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Abstract 

The COVID-19 pandemic became widespread in most countries of the world in late 
2019. In addition to human casualties, it has also affected the economies of 
countries. According to IMF, the world economic growth in 2020 was -3.5 percent. 
However, the GDP’s growth rate of the Iran economy for 2020 has been positive 
and was reported as 1.5 percent, but there is evident that the economy has been 
affected by the coronavirus.  In this paper, we evaluate the effect of the COVID-19 
pandemic on the production, employment, and value-added of the economy of Iran 
by using the hypothetical extraction method of Dietzenbacher & Lahr (2013) and the 
Input-Output general equilibrium model of Zaytseva (2000). We have used the data 
from the input-output table of the Iran Central Bank in 2016 and the employment 
figures of the Statistics Center of Iran. The results show that the production and the 
value-added of the economy will decrease by 4.3 and 4 percent respectively. Among 
the value-added components, mixed-income and net operating surplus experienced 
the highest declining growth rate. Also, about 6.5 percent of the country's employees 
have been affected directly and indirectly by the Coronavirus. 
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 اقتصاد اشتغال و تولید بر 19 -کوويد ويروس شیوع آثار سنجش
 ايران

 ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه اقتصاد  گروه دانشيار،  جهانگرد اسفنديار
  

 ایران تهران، نگريهآیند و توسعه هايپژوهش مرکز اقتصاد، پژوهشگر  کاکائی جمال

  چکیده
  اقتصاد ،(وميرمرگ و ابتال) انساني تلفات بر عالوه .شد فراگير جهان کشورهای اکثر در 2019 سال اواخر در 19-کوويد

  2020 ســال در جهان اقتصــادی رشــد پول الملليبين صــندو  آمار براســاس .اســت داده قرار ثيرتا تحت نيز را کشــورها
 درصــد 5/1 حدود ســال اين در ايران داخلي ناخالص توليد آنكه وجود با .اســت بوده منفي صــددر 5/3 حدود ميالدی
  عامليت الگوی از اســتفاده با اســت آن پي در مقاله اين رو،اين از .اســت مشــهود گيریهمه اين آثار اما اســت، بوده مثبت
  آثار (2000) زايتســف از اســتفاده با ســپس و (2013) لهر و ديازنباخر هافعاليت فرضــي حذف رويكرد و ندهتاســ -داده
شتاال  ،(توليد) ندهتاس  روی سال  يک طي کرونا بيماری شيوع  صادی  هایبخش افزوده ارزش و ا   اجزای يکتفك به اقت
  هایداده و مرکزی بانک 1395 ســال فعاليت در فعاليت آماری ســتانده -داده جدول از منظور همين به .کند بررســي آن

شتاال  ستفاده  ايران آمار مرکز ا ست  آن از حاکي يجتان .شود مي ا صاد  کل افزوده ارزش و ندهتاس  ا  حدود يب،ترت به اقت
  رينتبيش با («خالص)عملياتي مازاد و مختلط درآمد» افزوده، ارزش اجزای ميان در .کندمي پيدا درصــدکاهش 4 و 3/4

ستقيم  طور به همچنين .شود مي مواجه نزولي رشد  ستقيم  و م   گيرهمه بيماری از کشور  شاغالن  درصد  5/6 حدود غيرم
 . اندشده ثرتام کرونا

 .  ستانده -داده جدول اشتغال، افزوده، ارزش تولید، کرونا، ویروس ها:کلیدواژه

 . JEL: C5، D57، F4، H12، H29، L8 يبندطبقه
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  مقدمه .1
 ميرومرگ هارمچ يک حدود که هستند وميرمرگ اصلي عوامل از يكي گيرهمه هایبيماری
 هایبيماری گسترش داروسازی، صنعت عمده تحوالت وجود با .شودمي شامل را جهان
 رهایتارف يرتاي شهرها، کالن شهرنشيني، تجارت، و سفر افزايش شدن، جهاني دليل به عفوني
 .است افزايش حال در هابيوتيکآنتي از نادرست استفاده و زابيماری عوامل احيای انساني،
 هایيماریب گسترش عوامل از يكي اقتصادی پيوندهای داد نشان کرونا گيرهمه بيماری عشيو

 هایيماریب .کنندمي تهديد را کشورها اجتماعي و اقتصادی ثبات راحتي به و است عفوني
 در مشابهي آثار خوکي و (H1N1) آنفوالنزای و سياه مرگ سارس، مانند نيز پيشين ونيفع

 . (2021 ،1همكاران و )شانگ است کرده يجادا جهان سراسر
 نيز راناي در بيماری اين بروز جهان، مختلف نقاط در کرونا بيماری شيوع بحران پي در 
 در آن شدن پديدار از بعد ماه يک به قريب و (2020 فوريه 18) 1398 بهمن 29 ريختا در
 باعث نآ از ناشي اعياجتم ترس و کرونا ويروس شيوع .شد ييدتا رسمي مراجع توسط چين
 شديدی افت با هاآن برای تقاضا و بيفتند رونق از وکارهاکسب از بسياری که است شده
 اياالت هایتحريم وجود با 1397 سال در که خدمات بخش که ایگونه به ؛شود روروبه
 آخرين در را منفي رشد شديدترين ،بود کرده تجربه را درصدی 3/1 رشد آمريكا متحده
 مربوط دماتخ مثال، عنوان به .کند تجربه ،بود يافته شيوع کرونا بيماری که 1398 سال فصل
 در بود رسانده ثبت به را درصدی 13 /2 رشد سوم، فصل در که بيمه و مالي هایفعاليت به

 نزول شديدترين حال، اين با .کرد نزول 1397نتازمس به نسبت درصد 9 /4سال چهارم فصل
 اجتماعي، عمومي، خدمات ساير» زيربخش به مربوط 1398 ناتزمس در خدمات گروه

 به 1397 سال در مشابه فصل به نسبت بخش اين افزوده ارزش .است «2خانگي و شخصي
 . شد کاسته درصد 3/11 ميزان
 هاینيهب بودن پايين المللي،بين هایتحريم از اعم داليلي به حاضر حال در ايران اقتصاد 
 و هااپيدمي ها،بيماری بروز همچنين .دارد قرار ایويژه شرايط در قبيل ناي از موارد و توليد

                                                           
1. Shang et al. 2021. 

های اتحاديه اصناف، خدمات موسسات لباسشويي، قاليشويي، های مذهبي و سياسي، فعاليتاين گروه شامل فعاليت - 2

ها و خدمات خانگي مستخدمين، رانندگان ها و پاساژو سونا، دفاتر شهرکها، حمام خدمات آرايش و پيرايش، گورستان

 شود. ها ميو نظاير آن
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 وجاجاع با را اقتصادی تعامالت ،دارند زابرون شوک ماهيت معموالً که اقتصاد در هاپاندمي
 از روناک فراگير بيماری اقتصادی آثار سنجش برآورد رو،اين از .کنندمي روهروب )اختالل(
 .کند کمک گذارسياست به بتواند سازیتصميم يندآفر در که بوده ورداربرخ بااليي اهميت

 جداول و متقابلند پيوندهای دارای همديگر با اقتصادی هایفعاليت اکثر اينكه به توجه با
 ،رواين از ؛دهندمي پوشش را سال يک زماني دوره هافعاليت پيوند عالوه نيز ستانده -داده
 مقاله منظور همين به .شود استفاده زمينه اين در ستانده -داده الگوهای مزيت از توانمي

 رهایمتاي بر کرونا ويروس شيوع آثار ارزيابي به شده بيان الگوی از بردن بهره با حاضر
  .پردازدمي -اشتاال و افزوده ارزش توليد، -کالن اقتصاد

 ربيتج مطالعات بر یمرو و نظری چارچوب و مقدمه که است صورت اين به مقاله ساماندهي
 جيتان تحليل و تجزيه و آماری هایپايه .اندشده ارائه دوم و اول هایبخش در ترتيب به

 یگيرنتيجه و بندیجمع به نيز پنجم بخش و شوندمي شامل را چهارم و سوم هایبخش
 . است شده داده اختصاص

 تجربي مطالعات بر مروري و نظري چارچوب .2
مواجه  يماری عفوني و حاد تنفسي گوناگوني جهان را با مشكالت عديدههای اخير بدر سال

ي ای که نگرانساخته است و موجب از دست رفتن تعداد زيادی از مردم شده است؛ به گونه
در  21در اوايل سده  1گير آنفلوآنزای را ايجاد کرده است؛ مانند سارسبازگشت بيماری همه

 (. 2008، 3در هند )ميالن و آريندام 1994( سال 2)سوراتچين و شر  آسيا و بيماری طاعون 
مات گذارد. اقداگير آثار اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت را بر جای ميهای همهبيماری 

سازی امكانات بهداشتي، جداسازی موارد عفوني گيری شامل قرنطينه، آمادهبرای مهار همه
های سيستم ي است. همچنين شامل هزينههای اجرايهای انساني و هزينهو رديابي تماس

