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فصلنامه علمی-تخصصی
شاخص کارآفرینی
شماره  - 16تابستان 1311
ویژهنامه کسبوکارها در بحران کرونا
فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
سال پنجم– شماره  – 16تابستان 1311
ویژهنامه کسبوکارها در بحران کرونا
مدیرمسئول و صاحبامتیاز :دکتر امیر محمود زاده
سردبیر :دکتر محمدمهدی رشیدی
مدیر داخلی ،ویراستار ادبی و صفحهآرایی :فرشته مختاری
طراح :فاطمه قدوسی
ناشر :مرکز مشاوره ،اطالعرسانی و خدمات کارآفرینی و شتابدهنده
شاخص پژوه تدبیر ایرانیان
تیراژ 1000 :نسخه
نوبت چاپ :اول
چاپ :رنگارنگ
بهاء 110000 :ریال
 بر اساس نامه شماره ثبت  24887مورخ  50/52/50وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي(معاونت امور مطبوعاتي و اطالعرساني) اين فصلنامه داراي مجوز انتشار ميباشد.
 اين فصلنامه در پايگاه اينترنتي مرکز مشاوره ،اطالعرساني و خدمات مشاوره شاخصپژوه تدبیر ايرانیان به نشاني  www.karafarinishow.irنمايهسازي ميشود .همچنین
در وبسايتهاي زير نیز در دسترس است.
www.spri.ir
www.spstino.com
www.tahavolafarin.com

اعضاء هیأت تحریریه فصلنامه علمی تخصصی شاخص کارآفرینی
 دکتر سلیمان ايران زاده ،استاد دانشگاه آزاد اسالمي تبريز

 دکتر مقداد حاجي محمدعلي جهرمي ،استاديار دانشگاه آزاد اسالمي دماوند

 دکتر محمدمهدي رشیدي ،استاديار موسسه مطالعات بینالمللي انرژي ،سردبیر فصلنامه
 دکتر کرامت اهلل زياري ،استاد دانشگاه تهران

 دکتر سیروس شفقي ،استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان
 دکتر ايران غازي ،استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

 دکتر حسنعلي غیور ،استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

 دکتر محمدرضا محمد شفیعي ،عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد
 دکتر امیر محمودزاده ،استاديار ،رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه ،مديرمسئول فصلنامه
 دکتر علي ناظري ،استاديار دانشگاه آزاد اسالمي دماوند
 دکتر غالمرضا نبي بیدهندي ،استاد دانشگاه تهران

 دکتر سید اکبر نیلي پور طباطبايي ،استاديار دانشگاه مالک اشتر
مشاوران علمي

 دکتر علياکبر آقاياري ،دکتري مديريت آيندهپژوهي پژوهشگاه شاخص پژوه
 دکتر منوچهر امامقلي بابادي ،عضو هیأت علمي پژوهشگاه شاخص پژوه
 دکتر بهروز بهمنش ،عضو هیئتعلمي پژوهشگاه شاخص پژوه

 دکتر جمشید تقسیمي ،مدير آموزش و پژوهش اتاق بازرگاني استان اصفهان
 دکتر حسینعلي تقي تهراني ،مديرعامل مؤسسه علوم و فنون کیش

 دکتر امین حاتمیان ،سرپرست مرکز تحقیقات گردشگري ،معماري و شهرسازي
 دکتر سید مصطفي صالحي ،استاد پژوهشگاه شاخص پژوه

 دکتر بهرام صلواتي ،عضو هیئتعلمي مؤسسه مطالعات جمعیتي کشور
 دکتر مجید کرباسچي ،عضو هیئتعلمي پژوهشگاه شاخص پژوه

 آقاي حسین کالنتر ،پژوهشگر دکتري مديريت دولتي ،دانشگاه آزاد اسالمي
 دکتر نورالدين گندمي ،عضو هیئتعلمي پژوهشگاه شاخص پژوه

 دکتر مهدي نريماني ،استاديار و مشاور ارشد منابع انساني و مديريت
 دکتر سیده فاطمه مقیمي ،کارآفرين برتر جهان اسالم سال  7507میالدي
 دکتر احمد مولوي ،عضو هیئتعلمي پژوهشگاه شاخص پژوه
 خانم فرشته مختاري ،پژوهشگر پژوهشگاه شاخص پژوه

 سید کامران يگانگي ،پژوهشگر دکتري مديريت پژوهشگاه شاخص پژوه

أ

از محققان ،پژوهشگران و عالقهمندان گرامی دعوت به عمل میآید در





























زمینه موضوعات مرتبط با فصلنامه مانند:
نوآوري و کارآفريني
ارائه مدل بومي کاربردي براي توسعه کارآفريني در ايران
تشخیص صحیح فرصتها توسط کارآفرينان و استارت آپها
ايده پردازي حول محور فرصت
بررسي ايدههاي مختلف در حوزهاي متعدد و انتخاب ايدههاي بکر و نوآورانه
نگارش طرح کسبوکار پیرامون ايدههاي منتخب
تأمین مالي و نمونهسازي اولیه و تأمین سرمايه مالي بزرگتر
ساخت نمونه در مقیاس انبوه (تجاريسازي)
راهاندازي کسبوکار پايدار
شتابدهنده و استارتاپها
حفظ کسبوکارش و تالش در مسیر رشد
آسیبشناسي مراحل تأسیس و رشد شرکتهاي نوپا و زودبازده در ايران
معرفي کسبوکارهاي خوش آتیه و بومي متناسب با محیط کنوني کسبوکار
مطالعات تطبیقي در زمینه کارآفريني
بررسي ارتباط فرهنگ و نظام ارزشي جامعه با کسبوکارهاي کارآفرينانه،
بررسي موانع کارآفريني در ايران
بررسي علل شکست يا رکود کسبوکارهاي کارآفرينانه در ايران،
زنان ،کارآفريني و خالقیت
کارآفريني و خلق ارزش جديد (مادي يا معنوي)
کسبوکارهاي خرد ،خانگي ،مجازي و...
مهاجرت نخبگان و مديريت استعدادها
تأثیر کرونا بر کارآفريني و استارتاپها
کسبوکار و اشتغال در دوران کرونا و پساکرونا
اقدام کشورهاي مختلف براي مقابله با تبعات اقتصادي کرونا
کرونا و بازارهاي مالي جهان
کارآفريني در بازار نفت و گاز ،گذشته و حال و آينده
فضاي عمومي کارآفريني در ايران به علت بحران کرونا
دستاوردهاي الکترونیکي (دورکاري ،آموزش مجازي)...،
مقاالت خود را با استانداردهای صفحه بعد به دبیرخانه فصلنامه ارسال فرمایند.

آییننامه پذیرش مقاله
 .0مقاالت بايد متناسب باسیاستهاي فصلنامه بهمنظور ارتقاي دانش نظري و عملي در حوزه کارآفريني
باشند و با طرح راهکارهاي عملي مشخص ،به حل معضالت در اين حوزه کمک کنند.
 .7مقاالت نبايد در مجالت ديگر يا مجموعه مقاالت کنفرانسها چاپشده يا براي اين هدف ارسالشده
باشند.
 .3مقاالت بهصورت تايپشده با نرمافزار  Wordويرايش  2010در سه نسخه همراه با  CDبه دفتر مجله
ارسال گردد .مقاالت فارسي با استفاده از فونت  BNazaninنازك  13و مقاالت التین با فونت Times new
Romanنرمال نازك (11با حاشیه  7/0سانتیمتر بر روي کاغذ  A4تايپ شوند.
 .8مقاالت رسیده برگشت داده نميشوند.
 .0حجم مقاالت نبايد بیش از  20صفحه شامل فرم مشخصات نويسنده ،چکیده ،پينوشتها و فهرست
منابع ،جداول ،شکلها و پیوستها(باشد.
 .6از ذکر واژگان غیرفارسي که معادل فارسي دارند خودداري شود .چنانچه واژه معادل فارسي وجود
نداشته باشد ،با دادن شماره در باالي واژه استفادهشده ،معادل التین آن در پاورقي آورده شود.
در صورت تمايل به ذکر معادل التین يک واژه يا اصطالح فارسي ،معادل التین آن در پاورقي آورده شود.
 .2مقاالت ارسالي براي مجله بهوسیله متخصصان مربوط بهطور محرمانه داوري ميشوند و نتايج به اطالع
نويسندگان خواهد رسید .فصلنامه در انتخاب ،ويرايش و اصالح مقالههاي دريافتي آزاد است.
صفحه اول مقاله شامل:
عنوان فارسي و انگلیسي مقاله ،مشخصات نويسنده يا نويسندگان به شرح زير:
نام و نام خانوادگي ……………… مدرك تحصیلي و سال اخذ آن……………
رشته تحصیلي و دانشگاه محل تحصیل…………………………………... .
محل خدمت دانشگاه /سازمان…………………………………………….
تلفن منزل /محل کار /همراه…………………………………………… .
نشاني منزل /محل کار. ………………………………………………..
شماره فاکس و آدرس پست الکترونیک…………………………………… .
صفحه دوم:
عنوان مقاله بدون ذکر نام نويسنده يا نويسندگان(به دو زبان فارسي و انگلیسي ،چکیده مقاله حداکثر در
 150کلمه و دربرگیرنده هدف ،روش ،يافتهها و نتايج تحقیق.
صفحه سوم:
متن اصلي مقاله که با مقدمه و بیان هدف شروع ميشود و با نتیجهگیري و طرح پیشنهادها خاتمه مييابد.
در ذکر نام يک محقق خارجي بهصورت فارسي ،معادل التین آن در پاورقي آورده شود.

ج

براي ذکر منابع داخل متن از روش نويسنده ،تاريخ نشر(استفاده شود .منابع فارسي بهصورت فارسي و
منابع التین بهصورت التین ذکر ميشوند .درصورتيکه يک منبع ،ترجمه شده باشد ،بهصورت فارسي همراه با
نام مترجم ذکر ميشود .جداول ،شکلها ،نمودارها و پیوستها حتياالمکان بهاختصار ارائه شوند .ذکر شماره،
عنوان و منبع براي جداول ،شکلها و نمودارها ضروري است .نقل مستقیم در حد يک پاراگراف يا بیشتر با
قلم ايتالیک و از سر سطر شروع و داخل گیومه قرار گیرد.
شیوه تنظیم منابع:
فهرست منابعي که در مقاله استفاده شدهاند در انتهاي مقاله با رعايت حروف الفبا به شرح زير درج شوند:
الف :کتابها
فارسی
 .تألیف( :نام خانوادگي نويسنده /نام /سال انتشار /عنوان /نوبت چاپ /محل انتشار /نام ناشر(
 .ترجمه( :نام خانوادگي نويسنده /نام /سال انتشار /عنوان /نوبت چاپ /نام کامل مترجم /محل انتشار /نام
ناشر(
مثال:
 .1طاهري ،عباس؛ جعفري ،علي  1388چاپ سوم ،تهران ،انتشارات طه .هوش سازماني
 .2طاهري ،عباس؛ جعفري ،علي  1388چاپ سوم ،مترجم :علي امیني؛ محسن رضايي «،هوش سازماني»
تهران ،انتشارات زر.
انگلیسی
در درج منابع انگلیسی ،از روش  APAاستفاده شود .مثال:
Tidd, J. Bassant, J. (2005), “Managin Innovations”, 3rd ed. West Sussex, John
.Wiley & Sons
ب :مقاالت
فارسی :نام و خانوادگي نويسنده /نام /سال انتشار مقاله /عنوان /نام مجله /سال انتشار مجله /شماره
مجله /شماره صفحات مقاله
مثال :طاهري ،عباس؛ جعفري ،علي(  1388هوش سازماني ،تدبیر ، 1385،شماره ، 142صص 75-05
انگلیسی
Awin, D. F. Hage, Jerald (1977), “Making Errors in Surveys”, Sociological
.No. 6,131-150 Methods and Researches,
توضیح :عنوان کتابها ،نام مجالت و روزنامهها با قلم سیاه(تايپ شود از کشیدن خط ممتد زير آن
خودداري شود.

به نام خدا
فرم تعهدنامه
(ویژه نویسندگان مسئول مقاالت علمی تخصصی)
سردبیر محترم فصلنامه علمی تخصصی کارآفرینی

با احترام،
مقاله اينجانب .............................................با عنوان ..........................................................
 »........................................................که با توجه به اصول مندرج در راهنماي نگارش
مقاالت فصلنامه تنظیم شده است براي چاپ در آن نشريه ارسال ميگردد .همچنین،
گواهي مينمايد که تمامي افرادي که نام آنها بهعنوان همکار در اين مقاله اعالمشده
است در اين فعالیت علمي مشارکت داشتهاند .ضمناً متعهد ميشود که اين مقاله
پیش از اين در نشريه علمي ديگري به چاپ نرسیده است و تا زمان اعالم نتیجه از
طرف فصلنامه ،به نشريه ديگري ارسال نخواهد شد.
نام و نام خانوادگي مسئول مقاله ................................................................................... :
آدرس .................................................................... .............................................................. :
کد پستي ..............................................................................................................................
تلفن و دورنگار.............................................................................. .......................................
آدرس پست الکترونیکي ....................................................................................................
تاريخ ارسال مقاله
امضا

ه

سخن مدیرمسئول
در زمانهاي بسر ميبريم که با شیوع ويروس کرونا در چین در اواخر ژانويه  7575و سرايت
و شیوع آن در کشورهاي اروپايي و خاورمیانه ،میلیونها انسان آسیب جدي ديده و يا
جانباختهاند .همچنین بازارهاي مالي جهاني در سراسر جهان واکنش گستردهاي مانند افزايش
بیکاري در جهان ،تحمیل شوكهاي سنگین به اقتصاد دنیا،لطمه سنگین به تجارت خارجي
اکثر کشورهاي درگیر کرونا ،احتمال بسته شدن درهاي دنیا به روي تجارت خارجي و ...نشان
دادهاند .ريسک ويروس براي اقتصاد جهان به حدي است که ميتوان آن را آغازي بر وقوع يک
رکود در اقتصاد جهاني دانست .بانک توسعه آسیايي سه سناريو مختلف را در رابطه با هزينه
مقابله با شیوع ويروس و همچنین زيان ناشي از آن پیش بیني و اعالم کرده ،که بهترين
سناريوي ممکن ضرر  2666میلیارد دالري جهان در صورت تداوم دو ماهه ويروس است.
همچنین ضرر  00065میلیارد دالري براي تداوم سه ماهه و ضرر  38665میلیارد دالري در
صورت ادامه شش ماهه اين ويروس پیش بیني شده است .به باور کارشناسان اقتصادي در
ايران ،داستان کمي پیچیدهتر است ،زيرا عالوه بر آسیبهاي اقتصاد جهاني ،اقتصاد ايران به
دلیل وابستگي به نفت ،تحريمهاي بینالمللي ،رشد منفي اقتصاد ،تورم باال و  ...آسیبهاي
بیشتري را شاهد خواهد بود .لذا رهبر انقالب در پیامي به مناسبت آغاز سال  0355هجري
شمسي ،ضمن تبريک سال نو و اعالم رضايت نسبي از فعالیتهاي تولیدي در سال ،0354
حجم تولیدات را براي اقتصاد ايران ناکافي دانسته و با اعالم «سال جهش تولید» بر اين نکته
که براي محسوس شدن فعالیتها در زندگي مردم ،نیاز است حجم تولیدات تا  05برابر شرايط
سال  0354افزايش يابد ،تأکید کردند .بر همین اساس ،ايشان ضمن تأکید بر ضرورت توجه
مردم و مسئوالن بر مسئله تولید ،سال جديد را با نام سال جهش تولید نامگذاري کردند.
امیدواريم که با تداوم اتحاد ملت و دولت بتوانیم از اين بحران با کمترين آسیب انساني
در درجه اول و آسیب اقتصادي در درجه دوم عبور کنیم .انشاءاهلل

