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 (۱۳۹۹ پایان خرداد ماه) مدتکوتاهخالصه پیشنهادات اقتصادی 

 تهران ، صنایع، معادن و کشاورزیاز طرف اتاق بازرگانی

 

  :و مبانی نظری مقدمه

در طراحی کند. برای کاهش اثرات منفی اقتصادی کرونا را مطرح می« مدت و فوریکوتاه»های ای از سیاستطرح حاضر مجموعه

مدیریت »های سیاستی عمدتا معطوف به بسته نوع اولهای سیاستی را متصور بود. بستهتوان دو شکل از های اقتصادی میسیاست

های ، سیاستهاهای بهداشتی و انسانی ناشی از این بحران است. در این بستهو کاهش ریسک« گسترش اپیدمی و درمان مبتالیان

معطوف به حوزه اقتصاد  ولی عمدتا   هابسته وع دومنهستند. « تخفیف و مدیریت اپیدمی»در خدمت هدف اصلی یعنی اقتصادی 

ازگار باید س ها هم نهایتا  ها( و با هدف کاهش اثرات منفی معیشتی و اقتصادی بحران کرونا است. هر چند این سیاست)خانوارها و بنگاه

های اولیه ها و محدودیتاقعیتها توجه به برخی ودر طراحی این سیاست و در خدمت هدف اصلی جامعه یعنی مدیریت بحران باشد.

 ضروری بوده است:

 

ف های کالسیک معطوهای منفی هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا خواهد شد. بنابراین سیاست( فراگیری کرونا باعث شوک۱

ه لف به کار گرفتهای مختها در حوزهای از سیاستبه تحریک تقاضا یا تحریک عرضه به تنهایی کافی نخواهند بود و باید مجموعه

شبکه بانکی و نهادهای عمومی  بانک مرکزی، توسط دولت، هدفمنداعتباری و مالی های انبساطی پولی، سیاستبه طور خاص  شود.

 باید دنبال شوند. غیردولتی

 

دولت تشدید  ایهای بودجههای خصوصی، محدودیتگیری از بنگاه( با توجه به کاهش شدید درآمد نفت و محدود شدن مالیات۲

 ها مد نظر قرار گیرد.شده و باید در طراحی سیاست

 

در شرایط بحرانی این وظیفه جامعه است که  ( توجه به تامین معاش حداقلی خانوارهای ایرانی از چند جهت کلیدی است. اوال ۳

 برای اقشار با سطح اقتصادی ضعیفتامین حداقل معاش انگیزه خروج از منزل  شود. ثانیا مطمئن شود بحران منجر به گرسنگی نمی

، کمک به کند. ثالثا  تر و موثرتر اپیدمی عمل میش به عنوان ابزاری برای کنترل بهدهد و خودو نیازمند کار روزمره را کاهش می

تصاد از ه خروج اقهای فعال در زنجیره تولید مواد پایه )غذایی و بهداشتی( را باال نگه داشته و بتامین معاش، سطح تقاضا برای بنگاه

 کند. رکود کمک می

 

فتن دانش و ها و از دست رهای دارای ذخیره دانش و مهارت( احتمال ورشکستگی این بنگاهبنگاه ها )خصوصا ( کمک به بنگاه۴

 دهد.ها را کاهش میسرمایه انباشته در آن
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های های اقتصادی است. سیاستبرای تشدید رکود در فعالیتهای احتیاطی، خود عاملی ( عدم اطمینان به آینده و تمایل به حرکت۵

 نظر داشته باشد.ها را هم مددف کاهش عدم اطمینانباید ه مدتاقتصادی کوتاه

 

مورد توجه قرار دهد.  ها راهای موجود در این سیاستی عوامل به انگیزههاالعملگذار باید مبانی رفتاری و عکسستسیا( ۶

 د.باش« دارمدت»در طول زمان و باالخره « ندهغیرفزای»، «های هدفگروهمعطوف به »، «مشروط»ید تی بای حمایهاپرداخت

 

 سیاست اقتصادی: لزوم و اهداف بسته

 آثار این شوک شامل موارد زیر خواهد بود:ماه( مرتفع گردد،  ۶تا  ۳مدت )بین با فرض اینکه این بیماری در کوتاه

o های اقتصادیبخش ولید و نرخ رشد اقتصادی در عمدهتو کاهش  تشدید رکود 

o افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال 

o پایین و نیز افراد بیکار شده کافزایش فقر و کاهش توان تامین حداقل معیشت برای خانوارهای سه تا چهار ده 

