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 مقدمه

 اخالقی نظر از است ممکن اقتصادی هایهزینه و درمان و بهداشت هایهزینه بین مناسب تعادل برقراری برای تالش

 اما. کرد سهمقای مادی هزینه یک با را انسانی هزینه توانمی آیا که کنندمی مطرح را سوال این بسیاری. باشد قبول غیرقابل

 را هاانسان هاآن دو هر زیرا هستند، انسانی هزینه دو هر اقتصادی هایهزینه و بهداشتی هایهزینه که است این واقعیت

 انسانی جامعه به یشدید اجتماعی و اقتصادی هایهزینه مانندمی شغل بدون هاانسان که زمانی. دهدمی قرار تأثیر تحت

 .شوندمی افسرده جوانانو  کنند رها را خود تحصیالت مجبورند کودکان شود،می مشکل دچار آنها معیشت ،شودمی تحمیل

 هایهزینه طوحس کمترین ترکیب به منجر که باشد ایگونه به باید هاسیاست انتخاب که است آن مهم مسأله یک بنابراین،

 .باشد انسانی جامعه برای اقتصادی هایهزینه و درمان و بهداشت

 بیش ،2121 آوریل اواسط تا. کندمی تجربه گذشته سال صد یک در را (کرونا بیماری شیوع) بحران بدترین جهان اکنون

 رد که کردند اعمال بیماری این شیوع کنترل برای را ایسختگیرانه عمدتاً مهار تدابیر جهان کشورهای از درصد 81 از

 آن احتمالی یرتأث و جهانی اقتصادی انقباض بررسی بنابراین،. است آمده بار به ایمالحظه قابل اقتصادی عواقب آن نتیجه

 ممکن ،حرانب این که داشت توجه باید البته. دارد زیادی اهمیت پذیرآسیب قشر درآمد و فقر نرخ کالن، اقتصاد عملکرد بر

 آسیب (وسطمت و کم درآمد)درآمد باال(، در حال توسعه و توسعه نیافته ) یافته توسعه کشورهای به نامتناسب طور به است

 سطوح اب جهان هایکشور در مهم متغیرهای سطح و شرایط تفاوت بررسی به حاضر گزارش ،اول گام در ،بنابراین. برساند

 و تجزیه و بررسی از پس بعدی بخش در سپس. پردازدمی هاآن متفاوت( معیشت) اقتصادی پذیریآسیب لذا و مختلف

 طحس ارائه به اخیر هایمدل نتایج و توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای از یک هر خاص شرایط و هاویژگی تحلیل

 برای بحران این تجربه از حاصل هایدرس ترینمهم آخر، در. است شده پرداخته بیماری این مهار هایراهکار بهینه

 .دارد اختصاص ایران خصوص به توسعه حال در هایکشور

 91کووید ویروس در سایه  جهانی اقتصادهای تازه -1

 شده بینیپیش درصد 4.1 منفی معادل 2121 سال برای جهانی اقتصاد رشد 1پول المللیبین صندوق گزارش ترینهزتا در

ویروس  شیوع. است 2121 آوریل در جهانی اقتصادی اندازچشم بینیپیش از ترپایین درصد 1.1 قبلی گزارش به نسبت که

پیش درصد 5.4 جهانی رشد 2121 سال برای. گذاردمی جهانی اقتصاد بر تریعمیق منفی تاثیرات رفته رفته 11 کووید

 هایبینیپیش از ترپایین درصد 6.5 حدود 2121 داخلی ناخالص تولید شودمی باعث این کلی، طور به. است شده بینی

 میرها، و مرگ از ناشی اجتماعی منفی تاثیر ضمن قطعاٌ وضعیت این .باشد 2121 ژانویه در 11 ویروس کووید از پیش

 .کرد خواهد تحریک جهان رد را فقرگسترش  و کرد خواهد مشکل دچار را هادرآمد کم بویژه هاخانواده معیشت وضعیت

                                                           
1 . IMF, World Economic Outlook Update, June 2020. 
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 کشورهای ،درصد 8 منفی اقتصادی رشد 2121 سال در یافته توسعه کشورهای که است شده بینیپیش ،میان این در

. نمایند تجربه را درصدی 4.7 منفی رشد خاورمیانه و مرکزی آسیای و درصد 3 منفی رشد توسعه حال در و نوظهور

 -11.5) مکزیک ،(درصد – 12.5) فرانسه ،(درصد -12.8) اسپانیا و ایتالیا کشورهای به مربوط اقتصادی رشد افت بیشترین

 .است( درصد -11.2) انگلستان و( درصد

 گزارش به نسبت 2121 سال در جهانی تجارت حجم افت پول، المللیبین صندوق 2121ماه جون سال  بینیپیش اساس بر

 درصد واحد 1.1 که شد خواهد 1درصد 11.1 جهانی تجارت حجم کاهش بینیدر این پیش یکهبطور است شده بیشتر قبلی

 کشورهای .است گردشگری بویژه خدمات و کاالها ضعیف تقاضای از ناشی که است قبلی بینیپیش از( منفی) بیشتر

 سوی از .کرد خواهند تجربه را درصدی 1.4 کاهش توسعه حال در و نوظهور کشورهای و درصدی 13.4 کاهش پیشرفته

 و کرده طی را بهبودی روند 2121 سال در تجارت حجم کشورها، داخلی تقاضای تدریجی رشد با رودمی انتظار دیگر

 .بزند رقم را یدرصد 8 رشد

درصد و کشورهای  1.3 معادل 2121کننده در کشورهای پیشرفته در سال شاخص مصرف، بینیپیشمطابق همان همچنین 

بینی قبلی بوده که ناشی از افت بیشتر درصد کمتر از پیش 1.2درصد باشد که در هر دو دسته  4.4حال توسعه نوظهور و در

 است.   2121اضای داخلی کشورها در سال تق

 های اقتصادیهای بهداشت عمومی و هزینهچالش مبادله میان هزینه -2

 واکنش دو نتیجه ،بینیپیش برای سازیشبیه مدل یک از استفاده با لندن در امپریال کالج توسط تأثیرگذار مطالعه یک

 .است کرده بررسی را 11 ویروس کووید شیوع مورد در( اجتماعی گذاریفاصله یا و کامل سرکوب) هاسیاست احتمالی

 از جلوگیری جهت مشابه اقداماتی بر متکی اجتماعی گذاریفاصله لکن ،است قرنطینه نظیر اقداماتی به متکی سرکوب

 تقویت از مقابل در و نیست کامل ارتباط قطع آن هدف اما است،( مسن افراد مانند) جمعیتی هایگروه برخی پذیریآسیب

 .کندمی حمایت جمعیت مصونیت تدریجی

 خسارت اندازه. دهدمی کاهش را اقتصادی فعالیت دو هر مصرف، از ندگانکنمصرف و کار از کارگران داشتن نگه دور