دکتر امیر محمود زاده
مدیرمسئول

سخن سردبیر
انتشار اين شماره فصلنامه مقارن با شیوع جهاني ويروس کرونا شد ،ويروسي که با کمال
تأسف جان بسیاري از همنوعانمان را در اقصي نقاط عالم گرفت و همه فعالیتها را تحت تأثیر
قرار داد .اثرات اقتصادي و مالي آن نیز به حدي است که ميتوان آن را آغازي بر وقوع يک
رکود در اقتصاد جهاني دانست .البته میزان اثرگذاري شیوع ويروس کرونا بر اقتصادهاي مختلف
يکسان نخواهد بود و تفاوت در مدل انتشار ويروس ،تبعات مختلفي بر رفتار مصرفي خانوارها
و رفتار تولیدي بنگاهها و کسبوکارها خواهد داشت .با توجه به اينکه که در شرايطي که هنوز
پیشبیني روشني از شیوع ويروس وجود ندارد نميتوان پیشبیني قابل اتکايي از تولید ناخالص
کشورها و درنهايت اقتصاد جهاني داشت ،با اين وجود تمام کشورها به يقین رسیدهاند که
دوران پرتالطمي در حوزه اقتصادي خواهند داشت و طبعاً تالطم اقتصاد جهاني نیز افزايش
پیدا ميکند .در اين شرايط اقتصاد ايران فشار دوگانه تحريم اقتصادي و تبعات ويروس کرونا
را تجربه ميکند و به عقیده اقتصاددانها با توجه به محدوديت منابع ،دولت بايد سیاستهاي
حمايتي بهینه اتخاذ کند .البته دولت مصوبات مفیدي را در خصوص بخشها و رستههاي
کسبوکارهاي اقتصادي .خدمات ،بیمه ،گردشگري ،حملونقل ،تسهیالت يارانهاي و...ابالغ و
دنبال ميکند که بايد تداوم يابد .بر اين اساس ،اين شماره نشريه که عموماً به مباحث
کارآفريني و کسبوکار ميپردازد ،به صورت ويژه به «کسبوکارها در بحران کرونا» اختصاص
يافته است .امید است مورد استفاده قرار گیرد .از درگاه خداوند سبحان آرزوي نجات بشريت
از اين پديده ناشناخته را داريم.
دکتر محمدمهدی رشیدی
سردبیر
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گزیده بیانات مقام معظم رهبری
نگاه صحیح به کرونا
فرصتهای کرونا
مسئله يک مسئلهي گذرا است ،يک چیز فوقالعاده نیست؛ از اين حوادث در کشور پیش
ميآيد .البتّه من نميخواهم مسئله را خیلي کوچک بگیرم امّا خیلي هم بزرگش نکنیم مسئله
را .يک قضیّهاي است پیش آمده ،يک مدّتي است  -مدّتي که انشاءاهلل خیلي طوالني نخواهد
بود -اين براي کشور وجود خواهد داشت ،بعد هم رخت برميبندد و ميرود .تجربیاتي که ما
در اين زمینه به دست ميآوريم و فعالیتي که مردم ميکنند ،دستگاهها ميکنند و در واقع
يک رزمايش عمومي در اين زمینه انجام ميگیرد ،اين ميتواند يک دستاورد باشد .اگر اين
دستاوردها را داشته باشیم ،بال براي ما تبديل ميشود به نعمت ،تهدید تبدیل میشود به
فرصت؛ که خوشبختانه من شنیدم در مردم هم از اين قبیل همکاريها و محبتها زياد هست.
فرض بفرمايید که دکاندار بیرون دکانش در خیابان ،شیر آب گذاشته و وسايل شوينده گذاشته
که رهگذرها اگر مايلاند بیايند آنجا دستشان را صابون بزنند -من باب مثال -خب اينها خیلي
با اهمیت است .يا فالن پرستار ،عروسي خودش را عقب انداخته براي اينکه بتواند به اين کار
برسد؛ يا بعضيها کمکهاي مالي مثالً در مجموع ميکنند؛ اينها بسیار کارهاي خوبي است.
اين در واقع يک رزمايش عمومي مردمي و دستگاههاي ذيربط است( .بیانات پس از کاشت
نهال در آستانه روز درختکاري )0354/07/03
موضوع کرونا ،يک آزمون عمومي و عجیب براي دولتها و ملتها است ،در مورد آمارها و
اقدامات بسیار خوب انجام شده و توصیههاي مسئوالن ،به قدر کافي مطالبي گفته شده و
صداوسیما هم انصافاً در اين زمینه بسیار خوب عمل کرده اما نکته مهم ،خوش درخشیدن
ملت ايران در آزمون اين بیماري وباي مدرن است.
موضوع جهش تولید حیاتي است و فراموش نشود زيرا بايد به هر قیمتي که شده موضوع
تولید پیگیري شود و به مرحله جهش برسد .همچنین جوانان فعال در عرصه علم و فناوري
کار آزمايشگاهي و تولید نیازهاي کشور را بهصورت جدي پیگیري کنند/ 70( .فروردين0355 /
به مناسبت عید نیمه شعبان)

 /05مصوّبات دولت جهت حمايت از کسبوکارهاي آسیبديده

مصوّبات هیئت دولت جهت حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا

 -0بخشها و رستههاي کسبوکارهاي اقتصادي دچار بیشترين آسیب در اثر شیوع بیماري
کرونا ،به شرح زير تعیین ميشود .حمايتهاي پیشبیني شده در اين تصويبنامه براي
کاهش اثرات اقتصادي شیوع بیماري کرونا مربوط به بخشهاي غیردولتي بهويژه بخش
خصوصي است و در صورت نیاز ،تغییرات احتمالي در فهرست موضوع اين بند ،از سوي
کارگروه بررسي و مقابله با پیامدهاي اقتصادي ناشي از ويروس کرونا اعالم خواهد شد:
الف -مراکز تولید و توزيع غذاهاي آماده
ب -مراکز مربوط به گردشگري
پ -حملونقل عمومي مسافر درونشهري و برونشهري
ت -دفاتر خدمات مسافرتي ،گردشگري و زيارتي؛
ث -تولید و توزيع پوشاك؛
ج -تولید و توزيع کیف و کفش؛
چ -مراکز توزيع آجیل ،خشکبار ،قنادي ،بستني و آبمیوه؛
ح -مراکز ،باشگاهها و مجتمعهاي ورزشي و تفريحي؛
خ -مراکز و مجتمعهاي فرهنگي ،آموزشي ،هنري و رسانهاي
د -مراکز تولید ،توزيع و فروش صنايعدستي.
 -7به منظور حمايت از کسبوکارهاي آسیب ديده موضوع بند  ،0دستگاههاي اجرايي مربوط
نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:
الف) استمهال حق بیمه سهم کارفرما براي دوره سهماهه منتهي به ارديبهشت ماه سال 0355
توسط سازمان تأمین اجتماعي ،همچنین بانک رفاه کارگران مبلغ بیست هزار میلیارد ريال
تسهیالت با اتکا به منابع داخلي ،منابع بین بانکي و يا خط اعتباري در اختیار سازمان تأمین
اجتماعي قرار ميدهد و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مبلغ بیست هزار میلیارد ريال از
بدهي دولت به سازمان تأمین اجتماعي را در سال  0355پرداخت مينمايد.
ب) استمهال هزينههاي برق و گاز مصرفي براي دوره سهماهه منتهي به ارديبهشت ماه سال
 0355توسط وزارتخانههاي نیرو و نفت.

اقتصاد پساکرونا ،بایدها و نبایدها
دکتر امیرمحمودزاده ،1محمدمهدی رشیدی ،1فرشته مختاری
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چکیده
کرونا ،پارادايم موجود اقتصادي را تغییر داده است؛ يعني اينکه به يک بازتولید اقتصادي
ميرسد و شرايط دنیا به سمتي در حال حرکت است که پارادايمهاي قبلي جواب نميدهد.
اين ويروس به صورت نظاممند و هوشمند در جهان هستي خودش را نشان داده است .ريسک
ويروس به حدي است که ميتوان آن را آغازي بر وقوع يک رکود در اقتصاد جهاني دانست .از
آنجا که جهان هستي هوشمند است ،اين ويروسها هم هوشمندتر ظاهر ميشوند .اقتصاد دنیا
حداقل در يک بازه دو تا سهساله دچار چالشهاي جدي ميشود .در اين مقاله به برخي از اين
چالشها و نیز راهکارها پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :کاهش رشد اقتصادي ،ويروس کرونا ،اقتصاد پساکرونا ،چالشها و
راهکارها.
کاهش رشد اقتصادی در جهان
در سناريوي اصلي (سناريوي پايه) ،شیوع بیماري همچنان در چهار منطقه مـشخص شـده
گسـترش مييابد .هـمچنین انـتقال آن بـه محلهاي جديد ،بـاعث کاهش  365تـا 265
درصـدي در رشد تولید ناخالص داخلي جهاني براي سـال  7575ميشود .در اين حال ،چین
همچنان مسیر خود در راستاي بهبودي را ادامه ميدهد و تا اواسط سهماهه دوم ،7575
بازيابي اقـتصادي مجـدد را تجـربـه خـواهـد نـمود (عليرغم چالشهاي فـعلي در زمـینه
کـندي اعـطاي مجوزها و کاهـش ظرفیت کاري کارگران مهاجر) .تأثیرات ايـن بحـران ،از
 0دکتري مديريت بحران و رئیس انجمن آمايش سرزمین ايرانamiramj1@yahoo.com ،
 7استاديار موسسه مطالعات بینالمللي انرژيrashidimm@yahoo.com ،
 3کارشناسي ارشد جغرافیاي طبیعي دانشگاه اصفهانfmokhtari2@yahoo.com ،

 /07اقتصاد پساکرونا  ،بايدها و نبايدها

اثـرگذاري بـر روي مشـتريـان کسبوکارها آغـاز ميشود ،سپس شرکتها را تحت تأثیر قرار
داده و درنتیجه ،وضعیت رقابت در صنايع مـختلف را تـغییر ميدهد .تـغییر رفـتار
مصرفکنندگان در ايـن شـرايـط ،همانطور کـه در اين مقاله نیز به آن اشاره شده است،
ميتواند پايدار بوده و محصوالت و کانالهاي توزيع کسبوکار را تحت تأثیر قرار دهد؛ از طرف
ديگر ،شرکتها براي جلوگیري از ضرر و زيانهاي بیشمار در اين بحران ،نیازمند راهحلهاي
خالقانهاي براي رفع چالشها در زمینههاي مختلف مرتبط بــا ســرمــايــه انــسانــي،
مـديـريـت زنـجیره تأمین ،فـروش و بـازاريـابـي ،تکنولوژيها و فـرآيـندهـاي کـاري مـورد
استفاده و ساير بخشها ميشوند که در بسیاري از موارد ،ميتواند به عنوان دانش در درون
سازمان ذخیره شده و شايستگيهاي خاصي را براي آن ايجاد نـمايـد .ايـن تـغییرات در بـازار
خـدمـات شرکتها و نـیز در درون آنها جهت مـقابله بـا تهديدات ،باعث نوآوريهايي ميشود
که بازار رقابتي صنايع مختلف را تحتالشعاع قرار داده و خود باعث ايجاد تحوالت عظیم و
پايدار ديگري ميگردد؛ تـحوالتـي کـه نـه تـنها ميتوانند دامـنه اثـرگـذاري وسـیعي داشـته
بـاشـند ،بـلکه تأثیرات آنها به مراتب فراتر از بازه زماني اين بحران باقي خواهند ماند کـه در
نـتیجه آن ،شـاهـد کـاهـش رشـد اقـتصادي در فـصل دوم و ابـتداي فـصل سـوم سـال
 7575خـواهـیم بـود .بهـبود وضـعیت تـقاضـا ،بـه کـند شـدن رشـد ايـن بـیماري بسـتگي
دارد ،کـه بـه احـتمال زيـاد ،عـلت ايـن کـاهـش« ،فـصلي بـودن» بـیماري خـواهـد بـود
(کـاهـش انـتقال بـیماري ،مـشابـه آنـچه دربـاره ويـروس آنـفلوانـزا در نـیمکره شـمالـي بـا
گـرم شـدن هـوا شـاهـد آن هسـتیم) .هـمچنین ،تـقاضـاي از دسـت رفـته مـمکن اسـت
بـا اثـبات پايینتر بـودن نـرخ مرگومیر ايـن بـیماري نسـبت بـه آنچه که شاهد آن هستیم
نیز به میزان طبیعي خود بازگردد.)8( .
شیوع ويروس کرونا در کل دنیا اثرات اقتصادي زيادي را به همراه داشته است ،به گونهاي
که رشد اقتصادي که براي کل جهان و کشورهاي پیشرفته و شاخص دنیا که  GDPآنها در
رشد اقتصادي تأثیرگذار است ،با کاهش و بازبیني و اصالح مواجه شدهاند .قبالً رشد اقتصادي
دنیا  7درصد پیشبیني ميشد ،اآلن اين عدد به  0670درصد تعديل شده است .بر اساس
جديدترين آمار ،براي سه کشور هند ،چین و آمريکا پیشبینيها از مثبت بودن اقتصادشان
حکايت دارد که رقم  0670درصد متعلق به اين سه کشور است ،ولي ديگر کشورهاي بزرگ
دنیا حتي حوزه اروپا ،با کاهش رشد اقتصادي  062تا حتي  3درصد مثل ايتالیا مواجه شدهاند.