ر اينكه گير عالوه بهای همهبهداشتي برای ارائه امكانات بهداشتي به بيماران است. بيماری

                                                           
 پيک با عامل ويروسي ازالريه آتي( يا سندرم تنفسي حاد با بروز ناگهاني يک نوع ذاتSARS) بيماری سارس -1

 ده و با شيوع در منطقه شر  آسيا به بيش ازباشد که از يكي از اياالت جنوبي چين آغاز شها ميخانواده کرونا ويروس

 (.1381)قانعي و همكاران،  .کشور جهان منتقل شده است 30

اولين نفر بيمار در آن شناسايي شد. اين  1994سپتامبر سال  19سورات يكي از شهرهای غربي هند است که در  -2

 شود.بيماری طاعون معموالً به اين اسم نيز شناخته مي

3- Milan Brahmbhatt and Arindam Dutta (2008) 
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تواند منجر به کاهش درآمدهای مالياتي و نگرانيدهد همچنين، ميها را افزايش ميهزينه
را تر است؛ زيتر پررنگی پايينهای مالي دامن بزند. اين مهم در ميان کشورهای با درآمدها
ستاني نيازمند بهبود است. اين محدوديت منابع مالي در اين کشورها بيشتر و سيستم ماليات

های بهداشتي مشاهده شد؛ زيرا هزينه 2در ليبريا 1شدت آثار اقتصادی در زمان شيوع ابوال
  قتصادی ناتوان بود.افزايش يافت و دولت در افزايش درآمدها به دليل قرنطينه و زوال ا

کار  های اقتصادی به دليل کمبود نيرویگير يكي از شوکهای همهطي دوران بيماری 
ومير و رفتار ناشي از ترس است. غير از کمبود نيروی کار، ناشي از بيماری، افزايش مرگ

ونقل، تعطيلي و قرنطينه عمومي، محدوديت تجارت و مسافرت و کاهش اختالل در حمل
 (. 2021شوند )شانگ و همكاران،المللي نيز موجب کند شدن اقتصاد ميات بينمرود
های اخير تحت تحريم اقتصادی آمريكا بود و کمتر در جريان اقتصاد ايران در سال 

ا در سطح گرفت، اممبادالت بين المللي قرار داشت و کمتر از اين حيث تحت تاثير قرار مي
بين مرزی کاال، خدمات، دانش، افراد، سرمايه مالي، جهاني، اقتصاد کشورها با گردش 

شوند. المللي و نرخ ارز به يكديگر متصل ميگذاری مستقيم خارجي، بانكداری بينسرمايه
ار ها مكانيسمي برای انتشاقتصادها از طريق باورها نيز با يكديگر ارتباط دارند. همه اين

هستند. در داخل کشورها نيز گردش گيری بحران اقتصادی های اقتصادی، يا همهشوک
ی های پزشكي و اقتصاددهنده برداری از جنبهزياد نشاناحتمال برخي از موارد اشاره شده به

ادها دهنده اقتصهای ارتباطدهد. انواع کانالها را به يكديگر ربط مياست که آن 19 -کوويد
ها، تجارت، قيمت ها و موسسات مالي، بخش مالي غيربانكي،عبارتند از: بانک

 (.2020، 3مائورو)بالدوين و دی های مهاجرت و سفر، نرخ ارز و جريان سرمايهمحدوديت
ها و ، شوک19 -های مزبور يا کوويدگيری يک بيماری مانند بيماریاپيدمي يا همه 

ها و پيامدهای آن شوک تواند داشته باشد. در ادامه ايناثرات مخرب )منفي( اقتصادی مي
 . ائه خواهد شدار
 
 

 هاي اقتصادي در زمان اپیدمي. منشا شوک2-1

                                                           
1- Ebola 

2- Liberia 

3- Baldwin, R. & di Mauro,B. 
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 . شوک ناشي از مریض شدن مردم2-1-1
ها، اثرات اقتصادی ناشي از اقدامات عمومي و خصوصي مانند بسته شدن مدارس و کارخانه

 ها. ها و قرنطينهمحدوديت مسافرت

 . اثرات رواني ناشي از شیوع یک بیماري2-1-2
. تبع آن بر اقتصاد کشورها داردن ويروس اثرات زيادی بر اقتصاد جهاني و بهگيری ايهمه

 های اقتصادی از سه طريق بر اقتصادها در قالب شوکگيریچارچوب مفهومي تاثير اين همه
 اثر خواهد گذاشت که عبارتند از: شوک عرضه ، شوک تقاضا و شوک بر زنجيره تامين. 

 طرف عرضه . شوک2-1-2-1
تقيم گذارند. تاثير مسوکارها تاثير ميهای طرف عرضه در اقتصاد بر توليد و کسبشوک 

ها و ادارات مشاهده کرد. توان در مواردی مانند تعطيلي مدارس، شرکتشوک عرضه را مي
های بزرگ ژاپني ، بسياری از شرکت19-های پراکنده از موارد ابتال به کوويدپس از گزارش

رعت سر دادند که به کار خود در خانه ادامه دهند. اين شيوه کاری بهبه کارمندان خود دستو
وری را هرههای مسافرتي، بها و ممنوعيتگسترش پيدا کرد. از ديدگاه اقتصادی، اين تعطيلي

د. با شودهد، چون به نحوی باعث کاهش موقت اشتاال افراد ميطور مستقيم کاهش ميبه
مروزه های اطالعاتي، او توسعه فضای مجازی و پايگاهوری ديجيتال گسترش و توسعه فنا

توان غيرحضوری و از راه دور انجام داد. اما حضور انسان در محيط بسياری از کارها را مي
خصوص برای رسيدگي به کارهايي که نياز به حضور مستقيم و فيزيكي دارند، الزم کار به

يلي نظير تعط-کاهش شيوع بيماری سالمت عمومي باهدف است. ديگر اقدامات مربوط به
دهد؛ زيرا کارگران طور غيرمستقيم ميزان اشتاال را کاهش ميبه -هامدارس و دانشگاه

مجبورند در خانه بمانند تا از کودکانشان مراقبت کنند. يكي ديگر از عوامل غيرمستقيم در 
ان سرکار رشکاهش موقتي اشتاال، غيبت افرادی است که برای مراقبت از بستگان بيما

روند. اين اتفا  به دليل سياست رايج کنوني مبني بر قرنطينه خانواده مبتاليان و کساني نمي
طرف عرضه زماني های وارده بهدهد. شدت اين شوککه با آنان در ارتباط بودند، رخ مي
 يابد. شود، افزايش ميکه به کارکنان بهداشتي مربوط مي

 هاي طرف تقاضا. شوک2-1-2-2
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 تفكيکبرطرف تقاضا از دو جنبه عملي و رواني قابل 19-گير کوويدشوک بيماری همه
است. شوک عملي بدان معناست که برخي از مشتريان بدليل جلوگيری از ابتال از ورود به 

کنند و به همين ترتيب، برخي خدمات درب منزل نيز به حالت تعليق فروشگاه خودداری مي
تريان کمتر به کاالها دسترسي خواهند داشت. البته بخشي از آن در آيند؛ بنابراين، مشدرمي

شود. شوک رواني آن های ديجيتالي و تحويل درب منزل جبران ميقالب توسعه فناوری
-کوويد ها در مواجهه با بالتكليفي حاصل از شيوع ناشي از آن است که مشتريان و شرکت

 . را در پيش بگيرند« احتياط و صبر»ه ، تمايل دارند شيو2008، مانند بحران سال 19
، مردم و 2009 -2008های های گذشته مانند فروپاشي بزرگ تجاری سالدر بحران 

ها را به تعويق انداختند. اين کار گذاریها از خريد کردن خودداری کردند و سرمايهشرکت
راد تباطات شخصي افالمللي و ارهای بينکه رسانهويژه وقتيآور باشد؛ بهتواند زيانمي
ک ديگر، شوعبارتزمان و ناخواسته چنين باورهايي را القا کنند. بهطور همتوانند بهمي
ور های تقاضا در دشود. هر يک از اين شوکگير مياز طريق اينترنت همه« احتياط و صبر»

ردم و ماول احتماالً تحت تاثير ضريب فزاينده کينزی تشديد خواهند شد. برای بسياری از 
ها در سراسر دنيا، کار نكردن به معني عدم کسب درآمد است که اين امر يک مانع شرکت

 ها خواهد بود. مهم برای رفع نيازهای آن
باالترين تاثير ناشي از بيماری سارس مربوط به چهار کشور آسيای شرقي، چين، تايوان،  
بع اصلي اين بيماری را داشتند. منکنگ و سنگاپور بود که بيشترين تعداد مبتال به اين هنگ

شوک منفي تقاضا از سمت اقتصادهای بزرگ بود که برای جلوگيری از شيوع بيماری اعمال 
وجود آمده( بود. کاهش شديد گردشگر داخلي و خارجي، کاهش تقاضا برای شده )به
 داشت ها را در پيونقلها و حملها، رستورانفروشي، هتلهای خدماتي مانند خردهبخش

عالوه بر شوک منفي تقاضا  (2003) 2کيبيندر مطالعه لي و مک (.2008، 1)ميالن و آريندام
وکار های کسبکه نقش غالب در اثرات اقتصادی بيماری سارس را داشت به افزايش هزينه

المللي اشاره های بين)مبادله( به دليل اختاللت طرف عرضه و افزايش حق بيمه ريسک سرمايه
، براساس مدل تعادل عمومي اثرات اقتصادی بيماری (2004) 3چو و همكاران . هچنينکندمي

 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد کردند.  7/0سارس برای تايوان را حدود 

                                                           
1- Milan, B. & Arindam, D. 