 بیشتری تمرکز هاآسیب این کاهش برای هادولت اکنون. بود خواهد زیاد بسیار مسلم قدر لکن و نامشخص هنوز اقتصادی

 جوییهصرف برای است کرده اعالم اروپا مرکزی بانک ،مثال عنوان به اساس همین بر. باشند داشتهباید  موضوع این روی

 گر،دی سوی از. یافت تغییر انتظارات داشتند، باور را بیانیه این مردم که آنجا از. دهدمی انجام باشد الزم که کاری هر

 اپیدمی زا ناشی عظیم رکود به پاسخ در اقتصادی سیاستگذاران که است چیزی همان این که بود آن اقتصاددانان استدالل

  .دهند قرار هدف باید 11- ویروس کووید

                                                           
گروه  0202می سال  51به نقل از گزارش نورمن و لویزا در تاریخ  0202در ماه آوریل سال این درحالی است که مطابق گزارش سازمان تجارت جهانی  1 

 درصد کاهش خواهد یافت. 10تا  51بین  0202شده است حجم تجارت جهانی در سال بینی بانک جهانی، پیش
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 مورد شهودی بطور( 2121) 1گرینچس نظیر افرادی توسط اقتصادی هایهزینه و سالمت عمومی هایهزینه بین تبادل

 2همکاران و مبامچای اخیر مقاله توسط پویا سازیبهینه رویکرد اساس بر نیز آن از ساختاری تصویر. است گرفته قرار بحث

 زمان مه طور به تصمیمات تأثیر و شدهساخته  اقتصاد برای عمومی تعادل مدل یک مقاله، این در. است شده ارائه( 2121)

 گیر،همه ماریبی این ابتدای در ،مدل این نتایج ساراسب .است شده بررسی اقتصادی فعالیت سطح و اپیدمی گسترش بر

 باال با اما. بود خواهد باال اقتصادی هایهزینه و کم بهداشتی هایهزینه هستند، آلوده افراد از کمی بسیار تعداد که هنگامی

( ادزی بهداشتی هایهزینه) بیشتر تالش مستلزم امر این و یابدمی افزایش مصرف و کار از ناشی آلودگی شیوع، میزان رفتن

 اقتصادی و بهداشت هایهزینه بین تبادل تحلیل به مختلفی هایجنبه از مختلف هایمدل واقع، در .است مهار برای

 سیاستی اقدامات از حاصل زیان و سود چگونه که کنندمی تحلیل( 2121) 3همکاران و گلوور مثال، عنوان به. اندپرداخته

 نان،آ استدالل اساس بر. گذاردمی تأثیر جمعیت مختلف هایگروه بر یرگهمه بیماری این شیوع سرعت کاهش هدف با

 یشترینب ستا شده تعطیل که هاییبخش در جوان کارگران درحالیکه شوندمی مندبهره مهار اقدامات از بیشتر مسن افراد

 . تجربه خواهند کرد را ضرر

 شندهک از دقیق ارزیابی یک به نیاز اقتصادی هایهزینه و درمان و بهداشت هایهزینه بین مبادله مدیریت کلی، طور به

 در است، بهداشتی هایهزینه با مطلق اولویت باال( CFR) 4میر و مرگ نرخ صورت در. دارد گیرهمه بیماری این بودن

 .است سازگار اقتصادی هایهزینه با ترمعتدل CFR یک که حالی

 11 ویروس کووید از ناشی رمی و مرگ نرخ: 1 نمودار

 
   Source: World Bank Report, April 2020.  

                                                           
1 Gourrinchas 
2 Eichenbaum et al 
3 Glover et al. 
4 Case fatality rate 
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 هزار 61 و ابتال مورد میلیون 1.24 ،2121 آوریل 7 تاریخ تا دهدمی نشان( CFRنرخ مرگ و میر ) از ایساده گیریاندازه

 داشته صعودی روندی زمان گذشت با اما ،است درصد 5.6حدود   CFRلذا است، داشته وجود جهان سطح در مرگ

 ((.1) نمودار) است

 یاقتصاد یها نهیهز -2-9

 ...و  های جهانی کاالقیمتحجم تجارت،  ،رشد اقتصادیتغییرات  -2-9-9

 تدااب منفی شوک این. است رسانده بزرگ رکود زمان از خود اقتصادی بحران بدترین به را جهان11 کووید گیرهمه بیماری

 خشپ جهان سراسر در سرعت به سپس ،گرفت سرچشمه متحده ایاالت و اروپا چین، یعنی جهانی اقتصاد هاینیروگاهاز 

 کشورها درصد 11 که طوری به ،درصدی داشته باشد 4.1حدود  افت 2121 سال در جهانی اقتصاد شودمی بینیپیش. شد

و  اقتصادی رشد شدید انقباضاین وضعیت (. 2121 ،پول المللی بین صندوق) کنند تجربه را منفی اقتصادی رشد نرخ

 2121 سال در جهانی تجارت حجم شودمی بینیپیش. داد خواهد قرار تأثیر تحت را کار نیروی درآمد و المللبین تجارت

 دوم ماهه سه در (شودمی گیریاندازه کار ساعات با که) جهانی کار شاخص و (IMF, 2020) یابد کاهش درصد 11.1

 .(2121 ،متحد ملل سازمان) است وقت تمام کارگر میلیون 315 معادل یکاهش که یابد، کاهش درصد 5/11 ،2121 سال

 ادراتص برای تقاضا. دارد همراه به هاکشور داخلی اقتصاد برای را زیادی منفی خارجی هایشوک جهانی اقتصاد انقباض

 تا 8 با 2121 سال در کاال صادرات رودمی انتظار( WTO, 2020) بینیپیش سناریوی و منطقه به بسته و است یافته کاهش

  2121 الس در شودمی بینیپیش کهطوری به ،یابدمی کاهش رکورد دنبال به کاالها قیمت همچنین،. یابد کاهش درصد 36

 دورو با که) المللیبین گردشگری بینیهمچنین مطابق پیش. یابد کاهش درصد 13 و 41 ترتیب به فلز و نفت قیمت

 ,UNWTO) یابدمی کاهش 2121 سال در درصد 31 تا 21( شودمی گیریاندازه گردشگری هایدریافت و گردشگران

 کاهش درصد 21 حدود 2121 سال در است ممکن توسعه حال در هایکشور به خارجی گذاریسرمایه جریان. (2020

 آغاز زمان از دالر میلیارد 81 از بیش تاکنون و است شدن قطع حال در خارجی مالی منابع .(2121 ،جهانی بانک) یابد

 افزایش درصد هاده تا هادولت بدهی شودمی بینیپیش. است شده ثبت توسعه حال در کشورهایاز  سرمایه خروج ،بحران

 (.2121 ،پول المللیبین صندوق) یابد

. نیست انتظار از دور توسعه حال در کشورهای در تربزرگ داخلی هایشوک وقوع انتظار ،خارجی هایشوک بر عالوه

