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 مقدمه و طرح مسئله 

 یادیز اریبس ریروزها تاث نیشناخته شده است که ا یهاروسیو نیترو خطرناک نیدتریاز جد یکیکرونا  روسیو

های اقتصادی فراگیر شدن بیشتر این ویروس نه فقط برای چین بلکه خسارتو  داشته است یو کارها کسب یرو

شتر ورها این خسارات بیبرای کشورهای دیگر و در کل اقتصاد جهانی بسیار حائز اهمیت است؛ البته در بعضی کش

 ،آثار اقتصادی شیوه ویروس کرونا بیشترو تحلیل و برای بررسی  در همین راستا. و در بعضی دیگر کمتر است

سازی اقتصاد ایران، استادیار اقتصاد و مدیردفتر مدل، دکتر مرتضی بکی حسکوئیبا  ایمصاحبه

   شود.های آن به شرح زیر ارائه میکه مهمترین بخشانجام دادیم  20/12/98در مورخ  دانشگاه امام صادق)ع(

 

( ریسک ویروس کروناCovid 19به حدی است که می ) توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در

 .اقتصاد جهانی دانست

توان عالمتی برای ورود اقتصاد جهانی به یک دوره های بازارهای مالی جهانی را میکاهش در شاخص

 رکودی به حساب آورد.

شودتریلیون )دو هزار میلیارد دالر( برآورد می 2حدود  هزینه شیوع ویروس کرونا. 

 ازاستگذاشته بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار  کرونا نگرانی نسبت به شیوع ویروسدر ایران . 

ویژه کسب و کارهای کوچک تحت ههای اقتصادی، کسب و کارها ببا کاهش تقاضا، بنگاه سوی دیگر

 گیرند.میتأثیر شیوع ویروس کرونا قرار 

 هرچه دوره شیوع ویروس بیشتر باشد، آثار اقتصادی آن بر کسب و کارها بیشتر خواهد در ایران

 بود و رشد اقتصادی ساالنه منفی را به همراه خواهد داشت. 

 چون ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت بهداشت درگیر موضوع کنترل و درمان بیماری است ابعاد

 .د به خوبی دیده نشده استاقتصادی در این ستا

های محلی و دولت مرکزی چین با شیوع ویروس کرونا در چین و آسیب دیدن کسب و کارها دولت

 اند.انجام داده (SMEs) ای از اقدامات را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسطمجموعه
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  یوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانيشتاثیر  

پس س شیوع آن در کشورهای اروپایی و خاورمیانه، با شیوع ویروس کرونا در چین در اواخر ژانویه و سرایت و 

( به حدی Covid 19) ریسک ویروس کروناای نشان دادند. بازارهای مالی جهانی در سراسر جهان واکنش گسترده

سؤال که شیوع این توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست. در پاسخ به این است که می

ش هنوز پی توان گفت که در شرایطی کهمی ؟الملل شودتواند باعث رکود در اقتصاد بینویروس تا چه حد می

( کشورها و در GDP) توان پیش بینی قابل اتکایی از تولید ناخالصوجود ندارد نمینی از شیوع ویروس بینی روش

ان به کنندگندگان و تولیدنهایت اقتصاد جهانی داشت. همچنین اقدامات کنترلی در کشورها و واکنش مصرف کن

روس وی شیوع ویروس قابل پیش بینی نیست. در برخی از کشورهای پرجمعیت و هم مرز با اقتصاد چین شیوع

ن مرگ و میر بعد از چیمار مبتالیان و رخی از کشورهای اروپایی بیشترین آکه در بگسترده نبوده است در حالی

های کنترلی و زمان برخورد با شیوع ویروس در هر یک از این باشیم. این موضوع به ابزارها و روشرا شاهد می

های پیش بینی دارد. تغییر در رفتارهای متفاوتی برای مدل هایدارد. هر یک از این عوامل داللت اقتصادها بستگی

د ها را دستخوش تغییر کند. بر این اساس هیچ برآورتواند نتایج پیش بینیصرفی و تولیدی فعاالن اقتصادی میم

 قابل اتکایی از اثر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی وجود ندارد.

