر دچار فقر شد 

افزا  ونیلیم  922به    کنند یم   یزندگ   د یکه در فقر شد   یشمار کسان  بیترت  نیبد  خواهد    شینفر 

  شینفر افزا  ونیلیم  548دالر در روز درآمد دارند    5/5که کمتر از    کسانی  همچنین شمار  .افتی

 . د ینفر خواهد رس اردیلیو به حدود چهار م ابد ییم

 
1- OXFAM 
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به طور معمول در انتقال اثر کاهش  .است  سابقه  بی  و  گسترده  ،  ، عمیق  19-کووید  اشتغال  اثرات

و  قرنطینهبه دلیل فعالیت اقتصادی بر کاهش اشتغال، مقداری تاخیر وجود دارد، اما در بحران فعلی 

بوده است. کاهش اشتغال نشان می دهد که   ، اقدامات دیگر بر اشتغال سریع و گسترده  تاثیر  این 

درآمد مواجه هستند و یا مواجه خواهند شد بسیاری از کارگران در سراسر جهان، با از دست دادن  

 می شود. آنها و خانواده هایشان به سمت فقر )عمیق تر(  سبب سوق دادن  مواردکه در بسیاری از 

تواند سهم باالیی در سطح  با توجه به اینکه شوک اشتغال و درآمد از طریق کانال غیرمستقیم می

ی از شیوع ویروس کرونا بسیار حایز اهمیت است.  رفاه مردم داشته باشد، بررسی میزان بیکاری ناش

المللی ارایه شده ها و نهادهای بینهای مختلفی از سوی سازمانبینیدر این زمینه گزارشات و پیش

 تواند به ارزیابی بهتر میزان بیکاری ناشی از شیوع کرونا کمک کند. که بررسی آنها می

ترین منابع شود یکی از مهممنتشر می  (ILO)  1کار  یسازمان جهانای که توسط  گزارشات دوره 

منتشر   2020آوریل    7موجود برای بررسی سطح بیکاری در جهان است. این سازمان در گزارشی که  

 ا یکامل    یلیتعط،  در سرتاسر جهان  روسیو  وعیش  یبه شدت و گستردگ  توجه  بااعالم نمود که    2کرد

 گذارد که این تعداد حدود اثر می  کارگر  اردیل یم  2/ 7از    بیشبر    ،جهان  یدر کشورها   هاتیفعال  ی بخش

، این 4ILOآوریل    29 با این حال، در گزارش  .3دهندیم  ل یکار جهان را تشک  یرویدرصد کل ن  81

کننده  های محدودآمار تعدیل شده و طبق گزارشات این سازمان، با کاهش تدریجی اقدامات و سیاست

ای محل کار خود مواجه  اقتصادی، درصد کارگرانی که با تعطیلی اجباری و یا توصیههای  بنگاه   فعالیت

ها در تعدادی از کشورها . علت این امر، پایان یافتن محدودیتدرصد کاهش یافت  68به    81از    هستند 

از  ILO( برآورد  3-1در جدول ) . وضعیت در سایر مناطق بدتر شده بودبا این حال، بود، مانند چین 

آوریل اعمال    22در  تعطیالت اجباری یا توصیه شده در محل کار را    از  مشاغل تحت تأثیرضعیت  و

 می کردند ارائه شده است. 

 

 
1- International Labour Organization 

2- ILO, 7 April 2020 
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تعطیالت اجباری یا توصیه شده به دلیل شیوع کرونا  ازوضعیت مشاغل تحت تآثیر  -3-1جدول   
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 66 740 82 71 68 2259 جهان 

 27 40 31 2 25 75 کشورهای با سطح درآمد پایین 

 97 540 100 32 98 1119 کشورهای با سطح درآمد متوسط رو به پایین

 31 115 62 19 39 502 کشورهای با سطح درآمد متوسط رو به باال

 94 44 96 19 96 563 کشورهای با سطح درآمد باال 

 51 117 77 11 56 265 قاره آفریقا 

 95 87 98 17 98 460 قاره امریکا

 69 4 76 1 89 49 کشورهای عربی 

 65 486 71 29 57 1092 آسیا و اقیانوس آرام

 94 45 96 13 95 393 اروپا و آسیای مرکزی 

 84 740 93 71 88 2259 جهان بدون احتساب چین

 ILO, 29 April 2020 منبع:

در مقایسه با سه ماهه پایانی   2020در سه ماهه ابتدایی سال  ،  ILOآوریل    29براساس گزارش  

میلیون شغل تمام وقت کاهش    130درصد معادل    5/4، حجم ساعات کار جهانی به میزان  2019سال  

به نسبت سه ماهه منتهی   2020یافته است. کاهش حجم ساعات کار جهانی در سه ماهه دوم سال  

کرونا،   معادل    5/10به شیوع  از   305درصد  بیشتر  بسیار  که  بود  خواهد  وقت  تمام  میلیون شغل 

میلیون شغل تمام وقت( است. دلیل این   195المللی کار در گزارش قبلی )بینی سازمان بینپیش

های اقتصادی در های قرنطینه و اجرای اقدامات محدودکننده فعالیتتر شدن دورهموضوع به طوالنی

 گردد. کشورهای مختلف باز می
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 تمام وقت معادل آن بینی میزان کاهش در ساعات کاری و اشتغالپیش -4-1 جدول

 2020فصل  منطقه/گروه کشورها
درصد کاهش  

 ساعات کار
 معادل اشتغال تمام وقت 

 ساعت، میلیون نفر(  40)
 معادل اشتغال تمام وقت 

 ساعت، میلیون نفر(  48)

 جهان 
 130 160 4/ 5 اول
 305 365 10/ 5 دوم 

 کشورهای با درآمد پایین 
 4 4 1/ 6 اول
 20 24 8/ 8 دوم 

 نییدرآمد متوسط به پاکشورهای با 
 19 23 1/ 9 اول
 130 155 12/ 5 دوم 

 باال درآمد متوسط به کشورهای با 
 100 120 8/ 6 اول
 105 125 8/ 7 دوم 

 کشورهای با درآمد باال 
 7 9 1/ 6 اول
 55 65 11/ 6 دوم 

 آفریقا
 6 7 1/ 6 اول
 37 44 9/ 6 دوم 

 آمریکا
 5 6 1/ 3 اول
 48 55 12/ 4 دوم 

 آمریکا: کشورهای با درآمد باال 
 2 2 1/ 1 اول
 23 28 15/ 8 دوم 

 آمریکای التین و کارائیب
 4 4 1/ 5 اول
 25 31 10/ 3 دوم 

 آمریکای مرکزی 
 1 1 1/ 5 اول
 8 9 10/ 5 دوم 

 آمریکای جنوبی 
 2 3 1/ 4 اول
 16 20 10/ 3 دوم 

 آمریکای شمالی 
 2 2 1/ 1 اول
 22 27 16/ 2 دوم 

آمریکای شمالی: کشورهای با درآمد  
 باال

 2 2 1/ 1 اول
 22 27 16/ 2 دوم 

 اتحادیه عرب 
 1 1 1/ 8 اول
 6 8 10/ 3 دوم 

 آسیا پاسفیک 
 115 135 6/ 5 اول
 175 210 10 دوم 

 آسیا پاسفیک: کشورهای با درآمد باال
 1 1 0/ 7 اول
 4 5 3/ 8 دوم 

 آسیای شرقی 
 95 115 11/ 6 اول
 6 70 7/ 2 دوم 

 آسیای شرقی: کشورهای با درآمد باال 
 1 1 0/ 6 اول
 3 3 2/ 9 دوم 

 اروپا و آسیای میانه
 6 8 1/ 9 اول
 39 47 11/ 8 دوم 

اروپا و آسیای میانه: کشورهای با  
 درآمد باال 

 4 5 2/ 4 اول
 23 27 12/ 7 دوم 

 ILO, 29 April 2020 :منبع
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میلیون    436های خوداشتغالی که بالغ بر  دهد که کارفرمایان و بنگاهنشان می  ILOهای  بررسی

ترین تبعات اقتصادی کرونا قرار دارند. بیش از نیمی از این شوند در معرض شدید بنگاه را شامل می

ها کنند و این بخشفروشی فعالیت میفروشی و خردهمیلیون بنگاه( در زمینه عمده  232ها )بنگاه 

درصد    70های خوداشتغالی و کوچک مجموعاً  اً از تبعات شیوع ویروس کرونا متأثر هستند. بنگاه شدید 

درصد اشتغال بخش اقامتی و خدمات غذایی   60فروشی و حدود  از اشتغال جهانی را در بخش خرده

 ها در بحران اقتصادی کنونی است.  پذیری شدیدتر این بخشدهند که مؤید آسیبرا تشکیل می

پذیرترین گروه در میلیاردی کارگران فعال در اقتصاد غیررسمی، آسیب  6/1این بین، جمعیت  در  

درصدی درآمد   60شود که بحران کرونا در ماه نخست، موجب کاهش  بینی میبازار کار هستند و پیش

 در بین   1رود که نرخ فقر نسبی، انتظار میILOکارگران غیررسمی در جهان شده باشد. طبق گزارش  

درصد افزایش پیدا کند. این افزایش در کشورهای   34کارگران غیررسمی در سطح جهان به میزان  

 درصد خواهد بود.  56درصد و در کشورهای با درآمد متوسط به پایین،  21درآمد متوسط به باال، 

ملی، در سطح  بیکاری  میزان  بررسی  پیشمی  برای  به  بینبینیتوان  پول  های صندوق  المللی 

های بزرگ منطقه از بین اقتصاد 2020های ماه آوریل صندوق، در سال  بینیجعه کرد. طبق پیشمرا

با    اروپا، با    8/20اسپانیا  ایتالیا  بیکاری در   7/12و  بیکاری را خواهند داشت.  درصد، بیشترین نرخ 

فرانسه آلمان 2کشورهای  و  انگلستان  ترتیب    3،  به  بو  3/ 9و    8/4،  8/ 5نیز  خواهد  بین  درصد  در  د. 

ترین میزان بیکاری درصد بیش  4/10و ایاالت متحده با    7/14برزیل با    های بزرگ قاره آمریکا،اقتصاد

درصد خواهد    3/5و    5/7کنند. این میزان برای کانادا و مکزیک به ترتیب  را تجربه می  2020در سال  

درصد خواهد    6/7بیکاری استرالیا    و نرخ  5/7های بزرگ آسیا، نرخ بیکاری اندونزی  بود. در بین اقتصاد

جنوبی، چین  های بزرگ اقتصادی آسیا، بیشتر است. نرخ بیکاری در کره بود که نسبت به سایر قدرت

ترتیب   به  نیز  ژاپن  می  3و    3/4،  5/4و  آفریقایی، درصد  بیکاری کشورهای  میزان  زمینه  در  رسد. 

را   2020ن بیکاری آفریقای جنوبی در سال  المللی پول آماری ارایه نکرده و تنها میزاصندوق بین

 بینی کرده است. درصد پیش 3/35

 
 درصد میانگین درآمد کل جمعیت  50جمعیت کارگران با درآمد ماهانه کمتر از سهم  -1

 اند.  شده ینسب ی کاریمجبور به بی  فرانسو ونیلیم 9/ 6کرونا،  وعیار فرانسه به واسطه شبراساس اعالم وزارت ک - 2

   بینی کرده است.پیشمیلیونی شغل در این کشور را   1/ 8کاهش  (، IFO)آلمان  یمطالعات اقتصاد موسسه - 3
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 3/16به حدود    2020های صندوق، نرخ بیکاری ایران در سال  بینیپیش  براساسدر این بین،  

همانند سایر کشورها های صورت گرفته، نرخ بیکاری در ایران یابد. براساس بررسیدرصد افزایش می

از دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. از یک طرف تعطیلی و کاهش 

صادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و از طرف دیگر،  های اقتسطح فعالیت

عرضه کار نیز چه به طور مستقیم با درگیر شدن بخشی از نیروی کار با بیماری و چه غیرمستقیم با 

رو، کاهش نرخ مشارکت و کاهش اقدامات خود مراقبتی و کاهش تعامالت، کاهش خواهد یافت. ازاین

 محتمل خواهد بود.  1399اشتغال در سال 

 المللی پول از نرخ بیکاری کشورهای مختلفبینی صندوق بینپیش -5-1جدول 

 آمریکا  آسیا  اروپا 
خاورمیانه و آسیای  

 مرکزی 

 3 ژاپن 9/8 لیتوانی  9/3 آلمان 
ایاالت 

 متحده 
 3/16 ایران  4/10

 1/15 الجزایر  5/7 کانادا 5/4 کره جنوبی  8 لتونی  4/10 فرانسه

 8/7 قزاقستان 3/5 مکزیک  6/7 استرالیا 8/4 انگلستان  7/12 ایتالیا

 5 آذربایجان  7/14 برزیل 4/4 تایوان  7/2 سوییس  8/20 اسپانیا 

 3/10 مصر  9/10 آرژانتین  5/2 سنگاپور  1/10 سوئد  5/6 هلند 

 5/4 پاکستان  2/12 کلمبیا  5/4 کنگهنک 5/7 چک  3/7 بلژیک 

 5/12 مراکش 7/9 شیلی  2/9 نیوزیلند  13 نروژ 5/5 اتریش 

 25 سودان  1/7 پرو 3/4 چین 5/6 دانمارک  1/12 ایرلند

 19 ارمنستان 5/6 اکوادور  5/7 اندونزی  9/4 روسیه 9/13 پرتغال

 6/6 قرقیزستان  1/7 پاراگوئه 1/1 تایلند 2/17 ترکیه 3/22 یونان

 12 اسرائیل 8 بولیوی  9/4 مالزی  9/9 لهستان  3/8 فنالند 

   5/10 اروگوئه 2/6 فیلیپین  1/10 رومانی  8 اسلواکی

       1/10 کراین وا 4/5 مجارستان 
  .IMF, April 2020:منبع
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 بندیجمع  -6 -1

ای و ملی و در این فصل اثرات شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی در سه سطح جهانی، منطقه

از  منظور،  این  برای  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  ملی  در سطح  آن  از  ناشی  بیکاری  میزان  همچنین 

هانی ها نشان داد که رشد اقتصاد جالمللی استفاده شد. بررسیهای بیننهاد  هایبینیها و پیشگزارش

های بینیدرصد و  براساس پیش  -9/4المللی پول،  صندوق بین  بینیطبق آخرین پیش  2020در سال  

درصد خواهد بود. در   -6/7و    -2/5بانک جهانی و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه به ترتیب  

منطقه پیش  ای،سطح  میبینیبررسی  نشان  سال  ها  در  که  ارو  2020دهد  منطقه  پا  کشورهای 

، رشد اقتصادی IMFهای  بینیترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا خواهند دید. براساس پیشبیش

درصد و رشد اقتصادی کشورهای نوظهور و در حال توسعه    -10/ 2حدود    2020منطقه یورو در سال  

و رشد اقتصادی کشورهای   - 1/9درصد خواهد بود. بانک جهانی رشد اقتصادی منطقه یورو را    -3

درصد پیش بینی   -2/7و    5/0وظهور و در حال توسعه در منطقه آسیا و آمریکای التین را به ترتیب  ن

پیش طبق  است.  بانک  بینیکرده  و جهانی  های  اروپا  منطقه  در  نوظهور  کشورهای  اقتصادی  رشد 

 درصد خواهد بود.  -2/4و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  -7/4آسیای میانه 

ط ملی،  سطح  پیشدر  آخرین  اقتصادIMFهای  بینیبق  بین  در  اروپا،  ،  منطقه  بزرگ  های 

ایتالیا و اسپانیا است که هر دو  2020سال    تولید ناخالص داخلی ترین کاهش در  بیش به  ، مربوط 

آلمان، فرانسه   تولید ناخالص داخلیدهند.  خود را از دست می  تولید ناخالص داخلیدرصد از    -8/12

کاهش خواهد یافت. در    2019درصد نسبت به سال    10/ 2و    5/12،  7/ 8ه ترتیب  نیز ب  و انگلستان،

ایاالت متحده  IMFهای  بینیبین اقتصادهای بزرگ قاره آمریکا، طبق پیش ، تولید ناخالص داخلی 

بانک جهانی نیز کاهش  درصد کاهش می  1/9و    8آمریکا و برزیل به ترتیب   ناخالص  یابد و  تولید 

بینی کرده است. در منطقه آسیا و اقیانوسیه، درصد پیش  8و    1/6را به ترتیب  این دو کشور    داخلی

و   - 5/4،  1رشد اقتصادی سه قدرت بزرگ یعنی چین، هند و ژاپن به ترتیب  ،  IMFبینی  طبق پیش

  - 1/6و  -2/3، 1درصد خواهد بود و بانک جهانی نیز رشد اقتصادی این سه کشور را به ترتیب   - 8/5

کرده است. در این بین، بانک جهانی در آخرین پیش بینی خود رشد اقتصادی ایران    بینیدرصد پیش

درصد( و کمتر از    -7/9عراق )درصد بیان کرده که باالتر از رشد اقتصادی    -3/5را    2020در سال  

 درصد( خواهد بود.  -8/3رشد اقتصادی عربستان ) 
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آوریل    29 در ارتباط با اثرات شیوع ویروس کرونا بر نرخ بیکاری باید گفت که براساس گزارش

ILO  حجم ساعات کار 2019در مقایسه با سه ماهه پایانی سال    2020، در سه ماهه ابتدایی سال ،

میلیون شغل تمام وقت کاهش یافته است. کاهش حجم    130درصد معادل    5/4جهانی به میزان  

 5/10به نسبت سه ماهه منتهی به شیوع کرونا،    2020ساعات کار جهانی در سه ماهه دوم سال  

از میزان بیکاری در سطح ملی   IMFمیلیون شغل تمام وقت خواهد بود. گزارشات    305درصد معادل  

و ایتالیا با   8/20اسپانیا با    های بزرگ منطقه اروپا،از بین اقتصاد  2020دهد که در سال  نیز نشان می

درصد،    4/10و ایاالت متحده با    7/14برزیل با    های بزرگ قاره آمریکا، درصد، و در بین اقتصاد  7/12

و    5/7نرخ بیکاری اندونزی  های بزرگ آسیا،  بیشترین نرخ بیکاری را خواهند داشت. در بین اقتصاد

های بزرگ اقتصادی آسیا، بیشتر  درصد خواهد بود که نسبت به سایر قدرت  6/7نرخ بیکاری استرالیا  

در این رسد.  رصد مید  3و    4/ 3،  5/4  به  جنوبی، چین و ژاپن نیز به ترتیباست. نرخ بیکاری در کره 

درصد خواهد   3/16حدود    2020های صندوق، نرخ بیکاری ایران در سال  بینیبین، براساس پیش

چند ده های اقتصادی و افزایش بیکاری در مناطق مختلف جهان،  منقبض شدن سطح فعالیت   بود.

. درا به زیر خط فقر خواهد بردر سراسر جهان به ویژه کشورهای فقیر نفر  میلیون



 


 

 

 

 

 

 : فصل دوم 

 اقتصادی کشورها    های سیاست مقایسه تطبیقی  

 نا مواجهه با بحران کرو   در 
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 مقدمه  -1 -2

سطح  شد شیوع ویروس کرونا اثرات شدید و منفی بر کسب و کارها،    گفتهطور که در فصل قبل  همان

های بسیاری ، دولتشرایط به وجود آمدهدر واکنش به  و رفاه اقتصادی کشورها داشته است.  اشتغال  

ها را برای حمایت از ای از سیاستاز کشورها در کنار اقدامات انجام شده در حوزه سالمت، مجموعه

 اند.  ها را آغاز کردهاند و اجرای آنکارها و خانوارها اعالم کردهوکسب

سیاستسیاست از  وسیعی  طیف  مختلف  کشورهای  در  اعالمی  و  تنظیمهای  های  جدید  گری 

و    شودشامل میو تجارت خارجی را    یمالی، پولی و ارزحمایتی و پیشگیرانه با بکارگیری ابزارهای  

گذاری و سطح توسعه بازارهای مالی و نظام تامین اجتماعی کشورها بسته به تکامل نهادهای سیاست

 هایسیاست   ،تالش شده است که بر مبنای آخرین اطالعات در دسترس  این فصلت است. در  متفاو

کشور ایتالیا، اسپانیا، کره جنوبی، ترکیه، آمریکا، کانادا، دانمارک، فرانسه و آلمان در این   9  حمایتی

ها تا زمینه مورد بررسی قرار گیرد. انتخاب این کشورها از آن روی صورت گرفته است که اغلب آن

های جامعی را یا سیاست  اند کردهجربه  کرونا را تشیوع قابل توجه ویروس    یازمان تهیه این گزارش  

اند. آشنایی با اقدامات این کشورها که برای مبارزه با پیامدهای اقتصادی بحران فعلی در پیش گرفته

می آنکه  آمد، ضمن  خواهد  ادامه  فرآیند سیاستدر  بر  درتواند  کشور  کنونی   گذاری  بحران  خالل 

گذران قرار دهد  تواند تصویر مناسبی از این واقعیت در اختیار کارشناسان و سیاستاثرگذار باشد، می

تواند کیفیت و که دسترسی به نظام کارآمد اطالعات اقتصادی و تنوع ابزارهای سیاستی، چگونه می

 شده را تحت تأثیر قرار دهد. بینی نهای پیشسرعت واکنش نظام حکمرانی در مواجهه با بحران

ها حتی در کشورهایی که داعیه رو تصویر مناسبی از میزان دخالت دولتپیش  فصل  ،عالوه بر این

نظران ها برخالف اظهارنظر برخی کارشناسان و صاحبکند. این سیاستاقتصاد آزاد دارند ارایه می

های حمایتی دولت د و با هرگونه سیاستاقتصاد تأکید دارن  دراقتصادی است که بر عدم دخالت دولت  

   .ند مخالف
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 های اقتصادی آمریکا سیاست -2 -2

با فاصله بسیار زیاد نسبت به سایر کشورها با بیشترین تعداد   جوالی  6  تا تاریخ  ایاالت متحده آمریکا

بیش از ختگان تعداد جانباتا این تاریخ طوری که مواجه شده است، به 19ید وویروس کو مبتالیان به

 ،رسیده است. در واکنش به این موضوع  میلیون نفر  3حدود  به  مبتالیان    تعدادو    مورد  هزار  130

آمریکا اقداماتمجموعه  دولت  از  سفر  ای  محدودیت  فاصلهشامل  وضعیت اجتماعی،    گذاری،  اعالم 

را انجام داده   ویروس کرونا از مردم  آزمایشو افزایش    هاها و رستورانتعطیلی مدارس، کافهاضطرار،  

دی توسط دولت این کشور اعالم شده است که در صاهای اقتهمچنین طیف وسیعی از سیاست  است.

 شود.ادامه به آنها پرداخته می

 

 مالی  هایسیاست -1 -2 -2

آثار   آمریکا  با  مقابله  کرونا   برای  بیماری  عنوان   شیوع  کمک   تحت  رفاه های  »قانون  امنیت    کرونایی،  و 

است که جزییات آن    ( تخصیص داده تولید ناخالص داخلیدرصد    10تریلیون دالر )معادل    2  « 1اقتصادی 

   شود. در ادامه بیان می 

 

 از خانوار حمایت •

»  8/ 3  اختصاص (1 به  دالر  اعتبارهامیلیارد  اختصاص  پاسخگو   یلیتکم  یقانون  به   ییو 

« که 3ویروس  ها به کرونامیلیارد دالر به »قانون واکنش اول خانواده  104« و  2روسیوانوکر

شود. این مبالغ صرف این  میتولید ناخالص داخلی  درصد    5/0حدود  مبلغی در  در مجموع  

می مرخصیمراقبت  شود:موارد  بهداشتی،  وامهای  استعالجی،  کسبهای  وکارهای  های 

 .المللیهای بینکوچک و کمک

  500دالر به هر فرد بزرگسال و    1200مستقیم  پرداخت  میلیارد دالر برای    301  اختصاص (2

 پذیر.دالر به هر کودک در خانوارهای آسیب

 
1-The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act 

2-Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act 

3-Families First Coronavirus Response Act   
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 دالر.  600میلیارد دالر برای پرداخت بیمه بیکاری به میزان هر هفته  250 اختصاص  (3

 است.   تعویق شدهروز  60فدرال به مدت  ییوام دانشجو بازپرداخت (4

 افتاده است.  ریبه تأخ اشخاص اتیمال یپرونده برا  لیمهلت تشک (5

 

 ها و کسب وکار حمایت از بنگاه •

کمک  یها مشوقارایه   (1 شرکتمالی    هایو  برابه  کارمندان    یها  پرداختحفظ  و   با  حقوق 

   .ددستمز

 . یبهداشت  یهامراقبت یهارساختیها و زمارستانیب هب اضافی بودجهارایه  (2

 . یمحل  یهاو دولت هاالتیبه ا کمک بالعوض  (3

 . در حقوق و دستمزد یاتیتعهدات مال قیتعو (4

 

 مالی کالن  تأمینسیاست پولی و  -2 -2 -2

و مقابله با آثار شیوع   مالی اقتصاد آمریکا  تأمینمجموعه اقدامات مهمی که فدرال رزرو آمریکا برای  

 مالی کالن انجام داده به شرح زیر است:  تأمینویروس کرونا در بخش پولی و 

 ه است. درصد کاهش داد 25/0درصد به بازه صفر تا  1/ 5فدرال رزرو نرخ بهره را از  (1

  به میزانی که نیاز باشد. 1نمایندگی اوراق اوراق بهادار خزانه و خرید  (2

قراردادهای بازخرید و    بانکی()وام بین  2نیازهای افزایش یافته به استقراض شبانه  تأمیناقدام به   (3

 . 3روزانه

به  موسسات مالی    و  هابانکبه    )پنجره تنزیل(  مدت فدرال رزرودهی کوتاهوامکاهش هزینه   (4

  ها.نیازهای نقدینگی بانک تأمینمنظور 

 . حفظ کارمندان  یبرا  مشاغل بهوام  (5

 
 Ginnie Mae, Fannie Mae, Freddieهای  توسط، بانک(، اوراق مخصوصی هستند که  Agency securityاوراق نمایندگی )  -  1

Mac شوند. های وام مسکن فدرال معروف هستند، منتشر میکه به بانک 

2- Expanded overnight 

3- Term repos 
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، فدرال رزرو تسهیالتی را برای حمایت از جریان اعتبار ارایه داده است که  عالوه بر موارد فوق

 این تسهیالت و تمهیدات شامل شود.  می   تأمین  «1»صندوق تثبیت ارزیبخشی از منابع آن از طریق  

 :است  موارد زیر

-تجاری توسط شرکتمالی  برای تسهیل انتشار اوراق  «  2تجاریارایه »تسهیالت صندوق اوراق   (1

 .هاشهرداری ا و ه

معامله (2 اعتباری  »تسهیالت  اولیهارایه  منظور    «3گر  از  مالی  تأمینبه  وسیعی  اوراق   طیف 

 . گذاریسرمایه

« به  4بازار پول گذاری مشترک  های سرمایه»تسهیالت نقدینگی صندوقوام توسط طرح  ارایه   (3

تجاری   از جمله اوراق بهادار  اوراق بهادار از بازار اولیه پولمنظور خرید  به  پذیرموسسات سپرده

 .با نرخ بهره باال و شهرداری

  به منظور خرید اوراق قرضه و وام   «5ها تسهیالت اعتباری بازار اولیه اوراق مالی شرکت»ارایه   (4

است که فدرال رزرو برای حمایت   این طرح یک ابزار پولی جدید   ها.تازه منتشرشده شرکت

با     داده س کرونا ارایه  ویرو   ثار اقتصادیآجریان اعتبار کارفرمایان بزرگ در راستای مقابله 

 است. 

نقدینگی   تأمینبه منظور    بازار ثانویه اوراق شرکتی«  تسهیالت اعتباری»وام تحت عنوان  ارایه    (5

 اوراق قرضه شرکتی منتشرشده.   و نقدشوندگی

 
1- Exchange Stabilization Fund 

تاسیس شد تا    2008تا    2007الی  ( توسط فدرال رزرو در خالل بحران مCommercial Paper Funding Facilityاین صندوق )  -2

 مدت اوراق مالی را بهبود دهد. نقدشوندگی بازار کوتاه

های رهنی سال  ( است که توسط فدرال رزرو برای مقابله با بحران اوراق وام Primary Dealer Credit Facilityدهی )یک طرح وام   -3

معامله  2008 به  تا  شده  اوراایجاد  که  )کارگزارانی  اولیه  می گران  دولت  از  را  دولت  بدهی  میق  مردم  به  و   فروشند خرند 

 (Primary Dealer.وام دهند و کمبود نقدینگی این کارگزاران را جبران کنند ) 

4 -  Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF) 

5  - Primary Market Corporate Credit Facility (PMCCF) 
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 به منظور حمایت از انتشار اوراق مبتنی بر  «1مبتنی بر داراییاوراق    »تسهیالت  طرح  ارایه  (6

،  وکارهای کوچککسب  های دانشجویی، خودرو، کارت اعتباری و وام که براساس وام  دارایی

 شود.منتشر می 

 ای و نقدینگیسرمایه  (سپرهایذخایر احتیاطی )با استفاده از  گری بانکی،  های تنظیمژانسآ  (7

های ارایه دهنده  بانکاند.  صاحبان امالک مسکونی و تجاری انجام دادهمالی از    هایحمایت

مصادره و سلب مالکیت امالک رهنی را   Fannie Mae / Freddie Macهای رهنی شامل  وام

های رهنی را برای کسانی که از شیوع ویروس کرونا اقساط واماند و  روز تعویق کرده  60برای  

   اند.ماه تعویق کرده  12اند، به مدت متضرر شده 

 

 های ارزی و تجاریسیاست -3 -2 -2

ها اتخاذ نموده آمریکا اقدامات زیر را در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و حفظ توان اعتباری بانک

 است: 

های مرکزی بزرگ و افزایش طوط فعلی معاوضه )سوآپ( ارزی با بانکهای خکاهش هزینه (1

 سررسید آن در فارکس. 

 های مرکزی.گسترش خطوط معاوضه ارزی با سایر بانک (2

 

 کانادا های اقتصادی سیاست -3 -2

ام جهان 20  مورد ابتال به ویروس کرونا از این نظر در ردههزار    105  با بیش از  جوالی  6  کانادا تا تاریخ

ی کاهش شیوع این ویروس انجام ای از اقدامات برا، دامنههای فدرال و استانیدولتقرار گرفته است.  

شاملداد که  فاصله  ند  سفر،  و  محدودیت  اضطراری  وضعیت  اعالم  اجتماعی،  تعطیلی گذاری 

عالوه بر سایر پیامدهای اقتصادی، کانادا از بابت کاهش شدید    .ها بوددر برخی از استان  وکارهاکسب

 
توسط فدرال    2008( به منظور تحریک تقاضا اولین بار در سال Term Asset-Backed Securities Loan Facilityاین طرح )  -   1

 رزرو ارایه شد که کارکرد آن شبیه کارت خرید اعتباری است.  
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های اعالمی کشور قیمت نفت هم از شیوع کرونا ضربه خورده است. در ادامه به مهمترین سیاست

 شود. گسترش کرونا اشاره میکانادا در واکنش به بحران 

 

 سیاست مالی  -1 -3 -2

تولید ناخالص  درصد    6)معادل    میلیارد دالر کانادا  138به میزان    و مخارج کلیدی  یمالیاتاقدامات  

 شود.  که در ادامه تشریح می  (این کشور داخلی

 

 حمایت از خانوار •

حمایت   در راستای( برای نظام سالمت  تولید ناخالص داخلیدرصد    0/ 05)  دالر  میلیارد  1/ 125 (1

آزمایش افزایش  توسعه  از  پزشکی،  حمایتهای  و  پزشکی  تجهیزات  عرضه  های واکسن، 

   .گسترده از جوامع بومی

 افزایش اعتبار مالیاتی برای درآمد حاصل از مراقبت از کودکان. (2

درصد    2/ 3دالر )میلیارد    52حدود   (CERB)  1کانادا  یواکنش اضطرار  یادر قالب برنامه مزای (3

برخی از که  در نظر گرفته شده است  کمک مستقیم به خانوارها  برای  (  تولید ناخالص داخلی

 اجزای آن به شرح زیر است:

نا یل شیوع کروکه به دل  به کارکنانی  ماه(  4)برای حداکثر    دالر کانادا  2000ماهانه   ❖

 اند پرداخت خواهد شد. درآمد خود را از دست داده

  دالر برای کودکان   150دالر برای بزرگساالن و    300به میزان    به خانوارهای کم درآمد  ❖

 پرداخت اعتباری انجام خواهد شد. 

  10)  آگوست  31توانند تا  های مالیاتی افزایش یافته است و افراد میمهلت پرداخت ❖

 هیچ پرداختی نداشته باشند. شهریور(

 

 
1  - Canada Emergency Relief Benefit 



های اقتصادی  مقایسه تطبیقی سیاست
 بحران کرونا کشورها در مواجهه با  

 
 نام گزارش

 

  

 

47
 

 ها و کسب وکار حمایت از بنگاه •

و صندوق حمایت از   1(GSTو خدمات ) برای مالیات بر فروش کاالهاافزایش اعتبار مالیاتی   (1

 جامعه بومی مبتنی بر تمایزات جدید. 