 و( وریبهره و تولید ظرفیت کار، نیروی کاهش شامل) این بیماری شیوع غیرمستقیم و مستقیم هایهزینه نتیجه بنابراین

 تولید رشد در سابقهبی سیستماتیک انقباض یک که بود خواهد داخلی و خارجی ترکیبی هایشوک ،اطمینان عدم افزایش

 رد پول المللیبین صندوق برآورد نتایج .کندمی ایجاد توسعه حال در جهان سراسر در را 2121 سال در داخلی ناخالص

 8کشورهای پیشرفته منفی  جمله از جهان مختلف مناطق برای اقتصادی رشد هایبینیپیش دهدمی نشان 2121 جون ماه
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 آمریکای ؛درصد 5.8منفی  توسعه رحالو د ظهورنواروپای  درصد، 1.8منفی  توسعه درحال و ظهورنو آسیایدرصد، 

است  درصد 3.2منفی  آفریقا صحرای و درصد 4.7منفی  مرکزی آسیای و خاورمیانه ؛درصد 1.4منفی  کارائیب و التین

 .اندافت داشتهدرصد  6.4درصد تا  1.2از  قبلی بینیپیش به نسبتکه 

شدن  بدترناشی از  شدید خطرات مورد در 2121 آوریل در جهانی اقتصادی انداز چشم در پول المللیبین صندوق

 برای شده اعمال هایمحدودیت که است آن شرط به شد ذکر باال در که رشد هایبینیپیش .بود هددا هشدار ،وضعیت

 اب. شود متمرکز( جهان نقاط سایر برای دوم ماهه سه و چین برای اول ماهه سه) سال اول نیمه در بیماری این گسترش

خواهد یل تحماقتصاد بر ی بیشتر مالی بار وشده  ترسخت مالی شرایط شود شدیدتر درصد 51 مهار اقدامات اگر حال، این

 گسترده، بیکاری سناریوی این زیرا ،شود بدتر درصد 3 تواندمی 2121 سال در جهان داخلی ناخالص تولید رشد لذا و کرد

فراتر از  تواندمی یبزرگ انقباض چنین از ناشی نتایج. مراه داردهرا به مالی هایبحران و بدهی احتماالً و هاشرکت تعطیلی

 .باشد ثباتبی و ضعیف بعد هایسال در بهبود شود باعث و یابد گسترش 2121 سال

 تغییرات شاخص فقر و ضریب جینی  -2-9-2

 جهان سرتاسر در فقر سمت به را نفر میلیون 135 تا 48 ،اقتصادی انقباض که است آن از حاکی هکارانمحافظه برآوردهای

 نظر در صورت در جدید فقیر میلیون 48) در کشورها استفاده مورد فقر خط به بسته هاتخمین این که داد خواهد سوق

 1.11 فقر خط گرفتن نظر در صورت در جدید نفر میلیون 135 و کشورها همه برای روز در دالر 1.11 فقر خط گرفتن

 برای روز در دالر 5.51 و متوسط درآمد با هایکشور برای روز در دالر 3.21 درآمد، کم هایکشور برای روز در دالر

 فقر جهانی نرخ که باشد بعد به 1118 سال از سال اولین 2121 سال شودمی باعث امر این است.( باال درآمد با کشورهای

 (.2121 جهانی بانک ؛2121 همکاران و مالر) یابدمی افزایش در آن

 به. شد خواهد ربدت بسیار اقتصادی انقباض از ناشی فقر تأثیر ،یابد افزایش نابرابری اگر که است آن توجه جالب نکته

 نفر میلیون 211 به نفر میلیون 83از  فقیر افراد تعداد یابد، افزایش درصد 2 کشورها همه در جینی ضریب اگر مثال، عنوان

 پایین دهک درصد 41 درآمد رشد نرخ یابد، افزایش درصد 2 کشورها همه در جینی ضریب اگر همچنین،. یابدمی افزایش

 تهبس) یابدمی کاهش اقتصادی رشد قباضان و مهار اقدامات شدت افزایش با دیگر درصد 2.7 با متوسط طور به جمعیت

 (.یابدمی کاهش درصد 5 به درصد 1 حدود از کشور اولیه درآمد توزیع به

(. 2111 همکاران و رالکن) نیست عادی امری ،عادی مواقع در معین کشور یک در درصد 2 میزان به جینی ضریب افزایش

 غیرممکن سناریو یک این حال، این با. است نشده ثبت هرگز کشورها همه در یدرصد 2 همزمان افزایش دیگر، طرف از

 بیشتر که مددرآ کم کارگران به شوک این ثانیاً، و است بزرگ بسیار و جهانی منفی شوک اوالً، زیرا نیست کنونی بحران در

 است داده هشدار اخیراً( ILO) کار المللیبین سازمان. زندمی صدمه هستند اجتماعی فاصله سخت اقدامات تأثیر تحت
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 با آنها تمعیش که دارد وجود جهانی کار نیروی از نیمی تقریباً یعنی غیررسمی اقتصاد در شاغل نفر میلیارد 1.6 حدود که

 به(. 2121 ،متحد ملل سازمان) شد خواهد نابود است شده ایجاد هاقرنطینه توسط که کاری ساعات در نزولی روند ادامه

 .است یافته کاهش درصد 61 غیررسمی کارگران درآمدهای ،کرونا بحران از پس ماه اولین در کار، المللیبین سازمان گفته

 منجر وخیم مدت طوالنی تبعات به اندتومی( نابرابری) باال جینی ضریب هاینرخ صورت در فقر افزایش کلی، طور به

 مثال، عنوان به (.2111 ،1دافلو و بنرجی) کرد خواهد متزلزل هامدت تا را جهانی سالمت و تغذیه آموزش، سیستم که شود

 ود تقریباً تواندمی هستند گرسنگی خطر معرض در که افرادی تعداد آینده در( WFP, 2020) غذا جهانی برنامه براساس

 .یابد افزایش جهان سراسر در نفر میلیون 131 به و شود برابر

 تفاوت کشورهای در حال توسعه و پیشرفته -3

 دبرسان آسیب متوسط و درآمد کم کشورهای به نامتناسب طور به است ممکن 11-ویروس کووید از ناشی اقتصادی بحران

 کشورهای همسان، هایشوک مقابل در. هستند سیستمی بزرگ هایشوک با مقابله برای الزم ظرفیت و منابع فاقد آنها زیرا

 و قتصادیا اختالل انسانی، سرمایه زیان و ضرر نابرابری، ر،فق لحاظ از پیشرفته کشورهای از بیشتر متوسط و درآمد کم

 به(. 2113 جهانی بانک) انجامد طول به هادهه یا هاسال است ممکن هاآن ناگوار عواقب که برندمی رنج قطعیت عدم