2- Lee, J. & Mckibbin, W. 

3- Chou, C., et al. 
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 بر زنجیره تامین . شوک2-1-2-3
 شود. به عنوان مثال، چين کهالمللي موجب اختالل در زنجيره تامين ميکاهش مراودات بين

الل در شود؛ ختعنوان يک کارگاه جهاني، يكي از مراکز شبكه تجارت جهاني تلقي ميبه
ورها های توليدی در تقريباً تمام کشتوليد اين کشور منجر به شوک عرضه ثانويه در بخش

های تامين وجود دارد، شوک ای قوی در زنجيرهخواهد شد. با توجه به اينكه بعد منطقه
های ای برای بخشهرحال، اين روابط شبكهبه. ر آسيا احساس شدشدت دزنجيره تامين به

قدرت  رسد و درگيری کشورهای بااقتصادی در مناطق مختلف دنيا بسيار متفاوت به نظر مي
های محدودکننده برای جلوگيری از شيوع اقتصادی باال در هر منطقه و اجرای سياست

اير ونقل هوايي و زميني و سه شبكه حملويروس باعث افت و شوک بر زنجيره تامين از جمل
 شود. های مهم در زنجيره تامين کاالها ميفعاليت
گير کرونا موجب توسعه و گسترش ديجتالي شدن به در کنار آثار منفي، بيماری همه 

ويژه در کشورهای در حال توسعه شده است؛ زيرا با افزايش تهديد انتقال بيماری از طريق 
های رو، تماسي از مبادالت در فضای مجازی رواج يافته است. از اينتماس فيزيكي، بخش

اجتماعي نيز در بسترهای آنالين و لجستيک سازمان يافته ديجيتالي افزايش يافته است. اين 
ي تواند به عنوان يک دارايهای متمرکز را که ميمهم فرصت حياتي برای ايجاد پايگاه داده

 است. بنابراين، تبديل شدن به بخشي از ديجيتال جهاني برای اقتصادی عمل کند، فراهم کرده
گير کرونا از طريق توسعه بسترهای های اقتصادی و اجتماعي و مهار بيماری همهبهبود ثروت

توان گفت، مقابله با چالش بيماری کرونا ديجتال ضروری شده است. به طور خالصه مي
ا اين مهم بسيار موثرتر از پارادايم توسعه انداز توسعه جهاني است؛ زيرنيازمند يک چشم

سازد. همچنين حل کند، چراکه همكاری در سطح جهاني را ضروری ميالملل عمل ميبين
 نگری است. مشكالت ملي و محلي در گرو داشتن رويكرد آينده

 

 . مطالعات تجربي2-2
 گير از تجزيه و تحليلهای همهگيری اثرات اقتصادی بيماریاندازهبرخي از مطالعات حوزه 

رد، استفاده گيهای مستقيم و غيرمستقيم دربر ميای تعادل عمومي را که هزينهدورهاثرات ميان
يرا يابد؛ زگذاری خصوصي و عمومي کاهش ميانداز و سرمايهکنند. به عنوان مثال، پسمي
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يل موثر به دلکار شود، کاهش اندازه نيرویهای پزشكي ميبخشي از منابع صرف هزينه
گيری کنند اندازههمچنين اضافه ميکار.  وری مابقي نيرویبيماری و مرگ و کاهش بهره

پذير نيست. به راحتي امكان 1994و سورات  2003هايي مانند سارس اثرات اقتصادی بيماری
 ههايي که در اثر بيماری ايجاد شده است، مانند هزينه فرصت منابع کها به هزينهبرخي روش
ها دو شوند. اين هزينهاند متمرکز ميگيری مصرف شده است و يا از بين رفتهدر حين همه

های مستقيم ناشي از منابع مورد استفاده برای درمان و گيرند؛ نخست، هزينهنوع در نظر مي
های مراقبت و درمان، خدمات پزشكي و دارو و يا کنار آمدن با بيماری است مانند، هزينه

های فعلي و آينده جامعه از طريق بيماری، از کار های غيرمستقيم که شامل هزينهينهدوم، هز
وری و مرگ کارکنان کاهش بهره ومير زودرس، کاهش توليدات ناشي ازافتادگي و مرگ

  (.2008است )ميالن و آريندام، 
ي ای به بررسدر مطالعات جداگانه (1996) 2( و  سوسارال2000) 1کش و نارسيماهان 

پرداختند. نتايج مطالعات آنان حاکي از آن است،  1994گير سورات پيامدهای بيماری همه
ميليون دالر در تراز تجاری  250موجب کاهش بيش از  -ناشي از ترس-شوک منفي تقاضای 

شهر سورات شد؛ زيرا بسيار از کشورها رفت و آمد و تجارت با آن را محدود کردند، بيش 
صادرات  1994ميليون دالر به قيمت سال  450گردشگری کنسل و  ميليون رزرو 2/2از 

ميليارد دالر برآورد  2کاهش يافت و به طور کلي در مجموع اثرات اقتصادی آن بيش از 
 کردند. 

: حقايق و 19 -کرونا ويروس کوويد»در گزارشي  3اند کامپني مكينزیشرکت مشاوره  
 های اقتصادی در سطح کشورهایسطح بخش به بررسي اثرات بيماری کرونا در« هابينش

هايي مانند گردشگری و مختلف پرداخت. نتايج مطالعه مزبور حاکي از آن است بخش
 اند. و خودروسازی با باالترين شوک منفي تقاضا مواجه شده هتلداری، هوانوردی

ش است که تاثير گستر 4المللي گزارش بانک توسعه آسيايييكي ديگر از مطالعات بين 
بينانه( مدت )خوشسناريو کوتاه دوبر توسعه آسيا را بررسي کرده است که در  19-کوويد

و بلندمدت )بدبينانه( ميزان کاهش توليد ناخالص جهان، چين و ساير کشورها در حال توسعه 

                                                           
1- Cash, R. & V. Narasimhan 

2- Susarla, A 

3- McKinsey & Company 

4- Asian Development Outlook: What Drives Innovation in Asia? Special Topic: The 

Impact of the Coronavirus Outbreak (April 2020) 
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داخلي  بيني کرده است توليد ناخالصآسيايي بجز چين را برآورد کرده است. اين بانک پيش
درصد کاهش يابد. به بيان ديگر، ميزان  1/5و  8/4در سناريوی بدبينانه به ترتيب جهان و چين 
ميليارد دالر خواهد بود.  6/691و  8/4090برای اقتصاد جهان و چين معادل  19-هزينه کوويد

 2/2)معادل  1/200اين ميزان برای سايرکشورهای در حال توسعه آسيا و ساير دنيا به ترتيب 
درصد( خواهد بود. همچنين اين گزارش، نرخ  1/5ميليارد دالر )معادل  1/3199درصد( و 

درصد  3/7و  3/2ميالدی را به ترتيب  2021و  2020رشد توليد ناخالص داخلي چين در سال 
 بيني کرده است. را پيش
کشور  166های اتخاذ شده ای با بررسي سياستدر مطالعه( 2020) 1ناهون و همكارسای 

، يک شاخص تحريک اقتصادی 2، براساس تجزيه و تحليل اجزاء19-کوويددر واکنش به 
های اتخاذ شده، توسعه و معرفي کردند. همچنين ميزان به منظور ترکيب سياست 193 -کوويد

معناداری ميانگين سني، سرانه تخت بيمارستان و سرانه توليد ناخالص داخلي و تعداد کل 
های اتخاذ شده و ارتباط آن با سياست ميان کشوری متقابل OLSموارد را با مدل رگرسيون 

، های جمعيتيبررسي کردند. نتايج مورد حاکي از آن است رابطه معناداری ميان ويژگي
متايرهای اقتصادی و بهداشت عمومي با بسته محرک )حمايتي( اقتصادی کشورها که ارائه 

ني و رهايي که ميانگين سشده است. به عنوان مثال، شاخص تحريک اقتصادی در ميان کشو
  تر است.ها باالتر و سرانه تخت بيمارستاني آنها کمتر، برجستهتوليد سرانه آن

طي دوره قرنطينه  19-المللي که به بررسي آثار شيوع کوويديكي ديگر از مطالعات بين 
 ( 2020) 4همكاران و باروت نوال توان بهعمومي )فاصله گذاری اجتماعي( پرداخته است، مي

 ستانده به بررسي آثار اقتصادی قرنطينه -ای و جدول دادهاشاره کرد که با رويكرد شبكه
اند. نتايج هفته روی توليد ناخالص داخلي فرانسه و ساير کشورهای اروپايي پرداخته 6عمومي 

