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 چكیده

 و داشته یپ در یاريبس اقتصاد یامدهايپ ،یجهان ريگهمه روسیو کی به شدن لیتبد با كرونا روسیو

 با را 2020 سال یجهان اقتصاد تا رودیم انتظار نیبنابرا و شده متأثر آن از ايدن یكشورها همه باًیتقر

 یريگهمه نیا ريدرگ كشورها از یاريبس مانند زين رانیا ان،يم نیا در. كند یسپر توجه قابل ركود کی

 . بردیاز آن رنج م یناش یاقتصاد یامدهاياز پ جهينتدرشده و  یجهان

 یحال در رانیا اقتصاد. پردازدیم كشور در كرونا روسیو وعيش كالن اقتصاد ابعاد یبررس به مطالعه نیا

را پشت سر گذاشته است.  1۳98و  1۳97كه دو سال سخت  شده مواجه كرونا یماريب وعيش مشكل با

بالقوه اقتصاد كاهش  ديتول تيسبب شده است تا ظرف رانیثابت در اقتصاد ا هیسرما ليتشك كاهشهرچند 

 یبرا تورم نرخ بودن باال گر،یدطرفاز ؛از آن دشوار باشد شيپ و 1۳90به سطح رفاه سال  یابيو دست ابدی

 موجب زين 1۳99 سال یبرا درصد 25 یباال تورم ینيبشيپ نيهمچن و 1۳98 و 1۳97 یاپيپ سال دو

 كه شدیم ینيبشيپحال اینبااز دست بدهند.  راخود  تيادامه فعال ییتوانا یاريبس یهابنگاه تا است شده

  .اندک( را ثبت كند هرچند) ینفتريرشد مثبت غ 1۳99در سال  رانیاقتصاد ا بدون كرونا،

 اقتصاد، 1۳99آن در سال م اوتدو  1۳98سال  ی( از انتها19-دیكوو( دیجد روسیكرونا و وعيش

 محصوالت صادرات یبرا تقاضا كاهش. است داده قرار ینانياطمنا با همراه ركود تيوضع کی در را ایران

در بخش . كندمیمتأثر  یخارج تجارت طرفازكل را  ی( تقاضایكاهش تجارت جهان یكلطوربه)و  رانیا

 وعيش به كهكاالها و خدمات  یكاهش درآمد خانوار و هم كاهش برخ دليلكل هم به یتقاضا زين یداخل

 قرار ريتأث تحت...(  و پوشاک ،یهتلدار و رستوران نقل،وحمل)مانند  شوندیممنجر  روسیو شتريب

 تيفعال تیو محدود هيمواد اول نياختالل در شبكه تأم دليلبه زين اقتصاد كل عرضه دیگرطرفاز. دهدمی

 است.  شدهبا شوک عرضه مواجه  ،یصنف یاز واحدها یبرخ

 طیاز شرا ینانيدر فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطم ژهیوبهموارد كه ركود  نیا همه كنار در

 نگرفته صورت یقيدق دربرآو چيه هنوزاست.  هياول یركود آثاراز  رگذارتريتر و تأثمهم اريبس نده،یدر آ

 زمان چه تا كشور اقتصاد ر؟يخ ای شد خواهد متوقف گرما فصل شروع در كرونا روسیو وعيش ایآ كه

 صورت یمتعدد یهایسازمدل ،هاسؤال نیا به پاسخ در بود؟ خواهد روسیو نیا وعيش كنترل ريدرگ

 نيدر كشور و همچن وعيش یمتفاوت، ماندگار یوهایتا تحت سنار است شده تالش آنها در كه گرفته
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 را مشخص كند.  ريمومرگو  انیمبتال زانيم

 كنترل با چه كه است آن است مشخصآنچه از ميزان شيوع تحت سناریوهای مختلف  نظرصرف

 سال انیپا تا رانیا اقتصاد سال، انیپا تا آن تداوم و كنترل عدم صورت در چهو  ندهیتا چند ماه آ یماريب

 خواهد بود.  روسیو نیاز ا یناش یتبعات اقتصاد ريدرگ 1۳99

درصد  ۱۱تا  5/۷سناريوهاي مختلف بین  تحت دهديمطالعه نشان م نيا يهايبررس جينتا

تا  28۷0س كرونا كاهش خواهد يافت. همچنین بین ونتیجه شیوع ويردراز ستانده اقتصاد 

 ثر از شیوع ويروس شغل خود را از دست خواهند داد. أمت فعلي، نشاغالهزار نفر از  6۴3۱

 همه هرچند كه دهدیم نشان خانوار شتيمع تيوضع بر كرونا روسیو وعيش یاقتصاد آثار یابیارز

 شتريب تر()محروم نیيپا یهادهک یریرپذيتأث اما شد، خواهند متأثر دیجد تيوضع از یدرآمد یهاگروه

درصد از  7۳حدود كه حالیدر دهد،ینشان م نیيپا یهادهک اشتغال تيوضع یبررس. بود خواهد

ما تنها انفر شاغل هستند،  کیحداقل  یدارادهک دوم  یدرصد از خانوارها 8۳دهک اول و  یخانوارها

 یازنشستگب مهيب نهیهز دوم،دهک  یدرصد از خانوارها 24دهک اول و  یدرصد از خانوارها 1۳در حدود 

 نسبت نیاست كه ا یدر حال نی( هستند. ایردرماني)غ مهيتحت پوشش ب و پرداخت كرده 1۳97در سال 

 درصد است.  ۳5دهم )ثروتمندتر( در دهک 

ا و كارفرم مهيسهم ب یصورت بخشودگبهكه از بنگاه  ییهاتیحماكه ست معنا آن به موضوع نیا

 یدرآمد نیيپا یهادهک به ینیيپا اصابت بیضر ،یكاريب مهيب پرداخت از نوع ییهاتیحما ایكارگر 

 عمل خواهد آورد. بهباال  متوسط و یهادهک از را تیحما نیشتريب و داشته

با  ،یعلف طیدر شرا یتیهرگونه حما ميكه توجه داشته باش ابدییم یشتريب تياهم ینكته زمان نیا

 اگر نیبنابرا. بود خواهد اقتصاد به تورم ليتحم متيبه ق جهينتدرشده و  نيزا تأماز منابع تورم ادیاحتمال ز

 نیيپا یهادهک درعمدتاً  كه كار یروين از یادیز بخش باشد، رسمی كار یروين به معطوف هاتیحما

میاني  يهاخواهد شد كه از دهک نيا جهیصورت نت نيا درخواهند بود.  بهرهیب دارند، قرار یدرآمد

 . مياكرده تيحما ،ينيیپا يهاخصوص دهکبهتورم به كل جامعه و  لیتحم نهيبا هز ييباال و

در  كند نيرا تضم یاجتماع یگذارطرح فاصله تيكه بتواند موفق تیحما وهيش نیترنهيبه نیبنابرا

صورت به تواندیم تیحما نیااست.  شتيمع نيتأم یاز خانوار برا تیقرار دادن حمااولویت  ،یفعل طیشرا

، حذف شوند یشده و بخش تیحما افتیاز جامعه مشمول در یآنكه بخش یجابه یعنی ،باشد یپلكان

 یاجرا. ابدی كاهش یپلكان صورتبه شده، نييتع ریمقاد از باالتر یحد از درآمد، اساسبر تیحما زانيم

 رشیپذ با و ماعی()وزارت تعاون، كار و رفاه اجت انيرانیا رفاه گاهیپا از استفاده با تیحما از نوع نیا

 قابل انجام است.  خطا، از یدرصد

وكارهای كوچک و متوسط و اصناف و مشاغل در صورت اصرار بر وجود حمایت مستقيم از كسب
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 آنهاها و اطالعات منتج از عملكرد دادهبر مبتنیها این حمایتتر آن است كه مناسبدیده از كرونا، آسيب

 ( این مشاغل صورت گيرد.POSفروشگاهی )های اساس اطالعات پایانهبرطور خاص بهو 

 

 مقدمه

 ابعاد همه در یادیز یهاچالش نيدر ووهان چ 2019 ( از دسامبر19-كووید(جدید شيوع كرونا ویروس 

 كه افتهیتوسعه یكشورها یحتكه طوریبهاست،  داشته همراه به جهان سراسر یكشورها یبرا مختلف

 مشكل با رياخ مدت یط زين بودند شرفتهيپ یاجتماع یمددكار و سالمت یهانظام بودن دارا یمدع

تواند بر می كرونا تا چه حد روسیو :كه است نیا یاصل یهاپرسش از یكی ن،يب نیاند. در اشده مواجه

 ؟بگذارد یمنف ريثأاقتصاد هر كشور ت

 یافق زمان، است تيحائز اهم اريبس روسیو نیا وعيش یآثار اقتصاد یابیكه در ارز یله مهمئمس

دوران  یكه ممكن است حت دهدینشان م نانهيبدب یبرآوردها ی. برخستكرونا روسیبا و یريدرگ

 نیا یماهه را براچند یافق زمان زيمطالعات ن یفراتر رود و در مقابل برخ زيسال ن کیاز  یريگهمه

آثار  ،دشو محقق روسیبا ومدت یطوالن یريدرگ سناریوی كه یقائل هستند. در صورت یريگهمه

 مدت در نظر گرفته شود.كوتاهمسئله  نیخواهد بود كه ا یزمان بامتفاوت  آن كامالً یاقتصاد

 یاثرگذار یهاكانال یبا بررس در گزارش حاضر، فارغ از روند شيوع و برآورد تعداد مبتالیان به كرونا،

اقتصاد كالن  یرهايبر متغ روسیو نیا وعيآثار ش یابیاقتصاد كالن به ارز یرهايبر متغ روسیو وعيش

 شود. می پرداختهتحت سناریوهای مختلف 

 