شاخص کارآفريني(ويژه نامه کسب وکارها در بحران کرونا)03/

صندوق بینالمللي پول با يک هشدار جدي اعالم کرده که رکود اقتصادي در سراسر جهان
ناشي از شیوع ويروس کرونا ميتواند بسیار بدتر از بحران اقتصادي سال  7555باشد ،زيرا
چشمانداز رشد اقتصادي جهان براي سال  7575منفي است و شاهد يک رکود اقتصادي بزرگ
حداقل شبیه آن چیزي که جهان يازده سال پیش تجربه کرد ،خواهیم بود؛ اما از طرف ديگر
انتظار داريم در سال  7575شرايط بهبود يابد .همچنین احتمال زياد بسیاري از بازارهاي
نوظهور به شدت از رشد منفي اقتصادي در جهان آسیب خواهند ديد (.)0
شرکتهاي بزرگ هم آسیب فراوان ديدهاند .مثالً شرکت هواپیماسازي بوئینگ آمريکا
تحت تأثیر شیوع گسترده ويروس خطرناك کرونا و به منظور حفظ سالمت و بهداشت جامعه
و پرسنل خود ،از تعطیلي و توقف موقت خط تولید کارخانه هواپیماسازي خود در ايالت
واشنگتن اياالت متحده خبر داد.
در بازار سهام در سطح بینالمللي به دنبال افزايش مداوم اقدامات تشويقي بانکهاي
مرکزي براي تقويت بازارهاي مالي ،در اولین هفته سال  0355سهام آسیا با جهش بزرگي
روبهرو شد .نیکي ژاپن  2603درصد جهش کرد .سهام دو شرکت بزرگ ژاپن فست رتیلینگ و
گروه سافتبانک به ترتیب  03625درصد و  04650درصد جهش کردند .در بازار چین
کامپوزيت شانگهاي  7638درصد جهش کرد و هانگسنگ در هنگکنگ با جهش بلند 868
درصدي روبهرو شد .اياساکس استرالیا  8602درصد جهش کرد و کوسپي کرهجنوبي با جهش
بزرگ  4665درصدي روبهرو شد .گستردهترين شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسيآي در
خارج از ژاپن  8624درصد جهش کرد .دادههاي بررسي جديد شاخص مديران خريد (پيامآي)
توسط آياچاس مارکیت نشان ميدهد اقتصاد منطقه اروپا در ماه مارس به علت تشديد شیوع
ويروس کرونا با سقوطي بيسابقه روبهرو شده است .اين دادهها که روز سهشنبه منتشر شده
نشاندهنده سقوط برقآساي پيامآي کل اروپا از  0066واحد در ماه فوريه ،به  3068واحد در
ماه مارس است .اين شاخص نشاندهنده فعالیتهاي تجاري در بخش خدمات نوزده کشور
عضو اتحاديه اروپاست .رقم باال  05نشاندهنده رشد و رقم پايین  05نشاندهنده افت است.
میزان فاصله زيادي که اين شاخص در ماه مارس با رقم  05واحد ايجاد کرد ،نشاندهنده
شدت سقوط سهمگین فعالیتهاي تجاري در منطقه يورو است .اين بیشترين سقوط ماهانه
در فعالیتهاي تجاري اروپا از آغاز ثبت اين شاخص در جوالي  0554تاکنون است .رکود
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پايین قبلي در سال  7555و در ماه فوريه اتفاق افتاده بود و اين شاخص تا  3667واحد پايین
آمده بود.)7( .
در معامالت اخیر بازار جهاني فلزات گرانبها ،هر اونس طال  066360دالر قیمتگذاري شد
که جهشي  00763دالري را تجربه کرده است .قیمت کنوني در مقايسه با يک ماه گذشته
 7560دالر و در مقايسه با يک سال گذشته  30560دالر باالتر بوده است .نقره هم  47سنت
افزايش قیمت را تجربه کرد و  08655دالر در هر اونس به فروش رسید .پالتین و پاالديوم هم
به ترتیب  87و  730دالر رشد قیمت را تجربه کردند و  647و  0456دالر در هر اونس
قیمتگذاري شده است .به گزارش رويترز ،علت رشد قابل توجه قیمت طال در بازار جهاني
اعالم بانک مرکزي فدرال آمريکا براي تزريق حجم متنابهي پول به بازار بوده است .از سوي
ديگر ،تعطیلي يکي از تأسیسات فرآوري طال در سوئیس به کاهش عرضه در بازار منجر شده
و قیمت را باال آورده است .ادوارد مويا ،کارشناس مؤسسه کارگزاري اوآندا ،معتقد است پس از
آنکه بانک مرکزي فدرال آمريکا از اجراي سیاست محرك اقتصادي خبر داد ،قیمت طال در
حال باال رفتن است.
در بخش نفت قیمت نفت در معامالت هفته اول فروردين  55بازار جهاني تحت تأثیر امید
به توافق دولتمردان آمريکايي در خصوص بسته کمک اقتصادي دو تريلیون دالري به منظور
تعديل اثرات شیوع ويروس کرونا ،افزايش يافت .بهاي معامالت آتي نفت برنت با  67سنت
معادل  763درصد افزايش ،به  72دالر و  60سنت در هر بشکه رسید .بهاي معامالت وست
تگزاس اينترمديت آمريکا هم با  26سنت معادل  363درصد افزايش ،به  78دالر و  07سنت
در هر بشکه رسید .بانک مرکزي آمريکا ،مجموعهاي از اقدامات اضطراري را به منظور حمايت
از اقتصاد کشور در بحبوحه محدوديتهاي تجارت براي مقابله با گسترش اپیدمي کرونا به
اجرا گذاشت.
در بخش خودرو مؤسسه اعتبارسنجي اساندپي گلوبال پیشبیني کرد به علت پادمي
ويروس کرونا و کاهش شديد تقاضاي جهاني ،فروش خودروي سبک در دنیا در سال  7575با
سقوط  00درصدي روبهرو شود .اين بیانیه در حالي اعالم شد که بسیاري از خودروسازان
بزرگ جهان به علت کاهش تقاضا براي خودرو و محدوديتهاي سالمتي خطوط تولید خود را
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متوقف کردهاند .سناريوهاي به روز رساني شده نشان ميدهند ،فروش جهاني خودروي سبک
از  5563میلیون خودرو در سال  ،7505به  45میلیون خودرو در سال  7575کاهش خواهد
يافت .انتظار ميرود میزان اين افت بهويژه در سهماهه دوم امسال شديدتر شود و ازآنپس هم
تنها در صورتي که اقدامات براي محدود کردن شیوع ويروس موفقیتآمیز باشد ،میزان فروش
بهبود خواهد يافت.
تجارت الکترونیک و فناوری ،برنده بزرگ بحران کرونا
شیوع ويروس کرونا به فروپاشي بورسها و قرار گرفتن شرکتها در وضعیتي سخت منجر
شده و از ديگر تبعات اين ويروس ضررهاي اقتصادي بسیار بزرگ است که چه بسا باعث
تحوالت بزرگتري در جهان شود و به نظر ميرسد در میان اين بحران ،برنده بزرگ شرکتهاي
بخش فناوري و اينترنت و تجارت الکترونیک باشند .با قرنطینه شدن حدود يک میلیارد نفر
در خانههايشان در سراسر جهان و به وجود آمدن شرايط فوقالعاده کنوني ،همه به خدمات
الکترونیکي و ابزارهاي جديد پناه آوردهاند .سالي متلیس استاد رفتار سازماني در دانشگاه
آکسفورد معتقد است که برخي از جنبههاي کار و سازمان پس از خروج از بحران ويروس
کرونا تغییر خواهد کرد .مردم بهزودي پي خواهند برد که ميتوانند کار و ارتباط خود را به
روشي که قبالً انجام نميدادند ،انجام دهند و اين آنها را وادار ميکند تا هرچه بیشتر با
فناوري انس و خو بگیرند .برخي از نمادهاي اين فناوري عبارتاند از:
 -0غولهاي تجارت الکترونیکي در مقابل فروشگاههاي مستقل :در زماني که
مصرفکنندگان در قرنطینه به خريد اينترنتي کاالهاي ضروري و اساسي خود روي آوردهاند
سايتهاي بزرگ خريد الکترونیکي درخواستهاي زيادي را دريافت ميکنند 06.مارس روز
سیاهي براي بورسهاي جهان بود و سهام غولهاي توزيع آمريکايي مانند آمازون و ولمارت
کاهش يافت هر چند اوايل هفته سهام آنها بهبود و افزايش يافت .شرکت آمازون اعالم کرد
که شاهد رشد استقبال مشتريهاي براي خريدهاي اينترنتي هستیم و اين روند باعث خالي
شدن انبارهاي شرکت بخصوص کاالهاي اساسي خانهها و لوازم پزشکي شده است .اين در
حالي است که «مايک چري» رئیس اتحاديه شرکتهاي کوچک در انگلیس گفت که
کسبوکارهاي مستقل و کوچک از اين وضعیت رنج ميبرند .اين مرحله ،اساساً براي
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فروشگاههاي کوچک در انگلیس بسیار سخت است و نگرانيهاي بزرگي در خصوص
زنجیرههاي عرضه در زماني که تعداد مشتريها دائماً کاهش مييابد و به عبارت ديگر
چشمانداز اين فروشگاهها در هفتههاي پیش رو ناامیدکنندهتر است.
-7پخش اينترنتي و رنگ باختن رونق سینما :با رونق تقاضاي اينترنتي ،شرکتهاي عمده
تلويزيوني و ويدئوئي مانند نتفلیکس و کانال  +و گوگل (شرکت مادر سايت يوتیوب) اقدام به
کاهش کیفیت فیلمهاي خود کردهاند تا از فشار بر روي اينترنت در اثر ازدحام کاربران در اروپا
بکاهند .شبکههاي پخش اينترنتي در جهان با افزايش استقبال  75درصدي روبهرو بودند .در
مقابل نقش بزرگ سینما به شکل بيسابقهاي کمرنگ شده و درهاي برخي از سالنهاي سینما
براي مشارکت در مهار ويروس کرونا (کوويد  )05به طور موقت بسته شده است .در آمريکا
سهام سینماهاي «سینمارك» و «اي ام سي اينترتمنت»  AMC Entertainmentبا سقوط
 65درصدي يعني باالترين سطح در ماههاي ژانويه و فوريه مواجه شد.
 -3جتهاي خصوصي مقابل هواپیماهاي تجاري :شرکتهاي هواپیمايي هزينههاي کالني
را به دلیل قرنطینه خانگي مردم و بسته شدن مرزها متحمل شدهاند و برخي از آنها به مرز
ورشکستگي رسیدهاند .با توجه به اين وضعیت ،انجمن بینالمللي حملونقل هوايي ()IATA
هشدار داده که شرکتهاي هواپیمايي به کمک فوري به ارزش  755میلیارد دالر نیاز دارند.
رئیس اين اتحاديه اظهار داشت که بحران کرونا خطرناكتر و گستردهتر از بحران برهه بعد از
 00سپتامبر  7550و ويروس سارس در سالهاي  7557-7553و بحران مالي جهاني سال
 7554است .اين در حالي است که تقاضا از شرکتهاي هواپیماهاي اختصاصي که در کارهاي
خود شاهد شکوفايي هستند ،افزايش يافته است .فروش رزرو بلیت شرکتها  75تا  70درصد
افزايش داشته است.
-8کالسهاي ورزشي اينترنتي بجاي سالنهاي ورزشي :با بسته شدن درهاي بسیاري از
سالنهاي ورزشي ،ورزشکاران براي ادامه تمرينات خود در خانه به درسهاي اينترنتي روي
آوردهاند .سهام شرکت تجهیزات ورزشي آمريکايي  Pelotonبه میزان قابلتوجهي افزايش يافته
است و سرمايهگذاران به تقاضاي روزافزون تجهیزات فردي مرتبط به اينترنت و درسهاي
آنالين خود دلبستهاند.
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-0کنفرانسهاي ويديوئي به جاي نشستها :در حالي که بسیاري از مردم کارهاي خود را
از منازل انجام ميدهد ،تقاضاها براي فناوريهايي که نشستهاي مجازي و اينترنتي را ممکن
ميکند ،افزايش داشته است .استقبال واقعي از دورکاري موجب شده تا سهام شرکتهايي
مانند « »Zoomکه متخصص در برگزاري کنفرانسهاي ويدئويي است ،افزايش يابد .در اين
میان ،تعويق يا لغو نشستهاي کاري و رويدادهاي ورزشي و فرهنگي ادامه دارد و همچنان
يک سؤال بزرگ درباره برگزاري بازيهاي المپیک در ژاپن در تابستان امسال مطرح بود که
نهايتاً آن را يک سال به تعويق انداخته است (.)0
اقتصاد ایران در دوران پساکرونا
اقتصاد ايران در حالي با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهاي اقتصاد کالن وضعیت
مناسبي را نشان نميدادند .بر اساس اعالم مرکز آمار ايران رشد اقتصادي در  5ماهه نخست
سال  ،0354در حدود منفي  2/6درصد بوده و رشد اقتصادي بدون نفت نیز تقريباً صفر بوده
است .همچنین ،نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پايان بهمن ماه  70درصد بوده است .از سوي
ديگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسري بودجه دولت يکي از معضالت مهم
اقتصاد ايران براي سال  0355است .در چنین شرايطي ،هزينههاي تحمیل شده در اثر اپیدمي
کرونا و همچنین کاهش تولید ناشي از آن ،ميتواند اقتصاد را با تورمهاي باالتر و رشد اقتصادي
پايینتر مواجه سازد .از بین رفتن برخي از مشاغل و يا کاهش شديد درآمد در برخي از بخشها
باعث کاهش رشد اقتصادي ميشود و از طرف ديگر ،برخي مشاغل ديگر مانند تولیدات مواد
بهداشتي و ...در اين بازه زماني رشد بااليي خواهند داشت .شوك ناشي از کرونا ،اقتصاد را هم
با شوك عرضه و هم با شوك تقاضا مواجه ميسازد .از يک طرف عرضه نیروي کار کاهش يافته
و از طرف ديگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکالتي ايجاد شده است (شوك عرضه) .شوك
عرضه ،شوك تقاضا را به همراه خواهد داشت .تعطیلي کسبوکارها ،منجر به تعديل نیروي
کار ميشود و کاهش درآمد خانوار ،کاهش تقاضا را به همراه دارد .از طرف ديگر عدم اطمینان
نسبت به آينده ،خانوار را به تصمیم پسانداز بیشتر و به تعويق انداختن خريد اقالم غیرضروري
ترغیب ميکند .همین امر کاهش تقاضاي کل بیشتري را موجب ميشود؛ بنابراين انتظار
ميرود رکود اقتصادي ناشي از شوك ارزي و تحريمها تشديد شود؛ بنابراين انتظار ميرود
رکود اقتصادي ناشي از شوك ارزي و تحريمها تشديد شود و لذا الزم است تا سیاستهاي
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حمايتي هم از خانوار و هم از کسبوکار صورت گیرد .در شرايطي که دولت با تنگناي مالي
مواجه بوده و عالوه بر کاهش درآمدهاي ناشي از تحريم و کاهش قیمت نفت و فراوردههاي
نفتي ،با افزايش هزينههاي بهداشتي و درماني ناشي از کرونا نیز روبرو است ،منابع براي
سیاستهاي حمايتي به شدت محدود است .از اين رو بسیار مهم است که سیاستهاي
حمايتي ،بهینه اتخاذ شده و از اجراي سیاستهاي حمايتي کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحي
به برخي کاالها) اجتناب شود ،زيرا به احتمال قوي ،اين منابع با هزينه تورم تأمین شدهاند .بر
اين اساس سیاستهاي افزايش تقاضاي کل از طريق جلوگیري از کاهش اشتغال و درآمد
خانوار بايد در اولويت قرار گیرند (.)3
در اين خصوص بايد توجه داشت که ادامه تعطیلي بنگاههاي اقتصادي و ادارات پس از
نیمه اول فروردين ميتواند تبعات اقتصادي سنگیني در پي داشته باشد ،اما استفاده از فرصت
تعطیالت نوروزي ميتواند تا حدي اين هزينه را کاهش بدهد .مشابه اين اتفاق در چین هم
افتاد .همزماني دو هفته خانهنشیني در بسیاري از شهرها و تعطیالت سال جديد تا حدودي
هزينه اقتصادي قرنطینه را کاهش داد؛ بنابراين تعطیالت عید ،به کمک کنترل کرونا خواهد
آمد ،اما همزمان با آن بايد سیاستهايي براي جبران درآمدهاي کاهشيافته و همچنین
تحريک تقاضا به اجرا گذاشته شود (.)3
در بخش مالیات بايد اشاره کرد که يکي از آيتمهاي مهمي که همیشه در بودجه دولت
لحاظ شده ،مالیاتهاست .امسال دريافت مالیات بر خالف سال گذشته ،با مشکالت بیشتر
مواجه خواهد شد .اآلن شرکتها ميگويند کاري نکردهايم که بخواهیم مالیات بدهیم و سازمان
مالیاتي نیز اين شرايط را کامالً متوجه است .در مجموع مالیات مورد انتظار ،تحققپذير نیست
و در بحث فروش نفت و مشتقات نفتي و پتروشیمي هم شرايط سخت از گذشته خواهد بود،
زيرا در حال حاضر به دنبال شیوع ويروس کرونا در دنیا ،با کاهش قیمت جهاني نفت و کاهش
تقاضاي جهاني روبهرو هستیم و در نتیجه ارزآوري از ناحیه فروش نفت آن هم در شرايط
تحريم ،بسیار سختتر از گذشته خواهد بود.
در مورد بودجه با توجه به بازدهي اندك بازارهايي همچون مسکن ،ارز ،سکه ،سپرده بانکي
و  ...دولت روزنهاي براي جبران بخشي از کسري بودجه خواهد داشت .دولت براي جبران
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کسري بودجه از طريق فروش داراييهاي سرمايهاي ،از طريق تأمین ماليها و از طريق کنترل
و هدايت نقدينگي سرگردان ،اقدام خواهد کرد که همه اينها در بازار سرمايه ميتواند اتفاق
بیفتد .اگر بازار سرمايه رونق نداشته باشد ،دولت نميتواند سهامهاي مورد نظر را در بازار
سرمايه بفروشد و نميتواند در بازار سرمايه تأمین مالي کند .با توجه به اينکه پیشبیني
ميشود افزايش نقدينگي روزافزون ميتواند ساير بازارها را با تکانههاي شديدي مواجه سازد،
دولت راهي ندارد جز اينکه اين بازار (بازار سرمايه) را زنده نگه دارد که حداقل يک کانالي
باشد براي کنترل و جذب نقدينگي سرگردان؛ جدا از کاالهاي جهاني در بازار سرمايه ،صنايع
داخلي که از تحريم و کرونا اثر کمتري ميپذيرند ،مورد استقبال بیشتري قرار ميگیرند.
عليرغم همه اين مسائل نه با شیب تند سال گذشته (بازدهي  045درصدي شاخص کل)،
ولي با يک فاصله و اصالحاتي ،بازار سرمايه امسال نیز ميتواند بین بازارهاي ديگر خودنمايي
کند.
در خصوص نمادهاي صادرات محور بايد به اين نکته توجه داشت که کرونا در کل دنیا هم
عرضه را تحت فشار قرار داده و هم تقاضا را؛ اين در شرايطي است که کشور با مشکل ديگري
به نام تحريم نیز مواجه است و شرايط صادراتي بسیار سختتر شده است .هرچند اگر نرخ دالر
در بازار افزايش پیدا کند ،بخشي از مشکل نمادهاي صادراتي جبران ميشود .در نتیجه با توجه
به شیوع کرونا ،يکسري از صنايع به شدت تحت تأثیر قرار ميگیرند .در اين میان ،پیشبیني
ميشود که صنايعي مثل خودرو ،بانک ،غذايي ،لیزينگ ،آيتي محورها ،شويندهها و
تجهیزاتيها ،طبیعتاً با استقبال و رد مواجه شوند.
در خصوص آينده شاخص کل بورس و پیشبیني روند آن بايد به اين نکته توجه داشت
که در سهماهه ابتداي سال جاري گزارشهاي خوبي از شرکتها نخواهیم داشت ،اما با توجه
به اينکه دولت به دنبال جذب نقدينگي در بازار سرمايه است ،ميتوان برآورد کرد که شاخصها
بین  35تا  85درصد رشد خواهند داشت .البته اين پیشبیني در فضاي کنوني است ،زيرا اگر
تأثیرات مخرب کرونا در ايران و دنیا بیشتر شود ،برآورد و پیشبیني بسیار سخت خواهد بود
( .)7در مورد بازار سهام ،بورس تهران در اولین روز کاري سال  ،0355با توجه به روند کاهشي
بورسهاي دنیا با شاخصها منفي شروع شد ،اين روند تا حدودي طبیعي بود ،زيرا در واقع با
يک فاصلهاي از اقتصادهاي دنیا که در وضعیت قرمز قرار دارند ،تأثیر گرفته است .شاخص کل
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بازار سرمايه در حالي به پايان رسید که شاخص کل اين بازار با  8780واحد ريزش رقم 054
هزار و  604واحد را ثبت کرد .البته شاخص کل با معیار هم وزن بر خالف شاخص کل صعودي
بود و با  0055واحد صعود به رقم  024هزار و  625واحد رسید .معامله گران  675هزار معامله
انجام دادند که  74هزار و  863میلیارد ريال ارزش داشت .از میان  773نماد مثبت و 072
نماد منفي بازار ا ،صنايع پتروشیمي خلیج فارس ،فوالد مبارکه اصفهان ،ملي صنايع مس ايران،
گروه مديريت سرمايهگذاري امید و معدني و صنعتي گل گهر نسبت به ساير نمادها ،بیشترين
تأثیر منفي و در مقابل بانک ملت و گروه مپنا نسبت به ساير نمادها ،بیشترين تأثیر مثبت را
روي بورس گذاشتند .در خصوص بازار سرمايه ،با همه ترسها و نگرانيهايي که اآلن وجود
دارد ،همچنان پیشروترين بازار در بین بازارهاي موازي باقي خواهد ماند؛ زيرا در شرايط کنوني،
اقتصاد ايران با کسري بودجه بیشتري مواجه خواهد شد .کشور سال گذشته نیز با کاهش
صادرات نفت مواجه بود ،اما پارسال با صادرات غیرنفتي  85میلیارد دالري ،تراز تجاري خیلي
منفي نبود و تراز متعادلي بود و تا حدودي مشکل کسري و چالشهاي بودجهاي جبران شد؛
اما امسال بحث کرونا باعث ميشود که مراودات بینالمللي حتي با کشورهاي همسايه با کاهش
همراه شود (.)7
در بخش مسکن طبق آمار معامالت مسکن از اول تا  76اسفند  ،54در شهر تهران 00
هزار و  603قرارداد خريد و فروش امضا شد که نسبت به ماه قبل  78درصد و نسبت به ماه
مشابه سال قبل  73درصد کاهش را نشان ميدهد .در کل کشور نیز طي  76روز ابتداي اسفند
ماه  54بالغ بر  05هزار و  453قرارداد خريد و فروش ملک امضا شده که نسبت به همین
مدت در بهمن امسال و اسفند سال گذشته به ترتیب  70و  72درصد کاهش يافته است .وي
يادآور شد :در بخش اجاره مسکن شهر تهران طي  76روز ابتداي اسفند ماه  2332فقره
اجارهنامه ثبت شده که نسبت به بهمن امسال  32درصد و نسبت به اسفند سال  52بالغ بر
 37درصد کاهش نشان ميدهد.
مهمترين موضوع در شوك سمت عرضه جلوگیري از اختالل در زنجیره تأمین است که
نیازمند سیاستهاي تأمین سرمايه در گردش و ساماندهي نیروي کار است .از سوي ديگر،
بهترين راهکار جلوگیري از کاهش تقاضاي کل ،از يکسو جلوگیري از بیکاري کارگران و ايجاد
انگیزه براي پرداخت حقوق ماهیانه آنها و از سوي ديگر ايجاد چتر حمايتي از اقشار ضعیف
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است .0 .در پیشنهادهاي حمايت از کسبوکارها ،اولويت بر حمايتهايي است که منجر به
حفظ نیروي کار و عدم اخراج يا تعديل آنها شود .7 .در پیشنهاد حمايت از اقشار ضعیف
اولويت در حمايتهايي است که ضمن کنترل شیوع کرونا ،منجر به کسب درآمد ثابت و
تحريک تقاضاي کل شود.)3( .
راهکارهای سطح بینالمللی
چـطور بـايـد کسبوکارها براي مـقابله بـا کرونا خـود را تجهیز کنند؟ هـفت کار زير
ميتواند به تمامي کسبوکارها در جهت مقابله با اين بیماري کمک کند:
از کارمندان خـود مـحافـظت کـنید :بحـران کرونا براي بـسیاري از افراد ،از نظر عاطفي
چالشبرانگیز بوده و زندگي روزمره آنها را به طرز بيسابقهاي تغییر داده است .براي شرکتها،
روال عادي کسبوکار ديگر يک گزينه نیست .آنها تنها ميتوانند با ترسیم و اجراي طرحهايي
براي حمايت از کارکنان خود که سازگار با محافظهکارترين راهکارهايي است که ممکن است
اعمال شوند و نیز انعطاف الزم را جهت تغییر سیاستهاي سازماني ايجاد مينمايند ،شروع
کنند .برخي از شرکتها ،به طور فعال تالشهاي خود با آنچه ديگران انجام ميدهند مقايسه
ميکنند تا سیاستهاي صـحیح و مـیزان حـمايـت مـناسـب از کـارمـندان خـود را تـعیین
نـمايـند .هـمچنین ،رهـبران سـازمـانـي بايستي با کارکنان خود در سطح مناسبي از جزئیات
ارتباط برقرار نمايند و اين کار را بهصورت مداوم صورت دهند .يـک تـیم پـاسـخ مـتقابـل
کرونا تـنظیم کـنید :شرکتها بـايسـتي بـراي هـدايت تالشها در سـازمـان ،فـردي را
مستقیماً زير نظر مـديـرعـامـل ميباشد مـعرفـي نـموده و تـیمي بـا اعـضايـي از هـر کارکرد
و رشتهاي براي کمک در اين تالشها شکل دهند .پس از تـشکیل ايـن تـیم ،در بیشـتر
مـوارد ،اعـضاي تـیم بـايـد از نقشهاي روزانـه خـود خـارج شـده و بیشـتر وقـت خـود را
بـراي پـاسـخ بـه ويـروس اخـتصاص دهـند .چـند مـسیر مـشخص بـراي هدايت تالشهاي
اين تیم در اکثر شرکتها وجود دارد:
 .0سالمت ،رفاه و توانايي کارکنان در انجام وظايف خود
 .7تسـت اسـترس مـالـي شـرکـت و تـدويـن بـرنـامـه احـتمالـي براي مقابله با آن
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 .3نـظارت بـر زنجیره تأمـین ،ايجاد امکان واکنش سريع و انعطافپذيري طوالنيمدت.
 .8پاسخهاي مـتناسـب در بخشهاي بـازاريـابـي و فـروش جهت پاسخگويي به شوكهاي
تقاضا