 یا مبتال به بیماری

 های اقتصادی هستیم:اقتصادی نیازمند دو دسته از سیاست هایبه منظور کاهش اثرات مخرب این بحران بر فعالیت

 های عاجل برای یک الی دو ماه آینده به منظور جلوگیری از بروز بحران بسته سیاست .۱

 .۹۹ماه پایانی سال  ۹ رکود و ایجاد رشد پایدار برای  های اقتصادی خروج ازسیاست بسته .2

 

 :های زیر تمرکز شده استهدفهای عاجل و با در این گزارش روی بسته سیاست

 

  «گیری اجتماعی هوشمندفاصله»ریق ( کنترل موثر شیوع بیماری از ط۱

 تر ظرفیت درمانی کشورچه سریع( افزایش هر۲

 ( اطمینان از تامین حداقل معیشت آحاد جامعه۳

 ( جلوگیری از افزایش شدید بیکاری۴

ه کمک ب ب(کمک به معیشت خانوارها  الف(ها که در سه دسته اصلی سیاست ای ازبا این مقدمه تحلیلی، در این گزارش مجموعه

 د.شوارائه می تنظیم شده، بودجه دولت ج( و هافعالیت بنگاه

 های معطوف به معیشت خانوارهاالف( سیاست
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اعطای کارت اعتبار خرید معادل یک میلیون تومان برای با  دیده از بحرانی آسیبکمک به معیشت خانوارها .۱

 ه.م.ت.(  40حداکثر ) نفرهر 

o :با قابلیت در قالب کاالکارت اعتباری  - نه پول نقد و نه تسهیالت بانکی -ه اعتبار خرید ارائ سبد حداقل معاش

برای  های برخطپلتفرمطرف قرارداد و و مواد غذایی ای های زنجیرهدر فروشگاهمواد غذایی و ضروری خرید 

 دهک پایین( ۵حداکثر نیمی از خانوارها )

o :د.این اعتبارات استفاده شو بازپرداختضمانت د به عنوان توانهای ماهانه مییارانه توضیح 

o باشد. نوبت اول در فروردین ماه و نوبت دوم در خرداد ماه است. میزان اعتبار اعطای این اعتبار در دو نوبت می

قسط  ۱۲تنفس این اعتبار شش ماه است و در  باشد. دورهازای هر نفر مین بهتوما هزار ۵00هر دوره مبلغ 

 شود. بازپرداخت می

o آنالین  یهابرای پلتفرمهای موجود کشور با استفاده از زیرساختوان تجهت تشویق به خریدهای غیرحضوری می

 ل شد. ئدرصد تخفیف قا ۱0خریدهای تلفنی  یا

o تواند نقش موثری در ایجاد زیرساخت برای تامین امنیت غذایی آحاد جامعه داشته باشد. این ابزار همچنین می

مواجه با محدودیت  توان محدودیت بر میزان خرید از کاالهایای و آنالین میهای زنجیرهبه طور مثال در فروشگاه

 شود.نوارها تامین میعرضه را اعمال کرد و مطمئن بود که حداقل نیاز تمامی خا

o  وضعیت  ها به شدت آسیب دیده است و ثانیا درآمد آن گروه هدف در این سیاست فقط خانوارهایی است که اوال

بگیران و کارمندان دولت از دهد. در نتیجه مثال حقوقانداز را نمیاقتصادی آنان اجازه تامین معاش از محل پس

 شمول چنین حمایتی خارج هستند. 

 

 ه.م.ت.( ۱۵حمایتی ) سیاست .2

o دیدهحمایت از معیشت خانوارهای آسیب  

o :نوع حمایت  

 جهت خرید مواد غذایی و ضروریهای نقدی بالعوض کمک

o بندی پرداختمبلغ و زمان : 

 تشخیص اشتباه کاهش یابد.  بهتر است که دو یا سه سطح حمایت را تعریف کرد که هزینه 

  صورت ممکن است افراد در یک ماه تمامی شود. در غیر اینمبالغ به صورت ماهیانه پرداخت

 کنند و در ماه بعد به مشکالت معیشتی برخورد کنند. منابع خود را هزینه

 :ازای هر نفر برای حدود هزار تومان به ۲۵0و  ۱۵0، ۷۵تعریف سه سطح ماهیانه  پیشنهاد

 میلیون نفر در هر گروه ۷

 یابد.ت سه ماه ادامه میها از زمان شروع به مداین حمایت 

o  :مشمولین 

 تماعی اج که دریافتی ثابت ماهانه ندارند و تحت پوشش تامین ۳تا  ۱های اقشار ضعیف دهک

یا بازنشسته نیستند( و توسط وزارت رفاه قابل شناسایی  بگیرنیستند )برای مثال حقوق

 هستند.