 ؟برآورد آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی وجود دارد آیا روشی برایدر پاسخ به این سؤال که 

ای هلف فعالیتهای مختهای بازار در حوزهبرای این منظور باید نگاهی عمیق و دقیق به سیگنال توان گفتمی

های نهای اقتصادی ناشی از شیوع بحراکود و رونق در گذشته و تاریخ شوکاقتصادی داشته باشیم و روندهای ر

مشابه را مطالعه کنیم تا به دیدگاه درستی نسبت به آینده تغییرات اقتصاد در واکنش به شیوع ویروس کرونا 

سازی با مطالعه این الگوها و استخراج پارامترهای قابل اتکا رفتار اقتصاد در داشته باشیم. متخصصان حوزه مدل

 کنند. ش به شیوع ویروس را شبیه سازی میواکن

به یک دوره رکود به  توان عالمتی برای ورود اقتصاد جهانیهای بازارهای مالی جهانی را میدر شاخصکاهش 

ند. ابه شیوع ویروس کرونا واکنش ندادهین وجود باید دقت کرد که همه صنایع به یک اندازه نسبت ابا  حساب آورد.

های مطمئن به میزان قابل ه ارزش داراییت شاهد این هستیم کنها کاهش یافته اسهایی که ارزش آدر بین سهم

واحد درصد کاهش  1.16مالحظه افزایش یافته است. همزمان صرف اوراق بلند مدت قرضه دولتی آمریکا به میزان 

ها در بازار سرمایه تقاضا برای اوراق قرضه د که به خاطر افزایش ریسک داراییدهست. این کاهش نشان مییافته ا

گذاران حاضرند برای اوراق قرضه دهد که تا چه اندازه سرمایهمی این امر نشان .یش یافته استدولتی آمریکا افزا

  ، هزینه کنند.بدون ریسک

ی اشی از گردشگری تأثیر قابل مالحظهتواند بر اقتصادهای متکی بر درآمد ناروشن است که شیوع این ویروس می

های دولت به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا بر ن، محدودیتهای مردم و گردشگراداشته باشد. در کنار نگرانی

های هواپیمایی دیده و ها اثر منفی خواهد داشت. بیشترین آسیب را در این بین شرکتهای این بخشفعالیت
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های ورزشی و تفریحی نیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا با مشکالت جدید مواجه خواهد خواهند دید. فعالیت

دی ی کاربراراین وجود کسب و کارهای مرتبط با حوزه بهداشت و درمان، کسب و کارهای مبتنی بر نرم افزشد. با 

 شاهد رشد خواهند بود.

دهد که ویروس کرونا اشی از شیوع ویروس کرونا نشان میاز خسارت ن 1(UNCTAD) آنکتادبرآوردهای اولیه 

الملل به همراه داشته باشد. مؤسسات دیگر زیان ناشی از شیوع  تواند زیان هزار میلیارد دالری برای اقتصاد بینمی

اند. بر این اساس هزینه شیوع ویروس شد اقتصاد جهانی اعالم کردهواحد درصد در ر 0.5ویروس کرونا را برابر با 

تصاد ست که اقای که باید به آن دقت شود این ا. نکتهشوددو هزار میلیارد دالر( برآورد می)  تریلیون 2کرونا حدود 

اروپا تاب مقابله با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا را ندارد. اقتصادهایی مانند آلمان نسبت به وقوع بحران 

 های آتی رکود شدیدی را تحمل خواهد کرد. هستند و اقتصاد ایتالیا در ماه شکننده
 

 یوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران تاثیر ش 

مار . آاستنتشار ویروس کرونا نسبتا باال رود که در آن ااز جمله کشورهایی به شمار میران متاسفانه کشور ای

ازد. سی پیشگیرانه و کنترلی را روشن میهاسیاست های ناشی از آن، لزوم توجه به ابزارها ومی مبتالیان و فوتیرس

 توان از ابعاد مختلف موردور را میهای اقتصادی در کشآثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب و کارها و فعالیت

اهش با ک سوی دیگر بررسی قرار داد. نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار است. از

تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار  کارهای کوچک تحتویژه کسب و هو کارها ب های اقتصادی، کسبتقاضا، بنگاه

هایی از اقتصاد که شوند. بخشقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمیهای ابخشگیرند. با این وجود تمام می

 بینند؛، صدمه بیشتری میگرددت کنترل و کاهش ابتالء اعمال میهای کنترلی از سوی دولت جهمحدودیت

تأثیر شیوع ویروس  هایی هستند که به سرعت تحتی مانند گردشگری و حمل و نقل از جمله بخشهایبخش