 .0هماهنگي و برقراري ارتباط با گروههاي مختلف مشتريان که از محصوالت شرکت استفاده
ميکنند.
ايـن زير تیمها بـايسـتي اهـداف مـشخصي را بـراي هـر هـفته و  84سـاعـت آيـنده ،با
توجه بـه سـناريـوي مـشخص شـده تـوسـط شرکت تنظیم نمايند و اين اهداف و اقدامات را
به طور مداوم مورد بازبیني و ارزيابي قرار دهند .تیم واکنش سريع ،بايستي کارکردي ساده و
منظم را برقرار نمايد که تمرکز اصلي آن بر روي خروجيها و تصمیمات ميباشد و جلساتي
که هیچ يک از اين دو را ندارد تحمل نميکند .اطـمینان حـاصـل کـنید کـه نـقديـنگي
شـرکـت بـراي هـواي طـوفـانـي کـافـي اسـت :کسبوکارها بـايسـتي سـناريـوهـايـي
مـتناسـب بـا زمینه کاري شرکت تعريف کنند .براي اين کار ،شرکتها بايستي براي
مـتغیرهـاي مـهمي کـه بـر روي درآمدهـا و هزينهها تـأثـیر ميگذارند ،پـارامـترهـاي
تأثیرگذار را از طريق تجزيهوتحلیل دادهها و نیز ،بینشهاي متخصصان تعريف نمايند.
همچنین ،آنها بايد موارد متخلف مالي خود مانند جريان نقدينگي ،صورت سود و زيان و
ترازنامه در هـر سـناريو مدلسازي نـموده و محركهايي را کـه ممکن اسـت نقدينگي را به
میزان قابلتوجهي مختل کند ،شناسايي نمايند .سپس ،به هر يک از اين محركها در هر
سناريو ،شرکتها بايستي براي تثبیت سازمان اقداماتي را تعیین کنند .از ثبات زنجیره تأمین
خـود اطمینان حاصل کـنید :شرکتها بايد میزان و مدت زمان قرار گرفت زنجیره تأمین خود
در معرض خطر را در مناطقي که شیوع بیماري در آنها باال ميباشد مشخص کنند .اين کار
شامل ارزيابي تأمینکنندگان درجه  7 ،0و  3و نیز سطح موجودي انبارهـايشان ميباشد .نـظر
بـه آنـکه اکـثر کارخانههاي چـیني ،در حـال حـاضـر در حـالـت شـروع مجـدد بـه سـر
ميبرند ،بیشـتر شرکتها در وهـله اول ،بـر روي ثـبات فـوري تـمرکـز نمودهاند .آنها
هـمچنین بـايـد برنامهريزيهاي موردنیاز جهـت اسـتفاده از قـطعات ضـروري در تـولید،
پیشخريد قراردادها و فضاي حـمل ريـلي و هـوايـي ،اسـتفاده از انـبارهـاي کـالي تولیدشده
بـه عـنوان پـلي بـراي بـقاي کسبوکار تـا شـروع مجـدد تـولـید ،کسب اولويت باالتر از
تأمینکنندگان و پشتیباني از تولیدکنندگان باالدستي را مدنظر قرار دهند .شرکتها بـايـد
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برنامهريزي کنند چگونه ميخواهند مديريت تأمین خود را براي محصوالتي آغاز کنند که
ممکن است با بازگشت عرضه ،جهشهايي غـیرمـعمول در تـقاضـا را مـشاهـده نـمايـند .در
بـعضي مـوارد ،مـمکن اسـت ثـبات عـرضـه بـاالتـر بـراي میانمدت يا بلندمدت ضروري
باشد که اين امر بهروزرساني را در برنامهريزي تقاضا ،بهینهسازي شبکه تأمینکنندگان و نیز،
جستجو و سرعت بخشیدن به احراز صالحیت تأمینکنندگان جـديـد را ايـجاب مينمايد.
بـرخـي از مـوارد مـطرح شـده ،صرفنظر از شـرايـط ايـجاد شـده تـوسـط بحـران فـعلي،
ميتوانند بـاعـث شـونـد تـا شرکتها از مـقاومـت زنجیره تأمین خود ،چالشي مداوم که در
وضعیت فعلي به وضوح برجسته شده است ،اطمینان حاصل نمايند .در کنار مشتريان خود
باشید :شرکتهايي که در ايجاد تحوالت عظیم در بازار حرکت موفق عمل ميکنند ،اغلب به
ميشوند کـه در گروههاي اصـلي مشـتريـان خـود سرمايهگذاري ميکنند و رفتارهاي آنها
را پیشبیني ميکنند و رفتارهاي آنها را پیشبیني ميکنند .به عنوان مثال ،در چین ،در
حالي که تقاضاي مصرفکننده رو بـه کـاهـش اسـت ،از بـین نـرفـته ،بـلکه مـاهـیت آن بـه
سـمت خـريـد آنـاليـن انـواع کاالها ،از جمله غـذا و تحويل محصوالت تغییر شکل داده است.
شرکتها بايستي به عنوان بخشي از تالشهاي خود براي ايجاد تنوع در کانالهاي توزيع ،بـر
روي توزيع آنالين سرمايهگذاري کنند؛ اين شامل تضمین کیفیت کاالهاي فروخته شده به
صورت آنالين نـیز ميباشد .بـه احتمال زياد ،تغییرات رفتار مصرف کـنندگان ديگر به
هنجارهاي پیش از شیوع بیماري باز نخواهد گشت .برنامه را تمرين کنید .بسیاري از تیمهاي
رده باالي سازماني تا زماني که در شرايط بحراني قرار نميگیرند ،زماني را براي اينکه
برنامهريزي براي اين شرايط به چه صورت ميباشد اختصاص نميدهند در اينجا است
شبیهسازيها ارزش واقعي خود را نشان ميدهند .شرکتها ميتوانند از شبیهسازيهاي
مختلف براي تعريف و تأيید پروتکلهاي فعالسازي خـود بـراي مـراحـل و بخشهاي مـختلف
پاسخ استفاده کنند (برنامههاي جايگزين در شرايط احتمالي ،پاسخ به شرايط در مقیاس وسیع
و ساير برنامهريزيها) .شبیهسازيها بايد براي تصمیمگیرندگان شرايط را روشن نمايند،
اطمینان حاصل کنند که نقشهاي مربوط ب هر يک از اعضاي تیم مديريتي مشخص است.
«فـیلهـاي مـوجـود در اتـاق» (مـوضـوعـات مـشخصي کـه افـراد بـه آنها تـوجـه نميکنند)
کـه مـمکن اسـت سـرعـت واکـنش را کـاهـش دهد نشان دهند و اطمینان حاصل نمايند
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که در صورت وقـوع شـرايـط ،اقـدامـات الزم بـراي اجـراي بـرنـامـه تـوسـط هـمه افراد
کامل درك شده است و سرمايهگذاري موردنیاز بهراحتي در دسترس ميباشد.)8( .
راهکارهای سطح ملی
با شیوع ويروس کرونا و نگراني مردم از ورود به اماکن عمومي نظیر فروشگاهها ،مراکز
خدماتي و ...بسیاري از مشاغل و کسبوکارها با کاهش تقاضا و فروش کاالها و خدمات خود
مواجه شدند .به نظر ميرسد بیشترين آسیب را بخش خدمات و زير بخشهاي آن در مقايسه
با ساير بخشها و اقتصاد شهري در مقايسه با اقتصاد روستايي و نیز کارگران در مقايسه با
کارفرمايان و گروههاي آسیبپذير و شاغل در بخش غیررسمي شهري در مقايسه با ساير
خانوارها متحمل خواهند شد .معاونت پژوهشهاي اقتصادي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمي پیشنهادات زير را ارائه داده است:
• با توجه به اينکه در شرايط بحراني ،ساختارهاي بروکراتیک موجود و ستادها و
دستگاههاي مختلف امر تصمیمگیري را به تأخیر مياندازد و لزوم اتخاذ تصمیمات سريع،
راهگشا و نافذ ،به نظر ميرسد بازنگري در ساختار مديريت بحران در اين حوزه ضرورت دارد.
اين ستاد بايد در سطح رئیسجمهور يا معاون اول تشکیل شود و تصمیمات اين حوزه بايد از
نظر سلسلهمراتب بر کلیه نهادها و دستگاههاي موجود تفوق داشته باشد ،مضافاً اينکه بهتر
است موضوع رصد و پايش وضعیت بازار و اقتصاد و ارائه راهکارهاي اين حوزه بهطور مجزا
توسط کمیتهاي ذيل ستاد اقتصادي دولت صورت گیرد و تصمیمات الزم در ستاد اقتصادي
دولت اتخاذ و ابالغ گردد.
• زنجیره تأمین در اين شرايط دچار اختالل و کمبود ميشود ،لذا رصد و پايش مستمر
وضعیت تولیدي بنگاهها بهويژه در خصوص کاالهاي اساسي و استراتژيک بسیار ضروري است.
به همین منظور راهاندازي داشبورد مديريتي بهگونهاي که امکان گزارشگیري در لحظه از
میزان موجودي ذخاير ،میزان نیاز ،میزان واردات ،میزان کسري و ...براي کلیه کاالهاي اساسي
و داراي اولويت وجود داشته باشد ضروري است .راهاندازي و تکمیل سامانه جامع انبارها در
اين خصوص ميتواند راهگشا باشد.
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• گزارش دهي منظم وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ساير دستگاههاي ذيربط از میزان
افزايش يا کاهش تقاضا و عرضه کاالهاي اساسي و موجودي انبار کاالهاي اساسي و همچنین
رصد روزانه زنجیره تأمین کاالها به ستاد اقتصادي دولت و همچنین سران سه قوه جهت اعمال
برنامهريزي براي ماههاي آتي بسیار ضروري است.
• در حوزه توزيع اقالم بهداشتي و ...به نظر ميرسد بهترين راه براي حصول اطمینان از
رسیدن اقالم فوق به دست مصرفکننده نهايي ،عرضه توسط مبادي و مراکز توزيع دولتي،
وابسته به دولت يا فروشگاههاي بزرگ زنجیرهاي است که امکان نظارت کامل بر آنها اعم از
ذخیرهسازي و  ...وجود دارد .به منظور کاهش تردد مردم ميتوان ارسال بستههاي بهداشتي
از طرف اين فروشگاهها يا مراکز توزيع به درب خانهها ،بر اساس کد ملي و اطالعات خانوارها
را در دستور کار قرار داد.
• با توجه به احتمال بروز کمبودهايي در بازار بهويژه اقالم اساسي موردنیاز مردم و افزايش
قیمت اين کاالها ،افزايش کارايي و اثربخشي روشهاي کنترل قیمت در بازار بسیار ضروري
است .بهعنوان مثال راهاندازي اپلیکیشن قابل نصب بر روي گوشي تلفن همراه براي رصد
لحظهاي قیمت توسط کلیه مصرفکنندگان براي افزايش شفافیت و تسهیل امر نظارت و
بازرسي و استفاده از پتانسیل مردمي براي جلوگیري از تخلفات با راهاندازي سیستم گزارش
دهي مردمي ميتواند در اولويت قرار گیرد .عالوه بر اين ميتوان با اختصاص درصدي از مبالغ
جرائم وصول شده از متخلفین به گزارش دهندگان و اعالم عمومي توسط رسانههاي جمعي
از اين ظرفیت بالقوه استفاده نمود.
• استفاده از پتانسیلها و ظرفیتهاي خالي اقتصاد در خصوص تأمین کاالهاي بهداشتي
و کاالهاي اساسي ،با تسهیل حداکثري در مجوز دهي به واحدها و کسبوکارهاي متقاضي
بايد در دستور کار قرار گیرد.
• با توجه به محدوديتهاي صورت گرفته از طرف کشورهاي ديگر و نگراني از کاهش
درآمدهاي صادرات غیرنفتي از يک سو و کاهش درآمدهاي نفتي از سوي ديگر ،مديريت
صادرات شامل رايزني وزارت امور خارجه براي صدور کاالها به کشورهاي همسايه و همچنین
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ايجاد اطمینان براي کشورهاي مقصد تجاري در خصوص رعايت کامل پروتکلهاي بهداشتي
جهت تسهیل صادرات غیرنفتي و تأمین منابع ارزي ضروري است .اختالل در زنجیره تأمین
در زمان شیوع کرونا ،ميتواند شرايط نامساعد اقتصادي را تبديل به بحران کند .بايد توجه
نمود که از عوامل اصلي اختالل در زنجیره تأمین ،شبکه حملونقل است .بايد از طرفي سالمت
رانندگان به طور مستمر تحت نظارت باشد و خدمات درماني مناسب به اين افراد داده شود.
از طرف ديگر حداکثر تالش را براي جلوگیري از هرگونه تصمیم محلي که ميتواند منجر به
اختالل در شبکه توزيع گردد ،جلوگیري شود.
• با توجه به اينکه خريد فیزيکي از بازار و فروشگاهها در اين ايام کاهش محسوسي داشته
و خواهد داشت ،الزم است شرايط و تسهیالت الزم براي توسعه و راهاندازي فروشگاههاي
مجازي و اينترنتي در نظر گرفته شود .اقدامات زير در اين خصوص پیشنهاد ميگردد:
 تسهیل فوري مجوزهاي ايجاد يا توسعه فروشگاههاي مجازي (اينترنتي) از طريقدستگاههاي ذيربط
 هماهنگي اصناف ،اتحاديهها و اتاقهاي بازرگاني در خصوص نحوه تعامل کسبوکارهايخُرد و سنتي با فروشگاههاي اينترنتي بزرگ موجود براي عرضه بخشي از تولیدات خود به
صورت مجازي و يا ايجاد پلتفرمهايي براي عرضه محصوالت به صورت شبکهاي با روشهاي
مختلف ارسال محصوالت به دست مشتري
 ايجاد فروشگاههاي آنالين ،نیازمند اشتغال افراد زيادي در شبکه توزيع کاالست .اين امرميتواند به کاهش اشتغال ناشي از کرونا نیز کمک کند .وظیفه دولت در اين زمینه عالوه بر
دو موردي که در باال عنوان شد ،تشويق دولت در به کارگیري افراد از قشر محروم در اين
مشاغل است .به عنوان مثال دولت ميتواند طي يک برنامه تشويقي ،در صورت به کارگیري
افراد از قشر محروم (که بر اساس پايگاه رفاه ايرانیان شناسايي ميشوند) ،به ازاي هر 0555
تومان پرداختي کارفرما ،درصدي مثالً  755تومان را پرداخت خواهد کرد.
• اعطاي تسهیالت سرمايه در گردش توسط بانکها و مؤسسات اعتباري براي آن دسته
از بنگاههايي که به دلیل کاهش فروش توان پرداخت ديون (چکهاي) خود را ندارند .يک
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شیوه تأمین مالي سرمايه در گردش بنگاهها که در ايران وجود ندارد ،اعطاي تسهیالت (وام)
بدون سررسید ( )Loan Revolvingاست که ميتواند موردتوجه قرار گیرد .اين تسهیالت به
بنگاهها داده ميشود تا بتوانند شوك منفي تقاضا و چکهايشان را تا زمان رفع مشکل مديريت
کنند.
• استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهي اعتبار مولد) که دستورالعمل آن در آذرماه 0354
توسط شوراي پول و اعتبار ابالغ گرديد ،ميتواند براي تأمین مالي زنجیره بنگاههاي بخش
خصوصي مورد توجه قرار گیرد .گواهي اعتبار مولد گام ،به عنوان يک ابزار بازار محور و با
قابلیت نقل و انتقال در بازارهاي پول و سرمايه ،تسهیالت جديدي را براي تأمین اعتبار
بنگاههاي تولیدي فراهم ميکند که بر اساس آن تولیدکنندگان برمبناي فاکتور خريد مواد
اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهي اعتبار مولد در سررسید کرده
و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحويل ميدهند .دارنده ميتواند گواهي را تا زمان سررسید آن
نزد خود نگه دارد يا ميتواند به فروشنده مواد اولیه خود تحويل دهد يا اينکه در بازار سرمايه
تنزيل کند.
• کاهش هزينهها و عوارض گمرکي آن دسته از کاالهايي که در زنجیره تأمین آنها اختالل
ايجاد شده يا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است.
• تمديد مدت زمان پرداخت قبوض خدماتي ،آب ،برق ،گاز و ساير خدمات شهري براي اصناف
و کسبوکارهاي آسیبديده
• استفاده از ظرفیتهاي بازار سرمايه (انتشار اوراق) و ساير روشهاي تأمین مالي جهت اتخاذ
روشهايي براي تأمین نقدينگي واحدهاي اقتصادي؛ همانند تسهیل در انتشار اوراق يا تنزيل
اسناد و حسابهاي دريافتي بنگاهها توسط مؤسسات مالي مجاز و يا استفاده از روشهاي سلف
يا پیش فروش کاال يا خدمت براي سال .0355
• تمديد مدت قرارداد شرکتهاي طرف قرارداد با دولت يا شرکتهاي دولتي که با توجه به
شرايط حاکم بر بازار نتوانستهاند به تعهدات خود عمل نمايند.
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• بخشودگي نیمي از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به اسفندماه  0354و بهار  0355براي
بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي و اصناف ،مشروط به عدم تعديل نیروي کار توسط بنگاه.
توضیح آنکه مهمترين نوع حمايت ،بايد حمايتي باشد که انگیزه بنگاه براي تعديل و اخراج
نیروي کار را کاهش دهد .يعني حمايتي که منجر به کاهش هزينه سربار کارگر (مشروط به
عدم تعديل کارگران) شود.
• امهال و ارائه تنفس چهارماهه (اسفندماه  0354تا پايان خردادماه  )0355در خصوص
اقساط بانکي بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي و اصناف ،مشروط به شرايطي که در ادامه
ذکر ميشود.
• تمديد يا تجديد کلیه مجوزهاي کسب يا کار (که طي اسفندماه  0354تا پايان خردادماه
 0355منقضي ميشود) ،براي يک دوره ،مشروط به عدم تخلف صاحب کسبوکار و بدون نیاز
به مراجعه به ادارات دولتي و بدون نیاز به اخذ گواهي پرداخت مالیاتي
• يکي از حمايتهاي مهم و ضروري براي کسبوکارها و فعاالن اقتصادي ،تسهیالت در حوزه
مالیاتي است .پیشنهادهاي مربوط به اين حوزه عبارت است از:
 -0تعويق سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال  0354به
تاريخ 0355/7/30
 -7موقوف االجرا شدن کلیه عملیات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهاي
مستقیم (وصول مالیات) تا تاريخ 0355/6/30
 -3عدم نیاز به اخذ گواهي پرداخت يا ترتیب پرداخت بدهي مالیاتي جهت صدور يا تجديد
پروانه کسب يا کار اشخاص حقیقي موضوع ماده ( )046قانون مالیاتهاي مستقیم تا پايان
تیرماه سال 0355
 -8در سال  ،0355در مواردي که مهلت مقرر براي تقسیط بدهي (اعم از اصل مالیات و
عوارض و جرائم) قانون مالیاتهاي مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤديان مالیاتي در
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اجراي (ماده )062قانون مالیاتهاي مستقیم به اتمام رسیده باشد و اين گونه مؤديان قادر به
پرداخت بدهي خود نباشند ،سازمان امور مالیاتي کشور ميتواند نسبت به امهال بدهي به مدت
حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت  5ماه از تاريخ درخواست اولیه براي امهال و تقسیط فارغ
از مهلت سه ساله مذکور در ماده  062قانون مالیاتهاي مستقیم اقدام نمايد.
 -0افزايش دو برابري مهلت اعتراض به برگ تشخیص و برگ مطالبه و همچنین مهلت
رسیدگي اداره امور مالیاتي اوراقي که در اسفند سال  0354و  6ماهه سال  0355ابالغ شده
يا ميگردد.
 -6بخشودگي جرائم پرداخت نشده بدهي مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض
مصوب  0340/05/77به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاريخ  .2 .0355/5/35اضافه
شدن سه ماه به مهلت تسلیم گزارش حسابرسي موضوع ماده ( )727قانون مالیاتهاي مستقیم
در سال .0355
شايسته ذکر است با توجه به محدوديت منابع دولت و همچنین يکسان نبودن شرايط
بنگاهها و کسبوکارها در منتفع يا متضرر شدن از شرايط فعلي ،الزم است براي برخي تخفیفات
يا بخششهاي مالیاتي ،بیمهاي يا بانکي شروطي در نظر گرفته شود ازجمله:
 -0بنگاهها و کسبوکارهايي که با ارائه اسناد مثبت دچار کاهش شديد در فروش شدهاند.
 -7بنگاههايي که اجازه دسترسي به اطالعات مربوط به کلیه حسابهاي بانکي و داراييهاي
خود را به دولت داده باشند جهت جلوگیري از کتمان احتمالي اطالعات توسط برخي
کسبوکارها
 -3بنگاههايي که اقدام به تفکیک حساب شخصي و حقوقي (کسبوکار) خود نمايند مطابق
دستورالعمل ابالغي بانک مرکزي
 -8بنگاههايي که کارکنان خود را اخراج نکرده يا کمترين تعديل در نیروي کار را داشتهاند.
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پیشنهادهایی برای حمایت از اقشار محروم
افزايش بیکاري از يکسو و افزايش هزينههاي زندگي از سوي ديگر موجب شده است
بهويژه در يک سال اخیر ،دهکهاي پايین درآمدي با مشکالت و تنگناهاي معیشتي روبهرو
شوند .با شرايطي که بعد از شیوع ويروس کرونا در اقتصاد به وجود آمده است ،ضرورت اتخاذ
سیاستهاي معیشتي هدفمند بیشازپیش نمايان شده است .جهت مشخص شدن طرحهاي
حمايتي ،خانوارها را ميتوان به دو دسته تقسیم نمود:
 -0گروه نخست خانوارهايي که داراي هیچگونه پوشش بیمهاي ،منبع درآمدي يا
مستمريبگیر نهادهاي حمايتي نیستند که اين گروه بايد در اولويت نخست قرار گیرد و طبعاً
حمايتهاي بهداشتي و کاالهاي اساسي بیشتري را دريافت نمايند.
 -7گروه دوم نیز خانوارهايي هستند که در طرح معیشتي بنزين براي دريافت بسته معیشتي
بر اساس اطالعات مالي و اقتصادي انتخاب شدهاند (با توجه به اعتراض برخي خانوارها ميتوان
فرصت مجدد براي بررسي اطالعات خانوارهاي معترض در نظر گرفت).
بايد توجه داشت که حمايت از اقشار محروم ،در عین حال که با هدف حمايت در مقابل
شوك ناشي از کرونا پیگیري ميشود ،بايد کامالً هدفمند باشد ،چراکه روش تأمین مالي اين
سیاستهاي حمايتي با توجه به وضعیت بودجهاي دولت ،به احتمال قوي تورم زاست و لذا
بايد با تحمیل حداقل تورم ،هدف حمايتي محقق شود .برنامه حمايتي از خانوارها را با توجه
به دو هدف باال ،ميتوان به حمايت در چند سطح تقسیمبندي کرد:
 .0حمايت براي تهیه اقالم بهداشتي و ضروري :هزينه تأمین اقالم بهداشتي براي اقشار
ضعیف ،بسیار باالست .با توجه به آنکه هدف ،کنترل شیوع کروناست ،حمايت در اين زمینه
بايد به صورت کااليي و نه نقدي صورت گیرد.
 .7حمايت مالي براي جبران درآمد کاهش يافته :احتمال ميرود بسیاري از مشاغل و به
خصوص مشاغل مرتبط با خدمات و مشاغلي که از دستمزدهاي پايین برخوردار بودند در اين
بازه زماني از بین بروند .الزم است تا دولت برنامه حمايتي ويژهاي براي جبران درآمدهاي
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ازدسترفته خانوارها داشته باشد .اين حمايتها ميتواند از طريق استفاده از نیروي کار در
مشاغل جديد ايجاد شده و همچنین پرداخت بیمه بیکاري باشد .در زير به هردو اين موارد
اشاره خواهد شد:
الف ) برنامه مشاغل اجتماعي :برخي از فعالیتهايي که دولت در بازه زماني کنترل شیوع
کرونا بايد به اجرا بگذارد ،فعالیتهايي هستند که نیازمند نیروي کار هستند .به عنوان مثال
توزيع اقالم ضروري بهداشتي و يا کاالهاي اساسي به صورت خانه به خانه ،نیازمند نیروي کار
زيادي است .ميتوان با ايجاد يک پلتفرم از نیروي کاري که شغل خود را از دست دادهاند و يا
ساير نیروي کار در بین اقشار محروم استفاده کرد .برنامه مشاغل اجتماعي به اين صورت عمل
ميکند که موقعیت شغلي اجتماعي موجود را مشخص کرده و با دستمزد تعیین شده پیشنهاد
ميدهد .چنین برنامهاي که پیش از آن در هند و همچنین پس از رکود بزرگ در آمريکا به
اجرا گذاشته شده است ،قدرت غربالگري خوبي نیز دارد ،زيرا باعث ميشود تا اگر فرد امکان
کسب درآمد بیشتر دارد ،پیشنهاد شغل را قبول نکند .بايد توجه کرد که چنین برنامههايي با
هزينه بسیار کم (ايجاد پلتفرم براي ارتباط دهي بین متقاضیان شغل و مشاغل اجتماعي
موجود) منفعت زيادي در پي دارد و از اينرو بايد حتماً در دستور کار قرار گیرد.
ب) حمايتهاي يارانهاي :براي آن دسته از اقشار ضعیف که به هر دلیلي نتوانستهاند در
برنامههاي مشاغل اجتماعي شرکت کنند و کاهش درآمد را در اين بازه تجربه ميکنند ،الزم
است تا حمايتهاي يارانهاي در دستور کار قرار گیرد .پرداخت يارانهاي بايد به میزاني باشد
که کاهش دهنده انگیزه شرکت در مشاغل اجتماعي نباشد .همچنین پرداخت اين يارانه بايد
مشروط به آزمون وسع (به عنوان مثال ،مبتني بر اطالعات مندرج در پايگاه رفاه ايرانیان) انجام
شود .منابع مالي براي تهیه و پرداخت اقالم بهداشتي و کاالهاي اساسي ،يا پرداخت بیمه
بیکاري به جامعه هدف ميتواند از طرق زير تأمین گردد:
• درآمدهاي حاصل از افزايش صادرات فراوردههاي نفتي؛ از محل ظرفیت آزاد شده منتج
از کاهش مصرف روزانه بنزين در کشور.
• منابع مربوط به سهمیه بنزين سفر ويژه نوروز يا تابستان،
• منابع ناشي از حذف ارز ترجیحي برخي از اقالم مشمول دريافت ارز ترجیحي (ما به
تفاوت ارز  8755توماني و ارز عرضه شده در سامانه نیما)
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جهان پس از کرونا ویروس
سید محمد مهاجر