 باعث ضعیف حکمرانی و محدود مالی فضای غیررسمی، هایبخش بودن بزرگ یعنی ساختاری ویژگی سه کلی، طور

 (.2121 زپنینگ و لوایزا) باشند ی بیشتری داشتهپذیر آسیب ،اقتصادی هایشوک به نسبت توسعه درحال کشورهای شودمی

 های غیر رسمیبخشمقایسه حجم  -3-9

 در هایکشور در(. 2118 لوزا،) است شایع معضلی توسعه درحال کشورهای در غیررسمی هایبخش بودن بزرگ مسأله

 این درآمد کم کشورهای از برخی در و کندمی استخدام را کار نیروی از درصد 71 غیررسمی بخش معموالً توسعه حال

 حقوق اب مرخصی و درمانی بیمه بیکاری، بیمه قبیل از مزایایی فاقد غیررسمی کارگران. باشد درصد 11 باالی تواندمی نرخ

 کاهش برای مهار اقدامات مقابل در بلکه دارند قرار 11-ویروس کووید سالمتی تأثیرات معرض در تنها نه آنها. هستند

 بخش شمولم افراد ویژه به غیررسمی، کارگران اکثر. هستند معیشتبدترشدن وضعیت  خطر معرض در نیز بیماری شیوع

 دتم در اگر حتی. هستند وابسته روزانه کار به خود خانگی ضروری وسایل روزانه هزینه پرداخت برای اشتغالی، خود

 غیررسمی براین، عالوه. گرفت خواهند قرار معیشت خطر معرض در آن خانواده کنند، کار نتوانند یکوتاه بسیار زمان

 مدیدت بیکاری، بیمه افزایش مانند) کار نیروی برای دولت حمایتی هایسیاست که دارد این بر داللت کار نیروی بودن

 . ددار کار بازار کل روی بر کمی بسیار تأثیرات( ... و مرخصی

 

                                                           
1 Banerjee and Duflo 2011 
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 اشتغال کل به رسمیغیر کار نسبت مقایسه. 2 نمودار

 
       Source: World Bank Report, 2020. 

 کل هب رسمیغیر کار نسبت ،(ترباال درآمد سطوح) افقی محور راست سمتروی به سوی با پیش دهدمی نشان( 2) شکل

 .است تربزرگ متوسط و فقیر کشورهای در غیررسمی بخش دیگر، عبارت به. یابدمی کاهش ،اشتغال

 مقایسه قابلیت دور کاری -3-2

 هب امر این که است خانهاز  کار توانایی مهار، هایمحدودیت برابر در اقتصاد مقاومت سنجش برای دیگر مهم موضوع

 45 تا 35 دودح پیشرفته، کشورهای دربر اساس برآوردهای صورت گرفته . دارد بستگی دیجیتال اتصال دسترسی امکان

 خانه در مشاغل درصد 25 تا 5 بین فقط توسعه، حال در کشورهای برای مقابل، در. شودمی انجام خانه در مشاغل درصد

 (.2121 همکاران و سانچز ؛2121 نایمان و دینگل) است پذیر امکان

 شوند انجام خانه در توانندمی که مشاغلی سهم. 3 نمودار

 

                        Source: Dingel and Neiman, 2020. 
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 هایکشور تراکم است بدیهی. دهدمی نشان را (هاکشور خرید قدرت یا و) هاکشور سرانه درآمد افقی محور( 3) شکل در

 تریکم سرانه درآمد که کشورهایی رودمی انتظار که همانطور لذا. دارد قرار افقی محور چپ سمت در توسعه درحال

 .دارندامکان کار از خانه  کمتری بسیار مشاغل دارند،

 مقایسه ظرفیت بودجه مالی -3-3

 عمومی منابع و ایبودجهامکانات مالی و  یعنی نیستند، برخوردار کافی مالیمنابع  از متوسط و  کم درآمد با کشورهای

 توسعه درحال کشورهای اگرچه. (2118 ،1انسرج و سوگوارا) ندارند کافی اندازه به را بزرگ منفی شوک یک با مقابله برای

 ارز نرخ ریسک معرض در بیشتر هاآن بدهی اما ندارند، بزرگی داخلی ناخالص تولید به داخلی ناخالص هایبدهی نسبت

 عالوه .استتحرک  کم آنها مالی بازارهای و است ترپایین آنها یاعتبار رتبه زیرا ،دارد قرار معوقات پرداخت سررسید و

 که ادیافر درآمد از حمایت که است این معنای به که دارند کارآمد کم مالیاتی مدیریت و کوچک مالیاتی پایه یک این، بر

چرخه دض و فراگیر مالی هایسیاست دالیل این به. بود خواهد ترکم است یافته کاهش شدت به یا شده مختل آنها درآمد

 تربیش که است آن از حاکی شوک این مندنظام و جهانی ماهیت. است اجرا قابل ترسخت توسعه حال در کشورهای در ای

 خواهد ایینپ بسیار احتماالً اقتصادی انقباضات دلیل به اتیمالی درآمد. شد خواهند مواجه بزرگ بودجه کسری با کشورها

 از بدهی سهم که شودمی زده تخمین. است بیشتر بسیار احتماالً بحران اثرات کاهش برای مالی مخارج که حالی در بود،

 حال در کشورهای برای و درصد 11 به متوسط طور به 2121 سال در پیشرفته کشورهای برای داخلی ناخالص تولید

 زده تخمین 2121 سال برای قبالً که است مقداری برابر دو میزان این ،برسد داخلی ناخالص تولید از درصد 1 به توسعه

 (. IMF, 2020) است شده

 2222 سال در هاکشور مالی کسری بینیپیش. 4 نمودار

 
                         Source: World Bank Report, 2020. 

                                                           
1 Sugawara and Ohnsorge, 2018 



 

11 
 

9911 مرداد ماه -4پایش تحوالت کالن اقتصادی شماره    

 جهان هایکشور از مختلف درآمدی هایگروه همه 2121 سال برای شده بینیپیش مالی کسری که دهدمی نشان( 5) شکل

روس وی از ناشی نااطمینانی افزایش دلیل به اگرچه .یابدمی افزایش شدت به 2111 سال در هاآن یافته تحقق مقدار به نسبت

 است رتردشوا بسیار هاآن مالی نیازهای تأمین توسعه حال در کشورهای از بسیاری مالی بازارهای کیفیتیبی و 11-کووید

 (.2121 ،1هاسمن)

 مقایسه شاخص کارآمدی دولت -3-4

 کشورهای بیشتر(. 2121 2مانیخ) کندمی تعیین کمک ارائه و شوک مدیریت برای را کشور یک اثربخشی حکومت، کیفیت 

 برندمی رنج ضعیف نظارتی هایسیستم و پایین بوروکراسی صالحیت پاسخگویی، و شفافیت عدم فساد، از توسعه حال در

  .( 2111 ،3ماستروزی و کرای کافمان،)

 بخشی دولت. درصد درجه اثر5نمودار  

 
                                Source: World Bank Report, 2020. 