 كالن اقتصاد آثار تحلیل چارچوب. ۱

 . وضعیت اقتصاد ايران قبل از شوک بیماري۱-۱

با  كه دادمی بررسی وضعيت اقتصاد كشور نشان 1۳98تا قبل از شيوع بيماری كرونا در اسفندماه سال 

حال اینبابر اقتصاد، بهبودهایی محدود در متغيرهای اقتصاد كالن رخ داده است. ها تخليه اثر تحریم

 .است دهنده شكنندگی این بهبودبررسی وضعيت متغيرهای اقتصاد كالن نشان

ماه اول سال  9 اساس اعالم مركز آمار ایران آخرین شواهد از عملكرد اقتصاد دربر: رشد اقتصادي

 2/۳درصد، رشد اقتصادی بدون نفت صفر درصد، رشد كشاورزی  -6/7 ، حاكی از رشد اقتصادی1۳98

درصد، رشد بخش  7/7درصد، رشد آب، برق و گاز  -۳/2درصد، رشد صنعت  -۳7نفت رشد درصد، 

 كل يسئاساس اعالم ربروده است. همچنين درصد ب -2/0درصد و رشد بخش خدمات  6/9ساختمان 

واقع دردرصد بوده است.  ۳/1حدود  1۳98ماهه اول سال  9بانک مركزی رشد اقتصادی بدون نفت در 
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مراتب بهتر از سال بهوضعيت بخش غيرنفتی اقتصاد ایران  1۳98تر شدن رشد در سال رغم منفیعلی

های العملكرد ضعيف اقتصاد كشور در زمينه تشكيل سرمایه ثابت طی سحال اینبابوده است.  1۳97

 . داشته باشدتری پایين، توليد بالقوه 1۳80های دهه سبب شده اقتصاد ایران نسبت به سال 90دهه 

هشی خود را تداوم روند كا1۳98اساس اعالم مركز آمار ایران نرخ بيكاری در زمستان سال براشتغال و بازار كار: 

ال قبل تنها سدر این فصل نسبت به فصل مشابه ن شاغالافزایش تعداد حال اینبادرصد رسيد.  6/10بخشيد و به 

مچنين آمارها هكنون كمترین ميزان افزایش اشتغال بوده است. تا 1۳9۳نفر بوده است كه از سال  هزار 52حدود 

ست. اميليون نفر به جمعيت شاغل كشور افزوده شده  ۳حدود  1۳98تا  1۳94های دهد كه طی سالمی نشان

شيوع شی از كاهش تقاضای ناآنها را در برابر هایی هستند كه ید شاغل دارای ویژگیجمعيت جد متأسفانه این

تی و . اشتغال ایجاد شده اشتغالی است كه نه توسط بخش دولتی یا شرككندمیپذیر بيماری كرونا آسيب

با تمركز  و نفركاركن بوده استپنج های زیر در بخش خدمات و بنگاه، ای، بلكه توسط بخش غيرشركتیكارخانه

.. ایجاد .غذایی و  گری، خدمات موادنقل، واسطهوحملفروشی، تعميرات، فروشی و عمدهبر خدماتی مانند خرده

رداد نيستند دارای قراغالباً شود، بندی میطبقه «كاركن مستقل»شده است. لذا این مشاغل كه با وضعيت شغلی 

های شغلی قعيتموو در  ندارندمشاغل تمام وقت عمدتاً د. این گروه از شاغالن نگيرو تحت پوشش بيمه قرار نمی

 است.  به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابستهعمدتاً ناپایداری مشغول هستند كه 

 4۳ركورد  1۳98روندی فزاینده به خود گرفته بود و در شهریورماه سال  1۳97نرخ تورم كه از سال  تورم:

حال اینبا د.درصد رسي ۳5به حدود  1۳98 ، روندی نزولی به خود گرفت و در انتهای سالكرددرصدی را ثبت 

 جینتاود. ب 1۳99ترین تهدید تورمی سال حتی بدون شيوع بيماری كرونا كسری بودجه قابل توجه دولت مهم

ا توجه به بدالر برای نفت ایران )كه  40هزار بشكه و قيمت  400دهد با فرض صادرات می برآوردها نشان

رز ترجيحی اتأمين  رسد( بدون در نظر گرفتن كسری مربوط بهمی نظربهشرایط فعلی بازار نفت، خوشبينانه 

توسعه ملی  درصدی منابع استقراض شده از صندوق دبرای واردات كاالی اساسی و با در نظر داشتن تحقق ص

يليارد مهزار  150حدود  ،1۳99، عدم تحقق منابع بودجه در سال 1۳99بودجه سال  قانون «4»در تبصره 

ای نفت خام و دریافت هزار بشكه 400های مذكور در صورت صادرات تومان خواهد بود. عالوه بر عدم تحقق

حی واردات ميليارد دالر ارز ترجي 5/10تأمين  برای ،1۳99صادرات نفت در سال  بشكهدالر برای هر  40

رآورد عدم هزار ميليارد تومانی مواجه خواهد بود. درمجموع ب ۳5كاالهای اساسی، دولت با كسری حدود 

  تومان خواهد بود. ارديليهزار م 185حدود  یرقم 1۳99تحقق منابع بودجه سال 

 

  گیري ويروس كرونا بر اقتصاد ايرانهاي اثرگذاري همه. كانال2-۱

پذیری های آسيبكانالدن كرچارچوب مفهومی از اثرگذاری ویروس كرونا با هدف مشخص  ذیلشكل در 

 است.  مشخص شده
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 شیوع ويروس كرونا بر اقتصاد يک كشور آثار. ۱ شكل
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 كل تقاضايعرضه و . كانال اثر بر 3-۱

از  یاشكاهش تقاضا نشود. میمنجر  اقتصاد عرضه كل و كل یتقاضاثر شدن أمتكرونا به  روسیو وعيش

 است: ریموارد ز

   (یخدمات یهابخش یبراعمدتاً ) دیخر لیاز عدم تما یخانوارها ناش یمصرف یتقاضاكاهش 

 .دليل مالحظات بهداشتیبه

  نیر ادكه شغل آنها  ییخانوارها یاز كاهش درآمد )برا یخانوارها ناش یمصرف یكاهش تقاضا 

 .(است دهیدبيآس طیشرا

  یاطيانداز احتپس شیبادوام و افزا یاكااله یخصوص برابهخانوارها  یمصرف یكاهش تقاضا 

 .ندهیاز آ ینانينااطم ليدلبه

   تجاری طرف كشورهای بهداشتی مالحظات دليلبه صادراتكاهش. 

 ،ات و كاالهانتيجه استفاده از برخی خدمدرافزایش ریسک ابتال به بيماری  واقع در گام اول و بادر

داری، هتل نقل،وحمل ،فروشیفروشی و خردهعمده تقاضای خانوارها باالخص در سطح بخش خدمات

ه دوم اساس اعالم بانک مركزی در هفتبر ی كوچک خدماتی كاهش جدی یافته است.هابنگاهرستوران و 

و  5/28ترتيب بهنقل و پوشاک وحملاصناف های كنشانسبت به هفته اول آن مبلغ تر 1۳98اسفندماه 

درآمد وع شده و این موض هابنگاهوری این آاین شوک تقاضا باعث كاهش سود درصد كاهش یافته است. 27

ضای كه خود این موضوع موجب تشدید كاهش تقا دهدمی را كاهشها نيروی كار شاغل در این فعاليت

كنی بيماری انداز ریشهدليل عدم اطمينان از چشمبهضمن اینكه  دليل كاهش درآمد خواهد شد.بهخانوارها 

های بادوام خصوص برای كاالبهانداز احتياطی خانوارها افزایش یافته و این موضوع سبب كاهش تقاضا پس

رونا و دليل مالحظات بهداشتی كشورهای مختلف برای پيشگيری از شيوع كبهخواهد شد. از طرف دیگر 

مرک صادرات اساس اعالم گبر یابد.می كاهش زیادیممنوعيت واردات كاالها توسط آنها صادرات به ميزان 

همچنين  درصد كاهش یافته است. ۳0دالری كشور در اسفندماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به 

قاضای و درنتيجه كاهش تها خدمات به كاهش توليد این فعاليتهای زیربخشهای كاهش تقاضای فعاليت

به سرایت  خواهد شد كه این موضوعمنجر د از زنجيره توليد كاالها و خدمات توليدی خوها این فعاليت

 خواهد شد. منجر اقتصادی های شوک تقاضا به سایر فعاليت

  یابد:جلی میكه در موارد زیر ت اقتصاد با شوک عرضه كل نيز مواجه شده است ،در كنار شوک تقاضای كل

  و  یحیو تفر یورزش ،یگردشگرهای تيجمله فعالازاز خدمات  یابخش عمده یاجبارتعطيلی... 

 .گذاری اجتماعیجهت اجرای سياست فاصله

 هيو سخت شدن واردات مواد اول نهیهز شیافزا. 