1

اين طوفان ميگذرد اما انتخابهايي که هماکنون ميکنیم ،ميتواند مسیر زندگيمان را
در سالهاي پیش رو عوض کند .به راستي جهان پس از کرونا ويروس چگونه خواهد بود؟
بشر امروز با بحراني جهاني مواجه است .شايد بزرگترين بحرانِ نسل ما .تصمیماتي که
مردم و دولتها طي چند هفته آينده اتخاذ ميکنند بهاحتمال زياد ،جهان را در سالهاي
پیش رو شکل ميدهد .اين تصمیمات نهتنها به نظام سالمت بلکه به اقتصاد ،سیاست و فرهنگ
ما نیز شکل ميدهند .ما بايد بهسرعت و قاطعانه اقدام کنیم.
همچنین بايد پیامدهاي بلندمدت اقداماتمان را نیز در نظر بگیريم .وقتي در حال انتخاب
از میان راهحلها هستیم نهتنها بايد از خودمان بپرسیم چطور ميبايست بر اين تهديد آني
غلبه کنیم بلکه بايد بپرسیم بعد از عبور از اين طوفان در چه دنیايي خواهیم زيست؟ بله اين
طوفان خواهد گذشت ،بشر بقا مييابد ،بیشتر ما زنده خواهیم ماند اما در دنیاي متفاوتي
خواهیم زيست.
بسیاري از معیارهاي کوتاهمدت اضطراري تبديل به جزئي ثابت از زندگي خواهند شد .اين
طبیعتِ شرايط اضطراري است .اينها به فرايندهاي تاريخي سرعت ميدهند .تصمیماتي که
در شرايط عادي چندين سال مورد بررسي قرار ميگرفتند ،در عرض چند ساعت تصويب
ميشوند .فناوريهاي نابالغ و حتي خطرناك به کار گرفته ميشوند زيرا خطر اينکه هیچ کاري
انجام ندهیم ،بهمراتب بیشتر است.
همه مردم کشورها ،در آزمايشهاي اجتماعياي که در مقیاس کالن صورت ميگیرد ،در
حکم خوکچههاي گینهاي عمل ميکنند .چه اتفاقي ميافتد وقتي همه در خانه کار ميکنند
 0دکتراي مديريت گرايش بازاريابي بینالملل ،مدرس و مشاور برندينگ،
luxurybrand@usa.com
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و تنها از راه دور با هم ارتباط دارند؟ چه اتفاقي ميافتد وقتي همه مدارس و دانشگاهها به
صورت آنالين فعالیت ميکنند؟ در شرايط عادي حکومتها ،کسبوکارها و نظام آموزشي
هرگز با انجام چنین آزمايشاتي موافقت نميکنند اما االن ،شرايط عادي نیست.
در بحران فعلي با دو گزينه مهم و منحصربهفرد مواجه هستیم :اولي انتخاب بین نظارت
اقتدارگرايانه و توانمندسازي شهروندان است و دومي انتخاب میان انزواي ملي و همبستگي
جهاني.
نظارت زیرپوستی جهان پس از کرونا ویروس
براي پايان دادن به اپیدمي ،همه دنیا بايد از دستورالعمل واحدي تبعیت کنند .دو راه
اصلي براي دستیابي به اين هدف وجود دارد :يک روش اين است که حکومت بر مردم نظارت
کرده و افرادي را که از قوانین تخطي ميکنند ،تنبیه نمايد .امروزه براي اولین بار در تاريخ
بشر ،فناوري ،اين امکان را به ما ميدهد که هر فردي را همیشه تحت نظر داشته باشیم05 .
سال قبل ،کا.گ.ب نه ميتوانست همه  785میلیون شهروند اتحاد جماهیر شوروي را 78
ساعته دنبال کند و نه ميتوانست امید داشته باشد که همه اطالعات جمعآوريشده را به نحو
مؤثري پردازش نمايد .کا.گ.ب متکي به عوامل انساني و تحلیلگران خود بود و قطعاً
نميتوانست براي تعقیب همه شهروندان ،مأمور بگذارد؛ اما امروزه حکومتها ميتوانند بهجاي
جاسوساني از جنس گوشت و خون به حسگرهايي که در همهجا هستند و الگوريتمهاي
پرقدرت تکیه کنند.
در حال حاضر نیز بسیاري از حکومتها در جنگ برعلیه اپیدمي کرونا ويروس ،ابزارهاي
نظارتي جديدي را به کار گرفتهاند .بارزترين نمونه ،چین است .بهوسیله رصد شديد تلفنهاي
هوشمند مردم ،استفاده از میلیونها دوربین تشخیص چهره و ملزم کردن مردم به بررسي و
گزارش دماي بدن و وضعیت پزشکيشان ،نظام حاکم بر چین نهتنها ميتواند بهسرعت ناقلین
مشکوك به ويروس را شناسايي کند بلکه حتي ميتواند رفتوآمدهاي آنها را رديابي کرده و
هر کسي را که با آنها ارتباط داشته ،شناسايي نمايد .طیف وسیعي از اپلیکیشن هاي موبايلي
به شهروندان درباره نزديک شدن به بیماران آلوده ،هشدار ميدهند.