. (2121 ،4نسای) برندمی رنج اقتصادی عوامل بین خشونت و درگیری ،اقتصاد شکنندگی از کشورها از برخی این، از بدتر

 جهت مهار اقدامات اجرایبرای  است ممکن توسعه حال در هایدولت ،11-ویروس کووید چالش با مواجهه در لذا

                                                           
1 Hausmann, 2020 
2 Khemani, 2020 
3 Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2011 
4 Signé, 2020 
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 حال در هایکشور است ممکن اقتصادی، هایسیاست با بحران تأثیر کاهش برای. دچار مشکل شوند ،بحران با مقابله

 خدمات و کاالها تداوم از اطمینان و نقدی مستقیم انتقاالت و نقل ارائه مانند مستقیم امدادی هایسیاست به تنها توسعه

 احتیاج لتدو اجرایی قدرتمند ظرفیت به اوالً که شوند هاییاستراتژی اتخاذ به مجبور است ممکن نهاآ. کنند تکیه عمومی

 ،یردولتیغ هایسازمان حمایت از اینکه ،ثانیاً و هستند متکی خانگی اقدامات و جامعه سطح اجرای بر بیشتر بلکه نباشد

 . کنند استفاده المللیبین هایسازمان و خصوصی بخش

 های مهار جایگزینبررسی آثار استراتژی -4

 اقتصادی مالحظات هم و عمومی سالمت هم باید 11-ویروس کووید بحران با مقابله مختلف راهکارهای ارزیابی برای

 هایچالش الًاو گرفتن نظر در اب بیماری این از ناشی رنج و تلفات کردن دودبه مح در این مسیر موفقیت. گرفت نظر در را

 اقدامات رعایت برای را مردم که هاییمشوق به توجه ،ثانیاً و هستند روبرو آن با مختلف کشورهای که نهادی و اقتصادی

 مهار برای را دشواری هایگزینه هادولت (.2121 ،1والسکو و چانگ) دارد بستگی، نمایدمی وادار اجتماعی گذاریفاصله

 . دارند روی پیش بیماری این شیوع آثار

 رنطینهق آیا اما، کردند انتخاب را شدید قرنطینه گزینه ،مواجه هستند ویروس تهدید از اطمینان عدمبا  که هادولت از برخی

 داشته بهتری انتخاب توانندمی هادولت آیا و باشد؟ توسعه درحال کشورهای در پایدار استراتژی یک اساس و پایه تواندمی

 باشند؟

 وسعهت کشورهای مانند تبعیض بدون) توسعه درحال کشورهای در قرنطینه راهبرد شواهد براساس که اینجاست مشکل

 (.2121 روالیون، ؛2121 لیزا، ؛2121 همکاران، و براون ؛2121 ،2مبارک و هاونت) است ترپرهزینه و ثرمؤ کمتر( یافته

 و مهار زمان مدت افزایش به منجر و بوده ثمربی عمومی پذیرش بودنپایین وجود صورت در کامل قرنطینه عالوه،ه ب

 ناشی هادولت ضعیفاجرایی  توانایی از تنها ،کردن رعایتکمتر . شودمی سوم یا دوم هایموج به ابتال احتمال افزایش

 .شودمی ناشی هم درآمدزایی و کار به فقیر مردم شدید نیاز اثر در بلکه شودنمی

 قرنطینه(. 2121 ،3باسو) باشد پرهزینه بسیار تواندمی انسانی و اقتصادی نظر از کامل قرنطینه توسعه، درحال کشورهای در

 به سمی،غیرر و فقیر کارگران هایخانواده است ممکن همچنین،. شود مشاغل تعطیلی و گسترده بیکاری به منجر دتوانمی

 و دولتی منابع رفتن دست از این، بر عالوه. دهد قرار بیماری و جرم ،گرسنگی خطر معرض در را روزمزد کارگران ویژه

. دهدمی کاهش را ایمنی و آموزش بهداشتی، ایهمراقبت در حیاتی خدمات سایر ارائه توانایی ،هاقرنطینه دلیل به خصوصی

                                                           
1 Chang and Velasco, 2020. 
2 Barnett-Howell and Mobarak 2020a; Brown, Ravallion, and van de Walle 2020; Loayza 2020a; Ravallion 2020 
3 Basu, 2020. 
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 راجعهم عدم خانه، درزنان  بیشتر زایمان به منجر قرنطینهدهد که نشان می اولیه شواهد ،پاکستان و هند در مثال، عنوان به

  (.2121 ،1لیومینت) است شده سل و سرطان درمان به کمتری پایبندی و کودک سازیایمنبیمارستان و درمانگاه جهت  به

این  دارد؟ وجود نیز دیگری هایگزینه ،بدیلبی و سخت سرکوب هایروش از غیر به آیا که است این سؤال بنابراین،

 اقتصادی و اجتماعی ضررهای چه و هستند؟ مؤثر چقدر مختلف کشورهای در میر و مرگ خطر کاهش در هاروش

  ؟خواهند داشت

-کووید 2امپریال کالج پاسخگویی تیم) جهان اپیدمیولوژیک هایتیم برترین از یکی ،سؤاالت این به پاسخگویی راستای در 

. اندکرده مطالعه جهان یکشورها از گروه یک در را میر و مرگ میزان بر جایگزین هایاستراتژی از حاصل نتایج ،(11

 : ردندک مطالعه را استراتژی پنج اثرات 3فرد مستعد پذیرش عفونت که بهبود یافته مدل از استفاده با شهمکاران و واکر

  ؛اجتماعی گذاریفاصله رعایت عدم( 1)

 ؛(فردی بین تماس کاهش درصد 45) اجتماعی فاصله( 2)

  ؛(کاهش درصد 61 تا ساله 71 باالی افراد فردی هایتماس کاهش) اجتماعی فاصله افزایش( 3)

 111 درنفر  1.6 از بیش تلفات تعداد که هنگامی درصد 75 تا فردی بین هایتماس تعداد کاهش) دیرهنگام سرکوب( 4)

  و ؛(باشد هفته در نفر هزار

 111 درنفر  1.2 از بیش تلفات تعداد که هنگامی درصد 75 تا فردی بین هایتماس تعداد کاهش) زودرس سرکوب( 5)

 (. باشد هفته در نفر هزار

 اختالفات بنابراین .است متفاوت مختلف، سنی هایگروه در میر و مرگ میزان کشورها همه در ،مطالعه این نتایج براساس

 واقعیات زا برخی مطالعه این در که داشت توجه ایدب اما. شودمیتوضیح داده  آنها جمعیتی ساختار توسط کشورها بین در

 میر و مرگ مثال، عنوان به. است نشده گرفته نظر در متوسط و کم درآمد با کشورهای در هاساختار تفاوت خصوص در

 ثرکو یا ا باشد هاآن ترپایین درمانی خدمات ظرفیت دلیل به است ممکن توسعه درحال کشورهای در بیماران باالتر

 رعایت طحس و میزان حالیکه در ،شته باشنددا افراد پذیرش مورد در کشورها سراسر در را یکنواختی فرضیه هابینیپیش

 .آورند بار به خسارت غیرعمد طور به افرادی است ممکن و است متفاوت ،مختلف کشورهای در افراد

  

                                                           
1 Livemint, 2020. 
2 The Imperial College 
3 Susceptible-infected-recovered 
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 مختلف درآمدی سطوح دارای هایکشور میان در مختلف هایاستراتژی از ناشی میر و مرگ نرخ. 6 نمودار

 

                 Source: World Bank Report, 2020. 