ای هها برای مجموعههایی که باید توسط دولتخرده فروشی به خاطر محدودیتویژه هگیرند. اصناف بقرار می کرونا

گیرد، با رکود مواجه ه کردن که توسط شهروندان صورت میقرنطین تجاری و بازارها اعمال شود و یا به واسطه خود

 شوند.می

کرونا بر اقتصاد ایران نیازمند شناخت مدل اشاعه ویروس طور که اشاره شد، برآورد هزینه شیوع ویروس همان

تر باشد تبعات بیشتری بر اقتصاد خواهد داشت. عالوه براین هرچه دوره شیوع چه شیوع ویروس گسترده است. هر

ا به همراه ه منفی ررشد اقتصادی ساالن ر کسب و کارها بیشتر خواهد بود وویروس بیشتر باشد، آثار اقتصادی آن ب

 اهد داشت. خو

باید  ؟وجود داردع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران  یوا کنون برآوردی از آثار اقتصادی شدر پاسخ به اینکه آیا ت

)ع( و دکتر علی عسگری  پژوهشی با همکاری بنده در دفتر مدلسازی اقتصاد ایران در دانشگاه امام صادق گفت

                                                           
که به اختصار   (UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development)کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل - 1

 .میالدی با هدف یک پارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تاسیس شد 19۶۴شود در سال آنکتاد نامیده می
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ند. در کنالمللی را مدیریت میمطالعات بیندانشگاه یورک کانادا به طور همزمان انجام شده است که ایشان بخش 

در کسب و کارها مورد توجه بوده است به این شکل که سعی شده است بعد تولید  این تحقیق چند محور اساسی

مدیریت منابع انسانی که از مهمترین ابعاد یک  سترسی به منابع اولیه وتقاضا، د ، بعدهاخدمات در بنگاه محصول/

قتصادی های اسشنامه طراحی و در اختیار بنگاهگیرد. برای این منظور یک پر مورد توجه قرار استفعالیت اقتصادی 

ه شد را ها اشارای طراحی شده است که ابعاد مختلف کسب و کار که به آنگرفته است. این پرسشنامه به گونهقرار 

در بر بگیرد. از پاسخ دهندگان خواسته شد تا نظر خود را در خصوص تأثیر شیوع ویروس کرونا بر این ابعاد اعالم 

ال طراحی و وضعیت متغیرها را نسبت به روز قبل مورد سؤال قرار داده است و با استفاده از ؤس 14. تعداد کنند

 ته است.( مورد سنجش قرار گرف5تا  1طیف لیکرت )

انتخاب کسب و کارها از روش بنگاه اقتصادی انتخاب شده است. در  1214در این نظرسنجی با یک روش علمی  

-بندی بینکه روش تقسیم 1ISIC های ملی و با استفاده از کدهایهای اقتصادی در حساببندی فعالیتتقسیم

 هانامهبندی شد. پرسشدسته تقسیم 21ها به اده شده است. بر این اساس فعالیتاستف ،المللی کسب و کارهاست

 به صورت تصادفی در اختیار فعاالن اقتصادی قرار گرفت.

های انتخاب ست. به عبارت دیگر از بین کارگاهدرصد بوده ا 54دهی بالغ بر دهد که نرخ پاسخنتایج نشان می  

درصد پاسخ دهندگان دارای مدرک  28ست آمده دهاند. بر اساس نتایج بکارگاه پرسشنامه را پاسخ داده 424شده، 

درصد از پاسخ دهندگان  7درصد کارشناسی و  22درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد،  43اند. دکتری بوده

 اند. بوده دارای مدرک دیپلم

های کارگاهدهند. های صنعتی تشکیل میدرصد را کارگاه 10.3اند، هایی که در این نمونه قرار گرفتهاز بین کارگاه

دهند. عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری درصد پاسخ دهندگان را تشکیل می 5.4ساختمانی 

های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا به ترتیب انبارداری، فعالیتدرصد، حمل و نقل و  3.8و موتور سیکلت با 

ای های بیمهدرصد و فعالیت 3.1و اطالعات با  وزه ارتباطاتدرصد، کسب و کارهای فعال در ح 1.2درصد و  1.6با 

، ایهاند. سهم پاسخ دهندگان در بخش خدمات حرفخ دهندگان را به خود اختصاص دادهدرصد از پاس 19و بانک 