ناخالص داخلیدرصد    7/3میلیارد دالر )  85حدود  تخصیص   (2 ( برای حمایت مستقیم تولید 

  یارانه دستمزد. ها، مالیات بر فروش و پرداخت شرکتوکارها، شامل تعویق مالیات کسب

درصد از درآمد خود را از دست داده باشند،   30بیش از  کارفرمایانی در بخش خصوصی که   (3

کنند درصد دستمزد کارکنان خود را برای مدت سه ماه از دولت یارانه دریافت می  75معادل  

تر به دلیل شیوع ویروس اخراج به شرطی که کسی را اخراج نکنند و کارکنانی را که پیش

 اند دوباره به کار فرا بخوانند. کرده

 

 مالی کالن  تأمینسیاست پولی و  -2 -3 -2

و سایر نهادهای اقتصادی، در کلیدی که توسط بانک کانادا )بانک مرکزی کانادا(    های پولی سیاست

 :موارد زیر است انجام شده شاملحوزه بازارهای مالی و اقتصاد کالن، 

 . درصد  0/ 75درصد به   1/ 75از بانکی( )نرخ بهره وام بین 2شبانه کاهش نرخ بهره (1

 گسترش برنامه بازخرید اوراق قرضه برای همه سررسیدها.  (2

 . 3ضمانت بانکی خرید  اندازی تسهیالتراه (3

ای از وثایق واجد  به طیف گسترده  4عملیات بازخرید  برای  واجد شرایط فهرست وثایق    گسترش (4

 .6(NMLP) های غیررهنیغیر از وامبه  5(SLFدرجا ) شرایط برای تسهیالت نقدینگی

و برای   کنند تعهد می  SLFاشخاصی که برای    های غیررهنیوام  میزان  اعالم افزایش موقتی (5

 کنند. های غیررهنی استفاده نمیاز واماشخاصی که 

 
1- Goods and Services Tax 

2 - Overnight Policy Rate 

3  - Bankers' Acceptance Purchase Facility   

4 - Repurchase Agreement 

موسسه  -5 برای  الزم  نقدینگی  کانادا  بانک  طرح،  این  میدر  تامین  کامل،  ضمانت  دریافت  با  را  مالی  به های  که   کند 

 Standing Liquidity Facility (SLF) .معروف است 

6 -Non-Mortgage Loan Portfolio  
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 حمایت از بازار اوراق رهنی کانادا از طریق خرید این اوراق در بازار ثانویه اوراق رهنی. (6

میلیون دالر   250ارایه وثایق، از  ها از بانک مرکزی با  سقف استقراض بانک  اعالم افزایش در (7

 میلیون دالر.   1000به 

 نقدینگی  نیازهای موقتی  تأمیندر راستای    1ایوثیقه  ینگینقد   تأمین  التیتسه  ی اندازاعالم راه  (8

  . وام پرداخت کرد طی واجد شرا یتوان به موسسات مال یکه براساس آن م

بوده و    هاییدارا  د یخر  التیتسه  به عنوانکه  (  PMMP)  2یبازار پول استان  د یاعالم برنامه خر (9

 کند. یم  فراهمرا   استانی بازار پولمنتشرشده در اوراق بهادار   خرید  امکان

، نرخ در کانادا  هابانک  4گر تنظیمبه عنوان نهاد    (OSFI)  3اداره نظارت بر موسسات مالی   (10

های موزون به ریسک، به درصد دارایی  2/ 25  را از  (SIBs-D)  5ذخیره سپر ثبات مالی داخلی 

 درصد کاهش داد. 1

  6و مسکن کانادا رهنی  شرکت وام    ق ی شده، دولت از طر تضمین   رهنی   های وام   د ی برنامه خر   تحت  (11

 (CMHC  تا سقف )خواهد کرد   ی دار ی خر را    شده رهنی تضمین   های وام از  دالر    ارد ی ل ی م   50 . 

  ( تولید ناخالص داخلیدرصد    4/0میلیارد دالری )حدود    10دولت فدرال تسهیالت اعتباری   (12

، تخصیص  های تحت فشاردهی به شرکتبرای وام  7کراون   گذاری دولتیسرمایه  به دو شرکت

 داده است. 

میلیارد دالر از دولت فدرال دریافت خواهد    5به میزان    اعتبار مازادی   8کانادا   مزارع   ی اعتبار موسسه   (13

 وکارهای بخش کشاورزی و فرآوری غذایی، وام ارایه دهد. کسب   و   کرد تا به تولیدکنندگان 

 

 
1- Standing Term Liquidity Facility 

2- Provincial Money Market Purchase 

3- Office of the Superintendent of Financial Institutions   

4- Regulator 

5- Domestic Stability Buffer   

6-Canada Mortgage and Housing Corporation  
7-Crown Corporations   
8- Farm Credit Canada 
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 های ارزی و تجاریسیاست  -3 -3 -2

خطوط   ترتیباتکانادا در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و حفظ و افزایش توان اعتباری نظام بانکی 

های مرکزی ژاپن، منطقه یورو، بریتانیا، ایاالت  اعتباری سوآپ )معاوضه( دالر آمریکا همراه با بانک

 . را فراهم ساخته استمتحده آمریکا و سوییس 

 

 آلمان های اقتصادی سیاست  -4 -2

ل مبتالیان تعداد کاز نظر    جوالی  6  تا تاریخ  های شیوع کرونا در اروپا،به عنوان یکی از کانون  آلمان

هزار   197جهان ایستاده است و آمار اعالمی این کشور تا این تاریخ، ابتالی بیش از    پانزدهمدر رده  

دولت آلمان طیفی از اقدامات واکنشی برای  .  نفر به دلیل این بیماری بوده است  9086نفر و فوت  

یرضرور غوکارهای  که شامل محدودیت سفر، تعطیلی مدارس و کسب  این ویروس داشت  کاهش شیوع

این اقدامات و نظام بهداشتی قدرتمند خود توانسته  کمکه . آلمان بو ممنوعیت تجمع عمومی است

های میر کمی داشته باشد. در ادامه به مهمترین سیاستواست به نسبت تعداد مبتالیان، آمار مرگ

 شود. در واکنش به شیوع کرونا اشاره میاقتصادی اعالمی این کشور 

 

 سیاست مالی  -1 -4 -2

تولید درصد    5/4)  میلیارد یورو   156ای و مالیاتی دولت آلمان برابر با  مجموع مخارج اقدامات هزینه

 شود.  که جزییات آن در ادامه مطرح می( بوده ناخالص داخلی

 

 حمایت از خانوار •

 و تحقیق و توسعه )تولید واکسن(.    ها ظرفیت بیمارستان افزایش  هزینه تجهیزات بهداشتی،    تأمین  (1

 . ( به منظور حفظ شغل و درآمد کارگران Kurzarbeitمدت ) کار کوتاه   ارانه ی گسترده به    ی دسترس  (2

 . درآمد کم نیوالد  یمراقبت از کودکان برا یایگسترش مزا (3

 هستند.  خود اشتغالافرادی که   یبراپایه درآمد  حداقل تر به آسان یدسترس (4
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 ها و کسب وکار حمایت از بنگاه •

که به    یل اغتشا  خود  به صاحبان مشاغل کوچک و افراد  ییوروی   اردیلیم  50کمک بالعوض   (1

 . اند قرار گرفته کرونا وعیش ریشدت تحت تأث 

 .  لاغتشا  خود صاحبان مشاغل کوچک و افرادبرای  سال  انیبدون بهره تا پا  یاتیق مالیعوت (2

،  2KfW  ی( و بانک توسعه عموم 1WSFشده )  جادی تازه ا  یاقتصاد  تیصندوق تثب  قیاز طر (3

تا   مختلف  یهابا اندازه  یهابنگاه  یرا برا  یعموم  یهابه ضمانت وام  یدولت حجم دسترس

 است.  تولید ناخالص داخلیدرصد  24که حدود   دهد یگسترش م وروی اردیلیم   822حداقل 

 

 مالی کالن  تأمینسیاست پولی و  -2 -4 -2

در پیش   های پولی حمایتی برای مقابله با آثار اقتصادی شیوع ویروس کروناسیاستبانک مرکزی اروپا  

بخشی از آنها را اجرا خواهد کرد. این گرفته که آلمان هم به عنوان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا  

 :ها به شرح زیر استسیاست

در قالب برنامه خرید   2020سال    انیتا پا  وروی  اردیلیم  120  به میزان  ی اضاف  یها ییدارا  د یخر (1

 ( که پیشتر در جریان بود.APP)3ها دارایی

های خصوصی و عمومی تحت »برنامه های اضافی بخشمیلیارد یورو دارایی  750برنامه خرید   (2

 .  2020« تا آخر سال 4(PEPPگیر )خرید اضطراری همه

ت  به طور موق  ه کهبه موسسات مهم اجازه داد  (ECB)  اروپا  یبانک مرکز  ینظارت بانکواحد   (3

تر از استانداردهای مصوب،  های ثبات نقدینگی را پایینسرمایه و نسبت  های سپر )بافر( نسبت

 داشته باشند. 

تر و آسان  5( CSPPکتی )شر  های واجد شرایط تحت برنامه خرید بخشگسترش دامنه دارایی (4

 ای برای عملیات تأمین مالی مجدد در منطقه یورو.کردن استانداردهای وثیقه

 
1- Economic Stabilization Fund (WSF) 

2- Public Development Bank (KfW) 

3- Asset purchase programme 

4 -Pandemic Emergency Purchase Program 

5 -Corporate Sector Purchase Program 
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اساس    بر  نقدینگی با نرخ ثابت  تأمینتسهیالت    ،2«وجوه   حراج  1تخصیص کامل»  موقتی  عرضه (5

با بازه    3مالی مجدد   تأمین که در راستای عملیات    ترگذاری با شرایط مطلوب تسهیالت سپرده

   شود.ارایه می  2021 ژوئن تا 2020 ژوئناز  زمانی بلندمدت

6)  ECB  4های تجاری چرخهضد های پولی  به مقامات پولی کشورهای عضو اجازه داده تا سیاست 

  .را در سطح ملی انجام دهند 

که به طور موقت در الزامات   هگرفت  میاروپا تصم  یبانک مرکز  ینظارت بانکدار واحد    نیهمچن (7

برای تسهیالتی که با ضمانت عمومی پرداخت    ،های غیرجاریذخیره وامو    هاوام   یبند طبقه

 . داشته باشد   یریپذ انعطافیا امهال شده 

نظام بانکی آلمان در سطح ملی نیز اقدامات دیگری برای مقابله با بحران عالوه بر موارد فوق  

 : موارد زیر است که شاملکرونا انجام داده است 

 درصد به صفر.   0/ 25از  5هاای بانکضدچرخهکاهش نسبت سپر سرمایه  ➢

-مدت شرکت مالی مجدد نیازهای نقدینگی کوتاه  تأمینمیلیارد یورو دیگر برای    100تخصیص   ➢

   .(KFWواسطه بانک توسعه عمومی )به اه

یورو  100 ➢ )  میلیارد  مالی  ثبات  صندوق  مستقیماWSFًبه  تا  شده  داده  تخصیص  سهام    (، 

 و وضعیت سرمایه آنها را تقویت کند.  کرده دیده از کرونا را خرید های بزرگ آسیبشرکت

 

 ا یتال یاهای اقتصادی سیاست -5 -2

نفر را مبتال هزار    241  ، حدود2020  جوالی  6  و تا  ر ایتالیا به سرعت شیوع پیدا کردویروس کرونا د

ها در این کشور تا این تاریخ از نظر تعداد فوتی  نفر را به کام مرگ کشانده است.  هزار  34  بیش ازو  

 
1-Full-allotment 

ها با ارایه وثایق، بدون پرداخت نرخ بهره اضافی از بانک مرکزی اروپا، وجوه مورد  موقتی این امکان ایجاد شده که بانکطور  یعنی به  -2

 نیاز خود را استقراض کنند. 

االتر از  ها با نرخی بدهد تا بانکها وام میتر به بانک( بانک مرکزی اروپا، با نرخی پایینrefinancing operationsدر این عملیات ) -3

 دهی بانک مرکزی، به مشتریان تسهیالت ارایه کنند. نرخ وام

4 -Countercyclical 

5 - Countercyclical capital buffer for banks 
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به  در پیش گرفت    عمومیقرنطینه    راستای  دولت ایتالیا تدابیر قاطعانه در   جهان قرار دارد.  چهارمرده  

این هم  و برای ماه آپریل    ل کردبرای چهار هفته کل کشور را تعطی  2020از اوایل مارس  طوری که  

را تمدید کرد فعالیت  ها. تمامی مدارس، دانشگاهوضعیت  تولیدی  و  تنها  های  و  سوپر تعطیل شده 

فروشگاهمارکت و  غذا  یهاها  داروخانهییمواد  بانک،  حملها،  عمومها،  عموم   یونقل  خدمات    ی و 

نشد   یضرور مهمترین سیاست  .ند تعطیل  ادامه  به در  واکنش  در  این کشور  اعالمی  اقتصادی  های 

 شود. بحران شیوع کرونا مرور می

 

 سیاست مالی  -1 -5 -2

( را  این کشور   ی ناخالص داخل   د ی درصد از تول   1/ 4معادل  )   ی ی ورو ی   ارد ی ل ی م   25  ی بسته اضطرار   ایتالیا   دولت 

 . شود ه است که جزییات آن در ادامه بیان می کرد   ب ی تصو برای مقابله با پیامدهای شیوع کرونا  

 

 حمایت از خانوار •

یورویی    2/3بودجه   (1 از   حفاظتو    ایتالیا  ی بهداشت   یهامراقبت  نظام  تیتقو  یبرامیلیارد 

 .  انشهروند 

کار یاز کارگران ب  تیاقدامات مربوط به حفظ شغل و حما  میلیارد یورویی برای  3/10بودجه   (2

 خوداشتغال. اشخاص و   شده

 

 ها و کسب وکار حمایت از بنگاه •

تسهیالت    ض وقب   و  اتیمالپرداخت    تعویق از مشاغل، از جمله    تی حما  یبرا  میلیارد یورو  4/6 (1

 .هایشهردار رفاهی

  350حدود    در دسترس قرار دادن با هدف  ی  اعتبار   حمایت اقدامات مربوط به  میلیارد یورو    1/5 (2

.  ها ر مشاغل و خانوا   ی ( برا ی ناخالص داخل   د ی درصد از تول   20معادل  )   ی نگ ی از نقد  ورو ی   ارد ی ل ی م 

 انجام داد.   ز ی ن   ی توان اقدامات اضاف ی مقامات اظهار داشتند که در صورت لزوم م   همچنین، 
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 مالی کالن  تأمینسیاست پولی و  -2 -5 -2

این کشور در چارچوب سیاست پولی  ، بخش بزرگی از  یورو است  منطقهآنجا که ایتالیا جزیی از  از  

بخش اقدامات سیاست پولی  شود. بنابراین، اقداماتی که دربانک مرکزی اروپا اعمال می   هایسیاست

در بسته   بانک مرکزی ایتالیا  که  دیگری  اقداماتشود، اما  اعمال میبیان شده، برای ایتالیا نیز    آلمان

 عبارتند از:   در نظر گرفته استدر سطح ملی  دولت یاضطرار

های ها، از جمله در وامSMEاز خانوارها و    یبرخ  یبازپرداخت وام برا  یبرا  یمهلت قانونتمدید   (1

   .هاه برداشتو اضاف رهنی

 .هاSMEضمانت دولت در مورد وام به  (2

 .  یرمال یو غ یمال یهاشرکت برایی اتیمالتعویق  یهامشوق (3

ا  دولت  ییوروی  ارد یلیم   5/0ضمانت   (4 توسعه  بانک  به ها  بانک  ینگینقد   تأمین  یبرا  یالتیبه 

 متوسط و بزرگ. یهاشرکت  یمال  تأمین منظور

ا (5  مقامات بانکی اروپا   اروپا و   یابتکارات انجام شده توسط بانک مرکز  یدر راستا  ایتالیبانک 

(1EBA)  ،تحت نظارت   یربانکی غمالی    یهاها و واسطهکمک به بانک  یرا برا  یاقدامات مختلف

و   هیسرماهای  نسبتاستاندارد  بدون رعایت  موقت    تیشامل امکان فعال  کهاعالم کرده    خود

 ها گر بانکمیتنظ  برای بازرس و  یارشگراز تعهدات گز  یبرخ  همچنین مهلت  . است  نقدینگی

 شده است. د ی تمد 

 

 یجنوب  کرههای اقتصادی سیاست  -6 -2

نفر   284و  است  رسیده  نفر    13137به    2020  جوالی  6  تابه کرونا  در کره جنوبی تعداد مبتالیان  

و درمان سریع مردم انجام   جداسازیای برای  پایش گستردهها و  آزمایش  ای. مقامات کرهند اکرده  فوت

پس از ثبت    این موضوع باعث شد که  آمد را کاهش دهند.ورفتهای  تا از این طریق، محدودیت  دادند 

مارس به طور   15تعداد از    نی، اماه مارس  لیو اوا  هیدر روز در اواخر فور  د ی مورد جد   500از    شیب

 
1  - European Banking Authority   
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های اقتصادی اعالمی در ادامه مهمترین سیاست  .یابد در روز کاهش  مورد    100متوسط به کمتر از  

 شود. این کشور برای مقابله با اثرات اقتصادی کرونا مرور می

 

 سیاست مالی  -1 -6 -2

در خصوص مقابله با آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا   ی که دولت کرهمستقیم  های مالیسیاست

 این بودجه .  است نوتریلیون و  16معادل   و تولید ناخالص داخلیدرصد    0/ 8مبلغی حدود    انجام داده 

 شود. در ادامه تشریح می شود کههای مختلف تخصیص داده میبرای بخش

 

 حمایت از خانوار •

  یهانهی و هز  شی، آزمایریشگیاقدامات پ  جملهی از  بهداشت  یهامراقبتتخصیص بودجه به   (1

 .  یاز موسسات پزشک ت یو حما تسهیالت ی،درمان

بودجه (2 پرداخت  خانوارها  هب  تخصیص  ارایه شده،    نهیقرنط  یبه خانوارها  بالعوض  به منظور 

 از خانواده.   یاضطرار یبان یکم درآمد و پشت یهاخانواده یبرا یمصرف یهاکوپن

 . از حفظ اشتغال یبانیپشت منظوربه  تخصیص بودجه (3

  ی محل  هیهد   یهانامهیگواهبه منظور ارایه    ی جوامع محل  در سطحاقدامات  به  تخصیص بودجه   (4

 . زندگی افراد محلی  یهانهیهزبه   ییپاسخگو یبرا  یدولت محل  یهاو کمک

از    د یخر  یبر مصرف برا  اتیکاهش مال  شامل  یدرآمد حمایت  اقدامات  تخصیص بودجه برای   (5

 خودکار. های فروشنده دستگاه

 دهند. یرا کاهش م یتجار انکه اجاره مستاجران امالکی  صاحب دریافتی از اتیکاهش مال (6

 

 ها و کسب وکار حمایت از بنگاه •

  :موارد زیر است وکارها شاملو کسب هابنگاه حمایت ازبه منظور   جنوبی دولت کرهمالی  اقدامات 

براوام و ضمانتارایه   (1 اجاره    یبانیو پشت  یتجار  تیفعال  ینامه  و    کارهایوکسباز دستمزد 

 کوچک. 
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 . لاغتشخوداافراد  یافزوده برابر ارزش اتیکاهش مال (2

خود  مشاغل کوچک و افراد    یهااتیاز مال  یاگسترده  فیط  شامل  که  اتیپرداخت مال  قیتعو (3

بخشاغتشا در  مهمانساخت،  گردشگری،  یپزشک   یهال  سا  داری،   از   تأثرم  یهابخش  ریو 

 است.  شیوع ویروس کرونا

 

 مالی کالن  تأمینسیاست پولی و  -2 -6 -2

 ل یو تسه  1پولی   همسازی  اتخاذ سیاست  در خصوصرا    یاری ( اقدامات بسبانک مرکزی کرهبانک کره )

 است:   ریشامل موارد ز که انجام داده است ینگینقد  ی بهمال ستمیسدسترسی  

 . درصد  75/0درصد به  25/1از  ،2020مارس  17از  هیپا بهره کاهش نرخ (1

 .(OMOs) 2باز بازار  اتیعمل قیاز طر نقدینگی دمقدار نامحدو جادیا  (2

 ی بانک  ریغ  ی موسسات مال  که شامل  OMO  در  طیکنندگان واجد شراشرکت  فهرست  افزایش (3

 .  شود نیز می

اوراق قرضه   یو برخ  یاوراق بانککه براساس آن    OMO  یبرا  طیواجد شرا  قهیگسترش وث (4

 . قابل استفاده هستند  OMOدر وثیقه به عنوان نیز  یدولت یهاها و سازمانشرکت

  .نوتریلیون و  5/1به میزان کره  یداراوراق بهادار خزانه د یخر (5

قابل دریافت   التیسقف تسهبانک کره  ،  هاSME  یدر دسترس برا  وجوه  شی افزا  به منظور (6

از بانک رابانک (  یناخالص داخل  د تولی  درصد   26/0)حدود    نوو  ون یلیتر  5در مجموع    ها 

  . ه است داد کاهش درصد  25/0به  درصد  (0/ 5- 75/0از بازه ) و نرخ بهره را هداد شیافزا

 

 
1  - Accommodative Monetary Policy 

2  - Open Market Operations 
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 های ارزی و تجاریسیاست -3 -6 -2

ه متحده افتتاح کرد  االتیا  رزرو با فدرالی  دالر  اردیلیم  60  1دوجانبه   )سوآپ(  معاوضهخط    بانک کره

 لیتسه  یبرا  ی که اقدامات  ریسا   ایجاد ثبات بازار ارز و ارزش پول ملی انجام داده است.  منظورهب  که

 :موارد زیر است شامل  اتخاذ شده یخارج یارزها براساس مالی تأمین

 50  به  ارز  2های آتیدر بازار پیمانپوشش ریسک )هجینگ(  داشتن    ار یدر اختسقف    شیافزا (1

 ی خارج  یهابانک  یدرصد برا   250( و  بود  رصد د   40)قبالً    یداخل   یهابانک  هیدرصد سرما

 (.  بود درصد  200قبالً )

 .  یمؤسسات مال یاسپردهریغبر تعهدات ارزی  یدرصد  1/0 اتیموقت مال قیتعل (2

درصد    70به    درصد   80از    هابانک  یبرا  3یارز  ینگیبه طور موقت حداقل نسبت پوشش نقد  (3

 .4یافته است کاهش 

 

 های اقتصادی ترکیه سیاست -7 -2

در رده   ورد ابتال به کرونا از این نظرم  هزار  205اعالم بیش از  ، با  2020  جوالی  6  ترکیه تا تاریخ

ثبت کرده هم را   ناشی از این ویروسمورد فوت   5225 این کشور جهان قرار گرفته است، چهاردهم

با همه کشورها است.   ترافیک هوایی  اتخاذ کرد.  برای مهار گسترش کرونا  اقدامات مختلفی  دولت 

گذاری اجتماعی به اجرا  مرزهای زمینی با ایران، آذربایجان و گرجستان بسته شد. فاصلهو  متوقف  

گردند  می ا بازدرآمد که شامل ممنوعیت سفر به کشورهای پرخطر و قرنطینه اتباعی که از آن کشوره

های . نمایشگاه بودها و اماکن ورزشی، فرهنگی و سرگرمی  ، فروشگاه هامدارس و دانشگاه   و تعطیلی

های سیاستی متفاوتی در جهت المللی تعطیل شدند. همچنین دولت ترکیه بستهتجاری داخلی و بین

 خته شده است.این بحران ارائه کرد که در ادامه به آنها پردا اقتصادی هایکاهش آسیب

 
1- Bilateral Swap Line 

2- Forward 

3- Foreign exchange liquidity coverage ratio 

 آید.روز آتی« به دست می  30های بسیار نقد« به »مجموع جریان نقد خالص در این نسبت از تقسیم »موجودی دارایی  -4
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 سیاست مالی  -1 -7 -2

میلیارد   100بسته حمایتی    .را اعالن کرد  1جمهور ترکیه برنامه سپر ثبات اقتصادیمارس رئیس  18در  

تولید ناخالص  درصد    5/1میلیارد دالر یا    6/11میلیارد لیر )معادل    75لیری درنظر گرفته شد که  

درصد    5/0میلیارد دالر یا    8/3میلیارد لیر )معادل    25( به منظور اقدامات دولت و همچنین  داخلی

ن اعتبار تخصیص یافت. این بودجه برابر شدن منابع صندوق تضمی ( برای دوتولید ناخالص داخلی

 شود. شود که در ادامه تشریح میهای مختلف تخصیص داده میبرای بخش

 

 حمایت از خانوار •

 لیر.  1500لیر به   1000افزایش حداقل حقوق بازنشستگی ماهیانه از  (1

 وقت از جمله کاهش حداقل بازه زمانی قرارداد. تسهیل قوانین و الزامات کار پاره (2

گر (3 نظر  مکمل  در  بودجه  )معادل    2فتن  لیری  به   308میلیارد  کمک  برای  دالر(  میلیون 

 خانوارهای نیازمند. 

 در آپریل به جای ماه ژوئن. 2پرداخت پاداش تعطیالت بازنشستگان (4

 های خصوصی و دولتی.تسهیل و تشویق دورکاری و انعطاف در حضور کارکنان در بخش (5

 

 ها و کسب وکار حمایت از بنگاه •

 ها برای صنایع آسیب دیده )به ویژه گردشگری(.تکاهش و تعویق مالیا  (1

 پشتیبانی مستقیم از شرکت هواپیمایی ترکیه و سایر نهادهای آسیب دیده.    (2

 .هاتمدید مهلت تشکیل پرونده مالیات بر درآمد شخصی و شرکت (3

تعویق حق بیمه تامین اجتماعی به مدت شش ماه برای صنایع خرده فروشی، آهن و فوالد،    (4

های  مراکز خرید، خودرو، سرگرمی و تفریحی، مشاغل غذایی و آشامیدنی، منسوجات و بنگاه

 سازمان دهنده رویدادهای گروهی. 

 
1- Economic Stability Shield Program 

2- Holiday bonus 
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و ژوئن به مدت  می  ،آپریلمنتخب برای سه ماه  های  تعویق سهم مالیات بر ارزش افزوده بنگاه (5

 ماه. 6

پرداخت کمک هزینه تامین مالی به صادرکنندگان برای حفظ ظرفیت در طول فروکش کردن   (6

 بحران. 

مشروط بر حفظ سطح فعلی  ها  به همه بنگاه   1سه بانک دولتی زیرات، هالک بانک و واکیف (7

ماه مهلت    6ماهه و    36لیر با سررسید    25000اشتغال خود، وام سرمایه در گردش زیر حد  

 دهند. ای میدرصد نرخ بهره یارانه  5/7شروع اقساط و 

لیر اعتبار در دسترس صنعتگران و تجار    25000با حداکثر    2صنعت-کارت اعتباری تجارت (8

 گیرد.کوچک آسیب دیده قرار می

 اندازند. ها )اصل و بهره( را به تعویق میSMEبرای حداقل سه ماه پرداخت بدهی  ها بانک (9

میلیارد    7/7میلیارد به    8/3ها را از  SMEوام به  اعطای  ضمین اعتبار محدودیت  صندوق ت  (10

 دهد. دالر افزایش می

 های مستقر در تکنوپارک به مدت دو ماه از پرداخت اجاره معاف هستند. بنگاه  (11

پزشکی و سایر مواد محافظتی  های  تولیدکننده مواد ضدعفونی کننده، ماسکهای  به بنگاه  (12

 تخصیص یافت. یمیلیون لیر 6 3داشت و سالمت کمک هزینهبرای کارکنان به

 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن  -2 -7 -2

از سیاست تاثیرات بانک مرکزی ترکیه طیف وسیعی  با  برای مقابله  تأمین مالی کالن  های پولی و 

مارس   16اقتصادی و مالی شیوع ویروس کرونا شروع کرده است. در حوزه سیاست پولی، ابتدا در  

 اقدامات زیر را اعالم کرد:  2020

 درصد. 75/9درصد به  75/10کاهش نرخ بهره بانکی از  (1

 
1- Ziraat, Halkbank and Vakif 

2- Craft-and-trade credit card 

3- Grant 



های اقتصادی  مقایسه تطبیقی سیاست
 بحران کرونا کشورها در مواجهه با  

 
 نام گزارش

 

  

 

59
 

حدودیت نقدینگی منظور تأمین بدون مدر بازار بین بانکی به  1ارایه تسهیالت شبانه و روزانه (2

  .هااقتصاد توسط بانک

ملیات بازار باز  ها در چارچوب ع افزایش سقف حجم خرید اوراق بدهی، از دولت توسط بانک (3

(OMO.) 

و شرکت (4 دولتی  بهادار  اوراق  پذیرش  بهاعالم  به  ها  ترکیه  بانک مرکزی  توسط  وثیقه  عنوان 

  .روزه( 91با سررسید   2ها )عملیات حراج بازخرید روزه به بانک 91منظور ارایه وام 

های افزایش هایی که سیاست« برای بانک3درصدی استاندارد »نسبت ذخایر ارزی  5کاهش   (5

 عرضه اعتبار بانک مرکزی را اجرا کنند.  

ها در راستای منظور ارایه تسهیالت مضاعف به شرکتها بهتوصیه بانک مرکزی ترکیه به بانک (6

 وقفه جریان اعتبار«.سیاست »تأمین بی

انعطاف (7 بهافزایش  باز  بازار  بانک مرکزی در عملیات  به پذیری  نقدینگی  ارایه  افزایش  منظور 

 دامنه وثایق واجد شرایط.   گسترشها، از طریق کبان

ای از اقدامات ( نیز مجموعهBRSA)  4آژانس تنظیم و نظارت بانکی  ،2020مارس    17سپس، در  

 در حوزه پولی در پاسخ به شرایط جدید، به شرح زیر معرفی کرده است: 

وکارها خودداری کنند و  ها خواسته که از هرگونه ایجاد وقفه در فعالیت کسب این سازمان از بانک  (1

 وکارها را کاهش دهند.  انداز اعتباردهی خود، ریسک اعتباری کسب در محاسبات تنظیم چشم 

  ،های جاری در نظر بگیرند مهال شده را جزیی از وامهای اها داده شد تا وامه بانکه باین اجاز (2

 روز بازپرداخت نشوند.  30شده مجدداً تا مهالهای احتی اگر این وام

روز از   180ها تغییر یافته و موقتاً، مطالباتی که  بانک  5بندی مطالبات جاری و غیرجاریطبقه (3

گیرند، در حالی که این سررسید بازپرداخت آن گذشته، در طبقه مطالبات غیرجاری قرار  

  روز بوده است. 90مهلت قبالً  

 
1- Overnight & Intraday 

2 -Repo Auction 

3- Foreign exchange reserve requirement ratios 

4- Banking Regulation and Supervision Agency  

5- Non-performing 
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های ارزی و سرمایه پذیری در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، وضعیت خالص دارایی انعطاف (4

 .  ها اعمال شوداصلی بانک

کنندگان )وام خرید کاالهای های مصرفماهه برای پرداخت اصل و بهره وامتعویق حداقل سه (5

 مصرفی(. 

 های رهنی.درصد در وام 90درصد به   80افزایش نسبت »ارزش وام به وثیقه« از  (6

های عملکرد شعب بانکی با توجه به پذیری در محاسبه شاخصارایه طیفی وسیعی از انعطاف (7

 . شرایط ویژه

 های عضو خواست که: های ترکیه از بانک، انجمن بانک2020مارس  23همچنین در 

ها و مشتریان خاص بانکی )منظور SMEبزرگ،    یهاهای وام شرکتسرعت ارزیابی درخواست (1

 مشتریان مربوط به بانکداری تخصصی( افزایش یابد.

 های دسترسی اشخاص به اعتبار بهبود یابد. شرایط و زمینه  (2

 های اعطای اعتبار به مشتریان باز و در دسترس باشند. کانال (3

 پذیری در شرایط سررسید، بازپرداخت، اقساط و وثیقه ایجاد شود.انعطاف (4

 های درخواست وام بازسازی در مدت زمان کوتاه نهایی شوند. پرونده (5

به شرح زیر ، آژانس تنظیم و نظارت بانکی ترکیه اقدامات تکمیلی  2020مارس    30درنهایت، در  

 را اعالم کرد: 

 درصد.   20درصد به  30های اعتباری از پرداخت، در کارتکاهش نسبت حداقل پیش (1

 . 2020های اعتباری تا دسامبر تعویق بازپرداخت اعتبارات کارت (2

ترکیه سرمایه  بازارهای  مدیره  هیئت  سرمایه،  بازار  و  کالن  مالی  تأمین  بخش  (، CMB)  1در 

 انجام داد که شامل: 2020مارس  23مارس و  13فوریه،  28های ریخاقدامات مختلفی در تا

 برای کنترل نوسانات قیمت در بازار سرمایه ترکیه. 2اعمال ممنوعیت فروش استقراضی  (1

 اق بهادار.روسهام و ا 3های نوسان قیمتکاهش دامنه (2

 
1- Capital Markets Board of Turkey (CMB)   
2- Short Selling 

3- Circuit Creakers 
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 مالی. « )مارجین( معامالت اوراق 1پذیری بیشتر در میزان »حساب ودیعهانعطاف (3

 لغو محدودیت بازخرید اوراق بهادار توسط ناشر اوراق.  (4

-صندوق  2های مدیریت سبد دارایی ای مالی برای شرکتهای دورهافزایش مهلت ارایه گزارش (5

 یافته.ای مشترک و ابزارهای مالی قابل معامله در بازار سهام یا سایر بازارهای سازمانه

 

 تجاریهای ارزی و سیاست -3 -7 -2

بهرهافزایش تخفیف در هزینه ارزآور، در چارچوب طرح »تخفیف  های  ای صادرکنندگان و خدمات 

گیرد، ( تعلق میSMEsهای کوچک و متوسط )درصد این تخفیفات برای بنگاه  70« که  3مجدد اعتبار

های از هزینهاقدام دولت ترکیه در مواجهه با اثرات اقتصادی کرونا است. در این طرح، دولت بخشی  

دهد تا انگیزه افزایش عرضه ارز را در های پرداخت شده توسط صادرکنندگان را عودت میای وامبهره

 بازار داخلی ترکیه تقویت شود. 