 ها،ها حاکي از آن است که قرنطينه عمومي اعم تعطيلي اداری، دبيرستانمطالعات آن
درصد توليد ناخالص داخلي فرانسه کاهش  6/5تواند تا ها ميا و ساير بخشهکودکمهد

دهد. همچنين در اين ميان توليد ناخالص کشور دانمارک و بلاارستان به ترتيب کمترين و 

                                                           
1- Ceyhun E., et.al  

2- principle component analysis (PCA) 

3- COVID-19 Economic Stimulus Index (CESI) 
4-(Barrot, J., et. al 
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باالترين تاثير را خواهند پذيرفت به بيان ديگر توليد ناخالص دانمارک طي شش هفته قرنطينه 
 درصد کاهش خواهد يافت.  2/9تان درصد و بلاارس 3/4عمومي 

 «ارزيابي ابعاد اقتصاد کالن شيوع ويروس کرونا»های مجلس درگزارشي مرکز پژوهش 
ش، بيني کرده است. براساس اين گزاردر سه سناريو اثرات اقتصادی بيماری کرونا را پيش

هزار نفر از  6431تا  2870درصد از ستانده اقتصاد کشور تعديل خواهد شد و  11تا  5/7بين 
شاغالن فعلي با خطر از دست دادن شال مواجه خواهند شد. معاونت امور اقتصادی و 

درآمدی بر آثار »ريزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گزارشي ذيل عنوان برنامه
منتشر شده است به طور مختصر  1398که در اسفندماه « شيوع ويرويس کرونا بر اقتصاد ايران

های تجارت خارجي، توليد و اشتاال، ی شيوع کرونا برای اقتصاد ايران در حوزهپيامدها
ها و تورم، مصرف آب، بر  و سرمايه(، قيمت و بودجه، بازارهای مالي )ارز، مسكن، طال

ری پذيبنزين را مورد بررسي قرار داده است. به عنوان مثال، در اين گزارش ميزان آسيب
روش حذف فرضي مورد سنجش قرار گرفته که نتايج  های اقتصادی که براساسبخش

 هایفرآورده و کک ساخت ونقل هوايي، فعاليتحاکي از آن است حذف بخش حمل
به کاهش  ونقل به ترتيب منجرهای پشتيبان حملنفت و انبارداری و فعاليت پااليش از حاصل
 شود. ها ميفروشيدرصدی عمده و خرده 02/0و  04/0، 03/0ستانده 
ستانده و در  -ای برمبنای مدل تعادل عمومي داده( در مطالعه1399ميرنظامي و رجبي ) 

ج اين نتايگير کرونا را مورد بررسي قرار دادند. هفت سناريو، آثار اقتصادی بيماری همه
حمل» ،«هاها و رستورانهتل»های که در اقتصاد ايران به بخشمطالعه حاکي از آن است 

های بيشترين آسيب و به بخش« مواد معدني نفتي وشيميايي و غيرفلزی  توليد»و « ونقل
کمترين آسيب رسيده است. « پست و ارتباطات»و « آالتبر  و ماشين» ،«مديريت عمومي»

بسيار وابسته « هافروشيخرده»و « هافروشيعمده» ،«هاها و رستورانهتل»همچنين سه بخش 
آسيب آن در دو سناريوی بدترين عملكرد و بهترين به عملكرد حكمراني است و اختالف 

عملكرد بيشتر است. در مجموع، کاهش درآمد داخلي کشور براثر شيوع اين بيماری بين 
 درصد بوده است.  63/6تا  65/5

 . روش پژوهش3

 شود؛ زيراها در اقتصاد با ماهيت شوک ارزيابي ميها و پاندميها، ايپدميبروز بيماری
(. استفاده 1399زاست )ميرنظامي و رجبي، ها به تعامالت اقتصادی بروند آنسازوکار ورو
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های عرضه و تقاضا همواره ستانده برای سنجش اثرگذاری شوک -از الگوی تعاملي داده
 -در چارچوب رويكرد دادهرو، در اين مطالعه اين مورد توجه پژوهشگران بوده است. از

( آثار 2013) 1ضي جزئي )تعميم يافته( ديازنباخر و لهرمدل حذف فر ستانده با استفاده از
ررسي مورد ب گيری کرونا بر ستانده )توليد(، ارزش افزوده و اشتاالهای ناشي از همهشوک

(، تاييرات ارزش افزوده به تفكيک 2000) 2زايتسف الگوی افرازاست. همچنين، بر مبنای 
 اجزای آن برآورد شده است. 

 هاي اقتصاديستانده، ارزش افزوده و اشتغال فعالیت . احصاء تغییرات3-1
 متايرهای بر کرونا گيرهمه بيماری اقتصادی آثار بررسي گذشت، نظر از ترپيش که طورهمان

 گيریاندازه نظری مباني براساس اقتصادی، 3هایفعاليت اشتاال و افزوده ارزش ستانده،
 در برای اولين روش اين. 4است پذيرفته صورت ]فرضي حذف[ هابخش اقتصادی اهميت
 توسط 1968 سال در سپس و شد ارائه 5دگولدر و سويلدی پيلينک، توسط 1965 سال

 ستفادها مورد اقتصاد کل ستانده کاهش بر بخش يک حذف تاثير بررسي جهت 6استراسرت
 هایبخش از ایمجموعه حذف يا و بخش يک حذف واقع در حذف از منظور. گرفت قرار

 تواندمي حذف ای،منطقه هایتحليل در همچنين. است ملي سطح در زمان يک در همگن
 . (1394، )صادقي. شود گرفته نظر در منطقه يک در بخش يک حذف يا و منطقه يک حذف
 از که است شده انجام حذف مختلف هایروش درخصوص متعددی مطالعات تاکنون 
 9 سال (،1981) 8مارفان و ملر ، (7719 ،1976) 7شولتز هایپژوهش به توانمي جمله آن

                                                           
1- Dietzenbacher, E. & Lahr, M. 

2- Zaytseva, Y. 

ها از آن گيرد و به طور متناوبمبنای تحليل قرار مي« افعاليت اقتصادی»مترادف با « بخش اقتصادی»در اين مقاله،  -3

 استفاده شده است.

 ( رجوع شود.1393( و يا جهانگرد )2009های حذف فرضي به مطالعات ميلر و بالير )جهت آشنايي بيشتر با روش -4
5- Paelinck, J. & Degueldre, J. 

6- Strassert, G. 
7- Schultz, S. 

8- Meller, P. & Marfan, M. 

9- Cella, G. 
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 4لهر و ميلر (،1997) 3واندرليندن و ديازنباخر ، (1991) 2هيملر ، (1985) 1ميالنا (،1984)

 کرد.  اشاره (2013) ديازنباخر و (2001)
 يک 5توليد ظرفيت هایمحدوديت آثار تحليل و تجزيه منظور به (2013) لهر و ديازنباخر 
 چنانچه، اساس، اين بر. کردند استفاده 6يافته( )تعميم جزئي فرضي حذف روش از بخش
 مدنظر خشب توسط قبال که خدماتي و محصوالت يابد،مي کاهش صنعت يک عرضه ظرفيت
 حليم اقتصاد از خارچ منابع از يا داشت نخواهد وجود آن برای تقاضای يا شدندمي توليد
 ایواسطه فروش ميزان ظرفيت يتمحدود دليل به اگر. شوندمي تامين واردات مانند

 و يابدمي کاهش نيز (xk)بخشي ستاند يابد، کاهش درصد (σ) هافعاليت ساير به (kبخش)
 ميزان همان به نيز (zik) هافعاليت تمامي برای (k) فعاليت در استفاده مورد ایواسطه هانهاده
 ريبض ماتريش اقتصاد مستقيم اینيازه يعني ام(k) ستون اما. يافت خواهد تعديل (σ) درصد
 بود: خواهد برقرار زير رابطه رواين از. ماندمي تايير بدون (A) فني

 (1) a̅ik =
z̅ik

x̅k
=

(1−σ)zik

(1−σ)xk
= aik   i=1,2, 3, . …n       

شان 1رابطه )  صر قطری     ( ن صر بجز عن ست. تمام عنا سطر (k) دهنده حذف جزئي ا  امين 
ندازه )  Aماتريس )  به ا  )σ  مامي     ( درصـــد کاهش مي بد. اين مهم برای ت  =jکه   (j≠k)يا

1,2,3,…,n ( بر قرار خواهد شد: 2صاد  است. بنابراين، رابطه ) 

(2) a̅kj =
z̅kj

x̅j
=

(1 − σ)zkj

xj
= (1 − σ)akj 

                                                           
1- Milana, C. 

2- Heimler, A. 

3- Dietzenbacher, E. & Van Der Linden, J. 