دهند. همچنین سهم پاسخ درصد را تشکیل می 13.1پشتیبانی  های اداری ودرصد و فعالیت 9.4علمی و فنی 

های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی با درصد بوده است. فعالیت 10.1موزش ر بخش آدهندگان د

اند. سایر خدمات به خود اختصاص دادهدرصد پاسخ دهندگان را  1.9درصد و همچنین بخش هنر و سرگرمی  4.2

 دهند.درصد پاسخ دهندگان را تشکیل می 10.6شامل خدمات عمومی 

 یافته های پژوهش 

دهندگان خواسته شده است با توجه به شیوع ویروس کرونا، وضعیت تولید خود را نسبت به روز قبل بر ز پاسخا

گانه ارزیابی کنند. در پاسخ به این پرسش که وضعیت تولید محصول / خدمات شما نسبت  5اساس طیف لیکرت 

                                                           
 طبقه بندی استاندارد صنایع( است.)سیستم بین المللی  International Standard Industrial Classification  کد آیسیک مخفف - 1

https://unstats.un.org/unsd/classifications
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 اند که وضعیت تولید آنها نسبت به روزدرصد پاسخ دهندگان اعالم کرده 41به روز قبل چقدر تغییر کرده است، 

اند که وضعیت تولید آنها نسبت به درصد پاسخ دهندگان اعالم کرده 24خیلی کاهش یافته است. همچنین  قبل

اند. ا کاهش تولید و خدمات مواجه بودههای اقتصادی بدرصد فعالیت 65است. بر این اساس روز قبل کاهش داشته 

های اقتصادی با تغییر تولید درصد از فعالیت 31دهد که نشان می نامهه از این پرسشدست آمدههمچنین نتایج ب

 ها افزایش یافته است.درصد فعالیت 4نبوده و تولید در  همراه

های اقتصادی / خدمات فعالیتاضا برای محصوالتدست آمده از این پژوهش وضعیت تقهبر اساس نتایج ب

 چگونه ارزیابی شده است؟

 21دهد که به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، تقاضا برای بررسی نشان مینتایج 

اند درصد کسب و کارها اعالم کرده 37 ار کاهش یافته است. همچنینیسها بدرصد فعالیت

درصد کسب و  58که تقاضا برای خدمات آنها کاهش داشته است. بر این اساس تقاضای 

ها اعالم درصد فعالیت 3۶دست آمده هساس نتایج بجه شده است. بر اکارها با کاهش موا

درصد  7اشته است و تقاضای نها تغییری ندحصوالت و خدمات آاند که تقاضا برای مکرده

 افزایش داشته است. ،های مورد بررسیکارگاه

تأمین  است؟های اقتصادی تغییر کرده تأمین مواد اولیه در بین فعالیت دست آمده وضعیتهبا توجه به نتایج ب

مده در بخش وجود آههای برود. با توجه به محدودیتهای مهم یک فعالیت به شمار میمواد اولیه یکی از بخش

های وجود آمده و یا انگیزهههای بشود. عالوه بر این نگرانیأمین مواد اولیه دستخوش تغییر میحمل و نقل ت

ها محصوالت خود را به بازار عرضه نکنند که به معنای شرکت شود که  اینها باعث میسودجویانه برخی از شرکت

روس یدهد که به دنبال شیوع و. نتایج پژوهش انجام شده نشان میاستد اولیه ها به موادسترسی سایر شرکتعدم 

 42. مواجه هستندتأمین مواد اولیه خود های اقتصادی با مشکل در ها و فعالیتدرصد کارگاه 57کرونا، حدود 

ها درصد فعالیت 3اند و وضعیت تأمین مواد اولیه در در تأمین مواد اولیه خود نداشته ها نیز مشکلیرصد بنگاهد

 بهبود یافته است.

 های اقتصادی کروناویروس بر فعالیتبرای کاهش آثار منفی راهکارهایی 

است. امکان دارد ها را با رکود مواجه کرده ای از فعالیتشان داده شد شیوع ویروس بخش عمدهطور که نهمان 

های بیشتری را اعمال کند که اثرات منفی بیشتری منظور کنترل شیوع ویروس محدودیت تی بهدولت در روزهای آ

 . خواهد گذاشتویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط هبر کسب و کارها ب

 دفهز وضعیت صنایع داشته باشیم که برای این برای طراحی یک ساز و کار حمایتی باید ابتدا شناخت کافی ا