 

 فرانسه های اقتصادی سیاست -8 -2

ده نظر تعداد مبتالیان در ر  از   جوالی  6  هزار مورد ابتال، تا تاریخ  166  با ثبت بیش از کشور فرانسه  

مورد فوت ناشی از این بیماری هم در این کشور   هزار  30نزدیک به    جهان قرار گرفته است و  هفدهم

انجام داده است. قرنطینه سخت   ویروسدولت اقدامات مختلفی برای کاهش شیوع  ثبت شده است.  

ضروری    امورموارد ضروی )خرید مواد غذایی و    هخروج از منزل تنها ب  که در آن  ای اجرا شد گیرانه

اروپ-پزشکی  اتحادیه  و همه موسسات آموزشی   ا و شینگن بسته شد درمانی( محدود شد. مرزهای 

انتخابات شهرداری و اماکن عمومی )فرهنگی، تعطیل شدن د. رویدادهای عمومی از جمله دور دوم 

آمده   ند. فرانسه نیز بسته سیاستی در مقابله با بحران به وجودزشی و تفریحی و غیره( تعطیل شد ور

 فراهم کرده که در ادامه به صورت مختصر بیان شده است.

 

 
1-  Margin 

2- Portfolio Management Companies 

3- Rediscount Credit 
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 سیاست مالی  -1 -8 -2

تولید  درصد    2میلیارد یورویی )حدود    45دولت فرانسه اصالحیه قانون بودجه را با معرفی بسته مالی  

های های دولتی برای وامکه شامل اقدامات حمایت از نقدینگی هم هست( و ضمانت  ناخالص داخلی

( ارائه کرد. تولید ناخالص داخلیدرصد    13میلیارد یورو )حدود    300ها به میزان  نکی به شرکتبا

تولید درصد    01/0میلیون یورو )  260  وبهداشتی ارائه شده است  های  حمایت مالی از سیستم مراقبت

داخلی بیمارستانناخالص  به  است. ها  (  داده شده  اختصاص  غیرقابل خرج  ذخایر   3/ 5  همچنین  از 

عالوه   پرداخت شده است.  2020( از تخصیص سال  تولید ناخالص داخلیدرصد    14/0میلیارد یورو ) 

پزشکی تخصیص داده های  میلیارد یورو بودجه اضافه برای خرید تجهیزات و سایر هزینه  5/0  بر این

 کارها در پیش گرفته است.وشد. این کشور اقدامات زیر را برای حمایت از خانوارها و کسب

 حمایت از خانوار •

 افزایش حقوق در زمان مرخصی استعالجی برای بیماران. (1

 موثر کردن و افزایش بیمه درمانی برای بیماران و مراقبان آنها. (2

کنند ملزم  کار خود را تعطیل میودهند یا کسبکارفرمایانی که ساعات کاری را کاهش می (3

حداقل باید به میزان کف دستمزد درصد حقوق ناخالص کارکنان )میزان آن   70هستند که 

به کارکنان بپردازند. دولت هزینه این کمک را به ازای  را باشد(  ،یورو است 1539که حدود 

 برابر حداقل دستمزد به کارفرمایان بازخواهد گرداند.  4/ 5هر فرد حداکثر به مقدار 

 گسترش مزایای بیکاری. (4

 ( 2و مزایای افراد توانیاب  )شامل حداقل مزایای رفاهی 1گسترش حقوق اجتماعی  (5

 ها و کسب وکار حمایت از بنگاه •

  13میلیارد یورو )حدود    300ها به میزان  های بانکی به شرکتهای دولتی برای وامضمانت (1

 ( تولید ناخالص داخلیدرصد 

برای شرکت (2 مالیات  و  اجتماعی  تامین  پرداخت  تعویق  بنگاه امکان  به  ها  ها،  و  و کارآفرینان 

 ها. موردی معافیت از این پرداختصورت 

 
1- Social rights 

2- Minimum welfare benefits and benefits for disabled people 
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 ها.میلیارد یورویی از جریان نقدی استارتاپ 4حمایت  (3

های آسیب دیده و کارگران مستقل، اعطای اعتبارهای جدید  SMEحمایت مالی مستقیم از   (4

 اند(.گذاری عمومی و اعتبارهای موجود حفظ شده)سرمایه

 های آسیب دیده.SMEبه تعویق انداختن پرداخت اجاره  (5

 ها میانجیگری خواهد کرد.ها و مشتری یا تامین کننده نهادهSMEدولت در مناقشه بین  (6

های بسیار کوچک و افراد خوداشتغال که کاهش برای حمایت از بنگاه   1صندوق همبستگی (7

یورویی را   1500اند ایجاد خواهد شد. آنها امکان دریافت خسارت  گردش مالی مواجه شده

  70کساله آنها کمتر از یک میلیون یورو باشد وگردش مالی آنها افت  دارند اگر گردش مالی ی

 درصد یا بیشتر را تجربه کند. 

های آب، گاز، برق و اجاره بهای زمان بحران به تعویق  ها صورت حساب SMEو    2ها VSEبرای   (8

 های خاص دولت صورت حساب برق و گاز را خواهد پرداخت. SMEافتد. در موارد  می 

 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن -2 -8 -2

اروپا را اجرا  فرانسه هم به عنوان بخشی از اتحادیه اروپا سیاست پولی تعیین شده توسط بانک مرکزی  

 های زیر را اجرایی کند. سیاست   ه تا تصمیم گرفت   3خواهد کرد. همچنین شورای عالی ثبات مالی فرانسه 

  8. این اقدام  یافتمارس به صفر کاهش    18ها را از  ای بانکنسبت سپر سرمایه ضدچرخه  (1

 های فرانسوی را آزاد خواهد کرد.میلیارد یورو از سرمایه بانک

کرده  در زمینه تامین مالی مجدد فراهم  ها  SMEتری برای  بانک ملی فرانسه دسترسی گسترده  (2

 . است 

 

 
1- Solidarity fund 

 ( Very small enterprises) های بسیار کوچک بنگاه  -2
 

3- French High Council for Financial Stability 
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 دانمارک های اقتصادی سیاست -9 -2

مورد مرگ ناشی از   606  مورد ابتال به ویروس کرونا و  12832،    2020جوالی    6  تا تاریخ  دانمارک

اقداماتی  پس از مشاهده موارد ابتال به ویروس کرونا این کشور هم  این ویروس را گزارش کرده است.

، نفر   10بیشتر از    با شرکت   شامل بسته شدن تمام مرزها، ممنوعیت برگذاری اجتماعات و رویدادهای

ضور کارمندان ها، تعطیلی مراکز تفریحی، سرگرمی و فرهنگی و کاهش حتعطیلی مدارس و دانشگاه

های مواد غذایی، داروخانه و ملزومات ضروری مجاز به تنها فروشگاه  .جام دادو افزایش دورکاری را ان

بوده امات این کشور  گردند از اقد نه افرادی که از خارج کشور بازمیهمچنین قرنطی  باز ماندن بودند.

 دولت دانمارک در مواجه با بحران بوجود آمده به شرح زیر است. های اقتصادی اعالمی  سیاست.  است

 

 سیاست مالی  -1 -9 -2

 تولید ناخالص داخلی درصد    2/ 5مالی به اندازه  های  حمایت  ،دولت دانمارک در مقابله با بحران جاری

های بهداشتی  عمدتاً صرف مراقبتها  میلیارد کرون دانمارک( ارائه کرد. این افزایش هزینه   60)حدود  

العاده برای حمایت از کارگران و مشاغل خواهد شد. انتظار بر این است و سالمتی اضافی و بودجه فوق

های کنندهای از طریق تثبیتهم در پشتیبانی ضدچرخه  تولید ناخالص داخلی درصد دیگر از    5/2که  

خودکار قوی دانمارک شامل مالیات کمتر و مزایای اجتماعی باالتر به کار گرفته شود. اقدامات مالی  

پشتیبان در های  به دولت از دیگر سیاستها  ه تعویق انداختن پرداخت مالیات و بدهیموقت مانند ب

و  از خانوارها  دانمارک  برخی جزئیات در خصوص حمایت دولت  به  ادامه  در  اول سال است.  نیمه 

 شود. ها اشاره میبنگاه 

 



های اقتصادی  مقایسه تطبیقی سیاست
 بحران کرونا کشورها در مواجهه با  

 
 نام گزارش

 

  

 

65
 

 حمایت از خانوار •

درصد کاهش داشته   30که گردش مالی آنها بیش از    1افراد خود اشتغال و دارای شغل آزاد (1

  3100درصد از خسارتشان )حداکثر    75است، برای دوره سه ماهه حمایت نقدی به میزان  

 میلیارد یورو است.  3/1کنند. هزینه انتظاری این حمایت یورو در ماه( از دولت دریافت می

های بیشتر آسیب دیده دارند، سقف وام  برای دانشجویان که اغلب مشاغل پاره وقت در بخش  (2

میلیارد یورو    2/0  برای این منظوردانشجویی افزایش یافته است. بودجه در نظر گرفته شده  

 است. 

 

 ها و کسب وکارحمایت از بنگاه  •

دانمارک دستمزد کارگران شرکت (1 بادولت  را  اخراج    های خصوصی آسیب دیده  شرط عدم 

شود  بینی میکارگران به منظور تامین امنیت مشاغل در طول سه ماه بر عهده گرفت که پیش

اخراج    6/0 بنگاه هایی که در معرض خطر  باشد.  یورو هزینه داشته  از    30میلیارد  درصد 

 توانند کارگران را به طور موقت به خانه بفرستند و نفر( هستند می  50کارگران )یا حداقل  

اینکه هیچ یورو( را پوشش می  4000درصد حقوق آنها )حداکثر    75دولت   دهد به شرط 

تامین کنند. برای کارگران ها  درصد باقیمانده دستمزد را شرکت  25کارگری اخراج نشود و  

 یورو( در نظر گرفته شده است.   4000درصد )حداکثر  90ساعتی نرخ جبران 

درصد کاهش داشته، طی یک دوره سه   40ا بیش از  اقتصادی که گردش مالی آنههای  بنگاه  (2

تا سقف   نقدی  حمایت  هزینه   80ماهه  میدرصد  دریافت  خود  ثابت  همچنین های  کنند. 

هایی که به دلیل طرح اقدامات پیشگیرانه مجبور به تعطیلی هستند  های ثابت بنگاه هزینه 

  4/5معادل  ای  ان هزینه شود. برای این جبرمی  برای یک دوره سه ماهه به طور کامل جبران

 شده است.  بینیپیش میلیارد یورو 

شود  حقوق دوران مرخصی استعالجی مبتالیان به کرونا به طور کامل توسط دولت پرداخت می (3

میلیارد یورو   2/0کنند. برای این موضوع  ای در این خصوص پرداخت نمیو کارفرمایان هزینه 

 در نظر گرفته شده است. 

 
1- Self-employed and freelancers 
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  13اند  رگزارکنندگان رویدادها که به دلیل ممنوعیت تجمعات زیان دیدهبرای جبران زیان ب (4

 میلیون یورو در نظر گرفته شده است. 

رود  است. انتظار می  یافتهافزایش  مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد   (5

میلیارد    4/5د که  کارها آزاد کنوها و کسبمیلیارد یورو نقدینگی را برای بنگاه   22که این امر  

 هاست.SMEیوروی آن سهم 

های احتمالی  ، زیان 2020الحساب پرداختی برای سال  ها اجازه داده شد که در مالیات علی به شرکت  (6

 الحساب کمتری پرداخت کنند. کارشان را لحاظ کنند و مالیات علی و شیوع کرونا بر کسب 

طراحی شده و  ها  SME  های بزرگ ودریافتی بنگاه های  دو برنامه جداگانه برای تضمین وام (7

 های احتمالی در نظر گرفته شده است. میلیارد یورو هم برای زیان 7/0

 میلیارد یورو افزایش یافته است.  2/0برای صنعت گردشگری به میزان  1تضامین دولتی  (8

 یش یافته است. میلیارد یورو افزا   0/ 2  2های کوچک و متوسط به اعتبار صادراتی بنگاه   دسترسی (9

هرکدام   (10 سوئد  و  نروژ  هواپیمایی   0/ 1دانمارک،  برای  دولتی  تضمین  یورو  میلیارد 

 اند. در نظر گرفته (SAS) 3اسکاندیناوی 

 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن -2 -9 -2

ها را از یک درصد به صفر کاهش یافت. این در  ای بانکسرمایه ضدچرخه  )بافر(  نسبت سپر (1

های ژوئن و دسامبر به ترتیب به پیش از این بنا بر این بود که این نرخ در ماهحالی است که  

 درصد افزایش یابد.  2و  5/1

دهد در برابر  ها امکان می العاده راه اندازی کرد که به بانک بانک ملی دانمارک تسهیالت وام فوق  (2

هیالت سه ماهه را با  درصد و تس   0/ 35ای را با نرخ منفی  قرار دادن وثایق، تسهیالت یک هفته 

 درصد بود.   0/ 05نرخ بهره متغیر دریافت کنند. پیش از این، نرخ بهره این تسهیالت  

 
1- State guarantees 

2- Export credit 

3- Scandinavian Airlines 
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 های ارزی و تجاریسیاست  -3 -9 -2

های زیر را که مرتبط با حوزه ارزی است در راستای مقابله با اثرات اقتصادی بحران دانمارک سیاست

 کرونا، به اجرا گذاشته است: 

واحد درصد افزایش به   15/0مارس با    20از    انمارک نرخ بهره سیاست گذاری رابانک ملی د (1

درصد رساند. این حرکت در واقع به دلیل پایبندی دانمارک به نظام نرخ ارز میخکوب    -6/0

شده انجام شده است. کرون دانمارک به یورو میخکوب شده است، با توجه به این که ارزش 

توانست  به تدریج در حال افزایش بود و بحران اخیر می  2019یورو در برابر کرون از ماه اکتبر  

 شدید کند، بانک ملی دانمارک اقدام به افزایش نرخ بهره کرد.این روند را ت

میلیارد یورو رسید. همچنین    24خط معاوضه )سوآپ( با بانک مرکزی اروپا دو برابر شده و به   (2

به موافقت با فدرال رزرو  ایجاد خط معاوضه )سوآپ(  نامهبانک ملی دانمارک  برای    30ای 

رار خواهد بود، رسیده است تا از فراهم بودن میزان  ماه برق  6میلیارد دالری که حداقل تا  

 ها اطمینان حاصل کند. کافی نقدینگی دالری و یورویی برای بانک

 

 اسپانیاهای اقتصادی سیاست  -10 -2

این  2020جوالی  7 تا تاریخ اسپانیا از کشورهایی است که به شدت درگیر ویروس کرونا جدید شد.

مورد    28385  جهان قرار گرفته است و   پنجمهزار مبتال از این نظر در رده    297  کشور با بیش از

و قرنطینه   مارس این کشور وضعیت اضطراری  15  در  مرگ ناشی از این ویروس را ثبت کرده است.

دمات به جز ها و تجاری و خهای فرهنگی، تفریحی، هتل و رستوران. کلیه فعالیتاعالم کرد  کامل

 225/18گانه شامل بسته اول؛ به حجم های سیاستی سهند. مجموعه بستهد موارد ضروری متوقف ش

میلیارد   100میلیارد یورو عالوه بر بودجه عمومی و بسته سوم؛    5میلیارد یورو، بسته دوم؛ به حجم  

میلیارد یورو افزایش   200شود تا  که تخمین زده می ها  SMEیورو تضمین دولتی برای تأمین نقدینگی  

 ها به طور مختصر به شرح زیر است:ات این بستهیابد. جزیی
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 سیاست مالی  - 1 -10 -2

های مالی برای مقابله با آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا اقداماتی که دولت اسپانیا در قالب سیاست 

ها و خانوارها ارایه برای حمایت از بنگاه  2020مارس    31و    17،  12های  انجام داده است، در تاریخ

 شود.در ادامه به آنها اشاره میشده است که  

 

 حمایت از خانوار •

پرداخت  ؛2020مارس    10در   (1 و افزایش  کرونا  به  مبتال  کارمندان  و  کارگران  به  ها 

 .پایه حقوق  درصد   70  تا درصد    60  به میزانها، از طریق بودجه تأمین اجتماعی،  شدهقرنطینه

میلیون یورو برای تأمین کمک هزینه   25 یه اعتبار تکمیلی به میزانارا، 2020مارس   12در  (2

در  غذایی  اساسی  نیازهای  )این  کودکان  اساسی  غذایی  نیازهای  تهیه  راستای  در  غذایی 

شود و از آنجا که مدارس تعطیل شده است، دولت هزینه  مدارس اسپانیا به کودکان ارایه می

 پردازد(.ها میآن را به خانواده

(« به منظور  ERTEs)   1های تعدیل استخدام ، تغییر موقتی در »برنامه2020مارس    17در   (3

سازی )مانند کاهش ساعت کاری،  خودداری از اخراج نیروی کار که شامل تسهیل و ساده 

و...(، افزایش شرایط دسترسی )مانند ارایه امکانات دورکاری(، پرداخت حق   حضور اختیاری

شده  ی بیکاری بدون افزایش حداقل مبلغ حق بیمه یا مجموع حق بیمه پرداختبیمه و مزایا

 های بازنشستگی.کارکنان به صندوق

شده، به میزان وکارهای تعطیلبرای اشخاص خوداشتغال و کسب  پرداخت حقوق غیرمترقبه (4

 . (« به مدت حداقل یک ماهSSCدرصد حقوق پایه »کمسیون تأمین اجتماعی ) 70

میلیون یورو برای بیمه اشخاص نیازمند به مراقبت )مانند   300اضافی به میزان  تأمین بوجه   (5

 از کار افتادگان، معلوالن و سالمندان(

سال   (6 بودجه  مازاد  از  استفاده  میزان    2019اجازه  به  محلی  مقامات  یورو،   300به  میلیون 

 به مراقبت.   مند منظور تأمین مالی خدمات عمومی و اشخاص نیازبه

 
1- Employment Adjustment Schemes 
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های محلی  ها و مجوز به دولتپذیری در بودجه برای انتقال بودجه بین بخشنعطافافزایش ا (7

 های قبل در خصوص بخش مسکن. برای استفاده از مازاد بودجه سال

 . آب، انرژی و مخابرات مزایای اجتماعی برای تضمین دسترسی خانوارها به  ای از  ارایه دامنه گسترده  (8

پذیری شرایط کاری، شامل انجام کار بصورت تلفنی، تعدیل ساعت  افزایش دوباره در انعطاف (9

 کاری، کاهش ساعت کاری به منظور مراقبت از کودکان. 

مارس تا پایان رفع   27های مربوط به شیوع ویروس کرونا، از  ؛ مرخصی2020مارس    27 (10

از مرخصی نمی بحران سالمتی، جزیی  استحقاقی حساب  قراردادهای های  شوند. همچنین 

 ری موقتی، لغو نشده و اجرای آنها بعد از رفع بحران عملیاتی خواهد شد. کا

های غیرضرور که بخاطر شیوع کرونا ؛ حقوق کامل کلیه شاغالن فعالیت2020مارس    30در   (11

، ساعات 2020دسامبر    31شود و در جبران آن این اشخاص باید تا  متوقف شده، پرداخت می

 کاری از دست رفته را جبران کنند.

مدت کاری یورویی برای کارکنانی که قرارداد کوتاه   430، پرداخت حقوق  2020مارس    31 (12

  اند حقوق بیکاری دریافت کنند.آنها در مدت شرایط اضطراری منقضی شده و نتواسته

 .درصد حقوق پایه 70پرداخت حقوق به کارکنان بخش مسکن به اندازه  (13

 . متاثر از شیوع ویروس کرونا، برای شش ماههای برای گروه بهاتعویق پرداخت اجاره (14

 اجاره مسکونی.  ماهه مدت زمان قراردادهایافزایش شش (15

تعویق چهارماهه پرداخت کرایه مستاجرانی که امالک موجران بزرگ )موجرانی که بیش از   (16

 اند. ملک دارند( را اجاره کرده 6

اعتباری خرد برای ارایه   طرح حمایت  -1بها، دولت دو گزینه:  برای کمک به پرداخت اجاره (17

پرداخت کمک مستقیم به   -2ماه یا  ساله، به میزان اجاره شش10وام بدون بهره با سررسید  

 یورو در هر ماه اقدام کرده است. 900میزان 

 .افزایش مدت قرارداد مدرسان دانشگاهی و محققان به میزان مدت زمان شرایط اضطراری (18

قربانیان جر (19 از  برنامه حمایت  بیارایه  که  خانمانایم خشونت جنسی،  اشخاصی  سایر  و  ها 

 نیازمند به امکانات سکونت دارند.
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 وکار ها و کسبحمایت از بنگاه •

تزریق  2020مارس    12در   (1 بر    14؛  مالیات  پرداخت  تعویق  برای  یورو  و ها  SMEمیلیارد 

 یارانه نرخ بهره به آنها.پرداخت وکارهای خوداشتغال، همچنین کسب

برای کارفرمایان بخش گردشگری در خصوص پرداخت  50ارایه   (2 تأمین درصد تخفیف  های 

 .پاره وقت اجتماعی کارمندان 

ها درخواست فوری کرده سیون اتحادیه اروپا از فرودگاهیبرای حمایت از بخش هواپیمایی، کم (3

 پذیری نشان دهند. انعطاف 1است که در خصوص صدور مجوز پرواز 

های بازنشستگی و تامین اجتماعی برای  فیف در پرداخت هزینه؛ ارایه تخ2020مارس    17در   (4

درصد    100ها  SMEاین تخفیف برای    میزانهایی که نیروی کار خود را اخراج نکنند،  شرکت

 درصد است.  75 هاو برای سایر شرکت

های کوچک و متوسط از طریق تامین مالی نصب تجهیزات حمایت از دیجیتالی کردن شرکت (5

 .نترل از راه دوردیجیتالی و ک

ها به منظور افزایش مهلت تسلیم اظهارنامه تسهیل فرایندهای اداری و نظارتی برای شرکت (6

 های مالی. مالیاتی، اعالم ورشکستگی و تهیه صورت

بینی میزان غرامت در ارایه سازوکارهای جدید به منظور تعویق قراردادهای عمومی و پیش (7

 برخی از موارد خاص. 

 یند اداری مجوزهای صادرات و واردات در بخش صنعت برای شش ماه. آتسریع در فر (8

 . وکارهای خوداشتغالی متاثر از بحران کرونا های رهنی برای کسب های وام ماهه پرداخت تعویق سه  (9

 .های تامین اجتماعی کارگران توسط کارفرمایانهای هزینهتعویق پرداخت (10

 . اص خوداشتغالهای تامین اجتماعی اشختعویق بدون بهره هزینه (11

 

 پولی و تأمین مالی کالن  سیاست   -2 -10 -2

اروپا تنظیم شده است و برخی سیاستعمده سیاست  اتحادیه  بانک مرکزی  های های پولی توسط 

 تکمیلی در سطح ملی صورت گرفته که به شرح زیر است:

 
1- Airport Slots. 
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ها و اشخاص  شرکتمیلیارد یورو ضمانت دولتی در خصوص اعطای وام به    100دولت اسپانیا تا   (1

 خوداشتغال ارایه داده است. جزییات آن ضمانت دولتی به صورت: 

سقف   ➢ بیمه    2تا  »شرکت  وسیله  به  صادرکنندگان  برای  دولتی  ضمانت  یورو  میلیارد 

های کشاورزی که  « و ضمانت دولتی برای تمدید سررسید وام 1اعتباری صادرات اسپانیا 

   « اعطا شده است. 2017سال    2مقابله با خشکسالی در چارچوب طرح »خط اعتباری  

های تأمین نقدینگی شرکتاز  میلیارد یورو برای حمایت    83ضمانت دولتی تا سقف   ➢

 بخش خصوصی. 

( به ICOمیلیارد یورو توسط بانک توسعه ملی )  100خط حمایت اعتباری جدید تا سقف   (2

میلیارد یورو برای   10یابد و از آن،  میلیارد یورو تخصیص می   20طوری که در مرحله نخست  

شود. مابقی برای و اشخاص خوداشتغال پرداخت می ها SMEارایه وام جدید و تمدید وام به 

های درصد وام  60های جدید و  درصد وام  70ای که  ها صرف خواهد شد به گونهسایر شرکت

  10رایه ضمانت دولتی  دهد. در واقع در مرحله اول اها را پوشش میتمدید شده سایر شرکت

«  3(ICOمیلیارد یورویی برای افزایش تأمین مالی خطوط اعتباری »موسسه رسمی اعتبار)

 منظور : به

 .میلیون یورو  400تخصیص خط اعتباری ویژه بخش گردشگری تا سقف  ➢

دیده  های بیشتر آسیبهای رهنی برای بخشماهه بازپرداخت اقساط وامتعویق سه ➢

های رهنی را ها و مالکانی که مسکنشخصی، خوداشتغال  هایشامل بخش مسکن

 دهند.اجاره می

شرکت  ➢ و  دولتی  بخش  آنها  مالکان  که  امالکی  اجاره  پرداخت  بزرگ تعویق  های 

 ساختمانی خصوصی است. 

 .کنندگان مانند اعتبارات خرید کاالها و خدمات ها و اعتبارات غیررهنی مصرف تعویق وام  ➢

 .برای مدت یک سال «  4های »دبیرخانه دولتی گردشگری بازپرداخت بهره و اصل وام توقف   ➢

 .وکار اعطاشده توسط وزارت صنعتهای کسبتعویق بازپرداخت وام ➢

 
1- Spanish Export Insurance Credit Company   
2- The special 2017 drought credit lines 

3- Instituto de Crédito Oficial 

4- Secretariat of State for Tourism 
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 . 2020آپریل  17ممنوعیت فروش استقراضی در بازار سهام اسپانیا تا  (3

منظور تأمین  « به 1اوراق بهادار سیون ملی بازار  ی تصویب یک ابزار پولی جدید برای تقویت »کم  (4

 . « 2گذاری تجمیعی های سرمایه گذاری در چارچوب »طرح های مدیریت سرمایه نقدینگی شرکت 

 

 های ارزی و تجاریسیاست   -3 -10 -2

 های زیر را در حوزه ارزی و تجاری برای حمایت از اقتصاد خود به اجرا در آورده است: اسپانیا سیاست 

شد،  همان (1 اشاره  نیز  باال  در  که  ارایه  طور  برای  اعتباری  برای  اسپانیا  دولتی  ضمانت 

 قرار داده است.  صادرکنندگان به وسیله »شرکت بیمه اعتباری صادرات اسپانیا«

 های راهبردی. ( در بخشFDIگذاری مستقیم خارجی )اجازه نظارت و دخالت دولت در سرمایه (2

 
 

 بندی جمع  -11 -2

های پولی و مالی و همچنین  ای از سیاست اند مجموعه تمامی کشورهایی که با بحرون کرونا روبرو شده 

وکارها برای جلوگیری یا حداقل کاهش تبعات رکود اقتصادی  ارزی را برای حمایت از خانوارها و کسب 

ا از خانوارها در قیاس  اند. کشورهای اروپایی بیشترین حمایت ر و تقلیل رفاه اقتصادی به اجرا در آورده 

های  دهد که دولت ایران نیز باید مجموعه متنوعی از سیاست اند. این نشان می با سایر کشورها داشته 

ی  ها سیاست حمایتی در حوزه پولی و مالی و حمایت از خانوارها را به مرحله اجرا درآورد. بسیاری از  

وکارها را مورد توجه قرار داده است  های بالعوض به خانوارها و کسب پرداخت   اجرا شده در سایر کشورها 

های اعتباری متمرکز است، ضمن اینکه  های پیشنهادی به سیاست در حالی که در ایران عموم سیاست 

هایی که  شروط زیادی نیز در نظر گرفته شده است. مجموعه سیاست   مندی از برخی از آنها برای بهره 

 آورده شده است.   ( 1- 2) اند به صورت مختصر در جدول  نتخب به اجرا درآورده کشورهای م 

 

 
1- National Securities Market Commission 

2- Collective Investment Schemes 
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 اعالمی کشورهااقتصادی  هایخالصه سیاست  -1-2جدول  

 کشورها
 سیاست مالی 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن 
های ارزی و سیاست 

 هاحمایت از بنگاه حمایت از خانوارها تجاری 

میلیارد   112اختصاص بیش از  − آمریکا 

های بهداشتی، برای مراقبت دالر

های  های استعالجی، واممرخصی

های وکارهای کوچک و کمککسب

 المللی. بین

پرداخت میلیارد دالر برای  301 −

دالر به هر فرد  1200 میمستق 

دالر به هر کودک   500بزرگسال و 

 .ریپذب یآس  ی در خانوارها

میلیارد دالر برای    250اختصاص  −

پرداخت بیمه بیکاری به میزان هر 

 دالر. 600هفته 

روزه اقساط وام  60تعویق  −

 دانشجویی 

  تأخیر مهلت تشکیل پرونده  −

 مالیات بر درآمد اشخاص. 

مالی  های کمکی و هامشوقارایه  −

با  حفظ کارمندان   ی ها برابه شرکت

 .دحقوق و دستمز پرداخت

ها و مارستانیب ی برا  اضافی ودجهب −

 . یبهداشت ی هامراقبتی هارساختیز

-و دولت هاالتیبه ا کمک بالعوض −

 .یمحل ی اه

در حقوق و  یاتیتعهدات مال قیتعو −

 .دستمزد

 درصد.   0/ 25تا    صفر درصد به بازه    1/ 5کاهش نرخ بهره از   −

 خرید اوراق بهادار خزانه و نمایندگی.  −

تأمین نیازهای افزایش یافته به استقراض شبانه و   −

 قراردادهای بازخرید روزانه. 

 ها. کاهش هزینه پنجره تنزیل برای بانک  −

 حمایت از جریان اعتبار از طریق صندوق تثبیت ارزی.  −

  ی تجار   ی انتشار اوراق مال   ل ی تسه الت برای  ارایه تسهی  −

 . ها شهرداری   و   ها توسط شرکت 

ارایه تسهیالت برای تأمین مالی طیف وسیعی از اوراق   −

 گذاری. سرمایه 

منظور خرید  پذیر به ارایه تسهیالت به موسسات سپرده  −

 اوراق بهادار از بازار اولیه. 

 . ها شرکت ارایه تسهیالت اعتباری بازار اولیه اوراق مالی   −

 . پرداخت تسهیالت اعتباری بازار ثانویه اوراق شرکتی −

 .ارایه طرح تسهیالت اوراق مبتنی بر دارایی −

های رهنی به  تعویق اجرای احکام مصادره امالک وام −

 . روز 60مدت 

 .های رهنیماهه بازپرداخت اقساط وام 12تعویق  −

های کاهش هزینه −

خطوط فعلی معاوضه 

)سوآپ( ارزی با 

های مرکزی بانک 

بزرگ و افزایش 

سررسید آن در 

 فارکس. 

گسترش خطوط  −

معاوضه ارزی با سایر 

 های مرکزی.بانک 

میلیارد دالر  125/1اختصاص  − کانادا 

( برای نظام  GDPدرصد  05/0)

 سالمت و مراقبت بهداشتی. 

اعتبار مالیاتی برای مالیات بر   −

و   (GST، خدمات )فروش کاالها

 صندوق حمایت از جامعه بومی. 

  75/0به   75/1کاهش نرخ بهره استقراض شبانه از  −

 درصد.

اندازی ترتیبات راه −

خطوط اعتباری  

سوآپ )معاوضه( دالر  
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 کشورها
 سیاست مالی 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن 
های ارزی و سیاست 

 هاحمایت از بنگاه حمایت از خانوارها تجاری 

افزایش اعتبار مالیاتی برای درآمد  −

 حاصل از مراقبت از کودکان.

واکنش   ی ایمزادر قالب برنامه  −

حدود  (CERB) کانادا ی اضطرار

( GDPدرصد  3/2میلیارد دالر ) 52

 برای کمک مستقیم به خانوارها. 

  ل یکه به دل یبه کارکنانپرداخت  −

کرونا درآمد خود را از دست   وعیش

دالر  2000ماهانه  به صورت اندداده

 . ماه( 4حداکثر  ی کانادا)برا

خانوارهای کم درآمد به میزان  به  −

 150دالر برای بزرگساالن و  300

دالر برای کودکان پرداخت اعتباری 

 انجام خواهد شد. 

  یاتیمال ی ها مهلت پرداخت −

  توانندیاست و افراد م افتهی شیافزا

  چیهشهریور(  10)آگوست  31تا 

 نداشته باشند.  یپرداخت

دالر  اردیلیم  85حدود  صیتخص −

  تیحما ی ( براGDPدرصد  7/3)

 قتعوی شامل  وکارها،کسب  میمستق 

و  ها، مالیات بر فروششرکت  اتیمال

 دستمزد. ارانهپرداخت ی

درصد دستمزد  75پرداخت معادل  −

کارکنان برای مدت سه ماه به شکل 

کارفرمایانی در بخش  یارانه به 

درصد از  30خصوصی که بیش از 

 درآمد خود را از دست داده باشند.

گسترش برنامه بازخرید اوراق قرضه برای همه  −

 سررسیدها. 

 اندازی تسهیالت خرید ضمانت بانکی. راه −

عملیات گسترش فهرست وثایق واجد شرایط برای  −

-( جز وامSLFبازخرید برای تسهیالت نقدینگی درجا )

 . ای غیررهنیه

در بازار ثانویه اوراق  رهنی اوراق ازحمایت و خرید  −

 رهنی. 