 مدل این نتایج براساس (6) شکل. شد نزدیک واقعیت به بیشتر1آکوموگلو توسط اولیه مدل ه،مطالع مفروضات تعدیل با

 هایکشور در میر و مرگ نرخ بر متفاوتی اثرات ،مهار متعدد هایاستراتژی دهدمی نشان شکل این. است شده استخراج

 کشورهایی برای میر و مرگ نرخ اوالً، دهدمی نشان اپیدمیولوژیک هایبینیپیش .دارد باال درآمدبا  و متوسط درآمد، کم

 دیابمی کاهش کشورها همه برای میر و مرگ میزان ،اقدامات شدن شدیدتر با ،ثانیاً. است ترپایین دارند کمتری درآمد که

 در واقع در .یابدمی کاهش درآمدی سطوح با اقدامات شدن شدیدتر اثر در هاانسان جان حفظ دستاوردهای ،ثالثاً و

 زمانی هایدوره بجز) شد خواهد کمتر رعایت به منجر احتماالً ترسختگیرانه اقدامات متوسط، یا کم درآمد با هایکشور

 دکمبو گرسنگی، اثر درها انسان جان رفتن دست از به منجر آن بر عالوه و( کرد تحمیل را قرنطینه توانمی که کوتاه

 نسبت را مهار اثر تواندمی کردن( پذیرش) رعایتکمتر  همچنین،. شودمی شدید فقر کلی طور به و بهداشتی هایمراقبت

 موضوع این( 6) شکل در توسعه حال در کشورهای برای خطوط کمتر شیب که دده کاهش ترمعتدل راهبردهای سایر به

 .نمایدمی تصدیق را

 انتخاب سطح بهینه اقدامات مهار -5

 .دارد ایویژه اهمیت یابد،می کاهش درآمد سطح با (صد در صد قرنطینه) ترشدید اقدامات اقتصادی مزایای که یافته این

 با کشورهای در میر و مرگ نرخ ،اوالً :2(2121 مبارک، و هاولبارنت ) است شده بیان مسأله این توجیه برای دلیل سه

 تظرفی که کشورهایی در بیماری شیوع مهاراقدامات  ،ثانیاً. است ترجوان هاآن جمعیت زیرا است کمتر ،پایین درآمد

                                                           
1 Acemoglu et al. (2020). 
2 Barnett-Howell and Mobarak, (2020). 
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( تغذیه و ارک هزینه جمله از) فرصت هزینه ،ثالثاً. است مفید ترکم ،دارند کمتر توجهی قابل میزان به بهداشتی هایمراقبت

 بدون را خود اصلی نیازهای ترراحت توانندمی ثروتمندان ساده، عبارت به .است بیشتر ،فقیر افراد برای شدیدتر اقدامات

 به ازنی خود خانواده سفرهبرای  غذا تأمین برای فقیر فرد یک است ممکن که درحالی ،نمایند تأمین اجتماع با تماس

 .)حضور در اجتماعات( دارد جمع میان در درآمدزایی هایفرصت

 ؛گرددت بر نمیمعیش و زندگی بین انتخاببه  فقط توسعه، حال در کشورهای برای بهینه استراتژی انتخاب چالش بنابراین

 نابراینب (.2121 ،1باسو) است معیشت از ناشی مرگ و 11-ویروس کووید از ناشی میر و مرگ بین انتخاب مسأله بلکه،

 هایرساختا و توسعه مختلف سطوح در که کشورهایی برای معیشت و زندگی حفظبین  جایگزینی ،(7) شکل با مطابق

 .است متفاوت هستند جمعیتی

 مختلف هایکشور برای مبادله بین زندگی و معیشت متفاوت. 7نمودار

 
                                                      Source: World Bank Report, 2020.             

 

 باالتری درآمد و رتمسن جمعیت که کشورهایی برای :هستند خود خاص راهبردهای جایگزین، هایحلراه از هریک

 اقدامات ،ترجوان جمعیت با فقیر کشورهای برای کهحالی در ،باشد بهینه است ممکن (قرنطینه) ترشدید اقدامات دارند،

 .باشد راهکار بهترین است ممکن( اجتماعی گذاریفاصله) ترمعتدل

 نهایی رخن افزایش دهنده نشان مثبت شیب. است رمرگ و می و اقتصادی ضررهای بینمبادله  نرخ نشانگر شیب 8در شکل 

 هوشمندانه اقداماتشود می مذکور مشاهده شکلکه از همانطوری. است مرگ و میر کاهش مقابل در اقتصادی هایزیان

  .نماید ترآسان ار یاقتصادهای زیان و عمومی سالمت بین مبادله تواندمی

 ودگیآل تراکم تشخیص برای اطالعاتی هایفناوری از استفاده مانند) هدف گروه مهار برای هوشمند هایراهکار از ستفادها

 ایینپ سمت به نمودار انتقال به منجر...(  و آنالین آموزش آنالین، خرید سفارشات اجباری، انزوا با انطباق و احتمالی

                                                           
1 Basu, (2020). 
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 فرادا و سالمندان مانند پذیر آسیب هایگروه از محافظت گسترده، اجتماعات کردن محدود با همراه کار این اگر و گرددمی

 شود، هاآن جداسازی و آلوده افراد کردن مشخص برای تربزرگ هاینمونه از آزمایش انجام خاص، هایبیماری دارای

 هایزیان و نسانیا تلفات از تریمعقول ترکیب با همراه بهینه نقطه و یافت خواهد انتقال پایین سمت به بیشتر ،نمودار آنگاه

 . شد خواهد اقتصادی

 هوشمندانه اقدامات نقش. 8 نمودار

 
                                          Source: World Bank Report, 2020. 