4 
 

 آرایشگاه و غیره( که از طریق کارگران روزمزد و کسب و کارهای فردمحور )رستوران، بقالی ،

وزارت رفاه، اداره مالیات و تامین اجتماعی قابل شناسایی  های پرداخت،اطالعات پایانه

 هستند. 

 های دولت، کمیته امداد و بهزیستی و دیگر های معیشتی حاکمیت شامل کمکتمام حمایت

ه یک خانوار محدود ای ثبت گردد که میزان کمک بنهادهای عمومی غیردولتی در سامانه

 باشد.

 

 کارکنان بسترهای الکترونیکی( ثابت )خصوصا  حمایت اعتباری از مشاغل غیر .۳

o  ی اینترنتی هافرممتوسط درآمد افراد از مجموع پلت درصد ۸0پرداخت وام به مدت سه ماه به اندازه حداکثر

 ی مشابههافرمی، الو پیک، استادکار و سایر پلتاسنپ، تپس

o  ی رسمی هایش شمول طرح به تاکسیامکان افزا 

o  ماه آتی با ضمانت سند خودرو یا سایر وثایق مناسب ۱۸بازپرداخت وام از درآمد 

 

 

 و بخش تولید هاهای معطوف به بنگاهب( سیاست

 ه.م.ت اعتبارات(:  20ه.م.ت بودجه و  ۷.۵ی به اجبار تعطیل شده )هامک به تولید و اشتغال بنگاهک .4

o یا افراد پرریسک )بر اساس سن، اندلت مجبور به تعطیل کردن شدههایی که با دستور دوحمایت مالی از بخش 

 بیماری و نوع فعالیت(  سابقه

o  نقل حقوق توسط دولت به تعداد شاغالدرصد( از حدا ۷0تا  ۴0تقبل سهمی )بین 

o  )نیروی کار تا  درصد ۹0داقل میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ ح ۵00اعطای )تا سقف

میلیون تومان( جهت  ۱0ن )هر کارگر با تعداد شاغالو متناسب  ئنماه، بر اساس وثیقه مطم شهریور

های ثابت بنگاه شامل حقوق، اقساط بانکی و اجاره در بازه سه ماهه. بانک پرداخت بخشی از و هزینه

ها در این حوزه دهی آنسب با میزان وامها را متناتواند به صورت موقت ذخیره قانونی بانکمرکزی می

 کاهش بدهد.

o ماه توسط دولت ۳تمزد( برای مدت پرداخت سهم کارفرما از تامین اجتماعی )متناظر با نرخ حداقل دس 

 هایا تعویق آن در این بخش

o .حمایت از افراد پر ریسک مشروط به عدم حضورشان در محیط کار است 

 

 ه.م.ت بودجه(:  ۷.۵) دیدهآسیبی هاحمایت از بنگاه .۵

o از طریق کاهش هزینه سربار  نداکه به علت کاهش تقاضا دچار آسیب شده های اقتصادیحمایت دولت از بنگاه

 :۱۳۹۹نیروی کار تا شهریور درصد  ۹0روط کردن حمایت به حفظ حداقل کارگر و مش

o  و مالیات  ایی که سر وقت بیمههماهه مهلت زمانی مقرر برای پرداخت بیمه و مالیات )بنگاه ۶افزایش

 درصد تخفیف خواهند گرفت( ۱0خود را پرداخت کنند 
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o نامه مالیاتیویق مدت زمان قانونی ارائه اظهارتع 

o خدمات درمانی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع به بنگاه ارائه 

o  پرداخت خواهد کرد.های مرتبط با خدمات درمانی را تنها هزینه مالی این تعویق و هزینه دولت عمال 

o پذیرر ارزش افزوده کسب و کارهای آسیبتعویق سه ماهه پرداخت مالیات ب 

o های فعالها و خطوط جدید برای تامین سرمایه در گردش بنگاهایجاد مکانیسم 

o را تهیه و به دولت پیشنهاد  دیدههای اقتصادی آسیبهای فعالیت و رشتهحوزه ن: اتاق بازرگانی فهرستی ازمشموال

 های کوچک و متوسط خواهد بود.ها روی بنگاهکند. تمرکز اصلی حمایتمی

 

 تقویت زنجیره تامین محصوالت کلیدی .6

o  بازنگری یا تعلیق موقت مقرراتی که باعث کاهش ظرفیت زنجیره تامین محصوالت کلیدی مرتبط با بحران )مثل