های غیررهنی اشخاصی که افزایش موقتی میزان وام −

 کنند. تعهد می SLFبرای 

ها از بانک مرکزی با افزایش در سقف استقراض بانک −

 میلیون دالر.   1000میلیون دالر به  250ارایه وثایق، از 

ای در وثیقه ینگ ینقدتأمین  التیتسه ی اندازراه −

 . یموسسات مالراستای تأمین نیازهای موقتی  

 که بعنوان( PMMP) ی بازار پول استان در دیبرنامه خر −

 . هایی استییدارا   دیخر التیتسه

 25/2کاهش نرخ ذخیره سپر ثبات مالی داخلی از  −

 درصد.  1های موزون به ریسک، به داراییدرصد 

شده دولت تا سقف  تضمین های رهنیوام دیبرنامه خر −

 ر.دال  اردیلیم  50

-آمریکا همراه با بانک

های مرکزی ژاپن،  

منطقه یورو، بریتانیا،  

ایاالت متحده آمریکا و 

سوییس به منظور 

افزایش تأمین 

 نقدینگی. 
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 کشورها
 سیاست مالی 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن 
های ارزی و سیاست 

 هاحمایت از بنگاه حمایت از خانوارها تجاری 

 4/0میلیارد دالری )حدود  10تسهیالت اعتباری  −

گذاری دولتی ( به دو شرکت سرمایهGDPدرصد 
.Crown 

  5اعتبار مازاد موسسه اعتباری مزارع کانادا به میزان  −

وکارهای بخش  ه تولیدکنندگان، کسبمیلیارد دالر ب

 .کشاورزی و فرآوری غذایی

تجهیزات بهداشتی،  تأمین هزینه  − آلمان 

ها و افزایش ظرفیت بیمارستان 

 تحقیق و توسعه )تولید واکسن(.

کار   ارانهیگسترده به  یدسترس −

( به منظور Kurzarbeitمدت )کوتاه 

 . حفظ شغل و درآمد کارگران

مراقبت از    ی ایگسترش مزا −

 . درآمدکم نیوالد ی کودکان برا

درآمد  حداقلتر به آسان یدسترس −

 . خود اشتغالافراد  ی براپایه 

 

 ییوروی اردیل یم 50کمک بالعوض  −

 به صاحبان مشاغل کوچک و افراد 

بدون  یاتیق مالیعوو ت لاغتشا خود

 برای آن آنها. سال  انیبهره تا پا

ها را به ضمانت وام یدولت دسترس −

مختلف  ی هابا اندازه ی هابنگاه  ی برا

گسترش  وروی اردیلیم  822حداقل تا 

 GDPدرصد  24که حدود  دهدی م

 است. 

 سیاست پولی بانک مرکزی اروپا: 
تا  وروی اردیلیم  120  ی به میزاناضاف یهاییدارا دیخر −

 .2020سال  انیپا

عرضه موقتی »تخصیص کامل حراج وجوه«، تسهیالت   −

تأمین نقدینگی با نرخ ثابت براساس تسهیالت  

تر که در راستای عملیات  گذاری با شرایط مطلوب سپرده 

تا    2020  ژوئن تأمین مالی مجدد با بازه زمانی بلندمدت از  

 شود. ارایه می   2021  ژوئن 

های اضافی میلیارد یورو دارایی 750برنامه خرید  −

 . 2020های خصوصی و عمومی تا آخر سال بخش 

های واجد شرایط تحت برنامه گسترش دامنه دارایی −

 . (CSPPشرکت ) خرید بخش

ای برای عملیات تر کردن استانداردهای وثیقهآسان −

 تأمین مالی مجدد در منطقه یورو.

های سپر  تی عدم رعایت استاندارد نسبتاجازه موق −

 های ثبات نقدینگی. سرمایه و نسبت

- 
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 کشورها
 سیاست مالی 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن 
های ارزی و سیاست 

 هاحمایت از بنگاه حمایت از خانوارها تجاری 

ای به مقامات پولی اجازه اجرای سیاست ضدچرخه −

 . ECB کشورهای عضو توسط

و  های وامبنددر الزامات طبقه  یموقت پذیری انعطاف −

های غیرجاری برای تسهیالتی که با ضمانت  ذخیره وام

 عمومی پرداخت یا امهال شده است. 

 

 سیاست نظام بانکی آلمان در سطح ملی:
ها از ای بانککاهش نسبت سپر سرمایه ضدچرخه −

 درصد به صفر.  25/0

میلیارد یورو دیگر برای تأمین مالی  100تخصیص  −

واسطه  ها بهمدت شرکتمجدد نیازهای نقدینگی کوتاه

 (. KFWبانک توسعه عمومی )

میلیارد یورو به صندوق ثبات مالی    100تخصیص   −

 (WSF برای حمایت مستقیم از سهام شرکت ،)  های بزرگ

 دیده از کرونا. آسیب 

  ی برامیلیارد یورویی  2/3بودجه  − ایتالیا 

  یبهداشت ی هامراقبت  نظام تیتقو

 .اناز شهروند  حفاظتو  ایتالیا

  میلیارد یورویی برای  3/10بودجه  −

اقدامات مربوط به حفظ شغل و  

و   یکار شدهاز کارگران ب تیحما

 خوداشتغال. اشخاص 

از   تیحما ی برا میلیارد یورو  4/6 −

 و اتیپرداخت مال تعویقمشاغل، 

 . های شهردار تسهیالت رفاهی ضوقب

با  ی اعتبار حمایتمیلیارد یورو  1/5 −

حدود  در دسترس قرار دادنهدف 

  ینگیاز نقد وروی اردیلیم  350

های بانک مرکزی اروپا عالوه بر اجرای سیاست

 )مانند آلمان(، در سطح ملی:

 یبرخ ی بازپرداخت وام برا ی برا یمهلت قانونافزایش  −

 ها. ه برداشتو اضاف های رهنیها، وامSMEاز خانوارها و 

 . SMEsضمانت دولت در مورد وام به  −

و   یمال  ی هاشرکت ی برای اتیمالی تعویق هامشوق −

 . یرمالیغ

- 
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 کشورها
 سیاست مالی 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن 
های ارزی و سیاست 

 هاحمایت از بنگاه حمایت از خانوارها تجاری 

 ی ( براGDPدرصد از  20معادل)

 . هارمشاغل و خانوا

به بانک توسعه   دولت  ی ورو ی اردی ل یم 5/0ضمانت  −

 متوسط و بزرگ.  ی ها شرکت  یتأمین مال ی برا یالتیا

  بانک مرکزی اروپاابتکارات انجام شده  ی در راستا −

بدون رعایت   ی موسسات مالیموقت  تیامکان فعال

و نقدینگی فراهم شده  هیسرماهای استاندارد نسبت 

 است. 

ی برای  ارشگراز تعهدات گز یبرخ افزایش مهلت −

 ها گر بانکمیتنظ بازرس و

کره  

 جنوبی 

  ی هامراقبتتخصیص بودجه به  −

اقدامات  ی از جملهبهداشت 

 ی هانهیو هز شی، آزمای ریشگیپ

از  تیو حما  تسهیالت ی،درمان

 .ی موسسات پزشک

به   خانوارها هب  تخصیص بودجه −

به   بالعوض منظور پرداخت

 . شده نهی قرنط ی خانوارها

ارایه  از حفظ اشتغال،  یبانیپشت −

 ی هاخانواده ی برا یمصرف ی هاکوپن 

از  ی اضطرار ی بانی کم درآمد و پشت

 خانواده.

در اقدامات تخصیص بودجه به  −

ی به منظور ارایه جوامع محل  سطح

  تی فعال ی نامه براوام و ضمانتارایه   −

از دستمزد و  یبان یو پشت ی تجار

 کوچک. کارهای وکسب اجاره

 ی افزوده برا بر ارزش اتیکاهش مال −

 .لاغتشخوداافراد 

  شامل که اتیپرداخت مال قیتعو −

 ی هااتیاز مال ی اگسترده فیط

ل  اغتشخود امشاغل کوچک و افراد 

، گردشگری ، یپزشک ی هادر بخش

 ی هابخش ریو سا داری ، مهمانساخت

 از شیوع ویروس کرونا است.  تأثرم

دسترسی   لیو تسهاتخاذ سیاست پولی همسازی  −

 . ی نگینقد  ی بهمال ستم یس

 . درصد 75/0درصد به   25/1از  هیپا  بهره کاهش نرخ −

بازار   اتیعمل قیاز طر نقدینگی  دمقدار نامحدو جادیا −

 . (OMOs)باز 

  در طیکنندگان واجد شراشرکت  فهرست افزایش −

OMO  ی بانک  ریغ یموسسات مال مانند . 

اوراق مانند   OMO  ی برا طیواجد شرا قایگسترش وث −

 ی هاها و سازماناوراق قرضه شرکت  یو برخ ی بانک

 .یدولت

تریلیون    1/ 5به میزان  کره    ی دار اوراق بهادار خزانه   د ی خر  −

 وون. 

 5  ها از بانک مرکزی به بانک التیسقف تسهافزایش  −

 . (GDP درصد 26/0)حدود   نوو ونیلیتر

 سوآپخط ایجاد   −

 اردی لیم  60دوجانبه 

  رزرو با فدرالی دالر 

 آمریکا.

در  افزایش سقف  −

-پیمانداشتن  اریاخت

  50 های آتی ارز به

-بانک هیدرصد سرما

  40)قبالً  یداخل ی ها

 250( و بود رصدد

 ی هابانک ی درصد برا

 200قبالً ) یخارج

 .درصد(
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 کشورها
 سیاست مالی 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن 
های ارزی و سیاست 

 هاحمایت از بنگاه حمایت از خانوارها تجاری 

ی هانهیهزتأمین  و  یمحل ایای هد

 . زندگی افراد محلی

اقدامات  تخصیص بودجه برای  −

کاهش   ی شاملدرآمدحمایت 

از   دیخر ی بر مصرف برا اتیمال

 خودکار.های فروشنده دستگاه 

ان صاحب ی برا  اتیکاهش مال −

 ی تجار  انکه اجاره مستاجرامالکی 

 . را کاهش دهند 

 25/0به  درصد (5/0- 75/0از بازه )  نرخ بهرهکاهش   −

 به نقدینگی.  SMEsی دسترس شیافزا به منظور درصد

 اتی موقت مال تعلیق  −

بر   ی درصد 1/0

تعهدات ارزی  

 ای سپردهریغ

 ی. مؤسسات مال

حداقل  کاهش  −

نسبت پوشش  

  ی برا ی ارز ینگینقد

درصد   80از ها بانک

 . درصد  70 به

افزایش حداقل حقوق بازنشستگی  − ترکیه 

 لیر. 1500لیر به   1000ماهیانه از 

میلیارد لیری    2بودجه مکمل  −

 برای کمک به خانوارهای نیازمند. 

 التیپرداخت پاداش تعط −

ماه  ی به جا لیدر آپر بازنشستگان

 ژوئن. 

تسهیل و تشویق دورکاری و   −

انعطاف در حضور کارکنان در  

 های خصوصی و دولتی. بخش 

ها برای کاهش و تعویق مالیات −

صنایع آسیب دیده )به ویژه  

 گردشگری(.

پشتیبانی مستقیم از شرکت   −

پیمایی ترکیه و سایر نهادهای  هوا

 آسیب دیده. 

 اتیپرونده مال  لیمهلت تشک دیتمد −

 ها.و شرکت  ی بر درآمد شخص

تعویق حق بیمه تامین اجتماعی به  −

 ماه برای صنایع منتخب.  6مدت 

  75/9درصد به   75/10از  ی کاهش نرخ بهره بانک −

 درصد.

 ارایه تسهیالت شبانه و روزانه در بازار بین بانکی.  −

عنوان ها به و شرکت  یاوراق بهادار دولت رشیذعالم پا −

 .وام هیبه منظور ارا هیترک ی توسط بانک مرکز قهیوث

از دولت توسط   ،یاوراق بده دیسقف حجم خر شیافزا −

 . بازار باز اتیها در چارچوب عملبانک 

 ی « برایارز ریاستاندارد »نسبت ذخا ی درصد  5کاهش  −

عرضه اعتبار را   ش یافزا ی هااست ی که س ییهابانک 

 اجرا کنند. 

افزایش تخفیف در  −

ای های بهرههزینه

صادرکنندگان و  

خدمات ارزآور، در 

چارچوب طرح  

»تخفیف مجدد 

 70« که 1اعتبار 

درصد این تخفیفات 

های  برای بنگاه 

کوچک و متوسط 

 
1- Rediscount Credit 
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 کشورها
 سیاست مالی 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن 
های ارزی و سیاست 

 هاحمایت از بنگاه حمایت از خانوارها تجاری 

و الزامات کار  نی قوان لیتسه −

وقت از جمله کاهش حداقل بازه پاره

 قرارداد. یزمان

بر ارزش افزوده   اتیسهم مال قیتعو −

سه ماه   ی منتخب براهای بنگاه 

 ماه.  6و ژوئن به مدت می ،آپریل

  یمال  نیتام نهیپرداخت کمک هز −

  تی حفظ ظرف ی به صادرکنندگان برا

 در طول فروکش کردن بحران.

ای توسط  پرداخت تسهیالت یارانه −

ها  های دولتی به همه بنگاه بانک 

مشروط بر حفظ سطح فعلی اشتغال  

 خود.

ها )اصل  SME  ی پرداخت بده تعویق   −

حداقل سه    ی برا ها  بانک   توسط   و بهره( 

 . ماه 

با   صنعت-تجارت ی کارت اعتبار −

اعتبار در   ریل  25000حداکثر 

دسترس صنعتگران و تجار کوچک 

 .ردیگی قرار م دهید بیآس

  تیاعتبار محدود ن یصندوق تضم −

  8/3ها را از SMEوام به  ی اعطا

  شی دالر افزا  اردیلیم  7/7به  اردیلیم

 .دهدی م

منظور ارایه ها بهتوصیه بانک مرکزی ترکیه به بانک −

ها در راستای سیاست  تسهیالت مضاعف به شرکت

 وقفه جریان اعتبار«.»تأمین بی

 گسترش دامنه وثایق واجد شرایط در عملیات بازار باز.  −

ها خواسته شده از هرگونه ایجاد وقفه در  از بانک −

وکارها خودداری کنند و در محاسبات فعالیت کسب

انداز اعتباردهی خود، ریسک اعتباری  تنظیم چشم 

 وکارها را کاهش دهند. کسب

مهال شده را های اها داده شد تا وامه بانکاین اجازه ب −

حتی اگر این   های جاری در نظر بگیرند،جزیی از وام

روز بازپرداخت   30شده مجدداً تا مهالهای اوام

 نشوند. 

بازپرداخت آن  دیروز از سررس 180که   یوقتاً، مطالباتم −

  رند،یگمیقرار  ی رجاریگذشته، در طبقه مطالبات غ 

 روز بوده است.  90مهلت قبالً  نیکه ا یدر حال

  های پرداخت اصل و بهره وام   ی ماهه برا حداقل سه   ق ی تعو  −

 . ی مصرف   ی کاالها   د ی خر 

  90به  درصد    80افزایش نسبت »ارزش وام به وثیقه« از   −

 های رهنی. درصد در وام 

ها بزرگ  های وام شرکت افزایش سرعت ارزیابی درخواست  −

 ها. SMEو  

(SMEsتعلق می )-

طرح،  یرد. در این گ

دولت بخشی از 

ای های بهرههزینه

های پرداخت شده  وام

توسط صادرکنندگان 

دهد تا را عودت می

انگیزه افزایش عرضه  

ارز را در بازار داخلی 

 ترکیه تقویت شود.
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 کشورها
 سیاست مالی 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن 
های ارزی و سیاست 

 هاحمایت از بنگاه حمایت از خانوارها تجاری 

مستقر در تکنوپارک به  ی هابنگاه  −

مدت دو ماه از پرداخت اجاره معاف  

 هستند. 

به   ی ریل ونیلیم  6 نهیکمک هز −

  یمواد ضدعفون دکنندهیتولهای بنگاه 

 ی. محافظت  حصوالتم ریو سا کننده

ها برای تسهیل شرایط دسترسی افراد و  درخواست از بانک  −

 ها به اعتبار. بنگاه 

های اعتباری  پرداخت، در کارت کاهش نسبت حداقل پیش  −

 درصد.   20درصد به    30از  

تا دسامبر    ی اعتبار   ی ها ت بازپرداخت اعتبارات کار   ق ی تعو  −

2020 . 

کنترل نوسانات    ی برا   ی فروش استقراض   ت ی اعمال ممنوع  −

 . ه ی ترک   ه ی در بازار سرما   مت ی ق 

 سهام و اوراق بهادار.   مت ی نوسان ق   ی ها کاهش دامنه  −

« معامالت  عه ی »حساب ود   زان ی در م   شتر ی ب   ی ر ی پذ انعطاف  −

 . ی اوراق مال 

 اوراق بهادار توسط ناشر اوراق.   د ی بازخر   ت ی لغو محدود  −

 ی. مال ی ادوره ی هاگزارش هی مهلت ارا شیافزا −

  یحقوق در زمان مرخص شیافزا − فرانسه 

 .مارانیب ی برا یاستعالج

 ی درمان  مهیب شیموثر کردن و افزا  −

 . و مراقبان آنها مارانیب ی برا

کارفرمایانی که ساعات کاری را  −

کار خود ودهند یا کسبکاهش می 

کنند ملزم هستند که را تعطیل می 

درصد حقوق ناخالص کارکنان  70

را به کارکنان بپردازند. دولت هزینه 

تعویق پرداخت تامین اجتماعی و   −

و کار ها مالیات برای شرکت ها، بنگاه 

 آفرینان.

 انیاز جر  ییورو ی اردیلیم 4 تیحما −

 ها. استارتاپ  ی نقد

های SMEحمایت مالی مستقیم از  −

 آسیب دیده و کارگران.

انداختن پرداخت اجاره  قیبه تعو −

SMEدهید ب یآس ی ها. 

های بانک مرکزی اروپا عالوه بر اجرای سیاست

 )مانند آلمان(، در سطح ملی:

 18ها از بانک ی اضدچرخه هیسرما)بافر( نسبت سپر  −

 یافت. مارس به صفر کاهش 

ها  SME ی برا ی ترگسترده  یفرانسه دسترس  یبانک مل −

 .مجدد فراهم کرد یمال  نیتام  نهیدر زم

- 
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 سیاست مالی 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن 
های ارزی و سیاست 

 هاحمایت از بنگاه حمایت از خانوارها تجاری 

این کمک را به ازای هر فرد حداکثر  

برابر حداقل دستمزد  5/4به مقدار 

 د گرداند.به کارفرمایان بازخواه

 .ی کاریب ی ایگسترش مزا −

)شامل   یگسترش حقوق اجتماع −

افراد   ی ایو مزا یرفاه ی ایحداقل مزا

 .(ابیتوان

ها و  SME نی دولت در مناقشه ب −

ها کننده نهاده   نیتام ای ی مشتر

 خواهد کرد. ی گریانج یم

یورویی  1500امکان دریافت کمک  −

کوچک و افراد   اریبس ی هابنگاه  برای 

 .خوداشتغال

ها صورت SMEها و VSEبرای  −

های آب، گاز، برق و اجاره  حساب

 افتد. بهای زمان بحران به تعویق می

 

افراد خود اشتغال و دارای شغل   − دانمارک 

آزاد که گردش مالی آنها بیش از 

درصد کاهش داشته، برای دوره   30

سه ماهه حمایت نقدی به میزان  

خسارتشان )حداکثر  درصد از  75

یورو در ماه( از دولت دریافت   3100

 کنند. می 

برای دانشجویان که اغلب مشاغل   −

های بیشتر  پاره وقت در بخش

آسیب دیده دارند، سقف وام  

 دانشجویی افزایش یافته است. 

هایی که در معرض خطر برای بنگاه  −

  درصد از کارگران هستند، 30اخراج 

اج به شرط اینکه هیچ کارگری اخر

درصد حقوق   75نشود، دولت 

درصد حقوق  90نیروهای ثابت و  

 کند. نیروهای ساعتی را پرداخت می 

اقتصادی که گردش مالی های بنگاه  −

درصد کاهش داشته،    40آنها بیش از 

طی یک دوره سه ماهه حمایت 

های درصد هزینه  80نقدی تا سقف 

 کنند. ثابت خود دریافت می 

های بانک مرکزی اروپا ه بر اجرای سیاستعالو

 )مانند آلمان(، در سطح ملی:

ها از یک درصد  ای بانکنسبت سپر سرمایه ضدچرخه −

 به صفر کاهش یافت. 

بانک ملی دانمارک امکان دریافت تسهیالت یک   −

درصد و تسهیالت سه   35/0ای را با نرخ منفی هفته 

 ها فراهم کرد.بانکماهه را با نرخ بهره متغیر برای 

خط معاوضه )سوآپ( با بانک مرکزی اروپا دو برابر  −

 میلیارد یورو رسید.   24شده و به 

ای نامه بانک ملی دانمارک با فدرال رزرو به موافقت  −

میلیارد دالری که  30  برای ایجاد خط معاوضه )سوآپ(

 ماه برقرار خواهد بود، رسید.  6حداقل تا 

با توجه به این که  −

ک سیاست نرخ  دانمار

میخکوب شده ارز را 

بانک کند،  دنبال می 

ملی دانمارک نرخ  

بهره سیاست گذاری 

مارس با  20از  را

واحد درصد  15/0

درصد  -6/0افزایش به 

 رساند.  

خط معاوضه   −

)سوآپ( با بانک  



 

82 
 

 کشورها
 سیاست مالی 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن 
های ارزی و سیاست 

 هاحمایت از بنگاه حمایت از خانوارها تجاری 

که به  هایی های ثابت بنگاه هزینه −

دلیل طرح اقدامات پیشگیرانه مجبور 

به تعطیلی هستند برای یک دوره سه  

 شود.می ماهه به طور کامل جبران

حقوق دوران مرخصی استعالجی  −

مبتالیان به کرونا به طور کامل  

 شود.توسط دولت پرداخت می 

برگزارکنندگان   ان یجبران ز  ی برا −

  تیممنوع  لیکه به دل دادهایرو

 ون یلیم  13 انده دی د  انیتجمعات ز

 در نظر گرفته شده است.  وروی

مهلت پرداخت مالیات بر ارزش  −

افزوده و مالیات بر درآمد افزایش 

 است.  یافته

ها اجازه داده شد  به شرکت  −

کارشان را وهای احتمالی کسب زیان

الحساب لحاظ کنند و مالیات علی 

 کمتری پرداخت کنند. 

های هایی برای تضمین وامبرنامه  −

و ها SMEهای بزرگ، دریافتی بنگاه 

 صنعت گردشگری طراحی شده است. 

مرکزی اروپا دو برابر 

میلیارد   24شده و به 

یورو رسید. همچنین  

بانک ملی دانمارک با  

به  فدرال رزرو

ای برای نامه موافقت 

ایجاد خط معاوضه 

میلیارد  30)سوآپ( 

  6دالری که حداقل تا 

ماه برقرار خواهد بود،  

رسیده است تا از 

فراهم بودن میزان 

کافی نقدینگی دالری  

ها و یورویی برای بانک

 اطمینان حاصل کند. 



 

83
 

 کشورها
 سیاست مالی 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن 
های ارزی و سیاست 

 هاحمایت از بنگاه حمایت از خانوارها تجاری 

های کوچک و  دسترسی بنگاه  −

متوسط به اعتبار صادراتی افزایش 

 یافت. 

 1/0دانمارک، نروژ و سوئد هرکدام  −

میلیارد یورو تضمین دولتی برای 

هواپیمایی اسکاندیناوی در نظر 

 گرفتند. 

درصد   70درصد تا  60پرداخت  − اسپانیا 

کارمندان به کارگران و  پایه حقوق

مبتال به کرونا، از طریق بودجه  

 تأمین اجتماعی. 

میلیون یورو برای تأمین  25ارایه  −

کمک هزینه غذایی در راستای تهیه  

 نیازهای غذایی اساسی کودکان. 

پرداخت حقوق غیرمترقبه به   −

و  اشخاص خوداشتغال و کسب 

  70شده به میزان کارهای تعطیل

 1درصد حقوق پایه به مدت حداقل  

 ه. ما

 300 زانیبه م  یبوجه اضاف   نیتأم −

اشخاص  مهیب ی برا وروی ونیلیم

میلیارد یورو برای تعویق  14تزریق  −

و  و کسبها SMEپرداخت مالیات بر 

کارهای خوداشتغال، همچنین  

 پرداخت یارانه نرخ بهره به آنها. 

 انیکارفرما ی برا فی درصد تخف 50 −

در خصوص  ی بخش گردشگر

 یاجتماع نیتأم ی هاپرداخت

 کارمندان پاره وقت. 

های تخفیف در پرداخت هزینه −

بازنشستگی و تامین اجتماعی برای 

هایی که نیروی کار خود را شرکت

 اخراج نکنند. 

کردن  یتالیجیاز د  تیاحم −

کوچک و متوسط از   ی هاشرکت 

های بانک مرکزی اروپا عالوه بر اجرای سیاست

 )مانند آلمان(، در سطح ملی:

میلیارد یورو ضمانت دولتی در    100دولت اسپانیا تا   −

خوداشتغال  ها و اشخاص  خصوص اعطای وام به شرکت 

 ارایه داده است. 

میلیارد یورو ضمانت دولتی برای اعطای وام به  2 −

 صادرکنندگان. 

  تی حما ی برا وروی ارد یلیم  83تا سقف  یضمانت دولت −

 . ی بخش خصوص ی هاشرکت  ینگ ینقد نیاز تأم

میلیارد یورو   100خط حمایت اعتباری جدید تا سقف  −

 .توسط بانک توسعه ملی

های رهنی برای بازپرداخت اقساط وامماهه تعویق سه −

های دیده شامل بخش مسکنهای بیشتر آسیببخش

های رهنی  ها و مالکانی که مسکنشخصی، خوداشتغال

 دهند.را اجاره می

  نظر گرفتن اعتباردر  −

برای ارایه ضمانت  

دولتی برای 

صادرکنندگان به 

وسیله »شرکت بیمه 

اعتباری صادرات 

 . اسپانیا«

اجازه نظارت و  −

دخالت دولت در  

گذاری سرمایه

مستقیم خارجی  

(FDI در بخش ) های

 راهبردی. 
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 کشورها
 سیاست مالی 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن 
های ارزی و سیاست 

 هاحمایت از بنگاه حمایت از خانوارها تجاری 

به مراقبت )مانند از کار    ازمندین

 .افتادگان، معلوالن و سالمندان(

ارایه مزایای اجتماعی برای  −

تضمین دسترسی خانوارها به آب، 

 انرژی و مخابرات. 

پذیری شرایط کاری، شامل انعطاف −

انجام کار بصورت تلفنی، تعدیل  

اعت کاری، کاهش ساعت کاری  س

 به منظور مراقبت از کودکان.

حقوق کامل کلیه شاغالن  −

های غیرضرور که بخاطر  فعالیت 

شیوع کرونا متوقف شده، پرداخت 

 شود. می

یورویی به  430پرداخت حقوق  −

مدت کارکنانی که قرارداد کوتاه

کاری آنها در مدت شرایط اضطراری 

حقوق  اند منقضی شده و نتواسته

 بیکاری دریافت کنند. 

پرداخت حقوق به کارکنان بخش  −

درصد حقوق  70مسکن به اندازه  

 پایه.

 زاتینصب تجه یمال  نیتام قیطر

 و کنترل از راه دور. یتالیجید

اظهارنامه   میمهلت تسل شیافزا −

 ه یو ته ی اعالم ورشکستگ ،یاتیمال

 . یمال ی هاصورت

 یمجوزها ی ادار  ندیدر فرآ  عیتسر −

صادرات و واردات در بخش صنعت 

 ماه.  6 ی برا

به منظور   دیجد یسازوکارها هیارا −

و  یعموم ی قراردادها  قیتعو

از  یغرامت در برخ زانیم  ین یبش یپ

 موارد خاص.

های  ماهه پرداختتعویق سه −

وکارهای های رهنی برای کسبوام

 خوداشتغالی متاثر از بحران کرونا.

های های هزینهتعویق پرداخت −

تامین اجتماعی کارگران توسط  

 کارفرمایان. 

  نی تام ی هانهیبدون بهره هز قیتعو −

 اشتغال.  اشخاص خود یاجتماع

تعویق پرداخت اجاره امالکی که مالکان آنها بخش  −

 های بزرگ ساختمانی خصوصی است. دولتی و شرکت

کنندگان  اعتبارات غیررهنی مصرفها و تعویق وام −

 .مانند اعتبارات خرید کاالها و خدمات

  یدولت رخانهی»دب ی هاتوقف بازپرداخت بهره و اصل وام  −

 سال.  1مدت  ی« برای گردشگر

وکار اعطاشده توسط  های کسبتعویق بازپرداخت وام −

 وزارت صنعت. 

ممنوعیت فروش استقراضی در بازار سهام اسپانیا تا  −

 .2020آپریل  17

  م یمستق ی گذارهیاجازه نظارت و دخالت دولت در سرما −

 . ی راهبرد ی ها( در بخش FDI) یخارج

 ونی سی»کم تیتقو ی برا دیجد یابزار پول کی بیتصو −

  ینگینقد  نیمنظور تأمبازار اوراق بهادار « به یمل

در چارچوب   ی گذارهیسرما تیریمد ی هاشرکت 

 «.ی عیتجم ی گذارهیسرما ی ها»طرح
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 کشورها
 سیاست مالی 

 سیاست پولی و تأمین مالی کالن 
های ارزی و سیاست 

 هاحمایت از بنگاه حمایت از خانوارها تجاری 

بها برای تعویق پرداخت اجاره −

های متاثر از شیوع ویروس گروه

 ماه. 6کرونا، برای 

مدت زمان  ماهه 6 شیافزا −

 . ی اجاره مسکون ی قراردادها

و  هاخانمانی ب تی برنامه حما هیارا −

به    ازمندیکه ن یاشخاص ریسا

 امکانات سکونت دارند.

کمک نقدی و اعتباری برای  −

 پرداخت اجاره مستأجران.
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   : سوم فصل  

 آن   ی اشتغال و مبان   و   ید در حوزه تول   یران ا   یتی اقدامات حما   

 

 

 با همکاری 

 معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی
 

 

 

 

 

 





اقدامات حمایتی ایران در حوزه  
 تولید و اشتغال و مبانی آن 

 
 نام گزارش
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 مقدمه -1 -3

های بسیار جدی بر پیکره اقتصادهای جهان گذاشت که در فصل آسیب  19کوید  گسترش ویروس  

گیری  اقتصاد جهانی ارائه شد. اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر همه  بر  یک شواهدی از صدمات وارده شده

های های جدی دیده است؛ از سویی مجموعه اقداماتی نظیر طرح ویروس کرونا جدید بوده و آسیب

گذاری اجتماعی که به منظور حفظ سالمت شهروندان اجرا شد به نوبه خود منجر به کند شدن فاصله

تعطیلی واحدهای اقتصادی به اخالل در زنجیره  همچنین تعطیلی و نیمه.  چرخ اقتصاد و بروز رکود شد 

های اخیر از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال.  ارزش تولید و افزایش نااطمینانی در اقتصاد منجر شد 

تحریم فشار  و تحت  شده  رفاه  کاهش  و  تورم  رکود،  دچار  ساختاری،  مشکالت  و  اقتصادی  های 

مشکالت پیشین  بر  های اقتصادی و رفاه خانوار در ایران،  کرونا بر فعالیت  شیوع  ناشی از  هایآسیب

های یکجانبه آمریکا صادرات و درآمدهای ارزی کشور را کاهش در شرایطی که تحریم  است.  افزوده

قابل توجهی داده است، بحران کرونا هم با کاهش قیمت نفت و هم با محدود کردن صادرات غیرنفتی 

 ( ضربه جدیدی بر درآمدهای ارزی کشور وارد کرد.به کشورهای همسایهبه ویژه )کشور 

 ی نسبت به موجب نگران   اضافه شدن بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بر پیامدهای تحریم

ز  یندهآ است،  کشور شده  فعاالن    یوکارهاکسب  یدن د  یبآس  یرااقتصاد  و  تواند  می  اقتصادیخرد 

و در پی آن رفاه خانوارها هم تحت  شود و اشتغال یناخالص داخل ید تولبیش از پیش موجب کاهش 

گیرد. قرار  در رو، سیاستازاین  تأثیر  ایران،  در  کرونا  پیامدهای شیوع  با  مقابله  در خصوص  گذاری 

آفرینی دولت به چنین موقعیتی ضرورت نقشمقایسه با سایر کشورها، شرایط متفاوتی داشته است.  