شاخص کارآفريني(ويژه نامه کسب وکارها در بحران کرونا)30/

چنین فناوريهايي محدود به آسیاي شرقي نیست .اخیراً نخستوزير اسرائیل بنیامین
نتانیاهو به آژانس امنیتي اسرائیل اجازه داد فناوري نظارتياي را که بهطور معمول براي مقابله
با تروريستها استفاده ميشود ،براي رديابي بیماران مبتال به کرونا ويروس به کار بگیرد .وقتي
کمیته ذيربط در مجلس از صدور مجوز اين اقدام خودداري کرد ،نتانیاهو با استفاده از اختیارات
قانوني در شرايط اضطراري آن را به تصويب رساند.
ممکن است ادعا کنید اينکه چیز جديدي نیست .در سالهاي اخیر هم حکومتها و هم
شرکتها حتي از فناوريهاي پیچیدهتري براي نظارت ،رديابي و دستکاري افکار عمومي
استفاده کردهاند .با اين حال اگر هشیار نباشیم اين اپیدمي ممکن است نقطه عطفي در تاريخ
نظارت باشد .نهتنها به اين خاطر که ممکن است استفاده از ابزارهاي عظیم نظارتي را در
کشورهايي که تاکنون از آن سرباز زدهاند به امري عادي تبديل کند بلکه بیشتر به اين خاطر
که نشاندهنده گذاري غمانگیز از نظارت علني به نظارت زيرپوستي است.
پیشازاين وقتي با انگشت صفحه گوشي هوشمندتان را لمس و بر روي لینکي کلیک
ميکرديد ،حکومت ميخواست بداند که دقیقاً بر چه چیزي کلیک کردهايد؛ اما با کرونا ويروس،
تمرکز عاليق تغییر جهت پیدا ميکند .اکنون حکومت ميخواهد دماي انگشت و فشارخونِ
زير پوستتان را بداند.
دسر اضطراری
يکي از مشکالتي که وقتي تحت نظارتیم با آن مواجه هستیم اين است که هیچيک از ما
نميدانیم که دقیقاً به چه صورتي تحت نظر هستیم و اينکه سالهاي پیشِ رو چه چیزي را
برايمان به ارمغان خواهد آورد؟ فناوري نظارتي با سرعتي خارقالعاده رشد مينمايد و آنچه
 05سال پیش علمي تخیلي به نظر ميرسید امروزه اخباري قديمي بهحساب ميآيد .بهعنوان
يک آزمايشي خیالي ،دولتي فرضي را در نظر بگیريد که خواستار آن است که همه شهروندان
دستبندهاي بیومتريک داشته باشند تا  78ساعته بر دماي بدن و ضربان قلب آنها نظارت
داشته باشد .دادههاي بهدستآمده ،ذخیره شده و توسط الگوريتمهاي حکومتي تجزيه و تحلیل
ميشوند .اين الگوريتمها ،حتي قبل از اينکه خودتان بدانید ،خواهند دانست که بیمار هستید
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و خواهند دانست کجا بودهايد و با چه کساني مالقات کردهايد .زنجیرههاي سرايت ميتواند
بهشدت کوتاه شده و حتي قطع شود .چنین سیستمي احتماالً ميتواند طي چند روز با
رديابيهاي خود ،اپیدمي را متوقف نمايد .عالي به نظر ميرسد .اينطور نیست؟
البته نکته منفياش اين است که به يک سیستم نظارتي جديد و وحشتناك مشروعیت
ميبخشد .بهعنوان مثال ،اگر شما بدانید که من بهجاي کلیک روي لینک فاکس نیوز ،روي
لینک سي.ان.ان کلیک کردهام ،ميتوانید چیزهايي در مورد ديدگاههاي سیاسي من و حتي
شايد در مورد شخصیت من بیاموزيد؛ اما اگر بتوانید اتفاقي که هنگام تماشاي يک کلیپ براي
دماي بدن ،فشارخون و ضربان قلبم رخ داده است را رصد کنید ،ميتوانید بفهمید چه چیزي
من را ميخنداند ،چه چیزي مرا به گريه مياندازد و چه چیزي مرا واقعاً عصباني ميکند.
مهم است که يادمان باشد که خشم ،لذت ،بيحوصلگي و عشق همگي پديدههايي
بیولوژيکي هستند ،درست مثل تب و سرفه .همان فناورياي که ميتواند سرفه را شناسايي
کند ،خنده را هم ميتواند تشخیص دهد .اگر شرکتها و حکومتها شروع به جمعآوري
دادههاي بیومتريک ما در مقیاس وسیعي نمايند ،ميتوانند ما را حتي بهتر از خودمان بشناسند
و نهتنها ميتوانند احساسات ما را پیشبیني کنند بلکه ميتوانند آن احساسات را دستکاري
و هر آنچه را که ميخواهند به ما غالب کنند -چه يک محصول باشد و چه سیاستي خاص.
نظارت بیومتريک ،شیوههاي هک کردن دادههاي کمبريج آنااليتیکا ( Cambridge

 )Analytica’s dataرا شبیه چیزهاي عصر حجري ميکند .کره شمالي را در سال  7535در
نظر بگیريد که هر يک از شهروندان بايد يک دستبند بیومتريکي را  78ساعته بر دست داشته
باشند .اگر به سخنراني رهبر بزرگ گوش ميدهید و دستبندتان عالئم عصبانیت را نشان
ميدهد ،کارتان تمام است!
البته ميتوانید مورد نظارت بیومتريک را بهعنوان اقدامي موقتي که در مواقع اضطراري
صورت ميگیرد ،در نظر بگیريد .بهمحض اينکه موقعیت اضطراري تمام شود ،اين اقدام متوقف
ميشود؛ اما خصلت بدي که اقدامات موقتي دارند اين است که شرايط اضطراري را طول
ميدهند بهويژه اينکه همیشه يک موقعیت اضطراري جديد در افقِ پیشِ رو ،در کمین ماست.
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بهعنوان مثال ،سرزمین مادريم اسرائیل ،طي جنگهاي استقالل در سال  0584وضعیت
اضطراري اعالم کرد که بهواسطه آن طیف وسیعي از اقدامات موقتي از سانسور مطبوعات و
مصادره زمینها گرفته تا مقررات ويژه براي تهیه دسر ،توجیه ميشد (شوخي نميکنم).
جنگهاي استقالل مدتي طوالني است که تمام شدهاند اما اسرائیل هرگز به وضعیت اضطراري
خاتمه نداد و در لغو کردن بسیاري از اقدامات موقتي سال  0584ناموفق بود (فرمان دسر
اضطراري را در سال  7500مهربانانه منسوخ کردند!).
حتي هنگاميکه میزان سرايت کرونا ويروس به صفر برسد ،بعضي حکومتهايي که تشنه
دادهها هستند ،ميتوانند ادعا کنند که بايد سیستمهاي نظارتي بیومتريک را حفظ نمايند چرا
که نگران موج دوم شیوع کرونا ويروس هستند ،يا بهاينعلت که نسل جديدي از ويروس ابوال
در آفريقاي مرکزي در حال تکامل است ،يا به اين دلیل که… خودتان حدس بزنید! جنگ
بزرگي بر سر حفظ حريم خصوصي ما در سالهاي اخیر در گرفته است .بحران کرونا ويروس
ميتواند نقطه عطف اين نبرد باشد .وقتي به مردم فرصت انتخاب بین حريم خصوصي و
سالمتي داده شود ،معموالً سالمتي را انتخاب ميکنند.
در حقیقت ،خواستن از مردم براي اينکه از بین حريم خصوصي و سالمتي يکي را انتخاب
کنند ،ريشه اصلي مشکل است .چراکه انتخاب غلطي است .ما ميتوانیم و بايد ،هم از حريم
خصوصي و هم از سالمتي لذت ببريم .ما ميتوانیم نه از طريق ايجاد نظامهاي نظارتي
ديکتاتورمأبانه ،بلکه از طريق توانمندسازي شهروندان ،از سالمت خود محافظت کرده و
همهگیري آن را متوقف کنیم .در هفتههاي اخیر ،برخي از موفقترين تالشها براي مهار
اپیدمي کرونا ويروس توسط کره جنوبي ،تايوان و سنگاپور صورت گرفت .با اينکه اين کشورها
از برخي از برنامههاي رديابي استفاده کردهاند ،اما بیشتر به آزمايشات گسترده ،گزارشات
صادقانه و همکاري مشتاقانه مردمِ آگاه جامعه اعتماد کردهاند.
نظارت متمرکز و مجازاتهاي شديد تنها راه براي مجاب کردن مردم به پیروي از
دستورالعملهاي مفید نیست .وقتي حقايق علمي به مردم گفته شود و وقتي مردم به مقامات
دولتياي که اين حقايق را ميگويند اعتماد داشته باشند ،حتي بدون اينکه آقاباالسر داشته
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باشند ،ميتوانند کارهاي درست را انجام دهند .مردمي با انگیزه و آگاه معموالً بهمراتب
قدرتمندتر و مؤثرتر از مردم ناداني هستند که تحت نظارت پلیسي قرار دارند.
بهعنوان مثال شستن دستان خود با صابون را در نظر بگیريد .اين کار يکي از بزرگترين
پیشرفتهاي بهداشتي بشر بوده است .اين اقدام ساده هر ساله جان میلیونها انسان را نجات
ميدهد .درحاليکه ما آن را بديهي ميپنداريم ،اما تازه در قرن نوزدهم بود که دانشمندان
اهمیت شستن دستها با صابون را کشف کردند .قبل از آن ،حتي پزشکان و پرستاران بدون
شستن دستان خود از يک عمل جراحي به عمل جراحي ديگري اقدام ميکردند .امروز
میلیاردها انسان روزانه دستهاي خود را ميشويند ،نه به اين دلیل که از پلیس صابون ترسیده
باشند ،بلکه به اين خاطر که واقعیتها را ميفهمند .من دستانم را با صابون ميشويم چون
درباره ويروسها و باکتريها شنیدهام ،ميفهمم که اين موجودات کوچک باعث بیماري
ميشوند و ميدانم که صابون ميتواند آنها را از بین ببرد.
اما براي رسیدن به چنین سطحي از مقبولیت و همکاري ،نیاز به اعتماد داريد .مردم بايد
به علم اعتماد داشته باشند ،به مقامات دولتي اعتماد داشته باشند ،به رسانهها اعتماد داشته
باشند .در چند سال گذشته ،سیاستمداران بيمسئولیت عمداً اعتماد به علم ،مقامات دولتي و
رسانهها را تضعیف کردهاند .حال ممکن است همین سیاستمداران بيمسئولیت وسوسه شوند
که شاهراه اقتدارگرايي را طي کنند ،با اين استدالل که شما نميتوانید صرفاً به مردم اعتماد
کنید که خودشان کارهاي درست را انجام دهند.
طبیعتاً اعتمادي را که در طي چندين سال از بین رفته است ،نميتوان يکشبه بازسازي
کرد؛ اما اين بار شرايط طبیعي نیست .در لحظات بحراني ،ذهنها نیز ميتوانند بهسرعت تغییر
کنند .شما ميتوانید سالها با خواهر و برادرهاي خود مشاجرات تلخي داشته باشید ،اما وقتي
شرايط اضطراري پیش ميآيد ،ناگهان مخزني پنهاني از اعتماد و رفاقت را کشف ميکنید و به
کمک يکديگر ميشتابید .چندان هم دير نشده که بهجاي ايجاد يک رژيم نظارتي ،به بازسازي
اعتماد مردم نسبت به علم ،مقامات دولتي و رسانهها اقدام کنیم .قطعاً بايد از فناوريهاي
جديد هم استفاده کنیم ،اما اين فناوريها بايد شهروندان را توانمند کنند .من کامالً موافق
نظارت بر دماي بدن و فشارخون هستم اما از اين دادهها نبايد براي ايجاد حکومتي با قدرت
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مطلقه استفاده شود .در عوض ،اين دادهها بايد به من امکان دهد تا بتوانم شخصاً انتخابهاي
آگاهانه بیشتري داشته باشم و نیز بتوانم دولت را در قبال تصمیماتش پاسخگو نگهدارم.
اگر بتوانم در  78ساعت شبانهروز وضعیت پزشکي خود را پیگیري کنم ،نهتنها ميفهمم
که آيا به تهديدي براي سالمتي سايرين تبديلشدهام يا نه بلکه ميفهمم که کدام عادتها به
سالمتیم کمک ميکند .اگر بتوانم به آمارهاي موثق در مورد شیوع کرونا ويروس دسترسي
پیدا کرده و آنها را تجزيه تحلیل نمايم ،آن وقت ميتوانم قضاوت کنم که آيا حکومت حقیقت
را به من ميگويد و آيا سیاستهاي صحیحي را براي مقابله با اين اپیدمي اتخاذ کرده است يا
خیر .هرگاه مردم در مورد نظارت صحبت ميکنند ،به خاطر داشته باشید که فناوري نظارتي
نهتنها ميتواند توسط حکومتها براي نظارت بر مردم استفاده شود بلکه ميتواند توسط مردم
براي نظارت بر حکومتها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراين اپیدمي کرونا ويروس يک آزمون بزرگ شهروندي است .در روزهايي که در پیش
داريم ،هر يک از ما بايد انتخاب کنیم که فراتر از نظريههاي بياساس توطئه و سیاستمداران
منفعتطلب ،به دادههاي علمي و متخصصان بهداشت و درمان اعتماد کنیم .اگر در انتخاب
گزينه صحیح شکست بخوريم ،ممکن است خودمان را در حال واگذاري باارزشترين
آزاديهايمان بیابیم ،در حالي که فکر ميکنیم اين تنها راه حفاظت از سالمتيمان است .ما به
يک برنامه جهاني احتیاج داريم.
دومین انتخاب مهم ما ،انتخاب بین انزواي ملي و همبستگي جهاني است .هم خودِ اپیدمي
و هم بحران اقتصادي ناشي از آن ،مشکالتي جهاني هستند که فقط با همکاري مؤثر جهاني
قابلحل هستند.
قبل از هر چیز ،براي شکست دادن ويروس ،بايد اطالعات را بهصورت جهاني به اشتراك
بگذاريم .اين مزيت بزرگ انسانها نسبت به ويروسهاست .يک کرونا ويروس در چین و يک
کرونا ويروس در اياالتمتحده نميتوانند در خصوص نحوه آلوده کردن انسانها ،با هم تبادل
اطالعات نمايند؛ اما چین ميتواند درسهاي با ارزش زيادي را در مورد کرونا ويروس و نحوه
مقابله با آن به آمريکا ياد دهد .چیزي را که يک پزشک ايتالیايي در اوايل صبح در میالن
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کشف ميکند ،ميتواند تا عصر جان انسانهاي زيادي را در تهران نجات دهد .وقتي دولت
انگلیس بین انتخاب چند سیاست مردد است ،ميتواند از کرهايها که از يک ماه پیش تا اآلن
با معضل مشابهي روبرو شدهاند ،مشاوره بگیرد؛ اما براي اينکه چنین اتفاقي بیفتد ،ما نیاز به
روحیه همکاري و اعتمادي جهاني داريم.
کشورها بايد بخواهند که اطالعات را بهصورت علني به اشتراك بگذارند و فروتنانه به دنبال
گرفتن مشاوره باشند و بايد بتوانند به دادهها و بینشهايي که دريافت ميکنند ،اعتماد نمايند.
ما همچنین براي تولید و توزيع تجهیزات پزشکي که مهمترين آنها کیتهاي آزمايش و
دستگاههاي تنفسي است ،به تالشي جهاني احتیاج داريم .بهجاي اينکه هر کشوري سعي کند
اين کار را بهصورت محلي انجام دهد و هر مقدار تجهیزاتي را که به دست ميآورد ،تلنبار کند،
تالش هماهنگ جهاني ميتواند تولید را بهشدت تسريع نموده و اطمینان دهد که تجهیزات
نجاتبخش زندگي ،عادالنهتر توزيع ميشود.
دقیقاً همانطوري که کشورها در طول جنگ ،صنايع کلیدي را ملي ميکنند ،جنگ انساني
علیه کرونا ويروس ممکن است ما را ملزم به «انساني سازي» خطوط مهم تولید کند .يک
کشور ثروتمند که تعداد کمي از مبتاليان به کرونا ويروس دارد ،بايد مايل باشد که خیلي از
تجهیزات گرانبهاي خود را به کشورهاي فقیرتري که مبتاليان بیشتري دارد ،بفرستد و اين
اطمینان را داشته باشد که اگر بعداً خودش به کمک نیاز پیدا کند ،ساير کشورها به کمکش
خواهند آمد.
ممکن است تالشي جهاني و مشابه را براي ائتالف کادر پزشکي مطرح کنیم .کشورهايي
که در حال حاضر کمتر تحت تأثیر قرارگرفتهاند ،ميتوانند کادر درماني خود را به مناطق
بیشتر آسیبديده جهان اعزام کنند تا هم به آنها در زمانهاي مورد نیازشان کمک کنند و
هم تجربههايي ارزشمند به دست بیاورند .اگر بعداً کانون اپیدمي تغییر پیدا کند ،کمکهاي
متقابل ميتواند به جريان بیفتد.
همکاري جهاني در عرصه اقتصادي نیز بسیار حیاتي است .با توجه به ماهیت جهاني اقتصاد
و زنجیرههاي تأمین ،اگر هر دولتي کارهاي خود را بدون در نظر گرفتن ديگران انجام دهد،
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نتیجه آن هرجومرج و عمیقتر شدن بحران خواهد بود .ما نیازمند يک برنامه عملي جهاني
هستیم و خیلي فوري به آن نیاز داريم.
الزام بعدي ،دستیابي به توافقي جهاني در خصوص سفرهاست .تعلیق تمام سفرهاي
بینالمللي به مدت چند ماه ،مشکالت بزرگي را به دنبال خواهد داشت و مانع جنگ علیه کرونا
ويروس خواهد شد .کشورها بايد همکاري کنند تا حداقل تعداد محدودي از کساني که
سفرشان ضروري است ،بتوانند از مرزها عبور کنند :دانشمندان ،پزشکان ،روزنامهنگاران،
سیاستمداران و تجار .اين امر ميتواند با دستیابي به توافقي جهاني در مورد پیش غربالگري
مسافران توسط کشور مبدأ انجام شود .اگر بدانید فقط مسافراني اجازه سوار شدن به هواپیما
را پیداکردهاند که بهدقت غربال شدهاند ،بیشتر مايل به پذيرش آنها در کشور خود خواهید
بود.
متأسفانه ،در حال حاضر کشورها بهندرت هرکدام از اين کارها را انجام ميدهند .فلجي
جمعي ،جامعه جهاني را گرفتار کرده است .به نظر ميرسد آدم بالغي در اتاق (بین رهبران
جهاني) نیست .چیزي که انتظار داشتیم ببینیم اين بود که چند هفته پیش از اين ،جلسه
اضطراري رهبران جهاني براي تهیه يک برنامه عملي مشترك برگزار ميشد؛ اما صرفاً در همین
هفته بود که رهبران گروه جي –  2اجالسي ويدئويي ترتیب دادند که آن هم به چنین برنامهاي
منتج نشد.
در بحرانهاي جهاني قبلي – مثل بحران مالي سال  7554و اپیدمي ابوال در سال 7508
– اياالتمتحده نقش رهبري جهاني را بر عهده گرفت؛ اما دولت فعلي اياالتمتحده از پذيرش
نقش رهبري کنارهگیري کرده است .اين امر بهوضوح نشان ميدهد که آنها به بزرگي آمريکا
بسیار بیشتر از آينده بشريت اهمیت ميدهند.
اين دولت حتي نزديکترين متحدان خود را نیز رها کرده است .وقتيکه همه سفرها از
اتحاديه اروپا را ممنوع اعالم کرد ،حتي به خودش زحمت نداد که قبل از آن در حد يک
اعالمیه به اتحاديه اروپا اطالع دهد – چه برسد به اينکه با آنها درباره چنین اقدام
سختگیرانهاي مشورت کند .آمريکا با ارائه پیشنهاد  0میلیارد دالري به يک شرکت داروسازي
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آلماني براي خريد حقوق انحصاري واکسن جديد کوويد ،05-آلمان را بهشدت عصباني کرده
است .حتي اگر دولت فعلي سرانجام تغییر رويه دهد و يک برنامه جهاني عملي ارائه کند ،کمتر
کسي حاضر است از رهبري پیروي کند که هرگز مسئولیتي بر عهده نميگیرد ،هرگز
اشتباهاتش را نميپذيرد و کسي است که مرتباً اعتبار همهچیز را به خودش نسبت ميدهد و
همه گناهان را به گردن ديگران مياندازد.
اگر خأل ناشي از عدم حضور اياالتمتحده توسط ساير کشورها پر نشود ،نهتنها متوقف
کردن اپیدمي فعلي دشوارتر خواهد شد ،بلکه میراث آن يعني مسموم شدن روابط بینالمللي،
همچنان طي سالهاي آتي ادامه خواهد يافت .با اينوجود ،هر بحراني يک فرصت است .ما
بايد امیدوار باشیم که اپیدمي فعلي به بشر در درك خطرات جدي ناشي از عدم اتحاد جهاني
کمک کند.
بشريت بايد دست به انتخاب بزند .آيا ما به مسیر چندپارگي سقوط خواهیم کرد يا مسیر
همبستگي جهاني را طي خواهیم نمود؟ اگر عدم اتحاد را انتخاب کنیم ،اين کار نهتنها بحران
را طوالنيتر ميکند ،بلکه احتماالً در آينده منجر به فجايع بدتري خواهد شد .اگر همبستگي
جهاني را انتخاب کنیم ،نهتنها در مقابل کرونا ويروس بلکه در برابر همه اپیدميها و بحرانهايي
که ممکن است در قرن بیست و يکم به بشر حمله کند ،پیروز خواهیم شد.