 الذكرفوق موارد دليلبه كاالها توليد زنجيره دیدنآسيب. 
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تبع آن كاهش بهو  یگذارهیانداز و سرماكاهش پس ،رانیاقتصاد ا یبرا یفعل طیمدت شراانيم آثار

  بود. خواهد ديمجدد تول

 

 بودجه و تورم  يكسربر  اثر كانال. ۴-۱

از  ا قبلت یبودجه مواجه خواهد بود. حت یبا مشكل كسر یاز ابعاد مختلف 1۳99سال  در رانیا اقتصاد

 یهابودجه در مركز پژوهش حهیخصوص الدركه  هاییدر گزارش زيكرونا ن روسیو وعيبروز مشكل ش

 رانیا اقتصادبودجه دولت پرداخته شده بود.  یمنتشر شده بود، به مشكل كسر یاسالم یمجلس شورا

ن كاهش متناسب با آ تواندینم هانهیاست كه هز یدر حال نیدرآمدها مواجه شده و ا دیبا كاهش شد

 یط رانید امعضالت اقتصا نیتراز مهم یكی دار،یبودجه پا یموضوع باعث شده تا كسر نيكند و هم دايپ

 باشد.  یآت یهاسال

 1۳99سال  بودجه یكسر مشكل دارد، یپ در كه ییهانهیهز و كرونا یماريب وعيش ان،يم نیا در

 است: ریز بودجه به شرح یكسر شیثر بر افزاؤعوامل م نیترمهم انيم نیكه در ا را تشدید خواهد كرد

 هانهيهز شيافزا .۱

قابل توجه  شیكرونا باعث افزا روسیو وعيش :درمان و سالمت بخش يهانهيهز شيافزا( الف

 .شد خواهد سالمت وبخش درمان  یهانهیهز

 یاجتماع یگذارطرح فاصله یاجرا :ياجتماع يگذاردوران فاصله يبرا يتيحما يهانهيهز (ب

واقع رد. بود خواهد یمنابع مال ازمندين دولت منظور نیا یو برا است ضروری ،یماريب كنترل یبرا

ولت برای های اقتصادی الزم است دفعاليتگذاری اجتماعی بر فاصلههای ناشی از زیانمنظور جبران به

 های حمایتی خود را افزایش دهد. هزینههای رفاهی خانوارها زیانكاستن از 

 درآمدها كاهش  .2

 نیترممه. است مواجه زين درآمدها دیشد كاهش با دولت ،1۳99 سال در ها،نهیهز شیافزا بر عالوه

 :است ریز شرحبه درآمد كاهش هایكانال

د در حدو 2020سال  ینفت برا متينفت باعث شده تا ق متيق دیكاهش شد :نفت متیق كاهش( الف

 رانیا یفتن یمدهاآنصف شدن در یموضوع به معنا نیزده شود. ا نيهر بشكه تخم یازابهدالر  ۳0تا  20

 خواهد بود.  1۳98نسبت به سال  1۳99در سال 

 یناش یقاضابا ركود مواجه خواهد بود. افت ت 1۳99در سال  رانیاقتصاد ا :ياتیمال يدرآمدها كاهش( ب

 واهد داد. دولت را كاهش خ یاتيمال یدرآمدها جهينتدررا كاهش داده و  ديكرونا، تول روسیو وعياز ش

بودجه استفاده از منابع پایه پولی است كه البته  یكسرها برای تأمين اولين راهكار دولت معموالً

 یشورا مجلس یهاپژوهش مركز محاسبات اساسبرشود. میمالی محسوب تأمين  ترین روشپرمخاطره
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 یدرصد 5/2؛ منجر به رشد 1۳99 سال انیپا در یپول هیپا در شیافزا تومان درايليم هزار 10 هر ،یاسالم

 تيبا قاطع توانینم افته،ی شیافزا ینگینقد نیا یخصوص آثار تورمدر لبتهاخواهد شد.  ینگینقد

 رخ خواهد داد.  ینظر كرد كه چه زماناظهار

در سال  ،نای ناشی از شيوع كروتقاضا كاهش دليلبه ،ینگینقد شیافزا یتورم آثار از یبخش واقعدر

 كرد تصور توانیم و داده كاهش را اقتصاد در پول گردش سرعت تقاضا، كاهش. كرد نخواهد بروز 1۳99

 داشته قرار خود مقدار نیترنیيپا در پول گردش سرعت كه بود خواهد ییهاسال از یكی 1۳99 سال كه

 گذر با یآت یهاسال در كه است یحال در نیا. بود نخواهد ینگینقد رشد با متناسب تورم نرخ جهينتدر و

 . كرد خواهد دايپ بروز افته،ی شیافزا ینگینقد یتورم آثار ،یقبل ریمقاد به تقاضا بازگشت و طیشرا نیا از

 

 بر اشتغال تأثیر. 5-۱

ی هابخشپذیر از شيوع ویروس كرونا زیرآسيبی هابخشقبل بيان شد عمده ی هابخشگونه كه در همان

دیده در مراحل ابتدا به بررسی مشاغل آسيب بر اشتغال اثر شيوع بيماریبرای تحليل . هستند خدمات

دیده آسيبهای تعداد افراد شاغل در هریک از فعاليت 1شود. در جدول می اوليه شيوع بيماری پرداخته

 دهد كه:می نشان 1اطالعات جدول  این افراد آورده شده است.های به همراه برخی ویژگی

  انداز ناچيز سال هستند و با توجه به پس ۳7تا  ۳5ها در بازه ميانگين سنی شاغالن این فعاليت

 تواند در گسترش فقر اثرگذار باشد. می در این بازه سنی، بيكاری این افراد،ن شاغال

  1.ندپذیر، زنان بيشترین سهم را در توليد پوشاک داردر بين مشاغل آسيب 

  ناچيز است. پذیرآسيب سهم زنان سرپرست خانوار در مشاغل 

  ناچيز است. پذیرآسيب سواد هم در مشاغلسهم افراد بی 

 
  

                                                 
امکان تطبیق  بنابراين است  isic4براساس کد 1397های سال بوده است و داده 1/3جدول   isicکه کد. البته با توجه به این1

 .سهم باالیی دارند نا  ئرایشگری و خانگی نیز مطمآسر نشد و گرنه زنان در مشاغل یو محاسبه بسیاری از مشاغل م
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 كاروكسبهاي تعداد و تركیب سني و جنسي شاغالن در رسته فعالیت. ۱ جدول

 ۱39۷ديده )درصد( براي سال آسیب 

 عنوان فعالیترديف

برآورد تعداد 

در ن شاغال

سال

سهم زنان

میانگین سن 

شاغالن
سهم زنان 

 خانوارسرپرست 

سهم افراد 

بدون سواد
 زن مرد

 
استثنای بهتوليد پوشاک 

پوشاک خزدار

توليد كيف و چمدان و 

محصوالت مشابهُ

توليد كفش

رستوران و بوفه و 

فروشی و بستنی و اغذیه

پذیراییهای آبميوه و تاالر

5 
هتل آپارتمان، متل مجتمع 

جهانگردی و مهمانسرای جهانگردی

6
مسافرخانه، زائرسرا و 

مهمانپذیر

 

فروشی، خواربار و لبنيات خرده

و مواد غذایی آجيل، خشكبار 

و سایر محصوالت خوراكی

 

نقل زمينی مسافر و باروحمل

نقل هوایی مسافر و باروحمل

های ورزشیفعاليت

 
های تفریحی و فعاليت

سرگرمی

 .نتایج طرح نيروی كار مركز آمار ایران، محاسبات محقق خذ:أم

 

 :به شرح زیر استقابل توجه  نكاتبرخی دیده، درباره مشاغل آسيباما 

   در معرض آسيب هستند.  ای()دارای قرارداد و پوشش بيمهمشاغل غيررسمی بيش از مشاغل رسمی 

   كرونا شيوع های ناشی از در معرض آسيب هابخشاز نگاه بخشی نيز بخش خدمات بيش از سایر

 آسيب خواهد دید.  یزو كشاورقرار دارد. در مراحل بعدی بخش صنعت 

  چهارم شاغالن پذیرترین حوزه هستند و حدود یکاز بين مشاغل غيررسمی در بخش خدمات كه آسيب

 هستند. آسيب بيشتری افراد خوداشتغال یا كاركنان مستقل در معرض عمدتاً دهند نيز كشور را تشكيل می

   ای، بخش دولتی یا شركتی و كارخانهتوسط اشتغالی است كه نه های اخير، جدید در سالاشتغال

فروشی، تعميرات، فروشی و عمدهبخش غيرشركتی و با تمركز بر خدماتی مانند خردهتوسط عمدتاً  بلكه

رای مشاغل داعمدتاً است. این گروه از شاغالن  شدهگری، خدمات موادغذایی و ... ایجاد نقل، واسطهوحمل

به تقاضای خانوارها و حضور عمدتاً شغلی ناپایداری مشغول هستند كه های وقت نيستند و در موقعيتتمام

آنان در خارج از خانه وابسته است. لذا كاهش تقاضای رخ داده طی ماه اسفند و احتمال تداوم آن حداقل 
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 سبب از بين رفتن گسترده این مشاغل خواهد شد.  1۳99اردیبهشت سال  پایان تا

   و كاركنان  رفته در اثر شيوع كرونا )مشاغل غيررسمیدستاز مشاغل كه بسياری ازباید توجه داشت

های ت و كمکكه تخفيف در حق بيمه كارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسهيال دارندنه بيمه  مستقل(،

های نگاهبدولت برای حفظ مشاغل در های این گروه مشمول برنامه بخش عمده دسترسی دارند. مالی دولت

رض كنيم فشوند. از سوی دیگر اگر شوک كاهش تقاضای ناشی از شيوع كرونا را موقتی نمی نيزاقتصادی 

ما برای این اشد بزرگ و متوسط پس از گذر از بيماری كرونا احيا خواهد های رفته در بنگاهدستازاشتغال 

در كنار ید باپذیر نيست. بنابراین مين معيشت روزانه امكانأتی تحمجدد و  یدست از مشاغل امكان احيا

ی حمایتی و معيشتی از جمعيت فقرای كشور هاسياستی اقتصادی، هابنگاهی حمایت از هاسياست

 خصوص با شناسایی جغرافيایی در نظر گرفته شود. هب

 

 بر فقر و توزيع درآمد تأثیرات. 6-۱

د شد. ركود جمله ایران خواهازطور كه اشاره شد، شيوع كرونا باعث ركود اقتصادی در كل دنيا و همان

واهند خها كاهش در درآمد حقيقی را معنای كوچک شدن كيک اقتصاد بوده و بنابراین بيشتر گروهبه

های یژگیبيشتر صدمه خواهند دید. برخی از وهای پایين درآمدی داشت. اما باید توجه داشت كه دهک

ها بيشتر باشد، در این شود تا تأثير شوک ناشی از كرونا در این گروههای پایين درآمدی باعث میگروه

 توان به موارد زیر اشاره كرد:ميان می

 درآمد ناشي از شغل. ۱

ست. بنابراین از یا حتی تنها منبع درآمدی اترین پذیر درآمد ناشی از شغل اصلیهای آسيبدر ميان فقرا و گروه