کند.  ار و مسئول تامین رفاه اجتماعی آحاد افراد جامعه، را بیش از پیش آشکار میذ گسیاست  عنوان 

های گسترده های خود با بررسی و تحلیلدر اقتصاد ایران نیز دولت به واسطه نقش مهم و مسئولیت

مورد  که  بسیاری  پیشنهادات سیاستی  میان  از  و  کرد  بحران  این  ابعاد مختلف  در شناسایی  سعی 

جامعه    ،بندی بسیار کلیهای سیاستی مختلفی را تصویب کرد. در یک دستهمطالعه قرار گرفت، بسته

های سیاستی متمرکز بر هر کارها و خانوار تقسیم شده که بستهوهدف سیاستگزار به دو دسته کسب

 باشد.  یک از این جوامع هدف می

در این راستا ابتدا   .شودکارها پرداخته میوکسبدر این فصل به اقدامات حمایتی ایران در حوزه  

تولید در کشور در سالوبه وضعیت کسب و  اشاره میکارها  اخیر  بر های  تأثیر شیوع کرونا  و  شود 
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گرفتوکسب خواهد  قرار  بررسی  مورد  سپس  کارها  رفاه   یشنهادیپ  یکردرو.  و  کار  تعاون،  وزارت 

ن خواهد شد و در انتها نیز به مصوبات دولت در راستای کارها بیا وی برای حمایت از کسباجتماع

 ها پرداخته خواهد شد. حمایت از بنگاه

 

 های اخیر و تاثیر کرونا بر آن وکار در سالوضعیت کسب -2 -3

از رشد   ی، حاک1398  در سال  ایران  شواهد از عملکرد اقتصاد  ینآخر  یران،براساس اعالم مرکز آمار ا

و  درصد   -7  یاقتصاد اقتصادی  نفت    یرشد  دورهدرصد   - 6/0بدون  در همین  است.  بوده  رشد   ی 

  - 1/ 8رشد صنعت    ،درصد   -32/ 8  بخش معدنرشد  درصد،    -35نفت  بخش  رشد    درصد،  3  یکشاورز

درصد و رشد بخش خدمات   1/6  ساختمان  درصد، رشد بخش  6/1آب، برق و گاز    بخش  درصد، رشد 

بدون   یرشد اقتصاد  ی،مرکز  بانک  یس کلیین براساس اعالم ر است. همچن  گزارش شدهدرصد    - 3/0

در سال   است  3/1حدود    1398نفت  بوده  مبنا  درصد  بر    8/8  یت، کشاورزی فعال  یهابخش  یکه 

کرونا در فصل آخر سال    یر شیوعتأث  درصد و خدمات عمدتاً به خاطر  3/2درصد، گروه صنعت ومعدن  

 یجهدرصد بود که در نت  -7/38بخش    ینرشد ا  فت،درآمد ندرصد بوده است. به علت کاهش    - 2/0

 . ید درصد رس -5/6نفت، به  با یاقتصاد آن، رشد 

  1390  ی دهههاسال  یثابت ط   یهعملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرما  ین حالا  با

نمودار   داشته باشد.  ترییین، تولید بالقوه پا1380  دهه  یهانسبت به سال  یرانسبب شده اقتصاد ا

 دهد. نشان می 1398تا  1390های (، رشد اقتصادی ایران را طی سال1-3شماره )
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 (1398تا   1390رشد اقتصادی ایران ) -1-3نمودار 

 

 : مرکز آمار ایران. منبع              

بیمار  یدر حال  یرانا  اقتصاد و    1397کرونا مواجه شده که دو سال سخت    یبا مشکل شیوع 

ا  شد یم   یبیناست. هرچند پیش  گذاشته  را پشت سر  1398 اقتصاد  رشد    1399در سال    یرانکه 

سبب   یرانثابت در اقتصاد ا  یهرا ثبت کند، اما کاهش تشکیل سرما  اندک(  هرچند )  یمثبت غیرنفت

و پیش از   1390به سطح رفاه سال    یابو دستی  یابد اقتصاد کاهش    بالقوه  شده است تا ظرفیت تولید 

کشور را    د یکننده تولنگران  ت یوضع  یاندازه کافخود به  ی رشد منف  نیا  .1آن، همچنان دشوار باشد

برا  از طرف دیگر،  . دهد ینشان م پیاپ  یباال بودن نرخ تورم  و همچنین   1398و    1397  ی دو سال 

   را دشوارتر کرده است. یطنیز شرا  1399سال   یدرصد برا 25ی تورم باال یبینپیش

،  1399سال    در  و تداوم آن   1398سال    یکرونا از انتها  یروسموارد، شیوع و  ینکنار همه ا   در

نااطمینان  یکاقتصاد را در   با  برا   یوضعیت رکود همراه    محصوالت ی  قرار داده است. کاهش تقاضا 

 ی متأثرطرف تجارت خارج  کل را از  یتقاضا  - یکاهش تجارت جهان  یکل   طورو به  -  یران ا  صادراتی

ی دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش تقاضا کل، هم به  ینیز تقاضا  ی. در بخش داخلکرده است

ونقل، رستوران و مانند حملنیازمند تعامالت اجتماعی بیشتری هستند ) کاالها و خدمات که    برخی

 یشوک منف  یک. عرضه کل اقتصاد نیز با  اند گرفتهتحت تأثیر قرار    (و...  های آموزشیی، فعالیتهتلدار

 
 های مجلس مرکز پژوهش -1
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 ی، صنف  یاز واحدها  یفعالیت برخ  یت. اختالل در شبکه تأمین مواد اولیه و محدوداست  مواجه شده

 مواجه کرده است. عرضه اقتصاد را با شوک

تواند  در مجموع میبا توجه به این که بخش خدمات به واسطه نیاز بیشتر به تعامالت اجتماعی  

پذیر بخش های آسیبتوجه به سهم حوزهرا از شیوع ویروس کرونا متحمل شود،  بیشترین آسیب  

بحران تواند تصویر مناسبی از دامنه اثرگذاری این  ها و سطح کشور میخدمات از کل تولید در استان

طبق برآوردهایی که   1398در شرایطی که حتی پیش از وقوع بحران کرونا و در سال  به دست دهد.

تواند ضربه  پیامدهای ناشی از شیوع کرونا می  ،پیشتر ارائه شد، رشد بخش خدمات منفی بوده است

مرکز منتشره توسط    ایهای منطقهبندی حساببر مبنای تقسیم  مهمی بر بخش خدمات وارد کند.

فعالیت حوزه   ،آمار نقل،  و  حمل  گردشگری،  پوشاک،  فعالیت  سایر های  و  فرهنگی  آموزشی،  های 

هایی هستند که بر اثر ، از جمله حوزه)سایر خدمات عمومی اجتماعی، شخصی و خانگی(  هافعالیت

ره کشانده  ها به مخاطشیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفته و میزان ارزش افزوده تولیدی در این فعالیت

 شده است. 

استان به    GRDPهای فعالیت درگیر شده با ویروس کرونا و درصد آنها از  حوزه  (1- 3)در جدول  

های فعالیت مطروحه، از ارزش افزوده های کشور آورده شده است. همچنین سهم حوزهتفکیک استان

ارزش   درصد  است  ذکر  به  الزم  است.  شده  محاسبه  استان  هر  خدمات  از بخش  کدام  هر  افزوده 

های های تعریف شده ذیل هر حوزه با حساب های درگیر با شیوع ویروس کرونا با انطباق فعالیت حوزه

های درگیر که هر کدام  ای به دست آمده است. سپس با تقسیم مجموع ارزش افزوده فعالیتمنطقه

رزش افزوده تولیدی استان کل ا  اند، بهادهای به خود اختصاص دهای منطقهردیف مشخصی در حساب

 . شده استخر جدول تشکیل  آلیدی بخش خدمات استان، اطالعات دو ستون  و کل ارزش افزوده تو

حوزه مجموع سهم  مثال،  عنوان  تهران  به  استان  در  کرونا،  تاثیر  تحت  فعالیت  درصد    32/40های 

GRDP    دهد. تشکیل می  درصد از بخش خدمات استان تهران را  73/52استان است. که این مقدار

های کشور بر مبنای نسبت ارزش افزوده تحت تأثیر کرونا از بندی استانتقسیمهم    (1-3نقشه )در  

GRDP  .استان ارائه شده است 
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 کشور   های استان   GRDP  از   کرونا   تأثیر   تحت   خدماتی   های حوزه   مهمترین   سهم   - 1- 3  جدول 
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  آذربایجان شرقی 
   آذربایجان غربی

  اردبیل 
  اصفهان 

  البرز 
  ایالم

  بوشهر
  تهران 

  چهارمحال بختیاری 
  خراسان جنوبی
  خراسان رضوی
  خراسان شمالی

  خوزستان
  زنجان
  سمنان 

  سیستان و بلوچستان
  فارس
  قزوین

  قم 
  کردستان 

  کرمان 
  کرمانشاه 
  کهگیلویه 
  گلستان
  گیالن 

  لرستان
  مازندران
  مرکزی

  هرمزگان
  همدان

  یزد
پژوهش   محاسبات   : منبع   
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   استان   GRDP  از   کرونا   تأثیر   تحت   افزوده   ارزش   نسبت   مبنای   بر   ها استان   بندی تقسیم   - 1- 3  نقشه 

 
 

کشور،   GDPاستان در سهم استان از    GRDPهای فعالیت تحت تاثیر کرونا از  با ضرب سهم حوزه

ها به دست خواهد آمد که کشور به تفکیک استان  GDPهای فعالیت تحت تاثیر کرونا از  سهم حوزه

های کشور بندی استانهم تقسیم  (2-3)نقشه  در    ارائه شده است.(  2-3)نتایج آن در جدول شماره  

 کشور ارائه شده است.  GDPبر مبنای نسبت ارزش افزوده تحت تأثیر کرونا از 
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 استان   تفکیک   به   ر کشو    GDP  از   کرونا   یر تأث   تحت   ی خدمات   ی ها حوزه   ین مهمتر   سهم   - 2- 3  جدول 

 
های تحت  سهم مجموع حوزه

 استان GRDPتاثیر کرونا از 

 GDPسهم استان از 

 کشور

های سهم مجموع حوزه

  GDPتحت تاثیر کرونا از  

 کشور به تفکیک استان

  آذربایجان شرقی 
  آذربایجان غربی

  اردبیل 
  اصفهان 

  البرز 
  ایالم

  بوشهر
  تهران 

  چهارمحال بختیاری 
  خراسان جنوبی
  خراسان رضوی
  خراسان شمالی

  خوزستان
  زنجان
  سمنان 

  سیستان و بلوچستان
  فارس
  قزوین

  قم 
  کردستان 

  کرمان 
  کرمانشاه 
  کهگیلویه 
  گلستان
  گیالن 

  لرستان
  مازندران
  مرکزی

  هرمزگان
  همدان

  یزد
  کشور

 محاسبات پژوهش :منبع
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 کشور GDP   از   کرونا   تأثیر   تحت   افزوده   ارزش   نسبت   مبنای   بر   ها استان   بندی تقسیم   - 2- 3  نقشه 

 

 

های تحت تاثیر کرونا از های کشور بر مبنای سهم مجموع حوزهاستان  (2-3)در نمودار شماره  

بر   شیوع کرونا  اثرگذاری   شوداند، همانگونه که مشاهده میکشور مرتب شده  تولید ناخالص داخلی

استانفعالیت در  خدماتی  خوزستانهای  اصفهان،  رضوی،  خراسان  تهران،  تواند  میفارس  و    های 

 ر تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد. ب را تأثیر منفیبیشترین 
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 کشور  GDPرزش افزوده تولیدی تحت تاثیر کرونا از  اسهم هر استان از  -2-3نمودار 

 
 محاسبات پژوهش :منبع

 

برآوردها با  شده  یمطابق  پژوهشتوسط    انجام  مجلسمرکز  اقتصاد های  رشد  کاهش    ی ، 

و   نیمدت سه ماه )اسفند، فرورد  یشده براادی  یوکارهابه کسب  بیاز آس  ی( ساالنه ناشیرنفتی)غ

خواهد کرد.   لی را تحم  یهنگفت  یهانه یهز  رانیدرصد است که به اقتصاد ا  4/1( حدود  بهشتیارد

از  ی ماه ناش  3 یکمبود تقاضا و عدم فروش کاال و خدمات ط  لیبه دل شده است ینیبش یپ نیهمچن

 تومان به اقتصاد کشور ضرر وارد شود.  اردیلیهزار م 64/ 9، دیدههای آسیبفعالیتدر  د یرکود شد 

صورت عدم کنترل و تداوم    در و چه  یندهتا چند ماه آ  یکنترل بیمارچه در صورت    کلی،  طوربه

پا تا  ا  یانآن  اقتصاد  پا  کمیران دستسال،  اقتصاد  1399سال    یانتا  تبعات  ناشیدرگیر  ا  ی   ین از 

بود.  یروسو میدر    خواهد  پرداخته  موضوع  این  جزئیات  به  بعد  چه  بخش  که  از رستهشود    هایی 

 . اند ویروس کرونا متحمل شدهکشور بیشترین تاثیر را از شیوع در های اقتصادی فعالیت

 

 پذیری از شیوع کرونا کارهای با بیشترین آسیبوکسب - 3 -3

 ی شغل  هایرستهبرخی  کردن    لیتعط  مهیو ن  لیکرونا، تعط  روسیبروز و  یامدهایپ  نیتریاز اصل  یکی

مشاغل   نیدر ا  را  نفر  ونیلیم  3بیش از    یکاریببالقوه  خطر    ن،که با توجه به سهم شاغال   بوددر کشور  
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به شرح  توانیرا م شدند متحمل  شیوع ویروس کرونارا از   بیآس نیشتری که ب  ییهارسته .ایجاد کرد

 عنوان کرد: ریز

 ،ییرایپذ  یتاالرها  ،هایها، طباخها، کافهآماده اعم از رستوران  ی غذاها  عیو توز  د یمراکز تول (1

 و موارد مشابه  هایفروش  هیها، اغذ قهوه خانه

گردشگر  (2 به  مربوط  هتل  یمراکز  آپارتمانشامل  هتل  مجتمعها،  و   یجهانگرد  یهاها، 

 ها، زائرسراها و موارد مشابه مهمانسراها، مسافرخانه رها،یمهمانپذ  ،یگردشگر

 ی ل ی و ر   یی ا ی در   ، ی ا جاده   ، یی اعم از هوا   ی و برون شهر   ی مسافر درون شهر   ی ونقل عموم حمل  (3

 یو گردشگر یدفاتر خدمات مسافرت (4

 پوشاک  عیو توز د ی تول (5

 و کفش  فیک  عیو توز د ی تول (6

 وه یو م یبستن  ،یخشکبار، قناد ل،یآج عیمراکز توز (7

 ی حیو تفر یورزش یهامراکز و مجتمع (8

 ی و آموزش  یفرهنگ  یهامراکز و مجتمع (9

 یدست عیو فروش صنا عیتوز د،ی مراکز تول (10

 یهادارند چرا که بر اساس گزارش حساب  رانیدر اقتصاد ا  یمهم   اریبس  گاهیجارسته    10این  

سال    9  یمل رسته1398ماهه  افزوده  ارزش  سهم  تول  یها ،  در  داخل  د یمنتخب  کشور    یناخالص 

 15رسته از کل اشتغال کشور    10  ن یسهم شاغالن ا  نیدرصد بوده است. همچن  4/14(  یرنفتی)غ

که   کنند یامرار معاش م  میها به طور مستقربخشیز  نی نفر در ا  ونیلیم  7/3درصد است و حدود  

 هستند.   ریآنها شاغالن مزد و حقوق بگ نفر ونیلیم  1/ 43حداقل 

به واسطه شیوع کرونا در معرض خطر قرار مشاغل آسیب پذیر و تعداد افرادی که مشاغلشان  

میلیون نفر شاغالن کشور به پنج   1/24براساس نمودار مذکور،    است.  (3- 3)، به صورت نمودار  گرفت

وکار خرد دارند  از افرادی است که کسبمیلیون نفر آنها متشکل  2/ 2گروه )قشر( تقسیم شده است. 

شوند پذیرترین اقشار جامعه در بحران کرونا محسوب میوکار هستند. این افراد آسیب یا بدون کسب 

های که زیرمجموعه اصناف کوچک و متوسط هستند، به طوری که دهک درآمدی این قشر بین دهک

های  شاغالن شامل افرادی است که در بنگاهمیلیون نفر از    8/6درآمدی یک تا شش قرار دارد. حدود  
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کنند و به احتمال زیاد تأثیر منفی زیادی از شیوع ویروس کرونا متحمل شده غیررسمی فعالیت می

 درآمدی قرار دارند.  6تا  1های اند و از نظر طبقه درآمدی در دهک

بنگاه  3/ 4حدود   در  از شاغالن،  نفر  و شرکتمیلیون  که  ها  رسمی  تامین  های  سازمان  توسط 

های اجتماعی نیز تحت پوشش بیمه قرار دارند، مشغول به فعالیت هستند و در طیف درآمدی دهک

 پذیری مالی این قشر احتماالً کمتر از اقشار یادشده در باال است. قرار دارند که احتمال آسیب 6تا  1

 

های شاغالنترکیب کلی گروه -3-3نمودار 

 
 تعاون، کار و رفاه اجتماعی منبع: وزارت 

  2/ 6های خصوصی و تعاونی شاغل هستند که  میلیون نفر از شاغالن نیز در بخش  2/6حدود  

. دهک درآمدی این افراد مربوط به هستند میلیون نفر بدون بیمه    6/3اند و  میلیون نفر آنها بیمه شده

پذیری مالی شوند. میزان آسیببه باال بوده و از اقشار پردرآمد کشور محسوب می   مهای هشتدهک

میلیون نفر    5/ 4حدود    این اقشار از شیوع کرونا کمتر بوده و نیازی به حمایت از سوی دولت ندارند.

های درآمدی در این های دولتی و اجرایی مشغول هستند و از همه طیف دهکاز شاغالن در دستگاه

از شاغالن دستمزد و حقوق ماهیانه دریافت میبخش از آنجا که این قشر  کنند و ها حضور دارند. 

  .پذیری کمتری از شیوع کرونا دارند گیرد، آسیباشتغالشان از شیوع کرونا تحت تاثیر قرار نمی

نرخ   1398زمستان سال    انیمنتشر کرده، در پا  رانیکه مرکز آمار ا  یآمار  یهاداده  نیطبق آخر

طبق   نیبوده است. همچن  رییبدون تغ  1398  زییکه نسبت به پا  دهیدرصد رس  6/10کشور به    یکاریب
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شتر کشور، یساله و ب15  تیهزار نفر جمع  916و    ون یلیم  61از    1398در زمستان    ،یآمار  یهاداده  نیا

)معادل    692و    ونیلیم  35 نفر  )  224و    ونیلیم  26و    رفعالیدرصد( غ  6/57هزار  نفر   4/42هزار 

  1397های  ، نرخ بیکاری کشور در تواتر فصلی برای سال(4-3)نمودار شماره    در  درصد( فعال هستند.

 نشان داده شده است. 1398و 

 

 1398 تا 1397های سال  یدر فصول متوال شتریساله و ب 15 تیجمع کاریینرخ ب -4-3نمودار 

 
 : مرکز آمار ایران. منبع  

 یهاتیو فعال  در ایران شیوع پیدا کرد  1398زمستان    یانی کرونا در ماه پا  روسیو  نکهیتوجه به ا  با

روزها  یاقتصاد تقر  یانیپا  یتا  اول  باًیسال  تصور  بودند،  کشور   نیا  هیفعال  شاغالن  تعداد  که  بود 

قابل  تواندینم ا  یتوجه کاهش  در  باشد.  م   یآمار  یهاداده  یبررس  نهی زم  ن یداشته  در   دهدینشان 

یافته نفر کاهش    میلیون  12/1حدود    1398  زییتعداد شاغالن کشور نسبت به پا  1398زمستان سال  

میزان کاهش    است. ب  403حدود  این  نفر  تعداد    ش یهزار  استاز  زمستان    مشاغلی  در    1397که 

 کرده بود.  دایکاهش پ رهیو غ یکشاورز مانند  هاتیفعال یبرخ  یفصل  یلیواسطه تعطبه

  1398زمستان سال    یط  دهدینشان م  زین  یگانه اقتصادسه  یهاتعداد شاغالن در بخش  یبررس

در بخش صنعت کاهش   ،یهزارنفر  535کاهش    یدر بخش کشاورز  زییتعداد شاغالن نسبت به پا

 داشته است.   یهزار نفر 124 شیافزا زیو در بخش خدمات ن یهزار نفر 601
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پا  1398کشور در زمستان    غالنتعداد شا   باید توجه کرد که به    ی توجه طور قابلبه   زیینسبت 

کرونا که عمدتا مربوط به بخش    روسیو  وعیاما هنوز آثار ش  داکرده،ینفر( کاهش پ  میلیون   12/1)

کرونا   روسیو  یرگذاریعدم تأث  ی مساله به معن  ن یخدمات است، در آمارها منعکس نشده است. البته ا

فعال کاهش   ،د یجد   ی آمارهارود  انتظار میو    ستین  (بر بخش خدمات  ژهیوبه)  یدتصااق  ی هاتیبر 

 .بگذارد شیبه نما را 1399 بهار انیتعداد شاغالن در پا

( ارایه  5-3در نمودار )پذیر  رسته شغلی آسیب  10میزان اشتغال واحدهای اقتصادی )کارگاه(  

واحد اقتصادی   8034میلیون و    1. در مجموع  (، بیان شده است3-3شده که جزییات آن در جدول )

هزار نفر   265میلیون و    3و حدود  پذیر مشغول به فعالیت هستند  های آسیب)کارگاه( در این رسته

  اند. هبود ها شاغلدر این رسته

 پذیرهای شغلی آسیبتعداد کل شاغالن به تفکیک رسته -5-3نمودار 

 
 رفاه اجتماعی : وزارت تعاون، کار و منبع

مراکز ونقل عمومی درون و بیرون شهری« و »های »حملرسته شغلی یادشده، رسته  10از بین  

هزار نفر شاغل،   6/681هزار و    15یحی« به ترتیب با حدود یک میلیون و  تفر  یورزش  هایو مجتمع

بیشترین تعداد افراد شاغل را دارند. 
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 کروناپذیر از شیوع ویروس  های شغلی آسیبرسته -3-3جدول 

 های مورد حمایترسته

های یک نفره  کارگاه

 )خویش فرمایی( 
 نفر  10تا  6های کارگاه نفر  5تا  2های کارگاه

  50تا  11های کارگاه

 نفر

 100تا  50های کارگاه

 نفر

نفر  100های کارگاه

 به باال 
 کل نفر به باال 2های کارگاه

 تعداد کارگاه
تعداد  

 شاغالن

تعداد  

 کارگاه 

تعداد  

 شاغالن

تعداد  

 کارگاه 

تعداد  

 شاغالن

تعداد  

 کارگاه 

تعداد  

 شاغالن

تعداد  

 کارگاه 

تعداد  

 شاغالن

تعداد  

 کارگاه 

تعداد  

 شاغالن

تعداد  

 کارگاه 

تعداد  

 شاغالن

تعداد  

 کارگاه 

تعداد  

 شاغالن

مراکز تولید و توزیع غذای  -1

 آماده اعم از رستوران و...
9125 9125 27667 69134 13353 101858 11668 165312 2899 193282 469 65162 56057 594748 65182 603874 

مراکز مربوط به -2

گردشگری شامل هتل، هتل  

 آپارتمان و...

715 715 2001 14564 966 21458 844 34826 210 40719 34 13728 4054 125295 4769 126011 

حمل و نقل عمومی درون -3

 شهری و برون شهری 
628034 628034 77978 45009 37633 66314 32887 107626 8171 125835 1322 42424 157991 387208 786025 1015242 

دفاتر خدمات مسافرتی و  -4

 گردشگری 
597 597 1668 6088 805 8969 704 14557 175 17020 28 5738 3380 52372 3977 52969 

 219433 362851 212848 29666 23320 248 69172 1534 59162 6175 36453 7066 24742 14642 6585 6585 تولید و توزیع پوشاک -5

تولید و توزیع کیف و -6

 کفش
2061 2061 3606 8475 1740 12487 1521 20266 378 23695 61 7989 7305 72913 9366 74973 

مراکز توزیع آجیل، -7

خشکبار، قنادی، بستنی و  

 آبمیوه 

4232 4232 6267 16864 3024 24847 2643 40325 657 47148 106 15895 12697 145080 16929 149312 

های مراکز و مجتمع-8

 ورزشی تفریحی
2556 2556 7149 18815 3450 27721 3015 44990 749 52602 121 17734 14485 161863 17041 164419 

های مراکز و مجتمع-9

 فرهنگی و آموزشی
6144 6144 17185 78519 8294 115686 7248 187754 1801 219521 291 74009 34819 675489 40963 681634 

مراکز تولید، توزیع و -10

 فروش صنایع دستی
7984 7984 9648 19681 4656 28997 4069 47063 1011 55024 164 18551 19547 169315 27531 177299 

 3265165 1008034 2597131 340000 284550 2845 844018 17584 721880 70773 444791 80987 301893 167811 668034 668034 جمع 

 : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. منبع:
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پذیر که به صورت  رسته آسیب  10های  های کشور در تعداد بنگاه( سهم استان6- 3در نمودار )

  22/ 2های تهران )سهم  استان کشور، استان  31از میان  است.  شده  شوند، ارایه  کارفرمایی اداره می

درصد(   6/ 7درصد( و خراسان رضوی )سهم    9/6درصد(، خوزستان )سهم    3/8درصد(، اصفهان )سهم  

بنگاه تعداد  این موضوع، تمرکز مراکز   را  پذیرهای کارفرمایی آسیببیشترین  دارند که دلیل اصلی 

 های کشور است. ها در مقایسه با سایر استاناقتصادی کشور در این استان

 پذیر )درصد از کل کشور(های کارفرمایی آسیبسهم هر استان از کل بنگاه -6-3 نمودار

 
 : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. منبع

( ارایه  4-3های کشور در جدول )های کارفرمایی به تفکیک استانبنگاهجزییات وضعیت اشتغال  

های حمل و نقل عمومی تعداد بنگاه سهم بسیار باالی    (4-3)در خصوص جدول    نکته مهم  شده است.

 157991شود )هایی است که به صورت کارفرمایی اداره میدرون شهری و برون شهری از کل بنگاه 

ها، آماده اعم از رستوران  یغذاها   عیو توز  د یمراکز تولتعداد  درصد(.    5/46  بنگاه،  340000بنگاه از  

در رتبه بعدی قرار و موارد مشابه    هایفروش  هیها، اغذ قهوه خانه  ،ییرایپذ   یتاالرها  ،هایها، طباخ کافه

های فرهنگی بعد از این دو بخش مراکز و مجتمع  .(درصد 5/16بنگاه،    340000بنگاه از    56057)  دارند 

درصد(. وجه تشابه این سه گروه،    2/10،  340000از    34819و آموزشی بیشترین سهم را دارند )

 های بهداشتی است. های زیر مجموعه آنها به دلیل رعایت کردن پروتکلتعطیلی اجباری اکثر بنگاه 
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 پذیر به تفکیک استانهارسته آسیب 10)کارفرمایی( های اقتصادی تعداد بنگاه -4-3جدول 

ف 
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ست
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نا
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 1/4 13911 800 1425 593 519 299 1214 138 6464 166 2294 آذربایجان شرقی  1

 7/2 9122 524 934 389 341 196 796 91 4239 109 1504 آذربایجان غربی 2

 7/1 5646 325 578 241 211 121 493 56 2624 67 931 اردبیل  3

 3/8 28202 1621 2888 1201 1053 606 2461 280 13105 336 4650 اصفهان 4

 7/2 9222 530 944 393 344 198 805 92 4285 110 1520 البرز  5

 7/0 2293 132 235 98 86 49 200 23 1065 27 378 ایالم 6

 0/2 6925 398 709 295 259 149 604 69 3218 83 1142 بوشهر  7

 2/22 75582 4345 7740 3220 2823 1624 6595 751 35122 901 12461 تهران 8

 0/1 3349 193 343 143 125 72 292 33 1556 40 552 چهارمحال بختیاری  9

 9/0 3187 183 326 136 119 68 278 32 1481 38 525 خراسان جنوبی  10

 7/6 22848 1314 2340 973 853 491 1994 227 10617 272 3767 خراسان رضوی  11

 8/0 2724 157 279 116 102 59 238 27 1266 32 449 خراسان شمالی 12

 9/6 23490 1350 2406 1001 877 505 2050 234 10915 280 3873 خوزستان  13

 2/1 4000 230 410 170 149 86 349 40 1859 48 659 زنجان  14

 3/1 4401 253 451 188 164 95 384 44 2045 52 726 سمنان  15

 5/1 5203 299 533 222 194 112 454 52 2418 62 858 سیستان و بلوچستان 16

 6/5 19079 1097 1954 813 712 410 1665 190 8866 227 3146 فارس  17

 4/1 4796 276 491 204 179 103 418 48 2229 57 791 قزوین  18

 3/1 4307 248 441 183 161 93 376 43 2001 51 710 قم 19

 3/1 4332 249 444 185 162 93 378 43 2013 52 714 کردستان  20

 3/3 11343 652 1162 483 424 244 990 113 5271 135 1870 کرمان  21

 4/1 4803 276 492 205 179 103 419 48 2232 57 792 کرمانشاه  22

 8/0 2755 158 282 117 103 59 240 27 1280 33 454 کهکلویه و بویراحمد  23

 5/2 8353 480 855 356 312 179 729 83 3881 100 1377 گلستان 24

 8/2 9686 557 992 413 362 208 845 96 4501 115 1597 گیالن 25

 5/1 5039 290 516 215 188 108 440 50 2342 60 831 لرستان  26

 8/4 16376 941 1677 698 612 352 1429 163 7609 195 2700 مازندران  27

 9/1 6421 369 658 274 240 138 560 64 2984 77 1059 مرکزی  28

 7/2 9332 537 956 398 348 201 814 93 4336 111 1539 هرمزگان  29

 9/1 6347 365 650 270 237 136 554 63 2949 76 1046 همدان 30

 0/2 6925 398 709 295 259 149 604 69 3218 83 1142 یزد  31

 100 340000 19547 34819 14485 12697 7305 29666 3380 157991 4054 56057 کل کشور  -

 : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. منبع
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از   مهمی  آسیب  10بخش  کرونا  ویروس  شیوع  از  که  شغلی  به صورت خویش دیدهرسته  اند، 

 10هزار بنگاه خویش فرمایی در کل کشور در این    668شوند. در مجموع حدود  فرمایی اداره می

های  پذیرتر از بنگاهواحدهای اقتصادی از نظر مالی آسیب رسته مشغول فعالیت هستند. این قشر از  

پذیر ارایه  های خویش فرمایی آسیب( سهم هر استان از کل بنگاه6-3در نمودار )  کارفرمایی هستند.

 شده است. 

 پذیر )درصد از کل کشور(های خویش فرمایی آسیبسهم هر استان از کل بنگاه -6-3نمودار

 
 تعاون، کار و رفاه اجتماعی. وزارت  منبع:  

استان  بنگاههمچنین،  تعداد  بیشترین  که  از  هایی  فرمایی  خویش  اقتصادی  رسته   10های 

  7/8درصد(، البرز )  3/11درصد(، تهران )  3/14پذیر دارند، به ترتیب شامل استانهای مازندران )  آسیب

ها باید گفت این بخش الیتدرصد( است. با توجه به سهم رسته فع  5/6درصد( و خراسان رضوی )

برون و  درون شهری  نقل  و  استانحمل  این  در  را  آسیب  بیشترین  که  است  است. شهری  دیده   ها 

پذیر فرمایی آسیبهای خویشرسته شغلی یادشده، بیشترین تعداد بنگاه  10(، از  5-3براساس جدول )

ی« بوده و کل تعداد آن در کشور بیش از و برون شهر  یدرون شهر   یونقل عموم حمل»  مربوط به

درصدی است. بنابراین بخش اصلی بنگاه   94هزار واحد اقتصادی بوده است که به معنای سهم   628

بعد از این بخش با  .  شهری و برون شهری استفرمایی مربوط به حوزه حمل و نقل درونهای خویش

بنگاه(، مراکز تولید،   9125و توزیع غذای آماده )  اختالف زیاد بیشترین بنگاه ها مربوط به مراکز تولید 
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( دستی  صنایع  فروش  و  )  7984توزیع  پوشاک  توزیع  و  تولید  و   6585بنگاه(،  مراکز  و  بنگاه( 

 بنگاه( است.  6144های فرهنگی و آموزشی )مجتمع

 رسته مورد حمایت به تفکیک استانها  10فرمایی در های اقتصادی خویشتعداد بنگاه -5-3جدول 
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 5/3 23713 283 218 91 150 73 234 21 22293 25 324 آذربایجان شرقی 1

 5/3 23405 280 215 90 148 72 231 21 22003 25 320 آذربایجان غربی 2

 1/2 14021 168 129 54 89 43 138 13 13181 15 192 اردبیل  3

 7/8 57903 692 533 222 367 179 571 52 54436 62 791 اصفهان 4

 9/1 12690 152 117 49 80 39 125 11 11930 14 173 البرز 5

 0/ 6 3748 45 34 14 24 12 37 3 3524 4 51 ایالم 6

 1/1 7171 86 66 27 45 22 71 6 6741 8 98 بوشهر  7

 3/11 75534 903 695 289 479 233 745 67 71011 81 1032 تهران  8

 0/1 6969 83 64 27 44 21 69 6 6552 7 95 چهارمحال بختیاری  9

 0/1 6775 81 62 26 43 21 67 6 6369 7 93 خراسان جنوبی  10

 6/ 5 43295 517 398 166 274 134 427 39 40703 46 591 خراسان رضوی  11

 9/0 5993 72 55 23 38 18 59 5 5634 6 82 خراسان شمالی  12

 5/5 36469 436 335 140 231 112 359 33 34285 39 498 خوزستان  13

 0/1 6961 83 64 27 44 21 69 6 6544 7 95 زنجان 14

 4/1 9559 114 88 37 61 29 94 9 8987 10 131 سمنان 15

 2/1 8086 97 74 31 51 25 80 7 7601 9 110 سیستان و بلوچستان  16

 6/ 3 42029 502 387 161 266 130 414 38 39512 45 574 فارس  17

 3/1 8883 106 82 34 56 27 88 8 8351 10 121 قزوین 18

 8/0 5613 67 52 21 36 17 55 5 5277 6 77 قم 19

 4/1 9051 108 83 35 57 28 89 8 8509 10 124 کردستان 20

 8/4 32050 383 295 123 203 99 316 29 30131 34 438 کرمان 21

 4/1 9399 112 86 36 60 29 93 8 8837 10 128 کرمانشاه 22

 9/0 6179 74 57 24 39 19 61 6 5809 7 84 کهکلویه و بویراحمد  23

 5/ 6 37688 450 347 144 239 116 371 34 35429 40 515 گلستان  24

 4/3 22725 272 209 87 144 70 224 20 21364 24 310 گیالن 25

 5/1 10093 121 93 39 64 31 99 9 9489 11 138 لرستان 26

 3/14 95300 1139 877 365 604 294 939 85 89593 102 1302 مازندران 27

 7/1 11242 134 103 43 71 35 111 10 10569 12 154 مرکزی 28

 5/1 9760 117 90 37 62 30 96 9 9176 10 133 هرمزگان  29

 9/1 12679 152 117 49 80 39 125 11 11920 14 173 همدان  30

 0/2 13054 156 120 50 83 40 129 12 12272 14 178 یزد 31

 0/100 668034 7984 6144 2556 4232 2061 6585 597 628034 715 9125 کشور کل  -

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.  منبع:
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شیوع ویروس کرونا در کشور، ستاد ملی مبارزه با کرونا مجوزهای فعالیت را برای   روند با توجه به  

با   (، است.6-3که جزییات آن به شرح جدول )  کردتدریج اعالم  های شغلی تعطیل شده را بهرسته

های بهداشتی، به صورت تدریجی بازگشایی واحدها و کاهش شیوع ویروس کرونا و با رعایت پروتکل

، 1399اردیبهشت    14لف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام خواهد شد. به طوری که در  مراکز مخت

در   زیارتی  مراکز  و  نماز جمعه  بازگشایی مساجد،  شهرستان کشور که   132رییس جمهور دستور 

، 1399وضعیت سفید از نظر شیوع ویروس کرونا داشتند را اعالم کردند. در نهایت در سوم خرداد  

های بهداشتی از دستور بازگشایی تمامی مراکز اقتصادی و فرهنگی با رعایت پروتکلرییس جمهور،  

های مسافرتی را منوط  را دادند و تنها تلکیف بازگشایی دفاتر گردشگری و آژانس  1399خرداد    10

 به تصمیم مشترک وزارت کشور، بهداشت و گردشگری کردند. 