ها در کشورهای دیگر نکه مشابه آ هایی از این مواردهشوند. نمونده( میکننتجهیزات پزشکی یا مواد ضدعفونی

زیستی و مقررات نیروی های واردات، مقررات محیطتعرفه یا محدودیتتواند در حوزه هم مشاهده شده است می

 اجرا شود.کار 

 

 افزایش ظرفیت بخش بهداشت و درمان کشور .۷

با توجه به احتمال نیاز کشور به تعداد زیادی تخت بیمارستانی و نیز محیط مناسب برای قرنطینه بیماران با عالیم خفیف 

تواند به صورت موقت در هایی مثل گردشگری میهای بخش خصوصی در حوزهیا افراد با ریسک باال، بخشی از ظرفیت

های توان به عنوان ذخیره پشتیبان تختها میاز ظرفیت خالی هتلخدمت نظام بهداشت و درمان باشد. به عنوان مثال 

 بیمارستانی استفاده شود.

 

 های معطوف به بودجه دولت( سیاستج

 

 ای سهام عدالت و انتقال ارزش آن به صاحبان سهامآزادسازی پله .8

o  هزار میلیارد تومان است )متوسط  ۲00هستند و ارزش روز سهام عدالت حدود  میلیون نفر سهامدار ۵0حدود

 میلیون تومان( ۴هر نفر حدود 

o قدینگی به این بازار، ظرفیت ای داشته است و با توجه هجوم نکنندهسرمایه در یک سال اخیر رشد خیره بازار

 ای وجود دارد. آزادسازی سهام عدالت به صورت مرحله

o ای سهام عدالتحلهآزادسازی مر 

o   هزار تومان  ۶00متوسط -هزار تومان به ازای هر نفر در هر ماه ۲00درصد )حدود  ۵ماهانه حداکثر

 ( تا پایان خرداد ماه. برای هر خانوار

o ای به صندوق قابل معامله در بورس تواند به صورت مرحلهمیی سبد سهام عدالت هاسهام شرکت

ن طرح واگذار گردد. نکته حائز اهمیت این است که ق به مشموالمنتقل شود و واحدهای این صندو

گردد و بازارگردان صندوق باید پس از میاین صندوق فقط برای تسهیل فروش سهام عدالت ایجاد 
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، اقدام به فروش سهام در بازار و ابطال واحدها نماید و لذا پس به مرور زمان اندازه صندوق هاخرید واحد

 گردد.میصورت یک نهاد غیرکارای پر قدرت به بازار سرمایه کشور تحمیل این کاهش یابد. درغیر

 

 اضطراری کرونا بیمه بیکاری .۹

o  ماه( بدون نیاز به طی مراحل اداری دست و پاگیر ۳گسترش شمول حمایت از بیکاران به مدت محدود )حداکثر 

o فرما به بیمه بیکاریامکان ورود موقت مشاغل خویش 

  

 بهداشتی و مراقبتی به کسب و کارهاارائه خدمات  .۱0

o یهاو شهرکغربالگری بهداشتی و ارایه تاییدیه فعالیت جهت مراکز تولیدی بزرگ  سیاری هااندازی تیمراه 

 صنعتی

o و ادارات به صورت متمرکز و غربالگری روزانه های مستمر از کارکنان شرکتهاانجام تست 

o  ارائه محصوالت بهداشتی استاندارد برای حفظ سالمت کارکنان 

 

 خودروها مالیات بر تردد .۱۱

o چنان مولدترین فعالیتهمهای ضروری تعریف شده، عالوه بر فعالیتتوان های اجتماعی، میجاییهبا اعمال مالیات بر جاب

 ها را حفظ نمود.

o کند. ، منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از کرونا را فراهم میی خودروهااین مالیات، عالوه بر کنترل رفت و آمدها 

o خوان خودرو است. ی پالکهاشیوه کنترل تحرک در این برنامه، استفاده از دستگاه 

 

دولت برای کاهش اثرات منفی بحران  ای از اقدامات اولیه و فوری در سه سطح خانوار، بنگاه ودر این سند، مجموعه گیری:نتیجه

 ها اثرات مهمی در سطح بودجه دولت و متغیرهای اقتصاد کالن )هماننددنبال کردن این سیاست طبعا  مدت ارائه شد. ا در کوتاهکرون

 ها مورد توجه قرار گیرد.ه سیاستباید در ارزیابی هزینه/فایدتورم( دارد که عرضه اعتبارات و 

 

 اناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهر

 ۱۳۹۹فروردین 

 

 