 د. شدت بر وضعيت معيشتی فقرا اثرگذار خواهد بوبهدست دادن شغل و یا كاهش درآمد ناشی از شغل 

 دولتيبخش غیراشتغال در . 2

های ناشی از آن، كارمندان بخش دولتی كمترین آسيب را در دوره شيوع كرونا و تعطيلیحالی كه در

متأثر از كرونا، بسيار  مشاغل در« كاركنان مستقل» خصوصبهدر بخش خصوصی و ن شاغالدید،  هندخوا

دهد تحت تأثير قرار خواهند گرفت. نگاهی به چگونگی توزیع كاركنان بخش دولتی و خصوصی نشان می

هيچ  كه دارای كمترین درآمد از ميان مشاغل هستند، تقریباً 1«مشاغل ساده»كه از ميان گروه شغلی 

 .(2)جدول  ن دولت در ميان فقرا قرار ندارندیک از كاركنا

                                                 
 كو کم نیتکنس»، «متخصصان» ،«رانیمد» نیعناو با یشغل دسته 9 ران،یا آمار مرکز خانوار درآمد و نهیهز پرسشنامه در. 1

 ،«یریگیو ماه یجنگلدار ،یکارکنان ماهر کشاورز»، «کارکنان ارائه خدمات و فروش» ،«یدفتر یبانیکارکنان پشت» ،«نیتکنس
کارکنان مشاغل » تینهاو در« کارانها و مونتاژآالت و دستگاهنیماش انیمتصد»، «مرتبط یهاصنعتگران و کارکنان حرفه»

و  هاینظافتچ» یشغل یهاشامل گروه« کارکنان مشاغل ساده» یعنوان شغل ،یبندمیتقس نیوجود دارد. در ا« ساده
 یهاطرح یکارگران ساده معادن، اجرا» ،«یریگیو ماه یجنگلدار ،یکارگران ساده کشاورز»، «از خدمتکاران( ریمستخدمان )غ

و  یابانیکارکنان فروش و خدمات خ»، «غذا یسازآماده ارانیدست»، «نقلوو حمل یصنعت دیتول ،یسازساختمان ای یعمران
 .شودیم« کارکنان مشاغل ساده ریها و ساکارکنان مشاغل مرتبط به زباله»و « خدمات مرتبط
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 ۱39۷. توزيع كاركنان داراي مشاغل ساده در میان فقرا در كشور در سال 2جدول 

 استان
درصد فقراي داراي سرپرست شاغل در 

 )بخش دولتي( مشاغل ساده

درصد فقراي داراي سرپرست شاغل 

 در مشاغل ساده )بخش خصوصي(

 مركزی

 كمتر از  گيالن

كمتر از  مازندران

كمتر از  آذربایجان شرقی

كمتر از  آذربایجان غربی

كمتر از  كرمانشاه

كمتر از  خوزستان

 فارس

 كرمان

كمتر از  خراسان رضوی

كمتر از  اصفهان

كمتر از  سيستان و بلوچستان

كمتر از  كردستان

 همدان

كمتر از  چهارمحال و بختياری

كمتر از  لرستان

كمتر از  ایالم

كمتر از  كهگيلویه و بویراحمد

كمتر از  بوشهر

كمتر از  زنجان

 سمنان

كمتر از  یزد

 هرمزگان

 تهران

كمتر از  اردبيل

كمتر از  قم

كمتر از  قزوین

كمتر از  گلستان

كمتر از  خراسان شمالی

كمتر از  خراسان جنوبی

كمتر از  البرز

 .1۳97درآمد خانوار سال ـ  های هزینهمحاسبات تحقيق براساس داده: أخذم

 

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________  

 

 

12 

كه بخش اعظم كاركنان شاغل در بخش دولتی )حتی است بدین معن 2جدول كوچک بودن ارقام ستون دوم 

خالف براول آنكه  :دارددو پيام مهم دربرنيستند. این جدول  1های فقيرها، جزء گروهدر مشاغل ساده( در اغلب استان

شود )مانند اعطای سبد كاال به كارمندان ی حمایتی دولت به اجرا گذاشته میهاسياستطور معمول در بهآنچه 

. دوم آنكه در قرار گيرند های حمایتیلویت دریافت كمکودر انباید وجه هيچبهدر بخش دولتی ن شاغالدولت(، 

اشتغال در بخش خصوصی، نسبت سهم باالتر علت بهی شاغل در مشاغل ساده بحران ناشی از كرونا، وضعيت فقرا

بدتر خواهد شد و این امر منجر  علت سهم باالتر اشتغال در بخش دولتی(به) ی شاغل در مشاغل سادهبه غير فقرا

 به بدتر شدن وضعيت توزیع درآمد خواهد شد. 

 وقتاستخدام در مشاغل فصلي و پاره. 3

ست اماهه اول سال دارای درآمد های پایين درآمدی در مشاغل فصلی كه در ششگروهبخش زیادی از 

نيستند و  طور معمول تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی نيزبهكار هستند. این گروه از شاغالن بهمشغول 

اغل فصلی مند باشند. مشتوانند بهرهراحتی شغل خود را از دست داده و از مزایای بيمه بيكاری نيز نمیبه

 هند گرفت. خصوص در شهرهای كوچک كه در انتظار مسافران نوروزی بودند، بسيار تحت تأثير قرار خوابه

  يینپا هايدهک( در يبازنشستگ یمه)ب ياجتماع ینتأم یمهپوشش ب يینپا درصد. ۴

 77حدود  دركه  دهدینشان م 1۳97در سال  یمختلف درآمد یهااشتغال در دهک تيبه وضع ینگاه

 عیتوزكه طوریهب. (1)نمودار  اندسال بوده نیشاغل در انفر  کی یحداقل دارا یرانیا یدرصد از خانوارها

 مختلف یهادهک آنچه یعنی. ستين چشمگيریاختالف  یدارا یمختلف درآمد یهادهک انيدر م آن

 .ستا كار از حاصل درآمد بلكه ست،ين یكاريب ای اشتغال كند،یم زیمتما گریكدی از را یدرآمد

طور متوسط بهكه  دهدینشان م 1۳97و درآمد خانوار در سال  نهیهز یهاداده یبررس ،دیگرطرفاز

اند. دهپرداخت كر یدرمانريغ یاجتماع نيتأم مهيحق ب 1۳97در سال  یرانیا یدرصد از خانوارها ۳1

 یهادهک نيب در یرانیا یخانوارهابودن  مهياشتغال، تحت پوشش ب عیخالف توزاست كه بر یدرحال نیا

 . دهدیم نشان یخوببه را موضوع نیا، زیر نمودار. ستين یكنواختی و هموار عیتوز یدارا مختلف،

 

  

                                                 
است كه نتايج تفصیلي  1397از خط فقر مطلق در سال  اساس برآوردهاي اين مركزمرتبط با فقر اين گزارش بر هايتحلیل .1

  شد.زودي منتشر خواهد آن به 
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 اندكرده پرداخت مهیب حقكه  يينفر شاغل و درصد خانوارها کيحداقل  يدارا ي. درصد خانوارها۱ نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .1۳97خانوار در سال  درآمدو  نهیهز یهاداده اساسبر قيتحق محاسبات :أخذم

 

 یشاغل یدرصد از خانوارها دارا 1۳اول تنها  دهک در شده داده نشان 1 نمودار در كه طورهمان

 دهک تا زانيم نیاقرار دارد.  یدرمانريغ مهيتحت پوشش ب یعنی كند،یپرداخت م مهيب قهستند كه ح

 . دهدیم نشان را یدرصد ۳8 یامهيب پوشش و دهيرس حداكثر به هشتم

 تیهستند )حما مهيكه تحت پوشش ب یشاغالن از تیحما كه دهدیم نشان یخوببه موضوع نیا

 و خانوارهااز  ینیيپا اريحفظ اشتغال( درصد بس یدر راستا هابنگاهاز  تیحما ایو  یكاريب مهيصورت ببه

اصابت را  نیشتريب یتیحما نيچن. دهدیم قرار پوشش تحت را ینیيپا یهادهک یخانوارها خصوصبه

 خواهد داشت.  یمدآدر نیيپا یهااصابت را به دهک نیباال و كمتر یهابه دهک

 

 سازي اثر شیوع كرونا بر تولید و اشتغال . مدل2

. استخدماتی های اند بخشرو شدههنتيجه شيوع بيماری با كاهش تقاضا روبدرهایی كه ترین بخشمهم

رصد ميزان  هستند ی كوچک و متوسطهابنگاههای خدماتی دارای توجه به آنكه عمده فعاليتبا 

. یكی دیگر از ستمرتبط با توليد كاالهای تر از زیربخشخدماتی بسيار مشكلهای ثيرپذیری زیربخشأت

داشتن شاخص قيمت مناسب برای تبدیل نی خدماتی هابخشافزوده ارزشمشكالت محاسبه 

 .است به قيمت ثابت هابخشافزوده این ارزش

اینترنتی كاال  وجویجستتواند ميزان می یک شاخص ،خدماتیهای برای بررسی كاهش تقاضای بخش

تا اواخر اسفندماه ها جوی برخی واژهوجست وميزان رشد  ۳و خدمات مذكور باشد. برای این منظور در جدول 
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97درصد خانوار دارای شاغل در سال 
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شود در دو می طور كه در این جدول مشاهدهشده است. هماننسبت به دوره مشابه سال قبل آورده  1۳98

از تقاضای زیربخش  ییهاشاخصعنوان به) هتل و رستورانهای واژه وجویجستاسفند  25هفته منتهی به 

های واژه وجویجستدرصد نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش یافته است. همچنين  81هتل و رستوران( 

عنوان شاخص به) ه اسنپژشهری( و وانقل مسافر برونوحملعنوان شاخص به) اتوبوس قطار، هواپيما و تبلي

 شهربازی و موزههای واژه وجویجستاند. شدهرو روبه شهری( با كاهش قابل توجهنقل مسافر درونوحمل

رو روبه درصدی 70و  6۳ی تفریحات و سرگرمی و كتابخانه و موزه ...( با كاهش هابخشعنوان شاخص زیربه)

عنوان شاخص زیربخش خدمات مستغالت( نيز به) رهن و اجارههای واژه وجویجستبوده است. همچنين 

 دهد.درصد كاهش نشان می 18نسبت به دوره مشابه سال قبل 
 

 نسبت به دوره مشابه سال ۱398اسفندماه  25تا ها برخي واژه وجويجسترشد میزان  .3جدول 

 ام 25هفته منتهي به  ام 25دو هفته منتهي به  ام 25چهار هفته منتهي به  واژه جستجو شده

 هتل

 رستوران

  اسنپ

  قطار تبلي

   هواپيما تبلي

  اتوبوس تبلي

  جراحی بينی

 دندانپزشكی

  آموزشگاه زبان

  رهن و اجاره

  شهربازی

  موزه

  تعمير

 تور مسافرتی
Source: Google Trend. 