گذر از بحران کرونا با اقتصاد دیجیتال
نفیسه
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چکیده
در دنیاي پرسرعت و در حال تغییر امروز ،مردم با جريان بيپايان شرايط ناشناخته،
غیرمنتظره و غیرقابل پیشبیني روبهرو ميشوند .لذا توانايي تفکر و عمل خالقانه اکنون مهمتر
از گذشته است .موقعیتهايي نظیر شیوع ويروس همهگیر کرونا در جامعه ممکن است
همیشگي و دائم نباشد ،اما نیاز به مقابله با چالشهاي غیرمنتظره با اينگونه بحرانها ،روزبهروز
پررنگتر ميگردد؛ بنابراين تغییر در رفتار مصرفکننده ميتواند شرکتها را تحت تأثیر قرار
دهد و تشديد رقابت بین صنايع مختلف را به دنبال داشته باشد و سبب تأثیر بر روش تولید
محصوالت و کانالهاي توزيع گردد .در اين میان صنايع و مشاغلي که در جهت رفع چالشها،
راهحلهاي خالقانهاي را به کار ميگیرند ،ميتوانند چالشها و تهديدهاي به وجود آمده در
زمینه نیروي انساني ،مديريت زنجیره تأمین ،فروش و بازاريابي ،تکنولوژي و فرآيندهاي کاري
را به فرصتي تبديل نموده و سبب ايجاد نوآوريها و تحوالتي عظیم در بازار رقابتي صنايع
گردند .استفاده از ظرفیتهاي کسبوکارهاي اينترنتي و ورود به اقتصاد ديجیتال فرصت بسیار
خوبي را براي ارائه محصوالت و خدمات در اين بحران ايجاد ميکند .اکنون زمان تحوالت در
کسبوکارها و ورود به عرصه اينترنت و ديجیتال است .اگر کسبوکاري قابلیت ورود به اقتصاد
اينترنتي و ديجیتال را داشته باشد و هماينک در فکر خروج از بحران نباشد ،پس از اتمام اين
وضعیت ،نبايد در انتظار موقعیت خوبي براي کسبوکار خود باشد؛ بنابراين صاحبان مشاغل
ميتوانند بوم مدل کسبوکار همیشگي خود را بازنگري نمايند ،با بوم کسبوکار جديد تطبیق
دهند و ترکیب کنند و يا به طور کلي آن را به کسبوکار اينترنتي و ديجیتال تبديل نمايند.