 درسهایی برای ایرانجمع بندی و  -6

 :گزارش هاییافته اهم

 بینیپیش درصد 4.1 منفی معادل 2121 سال برای جهانی اقتصاد رشد ،پول المللیبین صندوق گزارش ترینتازه در 

. است 2121 آوریل در جهانی اقتصادی انداز چشم بینیپیش از ترپایین درصد 1.1 قبلی گزارش به نسبت که شده

 ضمن قطعاٌ وضعیت این. گذاردمی جهانی اقتصاد بر تریعمیق منفی ثیراتتأ زمان گذشت با 11 ویروس کووید شیوع

 و است گرفته هدف را درآمدها کم بویژه هاخانواده معیشت وضعیت میرها، و مرگ از ناشی اجتماعی منفی تاثیرات

 .کرد خواهد تحریک را جهان در را فقر گسترش

 حال در و نوظهور کشورهای درصد، 8 منفی اقتصادی رشد 2121 سال در یافته توسعه کشورهای که شده بینیپیش

 رشد افت بیشترین. نمایند تجربه را درصدی 4.7 منفی رشد خاورمیانه و مرکزی آسیای و درصد 3 منفی رشد توسعه

 و( درصد -11.5) مکزیک ،(درصد –12.5) فرانسه ،(درصد -12.8) اسپانیا و ایتالیا کشورهای به مربوط اقتصادی

 .خواهد بود( درصد -11.2) انگلستان



 

17 
 

9911 مرداد ماه -4پایش تحوالت کالن اقتصادی شماره    

 بیشتر قبلی گزارش به نسبت 2121 سال در جهانی تجارت حجم افت پول، المللیبین صندوق بینیپیش اساس بر 

 ضعیف تقاضای از ناشی که افت خواهد کرد درصد 11.1 جهانی تجارت حجم بطوریکهواحد درصد(  1.1) شده

 توسعه درحال و نوظهور کشورهای و درصدی 13.4 افت پیشرفته کشورهای. است گردشگری بویژه خدمات و کاالها

 کشورها، داخلی تقاضای تدریجی رشد با رودمی انتظار ،دیگر سوی از. کرد خواهند تجربه را درصدی 1.4 کاهش

  .بزند رقم را یدرصد 8 رشد و کرده طی را بهبودی روند 2121 سال در تجارت حجم

 درصد و  1.3معادل  2121در کشورهای پیشرفته در سال  )تورم( کنندهشاخص مصرفرشد است که بینی شده پیش

بینی قبلی بوده که درصد کمتر از پیش 1.2درصد باشد که در هر دو دسته  4.4کشورهای نوظهور و در حال توسعه 

 است. 2121ناشی از افت بیشتر تقاضای داخلی کشورها در سال 

 افت خواهد  درصد 5/11 ،2121 سال دوم ماهه سه در( شودمی گیریاندازه کار ساعات با که) جهانی کار شاخص

 .است وقت تمام کارگر میلیون 315 معادل کاهشی که ،کرد

 سرتاسر در فقر سمت به را نفر میلیون 135 تا 48 اقتصادی، انقباض که است آن از حاکی کارانهمحافظه برآوردهای 

 فقر جهانی نرخ که باشد بعد به 1118 سال از سال اولین 2121 سال شودمی باعث امر این. داد خواهد سوق جهان

 بسیار قتصادیا انقباض از ناشی فقر تأثیر یابد، افزایش نابرابری اگر که است آن توجه جالب نکته. یابدمی افزایش

 83از  فقیر افراد تعداد یابد، افزایش درصد 2 کشورها همه در جینی ضریب اگر مثال، عنوان به .شد خواهد بدتر

 نرخ یابد، افزایش درصد 2 کشورها همه در جینی ضریب اگر همچنین،. یابدمی افزایش نفر میلیون 211 به نفر میلیون

 متوسط طور به ،اقتصادی رشد قباضان و مهار اقدامات شدت افزایش با جمعیت پایین دهک درصد 41 درآمد رشد

 .یابدمی کاهش دیگر درصد 2.7

 دیگر، طرف از. نیست عادی امری شرایط معمولی، در معین کشور یک در درصد 2 میزان به جینی ضریب افزایش 

 بحران در غیرممکن سناریو یک این حال، این با. است نشده ثبت هرگز کشورها همه در درصدی 2 همزمان افزایش

 اقتصاد در شاغل نفر میلیارد 1.6 حدود معیشت که است داده هشدار اخیراً ،کار المللیبین سازمان. نیست کنونی

 خواهد نابود( هاقرنطینه دلیل به کار ساعات کاهش) فعلی روند ادامه با( جهانی کار نیروی از نیمی تقریباً) غیررسمی

 منجر وخیم مدتطوالنی تبعات به تواندمی( نابرابری) باال جینی ضریب هاینرخ در فقر افزایش کلی، طور به. شد

 .نماید متزلزل هامدت تا را جهانی سالمت و تغذیه آموزش، سیستم که شود

 آیا اما، کردند انتخاب را شدید قرنطینه گزینه هستند، مواجه ویروس تهدید از اطمینان عدم با که هادولت از برخی 

 انتخاب توانندمی هادولت آیا و باشد؟ توسعه حال در کشورهای در پایدار استراتژی یک اساس و پایه تواندمی قرنطینه

 انندم تبعیض بدون) توسعه حال در کشورهای در قرنطینه راهبرد که است آن از حاکی شواهد باشند؟ داشته بهتری
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 پذیرش دنبو پایین صورت در کامل رنطینهق ،از سوی دیگر. است ثرؤم کمتر و ترپرهزینه( یافته توسعه کشورهای

 . شودمی بیماری سوم یا دوم هایموج به ابتال احتمال افزایش و مهار زمان مدت افزایش به منجر و بوده ثمربی عمومی

 تواندمی نهقرنطی. باشد پرهزینه بسیار تواندمی انسانی و اقتصادی نظر از کامل قرنطینه توسعه، حال در کشورهای در

 به می،غیررس و فقیر کارگران هایخانواده است ممکن همچنین،. شودنیز  مشاغل تعطیلی و گسترده بیکاری به منجر

 تیدول منابع رفتن دست از این، بر عالوه. دهد قرار بیماری و جرم گرسنگی، خطر معرض در را روزمزد کارگران ویژه

 کاهش ار ایمنی و آموزش بهداشتی، هایمراقبت در حیاتی خدمات سایر ارائه توانایی ها،قرنطینه دلیل به خصوصی و

 انه،خ زنان در بیشتر زایمان به منجر دهد که قرنطینهنشان می پاکستان و هند در اولیه شواهد مثال، عنوان به. دهدمی

 . تاس شده سل و سرطان درمان به کمتری پایبندی و کودک یسازبیمارستان و درمانگاه جهت ایمن به مراجعه عدم

  دارد؟ وجود نیز دیگری هایگزینه ،بدیلبی و سخت سرکوب هایروش از غیر به آیا که است این سؤال بنابراین،

 امپریال الجک پاسخگویی )تیم جهان اپیدمیولوژیک هایتیم برترین از یکی سؤاالت، این به پاسخگویی راستای در

 مطالعه جهان کشورهای از گروه یک در را میر و مرگ میزان بر جایگزین هایاستراتژی از حاصل نتایج (،11-کووید