4- Miller, R, & Lahr, M. 
رفته و تقاضا در نظر گ های طرف عرضهدر اين مطالعه محدوديت ظرفيت و کاهش تقاضای نهايي به ترتيب شوک -5

 اند.شده

 نظور و رجبيمشود، برای آشنايي بيشتر به ه ميروش برای ارزيابي اهميت يک بخش در اقتصاد نيز استفاداز اين -6

 اشاره کرد. (1398)
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0( بين صفر و يک )σ(، )2در رابطه ) < σ < σه بيان ديگر، اگر )ب. ( خواهد بود1 = 1 )
a̅kjباشد؛ يعني حذف کامل بخش و  = برقرار خواهد بود.  (j≠k)اين مهم برای تمامي  0

 ( خواهد بود:3ماتريس ضرايب فني بعد از لحاظ نمودن محدوديت ظرفيت به شرح رابطه )

A̅ = A − σekbk
′  (3) 

ها ( و ساير درايه1عنصر آن عدد يک )امين (k)( بيانگر برداری است که ek(، )3در رابطه )
bkصفر هستند و )

 ( است:4( به شرح رابطه )′

bk
′ = (a1,k, a2,k, … , ak,k−1, 0, ak,k+1, … , akn) (4)  

Iکه در اين صورت  − A̅ = I − A + σekbk
( مجموع A̅خواهد بود. از آنجايكه ) ′

ها معكوس توان با استفاده تكنيک، ميماتريس ضرايب فني قبلي و ماتريس ديگر است
 توان نوشت:آن را حساب کرد. در نتيجه مي 1لئونتيف

(5) L̅ = L −
σLekbk

′ L

1 + σb′kLek
 

تفاوت ميان دو معكوس لئونتيف )قبل و بعد حذف جزئي( برابر است  (i,j)برای عنصر  
 با:

(6) li̅j − lij = −
σei

′Lekbk
′ Lej

1 + σbk
′ Lek

= −
σlikbk

′ Lej

1 + σbk
′ Lek

 

توان به دو شيوه در نظر گرفت؛ نخست، تقاضای نهايي ثابت بماند. تقاضای نهايي را مي 
شود، به بيان ديگر، محدود ظرفيت که در اين مقاله به عنوان شوک طرف عرضه شناخته مي

محدود  ها رادهد و ظرفيت عرضه به ساير بخشر ميفقط مبادالت واسطه را تحت تاثير قرا
ها توسط ساير بخش -ام(k)مثال -کند. در اين حالت، تقاضای نهايي فعاليت مورد بررسي مي

هايي که سهم قابل توجهي . گفتني است برای فعاليت2شوديا از طريق واردات جبران مي

                                                           
1- Leontief inverse 

 رجوع شود. (2003تايبو ) برای آشنايي بيشتر به -2
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نده ستا -راساس ادبيات نظری دادهصادرات دارند، جبران از محل واردات موضوعيت ندارد. ب
 ( است:7و در اين سناريو تاييرات ستانده به شرح رابطه )

(7) x̅ − x = (L̅ − L)f 

 توان نوشت:همچنين مي 

(8) x̅i − xi = −λklik = −
σ[(1 − σkk)xk − fk]

1 + σ[(1 − σkk)lkk − 1]
lik 

تون ده دو بخش با نسبت ميان عناصر متناظر س( برابری نسبت ميان تاييرات ستان8رابطه ) 
(Kام در معكوس ماتريس لئونتيف را نشان مي) دهد. به اين معنا کهΔxi ∕ Δxj = lik ∕

lJ̇k گذاری توان از منظر سياست. البته مي1و مستقل از مقياس فعاليت حذف شده است
ظر گرفت که در اين پژوهش هر دو معيارهای ديگری نظير اشتاال و ارزش افزوده را نيز در ن

 اند. به منظور استخراج تاييرات ارزش افزوده خواهيم داشت،معيار ياد شده در نظر گرفته شده

VA̅̅ ̅̅ − VA = ∑ vi(x̅i − xi) = −λk ∑ vilik = −λkμk
i

 (9)  

VA̅̅ ̅̅ =  v̂i(I − A̅)−1f 
(10)  

است و ميزان ارزش افزوده بعد  2ی ضريب ارزش افزودهماتريس قطر v̂i( 10در رابطه ) 
 دهد. تاييرات اشتاال نيز به شرح زير خواهد بود:از شوک جانب عرضه را نشان مي

(11) L̅ − L = ∑ l̀i(x̅i − xi) = −λk ∑ l̀ilik = −λkμk
i

 

(12) L̅ = l̀i(I − A̅)−1f 

                                                           
 رجوع شود. (2000) ديازنباخر برای آشنايي بيشتر به -1

 نسبت ارزش افزوده به ستانده -2
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است. اين رابطه ميزان اشتاال بعد از  1يس قطری ضريب اشتاالماتر l̀i( 12در رابطه ) 
عني بينانه؛ يدهد. حال چنانچه فرض واقعلحاظ کردن محدوديت ظرفيت توليد را نشان مي

تايير تقاضای نهايي بخشي که محدوديت عرضه مواجه شده است در نظر گرفته شود؛ به بيان 
قاضا وارد مدل شوند و تقاضای نهايي به های جانب عرضه و تديگر، به طور همزمان شوک

fk̅رو با کاهش مواجه شود؛ يعني شرح روبه = (1 − σ)fk  آنگاه محاسبه ستانده، ارزش
 ( خواهد بود:15( تا )13افزوده و اشتاال بخش مورد بررسي به شرح روابط )

(13) x̅ = (L̅ − L)f ̅

(14) VA̅̅ ̅̅ =  v̂i(I − A̅)−1f ̅

(15) L̅ = l̀i(I − A̅)−1f ̅

ذکر اين نكته ضروری است سهم تاييرات بخشي ناشي از کاهش محدوديت عرضه و  
 تقاضای نهايي به يک اندازه است. 

 . اجزاي ارزش افزوده 3-2
ای گذاری آشنايي با تاييرات اجزايي ارزش افزوده نيز از اهميت ويژهاز منظر سياست

های ارزش افزوده و زايتسف ارتباط مبان مولفه برخوردار است. براساس مدل مدل افراز
های ستانده قابل بررسي است. در اين روش، ابتدا فعاليت -تقاضای نهايي با الگوی داده

شوند؛ بلوک نخست، بخش توليدی اقتصادی به دو بلوک کااليي و خدماتي افراز مي
ات است. در اين های ارائه کننده خدم)کشاورزی، معدن و صنعت( و دومين بلوک، بخش

 شوند:( هر کدام به دو قسمت تقسيم ميF( و تقاضای نهايي )Xالگو ستانده )
 X1 ستانده کاالها = 
 X2 ستانده خدمات = 
 F1تقاضا نهايي کاالها = 
 F2 .تقاضای نهايي خدمات = 

 شود:که مصارف واسطه مستقيم است به چهار قسمت تقسيم مي A ماتريس 
                                                           

 به ستانده شتاالنسبت ا -1
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 A11 ماتريس مستقيم مصارف واسطه کااليي مورد نياز برای توليد کاالها = 
A21 ماتريس مستقيم مصارف واسطه خدمات مورد نياز برای توليد کاالها = 

A12 ماتريس مستقيم مصارف واسطه کااليي مورد نياز برای توليد خدمات = 

A22 توليد خدمات.  = ماتريس مستقيم مصارف واسطه خدمات مورد نياز برای 

توان ماتريس ضرايب آن را باشد، بنابراين، مي Vدر صورتي که ماتريس ارزش افزوده  
 به ازای هر واحد ستانده آن به شرح ذيل افراز کرد:

 AV1ماتريس ضرايب ارزش افزوده مستقيم توليد = 
 AV2  .ماتريس ضرايب ارزش افزوده مستقيم خدمات = 

 شود. ( محاسبه مي19( تا )16های )لئونتيف به وسيله رابطه در مرحله بعد معكوس 

(16) B11 = (I +  B12A21)(I − A11)−1 

(17) B12 = (I − A11)−1A12B22 

(18) B21 = B22A21(I − A11)−1 

(19) B22 = [(I − A22)−1 −  A21(I − A11)−1A12]−1 
 

B11  =های واسطه کااليي مورد نياز برای توليد کاالهاماتريس ضرايب کل نهاده 
B12 = های واسطه کااليي مورد نياز برای توليد خدماتماتريس ضرايب کل نهاده 

B21 = های واسطه خدماتي مورد نياز برای توليد کاالهاماتريس ضرايب کل نهاده 

B22  =دماتي مورد نياز برای توليد خدمات. واسطه خ هایماتريس ضرايب کل نهاده 
 ( برقرار است:22( تا )20براساس روابط داده ستانده، روابط ) 

(20) B11 ≥  (I − A11)−1 ≥ I + A11 

(21) B12 ≥  A12 , B21 ≥  A21 

(22) B22 ≥  I + A22 
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( 23های )شده به شرح رابطه های ارائههای ارزش افزوده به تفكيک بلوک بندیماتريس 
 BV2ماتريس کل ارزش افزوده توليد کاالها و  BV1ها شود که در آن( تعريف مي24و )

 ماتريس کل ارزش افزوده خدمات است. 