   پذیرآسیبرسته شغلی  10فعالیت  تعطیلی و وضعیت -6-3جدول 

 فروردین  20تا   8 های مورد حمایترسته ردیف 
  -فروردین 31تا  20

 تهران
 1399خرداد  1399اردیبهشت 

1 
مراکز تولید و توزیع غذای  

 آماده اعم از رستوران و...
 تعطیل تعطیل

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

2 
مراکز مربوط به گردشگری  

 شامل هتل، هتل آپارتمان و... 
 تعطیل تعطیل تعطیل

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

3 
ونقل عمومی درون  حمل

 شهری و برون شهری
 تعطیل

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

4 
مسافرتی و  تر خدمات دفا

 گردشگری 
 تعطیل تعطیل تعطیل

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

 تعطیل تولید و توزیع پوشاک 5
مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی  

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

 تعطیل تولید و توزیع کیف و کفش 6
مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

رعایت  مجاز با 

 پروتکل بهداشتی 

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

7 
مراکز توزیع آجیل، خشکبار،  

 قنادی، بستنی و آبمیوه
 تعطیل تعطیل

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

8 
های ورزشی  مراکز و مجتمع

 تفریحی
 تعطیل تعطیل تعطیل

مجاز با رعایت  

 بهداشتی پروتکل 

9 
های فرهنگی و  مراکز و مجتمع

 آموزشی 
 تعطیل تعطیل تعطیل

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

10 
مراکز تولید، توزیع و فروش  

 صنایع دستی 
 تعطیل تعطیل

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 

مجاز با رعایت  

 پروتکل بهداشتی 
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 اجتماعی رویکرد پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه   -4 -3

، از نظر نیاز به اقدامات حمایتی، شاغالن به (3-3)بندی شاغالن کشور در نمودار  با توجه به تقسیم

میلیون نفر که نیازمند حمایت مستقیم هستند و ضروری   9اند. گروه اول شامل  سه گروه تقسیم شده 

سرپرست( کمک نقدی واریز میلیون    9/5است که به طور مستقیم به حساب بانکی سرپرستان آنها )

میلیون نفر از شاغالن که بیمه تامین اجتماعی نیز دارند. به دلیل   4/3شود. گروه دوم، شامل حدود  

تعطیلی واحدهای اقتصادی این قشر از شاغالن، در معرض ریزش اشتغال قرار دارند و ضروری است 

میلیون نفر از شاغالن که جزیی   9/11وکارهای آنها حمایت شود. گروه سوم، شامل حدود  که از کسب

از اقشار پردرآمد و مستمری بگیران کشوری و لشگری هستند و به حمایت مالی نیاز ندارند. نمودار  

 دهد.های هدف و نوع مواجهه با آنها را نشان می، ترکیب کلی گروه(7-3)

دوم   گروه  از  حمایت  نحوه  شود،  پرداخته  آن  جزییات  به  باید  که  و  موضوعی  شاغالن 

. در این راستا، رویکرد پیشنهاد حمایت هستند ها فعال  که این افراد در آن بخش  است  وکارهاییکسب

بنگاه  8مالی   از  تومانی  میلیارد  و کسبهزار  رفاه ها  و  کار  تعاون،  وزارت  توسط  یادشده،  وکارهای 

(، بیان شده 7- 3دول )اجتماعی ارایه شد. این موضوع در دو سناریو ارایه شد که جزئیات آن در ج

 است. 
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 های هدف و نوع مواجهه با آنها: ترکیب کلی گروه7-3نمودار 
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ماهه مدیریت برای دوره سه های آنهادیده و نوع حمایتدار آسیبوکارهای اولویتکسب -7-3جدول 

 مبارزه با ویروس کرونا 

های رسته

اقتصادی مورد  

 حمایت

 گروه هدف  و چارچوب حمایت نوع
کل برآورد 

 مالی 

  دستگاه اجرایی مسئول 

 و همکار

 رسته مصوب  10

 سناریوی اول:

 23پرداخت حق بیمه سهم کارفرما )به میزان

 درصد حقوق( 

 به مدت سه ماه 

درصد نیروی کار موجود در   50تا سقف 

صورت عدم کاهش نیروی کار نسبت به لیست  

بیمه تامین اجتماعی در پایان بهمن ماه 

 و عدم استفاده از بیمه بیکاری  1398

میلیون بنگاه  1

های  بخش

خصوصی و 

 تعاونی

طریق پوشش  از 

هزار نفر   1840

 شاغل

تامین اعتبار  

 عمومی:

2500  

 میلیارد تومان 

وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی )مسئول  

اجرا(، سازمان برنامه و 

بودجه کشور، وزارت 

صنعت، معدن و  

تجارت، صندوق توسعه 

ملی، سازمان تامین 

اجتماعی، اتاق اصناف،  

 اتاق تعاون )همکاران(
 

 سناریوی دوم:

 پرداخت یارانه دستمزد 

)برای شاغالن بیمه  حداقل دستمزد 50%

 (شده

 ماه 3به مدت 

درصد شاغلین موجود در هر  50تا سقف 

بنگاه در صورت حفظ نیروی کار شاغل و یا  

 برگشت به کار بیکار شده

میلیون بنگاه  1

های  بخش

خصوصی و 

 تعاونی

از طریق پوشش  

هزار نفر   1840

 شاغل

ین اعتبار  تام

 عمومی:

5520  

 میلیارد تومان 

تامین مالی زنجیره ارزش و پوشش ضمانت و 

 ریسک 

 هزار بنگاه 45

های  بخش

تعاونی  و خصوصی

ها دیده رسته آسیب

با فرض حفظ  

 نیروی کار 

 خط اعتباری: 

هزار میلیارد   8

 تومان

وزارت تعاون، کار و رفاه  

اجتماعی )مسئول اجرا(، 

ایران، بانک مرکزی 

های اجرایی دستگاه 

مربوطه، اتاق اصناف،  

 اتاق تعاون )همکاران(
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 وکارها اقدامات مصوب دولت در زمینه حمایت از کسب  - 5-3

هزار میلیارد تومانی  75ها، در نهایت منابع ای دولت و سایر ظرفیتهای بودجهبا توجه به محدودیت

هزار میلیارد تومان این منابع   25فته شد. مقرر شد که  ها در نظر گربرای حمایت از خانوارها و بنگاه 

هزار میلیارد تومان هم از منابع   50و  نزد بانک مرکزی  ها  از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک

هزار   25ها و موسسات اعتباری تأمین شود. همچنین اعالم شد که در سمت مصارف هم  داخلی بانک

و تحریک تقاضای خانوارهای   یکاری ب  یمهو ب   یرپذ   یبآس  یر هااز خانوا  یتحمامیلیارد تومان صرف  

از کسب و کار و   یتحما  یبراهزار میلیارد تومان هم صرف اعطای تسهیالت    50  حدود  یارانه بگیر و

 خواهد شد. حفظ اشتغال  

پدر مجموع جلسات    با  مقابله  پیشنهادات    ،کرونا  یوعش  یاقتصاد   یامدهایکارگروه  مبنای  بر 

)اتاق بازرگانی، اتاق اصناف   های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصیمطرح شده از سوی همه دستگاه 

افزایش   زیررسته(  550)با    رسته شغلی  14کارهای مشمول حمایت به تدریج به  و، کسبو اتاق تعاون(

 یافت که عبارتند از:

تول (1 توز  د ی مراکز  رستوران  یغذاها   عیو  از  اعم  بوفهآماده  طباخها،   ، ییرایپذ   یتاالرها  ،یها، 

 ؛هایفروش  هیها، اغذ خانهقهوه

گردشگر (2 به  مربوط  هتل  یمراکز  هتل شامل  مجتمعآپارتمانها،  و   یجهانگرد  یهاها، 

مسافرخانه  رها،یپذ مهمان  ،یگردشگر بوممهمانسراها،  مراکز  زائرسراها،  مراکز   ،یگردها، 

 ها؛ و موزه یراه نیب یخدمات  ،یحیتفر ،ییرایپذ  ،یاقامت

 ؛ ییایو در یلیر ،یاجاده ،ییاعم از هوا یمسافر برون شهر یحمل و نقل عموم  (3

 ؛ یمسافر درون شهر یحمل و نقل عموم  (4

 ؛یارت یو ز یگردشگر ،یدفاتر خدمات مسافرت (5

 پوشاک؛   عیو توز د ی تول (6

 و کفش؛ فیک  عیو توز د ی تول (7

 ؛وهیو آبم یبستن  ،یخشکبار، قناد ل،یآج عیمراکز توز (8

 ؛یحیو تفر یورزش یهاها و مجتمعمراکز، باشگاه  (9

 ؛یا و رسانه  یهنر ،یآموزش ،یفرهنگ  یهاراکز و مجتمعم (10
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 ؛یدست عیو فروش صنا عیتوز د،ی مراکز تول (11

که   یاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  یبردارپروانه بهره  یدارا  یمؤسسات خصوص (12

 فعال هستند؛ یکینیو پاراکل یشگاهیاعم از آزما یصی و تشخ یدرمان یهادر حوزه

 ؛و گرمابه ییبایز یهاسالن ها،شگاه یآرا ،یرانندگ یهاآموزشگاه (13

محصوالت  های پرورش مرغ مادر گوشتی، مراکز تولید  های پرورش مرغ گوشتی، واحد واحد   (14

 . زینتی انای، سبزی و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهگلخانه

جهت حمایت از بنگاه    ی که به تدریجمجموعه اقدامات در نهایت از بین پیشنهادات انجام شده،  

 به شرح زیر است: های ناشی از شیوع کرونا به تصویب رسیدهدر برابر آسیب های تولیدی و اشتغال

بانک  یالتتسه  اعطای   یبصوت (1 به مشاغل آسیب   درصد   12  یحیبا نرخ ترج  یدو ساله 

شغلی آسیب دیده قرار خواهد گرفت.   رسته  14دیده. این تسهیالت در اختیار کارفرمایان  

 شروع بازپرداخت اقساط، تنفس   یدو ساله است و برا  یالت،تسه  ینبازپرداخت اقساط ا

هرچند در ابتدا اعالم شده بود که این تسهیالت در   .ه استدر نظر گرفته شد  سه ماهه

شود، اما سپس تصمیم بر آن شرایط حفظ کامل اشتغال توسط کارفرمایان پرداخت می

که پس از شیوع کرونا حفظ شده  شد که تسهیالت به ازای هر کارکن مشغول به کار  

 با  که   …کودک و    یمهدها  ماها،ینهمچون س  یاقتصاد  یواحدها  پرداخت شود.است  

ازا  تعطیل  دولت  دستور به  کار    یشدند،  به  مشغول  کارگر  وام   یلیونم  16هر  تومان 

  یلیون م  12هر کارگر شاغل    یبه ازا سایر مشاغل آسیب دیده    ی و برا  کنند یم  یافتدر

فرما خویششهری    های درون شهری و برونست. رانندهتومان وام در نظر گرفته شده ا

 میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. 6هم تسهیالت  

 یلیارد هزار م  20  یاقدام بار مال  ی. ایناجتماع  ینتام  یمهمهال سه ماهه در پرداخت حق با (2

 ینکاهش خسارت به مردم، ا  ی اما برا  ه استوارد کرد  یاجتماع  ینبه سازمان تام  یالیر

واحدها  یتحما ان   یدیتول  یاز  حال  در  اصناف  است. و  ماه  جام  متوسط    یانهتعداد 

مشمول این امهال   شده شاغل در هر ماه  یمهنفر ب   000/088/1هزار کارگاه و     330/ 000

 اند. شده
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فرآ  یهامهلت  یشافزا (3 به  حق  یند مربوط  پرداخت  و  قرارداد   شدگانیمهب  یمۀبانعقاد 

فعال    یشدگان توافق  یمهب  یاری،به طور اخت  یمهب  ۀصاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادام

خادم  ی،انفراد ساختمان  ین رانندگان،  کارگران  باربران،  مساجد،  و   یبافانقال  ی،ثابت 

 . 1399ماه  یبهشتارد یتلغا 1398ماه دار و... از بهمنشناسه یدست یعشاغالن صنا

ماسک،ید تول  یتعاون  145به    یتیحما  یارانهتومان    یلیاردم  110  یاعطا (4 مواد   کننده 

 . و دستکش کنندهیضدعفون

بتفاهم  امضای (5 چهارجانبه  تعاون،  یننامه  وزارت  تعاون  تعاون،  معاونت  توسعه   بانک 

به   یتیحما  یارانهپرداخت    یبرا  یگذاریهو صندوق ضمانت سرما  ید ام  کارآفرینی  صندوق

 کنند. فعالیت می  محصوالت مقابله با کرونا  ید تول  ینهاستان در زم  28در    هایی کهیتعاون

 . 1399  یبهشت ارد   یان کشور تا پا   ی ها ی کارگاه و گاز مصرف   ی آب، برق ها یافت هزینه در   تعویق  (6

فرد  یلوسا  تامین (7 ضدعفون  یحفاظت  مواد  ن  یو  آس  یازمورد  معرض  در   یب کارگران 

 کرونا.  یماریب

( 1399یبهشت  اردبرای سه ماه )تا آخر  افزوده  ارزشبر    یاتمالی  هاه اظهارنامهیاراتعویق   (8

 شود. کشور می  تولید ناخالص داخلیدرصد  7که حدود 

 های امور مالیاتی کشور به منظور بخشش جرایم مالیاتی رؤسای سازمانبه    یار دادناخت (9

 درصد.  80  یرتولیدیغ یهادرصد و در بخش 90تا سقف  یدیدر بخش تول

به    25با کاهش نرخ مالیات از    1399تا    1397های  سال  تخفیف مالیاتی برای مالیات (10

 حفظ   1399واحدهای تولیدی که میزان اشتغال نیروی کار خود را در سال  درصد.    20

در اسفند که  تولیدی    هایواحد شوند.  مند میکنند یا افزایش دهند از این تخفیف بهره

د نتوان اند، میدهنسبت به تعدیل نیروی کار اقدام کر 1399ماه نخست سال  4یا  1398

با بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی اشتغال جدید بر مبنای تعداد نیروی کار  

 . د نمند شو، از این مشوق مالیاتی بهره1398در لیست بهمن 
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 بندی جمع  -6 -3

را    های اقتصادی و اجتماعی در ایرانفعالیتهمچون بسیاری کشورهای دیگر،  شیوع ویروس کرونا  

دچار توقف و اخالل کرد. این موضوع در حالی بود که اقتصاد ایران در دو سال منتهی به پایان   نیز

نااطمینانی در اقتصاد ایران را   1397تجربه کرده و شوک ارزی سال  را  ، رشد اقتصادی منفی  1398

تعطیلی   بود. گسترش شیوع کرونا در کشور موجب  افتتشدید کرده   هایتهرسهای  فعالیت  در  و 

درصد کل شاغالن    15میلیون نفر )  7/3حدود    برآوردها حاکی از آن است که  .مختلفی شد   شغلی

شاغل هستند. در اند،  از شیوع کرنا بوده  که در معرض بیشترین آسیب  رسته شغلی  10  کشور( در

طور میلیون نفر را به    7/3اشتغال    تواند می  رسته شغلی،  10واقع تعطیلی واحدهای اقتصادی این  

دهد. عالوه بر آن، سایر مشاغل کشور نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم مستقیم تحت تاثیر قرار می

آنها از   اند و حمایت از شاغالن با توجه میزان تاثیرپذیریبا شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته

 ، ضروری است.بحران ایجاد شده

 به سه گروه را  شاغالن کشور  در مواجهه با بحران شیوع کرونا  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

مند حمایت نیازپذیر و غیررسمی که  میلیون نفر شاغل در مشاغل آسیب  9  -1  بندی کرده است:تقسیم

معرض   میلیون نفر از شاغالن که بیمه تامین اجتماعی نیز دارند ولی در  4/3    -2مستقیم هستند  

میلیون نفر از   9/11حدود    -3و  شان حمایت  شود  وکارهایاز کسب  و باید   ریزش اشتغال قرار دارند 

شاغالن که جزیی از اقشار پردرآمد و مستمری بگیران کشوری و لشگری هستند و به حمایت مالی 

نهاد کرده است که  اقدامات حمایتی برای مقابله با آثار کرونا پیشهمچنین این وزارتخانه    نیاز ندارند.

وکارها وکارها، راهکارهای حمایت از کسبدر این فصل با تاکید بر آثار شیوع کرونا بر اشتغال و کسب

-مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، مجموعه اقدامات مصوبی که دولت در خصوص حمایت از کسب 

ای و اعتباری ی مالیاتی، بیمههاوکارها انجام شده، ارایه شد. این اقدامات به طور کلی شامل حمایت

 کرده است. کارها پرداخت وبه کسبحفظ اشتغال به نسبت های اعتباری را و دولت حمایت بوده
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 :  چهارم فصل  

 آن   ی و مبان   رفاه خانوار در حوزه    یران ا   یتی اقدامات حما 

 

 

 با همکاری 

معاونت رفاه اجتماعی
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 مقدمه   -1 -4

به واسطه شیوع ویروس کرونا   ی کشورهاگذشته به ابعاد صدمات وارده بر پیکر بنگاه در فصل  

ها را بررسی کردیم. در این فصل  در جهت حمایت بنگاه   ی دولتهاجدید پرداختیم و سیاست

میریزاسیاستگ تشریح  را  خانوارها  بر  متمرکز  است،   کنیم.های  شده  بیان  هم  پیشتر  چنانکه 

اند و کشورهای مختلف  عاد گوناگونی تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا قرار گرفتهاز اب  نیزخانوارها  

آسیبسیاست کاهش  راستای  در  گوناگونی  اقتصادی  پیش  های  در  خانوارها  به  وارد شده  های 

 اند.  گرفته

برخی شاخص روند  ابتدا  ادامه  رفاه خانواردر  با  مرتبط  ایرانی های  از همه  های  گیری قبل 

میویروس   قرار  بررسی  مورد  را  موجود  کرونا جدید  رفاهی  وضعیت  از  کافی  تا شناخت  دهیم 

خانوارها در اقتصاد ایران و روند تحوالت رفاه آنها داشته باشیم. پس از آن مروری بر رویکرد وزارت  

های  تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مواجهه با بحران بوجود آمده خواهیم داشت و در نهایت بسته

 کنیم. استی مصوب در جهت حمایت از وضعیت رفاهی خانوار را بررسی میسی

 

 های اخیر تغییرات وضعیت رفاهی خانوارها در سال -2-4

را شکل می اقتصاد  یک  پیکره  اساس  درآمدخانوارها  و  رفاه  وضعیت  و  به -دهند  خانوار  هزینه 

سویی سمت تقاضای اقتصاد  کند، چرا که از  شناسایی وضعیت و تحوالت اقتصاد کمک شایانی می

گیرد و از سوی دیگر همین خانوارها صاحبان عوامل تولید  به طور عمده توسط خانوارها شکل می

کننده جریان تولیدی اقتصاد هستند. همانطور که در نمودار  و بنابراین یک عامل مهم و تعیین

درصد تولید   40ز  شود، در طی چند سال اخیر مخارج مصرفی بیش ا( مالحظه می1-4شماره )

این    1395و    1394های  شود که در سالناخالص ملی را تشکیل داده است و حتی مشاهده می

این موضوع خود به تنهایی اهمیت نقش خانوار و   1درصد افزایش یافته است.  50سهم به بیش از  

 کشد.  وضعیت رفاهی خانوار در اقتصاد را به خوبی به تصویر می

 
منتشر شده است، روند سهم مخارج مصرفی خانوار از مخارج کل برای    1395ای تا سال  از آنجاکه حسابهای ملی به تفکیک هزینه  -1

 نشان داده شده است.  1395چندسال منتهی به سال
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 ( سهم مخارج مصرفی خانوار از مخارج کل )تولید ناخالص ملی( )درصدروند  -1-4نمودار 

 

 منبع: مرکز آمار ایران.

باید اشاره داشت که عالوه بر اثرگذاری آشکاری که خانوار از مسیر مصرف و مخارج مصرفی  

های تولیدی، بر اقتصاد دارد، خانوارها از منظر چگونگی تخصیص عوامل تولیدی خود به فعالیت

تری بر مسیر تکامل یک اقتصاد دارند که شاید این نقش مهم را به سادگی نتوان به  مهمنقش  

تصویر کشید. در عین حال نقش مهم خانوار و بویژه اهمیت وضعیت رفاهی خانوار بر سیاستگزاران 

پوشیده نیست. در این بخش ابتدا تصویری از وضعیت رفاهی خانوارهای شهری و روستایی کشور 

پذیر، به سیاستگزار در جهت  شود. این تصویر با شناسایی نقاط آسیبی اخیر ارائه میهادر سال

است که    معیارهاییبهترین  یکی از  خانوار  مصرفی  سبد  بهبود وضع موجود کمک خواهد کرد.  

(، وضعیت 2- 4بواسطه آن درکی از وضعیت رفاهی خانوارها داشت. در نمودار شماره )  توان می

 به تفکیک شهری و روستایی در ده سال اخیر ارائه شده است. خانوار    1قیقی ح  های مصرفیهزینه 

براساس قیمتهمانطور که مالحظه می و روستایی  بررسی هزینه خانوار شهری  های شود 

ثابت بیانگر این واقعیت است که سطح هزینه کل خانوار شهری روند کاهشی دارد و به جز سال 

 8/3درصدی و روستایی رشد مثبت    5/5خانوار شهری رشد مثبت  که متوسط هزینه کل    1396

درصدی داشته است، توان اقتصادی خانوارهای شهری و روستایی مدام در حال کاهش بوده است.  

که هزینه متوسط  شدت گرفته است، در حالی  1398و    1397های  ویژه در سالاین وضعیت به

از یک درصد را تجربه کرده است اما در طی    رشدهای منفی کمتر  1396خانوارها قبل از سال  

و هزینه حقیقی   -6/11و    -6هزینه حقیقی خانوار شهری به ترتیب رشد    1398و    1397های  سال

هزینه   1398درصدی داشته است. چنانچه در سال    -10/ 8و    -5/5خانوار روستایی به ترتیب رشد  

 
 زدوده شده است. از آن یعنی با استفاده از شاخص قیمت تعدیل شده و اثرات رشد قیمتها  -1
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های ثابت و خانوار در سال به قیمتهزار تومان    956میلیون و    24کل متوسط خانوار شهری با  

با   و    13روستایی  به قیمت  731میلیون  تومان در سال  ثابت، کمترین رقم خود در  هزار  های 

 1اند. حداقل پانزده سال اخیر را تجربه کرده

معنای کوچک به  آشکارا  ارقام  واقع این  در  است.  ایرانی  خانوارهای  تر شدن سبد مصرفی 

های خود را متناسب با تورم پوشش دهند و رفاه اند سطح هزینه نتوانستهتوان گفت خانوارها  می

 آنها به طور مداوم از دست رفته است.  

 

 () هزار ریال 1395متوسط هزینه کل ساالنه خانوارهای شهری و روستایی به قیمت ثابت  -2-4نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران. 

 

توان بر اساس ترکیب کاهش رفاه خانوارهای ایرانی را میعالوه بر این، تغییر سبد مصرفی و  

میهزینه  داد.  قرار  پایش  مورد  نیز  غیرخوراکی  و  خوراکی  انگل های  قانون  براساس  که   2دانیم 

ها به معنای کاهش سطح رفاه خانوار است. به عبارت افزایش سهم هزینه خوراکی در سبد هزینه

های تر مانند هزینه های غیرضروریشود فرد هزینه میتر کاهش قدرت خرید خانوار باعث  دقیق

های های ضروری مانند هزینه فراغت، آموزش و غیره را کاسته و منابع درآمدی خود را صرف هزینه 

 
هزار    101میلیون و    26هزار تومان و    438میلیون و    47به ترتیب    1398رقم اسمی هزینه کل خانوار شهری و روستایی در سال    -1

 تومان است. 
2-Engle law 
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های خوراکی جایگزین توان انتظار داشت با کاهش رفاه خانوار، هزینهخوراک کند. بنابراین می

 های غیرخوراکی شود.  هزینه 

های خوراکی و غیرخوراکی برای خانوارهای شهری و روستایی ( سهم هزینه1- 4)در جدول  

های خوراکی  نشان داده شده است. آنچه در ارقام این جدول آشکار است، افزایش سهم هزینه 

سال در  ایرانی  به    1398و    1397های  خانوارهای  خوراکی  هزینه  نسبت  شدن  بزرگ  است. 

کند. آشکارا خانوارها غالباً اولویت را  کاهش رفاه خانوار را تایید میها هم  غیرخوراکی در این سال

دهند و بعد از این که نیازهای غذایی خود را تأمین نمودند به برآورده  های خوراکی میبه هزینه 

می ارتباطات  و  تفریح  آموزش،  مانند  نیازها  سایر  نسبت  کردن  شدن  بزرگ  بنابراین  پردازند. 

دهنده کاهش سطح رفاه خانوارها است. به طور عمده  ه غیرخوراکی نشانهای خوراکی بهزینه 

های اخیر دانست؛  توان این وضعیت را ناشی از افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در سالمی

کاهد و بنابراین منجر به کاهش رفاه چرا که افزایش تورم از یک سو قدرت خرید خانوارها را می

یگر نیز کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش درآمد خانوارها به عنوان  شود؛ از سوی دخانوار می

صاحبان عوامل تولید خواهد شد و خانوار در مواجه با محدودیت منابع درآمدی به ناچار به سمت  

  1390هایی  شود، در سال( هم مشاهده می1- 4رود. چنانکه در جدول )تامین نیازهای ضروری می

های منفی را تجربه کرد شاهد همین روند یعنی بزرگ شدن نسبت  نیز که اقتصاد رشد  1391و  

 ایم. های خوراکی به غیرخوراکی بودههزینه 

شاهد افزایش   1398و    1397هایی  شود در سال( مالحظه می1-4با توجه به آنچه در جدول )

های غیرخوراکی هستیم. اما نکته دیگری که در  های خوراکی و کاهش سهم هزینه سهم هزینه

های خوراکی در خانوارهای روستایی کند، بزرگتر بودن سهم هزینه ارقام جدول باال جلب توجه می

تواند ریشه در چند موضوع داشته باشد، از جمله نسبت به خانوارهای شهری است. این امر می

ونقل در نواحی روستایی که منجر به کوچکتر شدن  هایی چون مسکن و حملکمتر بودن هزینه 

رسد بخشی از شود. در عین حال به نظر میهای غیرخوراکی در نواحی روستایی مینه کل هزی

این تفاوت ناشی از این باشد که سطح رفاه در خانوارهای روستایی کمتر از خانوارهای شهری  

پیش از  است،  کمتر  بسیار  روستایی  خانوارهای  حقیقی  هزینه  متوسط  که  شد  مشاهده  نیز  تر 

 ای شهری است. متوسط هزینه خانواره

 



اقدامات حمایتی ایران در حوزه  
 رفاه خانوار و مبانی آن 

 
 نام گزارش

 

 

 

121
 

 ی و روستایی)درصد( شهرهای خانواری رخوراکیغ  وی خوراک نهیهزسهم  -1-4جدول 

سال

 روستایی  شهری 

نسبت هزینه  

خوراکی به  

 غیرخوراکی 

سهم هزینه  

 خوراکی

سهم هزینه  

 غیر خوراکی 

نسبت هزینه  

خوراکی به  

 غیرخوراکی 

سهم هزینه  

 خوراکی

سهم هزینه  

 غیر خوراکی 

1389 298923017699617338176183

1390 327624687532645539236077

1391 372327137287734042335767

1392 363926687332762843275673

1393328924757525699841175883

1394312223797621647739316069

1395305423407660615338096191

1396303623297671592937226278

1397316424037597597837426258

1398399424787522648439336067

 منبع: مرکز آمار ایران.

 

 های اخیر تغییرات وضعیت نابرابری در سال -3 -4

هزینه   به  مربوط  ارقام  مرور  میآنچه  نشان  در  خانوار  خانوار  رفاه  کاهش سطح  از  حاکی  دهد 

است. با این حال روشن است که    1398و    1397های  طور خاص در سالهای گذشته و بهسال

های درآمدی هم اهمیت باالیی دارد. ضریب جینی تفاوت سطح رفاه و تغییرات رفاه در بین دهک

ری است. به طور خالصه این شاخص عددی بین دهنده نابرابترین معیارهای نشانیکی از رایج

صفر و یک است که صفر به معنای برابری کامل است و هر چه این رقم بزرگتر شود افزایش  

( ضریب جینی به تفکیک کل کشور، شهری و  3-4دهد. در نمودار شماره )نابرابری را نمایش می

های اخیر را به بری در طول سالروستایی نشان داده شده است که به طور آشکاری افزایش نابرا

نمایش گذاشته است، هرچند سطح نابرابری در نواحی روستایی کمتر از نواحی شهری است. در  

با کاهش    1398سال   به    0101/0ضریب جینی  به نظر    3992/0واحدی  درصد رسیده است. 

عمدهمی ت رسد  سال  این  در  جینی  ضریب  بهبود  دلیل  دهکترین  برای  باالتر  باالی هاورم  ی 

درصد و    33/ 9برای دهک اول    1398درآمدی است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سال  
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های درصد بوده که به معنای افزایش نسبی بیشتر قیمت کاالهایی است که دهک  36/ 6دهک دهم  

 کنند.باالی درآمدی مصرف می

 

 ضریب جینی کل کشور، شهری و روستایی  -3-4 نمودار

 
 منبع: مرکز آمار ایران.

 

ای های متفاوت هزینه عالوه بر ضریب جینی، تفاوت سطح هزینه متوسط خانوارها در دهک

هم به نوعی نمایانگر میزان برابری یا نابرابری درآمد و شکاف طبقاتی در اقتصاد است، از این رو  

های ینه خانوار در دهک( نشان داده شده است، بر وضعیت هز2-4در ادامه همانطور که در جدول )

شود هزینه یک  همانطور که مالحظه می  شویم.ای در دو سال اخیر متمرکز میمتفاوت هزینه 

هزار تومان است و بنابراین مقدار    438  میلیون و  47  به طور متوسط  1398  خانوار شهری در سال

به طور متوسط   ماه  و    3هزینه خانوار شهری در هر  ا  953میلیون  تومان  بررسی هزار  با  ست. 

که   1شود ای مشاهده میهای هزینهتر برآورد متوسط هزینه خانوارهای شهری بین دهکدقیق

هزار    330  میلیون و  12  هزار تومان و دهک دهم  902  هزینه ماهانه یک خانوار شهری دهک اول

هزار   112  میلیون و   4  متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری دهک هفتم.  تومان برآورد شده است

 . شود که تقریبا نزدیک به مقدار آن برای متوسط جامعه شهری استتومان برآورد می

 
این برآوردها بااستفاده از نسبت هزینه هر دهک )شهری/روستایی( به متوسط کل خانوارها )شهری/روستایی( در هر سال )شکاف    -1

 بدست آمده است. کند، تغییر می  97نیز با همان آهنگ سال  98مصرف( و این فرض که سال 
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 1398هزار تومان در سال    101میلیون و    26همچنین متوسط هزینه یک خانوار روستایی  

به عالوه هزینه ماهانه یک .  رسد هزار تومان می  175  میلیون و  2  است که مقدار ماهانه آن به 

هزار تومان برآورد شده   480  میلیون و  6  هزار تومان و دهک دهم  436  تایی دهک اولخانوار روس

روستایی دهک هفتم.  است ماهانه خانوار  هزینه  و  2  متوسط  برآورد    327  میلیون  تومان  هزار 

 . شود که تقریباً نزدیک به مقدار آن برای متوسط جامعه روستایی استمی

 

 ای های هزینهبه تفکیک دهک  1398 خانوار شهری و روستایی در سالمتوسط هزینه یک  -2-4دول ج

   ماهانه نهیهز

 )تومان( کشوری خانوارها

1398 1397 

 یی روستا ی شهر یی روستا ی شهر

3953158 217550032768921787267 کل  متوسط

902893 436776768292355458 اول  دهک 

1633321 8445691327450681433 دوم  دهک 

2033525 11158321664917904783 سوم  دهک 

2443640 137218519895831110525 چهارم  دهک 

2892905 166008123339671332033 پنجم  دهک 

3423422 196713727455421572967 ششم  دهک 

4112612232741232751331852867 هفتم  دهک 

4987458 280478839843172227750 هشتم  دهک 

6653578 357830452109422837892 نهم  دهک 

12330044 648063094721584998825 دهم  دهک 

منتشر نشده است از محاسبات گزارش  ای هنوز  های هزینهمنبع: مرکز آمار ایران. با توجه به اینکه ارقام مربوط به متوسط هزینه دهک 

و ضرورت اصالحات اقتصادی معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه    1398  وضعیت رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی در سال 

 اجتماعی استفاده شده است. 
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در مقابل رشد    1398شود این است که در سال  ای که از این موضوع استنباط میاولین نکته

های خانوار دهک اول  های یک خانوار شهری در دهک دهم، هزینهدرصدی هزینه  30  بیش از

دهک    6شود که  عالوه براین آشکارا مالحظه می  .درصد افزایش یافته است  5/17  تنها به مقدار

از متوسط جامع  باالی هزینه هزینه کمتر  به معنای شکاف  باالی  ه دارند که  بین سه دهک  ای 

ای که برابری نسبی در طور معمول در جامعهای است. چراکه بههای هزینهدرآمد و سایر دهک

 رود متوسط هزینه با دهک پنجم متناسب باشد. آن برقرار است، انتظار می

می موضوع  این  بهتر  )برای درک  به جدول  نگا3-4توان  این (  در  موجود  اطالعات  کرد.  ه 

ای شهری و روستایی به هزینه متوسط کل شهری و روستایی های هزینه جدول نسبت هزینه دهک

شود هزینه دهک اول شهری حدود یک چهارم هزینه متوسط کل . مالحظه می1کندرا ارائه می

اول روستایی حدود یک پنجم هزینه متوسط کل روستا یی است.  شهری است و هزینه دهک 

همچنین هزینه دهک سوم شهری و روستایی حدود نصف هزینه متوسط کل شهری و روستایی  

ای بین سه دهک اول درآمدی و سطح رفاهی پایین این است. این به معنای شکاف باالی هزینه

 سه دهک است.