توضیح  قابل هاآن جمعیتی ساختار توسطدر بین کشورها  ردریافتند که اختالف مرگ و می همکارانش و واکر. اندکرده

 . است

. است ترپایین دارند کمتری درآمد که کشورهایی برای میر و مرگ نرخ اوالً، دهدمی نشان اپیدمیولوژیک هایبینیپیش

 ظحف دستاوردهای ،ثالثاً و یابدمی کاهش کشورها همه برای میر و مرگ میزان ،مهار اقدامات شدن شدیدتر با ،ثانیاً

 یا کم درآمد با هایکشور در واقع در. یابدمی کاهش درآمدی سطوح اقدامات با شدن شدیدتر اثر در هاانسان جان

 قرنطینه توانمی که کوتاه زمانی هایدوره بجز) شد خواهد کمتر رعایت به منجر احتماالً ترسختگیرانه اقدامات متوسط،

 به و یبهداشت هایمراقبت کمبود گرسنگی، اثر انسانها در جان رفتن دست از به منجر آن بر عالوه و( کرد تحمیل را

 . شودمی شدید فقر کلی طور

 اییژهو اهمیت یابد،می کاهش درآمد سطح با( صد در صد قرنطینه) شدیدتر اقدامات اقتصادی مزایای که یافته این 

 است کمتر پایین درآمد با کشورهای در میر و مرگ نرخ ،اوالً :است شده بیان مسأله این توجیه برای دلیل سه. دارد

 به یبهداشت هایمراقبت ظرفیت که کشورهایی در بیماری شیوع مهاراقدامات  ،ثانیاً. است ترجوان آنها جمعیت زیرا

 دیدترش اقدامات( تغذیه و کار هزینه جمله از) فرصت هزینه ،ثالثاً. است مفید ترکم ،است کمتر توجهی قابل میزان

 با تماس بدون را خود اصلی نیازهای ترراحت توانندمی ثروتمندان ساده، عبارت به .است بیشتر فقیر افراد برای

 هایرصتف به نیاز خود خانواده سفرهبرای  غذا تأمین برای فقیر فرد یک است ممکن کهحالی در نمایند، تأمین اجتماع

 .)حضور در اجتماعات( دارد جمع میان در درآمدزایی
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 مرگ و 11-کووید از ناشی میر و مرگ بین انتخاب توسعه، حال در کشورهای برای بهینه استراتژی انتخاب چالش 

( قرنطینه) شدیدتر اقدامات دارند، باالتری درآمد و ترمسن جمعیت که کشورهایی برایبنابراین  .است معیشت از ناشی

 گذاریفاصله) ترمعتدل اقدامات تر،جوان جمعیت با فقیر کشورهای برای کهحالی در ،باشد بهینه است ممکن

 .باشد راهکار بهترین است ممکن( اجتماعی

 از دهستفاا .نماید ترآسان ار یاقتصادهای زیان و عمومی سالمت بین مبادله تواندمی هوشمندانه اقداماتدر این میان 

 آلودگی تراکم تشخیص برای اطالعاتی هایفناوری از استفاده مانند) هدف گروه مهار برای هوشمند هایراهکار

 اجتماعات کردن محدود در کنار...(  و آنالین آموزش آنالین، خرید سفارشات اجباری، انزوا با انطباق و احتمالی

 هاینمونه از آزمایش انجام خاص، هایبیماری دارای افراد و سالمندان مانند پذیرآسیب هایگروه از محافظت گسترده،

 و یانسان تلفات از تریمعقول ترکیبشود و ... باعث می هاآن جداسازی و آلوده افراد کردن مشخص برای تربزرگ

 .برای کشورها شود اقتصادی هایزیان

 : پیشنهادات

بیماری کرونا بصورت قرنطینه کامل برای کشور ممکن های این تحقیق، انجام اقدامات مهار شیوع بر اساس یافته -1

ی هوشمندانه گسترش و تعمیق اقدامات مهار به شیوهلذا خواهد داشت، های اقتصادی زیادی به همراه است زیان

)حرکت به سمت دولت الکترونیکی کامل، انجام کلیه امور حضوری به غیرحضوری نظیر دریافت احراز هویت و یا 

سی که در شرایط فعلی متقاضیان زیادی دارد، پرداخت سود سهام بصورت الکترونیکی بدون حضور دریافت کد بور

ی هایمجازی، گسترش خریدهای آنالین با ایجاد انگیزه ها بصورت کامالًها و دستگاهها، جلسات وزارتخانهدر بانک

های اقتصادی را کاهش دهد و هم اینکه تلفات انسانی را به حداقل تواند هم زیاننظیر کاهش مالیات و غیره( می

 برساند.  

به ذیر پاقشار آسیب از بسیاری برای جدید کار سریع یافتن اندازچشم ،مدتی تا کرونا پسا دوران در که آنجا از -2

 ستمزدد هب ناچاری سر از کار نیروی اینکه از تاافزایش دهد  را بیکاریبیمه  زمان مدت بایددولت  ،افتدتعویق می

 نیاز وردم تقاضای بهبود لذا و خرید قدرت به صورت این غیر در زیرا ؛شود جلوگیری دهد تن استاندارد از ترپایین

 . خواهد دید آسیب تولید رونق

یش از گذشته ب بایستی هاآن به دادن خاطر اطمینان و انگیزه بازگشت راستای در نیز کارآفرینان از حمایت هایبسته -3

  .مد نظر قرار گیرد

 شدت به هاآن کار بازار اندازچشم که جوانی نسل از حمایت و مدتطوالنی رکود وقوع ریسک از جلوگیری برای -4

 ازارب بازسازی زمانهم. الزم و ضروری است ،برای بهبود وضعیت اقتصادی کالن حمایتی هایسیاست ،دیده آسیب

 .دارد ضرورت آینده هاینسل برای اساسی گذاریسرمایه یک عنوان به ترمقاوم و بهتر شیوه به کار
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 ندهست مهار اقدامات تأثیر تحت هم هنوز که هاییبخش برخی از حمایت ادامه مدتکوتاه در کرونا، پسا دوران در -5

 منض گیرد، قرار اولویتدر  نیازمند افراد از حمایت که است مهم اما. است حیاتی بسیار ،رفاه و شغل حفظ برای

 استخدام ،هاهبنگا از حمایت با و شود انجام توانمند افراد برای کار به دوباره بازگشت برای هاییانگیزه است الزم اینکه

 حیاتی بسیار ،تحرک عدم و بیکاری مدت طوالنی هایرنج از جلوگیری برای امر این. شود فراهم جدید شاغالن

 به نیاز کار محیط در ایمنی و بهداشتی اقدامات اجرای برای ،کوچک هایتشرک ویژهه ب مشاغل عالوه،ه ب. است

 .دارند پشتیبانی
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