(23) BV1 =  AV1B11 + AV2B21 

(24) BV2 =  AV1B12 + AV2B22 

 .شودبيان مي (25رابطه )نهايي به صورت  ارتباط بين ارزش افزوده و تقاضای 

(25) V = AV1B11Y1 + AV2B21Y1 +  AV1B12Y2 + AV2B22Y2

=  BV1Y1 +  BV2Y2 

 
AV1B11Y1های کااليي ناشي از تقاضا نهايي کااليي= ارزش افزوده بخش 

 AV2B21Y1های خدماتي ناشي از تقاضا نهايي کااليي= ارزش افزوده بخش 

AV1B12Y2 های کااليي ناشي از تقاضا نهايي خدماتي= ارزش افزوده بخش 

 AV2B22Y2های خدماتي ناشي از تقاضا نهايي خدماتي= ارزش افزوده بخش 

 BV1𝑌1ارزش افزوده ناشي از تقاضای نهايي کااليي = 

BV2𝑌2  =ارزش افزوده ناشي از تقاضای نهايي خدماتي 
توان براساس روابط ارائه شده، ميزان تاثيرات اجزای تقاضای نهايي بر ارزش رو، مياز اين 

افزوده و اجزای آن بررسي کرد. در اين مقاله تمرکز بر روش بيان شده، بررسي تاييرات 
های جانب توليد و تقاضا بوده اجزای ارزش افزوده براساس ميزان تاثيرپذيری آن از شوک

 است. 

 هاي آماري. پایه4-3
های اقنتصادی طي بازه زماني يک ساله را نشان ستانده روابط ميان فعاليت -جداول داده

ستانده  -های آماری و الگوی تعاملي دادهرو، مطالعاتي که براساس پايهدهد؛ از اينمي
دهد. بنابراين، اين مطالعه در پي وشش ميپذيريد يک دوره زماني يک ساله را پصورت مي

ستانده )توليد(، ارزش  -گيری روی متايرهای اقتصاد کالنآن است آثار اقتصادی همه
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 برای مدت يكسال مورد بررسي قرار دهد. به همين منظور از جدول -افزوده و اشتاال
های ک فعاليتبانک مرکزی ايران و آمار اشتاال به تفكي 1395ستانده آماری سال  -داده

طرح آمارگيری نيروی کار و نتايج سرشماری عمومي نفوس و مسكن  1395اقتصادی سال 
 . 1بخش تجميع شده است 35سال ياد شده مرکز آمار استفاده شده است. جدول نامبرده به 

های مبادالت واسطه به عنوان شوک جانب عرضه و تاثيرپذيری اجزای محدوديت 
( بخش1به عنوان شوک جانب تقاضا در نظر گرفته شده است. جدول )تقاضای نهايي بخشي 

های جوانب عرضه وتقاضا را نشان ستانده و فرض ميزان شوک -های اقتصادی جدول داده
 دهد. مي

 هاي اقتصادي بر اثرکرونا طي یک سال از جانب عرضه و تقاضا )درصد(. تاثیرپذیري بخش1جدول 

 رشته فعالیت
نوع 
 تاثیر

جانب 
 عرضه 

جانب 
 تقاضا 

 023/0 554/0 منفی کشاورزی

 220/0 797/1 منفی استخراج منابع

 209/0 982/0 منفی صنایع وابسته به کشاوزی

 464/0 450/0 منفی صنایع پوشاك و منسوجات

 878/0 043/1 منفی های حاصل از پاالیش نفتساخت کک و فرآورده

 682/0 317/0 مثبت یایی و گیاهیهای دارویی و شیمتولید داروها و فرآورده

 878/0 043/1 منفی های الستیكی و پالستیكیتولید فرآورده

 878/0 043/1 منفی ایتولید شیشه و محصوالت شیشه

 878/0 043/1 منفی ساخت فلزات اساسی

تولید محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین آالت و 
 تجهیزات

 578/0 642/0 منفی

 550/0 642/0 منفی برقی تولید تجهیزات

 505/0 881/0 منفی ساخت و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

 688/0 668/0 منفی سایر صنعتی

 074/0 966/0 منفی تولید، انتقال و توزیع برق

 074/0 966/0 منفی تولید گاز

 074/0 228/1 منفی های تصفیهرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتآب

 265/1 211/1 منفی ساختمان

                                                           
 فعاليت تجميع شده است. 19های آمارهای بخشي به اين مهم برای اشتاال با توجه به محدوديت -1
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 . 1جدول ادامه 

 رشته فعالیت
نوع 
 تاثیر

جانب 
 عرضه 

جانب 
 تقاضا 

 464/13 905/4 منفی عمده فروشی و خرده فروشی

 739/0 739/0 منفی فروش، نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیكلت

 103/20 844/2 منفی حمل و نفل زمنیی

 103/20 844/2 منفی حمل ونقل آّبی

 103/20 844/2 منفی ونقل هواییحمل

 103/20 844/2 منفی های پشتیبانی حمل ونقلانبارداری و فعالیت

 823/2 567/0 منفی های پست و پیکفعالیت

 213/7 911/9 منفی فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا

 823/2 567/0 منفی اطالعات و ارتباطات

 117/0 693/0 منفی های مالی و بیمهفعالیت

 823/2 693/0 منفی امالك و مستغالت

 823/2 693/0 منفی ای و علمیهای حرفهفعالیت

 823/2 693/0 منفی های اداری و خدمات پشتیبانیفعالیت

 763/0 550/0 مثبت امور عمومی و خدمات شهری و تامین اجتماعی

 190/3 438/0 منفی آموزش

 190/3 438/0 منفی بهداشت

 860/2 108/1 منفی و سرگرمیهنر 

 860/2 108/1 منفی سایر خدمات

 های پژوهش( و یافته1399منبع: میرنظامی و رجبی )

 ها و تنگناهاي تحقیق. محدودیت4-3-1
و تنگناهايي مواجه هستند و اين مقاله نيز  پژوهشگران در بيشتر کارهای تحقيقاتي با محدوديت

های ترين محدوديتستانده از مهم -روز نبودن جداول داده مستثنا از اين مهم نبوده است. به
ظر کنند. همانطور که از نستانده استفاده مي -روی مطالعاتي است که از تكنيک دادهپيش

مورد استفاده و مبنای محاسبات قرار گرفته است. از  1395گذشت در اين مقاله جدول سال 
های رسمي نهادهای آماری کشور در ود دادهتوان به نبهای مقاله حاضر ميديگر محدوديت

است که  گير کروناهای اقتصادی از بيماری همههای وارده )تاثيرپذيری( به فعاليتمورد شوک
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های های داخلي و خارجي و همينطور تحليل کارشنای برای بخشنويسندگان بر مبنای مطالعه
  اند اشاره داشت.مورد بررسي مفروضاتي را در نظر گرفته

 . تجزیه و تحلیل نتایج 4
 هاي اقتصادي. تغییر ستانده )تولید( فعالیت4-1

 1گير کرونا ارائه شده است. ( ميزان کاهش توليد بر اثر شيوع بيماری همه2در جدول )
کند. ميزان درصد کاهش پيدا مي 3/4شود، ستانده کل اقتصاد طور که مالحظه ميهمان

قل ونحمل»، «عمده فروشي و خرده فروشي»های بخشتاثيرپذيری کل اقتصاد ناشي از 
 به مراتب« امالک و مستاالت»، و «ساختمان»، «خدمات مربوط به تامين جا و غذا»، «زميني

درصد کاهش توليد اقتصاد ناشي از  70ها باالتر است. به بيان ديگر، بيش از از ساير بخش
د داروها تولي»جه است دو فعاليت های ياد شده اختصاص دارد. قابل توشوک منفي به بخش

امور عمومي وخدمات شهری و تامين »و « های دارويي و شيميايي و گياهيو فرآورده
اند به عنوان دو بخش کاهنده کاهش ستانده و در چون با شوک مثبت مواجه شده« اجتماعي

 اند. دو رديف پاييني جدول آورده شده

 دي ناشي از بیماري کرونا در سناریو اول )درصد(هاي اقتصا. کاهش ستانده فعالیت2جدول 
 رتبه مغیرمستقی مستقیم کل های اقتصادیشرح فعالیت

 1 219/0 774/0 992/0 عمده فروشی و خرده فروشی
 2 305/0 567/0 872/0 حمل و نفل زمنیی

 3 308/0 336/0 644/0 فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا
 4 161/0 134/0 295/0 ساختمان

 5 028/0 235/0 263/0 امالك و مستغالت
 6 042/0 104/0 146/0 بهداشت
 7 032/0 090/0 122/0 آموزش

 8 040/0 066/0 106/0 ونقل هواییحمل
 9 044/0 060/0 104/0 حمل ونقل آّبی

                                                           
ز منظور عرضه به خارج اهمجموع ارزش کاالها و خدمات توليد شده در يک کارگاه بمنظور از ستانده )توليد(  -1

. از نامندارگاه ميک آن ستانده ارزش را کارگاه همان در مصرف منظور به شده توليد خدمات و کاالها ارزش و کارگاه