 
بکار گرفته شده است. درعین حال بررسی    1398  متوسط هزینه یک خانوار شهری و روستایی در سالاین اطالعات برای محاسبه   1

 این جدول به نوبه خود نیز اطالعات مفیدی را در بردارد.   ارقام
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 1398 درسال( های هزینهشکاف مصرف دهک) هاای به کل هزینههای هزینهبرآورد نسبت هزینه دهک -3-4جدول 

 شرح 
 

 نسبت هزینه خانوار هر دهک  

 1396به متوسط کل در سال 

 نسبت هزینه خانوار هر دهک  

 1397به متوسط کل در سال 

  هانهیهز نسبت اختالف

 96 به نسبت 97 درسال 

 دهک  هر  خانوار نهیهز نسبت

 1398 سال  در  کل متوسط  به 

 یی روستا ی شهر یی روستا ی شهر یی روستا ی شهر یی روستا ی شهر

10000% 10000%10000%10000%10000%10000% کل  متوسط

2510% 2040%2340%1990%160%050%2180%1930% اول  دهک 

4160% 3890%4050%3810%110%070%3940%3740% دوم  دهک 

5250% 5180%5080%5060%170%120%4910%4940% سوم  دهک 

6240% 6350%6070%6210%170%140%5900%6080% چهارم  دهک 

7260% 7560%7120%7450%140%100%6990%7350% پنجم  دهک 

8490% 8890%8380%8800%110%090%8270%8710% ششم  دهک 

10060% 10430%9990%10370%060%060%9930%10300% هفتم  دهک 

12270% 12510%12160%12460%110%050%12040%12420% هشتم  دهک 

15740% 15910%15900%15880%170%040%16070%15840% نهم  دهک 

28040% 27240%28910%27970%870%720%29780%28690% دهم  دهک 

 و ضرورت اصالحات اقتصادی معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مبنای اطالعات مرکز آمار ایران.  1398 رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی در سالمنبع: محاسبات گزارش وضعیت 
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های سالاگر چه آنچه تا کنون بررسی کردیم نشان از کاهش سطح رفاه خانوارهای ایرانی طی  

های خانوار رشد هزینهافزایش شکاف درآمدی است، مقایسه    روند کلی  اخیر دارد و شواهد بیانگر

تورم می بهبود دهد.  با  را  ارائه شده  انجام شده،  بر تواند تحلیل  برآوردهای  تورم  اساس  متوسط 

  درصد و برای اقالم خوراکی   32اقالم غیرخوراکی  برای    1398ماهه منتهی به دی ماه    12شهری  

( گزارش شده است  4-4این در حالی است که مطابق با آنچه در جدول )  . درصد بوده است  53

درصدی و خانوار شهری دهک دهم با   34/ 7خانوار شهری دهک اول با تورمی    1398در سال  

 8/38  درصدی مواجه بوده است و بیشترین شدت تورم برای خانوار دهک چهارم با  6/36تورمی  

 . درصد محاسبه شده است
 

 ای های هزینهخانوارهای شهری به تفکیک دهک 1398 ماه ماهه منتهی به دی 12 تورم -4-4جدول 

 ی شهر  تورم

 تورم  خانوار بودجه  از  سهم

 کل ی خوراک یرخوراکیغ کل ی خوراک یرخوراکیغ

7522% 2478%100%3200%5380%3740% کل

5640% 4360%100%2120%5210%3470% اول  دهک 

6610% 3390%100%2950%5180%3710% دوم  دهک 

6710% 3290%100%3120%5230%3820% سوم  دهک 

6800% 3200%100%3220%5280%3880% چهارم  دهک 

7080% 2920%100%3220%5300%3830% پنجم  دهک 

6990% 3010%100%3250%5330%3870% ششم  دهک 

7230% 2770%100%3280%5390%3860% هفتم  دهک 

7600% 2400%100%3220%5430%3750% هشتم  دهک 

7840% 2160%100%3170%5520%3680% نهم  دهک 

8210% 1790%100%3260%5470%3660% دهم  دهک 

و ضرورت اصالحات اقتصادی معاونت رفاه اجتماعی،    1398  منبع: محاسبات گزارش وضعیت رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی در سال 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مبنای اطالعات مرکز آمار ایران. 

 

، 1398ماهه منتهی به دی ماه    12برآوردهای انجام شده از تورم روستایی  به عالوه مطابق با  

  . درصد بوده است   51  خوراکی  اقالمدرصد و برای    35  متوسط تورم روستایی اقالم غیرخوراکی
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شود که در ( گزارش شده است. مالحظه می5-4ای روستایی در جدول )های هزینه تورم دهک

درصدی و خانوار روستایی دهک دهم با بیشترین    8/38ورمی  دهک اول با تخانوارهای روستایی  

 . درصد مواجه بوده است 10/43میزان تورم برابر 

 

 ایهای هزینهخانوارهای روستایی به تفکیک دهک 1398 ماهماهه منتهی به دی 12 تورم -5-4جدول  

 یی روستا  تورم

 تورم  خانوار بودجه  از  سهم

 کل ی خوراک یرخوراکیغ کل ی خوراک یرخوراکیغ

6067% 3933%100%3500%5310%4180% کل

4490% 5510%100%2360%5120%3880% اول  دهک 

5290% 4710%100%2970%5110%3980% دوم  دهک 

5410% 4590%100%3110%5090%4020% سوم  دهک 

5620% 4380%100%3170%5160%4040% چهارم  دهک 

5740% 4260%100%3300%5140%4080% پنجم  دهک 

5960% 4040%100%3350%5260%4120% ششم  دهک 

6160% 3840%100%3380%5310%4120% هفتم  دهک 

6190% 3810%100%3480%5400%4210% هشتم  دهک 

6400% 3600%100%3520%5420%4200% نهم  دهک 

6930% 3070%100%3820%5430%4310% دهم  دهک 

و ضرورت اصالحات اقتصادی معاونت رفاه اجتماعی،    1398  منبع: محاسبات گزارش وضعیت رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی در سال 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مبنای اطالعات مرکز آمار ایران. 

 

در ابتدای این بخش مالحظه شد که متوسط هزینه خانوار کل شهری و روستایی بر اساس  

های  های ثابت روند کاهشی دارد، اما قضاوتی در خصوص چگونگی تغییر هزینه خانوار دهکقیمت

شود با مقایسه تغییرات هزینه خانوارهای شهری و روستایی ای ارائه نشد. در ادامه سعی میهزینه 

تفکی تورم هزینههای هزینه ک دهکبه  با  هزینه  ای  تغییرات حقیقی  از  ای هر دهک، تصویری 

های خانوار در  رشد هزینهای ارائه شود. در یک تحلیل کلی با توجه به  های هزینه خانوار دهک

توان استدالل کرد که شدت کاهش مصرف  مقابل شدت تورمی که هر دهک با آن مواجه بوده، می

یی بیشتر از خانوارهای شهری بوده و البته بررسی تغییرات مصرف به تفکیک خانوارهای روستا
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های باالتر  های پایینی بیشتر از دهکدهد ریزش مصرف در دهکای نشان میهای هزینهدهک

 ( کامال آشکار است. 6- 4این موضوع با نگاهی به اطالعات جدول ) .بوده است

 

صرف خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک تغییرات هزینه، تورم و ریزش م -6- 4جدول 

 1397نسبت به سال  1398ای در سال های هزینهدهک

 شرح 

 سال در ماهانه خانوار  نهیهز

 )تومان(  1398

 خانوار نهیهز راتییتغ

 1397 سال به نسبت

  بهی منتهماهه  12 تورم

 1398 سال ماهید

رشد حقیقی هزینه 

 خانوار 

 ییروستا ی شهر ییروستا ی شهر ییروستا ی شهر ییروستا ی شهر

 3953158 2175500206%217%374%418%168%201% کل  متوسط 

902893 436776175%229%347%388%1720%1590% اول  دهک

1633321 844569230%239%371%398%1410%1590% دوم  دهک

2033525 1115832221%233%382%402%1610%1690% سوم دهک

2443640 1372185228%236%388%404%1600%1680% چهارم دهک

2892905 1660081239%246%383%408%1440%1620% پنجم  دهک

3423422 1967137247%251%387%412%1400%1610% ششم  دهک

4112612 2327412256%256%386%412%1300%1560% هفتم  دهک

4987458 2804788252%259%375%421%1230%1620% هشتم  دهک

6653578 3578304277%261%368%420%910%1590% نهم  دهک

12330044 6480630302%296%366%431%640%1350% دهم  دهک

ای هنوز منتشر نشده است از محاسبات گزارش  های هزینه منبع: مرکز آمار ایران. با توجه به اینکه ارقام مربوط به متوسط هزینه دهک 

تعاون، کار و  و ضرورت اصالحات اقتصادی معاونت رفاه اجتماعی، وزارت  1398 وضعیت رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی در سال 

 رفاه اجتماعی استفاده شده است. 

 

مصرف حقیقی خانوارهای شهری با شود  ( مالحظه می6- 4به عالوه همانطور که در جدول )

درصدی    8/16درصدی، کاهش    4/37های انجام شده آنها و تورم  درصدی هزینه  6/20توجه رشد  

های انجام شده آنها  درصدی هزینه   7/21داشته و مصرف حقیقی خانوارهای روستایی نیز با رشد  

شود کاهش همچنین مشاهده می  .درصد کاهش یافته است  1/20  درصدی حدود   41/ 8و تورم  

های باالی )به ویژه در خانوارهای شهری( بیشتر از دهک  ایهزینه های پایین  مصرف در دهک

  9/15و    2/17اهش  درآمدی است. مصرف دهک اول به ترتیب در خانوارهای شهری و روستایی ک



اقدامات حمایتی ایران در حوزه رفاه  
 خانوار و مبانی آن 

 
 نام گزارش

 

 

 

129
 

درصدی داشته است. این درحالی است که مصرف دهک دهم به ترتیب در خانوارهای شهری و  

 درصد کاهش یافته است.  5/13و   4/6روستایی 

های پایین درآمدی  مشاهدات فوق از آن جهت قابل تأمل است که انتظار داریم مصرف دهک

های ضروری درآمدی عمدتاً شامل هزینهکم کشش باشد، چرا که مصرف خانوارهای دهک پایین  

یابد. در مقابل  تر کاهش میاست، بنابراین نسبت به تغییرات قیمت واکنش کمتری دارد و سخت

تر است و نسبت به افزایش قیمت واکنش زیادتری نشان های باالی درآمدی پرکششمصرف دهک

مدی را مصارف غیرضروری ای از مصرف خانوارهای دهک باالی درآدهد چرا که بخش عمدهمی

های مهمی از مصرف آنها پرکشش است. اما همانطور که در جدول  دهد، بنابراین بخشتشکیل می

های ها بیشتر از دهک( تغییرات مصرف در دهک پایین درآمدی در واکنش به افزایش قیمت4-6)

ه رکودی که در باالی درآمدی است. این موضوع ریشه در دو مسئله دارد. اول اینکه به واسط

خانوار دهک  1398و    1397های  سال عمدتا صاحبان  است،  بوده  حاکم  اقتصاد  پایین بر  های 

با کاهش درآمد حقیقی مواجه شده و بنابراین توان خرید را از دست داده اند و چون  درآمدی 

  ثروت و دارایی چندانی هم برای جبران کاهش درآمد ندارند به ناچار مجبور به کاهش مصرف 

به  خانوارهای دهکاند، در حالی که  شده باالتر  ثروت های  از  برخورداری  انباشته و  واسطه  های 

طور های قیمتی در بازارهای دارایی، سطح مصرف خود را بههمچنین فرصت استفاده از نوسان

 . اند اند و کاهش مصرف کمتری را تجربه کردهنسبی حفظ کرده

 

 وضعیت رفاهی خانوارها تأثیر کرونا بر  -4 -4

دهنده کاهش رفاه و کوچکتر  آنچه تا کنون در این بخش از فصل حاضر بررسی شد آشکارا نشان

های گذشته است. در ادامه و قبل از اینکه به  شدن سبد مصرفی خانوارهای ایرانی در طی سال

را بررسی کنیم.    شود عوامل اثرگذار بر کاهش توان اقتصادی خانواربخش بعدی بپردازیم سعی می

اهدافی که سیاستگ و  بتوان مسیر سیاستگزاری یک کشور  انتخاب میذ شاید  از ار  را یکی  کند 

مهمترین عوامل اثرگذار بر وضعیت همه متغیرهای اقتصادی دانست. در عین حال با یک نگاه  

رفاه    کننده مسیر تحول بسیاری متغیرهای اقتصادی از جملهکلی، فضای کالن یک اقتصاد تعیین

ای خانوار است. وقتی بر وضعیت رفاه خانوار متمرکز شویم برخی متغیرهای کالن اهمیت ویژه
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کننده و اثرگذار بر وضعیت ترین متغیرهای تعیینکنند که تورم، تولید و اشتغال عمدهپیدا می

 رفاهی خانوار هستند.  

ها نوار برای پوشش هزینه آشکار است که تورم با کاهش قدرت خرید واقعی افراد، توانایی خا

دهد و منجر به کوچک شدن سبد مصرفی آنها و در نهایت تنزل سطح رفاه خانوارها را کاهش می

طور که اشاره شد خانوارها صاحبان عوامل تولید در یک اقتصاد هستند شود. همچنین همانمی

این محل وضعیت رفاهی  بنابراین رشد تولید و اشتغال منجر به افزایش درآمد خانوارها شده و از 

زایی که به اقتصاد وارد های برونتوان شوکآنها بهبود خواهد یافت. اگر چه به این عوامل می

بیمی به  منجر  و  میشود  اقتصاد  در  سایر  ثباتی  و  طبیعی  بالیای  جنگ،  تحریم،  )مانند  شود 

گیری ویروس ران همهزای بحطور که بروز شوک برون زا( را نیز اضافه کرد. همان شوکهای برون

آسیب اقتصاد جهانی  به  رفاه  کرونا جدید  کاهش  به  این موضوع  و  است  کرده  وارد  های جدی 

 اقتصادی کشورها منجر شده است. 

زای ویروس کرونا روبرو شده است، اگر بخواهیم  در حال حاضر که اقتصاد ایران با شوک برون

رسد بهتر است  ن بحران بپردازیم به نظر میبینی وضعیت رفاهی خانوار در مواجهه با ایبه پیش

کننده وضعیت رفاهی خانوار یعنی تورم، تولید و اشتغال را  وضعیت مهمترین متغیرهای تعیین

 بررسی کنیم. 

درصد    2/32برابر با    1399بر اساس آخرین برآوردها، تورم در دوازده ماهه منتهی به فرودین  

درصدی داشته است. به عبارتی جزء خوراکی    8/36مت  بوده که گروه خوراکی و آشامیدنی رشد قی

هزینه دهک عمده  بخش  که  آشامیدنی  میو  را شکل  درآمدی  پایین  قیمت  های  رشد  با  دهد 

باالتری از متوسط قیمتها مواجه بوده است. این موضوع به نوبه خود انتظار کاهش بیش از پیش 

ها بر با توجه به اینکه تبعات شوکحال  آورد. در عین  وضعیت رفاهی خانوار ایرانی را بوجود می

با وقفه ظاهر می اثرات بحران کرونا بر وضعیت تغییر قیمتاقتصاد  ها به طور کامل  شود هنوز 

ظاهر نشده است اما با توجه به برخی شواهد، انتظار تأثیر مثبت شیوع این ویروس بر تورم دور از 

کننده تورم در  به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین  ذهن نیست. چراکه وضعیت بودجه دولت

 اقتصاد ایران هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ مصارف از تبعات بحران کرونا مصون نمانده است. 

ها و محدودیت در سمت منابع بودجه، پیش از بروز بحران کرونا به دلیل شدت گرفتن تحریم

ای دولت به شدت محدود شده بود. بروز سرمایههای  یفروش نفت، منابع حاصل از واگذاری دارای

بحران کرونا و کاهش تقاضای نفت و افت شدید قیمت نفت به تبع آن این محدودیت دولت در 
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های قبلی نیز اشاره شده به طور که در بخشسمت منابع را شدت داده است. از سوی دیگر همان

تولید  دلیل برخی سیاست و  بنگاه  از  مالیاتهای حمایتی  برخی  یا کشور  و  افتاده  تعویق  به  ها 

یافته  بنگاه کاهش  درآمد  و  تولید  کاهش  )به خاطر  درآمدهای اند  منابع،  در سمت  بنابراین  ها( 

رو دولت با توان انتظار داشت در سال پیشمالیاتی دولت نیز کاهش یافته است. در نهایت می

موضوع به نوبه خود احتمال افزایش کسر محدودیت منابع بسیار شدیدی مواجه خواهد بود این  

کند. عالوه بر این در سمت مصارف دولت به واسطه مسئولیت اجتماعی  بودجه دولت را تشدید می

های زیادی را خلق کرده است که این موضوع نیز به شدت گرفتن کسری که برعهده دارد هزینه 

انتظار می رو  این  از  انجامید.  بودجه در   رود شیوعبودجه دولت خواهد  با تشدید کسری  کرونا 

های آتی منجر به افزایش تورم شود و بنابراین ممکن است وضعیت رفاه خانوار از این مسیر ماه

 بدتر شود. 

و    المللبینعالوه براین به واسطه کاهش درآمدهای نفتی از یک سو و محدودیت تجارت  

ارزی کشور به شدت محدود شود.  رسد منابع  کاهش صادرات غیر نفتی از سوی دیگر به نظر می

ثباتی بیشتر بازار ارز و افزایش نرخ ارز را شدت  کاهش منابع ارزی نیز به نوبه خود احتمال بی

دهد. بنابراین به نظر میرسد این موضوع به واسطه وابستگی ارزی تولید در اقتصاد ایران منجر  می

تمام محدودیت هایی که ذکر شد انتظار  تورم شود. در نهایت با توجه به-به فعال شدن کانال ارز

 های آتی انتظار دور از ذهنی نیست.شدت گرفتن تورم در ماه

کننده وضعیت رفاهی خانوارها تولید و اشتغال است. همانطور که در فصل دیگر متغیر تعیین

قبلی اشاره شد بروز بحران کرونا منجر به کاهش سطح تولید و اشتغال شده است. بروز رکود 

اشی از بحران کرونا کیک تولید اقتصاد را کوچکتر کرده، یعنی درآمد سرانه کشور نیز کاهش  ن

یافته است. بنابراین به طور کلی سطح درآمد صاحبان عوامل تولید )وابسته به سهمی که در تولید 

طور آشکار منجر به کاهش سطح رفاهی خانوار خواهد شد. ضمن اینکه دارند( کاهش یافته و به 

مده و شدت گرفتن بیکاری، بسیاری افراد با از آید در نظر داشت که به واسطه رکود بوجود  با

دید.   خواهند  رفاهی  لحاظ  از  شدیدتری  بسیار  آسیب  کار،  از  ناشی  درآمد  منبع  دادن  دست 

ای از اشتغال از دست رفته را  همچنین با توجه به آنچه در فصل قبلی مالحظه شد بخش عمده

شود. این به معنای آن های یک تا شش درآمدی شامل میر و غیررسمی دهکپذیمشاغل آسیب

های درآمدی پایین با کاهش قابل توجه منابع درآمدی خود نیز مواجه هستند.  است که دهک

 دهد. های پایین درآمدی ارائه میاندازی بسیار بغرنج ازوضعیت رفاهی دهکاین موضوع چشم
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گ فصول  در  که  همانطور  مجموع  پیشدر  و  شد  بررسی  سازمانذشته  جهانی  های  بینی 

بحران کرونا در امان نخواهد  های  دهد، اقتصاد ایران از آسیباقتصادی و نهادهای داخلی نشان می

طور مفصل در بخش ابتدایی همین فصل مالحظه شد، وضعیت رفاهی خانوار  ماند. همانطور که به 

رود وضعیت موجود  درآمدی چندان مناسب نبوده و بیم آن میهای پایین  ایرانی به ویژه در دهک

های پایین درآمدی را با  اقتصاد ایران در کنار شرایط بحرانی بوجود آمده، رفاه خانوارهای دهک

بحران جدی و حتی حیاتی مواجه کند. در ادامه رویکرد پیشنهادی ارائه شده توسط وزارت تعاون،  

گیری جهانی با تمرکز بر وضعیت خانوار ش عوارض این همهکار و رفاه اجتماعی در جهت کاه

 شود.بررسی می

 

 رویکرد پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی    -5 -4

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ارگان مسئول در قبال افزایش پس از شیوع کرونا،  

تفاوتی را مورد بررسی قرار داد. در اولین های سیاستی مرفاه اجتماعی آحاد افراد جامعه، بسته 

درصدی تولید ناخالص داخلی، بسته مورد نیاز برای اقتصاد ایران    2برآوردها با لحاظ کردن معیار  

هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد. با روشن شدن ابعاد بحران کرونا این مبلغ   60بیش از    به مبلغ

زار میلیارد تومان است، افزایش یافت. تخصیص  ه  100که حدود    1399درصد بودجه سال    20تا  

هایی مثل حفظ سالمت عموم جامعه در مواجهه  منابع در نظر گرفته شده عمدتا مبتنی بر اولویت

بنگاه  بنگاهبا ویروس، حفظ اشتغال در  فعالیت  تداوم  از خانوارهای  ها،  اقتصادی و حمایت  های 

ی حمایتی پیشنهاد شده در جهت حمایت  هادیده است. در این بخش به بررسی سیاستآسیب

 پردازیم. های پایین درآمدی تمرکز دارد، میپذیر و دهکاز خانوارها که عمدتا بر خانوارهای آسیب

آنچه درخصوص رویکرد پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص خانوار  

این است که عمدتاً بستهمی های حمایتی دولت را  سیاستی اعطای کمکهای  توان اشاره کرد 

اند. این  دیده از عوارض اقتصادی ناشی از کرونا کردهمنوط به شناسایی دو گروه پرریسک و آسیب

های صورت های مالی مانند پرداختهای مرتبط اعم از دادهتواند از طریق تحلیل دادهشناسایی می

ها و با همکاری بانک چنین سایر پایگاه دادهی سالمت و همهای حوزهگرفته ذیل شاپرک، داده

ها )کمیته امداد و بهزیستی( صورت گیرد و بنگاه   مرکزی، وزارت رفاه، صمت و نهادهای حمایتی

عواقب  با توجه به    تعاون، کار و رفاه اجتماعی،وزارت  و افراد آسیب دیده شناسایی شود. در نهایت  
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به شرح  ها  در حوزه خانوار، دو سطح از حمایت  نااقتصادی بسیار گسترده بحران کرو  -اجتماعی 

 زیر را پیشنهاد داده است. 

 و نیازمند  پذیرحمایت از افراد و خانوارهای آسیب (1

 حمایت از شاغلین بیکار شده (2

 

از تبعات شیوع بیماری و میزان وسع به شکل    پذیریآسیببا این نگاه خانوارها با توجه به  

 اند: زیر دسته بندی شده

 خانوارهای نیازمند  (1

 مددجوهای نهادهای حمایتی •

 های اول و دومدهک •

 پذیر خانوارهای آسیب (2

 فعالین در بخش رسمی اقتصاد )غیر از کارکنان دولت و نهادها( •

 صاحبان مشاغل غیررسمی و بیکاران •

 پذیر خانوارهای غیرآسیب  (3

 های نهم و دهم دهک •

 کارکنان بخش عمومی، بازنشستگان و اصناف ممتاز •

گروهبا چنین دسته از خانوارها،  آسیببندی  و  نیازمند  گروه  های  یعنی  هدف    2و    1پذیر 

تفکیک خانوارها و برآوردی از وضعیت اقتصادی آنها    ( 4-4)های حمایتی هستند. در نمودار  طرح

شود. می  مالحظه 
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 وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی -4-4نمودار 
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میلیون خانوار یارانه   24/ 1درصد آنها یعنی    90میلیون خانوار ایرانی، بیش از    26/ 5از حدود  

یعنی   یک  گروه  هستند.  نیازمند بگیر  و    خانوارهای  حمایتی  نهادهای  مددجوهای  شامل  که 

های حمایتی قابل شناسایی های اول و دوم است با توجه به اطالعات موجود نزد سازماندهک

این گروه شامل   و    3/ 2هستند.  نهادهای حمایتی  میلیون خانوار   2میلیون خانوار مددجوهای 

کل حمایت کاالیی و نقدی هستند. بنابراین غیرمددجو است که نیازمند حمایت مستقیم به ش

پذیر شامل دو دهک میلیون خانوار نیازمند حمایت مستقیم شناسایی شدند. گروه غیرآسیب  2/5

باالی درآمدی کارکنان بخش عمومی، بازنشستگان و اصناف ممتاز که دارای حقوق ثابت هستند 

 از سوی دولت نیستند. میلیون خانوار هستند. این گروه نیازمند حمایت  6/7نیز 

آسیب شامل  گروه  که  از    5/6پذیر  )غیر  اقتصاد  رسمی  بخش  در  شاغلین  خانوار  میلیون 

  که   میلیون خانوار صاحبان مشاغل غیررسمی و بیکاران هستند   35/4کارکنان دولت و نهادها( و  

ران در های سوم تا هشتم درآمدی قرار دارند. دسته دوم یعنی مشاغل غیررسمی و بیکادر دهک

گیرند که حمایت آنها به  های حمایتی دولت قرار میاقدامات پیشنهادی ارائه شده، مشمول بسته

 بر خالف گروه نیازمند که حمایت مستقیم و نقدی هستند.   ،صورت اعتباری است

پیش بخش رسمی    5/1چیزی حدود    شد بینی میهمچنین  در  شاغلین  از  خانوار  میلیون 

یل بحران بوجود آمده شغل خود را از دست بدهند. در اقدامات پیشنهادی  غیردولتی اقتصاد به دل

بیکاری هستند،  بیمه  فاقد  یا  بیکاری  بیمه  دارای  اینکه  به  بسته  گروه  این  ارائه شده، حمایت 

یا نقدی شده اند. الزم به ذکر است که حمایت اعتباری به  مشمول حمایت به صورت اعتباری 

بینی شده است و همچنین بخشی از حمایت به شکل بانکی پیش  صورت وام با نرخ سود مرسوم

 اعتبار خرید خواهد بود. 

اهمیت  حمایت  میزان  حمایت،  به  نیازمند  خانوارهای  شناسایی  از  پس  است  مسلم  آنچه 

های زندگی فرد شامل خوراک، کلیدی دارد. برای این منظور ابتدا الزم است برآوردی از هزینه

های زندگی بدست آید. وزارت بهداشت برآوردی از  کن و سایر هزینهپوشاک، حمل و نقل، مس

های زندگی خانوار در غالب دو سبد متفاوت سبد مطلوب و سبد حداقل نیاز ضروری ارائه  هزینه 

های غذایی نسبت به سایر  کرده است. در این برآورد انجام شده باتوجه به اهمیت و ضرورت هزینه 

اند. در  های غذایی و سایر امور زندگی تقسیم شدهبه دو دسته هزینه ها، کل مخارج زندگی  هزینه 

های غذایی به این ترتیب محاسبه شده است که حداقل  سبد حداقل نیاز ضروری بخش هزینه 

کیلو    2100کالری مورد نیاز برای بدن که توسط سازمان جهانی بهداشت ارائه شده است یعنی  
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جدول هرم غذایی الزم برای هر فرد، برآوردی به  و با توجه    کالری روزانه، اساس کار قرار گرفته

هایی از سایر امور زندگی در نظر گرفته شده و  از هزینه آن بدست آمده است. همچنین حداقل

کیلو کالری    2470برآوردی از هزینه آن محاسبه شده است. به همین ترتیب در سبد مطلوب با  

سایر امور زندگی نیز از استاندارد باالتری برخوردار بوده و های غذایی برآورد شده و  روزانه هزینه 

 برآوردی از هزینه آن بدست آمده است. 

در نهایت با توجه به برآوردی که از هزینه سرانه تأمین حداقل معاش )حداقل کالری( توسط  

وزارت بهداشت صورت گرفته است، با توجه به سبد حداقل نیاز ضروری، هزینه ماهانه حداقل  

میلیون تومان برآورد شده است. اگر چه همانطور که اشاره   1عاش یک خانوار سه نفره حدود  م

برآورد   به  ضروری  نیاز  حداقل  سبد  و  مطلوب  سبد  متفاوت  سبد  دو  در  بهداشت  وزارت  شد 

های مورد نیاز برای کسب کالری مورد نیاز پرداخته است. در ادامه مرور سریعی بر دو سبد  هزینه 

برآورد بار مالی تأمین هر یک از این سبدها برای دولت داریم. ابتدا آنچه سبد مطلوب    پیشنهادی و

ای از هزینه سبد مطلوب ارائه شده  خالصه  (5- 4)کنیم. در نمودار  خوانده شده است را بررسی می

 است. 

می که مالحظه  غذایی  همانطور  فقر  هزینه  مطلوب،  در سبد  با   353شود  که  تومان  هزار 

کالری روزانه برآورد شده و حداقل هزینه زندگی هر فرد با همین مقدار کالری   2470احتساب  

هزار تومان برآورد شده است. بنابراین برای   29میلیون و    1روزانه و سایر امور ضروری زندگی  

هزار تومان و هزینه پوشش فقر    59ه نفر هزینه پوشش فقر غذایی یک میلیون و  یک خانوار س

هزار تومان است. در نهایت با برآوردی که از درآمدهای خانوار دهک اول    87مطلق سه میلیون و  

هزار   432شده است مبلغ الزم برای پوشش فقر غذایی یک خانوار سه نفره دهک اول ماهانه  

هزار    470میلیون و    1ای پوشش فقر مطلق یک خانوار سه نفره دهک اول  تومان و مبلغ الزم بر

 تومان برآورد شده است.  

درآمد دهکی خانوار -با مقایسه هزینه الزم برای پوشش فقر غذایی و فقر مطلق با ارقام هزینه

است که  خوانی دارد. این به آن معنا  ارقام برآورد شده تقریبا با ارقام درآمد خانوار دهک هفتم هم

باال بی به  بنابراین با در نظر گرفتن سبد مطلوب، دهک درآمدی هفتم  نیاز از حمایت هستند. 

برای پوشش جمعیت   برآورد آن  اول درآمدی است که طیف جمعیتی    6جمعیت مورد  دهک 

گیرد میلیون خانوار تحت پوشش این طرح قرار می  18شود. به عبارتی حدود  وسیعی را شامل می
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 500هزار و    13ن با احتساب سبد مطلوب، بودجه الزم برای پوشش فقر مطلق ماهانه  و بنابرای

 میلیارد تومان است.  