ی این بررس تواند کمک شایانی در طراحی این بسته حمایتی داشته باشد. عالوه برمی جامع پژوهشانجام یک 
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ها را مورد بررسی و برای آن تواند به ما کمک کند تا تمام ابعاد فعالیتبه کشورهای مشابه از جمله چین میتجر

 طراحی کنیم.سازوکار حمایتی 

چون ستاد ملی مبارزه با کرونا در وزارت بهداشت درگیر موضوع کنترل و درمان بیماری است ابعاد اقتصادی در 

این ستاد به خوبی دیده نشده است. البته ضمن تشکر از نیروهای خدوم بخش بهداشت و درمان که خالصانه در 

د بایکه به این موضوع بپردازد.  یستاین ستاد توقعی ناز  اند،جان خود را در دست گرفته ،هجهت سالمت جامع

د مالی و شد که بتواند به ابعاتر تشکیل میسطحی باالتر و با اختیاراتی جامعدر  ، ستاد مبارزه با کروناطبق قانون

در  تیاقتصادی مبارزه با پیامدهای کرونا ورود کند. به همین دلیل ما شاهد این هستیم که در روزهای اخیر اقداما

این خصوص به صورت پراکنده انجام شده است. برای مثال بانک مرکزی ج.ا ایران دستورالعملی را برای کمک به  

ماهه در بازپرداخت اقساط داده است. روشن است که  3نها مهلت گیرندگان قرض الحسنه صادر و به آ تسهیالت

هر چند کمک خوبی به  رود.مار میشخرد به تسهیالت  وو جز این تسهیالت بیشتر به خانوارها تعلق گرفته

ه گیرند. باید بست مایت قراراند باید مورد حو کارهایی که با رکود مواجه شده کسب ها وکند اما بنگاهخانوارها می

طراحی شده به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط طراحی و اجرا شود.  همچین بنیاد مستضعفان 

 ی اجاره بهای امالک خود نموده است.اقدام به بخشودگ

که ضمانت اجرا داشته باشد  این اقدامات مناسب اما ناکافی است. زیرا اوال منسجم و هماهنگ در یک نهادی

نسبت به اموال خود تصمیم گرفته است. بانک مرکزی هم دستورالعملی  ،مستضعفان گیری نشده است. بنیادتصمیم

 اجرا و هزینه اجرای آن در مرجعی باالتر از بانک مرکزی باید تعیین تکلیف شود.  را ابالغ کرده است اما ضمانت

ث ها باعماعی است. بدون شک رکود در بنگاهحوزه منابع انسانی و تأمین اجت ،یکی از ابعاد مهم رسدمیبه نظر 

های اجتماعی باالیی را به کشور دیل نیروی کار خود کنند که هزینهخواهد شده تا کسب و کارهای اقدام به تع

دولت باید در این حوزه ورود کند و بر اساس تجربه کشورهای دیگر از جمله چین  بنابر اینتحمیل خواهد کرد. 

 جامع حمایتی طراحی و اجرا کند. بسته 
 

 کوچک و متوسط یکسب و کارهااز  نیچ دولت يتیحما یهااستیس (SMEs)1 

ای ای محلی و دولت مرکزی چین مجموعههدولت ،ین و آسیب دیدن کسب و کارهابا شیوع ویروس کرونا در چ

های ترجیحی اند. دولت چین سیاستانجام داده از کسب و کارهای کوچک و متوسطاز اقدامات را برای حمایت 

های استسیها شامل اعالم نمود. این سیاست را برای پایدار کردن تولید و فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط

 های داخلی وشود. این سیاست شامل شرکتها و کاهش اجاره بها میمین مالی، تأمین اجتماعی، یارانهمالیاتی، تأ

ها به شرح زیر (. این سیاستMIIT Enterprise(2011) N.300) اندباشد که در پکن ثبت شدهخارجی می

 است:

                                                           
1 - (SMEs)  مخفف عبارت sized enterprises-Small and medium هستند که بنگاههای  ،و متوسط است. کسب و کارهای کوچک

 نامند.نفر متوسط می 500تا  101نفر کوچک و از  100تا  50در چین از  .دیآیم نییپا یشماره پرسنل آنها از حد مشخص
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 اند. این دستهکه با مشکل روبرو شده و متوسطامکان تأخیر در پرداخت مالیات کسب و کارهای کوچک  .1

 توانند درخواستها با مشکل مواجهند، میوع ویروس کرونا در پرداخت مالیاتها که به دنبال شیاز شرکت