 

شيوع بيماری كرونا مبلغ تر برای بررسی ميزان اثرپذیری اصناف مختلف از مراتب واقعیبهشاخص 

 . دسترسی برخط به این آمارهااست یک از اصنافهر( POSفروش )های پایانههای كنشاو تعداد تر

. جدول زیر كه كندكارهای مختلف وكسبتواند كمک بسيار بزرگی به تحليل اثر شيوع بيماری بر می

هنده كاهش قابل توجه تعداد دنشان است برگرفته از گزارش بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران

در اصنافی ها كنشامبلغ تر است. همچنين در اصناف پوشاک، پزشكی و مهندسی و مشاورهها تراكنش

كاهش چشمگيری نقل در هفته دوم اسفندماه نسبت به هفته اول آن وحملمثل طال و جواهر، پوشاک و 
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های سوم و ها در هفتهطبيعتاً انتظار بر این است كه ميزان كاهش تعداد و مبلغ تراكنش .داشته است

 مراتب شدیدتر بوده باشد.بهچهارم اسفند و نيز در ماه فروردین 

 

 نسبت به هفته اول آن ۱398ماه ددر هفته دوم اسفنها كنشا. رشد مبلغ و تعداد تر۴جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .سامانه شاپرک :أخذم

 

منتشر نشده  1۳98سفانه تا زمان نگارش این گزارش آمار تجارت خارجی كشور در اسفندماه أمت

درصدی  7بر كاهش مبنیكل گمرک  يسرئبرآورد صادرات كشور براساس مصاحبه حال اینبااست. 

دهد می نشانماهه صادرات كشور  11و مقایسه ارقام  1۳97نسبت به سال  1۳98صادرات در سال 

 درصد كاهش یافته است.  ۳0نزدیک به  1۳98صادرات دالری غيرنفتی كشور در اسفندماه 

در بخش بعد با استفاده از روش حذف فرضی به برآورد كاهش توليد و اشتغال ناشی از شيوع 

 شود.می پرداخته

 

هاي فعالیتدر اثر تعطیلي برخي رفته دستازو اشتغال ستانده  كاهشبرآورد . ۱-2

 ستانده –اقتصادي با استفاده از روش حذف فرضي در الگوي تعادل عمومي داده 

 روسیو نیا وعيش جوانب از یاريبس بودن ناشناخته و کینزد گذشته در مشابه تجربه نبود ليدلبه

 منظوربرای این در این گزارش . استرو روبه یجد مشكالت بامسئله  نیا كالن اقتصاد آثار یسازلمد
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در الگوی  2و روش اصالح شده حذف فرضی ملر و مارفان 1استراسرتبا استفاده از روش حذف فرضی 

از دو  در این راستارفته در كل اقتصاد برآورد شده است. دستازكاهش ستانده و اشتغال  ،ستانده –داده 

مركز آمار ایران  1۳90 ستانده متقارن –جدول داده  –نخست های آماری استفاده شده است: نوع پایه

كه براساس نتایج طرح آمارگيری  1۳97آمار اشتغال بخشی در سال  – مفعاليت( و دو 99فعاليت در  99)

استخراج شده است. برای انطباق دقيق بردار  ISIC.rev4ترین سطح كد از نيروی كار در تفصيلی

بخش تجميع شده است. همچنين با  8۳، جدول به ستانده –داده اشتغال با سطور متناظر در جدول 

بر مبتنی. محاسبات انجام شده توجه به آنكه اشتغال ماهيت بومی دارد از جدول داخلی استفاده شده است

 است:زیر فرض  دو

اندازه  و یبخشنيب روابط، فرض شده كه 1۳90ستانده سال  - توجه به استفاده از جدول داده با  .1

، آخرین 1۳90ستانده سال  - جدول داده ذكر است كه شایاناست.  1۳90برابر با سال  یینها یتقاضا

 .است رسمی هایگزارشو قابل استناد در ده كرجدول تفصيلی است كه مركز آمار در این زمينه منتشر 

 حاسباتم در كرونا، وعيش اثر در یديتول و یخدمات یهابخش از یبرخ شدن ليتعط به توجه با  .2

 ییتقاضا نه گریدعبارتبه. شودمیحذف  نيز مربوطه بخش نيشيپ و نيپس یوندهايپ همه كه شده فرض

و  یاقتصاد یهابخش ریسا بهرا  یو خدمات كاالنظر  و نه بخش مورد رديگیم صورت مربوطه بخش از

ض شده فر نانهيصورت بدببهبرآورد اثر حذف بخش،  یبراواقع در .كندیعرضه م یینها یتقاضا یاجزا

آن  یبخشو درون یبخشنيمبادالت ب همه و شودمیصورت كامل از اقتصاد حذف بهاست كه بخش 

 . استحذف شده 

 . كندرد میاشتغال را تا حدودی بيش برآواین روش كاهش رشد و  الذكرفوقدليل موارد بهذكر است شایان 

 شود: ستانده كل اقتصاد میتعطيلی كامل یک بخش از دو مسير موجب كاهش طور كلی هب

 کی یليتعطدیگر عبارتبه. مربوطه بخش حذف از یناش اقتصاد كل ستانده ميمستق كاهش  .1

 یاجزا نيهمچن و یاقتصاد یهابخش ریبه سا بخش آنعرضه كاال و خدمات  قطع یمعنابهبخش 

 ستانده ازهاند به نیبنابرا. است( صادرات و هیسرما ليتشك دولت، مصرف خانوار،)مصرف  یینها یتقاضا

 از ستانده كل اقتصاد كاسته خواهد شد.  ،بخش

 یراتييتغ دستخوش زين یاقتصاد یهابخش یابخش مربوطه مبادالت واسطه یليتعط با  .2

 هاخشب ریكاال و خدمات سا یبرا ییعمالً تقاضا ،مربوطه بخش یليتعطعلت بهصورت كه نیبد ،شودیم

 تینهادر و شده ديتول یهارهيزنج ریسا به اثر نیا تیسرانوبه خود موجب به نیا وصورت نخواهد گرفت 

  .داشت هدخوا همراه به را هابخش ریسا ديكه كاهش تول یابدمی كاهشدر كل اقتصاد  یاواسطه بادالتم

                                                 
1  . Strassert 

2  . Meller and Marfan 
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با توجه به اندازه تقاضای نهایی آنها محاسبه  هابخشمقدار كاهش ستانده سایر ذكر است كه  شایان

استفاده شده لذا نتایج حاصله برآوردی از حداقل  1۳90ستانده سال  –شود و چون از جدول داده می

بخش مربوطه ن شاغالآنكه  برعالوه فرض شده است كه خصوص اشتغال نيزدركاهش ستانده خواهد بود. 

صورت غيرمستقيم نيز كاهش بههای توليد، اشتغال توليد به زنجيرهعلت اصابت كاهش بهشوند، بيكار می

 خواهد یافت. 

اثر مستقيم حذف بخش بر ستانده كل اقتصاد اول ستون دهد. نتایج حاصله را نشان می 5جدول 

طور مستقيم به ،«های خدماتی مربوط به غذا و آشاميدنیفعاليت» عنوان نمونه با حذفبهدهد. را نشان می

رفته در ستون دستازمقدار اشتغال مستقيم همچنين شود. میكاسته از ستانده كل اقتصاد درصد  76/0

نفر در این رشته فعاليت، به همين ميزان  ۳28922با توجه به اشتغال دوم جدول گزارش شده است. 

 صورت مستقيم شغل از دست خواهد رفت. به

معنای بهدهد. تعطيلی یک بخش را نشان می هاخشببخش بر ستانده سایر  تعطيلیستون سوم اثر 

های بعدی توليد اصابت آن به زنجيره و ی اقتصادیهابخشبا سایر بخش ای آن از بين رفتن مبادالت واسطه

نيز  هابخشكاهش تقاضای واسطه برای كاالها و خدمات آنها را به همراه دارد. بنابراین توليد سایر  كهاست 

عنوان بهشود. عنوان اثر غيرمستقيم حذف بخش بر ستانده كل اقتصاد محسوب میبهیابد. این اثر كاهش می

درصد ستانده  48/0 ،طور غيرمستقيمبههای خدماتی مربوط به غذا و آشاميدنی، كامل فعاليت تعطيلینمونه 

كاهش با دهد. ن میرفته را نشادستازستون چهارم اشتغال غيرمستقيم دهد. كل اقتصاد را كاهش می

تقاضا برای نيروی كار نيز  ،هابخشكاهش توليد سایر ای ناشی از تعطيلی بخش مربوطه و لذا مبادالت واسطه

های مربوط به غذا و آشاميدنی فعاليت تعطيلیشود مشاهده می 5طور كه در جدول كاهش خواهد یافت. همان

 منجر خواهد شد. صورت غيرمستقيم بهنفر  150277به از بين رفتن اشتغال 

دهد. این اثر مجموع اثر مستقيم ستون پنجم اثر كل حذف بخش بر ستانده كل اقتصاد را نشان می

های خدماتی مربوط به غذا و خصوص فعاليتدر( است. سه)ستون یک( و اثر غيرمستقيم )ستون 

درصد از ستانده كل اقتصاد كاسته شده  25/1مجموع درشود كه با حذف آن، آشاميدنی مالحظه می

دهد و مقدار آن رفته را نشان میدستازاست. ستون ششم نيز مجموع اشتغال مستقيم و غيرمستقيم 

ارقام این ستون مجموع ستون نفر است.  479199های خدماتی مربوط به غذا و آشاميدنی برای فعاليت

 دوم و چهارم است. 