 

 هزینه سبد مطلوب و بار مالی تأمین آن برای دولت  -5-4نمودار 

 

 هزار تومان( 353فقر غذایی ) خط

 هزار تومان 432مبلغ الزم برای پوشش فقر غذایی یک خانوار سه نفره دهک اول ماهانه 

 هزار تومان 470میلیون و  1هک اول مبلغ الزم برای پوشش فقر مطلق یک خانوار سه نفره د

 دهک اول جمعیت کشور 7جمعیت زیر خط فقر غذایی : 

 دهک اول جمعیت کشور 6جمعیت زیر خط فقر: 

 مبالغ الزم برای پوشش فقر غذایی و فقر مطلق یک خانوار سه نفره دهک ششم به ترتیب برابر

 هزار تومان برآورد میگردد. 142هزار تومان و  138

 میلیارد تومان 500هزار و  13بودجه الزم برای پوشش فقر مطلق ماهانه 

 هزار تومان( 29میلیون و  1غذایی و سایر امور ضروری زندگی ) -فقر مطلق  خط

 تأمین سبد مطلوب

 گرفتمیلیون خانوار تحت پوشش طرح قرار خواهند  18
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با توجه به مالحظات مطرح شده، سبد دومی که توسط وزارت بهداشت ارائه شده است یعنی 

های پیشنهادی قرار گرفت که سبد حداقل نیاز ضروری به عنوان مبنای حمایت دولت در بسته

 کنید. آن را مشاهده می (6- 4در نمودار )

 

 نیازهای ضروری و بار مالی تأمین آن برای دولت هزینه سبد حداقلی  -6-4نمودار 

 

هزار    180کالری روزانه    2100در سبد حداقل نیاز ضروری، هزینه فقر غذایی با احتساب  

هزار تومان برآورد شده است که   526تومان برآورد شده، همچنین حداقل هزینه زندگی هر فرد  

زندگی است. همچنین برای یک خانوار    مبتنی بر همین مقدار کالری روزانه و سایر امور ضروری

  578هزار تومان و هزینه پوشش فقر مطلق یک میلیون و    540سه نفر هزینه پوشش فقر غذایی  

 هزار تومان( 180فقر غذایی ) خط

 هزار تومان( 526غذایی و سایر امور ضروری زندگی ) -فقر مطلق  خط

 )دو دهک اول جمعیت کشور( جمعیت زیر خط فقر و فقر غذایی 

الزم برای  هزار تومان مبلغ 53مبلغ الزم برای پوشش فقر غذایی یک خانوار سه نفره ماهانه 

 هزار تومان 370پوشش فقر مطلق یک خانوار سه نفره ماهانه 

 هزار خانوار تحت پوشش طرح قرار خواهند گرفت 500میلیون و  5

 میلیارد تومان 52هزار و  2بودجه الزم برای پوشش فقر مطلق ماهانه 

 تأمین سبد حداقلی نیازهای ضروری
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برای  اول، مبلغ الزم  برآورد درآمدهای خانوار دهک  با  نتیجه در مقایسه  تومان است. در  هزار 

تومان و مبلغ الزم برای پوشش  هزار    53پوشش فقر غذایی یک خانوار سه نفره دهک اول ماهانه  

شود. به عالوه جمعیت تحت  هزار تومان برآورد می  370فقر مطلق یک خانوار سه نفره دهک اول  

پذیر هستند. به عبارتی  شود که به شدت آسیبپوشش تنها محدود به دو دهک اول جمعیتی می

بر طبق معیار س برای پوشش فقر غذایی و فقر مطلق  نیازهای  مقایسه هزینه الزم  بد حداقلی 

درآمد دهکی خانوار، ارقام برآورد شده به طور تقریبی با ارقام درآمد خانوار -ضروری با ارقام هزینه

هزار خانوار   500میلیون و    5دهک سوم منطبق است. بنابراین جامعه تحت پوشش این طرح  

 ارد تومان است.  میلی 52هزار و  2است. در نهایت بودجه برآورد شده برای این طرح ماهانه 

های حمایتی دولت در جهت مقابله با تبعات بحران کرونا بار مالی خاص خود  اجرای سیاست

های پیشنهادی ارائه شده طرح دوم لحاظ  در بسته   از این روکند.  را بر بودجه دولت تحمیل می

ظر گرفته شده  های نقدی، اعتباری و کاالیی که در نشده است. بنابراین با توجه به انواع حمایت

های هدف و جمعیت  ، برآوردی از مخارجی که برای دولت با توجه به گروه(7- 4)است در جدول  

 های یک ماهه و سه ماهه ارائه شده است. آن برای دوره

 

 پذیر برآورد بار مالی طرح پیشنهادی برای حمایت از خانوارهای نیازمند و آسیب -7-4جدول 

 گروه هدف   
 جمعیت هدف

 )میلیون خانوار(

 مبلغ ماهانه 

 )هزار تومان( 

 بار مالی ماهانه

 )میلیارد تومان( 

 بار مالی سه ماه 

 )میلیارد تومان( 

 حمایت نقدی 

 4688 1562 1250 1/ 250 بیکاران احتمالی

 1050 350 350 1 خانوارهای نیازمند 

 5738 1912  2/ 250 مجموع 

  حمایت اعتباری

 15000 5000 1250 4 مشاغل غیررسمی 

 7500 2500 1250 2 مشاغل رسمی 

 22500 7500  6 مجموع 

 

توسط   زیر  پیشنهادات  خانوارها،  از  برای حمایت  نیاز  مورد  منابع  مالی  تامین  در خصوص 

 : عاون و رفاه اجتماعی مطرح شد وزارت کار، ت
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 توسعه ملی میلیارد دالر( و منایع ریالی صندوق   2استفاده از منابع ارزی )تا سقف  •

هزار میلیارد تومان    10گذاری شده در شبکه بانکی تا سقف  بازگشت منابع ریالی سپرده •

از این منابع به منظور  1399طی سال   بانک مرکزی و استفاده  : پرداخت تنخواه توسط 

 کنترل رشد پایه پولی 

 هزار میلیارد تومان  20های دولت در بورس تا سقف  فروش دارایی •

 هزار میلیارد تومان  20اوراق مبتنی بر دارایی یا اوراق بهادار دولتی تا سقف انتشار  •

های به منظور بهادارسازی بدهی  1399های قانون بودجه سال  استفاده از ظرفیت تبصره •

گذاری این اوراق به منظور دسترسی به خطوط اعتباری بانک  دولت به شبکه بانکی و وثیقه

 .قانون بودجه( 5»م« از تبصره مرکزی )بند اول و دوم قسمت 

واسطه بحران کرونا  و برای شناسایی افرادی که به  شده  یکارب  یناز شاغل  یتحمادر راستای  

بیمه بیکاری توسط    گیرد، سامانهاند و بیمه بیکاری به آنها تعلق میشغل خود را از دست داده

  یش پاندازی شد.  اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی راه

وقفه   یکبا    یتو در نها  شدیرستان و سپس در استان ثبت مابتدا در شه  یکارانآمار ب  ین،از ا

م  یزمان تهران  تجم  رسید یبه  اصالً  نداشت،    یع و  وجود  راهاطالعات  با  سامانه،اما  این    اندازی 

بر طبق اطالعات    .شودیم   ی بند صورت روزانه ثبت و جمعجا و به  یکشده در    یکارب   افراداطالعات  

 یافت نفر جهت در  729هزار و    854، تعداد  1399  یرت   9تا    1398اسفند    23در فاصله    این سامانه

  یکاریب  یمهب  یافتنفر مشمول در  472هزار و    715تعداد    ینثبت نام کردند که از ا  یکاریب  یمهب

روند ثبت نام روزانه افراد متقاضی دریافت بیمه بیکاری که مشمول قانون بیمه    اند.شناخته شده

 ( ارائه شده است.7-4ر نمودار شماره )اند دبیکاری هم بوده

می آشکار  طور  تاریخ  به  تا  که  کرد  مالحظه  ثبت  19توان  تعداد  کنندگان  فروردین  نام 

هزار نفر در روز رسیده است.    63درخواست بیمه بیکاری روند صعودی داشته و به سقف بیش از  

از این تاریخ اگر با نوسان، اما شاهد روند نزواما پس  نام کنندگان درخواست  لی ثبتچه همراه 

نام کنندگان درخواست بیمه  بیمه بیکاری هستیم. چنانکه تقریبا در اوایل خرداد ماه تعداد ثبت

   بیکاری در هر روز به زیر هزار نفر کاهش یافته است.
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 نفر  -مشمول قانون بیمه بیکاری افراد درخواست بیمه بیکاری نام روند روزانه ثبت -7-4 نمودار

 
 . بیمه بیکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منبع: سامانه ثبت درخواست

 

 برای حمایت از خانوارها دولت مصوب اقدامات -6 -4

پذیر تصویب  های متنوعی در راستای حمایت از خانوارها و اقشار آسیبدر پی شیوع کرونا، سیاست

رسیده اجرا  مرحله  به  و  باشده  دولت  تحریم  اند.  شرایط  در  داشتن  قرار  رغم و    وجود  به 

های سیاست با همکاری سایر ارکان حاکمیت حاکم بر بودجه تالش کرد تا شدید  هایمحدودیت

طور خاص، در خصوص حمایت از خانوارهای به ای را بدین منظور در نظر بگیرد.  حمایتی ویژه

های نیازمنِد حمایت سریع تماعی از گروهنیازمند، با توجه به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اج

، ظرف مدت یک هفته 1های عضو کمیتهدر دوران شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه دستگاه 

های شناسایی شده رسماً به دبیرخانه شورای عالی رفاه اعالم نمایند.  میزان حمایت خود را از گروه

د تحت پوشش نهادهای عمومی و موسسات همچنین مقرر شد به منظور شناسایی اقشار نیازمن

 
بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی)ره(، بنیاد مستضعفان ای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی شامل سازمان  کمیته  -1

انقالب اسالمی، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، سازمان بسیج مستضعفین، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، جمعیت  

اورزی؛ ذیل شورای عالی رفاه و  هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کش

ها، و در راستای حمایت  های اجرایی و نهادهای عمومی و موسسات مردمی و خیریهتامین اجتماعی به منظور هماهنگی میان دستگاه 

 اجتماعی از اقشار نیازمند تشکیل شد. 
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ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهزیستی کشور(، ضمن تشکیل  مردمی و خیریه

پایگاه مشترک اطالعات متمرکز موسسات خیریه و اقشار تحت پوشش، با همکاری وزارت کشور، 

تبادل دوطر به  انتظامی، نسبت  نیروی  و  ایران  احمر  اقدام  فه اطالعات و دادهسازمان هالل  ها، 

 نماید.

بین مسئله این  به منظور در  نظر  اقشار مورد  اهمیت بسیاری دارد، نحوه شناسایی  ای که 

اقتصادی اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی   حمایت است که با تشکیل شناسنامه

ها و اموال خانوار، شاخص مالی برای هر داراییهای مالی خانوار،  بر مبنای اطالعاتی نظیر تراکنش

شود. به عالوه امکان خانوار ایجاد شده و بر اساس آن مشمول بودن یا نبودن خانوار مشخص می

نشده مشمول  که  خانوارهایی  برای  اعتراض  و  مجدد  خطای  بررسی  احتمال  تا  شده  فراهم  اند 

های ارائه کننده خدمات  نگی دستگاهتشخیص و حمایت کاهش یابد. به عبارتی به منظور هماه

تواند پس از احراز حمایتی و جلوگیری از هدررفت منابع، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می

هویت و اخذ رضایتنامه الکترونیکی که از طریق استفاده از سرویس شاهکار )تطابق شماره تلفن 

خان اقتصادی  شناسنامه  شد،  خواهد  انجام  کدملی(  و  شناسایی  همراه  را جهت  نیازمند  وارهای 

های های دارای مجوز از دستگاهتر نیازمندان به نهادهای عمومی و موسسات مردمی و خیریهدقیق

 اجرایی ارایه دهد. 

استانداران مکلف شدند ضمن تشکیل کمیته استانی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، با 

ها و سازمانهای ذیربط، میزان ظرفیت و یریهدعوت از نهادهای عمومی و موسسات مردمی و خ

روز به   10توانمندی آنان را برای حمایت از اقشار ضعیف و نیازمند استان مربوطه ظرف مدت  

نمایند. وزارت مذکور موظف است ظرف حداکثر یک   رفاه اجتماعی اعالم  وزارت تعاون، کار و 

ویژگی و  ملی  کد  پهفته  تحت  که  نیازمندی  خانوارهای  حمایتیهای  نهادهای  )کمیته   وشش 

باشند، را در اختیار کمیته استانی قرار دهد امدادامام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور( نمی

و موسسات مردمی و خیریهتا حمایت نهادهای عمومی  از طریق  و کمکهای الزم  ها صورت ها 

ر کمیته استانی شورای عالی  ها بعنوان دبیپذیرد. مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

 . دار شدنداطالعات خانوارهای مذکور را عهدهرفاه و تامین اجتماعی، مسئولیت پیگیری و تجمیع  

اقشار آسیب و  از خانوار  بستهبه عالوه، در خصوص حمایت  معیشتی پذیر  و  های حمایتی 

های  خانوار و کمک  هزار تومانی، بیمه بیکاری، اعطای وام به  600تا    200شامل کمک ماهیانه  
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شود برخی که در ادامه سعی میبه اجرا درآمده است    و اقداماتی  استاعتباری به تصویب رسیده  

 مرور شود.  آنها از مهمترین

 سه میلیون نفر یک میلیون خانوار با جمعیت  هزار تومان به    600الی    200پرداخت مبلغ   -1

که عضو کارمند یا بازنشسته نداشته و تحت پوشش بیمه یا نهادهای حمایتی هم نیستند  

هزار   200میلیارد تومان به این بند اختصاص خواهد یافت(. میزان کمک بین    350)ماهانه  

هزار تومان،   200هزار تومان بسته به بعد خانوار به این ترتیب که خانوار یک نفره    600تا  

هزار تومان و پنج نفره    500هزار تومان، چهار نفره    400ار تومان، سه نفره  هز 300دو نفره  

خرداد   31شده است که آخرین مرحله آن  مرحله پرداخت    4هزار تومان، در    600و بیشتر  

 ها، واریز شد.توسط سازمان هدفمندسازی یارانه  1399

به شکل وام قرض -2 بانکی  ب  1الحسنه  پرداخت تسهیالت  یارانه  میلیون تومانی  ه خانوارهای 

  1399بگیر از دیگر مصوبات حمایتی است. در این مصوبه خانوارهایی که تا پایان فروردین  

یارانه بگیر باشند، مشمول این مصوبه خواهند بود و کافی است از طریق ابزارهای اعالم شده  

وضوع الحسنه را بپذیرند. همچنین تضمین وام قرض الحسنه م توسط دولت شرایط وام قرض

میلیون  1این مصوبه، یارانه نقدی ماهانه واریزی به حساب سرپرست خانوار است. مبلغ وام 

ماه و هر    30درصد است که اقساط آن از ابتدای تیر ماه به مدت    4تومان و نرخ کارمزد  

می  35قسط   کسر  خانوار  سرپرست  یارانه  از  تومان  بین  شود.  هزار  خانوار   24از  میلیون 

 20  ، بیش ازخرداد  10تاریخ  تا  اند،  که واجد شرایط دریافت این تسهیالت بودهبگیر  یارانه 

این    خانوار هزار    184و  میلیون   آخرین مرحله  واریز  با  و  کردند  دریافت  را  تسهیالت  این 

کننده این  دریافت  یتسهیالت به حساب سرپرستان خانوار، تا پایان خرداد تعداد خانوارها

 رسید.  خانوار 393هزار و  51و  یلیونم 21  به تسهیالت

 یکاریب  یمهبمرحله    ین. اولیکاریب  یمهتومان به منظور پرداخت ب  یلیاردهزار م  5اختصاص   -3

ب کرونا    یدهد  یبآس  شدگان یمه به  ا  یکاریب   یمهب  یمقرر  یعنیاز  ماه  که   یناسفند  افراد 

اول خرداد ماه پرداخت   یمهاست در ن  یافتهاختصاص    یلیاردهزار م  5تومان از    یلیاردم  1286

 و دو مرحله دیگر هم بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.  شد 

درصد غرامت دستمزد به کارگران دارای استراحت پزشکی بدون نظر کمیسیون    50پرداخت   -4

 پزشکی توسط سازمان تامین اجتماعی. 

پرداخت   -5 برای  اردیبهشت(  و  فروردین  )اسفند،  ماهه  فرصت سه  یک  خانوارها  برای  دولت 

 رض شهرداری در نظر گرفت.قبوض گاز، برق، آب و عوا
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اساس   -6 اعتباربر  و  پول  شورای  تسهیالت  مصوبه  اقساط  پرداخت  برای  ماهه  سه  تعویق   ،

 الحسنه دریافتی توسط خانوارها در نظر گرفته شد. قرض

سازمان بهزیستی کشور ضمن تشکیل جلسات متعدد کمیته پیشگیری از بیماریهای واگیردار  -7

پذیر در شرایط شیوع کرونا  یر را جهت حمایت از اقشار آسیب و اقدامات پیشگیرانه، اقدامات ز

 در نظر گرفت:

به حساب    10مبلغ   • تومان  نخاعی شدید و خیلی   40میلیارد  نفر معلوالن ضایعه  هزار 

شدید مستقر در منزل برای تهیه اقالم بهداشتی و ضدعفونی جهت پیشگیری از کرونا 

 .واریز شد 

درمان و   یکشور به مراکز اقامت  یستیسازمان بهز  یاز سو  یالر  یلیاردم  58اختصاص   •

با سرانه هر   19  ید و کنترل کوو  یشگیریپ  یهادستورالعمل  یاجرا   یبرا  ین،معتاد  یبازتوان

 تومان.  یلیونمرکز پنج م

سو  یالر  یلیاردم  240  یصتخص • بهز  ی از  شبانه  یستیسازمان  مراکز  به   یروزکشور 

 .هر نفر یبرا یالر  یلیونم 5نفر، سرانه  48000 یتظرفسالمندان و معلوالن با  ینگهدار

حوزه  -8 در  و سالمت  بهداشتی  اقدامات حمایتی،  سایر  درکنار  نیز  اجتماعی  تامین  سازمان 

آسیب اقشار  و  خانوار  از  کرونا  حمایت  آثار  مقابل  در  شدگان  بیمه  از  حمایت  برای  دیده 

 تسهیالتی در نظر گرفت که شامل موارد زیر است: 

صرفاً   19شدگان مبتال به بیماری کووید پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به کلیۀ بیمه •

به استناد گواهی مراجع پزشکی مربوطه و بدون نیاز به انجام سایر تشریفات مقرر تا 

 زمان بهبود کامل. 

تعلیق بازرسی احراز اشتغال قالیبافان، کارگران ساختمانی و سایر بیمه شدگان خاص تا  •

 . 1399ایان فروردین ماه پ

 تعلیق بازرسی بیمۀ بیکاری برای استمرار مقرری.  •

الحساب غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری بدون  فراهم نمودن زمینۀ پرداخت علی  •

 نیاز به تأیید مراجع پزشکی سازمان )پزشک معتمد و شورای پزشکی(. 

و وزارت تعاون، کار    تأمین اجتماعی  ابالغ دستورالعمل اداری مشترک فی مابین سازمان •

و رفاه اجتماعی مبنی بر فراهم بودن امکان استفاده از سامانۀ الکترونیک جهت ثبت 

درخواست متقاضیان بیمۀ بیکاری و حذف مراحل حضور و غیاب مقرری بگیران تا پایان  

 . 1399اردیبهشت ماه 
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تام  47ماده    یاجرا  توقف • شناسا  یاجتماع  ینقانون  جد   مهیب  ییدر  و   ید شدگان 

 یمه.بمشمول کسر حق یدستمزدها

شستگان کشوری مبتال میلیون ریال به بازن  4صندوق بازنشستگی کشوری اقدام به پرداخت   -9

 یکبارکننده، دستکش    یشامل مواد ضدعفون   یبهداشت  یهاارسال بسته  ینو همچنبه کرونا  

 کرد. بازنشستگان صندوق مبتال به کرونا یمصرف و ماسک به تمام 

کلیه   ای اعالم کرد کهمبارزه با کرونا در مصوبه  یستاد مل   های مسکونی.تمدید اجاره نامه -10

هنوز تمدید    4/1399/ 8قراردادهای اجاره مربوط به امالک مسکونی استیجاری که تا تاریخ  

اعالم  نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر ت از  ا سه ماه پس 

رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط 

گردد. حداکثر افزایش میزان اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا اضطراری تمدید می

انشاه( تا  درصد، سایر کالن شهرها )مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرم  25

هایی دارد که درصد خواهد بود. این مصوبه تبصره  15درصد و سایر شهرهای کشور تا    20

 ا از این تصمیم مستثنی کرده است. شرایط خاص ر

امالک مورد اجاره که قبالً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی   -1تبصره   •

دت دو ماه از تاریخ انتقال سند د، مستاجر باید ظرف منمورد معامله قرار گرفته باش 

 رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند. 

مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره براساس این مجوز، به تشخیص دادگاه  -2تبصره  •

صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه 

 نخواهند شد.  

های فوق الذکر موافقت نکند، جر با افزایش مبلغ اجاره با نرخچنانچه مستا  -3تبصره   •

 واحد قابل تخلیه است. 

چنانچه درقرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای   -4تبصره    •

 قرار داد در نظر گرفته شود، مدت زمان آن قرارداد معتبر است. 
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 بندی جمع  -7 -4

پذیر خانوارها های گذشته حاکی از وضعیت آسیبوضعیت رفاهی خانوار طی سالبررسی تغییرات  

در ده سال   های ثابت تقریباًچنانچه متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی به قیمت  ،است

اخیر یک روند نزولی را طی کرده است که به طور آشکار کوچک شدن سبد مصرفی خانوار را  

های خوراکی به غیرخوراکی، ها همچون نسبت هزینه ی سایر مالکدهد. اگر چه بررس نشان می

های بررسی شده به طور کلی روند نزولی وضعیت رفاهی خانوار و ضریب جینی و سایر شاخص

های خانوارهای شهری طور خاص مقایسه متوسط هزینه دهد، اما بهافزایش نابرابری را نمایش می

رقم متوسط هزینه خانوار شهری و که  دهد  ی نشان میاهای هزینه و روستایی به تفکیک دهک

ای شهری و روستایی )به ترتیب( تناسب دارد که به با دهک هفتم هزینه  روستایی کشور تقریباً

 از متوسط جامعه قرار دارند.   بدترای در وضعیت معنای آن است که شش دهک هزینه

 نشانگر آن است که  1398ای در سال  هزینه های  رشد حقیقی هزینه خانوار در دهکبررسی  

دهک هزینهتمام  بودههای  روبرو  منفی  حقیقی  رشد  با  سبد  ای  که  است  آن  معنای  به  که  اند 

ای، مالحظه  های هزینهتر شدن در دهکشده است. اما با دقیق  ترمصرفی خانوارهای ایرانی کوچک

و دهک دهم شهری و    یدرصد  -16و    -2/17ترتیب رشد  شد دهک اول شهری و روستایی به

که گویای آن است که   انددرصد را تجربه کرده  -13/ 5و    -4/6روستایی به ترتیب رشد حقیقی  

 اند.از تورم آسیب بیشتری دیده یهای پایین درآمد دهک

در چند سال اخیر   که  عوامل عمده اثرگذار بر وضعیت رفاه خانوار تورم و رشد اقتصادی است

از هر دو کانال وضعیت رفاهی خانوارمبا شدت گرفتن تحری آسیب دیده است. در چنین    هاها 

  ،شک منجر به بدتر شدن رفاه خانوار خواهد شد گیری ویروس کرونا بیشرایطی بروز بحران همه

گذاری اجتماعی و همچنین رکود بوجود آمده  هایی از جمله فاصله واسطه طرحچراکه از سویی به

شاغلین کاهش یافته و درمواردی حتی با بیکار شدن صفر شده  از  یاری  درآمد بس  ،ناشی از بحران 

نیز   دولت  درآمدهای  اینکه  به  توجه  با  دیگر  از سوی  نتیجهاست.  از  رکود    در  و ناشی  بحران 

ای جدیدی بر دوش همچنین کاهش در درآمدهای نفتی محدود شده و از سوی دیگر بار هزینه 

انتظار شدت گرفتن کسری بودجه دولت دور از ذهن نیست. بنابراین   است،  دولت گذارده شده

های آتی شاهد افزایش تورم باشیم. این دو موضوع در کنار یکدیگر بیش از رود در ماه انتظار می

 پیش به افت وضعیت رفاهی خانوار خواهد انجامید. 
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در جهت ترمیم  و  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور کاهش ابعاد بحران بوجود آمده  

های پیشنهادی متفاوتی نموده است.  اقدام به ارائه بسته  دیده،های آسیبوضعیت رفاهی خانوار

خانوارهادر   راستا  مددجوهای  ی کشوراین  بین  در  گرفتن  قرار  نظر  از  آنها  وضعیت  مبنای   بر 

بیکاران و یتی، دهکحما  ینهادها اقتصاد،  های درآمدی، فعالین در بخش رسمی و غیررسمی 

ممتاز  عمومی،  بخش  کارکنان اصناف  و  آسیب  بازنشستگان  نیازمند،  گروه  سه  و به  پذیر 

های های نقدی و مستقیم تا حمایتپذیر تقسیم شدند و اقدامات حمایتی شامل حمایتغیرآسیب

. در نهایت دولت با بررسی پیشنهاد شدپذیر  نیازمند و آسیب  یت از خانوارهاحمایاعتباری برای  

مانند حمایت نقدی،   اقدامات حمایتی  ،شده  پیشنهادهای سیاستی  جامعی از شرایط موجود بسته

کمک به پرداخت  اندازی سامانه بیمه بیکاری و  راهیر،  بگ  یارانه  یبه خانوارهاپرداخت تسهیالت  

صندوق . همچنین سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی و  جرایی کرده استابیمه بیکاری را  

ای در راستای حمایت از خانوارها و بیماران مبتال به کرونا در  هم اقدامات جداگانهبازنشستگی  

اند. نظر گرفته
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 منابع  

  ی درآمد ی؛  اجتماع  ن یکرونا بر سازمان تأم  بحران  راتیتأث"  (،1399اکبرپور روشن، نرگس ) −

تأث هز  بر   روسیو  کرونا  راتیبر  و  تأم  یهاهن یمنابع  عالی    "یاجتماع  نیسازمان  موسسه 

 .  1399ماه تأمین اجتماعی، اردیبهشتهای پژوهش

، "روسیو  وع یدر دوران ش  یخارج  ی گذارهیسرما  ی گذاراستیس"(،  1399مهسا )  نژاد،رجبی −

بازرگانی  اقتصاد  یهایبررس  معاونت ماه ، فروردینتهران  یمعادن و کشاورز  ع،یصنا  ،یاتاق 

1399 . 

ارزیابی ابعاد اقتصاد (؛  40)  درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا"(،  1399صادقی و همکاران ) −

کرون  کالن ویروس  پژوهش"اشیوع  مرکز  اسالمی،  ،  شورای  مجلس   کم، ی  راستیوهای 

 . 1399ماه  اردیبهشت

ایدا مهدی − )کفایی محمدعلی،  اجتماع   یمتق  یشافزا  یرتأث"(،  1392زاده  رفاه  بر  ی  کاالها 

 . 96- 75، صفحه 15-14، شماره 4، اقتصاد و الگوسازی، دوره "خانوار

و ضرورت اصالحات اقتصادی. معاونت   1398وضعیت رفاه و مصرف خانوارهای ایرانی در سال   −

 ه اجتماعی. رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفا

های تهیه شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ها و ارایهمجموعه تحقیقات، گزارش −
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 ریزیهای معاونت امور اقتصادی و برنامهمجموعه گزارش

 6نشریه شماره 

پیچیدهحکمرانی   از  سیستم  ای 

سـنت ساختارها،  بین  هـا، تعامالت 

هـا( و فرآینـدها کارکردها )مسئولیت

بـه  است   )عملکردهـا( وسـیله  کـه 

یعنـی   کلیـدی  ارزش  سـه 

مشارکت   و  شفافیت  پاسخگویی، 

می   خوب   حکمرانی  «.شودمشخص 

  مدیریت   موضوع   به  خاص   طور  به

  اقتصادی   ایجاد   جهت   عمومی  منابع

 شود. می مربوط عادالنه  توزیع هایشیوه   و پایدار 

  نفعان،ذی تمامی  حقوق رعایت راستی، انصاف، شفافیت،  تضمین

.  است حکمرانی شرکتی نظام اصلی  اهداف  پاسخگویی، و پذیریمسئولیت

وظ  با مأمور  یفهلحاظ  ب  یتو  و  اجتماعی  تأمین    ی بازنشستگ  یمهنظام 

(  دریافتی  هایبیمه)حق  خرد  هاییهسرما  ارزش  حفظو    یعدر تجم  یعموم

موضوعات معطوف    النسلی،و برقراری عدالت بین  تعهدات  ایفای  به  الزام  و

-ذی   حقوق تضمین  امانی، ذخایر از  صیانت  مدیریتی،و   یراهبر   یأتبه ه

  بگیران، کارکنان و در نهایت جامعه(،پردازان، مستمریهنفعان )اعم از بیم

-می  قرار هاحکمرانی و راهبری آن توجه کانون  در  یتو شفاف   پاسخگویی

ارزش    .یردگ از  حفاظت  امکان  فراکنشی  رفتاری  اتخاذ  با  که  نحوی  به 

های ثباتیذخایر امانی نزد خود را در مواجهه با آثار و پیامدهای منفی بی

 کنند.سیاسی و اقتصادی فراهم می

 5شریه شماره ن  

سال   ابتدای  از  بورس  کل  شاخص 

حاضر،    1398 مطالعه  انجام  تاریخ  تا 

درصدی   700سابقه و پرشیب  رشد بی 

های مهم  را تجربه کرده است. شاخص 

سال   در  جهانی  رشد    2019بورس 

را تجربه کرده متعادلی  و  اما  مالیم  اند 

با توجه به     2020ی اول سال  در نیمه

کاالهای  قیمت  کاهش  چون  عواملی 

طال،  اساس جهانی  قیمت  افزایش  ی، 

تر از  جنگ تجاری چین و امریکا، کاهش شدید قیمت جهانی نفت  و مهم 

همه شیوع ویروس کرونا و تبعات منفی آن روندی نزولی را در پیش گرفته  

اند، در حالی که بورس ایران همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده و  

 داده است.  واکنش چندانی به این تحوالت از خود نشان ن

از مهم  ابتدا تصویری  بورسی  مطالعه حاضر  بورس و صنایع  ترین تحوالت 

کشور طی یک سال اخیر را ارائه کرده و سپس اثرگذاری متغیرهای کالن  

دهد. در ادامه به بررسی  اقتصادی کشور بر بورس را مورد بررسی قرار می 

رت تعاون،  های بازنشستگی وابسته به وزاوضعیت پورتفوی بورسی صندوق 

اندازی از وضعیت بورس و  کار و رفاه اجتماعی پرداخته و در نهایت چشم 

کند. نتایج حاصل از این مطالعه  ارائه می  1399تحوالت پیش رو در سال  

بهینهتواند در تصمیمات سرمایه می و  پورتفوی صندوقگذاری  های  سازی 

مورد استفاده قرار  بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 گیرد.

 4نشریه شماره  

در این گزارش تالش شده است تا   

مولفهاز  نگاهی   کالن  منظر  های 

استان وضعیت   به  های  اقتصادی 

عملکرد جذب   و  توانائی  در  کشور 

و   گیرد  صورت  اشتغال  تسهیالت 

مولفهمقایسه این  میان  در  ای  ها 

نسبت  استان شاخص  دو  با  ها 

به   شاخص  تسهیالت  و  سپرده 

وکار مورد ارزیابی قرار  فضای کسب

 .  گرفته است

قالب   در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اقدامات  تاثیر  نهایت  در 

هایی که  های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی بررسی شده و استانطرح 

سپس  .  اندظرفیت باالیی برای جذب این تسهیالت دارند، شناسایی شده

بهبو استان برای  شرایط  شاخص د  حیث  از  که  شده،  هایی  اتخاذ  های 

   . وضعیت نامطلوبی دارند، پیشنهاداتی ارائه شده است

 3نشریه شماره   

 1400  بااستان سیستان و بلوچستان   

و   شرق  در  خاکی  و  آبی  مرز  کیلومتر 

جنوب کشور و استقرار در مسیر شاهراه  

با شبه ایران  قاره هند و شرق  ارتباطی 

هند،   اقیانوس  طریق  از  آسیا 

بالقوه ظرفیت توسعه  های  برای  ای 

صادرات   و  خارجی  تجارت  بر  مبتنی 

دارد.   شیالت  و  دریایی  صنایع  مجدد، 

های رنامه تدوین و اجرای ب  رغم لیکن به

زیرساخت  توسعه  بهبود  متعدد  و  ها 

های  های پس از پیروزی انقالب اسالمی و تالش خدمات اجتماعی در سال 

های اقتصادی و اجتماعی  نهاد، همچنان در اغلب شاخص های مردم سازمان 

دارد. نامطلوبی  شاخص   شرایط  تا  است  آن  بر  حاضر  های  مطالعه 

تان بررسی کند و تصویری نمایان از  یافتگی استان سیستان و بلوچستوسعه 

دهد که استان  ای این استان ارائه دهد. نتایج پژوهش نشان می شکاف توسعه 

دهه طی  چه  اگر  بلوچستان  و  توجه  سیستان  کانون  در  گذشته  های 

برد و  های توسعه بوده است اما همچنان از فقر و محرومیت رنج میبرنامه

های بدترین وضعیت در بین استان های مختلف، اغلب در  از منظر شاخص 

 کشور قرار دارد.
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 2نشریه شماره 

و   محتمل  های  آینده  شناسائی 

مستلزم   مطلوب،  آینده  تعریف 

وجود برنامه آینده نگاری در دو  

ایجاد   اجرا،  و  پردازی  ایده  بعد 

جانبه   همه  و  نگر  کل  نگاه 

فناورانه   و  اجتماعی  اقتصادی، 

پیشنهادی  است. از این رو طرح  

تشکیل »اندیشکده آینده نگاری  

رفاه   و  کار  تعاون،  وزارت 

اجتماعی« با اولویت بندی گزینه 

های در دسترس، شناسایی تهدیدها و فرصت های بالقوه در آینده، ایجاد  

ارائه سناریوهای مختلف   و  موضوعات  وبررسی  تحقیق  فرآیند  و  ساختار 

رتبط داخلی و بین المللی توسط  تاثیر گذار بر آینده، با بازخوانی تجارب م 

سرمایه   و  »اقتصاد  حوزه  چهار  در  ریزی  برنامه  و  اقتصادی  امو  معاونت 

و   اجتماعی«  تامین  و  »رفاه  مهارت«،  و  اشتغال  کار،  »بازار  گذاری«، 

 »نوآوری و تحوالت فناوری« تهیه و تدوین شده است 

 1نشریه شماره  

برنامه   دربرگیرنده  نشریه  این 

وزارت   قلمرو  در  تولید  جهش 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال  

 است.   1399

چندگانه  کارکردهای  به  عنایت  با 

این وزارتخانه در اعمال حاکمیت و  

محیط   بهبود  استانداردها،  تعیین 

و   اشتغال  توسعه  کار،  و  کسب 

بنگاه راهبری  های  کارآفرینی، 

)وابس صندوقاقتصادی  به  های  ته 

نیز و  تدارک    بازنشستگی( 

دو حوزه  سیاست در  تولید  برنامه جهش  و حمایتی،  رفاهی  اقدامات  و  ها 

سازوکارهای اصالحی برای بهبود محیط    اصلی زیر تهیه و تدوین شده است:

های  کسب و کار، تثبیت اشتغال و توسعه کارآفرینی، تسریع در اجرای پروژه

-های تولیدی و سازمانوری دربنگاهو افزایش بهره  گذاری و عمرانیسرمایه

 رسان اجتماعی. های خدمات 

 