 ماه کنند. 3تعویق در پرداخت مالیات تا 

 دولتیهای در بجینگ داراییهایی که کاهش اجاره بهای کسب و کارهای کوچک و متوسط. شرکت .2

ا هازند، چنانچه بر اساس دستورالعملپردمستقالت دولتی( را اجاره کرده و به دولت اجاره بها می )امالک و

و مقررات دولتی کنترل شیوع ویروس کرونا فعالیت خود را متوقف یا کاهش دهند و نیروی انسانی خود 

ر . اگهستندت اجاره ماه فوریه معاف پرداخ را تعدیل یا اخراج نکنند و یا تعدیل جزئی داشته باشند، از

 درصد تخفیف به آنها تعلق خواهد گرفت. 50اجاره برای دفتر کار باشد، تا 

مله ج دولت جمع آوری عوارض اداری از .حذف عوارض اداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط .3

تعلیق خواهد  راسط عوارض راه، عوارض فاضالب و پسماند را برای برخی از کسب و کارهای کوچک و متو

 کرد.

های های تحقیق و توسعه در کسب و کارهای کوچک و متوسط. برای شرکتپرداخت یارانه به فعالیت .4

معادل RMB 200000(، مبلغZhongguancun) دانش بنیان مستقر در پارک دانش ژونگوانچون

-گذاریشرکت بر اساس وضعیت فعلی سرمایه هر به 1(R&Dو توسعه) های تحقیقدالر در هزینه 28700

 شود.یارانه پرداخت می R&Dنها در های آ

ت شامل افزایش دسترسی این اقداما .برای کسب و کارهای کوچک و متوسط  های مالیافزایش حمایت .5

)نرخ بهره(،  ها و کاهش هزینه تأمین مالیمالی، افزایش دوره بازپرداخت وامها به تأمین این شرکت

 .است های تأمین مالی مستقیم برای کسب و کارهای کوچک و متوسطترش کانالگس

شیوع ویروس کرونا دچار مشکل  ای که به دنبالشده های بیمههای بیمه بیکاری. شرکتپرداخت هزینه .6

مده نیروی کار خود را اخراج نکرده و یا کمترین تعدیل نیروی کار را وجود آهرغم مشکالت باند و به شده

 شود. بیکاری آنها توسط دولت پرداخت میداشته باشند، سهم بیمه 

ارائه یارانه تأمین اجتماعی به کسب و کارهای کوچک و متوسط همسو با توسعه صنعتی و کاربردی شهر  .7

کار در یک کسب و کار کوچک و متوسط نسبت به سال بجینگ. چنانچه در پایان آوریل، متوسط نیروی 

سهم بیمه  درصد یارانه 30واند یکبار مشمول تفزایش یافته باشد، شرکت مزبور میدرصد ا 20قبل تا 

درصد و بیشتر باشد، شرکت  20تأمین اجتماعی برای سه ماه شود. اگر افزایش در متوسط نیروی کار 

 ی برای سه ماه خواهد شد. درصد یارانه تأمین اجتماع 50مشمول 

                                                           
تحقیق و توسعه فناورانه،  یا تحقیق و توسعه فنی همچنین ،R&D به انگلیسی: Research and development  تحقیق و توسعه صطالحا- 1

، تحقیق و زمان همکاری اقتصادی و توسعهسا بنا به تعریف . ارکسب و ک های مشخصی در یکعبارت است از رشته فعالیت RTD اروپا در و

شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای طور سیستماتیک انجام میشود که بهای گفته میکار خالقانه"توسعه به 

 ".ببرد کارتازه به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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های آموزش نیروی کار و خرید خدمات دورکاری. این ابزارها باید به سرعت اجرایی شده و پرداخت یارانه .8

 د.م شوکار گرفته شود مگر اینکه سیاست دیگری مبنی بر پایان مهلت اعالهب 2020تا پایان سال 

یمه بپکن به طور موقت دوره پرداخت حق  شهرداریره منابع انسانی و تأمین اجتماعی، ، اداهااین سیاست عالوه بر

 های فوریه و ژانویه را تا پایان ماه مارس به تعویق انداخته است. تأمین اجتماعی مربوط به ماه

از مراکز های به عنوان یکی شهرداری شانگ ع انسانی و تأمین اجتماعی، کمیته مناب2020ر سوم فوریه سال د