را  19اقتصاد در مواجهه با شيوع بيماری كووید ی هابخشبندی اولویتخوبی بهنتایج این جدول 

فروشی، و خرده فروشیعمده»تعطيلی كامل سه بخش دهد. برای مثال می از منظر توليد و اشتغال نشان

 ينینقل زموحمل»و « آهنراهجز به بار ينینقل زموحمل»، «يكلتو موتورس یموتور يهجز وسایل نقلبه

درصد بيشترین اثر مستقيم را بر كاهش ستانده  18/1و  56/2، 48/8ترتيب با به «آهنراهجز به مسافر

 بيشترین كاهش مستقيم اشتغال نيز در این سه بخش رخ خواهد داد. اقتصاد دارد. 
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و  فروشیعمده»ی هابخشبيشترین كاهش غيرمستقيم ستانده ناشی از تعطيلی دیگر سویاز 

و « آهنراهجز به بار ينینقل زموحمل» ،«يكلتو موتورس یموتور يهجز وسایل نقلبهفروشی، خرده

درصد ستانده كل اقتصاد  59/0 و 96/0، 26/2ترتيب بهاست كه  «آهنراهجز هبمسافر  ينینقل زموحمل»

در اثر تعطيلی  نيز بيشترین كاهش غيرمستقيم اشتغالصورت غيرمستقيم كاهش خواهند داد. بهرا 

 ينینقل زموحمل» ،«يكلتو موتورس یموتور يهجز وسایل نقلبهفروشی، فروشی و خردهعمده»ی هابخش

های خدماتی مربوط به غذا و فعاليت»، «آهنراهجز هبمسافر  ينینقل زموحمل»، «آهنراهجز به بار

 خواهد بود.  «ساخت پوشاک»و « آشاميدنی

جز وسایل بهفروشی، و خرده فروشیعمده» یهابخش تعطيلی ،مستقيم و غيرمستقيممجموع اثر در

ساخت محصوالت الستيكی و »، «آهنراهجز به بار ينینقل زموحمل» ،«يكلتو موتورس یموتور يهنقل

 «های خدماتی مربوط به غذا و آشاميدنیفعاليت»و  «آهنراهجز به مسافر ينینقل زموحمل»، «پالستيكی

 بيشترین كاهش ستانده كل اقتصاد را به همراه خواهند داشت. 

و  فروشیعمده»ی هابخشبيشترین كاهش مستقيم و غيرمستقيم اشتغال نيز در اثر تعطيلی 

، «آهنراهجز هبمسافر  ينینقل زموحمل»، «يكلتو موتورس یموتور يهجز وسایل نقلبهفروشی، خرده

ساخت »و  «فروش و تعمير وسایل نقليه موتوری و موتورسيكلت»، «آهنراهجز به بار ينینقل زموحمل»

 خواهد بود.  «پوشاک
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 اثرپذير از شیوع كرونا بر ستانده كل و اشتغالهاي يک از بخش. اثر حذف هر5جدول 

 عنوان

اثر مستقیم حذف  

فعالیت بر ستانده كل 

 درصد  -اقتصاد 

اشتغال مستقیم 

 رفتهدستاز

 )نفر(

اثر غیرمستقیم حذف 

فعالیت بر ستانده كل 

 درصد -اقتصاد 

اشتغال 

غیرمستقیم 

رفته دستاز

 )نفر(

حذف فعالیت بر  كلاثر 

 درصد  -ستانده كل اقتصاد 

كل اشتغال 

 رفتهازدست

 )نفر(

 مسافرتیهای آزانسخدمات تور و 

 تأمين جا

  های كرایه و اجارهفعاليت

  نقل هواییوحمل

  آهننقل با راهوحمل

  آهنراهجز به نقل زمينی مسافروحمل

  ورزشی و تفریحیهای فعاليت

  فرهنگی و هنریهای كتابخانه، موزه و سایر فعاليت

  خدماتی مربوط به غذا و آشاميدنیهای فعاليت

  هاآموزشسایر 

  های پزشكی و دندانپزشكی خصوصیفعاليت

، ویدئویی و تلویزیونی، ضبط صدا و های سينماییتوليد برنامه فعاليت

 های رادیو و تلویزیونریزی و پخش برنامه، برنامهموسيقیانتشار 
 

  موتوری و موتورسيكلت  جز وسایل نقليهبهفروشی، و خرده فروشیعمده

  خدمات دالالن امالک و مستغالت

  های حقوقی و حسابداریفعاليت

  های استخدامفعاليت

  آهنراهجز به نقل زمينی باروحمل

  فروش و تعمير وسایل نقليه موتوری و موتورسيكلت

  جنبی بيمههای سایر خدمات مالی و فعاليت

  ساخت پوشاک
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 عنوان

اثر مستقیم حذف  

فعالیت بر ستانده كل 

 درصد  -اقتصاد 

اشتغال مستقیم 

 رفتهدستاز

 )نفر(

اثر غیرمستقیم حذف 

فعالیت بر ستانده كل 

 درصد -اقتصاد 

اشتغال 

غیرمستقیم 

رفته دستاز

 )نفر(

حذف فعالیت بر  كلاثر 

 درصد  -ستانده كل اقتصاد 

كل اشتغال 

 رفتهازدست

 )نفر(

  ساخت كفش و محصوالت چرمی 

  ساخت محصوالت الستيكی و پالستيكی

  آموزش ابتدایی خصوصی

  خصوصیای عمومی و فنی و فنی و حرفه آموزش متوسطه

  آموزش عالی خصوصی

  آموزش ابتدایی دولتی

  دولتیای عمومی و فنی و فنی و حرفه آموزش متوسطه

  آموزش عالی دولتی

 .و نتایج طرح آمارگيری از نيروی كار مركز آمار 1۳90ستانده سال  –محاسبات تحقيق براساس جدول داده  مأخذ:

  است 1۳97ارقام اشتغال مربوط به سال. 
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مبناي الگوي برگانه رفته در سناريوهاي سهدستازبرآورد كاهش ستانده و اشتغال . 2-2

 ستانده –تعادل عمومي داده 

حال این رویكرد نسبت به توليد و اینبا. است بر حذف بخش مورد نظر از اقتصادمبتنیبخش قبل نتایج 

طور كامل از اقتصاد بهنتيجه شيوع ویروس در هابخشزیرا بسياری از  است اشتغال تا حد زیادی بدبينانه

 حذف نخواهند شد. 

 متأثر از كرونا )یعنی اقتصادیِی هابخش ،رشد اقتصادی و اشتغالبرآورد آثار شيوع بيماری بر برای 

  :اندتقسيم شدهبه سه گروه  (5مذكور در جدول  یهاخشب

 بهداشتی خانوارها با كاهش شدید تقاضاهای دليل مراقبتبههایی كه با شيوع كرونا بخش :اول دسته

از  و ... «یینقل هواوحمل»، «جا نيتأم»، «یمسافرتهای انسژخدمات تور و آ»ی هابخشاند. شدهرو روبه

اعمال )با صورت هر در  هابخششود كاهش قابل توجه تقاضای این بينی می. پيشهستنداین دسته 

 یابد. م اوتد (اعمال آنبدون قرنطينه یا 

شوند. رو میهدليل اعمال قرنطينه با محدودیت عرضه خدمات و كاالها روببههایی كه فعاليت :دوم دسته

 یحقوق یهاتيفعال، خدمات دالالن امالک و مستغالتفروشی، فروشی و خردهبخش زیادی از بخش عمده

یک از این اعمال قرنطينه بر هر. گيرنددر این دسته قرار میو ...  استخدام یهاتيفعالی، و حسابدار

دليل بهچند عدم قرنطينه نيز بخش شود هرهای قابل توجه فعاليتتواند باعث كاهش می هابخش

 نخواهد شد.  هابخشمالحظات بهداشتی خانوارها باعث صفر شدن اثر بر این 

)عدم فعاليت  تعطيلیدليل اثر قابل توجه به هابخش. این استآموزشی ی هابخشمربوط به  :سوم دسته

صورت مجزا در به بر بازار كارآن و همچنين اثر متفاوت  در شيوع بيماری هامدارس و دانشگاه حضوری(

بخش ن شاغالدليل استخدامی بودن بخش زیادی از بهاست كه  این آنهاشوند. ویژگی مهم می نظر گرفته

 آثارهرچند  ،رخ نخواهد داد هابخشنتيجه تعطيلی این دركاهش اشتغال مستقيمی  عمالًآموزش، 

 بر اشتغال قابل توجه خواهد بود. هابخشغيرمستقيم تعطيلی این 

تحت سه سناریوی مختلف شيوع ویروس كرونا بر رشد و اشتغال،  آثار ،بندی فوقدستهبراساس 

 : استشرح ذیل بهسناریوها  فروض .برآورد شده است

 

 : اول يسناريو

 طوربه اول دسته شده فرض سناریو این در: شودكن ریشه ویروس كه زمانی تا دولت گيریسخت فرض:

 مجازیهای آموزش گرفتن نظر در با آموزش و درصد 75 متوسط طوربه دوم دسته درصد، 85 متوسط

 .باشند داشته تقاضا كاهش درصد 45

كاهش خواهد  1۳99درصد در سال 11ستانده كل اقتصاد نزدیک به این سناریو  در :برآوردها نتايج
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ماهه اول سال اثر این سناریو بر ستانده در شش ،های ابتدایی سالدليل اعمال قرنطينه در ماهبهیافت. 