به بيان ديگر،  .آيدهای فعال در يک اقتصاد، ارزش کل ستانده آن اقتصاد بدست ميهای کارگاهجمع ارزش ستانده

ايي )ارزش افزوده( يک بخش، ستانده آن فعاليت خواهد بود های واسطه( و تقاضای نهجمع تقاضای واسطه )هزينه

 (. 1399)بانک مرکزی، 
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 .2جدول ادامه 
 رتبه غیرمستقیم مستقیم کل های اقتصادیشرح فعالیت

 10 040/0 052/0 092/0 صنایع وابسته به کشاوزی
 11 045/0 039/0 084/0 های الستیكی و پالستیكیتولید فرآورده

 12 017/0 560/0 073/0 های پشتیبانی حمل ونقلانبارداری و فعالیت
 13 024/0 037/0 061/0 ساخت فلزات اساسی

 14 023/0 034/0 057/0 ساخت و تعمیر وسایل نقلیه موتوری
 15 019/0 036/0 056/0 های حاصل از پاالیش نفتساخت کک و فرآورده

 16 022/0 032/0 054/0 سایر خدمات
 17 020/0 019/0 039/0 آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزی ساخته شده، بجز ماشین

 18 010/0 028/0 038/0 اطالعات و ارتباطات
 19 017/0 017/0 034/0 تولید تجهیزات برقی

 20 013/0 021/0 034/0 ایت شیشهتولید شیشه و محصوال
 21 014/0 019/0 033/0 های تصفیهآبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت

 22 010/0 020/0 030/0 هنر و سرگرمی
 23 013/0 015/0 028/0 سایر صنعتی

 24 011/0 011/0 022/0 های اداری و خدمات پشتیبانیفعالیت
 25 005/0 015/0 020/0 ای و علمیهای حرفهفعالیت

 26 008/0 012/0 020/0 تولید، انتقال و توزیع برق
 27 002/0 017/0 019/0 استخراج منابع

 28 005/0 011/0 016/0 صنایع پوشاك و منسوجات
 29 004/0 011/0 015/0 فروش، نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیكلت

 30 005/0 010/0 015/0 کشاورزی
 31 002/0 008/0 010/0 لید گازتو

 32 002/0 007/0 009/0 های پست و پیکفعالیت
 33 002/0 006/0 008/0 های مالی و بیمهفعالیت
 34 (014/0) (022/0) (036/0) های دارویی و شیمیایی و گیاهیتولید داروها و فرآورده

 35 (024/0) (057/0) (081/0) امور عمومی وخدمات شهری و تامین اجتماعی
 - 5/1 8/2 3/4 کل

 های پژوهشمنبع: یافته

 . اشتغال4-2
و مشارکت اقتصادی  ، نرخ بيكاری1399براساس طرح آمارگيری نيروی کار در سال 

درصد بوده است بررسي روند  3/41و  6/9، به ترتيب 1399ساله و بيشتر در سال  15جمعيت 
نسبت به  1399اين شاخص در سال  تاييرات نرخ مشارکت. از يک سو، حاکي از آن است

درصد جمعيت شاغالن، کار  5/57درصد کاهش يافته است. همچنين 8/2سال پيش از آن، 
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درصد  43اند به بيان ديگر، حدود ساعت و بيشتر )شاغل تمام وقت( داشته 44)اشتاال( با 
 جمعيت شاغل کشور، دارای شال نيمه وقت هستند. 

طور که دهد. همانرا نشان مي 1های اقتصادیفعاليت( تاثيرپذيری اشتاال 3جدول )
های جانب عرضه و تقاضا، به طور مستقيم و غيرمستقيم شود براساس شوکمالحظه مي

مواجه  -های اقتصادیبنگاه -درصد اشتاال کشور ممكن است با خطر تعديل نيرو 5/6حدود 
 شوند و شال را از دست دهند. 

پذيرد. در حالي که حدود ل به طور مستقيم صورت ميدرصد کاهش اشتاا 8/4قريب به 
درصد کاهش اشتاال ناشي از اثرات غيرمستقيم است. به بيان ديگر، به طور مستقيم و  7/1

با خطر از دست دادن شال خود مواجه هستند. شايان  2هزار نفر 1،470غيرمستقيم حدود 
 ال گروه مزد و حقو  بگير بخشپذيری با فرض ثابت بودن سهم اشتاتوجه است ميزان تاثير

، هر فعاليت است. به عنوان مثال، سهم اشتاال گروه مزد و حقو  بگير بخش 3عمومي
درصد است. بنابراين، در اين مقاله فرض شده است سهم  4/35تقريباً « اطالعات و ارتباطات»
متقاضي هزار نفر  900حدود  1399شود در سال درصدی اين بخش از کرونا متاثر مي 6/64

اند اين تعداد استفاده از بيمه بيكاری شدند. به عبارت ديگر، از افراد شاغل که بيمه داشته
 4اند. شده -مدتمدت يا ميانکوتاه-بيكار 

 

  

                                                           
 -های اقتصادی در جدول دادههای اقتصادی به مراتب از بخشـ  نظر به اينكه آمارهای اشتاال به تفكيک فعاليت 1

های صنعتي در ثال، کليه فعاليتاند. به عنوان مها تجميع شدهسازی، برخي فعاليتتر است به منظور همسانستانده کلي

 قالب يک بخش ذيل عنوان توليدات صنعتي ارائه شده است.

 نفر بوده است. 22،670،988، تعدا شاغالن برابر 1395ـ براساس نتايج سرشماری عمومي نفوس و مسكن سال  2

نهادهای انقالب اسالمي و  های دولتي وها و شرکتها، مؤسسات، سازمانمزد و حقو  بگيراني که از وزارتخانهـ  3

دارند، مزد و حقو  بگير بخش عمومي ها مزد و حقو  دريافت ميسسات عمومي مانند شهرداریوهمچنين ديگر م

 )تارنمای مرکز آمار ايران( شوندمحسوب مي

 3801شماره  04/06/1399کننده کرونا، روزنامه شر  مورخ ـ عالءالدين ازوجي، رکورد نگران 4
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 . کاهش اشتغال کل اقتصاد ناشي از بیماري کرونا در سناریو دوم )درصد(3جدول 
 هرتب غیرمستقیم مستقیم کل های اقتصادیشرح فعالیت

 1 68/0 15/1 83/1 های خدماتی مربوط به تامین جا و غذافعالیت
 2 16/0 44/1 60/01 عمده فروشی و خرده فروشی 

 3 35/0 04/1 39/1 ونقلحمل
 4 28/0 40/0 68/0 ساختمان

 5 03/0 28/0 31/0 های خدماتیسایر فعالیت
 6 05/0 07/0 12/0 تولیدات صنعتی

 7 01/0 09/0 10/0 ی و تفریحیهای فرهنگی، ورزشفعالیت
 8 02/0 07/0 09/0 های اداری و خدمات پشتیبانیسایر فعالیت

 9 02/0 06/0 08/0 کشاورزی
 10 025/0 035/0 06/0 آب رسانی؛ مدیریت پسماند، فاضالب

 11 01/0 05/0 06/0 آموزش
 12 015/0 035/0 05/0 بهداشت و درمان

 13 02/0 02/0 04/0 های امالك و مستغالتفعالیت
 14 01/0 02/0 03/0 های حرفه ای، علمی و فنیفعالیت

 15 01/0 02/0 03/0 اطالعات و ارتباطات
 16 004/0 004/0 008/0 برق و گاز

 17 003/0 004/0 007/0 های مالی و بیمهفعالیت
 18 0025/0 0015/0 004/0 معادن
 - 708/1 786/4 494/6 جمع

 شهای پژوهمنبع: یافته

 ها. ارزش افزوده فعالیت4-3
های اقتصادی ناشي از شيوع بيماری کرونا را نشان ( ميزان کاهش ارزش افزوده فعاليت4جدول )

های های اقتصادی کاهش خواهد يافت. فعاليتدرصد ارزش افزوده بخش 4/4دهد. حدود مي
جا و  مربوط به تامين فعاليت خدماتي»، «ونقل زمينيحمل»، «عمده فروشي وخرده فروشي»مانند 
به ترتيب باالترين تاثير را در کاهش ارزش افزوده کل « ساختمان»و  «امالک و مستاالت»، «غذا

دهند. دو درصد کاهش ارزش افزوده را پوشش مي 74های ياد شده حدود اقتصاد دارند. بخش
عمومي وخدمات امور »و « های دارويي و شيميايي و گياهيتوليد داروها و فرآورده»فعاليت 

اند به عنوان دو بخشي که موجب چون با شوک مثبت مواجه شده« شهری و تامين اجتماعي
 اند. شوند در دو رديف پاييني جدول آورده شدهافزايش ارزش افزوده کل اقتصاد مي
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 هاي اقتصادي ناشي از بیماري کرونا در سناریو اول )درصد(. کاهش ارزش افزوده فعالیت4جدول 
 هرتب مغیرمستقی مستقیم کل های اقتصادیفعالیتشرح 