اعالم کرد. این  ،هایی را برای کمک به کسب و کارها آسیب دیده از شیوع ویروس کرونامهم اقتصادی، سیاست

 ها عبارتند از:سیاست

ها پرداخت شده در سال قبل توسط شرکت ها کهدرصد حق بیمه تأمین اجتماعی شرکت 50بازپرداخت -

 ود.جلوگیری ش هابود تا بدین واسطه از اخراج نیرو

 تعدیل زمان پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از اول آوریل به اول جوالی -

 تمدید دوره پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی به مدت سه ماه بعد از زمان پایان اپیدیمی ویروس کرونا. -

 هاع انسانی به شرکتهای آموزش منابهپرداخت یاران -

هایی که با های حمایتی برای حمایت شرکتارهای و روشمورد دیگر از ابز 28، شهرداری 2020فوریه  20در 

 ور خالصه عبارتند از:ند، اعالم نمود. این اقدامات به طشیوع ویروس کرونا درگیر

هایی را از ( که برای تولید و فعالیت خود داراییSMEs) های کوچک و متوسطمستثنی کردن شرکت -

اند از پرداخت اجاره بها اپیدمی ویروس کرونا آسیب دیدهاز اند و به میزان قابل توجهی دوست اجاره کرده

های اجاره ها و ساختمان)مغازه امالک تجاری بدین واسطه مالکین خصوصی های فوریه و مارس تادر ماه

صورت از داده شده( نیز تشویق شوند تا اجاره مستأجران خود را کاهش دهند و یا ببخشند، و در این

 ی یا مالیات زمین برخوردار شوند.کاهش مالیات بر دارای

های محلی خواسته اند، از بانکآسیب زیادی دیدهکه و کارهای کوچکی  ها. برای کسبکاهش نرخ وام -

) نرخ اصلی وام دهی بانک  LPRصدم درصد زیر نرخ  25شده است تا نرخ سود وام خود را به اندازه 

 گیرد( کاهش دهند.قرار می یه وام دهی مورد استفادهمرکزی که به عنوان نرخ پا

ها بدون ها، و یا تجدید وامها، افزایش دوره سررسید وامبه تعدیل شیوه بازپرداخت وام هاتشویق بانک -

ت داند که به شنایعی استفاده کردهگذاری در صو کارهایی که از وام برای سرمایهبازپرداخت توسط کسب 

ها(، عمده ها و هتل) مسافرخانه تهیه و تأمین غذا و جا )گردشگری، انداز شیوع ویروس کرونا آسیب دیده

حی های فرهنگی و تفریانی و لجستیک، انبارداری، فعالیتفروشی و خرده فروشی، حمل و نقل، پیشتیب

 ند(او نمایشگاهی از این قبیل

 .2020درصد در سال  0.5ها به میزان بیمه درمانی کارکنان شرکت سهم حق کاهش -

داشت بر خط، نوآوری های خدمات بهتخصصی در حوزه یهاهای کلیدی برای استارت آپئه حمایتارا -

 مانی.پزشکی و درمانی و عرضه خدمات درتجهیزات  در دارو و درمان، عرضه
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های تا سه ماه پس از پایان شیوع گسترده ویروس کرونا استمرار خواهد داشت. عالوه بر این اقدامات و سیاست

کسب و کارها تدوین  های خاص خود را نیز جهت حمایت ازهای این استان سیاستمات هر یک از بخشن اقداای

 اند.و اجرا کرده

استمرار فعالیت و روش برای حمایت از همه کسب و کارها به منظور  20، 2020فوریه  6جو در گدر استان گوان

 به شرح زیر است:ید در پیش گرفته شد. بخشی از این اقدامات ادامه روند تول

 شیوع ویروسبه تعویق انداختن پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی. برای کسب و کارهای آسیب دیده از  -

سهم حق بیمه بیکاری، بیمه حوادث و  بیمه بازنشستگی، حق بیمه درمانی،حق  کرونا که توان پرداخت

ماعی ملزم به پرداخت صندوق های تأمین اجتن تمام کسب و کارها در کنار بیمه)در چی صندوق مسکن

 ها تا سه ماه بعد از پایان یافتنان فراهم شده است تا این حق بیمهمسکن هستند( به موقع ندارند این امک

 شیوع ویروس کرونا پرداخت شود.