از این ن شاغالهزار نفر از  64۳1شود. همچنين نزدیک به می درصد برآورد ۳/17نزدیک به  1۳99

بيكار خواهند بود. بدیهی است با اتمام قرنطينه اثر بر اشتغال ای خواهند شد و برای دورهثر أمتسناریو 

 شدت كاهش خواهد یافت.بهدر نيمه دوم سال 

 

 :دوم سناريوي

 تا غيرحضوری آموزش فرض با آن از بعد نسبی سازیآزاد و فروردین 2۳ تا دولت گيریسخت: فرض

 طوربه دوم دسته و درصد 65 متوسط طوربه اول دسته یهابخش شده فرض سناریو این در: دوره پایان

 .اندبوده قبل سناریو مشابه آموزشهای زیربخش و باشند داشته تقاضا كاهش درصد 5/17 متوسط

كاهش خواهد  1۳99درصد در سال  6/8در این سناریو ستانده كل اقتصاد نزدیک به  :نتايج برآوردها

به ای برای دورهثر خواهند شد و أاین سناریو متاز ن شاغالنفر از هزار  2950یافت. همچنين نزدیک به 

ذكر این نكته الزم است كه در این سناریو با وجود تعطيلی مراكز . افزوده خواهند شد بيكارجمعيت 

 اند. دليل داشتن رابطه استخدامی به جمعيت بيكار اضافه نشدهبهدر این مراكز ن شاغال ،آموزشی

 

 :سوم سناريوي

 آموزشی مراكز شدن بازبا فرض  سازی نسبی بعد از آنآزادفروردین و  2۳گيری دولت تا سخت فرض:

 كاهش اثر و اندشده فرض دوم سناریو مشابه دوم و اول هایدسته سناریو این در: اردیبهشت دوم هفته از

 . است شده حذف آموزش تقاضای

كاهش خواهد  1۳99درصد در سال  4/7در این سناریو ستانده كل اقتصاد نزدیک به  :نتايج برآوردها

به ای برای دورهثر خواهند شد و أاز این سناریو متن شاغالنفر از  هزار 2876یافت. همچنين نزدیک به 

 . افزوده خواهند شد بيكارجمعيت 

 

 برآورد آثار شیوع بیماري كرونا بر ستانده و اشتغال .6جدول

 سناريو سوم سناريو دومسناريو اول

 )درصد( ۱399ماهه اول ششاثر بر ستانده در 

 )درصد( ۱399اثر بر ستانده كل سال 

 )نفر( ثیرپذيرأتاشتغال 
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 سیاستيهاي و توصیه مالحظات. 3

. است بنگاه و خانوار از تیحما منظوربه یاستيس مختلف یهابسته نیتدو حال در دولت حاضر حال در

 :است ذكر قابل یمهم اريبس نكات خصوص نیا در

 بنگاه يجابهخانوار  يتبر حما یشترب تأكید  .۱

 از بخشی رفتن بين از و ركودی آثار موضوع دو به كرونا، بيماری شيوع از یاقتصاد كالن ناش آثاربخش  در

 یشدولت و افزا یكاهش درآمدها دليلبودجه به یاز كسر یناش یتورمآثار  همچنين و اقتصاد ستانده ارزش

 يشترب ی،ركود اقتصاد ين،ب یناشاره شد. در ا یتیحما یهاسياستدرمان و  ینهاز هز یناش هایینههز

كوچک، متوسط و بزرگ،  یهابنگاهكاركنان شاغل در  يانو از م دهدیقرار م يركوچک را تحت تأث یهابنگاه

 . گيرندیقرار م یلندارند، در اولویت تعد بنگاهبا  یقو یو قرارداد یآن دسته از كاركنان كه رابطه استخدام

رشد پایه پولی  جانب از بيشتر و نبوده ارز نرخ افزایش از ناشی كه زمانی خصوصبه تورم، همچنين، 

 پيش كه طورهمان بنابراین،. دهدمی قرار تأثير تحت را درآمدی پایين هایدهک بيشتر باشد، و نقدینگی

 اما دهد،می قرار تأثير تحت را درآمدی هایگروه همه كرونا، از ناشی ركود هرچند شد، اشاره نيز این از

 ها،دهک این در موجود نشاغال ،دیگرطرفاز. گيرندمی قرار تأثير تحت بيشتر پایين درآمدی هایدهک

 یتیحما یهاچتر طرح یرز در و نبوده شناسایی قابلهستند،  اندک ایبيمه پوشش دارای كهآنجاییاز

 ،خانوار به معطوف حمایتی هایطرح بنابراینقرار نخواهند گرفت.  هابنگاهاز  یتو حما يكاریب بيمه

طور به تواندیو هم م تر منابع خواهد بودعادالنه یعتوزموجب ، هم هابه خانوار یپرداخت نقد جملهاز

 .دهد قراررا تحت پوشش  پذیريباقشار آس ی،ترهدفمند

 همگاني كور يارانه تخصیص از پرهیز و خانوارهاي نیازمند شناسايي  .2

ی هاسياست دهد كهیاجازه را نم ین( اینفت یفقدان درآمدها و یكشور )ركود اقتصاد یكنون یطشرا

 یابزارها ينیبيشو بدون پ یدارپانا مالیبر منابع  يههدفمند و تكيرغ یپاشپول یكردبا رو صرفاً حمایتی

 . انجام شود یقو ییو ضمانت اجرا ینظارت

 در اند،شده متأثر كرونا روسیو از یناش یامدهايپ از مشاغل و خانوارها از زیادی بخش كهیحالدر

 ،یغيردولت عمومی نهادهای كارمندان برخی و دولت كارمندان بازنشستگان، مانند دیگری بخش مقابل

و كادر  هايمارستانآنها فراهم است، كارمندان ب یبرا یكه امكان دوركار یكارمندان بخش خصوص یبرخ

جمله افراد و ازها و ... بار و داروخانهو تره يوهها، مسوپر ماركت ی،درمان، افراد مشغول در بخش كشاوز

كمتر از  يزن یحداكثر یكاهش تعامالت اجتماع یاو  ينهقرنطدر صورت  یهستند كه حت ییخانوارها

اند، در شده یعتوز يزن یمدآدرمختلف  یهاافراد كه در دهک اینافراد جامعه متضرر خواهند شد.  یرسا

 د. نقرار ندار یتیحما یهاسياستاولویت 

 ارائه شده است. 2 نمودار عنوان مثال خانوارهایی كه دارای كارمند دولت یا بازنشسته هستند دربه
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. خانوارهایی 1 دهد كه دارای یكی از دو ویژگی هستند:خانوارهایی را نشان می مجموع چين، خط ستون

. ندارند دیگری درآمد بازنشستگی حقوق جزبه كه . خانوارهایی2 است، دولت كارمند خانوار كه سرپرست

دارد  وجود دولت كارمند یک حداقل آنها در كه دهدمی نشان را خانوارهایی پررنگ، هایستون همچنين

 . است بازنشسته خانوار سرپرست یا

دليل عدم تغيير درآمد در اثر شيوع كرونا، نيازی به سياست به كه ییاز خانوارها ینمودار، تنها بخش این

نمودار مشخص است، در مجموع  ینكه در ا طورهمان دهد.حمایتی )در اثر شيوع كرونا( ندارند را نشان می

ها مانند گروه یرسا كه یدر صورت خانوار قابل حذف هستند. ونيليم 8/5تا  4/8 نيمحل ب نیده دهک، از ا

در نظر گرفته شوند، سهم  يزو ... ن یدولتيرغ یعموم یكارمندان نهادها یاو  اندیدهند یانكه ز یمشاغل

 . از خانوارها، قابل حذف خواهند بود يشتریب

 

 ۱39۷ سال در درآمدي هايدهک در دولت كارمند و بازنشسته خانوارهاي تجمعي فراواني. 2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .ایران آمار مركز 1۳97 سال در خانوار درآمد و هزینه هایداده اساسبر تحقيق محاسبات :مأخذ

 

 :شوند خارج باید حمایتی یهاسياست شمول از افراد از دسته دو بنابراین

نخواهد داشت، مانند  ييرینكردن و در خانه ماندن درآمد آنها تغ كار دليلبه یحت افرادی  .1

 .(دولتی یهابخش كارمندان خصوصاً)از كارمندان  یبازنشستگان و بخش

 بود، خواهند فعاليت و كاربه مشغول نيز قرنطينه دوران در حتی شغل، نوع دليلبه كه افرادی  .2

 . ... و هاسوپرماركت ها،داروخانه دارو، و غذایی محصوالت توليد كارخانجات مانند

 موجب اتالف منابع خواهد شد. ی،همگان هاییارانهافراد، مانند همه  ینبه ا یارانه اعطای
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فراوانی تجمعی خانوارهای دریافت كننده حقوق بازنشستگی و خانوارهای دارای حقوق دولتی 

فراوانی تجمعی خانوارهایی كه تنها حقوق حقوق بازنشستگی دارند و سرپرست خانوار شاغل دولتی 
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  يرسمریغو  يرسم نشاغالنظام جامع آمار و اطالعات از  تهیه .3

 یهابنگاهمتعلق به  يراخ یهاسال ییدرصد اشتغالزا 70از  يشدهد كه بمی و اطالعات بازار كار نشان آمار

 و هایفروشدست ی،ررسمي)مشاغل غ مشاغل ینصاحبان ا كهآنجاازاما ، نفر كاركن بوده است پنج یرز

 ییممكن است شناسا فقدان نظام آمار و اطالعات جامع، يلدلبهندارند و  یارسانه صدای( مستقل كاركن