 1 236/0 990/0 226/1 عمده فروشی و خرده فروشی
 2 286/0 606/0 892/0 حمل و نفل زمینی

 3 270/0 274/0 544/0 فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا
 4 023/0 357/0  380/0 امالك و مستغالت

 5 141/0 063/0 204/0 ساختمان
 6 037/0 126/0 163/0 اشتبهد

 7 030/0 115/0 145/0 آموزش
 8 040/0 066/0 106/0 ونقل هواییحمل

 9 045/0 049/0 094/0 حمل ونقل آّبی
 10 016/0 072/0 088/0 های پشتیبانی حمل ونقلانبارداری و فعالیت

 11 039/0  026/0 065/0 صنایع وابسته به کشاوزی
 12 022/0 034/0 056/0 صل از پاالیش نفتهای حاساخت کک و فرآورده

 13 041/0 013/0 054/0 های الستیكی و پالستیكیتولید فرآورده
 14 022/0 029/0 051/0 سایر خدمات

 15 027/0 019/0 046/0 ساخت فلزات اساسی
 16 010/0 030/0 040/0 اطالعات و ارتباطات

 17 021/0 017/0 038/0 ساخت و تعمیر وسایل نقلیه موتوری
 18 011/0 021/0 032/0 هنر و سرگرمی

 19 017/0 013/0 030/0 تولید محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین آالت و تجهیزات
 20 013/0 017/0 030/0 آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیه

 21 012/0 017/0 029/0 تولید شیشه و محصوالت شیشه ای
 22 002/0 025/0 027/0 بعاستخراج منا

 23 005/0 019/0 024/0 ای و علمیهای حرفهفعالیت
 24 012/0 012/0 024/0 سایر صنعتی

 25 015/0 009/0 024/0 تولید تجهیزات برقی
 26 004/0 014/0 018/0 فروش، نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیكلت

 27 010/0 008/0 018/0 یهای اداری و خدمات پشتیبانفعالیت
 28 008/0 010/0 018/0 تولید، انتقال و توزیع برق

 29 005/0 009/0 014/0 صنایع پوشاك و منسوجات
 30 004/0 010/0 014/0 کشاورزی
 31 002/0  010/0 012/0 تولید گاز

 32 002/0 007/0 009/0 های پست و پیکفعالیت
 33 0015/0 0055/0 007/0 های مالی و بیمهفعالیت
 34 (016/0) (014/0) (030/0) های دارویی و شیمیایی و گیاهیتولید داروها و فرآورده

 35 (022/0) (068/0) (090/0) امور عمومی وخدمات شهری و تامین اجتماعی
 ـ 39/1 01/3 4/4 کل

 های پژوهشمنبع: یافته
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 . اجزاي ارزش افزوده 4-4
ا متناسب ب« بدون تعديل»دهد. ستون زوده را نشان مي( تاييرات اجزای ارزش اف5جدول )

کار مازاد های پيشن است. به بيان ديگر، با فرض امكان تعديل نيروینتايج ارائه شده در بخش
در هر فعاليت بوده است در حالي که بخشي از شاغالن هر فعاليت، به دليل شرايط قراردادی 

سياست حاکميت عدم تعديل نيروی اضافي در  به راحتي امكان تعديل آن وجود ندارد و يا
هر  «مزد و حقو  بگير بخش عمومي»شرايط فعلي باشد. بر همين اساس، سهم شاغالن گروه 

فعاليت از اشتاال کل آن بخش مبنای تعديل و تدقيق نتايج ارائه شده قرار گرفته است. اجزای 
 «ماليات بر توليد و وارداتخالص »، «جبران خدمات کارکنان»ارزش افزوده عبارت است از 

مزد و »رو، سهم جبران خدمات شاغالن از اين«. درآمد مختلط و مازاد عملياتي )خالص(»و 
طور شود. همانهای مورد بررسي ثابت در نظر گرفته ميبخش «حقو  بگير بخش عمومي

رونا کگيری شود با اين تعديل، کاهش ارزش افزوده کل اقتصاد بر اثر همهکه مالحظه مي
 درصد خواهد بود.  4حدود 

 اجزاي ارزش افزوده ناشي از تغییرات تقاضاي نهایي )درصد()کاهش( . تغییرات 5جدول 
 تعدیل یافته بدون تعدیل اجزای ارزش افزوده/ تعدیالت

 6/1 87/2 جبران خدمات کارکنان
 55/4 55/4 خالص مالیات بر تولید و واردات

 04/5 04/5 ی)خالص(درآمد مختلط و مازاد عملیات 
 03/4 4/4 آثار کل

 های پژوهشمنبع: یافته

 گیري بندي و نتیجه. جمع5
در اين مقاله تاييرات ستانده، ارزش افزوده واشتاال براساس روش حذف فرضي جزئي 

 35های جانبه عرضه و تقاضا در سطح ( بر اثر شوک2013)تعميم يافته( ديازنباخرو لهر )
( تاييرات 2000ار گرفت. همچنين، براساس مدل افراز زايتسف )بخش مورد بررسي قر

قو  مزد و حاجزای ارزش افزوده و تعديل آن بر مبنای فرض ثابت بودن سهم شاغالن گروه 
 تدقيق شد.  بگير بخش عمومي

رصد کاهش يافته است. اين د 03/4 نتايج مطالعه حاکي از آن است ستانده کل اقتصاد
درصد  4/4ارزش افزوده )تعديل نشده( اندکي بيشتر بوده و حدود در حالي است که کاهش 
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ای است. همچنين اشتاال کشور نيز تاثير قابل توجهي از کرونا را خواهد پذيرفت به گونه
ميليون نفر با خطر از دست دادن شال مواجه هستند.  5/1برآوردها حاکي از آن است حدود 

اج، بيكار و يا با کاهش ساعت کار ماهانه مواجه به بيان ديگر، ممكن است اين تعداد، اخر
 ها خواهد شد. شوند که موجب کاهش دريافتي )درآمد( آن

های رسمي مرکز آمار کشور براساس داده 1399بررسي نرخ مشارکت اقتصادی در 
درصدی يافته است. به بيان ديگر،  8/2، کاهش 1398ايران، حاکي از آن است نسبت به سال 

ساله و بيشتر کشور افزوده شده  15ه بيش از هفتصد هزار نفر به جمعيت باالی با وجود آنك
ساله و بيشتر )جمعيت فعال( کاهش  15نفر از مشارکت اقتصادی جمعيت  1،429،995است، 

پيدا  کاهش 1398نفر از جميعت شاغل نسبت به سال  1،010،470پيدا کرده است. همچنين 
 نتايج مطالعه است.  کرده است. آمارهای رسمي نيز مويد

در ميان اجزای ارزش افزوده نيز درآمد مختلط و مازاد عملياتي)خالص( باالترين کاهش 
درصد ارزش افزوده  30را تجربه خواهد کرد در حالي که جبران خدمات کارکنان که حدود 

 تشود در مقايسه با ساير اجزاء کمتر کاهش يافته است. اين نتايج با فرض ثابرا شامل مي
 اند. بودن ساير شرايط احصاء و تحليل شده

گير کرونا و افزايش ذخيره دانايي در مواجه به منظور کاهش اثرات اقتصادی بيماری همه
 :1شودهای مشابه در آينده پيشنهاد ميبا بحران

 کاروتقويت تقاضای نهايي و پيوندهای ميان بخشي از طريق بهبود فضای کسب -
مدت با تاکيد بيشتر بر حمايت همه جانبه از وسعه کوتاه مدت و ميانهای تتهيه برنامه -

 وکارها ی آسيب ديده از شوک ويروس کرونا کسب

                                                           
تواند از يديگری را هم که م که عالوه بر نتايج مقاله، مواردگان مقاله تالش کردند پيشنهادهايي ارائه کنند ـ نويسند 1

های منفي کرونا را کاهش دهد و يا برای افزايش اثربخشي سياست طريق تاثير مثبت بر تقاضای نهايي، اثرات شوک

های اطالعاتي افراد )خانوارها( و ثال، تقويت زيرساختحمايتي بخشي نياز است مورد توجه واقع شوند. به عنوان م

ايد مورد ترين مواردی است که بترين و قابل تاملهای حمايتي بخشي از مهمهای اقتصادی به منظور اتخاذ سياستبنگاه

م هشود بايد اطالعات جامع و کامل توجه واقع شود؛ زيرا زماني که يک بخش به عنوان محرک اقتصادی انتخاب مي

های فعال آن بخش در دسترس باشد تا حداکثر اثربخشي مورد انتظار تحقق يابد به بيان ديگر، هدر مورد خانوارها و بنگا

 های حمايتي هدفمند و کارا عمل کند.سياست
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های های ديجيتالي به منظور کاهش هزينهوکارتوسعه و تقويت دولت الكترونيک و کسب -
مندی نجاری، کاهش مراجعات حضوری و به تبع آن، کاهش نرخ شيوه بيماری و افزايش توا

 . حكومت در ارائه خدمات

 تعارض منافع 
 تعارض منافعي وجود ندارد.
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