تا نیروی کار کسب و کارها و کارکنان آنها  درصد حق بیمه بیکاری پرداخت شده توسط 50بازپرداخت   -

 نکنند.خود را تعدیل 

هایی که از دولت اجاره ت اجاره بها به دولت بابت داراییمعافیت کسب و کارهای آسیب دیده از پرداخ -

شیوع ویروس کرونا هستند اند.  این دسته از کسب و کارها معاف از پرداخت اجاره بها در ماه نخست کرده

 افتد.اخت اجاره به تعویق میو سوم پرد های دوماخت اجاره بهای ماههای دوم و سوم پردو در ماه

 های آسیب دیده از پرداخت مالیات دارایی و مالیات زمین و عوارض شهری.معافیت شرکت -

 های مورد تأیید از پرداخت مالیات تا سه ماه.معافیت شرکت -

رخصی درمانی استحقاقی استفاده های درمانی هستند و از مها تحت مراقبتدر دورانی که کارکنان شرکت -

 ایه را دولت محلی به صورت یارانهبازنشستگی پ درصد سهم حق بیمه 50آنها تا سقفدستمزد  کنندمی

 کند. ها پرداخت میبه شرکت

( با یک شرکت دولتی قرارداد داشته باشد و نتواند به موقع SME) اگر یک کسب و کار کوچک و متوسط -

 شود.و کار تمدید میاسب با شرایط کسب به تعهداتش عمل کند، شرایط قرارداد متن

 ها تا سه ماه بعد از زمان اعالم آنها برقرار بوده و استمرار خواهد داشت. این سیاست

عالوه براین برای کاهش مالیات بر کسب و کارهای تولید کننده کاالهای مورد نیاز برای کنترل و پیشگیری از 

وه عال کند.های مالیاتی را اعالم و اعمال میاز سیاستای جو مجموعهگداره مالیات استان گوانشیوع ویروس کرونا، ا

درصد  16ای اعالم شده توسط وزارت دارایی و گمرک، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از های مالیاتی پایهبر سیاست

 یابد.درصد کاهش می 9درصدی به  10های  و نرخ 13به 
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 رفته است. قرار گ شیوع ویروس کرونا قیم و غیر مستقیم تحت تاثیرامروز اقتصاد بسیاری از کشورها به صورت مست

های مختلف اقتصادی مثل گردشگری، صنعت هواپیمایی، خودروسازی، صادرات و واردات و بسیاری از بخش

ثباتی ایجاد شده در اقتصاد جهانی شاخص بورس در اثر بی. اندگرفته قرار کرونا تاثیر تحتهای موثر اقتصاد بخش

درصد کاهش یافته و همین  10در بسیاری از کشورها سقوط کرده است. فقط در آمریکا شاخص بورس حدود 

هم اکنون با کاهش تقاضا به خصوص در اقتصاد چین، قیمت  .نیز اثر گذاشته است قیمت جهانی طال موضوع روی

گران معتقدند در کرده است. برخی تحلیل دالر سقوط 40نفت به زیر به شدت کاهش یافته و هر بشکه  نفت

 . صورت تداوم این شرایط احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت نیز وجود دارد

ها از شهرهای بزرگ کشور همچون کاهش تقاضا اولین نشانه داخلی گسترش ویروس کرونا در کشور است. گزارش

دهد که عمده شهرهای کشور در سکون عجیبی فرو رفته است. این تهران، اصفهان، سنندج، تبریز و ...، نشان می

آمار، عمده تقاضای مردمی برای خرید کاال در  شود که نگاهی به تقویم بیندازیم. مطابق باواقعه زمانی بحرانی می

تواند زمینه را برای تعمیق ها میدهد. از این رو، کاهش فروش در این بخشبسیاری از صنوف در اسفندماه رخ می

داخت ربخشودگی مالیاتی، معافیت از پ هایی مانندروش کسب و کار کوچک و متوسطدر رکود در کشور آماده کند. 

ین مشاغل و کارکنان آنان با ها از اهای آب و برق و گاز و در نهایت حمایت بیمهی، کاهش هزینهعوارض شهردار

 بیکاری شاید تواند تا حدودی از ضرر و زیان این مشاغل وت بیمه بیکاری تا عادی شدن شرایط جامعه میخپردا

  .بود خواهد برد بردهزاران نفر جلوگیری کند و قطعا نتایج این هم افزایی برای دولت و مردم 

https://www.tasnimnews.com/fa/currency