 هایيتفعال یشده برا ينیبيشپ یتیحما یهاسياستاحتمال وجود دارد كه در اعمال  یننشوند، ا

 گرفته شوند.  یدهناد ی،اقتصاد

 یررسميو غ یمشاغل رسم یفرد اطالعاتآمار و اطالعات جامع از  هيدر وهله نخست ته نیبنابرا

 یدزروزم و نبوده مهيب نشاغال نیا اكثر آنجاكهاز نيهمچن. رديگ قرار دولت كار دستور در ستیبامی

 ،نشاغال از دسته نیا یبرا یتیحما زميمكان نیتراكار و رنديگمی قرار ريفق یخانوارها دسته در هستند،

 .ی كوچکهابنگاه، نه تمركز بر مشاغل و است خانوار از یرنقديغ و ینقد یتیحما طرح یاجرا

 امداد تهيكم ،هاNGO ،هاهیريخ رينهاد نظمردم یهاسازمان تيرسد استفاده از ظرفمی نظربهالبته 

 . دشو واقع ثرؤم افراد دست نیا ییشناسا جهت یستیبهز و

 شیوع كنترل راستاي در و مشروط صورتبه حمايتي سیاست .۴

شد و  ديبه آن تأك زيها نمنتشر شده توسط مركز پژوهش یقبل هایكه در گزارش یمهم اريبس نكته

كنترل  یدر راستا یتیحما یهاسياست یاجرادولت مغفول مانده،  یاستيس یهادر بسته رسدینظر مبه

 نيقوان تیرعا یكاهش تعامالت اجتماع یدر راستا دیبا یتیحما استيس یعنی ،است یماريب وعيش

عنوان مثال پرداخت یارانه كاالیی به خانوارها در قالب بهباشد.  یاجتماع یگذارفاصله یبرا شده نييتع

های بهداشتی مقابله با كرونا، پرداخت تسهيالت به خانوارها مشروط به كاهش رفت و آمد خارج از بسته

 كارها مشروط به عدم شروع فعاليت.وكسبمنزل یا پرداخت تسهيالت به 

 لزايي و رشد اقتصادياستفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان براي اشتغا  .5

 در شده ایجاد باالی اشتغالزایی ظرفيت و درمان و بهداشت بخش در تقاضا افزایش به توجه با همچنين

 امكان مختصر هزینه با كه هاییفعاليت و صنایع مشخص، ریزیبرنامه یک در تواندمی دولت بخش، این

 ساختار جاییجابه آن اساسبر و كند شناسایی دارند، را بهداشت و درمان بخش به توليد ساختار تغيير

هایی مانند مواد شوینده و البته این اقدام در حوزه. دكن اجرایی و پيشنهاد را كار نيروی و توليد

 كننده، حوزه پوشاک و توليد ماسک و گان و ... تا حدی محقق شده است.ضدعفونی
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 بنديجمع

 اقتصاددر این گزارش آثار شيوع ویروس كرونا بر متغيرهای اقتصاد كالن مورد بررسی قرار گرفته است. 

را پشت سر  1۳98و  1۳97كه دو سال سخت  شده مواجه كرونا یماريب وعيش مشكل با یحال در رانیا

 هرچند) ینفتريرشد مثبت غ 1۳99در سال  رانیكه اقتصاد ا شدیم ینيبشيگذاشته است. هرچند پ

 ديتول تيسبب شده است تا ظرف رانیثابت در اقتصاد ا هیسرما ليتشك كاهشاندک( را ثبت كند، اما 

دشوار باشد.  همچناناز آن،  شيپ و 1۳90به سطح رفاه سال  یابيو دست ابدیبالقوه اقتصاد كاهش 

 یباال تورم ینيبشيپ نيهمچن و 1۳98 و 1۳97 یاپيپ سال دو یبرا تورم نرخ بودن باال ،دیگرطرفاز

 . استده كرشرایط را دشوارتر  زين 1۳99 سال یبرا درصد 25

آن م اوتدو  1۳98سال  ی( از انتها19-دیكوو( دیجد روسیكرونا و وعيموارد، ش نیكنار همه ا در

 یبرا تقاضا كاهش. است داده قرار ینانياطمنا با همراه ركود تيوضع کی در را اقتصاد، 1۳99در سال 

 یخارج تجارت طرفازكل را  یتقاضا ،(یكاهش تجارت جهان یكلطوربه)و  رانیا محصوالت صادرات

 تقاضای كاهش درآمد خانوار و هم كاهش دليلهم به ،كل یتقاضا زين ی. در بخش داخلكندمیمتأثر 

 ،یهتلدار و رستوران نقل،وحمل)مانند  شوندیممنجر  روسیو شتريب وعيش به كهكاالها و خدمات  یبرخ

شده  مواجه یمنف شوک کی با زين اقتصاد كل عرضه دیگرطرفاز. دهندیم قرار ريتأث تحت...(  و پوشاک

اقتصاد را با شوک  ،یصنف یاز واحدها یبرخ تيفعال تیو محدود هيمواد اول نياست. اختالل در شبكه تأم

 عرضه مواجه كرده است. 

 طیاز شرا ینانيدر فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطم ژهیوبهكه ركود  عالوه بر موارد فوق

 نگرفته صورت یقيدق دربرآو چيه هنوزاست.  هياول یركود آثاراز  رگذارتريتر و تأثمهم اريبس نده،یدر آ

 زمان چه تا كشور اقتصاد ر؟يخ ای شد خواهد متوقف گرما فصل شروع در كرونا روسیو وعيش ایآ كه

 صورت یمتعدد یهایسازمدل ،هاسؤال نیا به پاسخ در بود؟ خواهد روسیو نیا وعيش كنترل ريدرگ

 نيدر كشور و همچن وعيش یمتفاوت، ماندگار یوهایتا تحت سنار است شده تالش آنها در كه گرفته

 را مشخص كند.  ريمومرگو  انیمبتال زانيم

 ،تجربه مشابه در گذشته نزدیک و ناشناخته بودن بسياری از جوانب شيوع این ویروس نبوددليل به

از ميزان  نظرصرف. است روهبرو یتوجه قابل ابهاماتبا  آنآثار اقتصاد كالن شيوع آن و بالتبع سازی مدل

 چهو  ندهیتا چند ماه آ یماريب كنترل با چه اینكه است مشخصآنچه  ،شيوع تحت سناریوهای مختلف

 یتبعات اقتصاد ريدرگ 1۳99 سال انیپا تا رانیا اقتصاد سال، انیپا تا آن تداوم و كنترل عدم صورت در

 خواهد بود.  روسیو نیاز ا یناش

درصد در سال  ۱۱اول ستانده كل اقتصاد نزديک به  يد در سناريودابرآوردها نشان  نتايج
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از اين سناريو  فعلي نشاغالنفر از  ارهز 6۴3۱كاهش خواهد يافت. همچنین نزديک به  ۱399

بیكار خواهند بود. بديهي است با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال اي خواهند شد و براي دورهثر أمت

 شدت كاهش خواهد يافت.بهدر نیمه دوم سال 

كاهش  ۱399درصد در سال  6/8دوم ستانده كل اقتصاد نزديک به  يدر سناريو همچنین

به جمعیت بیكار افزوده اي براي دوره فعلي، نشاغالنفر از  هزار 2950خواهد يافت و نزديک به 

 خواهند شد. 

كاهش  ۱399درصد در سال  ۴/۷سوم نیز ستانده كل اقتصاد نزديک به  يدر سناريو

به جمعیت بیكار افزوده اي براي دورهفعلي،  نشاغالهزار نفر از  28۷6نزديک به  خواهد يافت و

 .خواهند شد

شيوع ویروس كرونا بر توليد و اشتغال اقتصاد آثار تنها ارزیابی  بدیهی است برآوردهای ذكر شده

بينی رشد اقتصادی در این سال پيشبرای  .نيست 1۳99بينی رشد اقتصادی سال پيشعنی بوده و به م

به آن پرداخته شد بایستی كه در این گزارش پذیر آسيبهای بخشبر شيوع ویروس كرونا آثار عالوه بر 

های اقتصادی مورد بررسی قرار گيرد كه این موارد در گزارش تحليل بخش حقيقی اقتصاد بخشسایر 

 ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 یروين از یادیز بخش دهد،یم نشان خانوار یشتيمع تيوضع بر كرونا وعيش یاقتصاد آثار بررسی

از بنگاه به شرط  تیحما ایو  یكاريب مهيپرداخت ب یهاسياستچتر  ری، ز(درصد 70حدود  ) كشور كار

 یهادهکدرصد، در  70 نیاز ا یقابل توجه بخش نكته مهم آن است كه .رنديگیكار قرار نم یرويحفظ ن

 یدارا اول، دهک یخانوارها از درصد 70 حدود دركه حالیدر مثالبرای . دارند قرار یدرآمد نیيپا

 نیبنابرا. دارند قرار( یردرماني)غ مهيب پوشش تحت آنها از درصد 12 تنها هستند، شاغل نفر کی حداقل

ای(، بيشترین اصابت هایی از جنس بيمه بيكاری یا حمایت از شاغالن رسمی )دارای سابقه بيمهحمایت

 تر( از اینهای پایين )محرومدهک مندیهای ميانی و باالی درآمدی خواهد داشت و بهرهرا به دهک

 یهاگروه به را اصابت نیشتريبتواند سياستی كه می ،یفعل طیشرا در اندک خواهد بود. لذا هاسياست

 . داشته باشد، حمایت مستقيم از خانوار است نیيپا یدرآمد

 مواجهه در كشور حمایتی نظام كارایینا از نشان كرونا ویروس شيوع با مواجهه در كشور اخير تجربه

داشتن نظام مالياتی شفاف با لزوم برای  جدی تلنگریک فعلی  تجربهرسد مینظر به. داردها بحران با

.استن آمرتبط با  حال نظام حمایتی كامالًعيندركيد بر ماليات بر مجموع درآمد افراد و تأ
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