 0فارغالتحصیل کارشناسي ارشد کارآفريني فرهنگي ،دانشگاه هنر اصفهان
nafise.ghaediha@yahoo.com
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واژگان کلیدی :کرونا ،تأثیرات کرونا ،تأثیرات اقتصادي کرونا ،اقتصاد ديجیتال ،بوم مدل
کسبوکار کرونا
مقدمه
در حال حاضر ويروس کرونا در جهان در حال گسترش است و عالوه بر تأثیرات سیاسي،
اقتصادي ،مذهبي و نیز تأثیرات بسیاري که بر بازار کار داشته است ،ميتواند پیامدهاي
اجتماعي و فرهنگي عمیقي را بر همه اقشار و همه جوامع داشته باشد .گرچه اثرات اجتماعي
حاصل از اين اپیدمي در فرهنگها و جوامع مختلف تقريباً مشترك است ،اما سبب ظهور رفتار
و واکنشهاي جديد و متفاوت در حوزههاي مختلف شده است .اين تغییرات ميتواند از نحوه
خريد و سفر تا سطح امنیت و اقتصاد جوامع را در برگیرد .با وجود اينکه نميتوان تمامي
تأثیرات اين اپیدمي را در حال حاضر مورد بررسي قرار داد و تجزيه و تحلیل اثرات آن نیاز به
گذر زمان دارد ،اما برخي از اثرات منفي و مثبت اولیه آن قابل مشاهده است (مرکز پژوهشهاي
اتاق ايران.)0354 ،
کرونا و تأثیرات آن
تنها با گذشت چند هفته از شیوع ويروس کوچک کرونا ( )COVID-19به قطر ده هزار
میليمتر ،اقتصاد جهان متحول گرديده و دولت کسبوکارها را تعطیل ،مردم را به فاصله
اجتماعي دعوت و در خانهها حبس نموده است ( .)D'Urbino, 2020ويروس جديد جهاني،
انسانها را در خانهها نگه داشته و روابط بین مردم با دولت ،دنیاي خارج و حتي با يکديگر را
تغییر داده است .با شروع انتشار ويروس در جوامع ،تماس افراد با يکديگر به حداقل رسیده،
استفاده از حملونقل عمومي کاهش يافته ،مسافرتهاي غیرمجاز و غیرضروري محدود و
ارتباطات مردم در اجتماعات کمتر و يا حتي قطع گرديده است ()OECD,2020؛ بنابراين
ميتوان گفت با حضور اين ويروس در جامعه ،در کل سرمايه اجتماعي جامعه کاهش يافته
است (آبشاري.)0354 ،
اضطراب ،ترس ،تنبلي ،افسردگي ،بيحوصلگي ،بیکاري ،بيبرنامگي و کاهش امید به
زندگي ،از جمله تأثیرات سويي است که ويروس کرونا بر جامعه و خانوادهها خواهد داشت .از
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طرفي اين بحران ميتواند سبب تشديد فقر و نابرابريهاي اجتماعي نیز گردد ،به اين دلیل
که بسیاري از مشاغل کوچک و بدون پشتوانه ضرر سنگین و قابلتوجهي را به دوش خواهند
کشید ،همچنین به دلیل اينکه در اين زمان هزينههاي مراقبت و مقابله با ويروس افزايش
مييابد ،میزان دسترسي به امکانات مراقبتي به گروههاي مختلف جامعه وابسته خواهد شد
(مرکز پژوهشهاي اتاق ايران.)0354 ،
از طرفي ديگر ،ظهور ويروس کرونا در جوامع ،تغییر در سبک زندگي مردم را به دلیل
تغییر در نحوه کار ،آموزش و يادگیري ،بازي ،اوقات فراغت ،خريد ،ورزش و فعالیتهاي روزمره
افراد به دنبال دارد .قرنطینه و گذراندن زمان بیشتر اعضاي خانواده در کنار يکديگر ،سبب
تأثیرات چشمگیري در روابط بین اعضاي خانوادهها و به وجود آمدن دغدغه سرگرمي و
نگهداري فرزندان شده است .بحران ناشي از کرونا ،چالشي بزرگ در عرصه اجتماعي و روابط
مردمي ،از سطحيترين تا عمیقترين روابط را داشته است و بهجز بار اقتصادي بسیاري که بر
دوش دولت ميگذارد ،هزينههاي اجتماعي قابلتوجهي را نیز براي اعضاي جامعه به همراه
خواهد داشت ( .)OECD, 2020لذا ضروري است که در اين شرايط عالوه بر اطالعرساني
صحیح و دقیق ،اعتمادسازي و مديريت صحیح بحران و نیز استفاده از متخصصان و فعاالن
اجتماعي ،به کنترل و کاهش اثرات اجتماعي ناشي از اين اپیدمي پرداخت (مداح.)0354 ،
کرونا و تأثیرات اقتصادی
اين اولین بار در دوره پس از جنگ جهاني دوم است که ده اقتصاد اول دنیا از همه بیشتر
درگیر بیماري هستند ،در حالي که ويروسهاي قبلي معموالً کشورهاي فقیر را هدف ميگرفت
(قدوسي .)0354 ،اپیدمي کرونا باعث توقف فعالیتهاي اقتصادي در اين کشورها شده و
ضربههاي شديدي را به کل اقتصاد جهاني وارد نموده است .شیوع ويروس کرونا در پنج قسمت
دنیا از جمله چین با محوريت هوباي ،آسیاي شرقي با محوريت کرهجنوبي و ژاپن ،خاورمیانه
با محوريت ايران ،اروپاي غربي با محوريت ايتالیا و نیز امريکاي شمالي با محوريت امريکا،
بیشتر مشاهده ميشود .اين در حالي است که اين کشورها بیش از  65درصد از اقتصاد جهاني
را تشکیل ميدهند (مداح.)0354 ،
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شوك بحران کرونا سبب شوك همزمان «عرضه» و «تقاضا» شده است .شوك منفي عرضه،
ناشي از کاهش يا افت ظرفیت زنجیره تأمین و کاهش بهرهوري داخل خود بنگاهها است .در
حالي که شوك منفي تقاضا از موجهاي مختلف کاهش خريد مشتريان نشأت ميگیرد
(قدوسي .)0354 ،از اثرات اقتصادي ديگر کرونا ميتوان به اثرات مستقیم بر روي سالمتي و
خانهنشیني نیروي انساني ،اثرات ناشي از استرس ،ترس ،نگراني و عدم اطمینان ،اثرات ناشي
از محدود شدن سفرها و خريدها ،اثرات ناشي از تغییر الگوي مصرف و اثر بر روي مؤسسات
مالي و اقتصادي ،بانکها ،مراکز بیمه و  ...اشاره نمود (آبشاري .)0354 ،نکته قابل ذکر اين
است که با وجود اينکه اثرات قابل توجه اين ويروس بر اقتصاد جهاني مورد تأيید و غیرقابلانکار
است ،اما در مورد مدت زمان و دوام تأثیر اقتصادي آنها ابهاماتي وجود دارد (سهیلي و
همکاران.)0354 ،
شیوع بیماري کرونا ،ميتواند رنج قابلتوجه و اخالل اقتصادي عمدهاي را براي بشر به
همراه داشته باشد .در يک بیماري همهگیر شديد ،زيرساختها ميتوانند در سطح ملي مانند
مراقبتهاي بهداشتي ،حملونقل ،تجارت و خدمات شهري مختل شوند .اين امر تا حدودي به
دلیل اقداماتي در جهت کاهش خطر ،مراقبت جامعه و کاهش اضطراب عموم مردم انجام
ميگردد ( .)OECD, 2020لذا اين ويروس در کنار تلفات جاني و مشکالت اجتماعي ،روحي و
رواني ميتواند آثار و پیامدهاي منفي اقتصادي نیز در سطح خرد و کالن را به دنبال داشته
باشد (آبشاري.)0354 ،
از جمله بخشهاي خرد ،بخش گردشگري است که ضربه سنگیني به اين بخش وارد شده
و نه تنها صنعت گردشگري را مورد حمله قرار داده ،بلکه خدمات وابسته به آن همچون
حملونقل ،رستورانها ،اماکن تفريحي ،تاريخي و گردشگري ،تولیدات محلي ،هتلها و  ...را
نیز به صورت جدي از فعالیت فرو انداخته است .با گسترش کرونا ،صنعت گردشگري به شدت
آسیب ديده که اين امر به اين دلیل است که خطوط هوايي پروازها قطع گرديده و گردشگران
سفر و تعطیالت را لغو نمودهاند .بر اساس پیشبیني انجمن بینالمللي حملونقل هوايي ،با
شیوع ويروس کرونا ،صنعت حملونقل هوايي در سال  ،7575بین  63تا  003میلیارد دالر
زيان ،تنها از کاهش حمل تعداد مسافران و با چشمپوشي از حمل بار ،متحمل ميشوند.
همچنین بر اساس پیشبیني شوراي جهاني سفر و گردشگري نیز ،همهگیر شدن اين ويروس،
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ميتواند تا  05میلیون شغل مرتبط با صنعت سفر و گردشگري را در سراسر جهان به خطر
بیندازد و مسافرت در سراسر جهان را  %70کاهش دهد (سهیلي و همکاران.)0354 ،
با گستردهتر شدن اين اپیدمي بخش تولیدات کارخانهاي نیز ضربههاي بزرگي خواهند
خورد .اين ضربهها شامل اختالل در عرضه مستقیم ،اختالل در زنجیره ارزش و از هم
گسیختگي در تقاضا ميگردد .با وجود اينکه ساير صنايع و مشاغل نیز ضرر سنگیني را از اين
اپیدمي خواهند خورد ،ضربهاي که تولیدات کارخانهاي به آنها وارد ميشود بزرگتر است ،اما
نسبت به مشاغل ديگر بهتر و با احتمال بیشتري ميتوانند اين ضربه را جبران نمايند و بازيابي
اين بخش بهصورت  Uخواهد بود .اين در حالي است که جبران اين ضربه براي بخش خدمات
گردشگري ،فعالیتهاي خانگي و خدمات حملونقل به صورت  Lخواهد بود و به صورت
سختتر صورت ميگیرد و ممکن است بازيابي به صورت کامل انجام نشود (آبشاري.)0354 ،
شیوع ويروس کرونا به يکي از بزرگترين تهديدات براي اقتصاد جهاني و بازارهاي مالي
تبديل شده است .گسترش اين بیماري باعث شده مؤسسات و بانکهاي بزرگ پیشبینيهاي
خود را براي اقتصاد جهاني قطع نمايند .از مهمترين اثرات شیوع کرونا بر حوزههاي اقتصادي
در سطح کالن ميتوان بر بازار نفت ،رفتار مصرفکننده و مشتريان ،کاهش تولید و بازارهاي
مالي و سهام اشاره نمود (آبشاري .)0354 ،از آنجايي که کشور چین بزرگترين واردکننده
نفت خام جهان است ،لذا انتشار ويروس کرونا در اين کشور ،سبب تغییر تقاضاي نفت چین
گرديده است؛ بنابراين کاهش چشمگیر قیمت نفت به دلیل کاهش فعالیتهاي تولیدي
کشورهاي جهان به ويژه چین متأثر از انتشار ويروس کرونا و بهتبع آن کاهش تقاضاي نفت و
نیز منازعات مربوط به جلسه اوپک پالس است (سهیلي و همکاران.)0354 ،
احتمال دارد اختالالت در زنجیره تأمین جهاني بزرگتر و گستردهتر از آن چیزي باشد که
در حال حاضر نمايان است .کاهش رفتار مصرفکننده نیز از کاهش خريد کاالهاي غیراساسي
و افزايش خريد کاالهاي بهداشتي و اساسي نشأت ميگیرد .همچنین اختالل در عرضه
محصوالت ،کاهش میزان تقاضا ،حضور نیروي انساني و بهرهوري ،سبب کاهش میزان تولید
ميگردد (سهیلي و همکاران.)0354 ،
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ترس از تأثیر ويروس کرونا بر اقتصاد جهاني ،بازارهاي جهاني را لرزانده و قیمت سهام و
اوراق بهادار را رو به زوال کشانده است .سقوط بازارهاي بینالمللي بورس در اروپا ،آسیا و
اقیانوسیه ،به دلیل شیوع بیماري کرونا و افت شديد بهاي نفت ،بحران اقتصادي را تقويت
ميکند (سهیلي و همکاران .)0354 ،کاهش نرخ بهره در راستاي جلوگیري از تعطیلي
بنگاههاي اقتصادي و فعالیت آنها حتي در مقیاس کوچک و بهتبع آن افت ارزش سهام در
کشورهاي جهان به دلیل کاهش فعالیتهاي اقتصادي ،از ديگر تأثیرات منفي بحران کرونا بر
حوزههاي اقتصادي در سطح کالن است .همچنین بر اساس پیشبینيهاي سازمان همکاري
و توسعه اقتصادي گزارش شده است که با شیوع ويروس کرونا رشد جهاني تولید ناخالص
داخلي از  7/5درصد در سال  7505به  7/8درصد کاهش يابد (سهیلي و همکاران.)0354 ،
عالوه بر بازار سرمايه و بازار ارز ،بازار مسکن نیز در اين اپیدمي تحت تأثیر قرار خواهد
گرفت به طوري که قیمت مسکن افزايش خواهد يافت .تغییر در قیمت تنها به قیمت مسکن
محدود نميگردد ،بلکه قیمت کاالها بهويژه کاالهاي اساسي را نیز شامل ميشود؛ اما اين تأثیر
در همه کاالها يکسان نیست ،به طوري که کاالهاي اساسي با افزايش قیمت مواجه ميگردند.
اين اتفاق به اين دلیل است که شیوع بیماري سبب افزايش نرخ تورم در يک محدوده زماني
ميشود و بنابراين در کوتاهمدت افزايش قیمت کاالها بهويژه کاالهاي اساسي قابل مشاهده
خواهد بود (آبشاري.)0354 ،
شیوع ويروس کرونا بر وضعیت تجارت خارجي کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود .از طرفي
انتشار ويروس کرونا سبب کاهش حجم تقاضاي نفت بهويژه از طرف کشور چین به عنوان
يکي از بزرگترين مشتريان نفت ايران ميگردد و حجم صادرات نفت ايران به اين کشور و
بهتبع آن کاهش قیمت نفت را به دنبال خواهد داشت .کاهش فعالیتهاي اقتصادي و تولیدي
در جهان بهويژه در چین ،سبب کاهش استفاده از فرآوردههاي نفتي گرديده و صادرات نفت
را کاهش و حتي قطع نموده است .از طرفي قرار گرفتن ايران در اين اپیدمي و توقف پروازها
از چین و کشورهاي همسايه و بسته شدن مرزهاي زمیني ،میزان ورود گردشگران از ساير
کشورها بهويژه گردشگران حوزه سالمت را کاهش ميدهد .بديهي است با کاهش خروج
گردشگران از کشور ،واردات خدمات نیز کاهش قابل توجهي را شاهد باشد (سهیلي و همکاران،
.)0354
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از ديگر آثار شیوع ويروس کرونا بر تبادالت خارجي کشور ،ميتوان به کاهش تقاضا و رکود
جهاني اشاره نمود .کاهش تقاضاي داخلي و خريد محصوالت نهايي در کشورها ،سبب کاهش
خريد مواد اولیه و خام توسط تولیدکنندگان ميشود که چنین اتفاقي کاهش قیمت اين مواد
را به دنبال خواهد داشت .بديهي است با کاهش قیمت مواد خام ،معدني و فرآوري نشده،
ارزآوري صادرات غیرنفتي به شدت کاهش مييابد .تجارت با کشورهاي خارجي بهويژه با
کشورهاي همسايه با چالش مهمي مواجه شده و لذا بازرگاني خارجي را دچار اختالل نموده
است .با شیوع بیماري و بسته شدن مرزهاي هوايي و زمیني ،بازرگاني خارجي با چالش جدي
مواجه شده است (آبشاري .)0354 ،گسترش ويروس کرونا ،شش همسايه از میان هفت
همسايه ايران يعني عراق ،ترکیه ،ترکمنستان ،آذربايجان ،پاکستان و کويت مرزهاي زمیني
خود را بسته و پروازها به مقصد و مبدأ ايران را نیز متوقف نمودند .بستن اين مرزها اثرات قابل
توجهي بر روند تجارت خارجي کشور و روند صادرات خواهد داشت (سهیلي و همکاران،
.)0354
بنابراين کاهش قیمت و تقاضاي نفت ،کاهش ورود و خروج گردشگر ،اختالل تجارت با
شريک اول تجاري ايران يعني چین ،کاهش قیمت محصوالت صادراتي و اختالل در صادرات
از مرزهاي زمیني ،از آثار مهم ويروس کرونا بر وضعیت تجارت خارجي کشور است (سهیلي و
همکاران.)0354 ،
کرونا و مشاغل
گسترش شیوع بیماري کرونا باعث شده است که مشاغل در سراسر جهان هزينههايي را
متحمل شوند .کاهش سطح فعالیتهاي اقتصادي سبب تعديل نیرو و کاهش تقاضاي کار
ميگردد .همچنین به دلیل درگیر شدن بخشي از نیروي انساني با بیماري و اجتناب بخشي
ديگر از حضور در اجتماعات ،عرضه کاهش مييابد؛ بنابراين در حوزه اشتغال نیز تأثیر بر هر
دو سمت عرضه و تقاضاي بازار کار قابل مشاهده است (سهیلي و همکاران.)0354 ،
ويروس کرونا تنها جمعیت آسیبديده را تحت تأثیر قرار نميدهد ،بلکه به کل جامعه
حمله ميکند و «جمعیت سالم» را هم از چرخه بازار کار خارج مينمايد (قدوسي.)0354 ،
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بخش خدمات را ميتوان اولین قرباني کرونا دانست ،بهطوري که کاهش تقاضا در زمان قرنطینه
و فاصله اجتماعي در کوتاه مدت ،ارزشافزوده بخش خدمات را به شدت متأثر خواهد نمود.
قرباني دوم شامل محصوالت با دوام و غیرضروري ميشود .اين در حالي است که صنايع
کاالهاي اساسي همچون غذا تأثیرپذيري کمتري دارند و صنايع تولید محصوالت بهداشتي و
درماني حتي دچار شوك مثبت تقاضا ميشوند (قدوسي.)0354 ،
تأثیرات بر کسبوکارهاي خرد و عمومي و رکود آنها بهويژه در کسبوکارهاي کوچک
بسیار مشهود و قابلمالحظه است .در میان کسبوکارهاي کوچک ،خردهفروشيها از جمله
اغذيهفروشيها ،بازارهاي لباس و کیف و کفش ،تجهیزات خانه و ...که آسیبپذيرترين طبقات
اجتماعي را شامل ميشوند ،نسبت به ساير بنگاههاي اقتصادي سطح تابآوري کمتري دارند
و بیشترين آسیب را خواهند ديد (داوري و جعفرزاده .)0354 ،همچنین به دلیل رعايت فاصله
اجتماعي ،کسبوکارهايي همچون سینما ،تئاتر ،رستورانها ،باشگاههاي ورزشي ،آرايشگاهها و
نیز فعالیتهاي آموزشي با کمبود مشتري و کاهش درآمد مواجه خواهند شد .بخشهاي
حملونقل هوايي ،گردشگري ،هتلداري و رستورانداري نیز تقاضاي از دست رفته زيادي را
مشاهده مينمايند که اين کاهش تقاضا تا حدودي غیرقابل بازگشت است (آبشاري.)0354 ،
کاهش فعالیت کسبوکارها ميتواند منجر به بحران بیکاري شده و رفاه خانوارهاي زيادي
را تحت تأثیر قرار دهد .با ادامه اين روند ،سازمان جهاني کار ،تعداد افرادي را که در اثر
پیامدهاي اقتصادي گسترش ويروس کرونا بیکار ميشوند ،بر اساس سه سناريو تخمین ميزند.
بر اساس سناريو «اندك» ،تولید ناخالص جهاني  %7کاهش مييابد و ممکن است  0/3میلیون
نفر کار خود را از دست دهد .در سناريو «متوسط» کاهش تولید ناخالص جهاني  %8است و
 03میلیون نفر از کار خود برکنار ميگردند .اين در حالي است که در سناريو «زياد» ،کاهش
تولید ناخالص جهاني به  %4ميرسد و  78/2میلیون نفر بر اساس اين محاسبات بیکار خواهند
شد .همچنین کاهش سرعت اشتغالزايي بر رشد درآمد تأثیر منفي خواهد گذاشت و طوالني
شدن ضعف در سرمايهگذاري و رشد تولید ،جلوي دستمزد واقعي را خواهد گرفت (داوري و
جعفرزاده.)0354 ،
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سازمانها ميبايست با رفتاري که از خود نشان ميدهند تالش نمايند تا بتوانند با
چالشهاي کمتري مواجه گردند .لذا ميبايست با ارتقاء سطح تالش و تابآوري خود در برابر
اين اپیدمي ،مقاومت بیشتري را نشان دهند .مديران سازمانها با پذيرش و درك واقعیت،
افزايش تحمل و ابهام ،ايجاد تیمهاي کاري تخصصي ،تصمیمگیري مبتني بر تحلیل ،شناسايي
نقاط اهرمي ،اطالعرساني به هنگام ،اقدامات کارآفرينانه و ابتکاري و نیز با همدلي با کارکنان،
تابآوري خود را در جهت غلبه بر بحران کرونا افزايش دهند (داوري و جعفرزاده.)0354 ،
کرونا و کسبوکارهای اینترنتی
بحران همهگیر کرونا تقريباً بر همه شرکتهاي مختلف در صنايع تأثیر گذاشته است .با
شیوع ويروس کرونا ،کار کردن در خانه تنها يک قانون نیست ،بلکه يک ضرورت است .همچنین
طبق تخمینهاي سازمان ملل ،تقريباً  70میلیون شغل ممکن است در سراسر جهان طي
شیوع ويروس کرونا از ببن برود؛ اما در اين بین برخي از مشاغل که تحت تأثیر محدوديتهايي
جهت مقابله با بحران کرونا قرار دارند ،اين روزها در حال يافتن روشهاي جديد و خالقانهاي
براي کسب درآمد واقعي هستند .به دلیل شیوع اين بیماري ،اقدامات قرنطینهاي در کشورهايي
در جهان انجام شده است که مشاغل را وادار ميکند تا عملیات خود را به صورت آنالين به
مصرف کننده ارائه دهند تا در خانه بمانند (آبشاري .)0354 ،هزاران مشاغل در تالش هستند
تا بفهمند که چطور ميتوانند به لطف دنیاي مجازي زنده و پايدار بمانند و کار خود را ادامه
دهند .مديريت پروژه به صورت آنالين ،پشتیباني مجازي و جلسات ويديويي از جمله اقدامات
شرکتها در اين اپیدمي است .همچنین برخي از مشاغل براي تداوم کسبوکار خود داراي
برنامهها و اقداماتي هستند که نه تنها ميتوانند ضرر و زيان کسبوکارشان را در طول کرونا
کاهش دهند ،بلکه حتي ميتوانند سود نیز کسب نمايند .به عنوان مثال مربیان در زمینههاي
مختلف آموزشي ،کالسهاي خود را به صورت آنالين پخش ميکنند ،متخصصان و مشاوران
مشاورههاي ويديويي ارائه ميدهند و هنرمندان مشغول فروش کارهاي شخصي هستند .لذا
صاحبان مشاغل با توسعه فروش و بازاريابي آنالين و با استفاده از فضاي ديجیتال ميتوانند
کسبوکار خود را بهبود بخشند (.)Watson, 2020
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کاهش ارتباطات حضوري و چهره به چهره ،سبب افزايش ارتباطات ديجیتال و جايگزيني
سیستمهاي آموزشي نیز گرديده است؛ بنابراين ميتوان گفت در اين شرايط ،فضاي اجتماعي
و رسانهها توانستهاند بیش از هر زمان ديگري کارکرد مثبت خود را به دانش آموزان،
دانشجويان ،خانوادهها و در کل به سیستم آموزشي به نمايش بگذارند .همچنین مردم به دلیل
اجتناب از حضور در اجتماعات ،حتي جهت خريد مايحتاج روزانه ،به خريد اينترنتي روي آورده
و اين نوع از روش خريد را به روش معمول در سبک زندگيشان تبديل نمودهاند .لذا تغییر در
روند فعالیتهاي بازار و بسیاري از کسبوکارها ،سبب تغییر در رفتارهاي اجتماعي شده و
استقبال از کسبوکارهاي اينترنتي را دو چندان نموده است (داوري و جعفرزاده.)0354 ،
ذکر اين مطلب ضروري است که با وجود آنکه انتظار ميرود که کسبوکارهاي اينترنتي
در اين اپیدمي ميتوانند به کمک کسبوکارهاي سنتي آيند و ضررهاي احتمالي را کاهش
دهند ،اما مشاهده ميشود که برخي از اين کسبوکارها نیز دچار کسادي بازار شدهاند .لذا
نميتوان گفت همه کسبوکارهاي اينترنتي در اين بحران فعالیتهاي خودشان را تقويت و
سود کسب نمودهاند ،بلکه آسیبپذيري در اين نوع مشاغل نیز وجود دارد که میزان اين آسیب
بر اساس حوزه فعالیت متفاوت خواهد بود (حسیني.)0354 ،
به عنوان مثال فروشگاههاي اينترنتي ،سوپرمارکتهاي آنالين و خدمات رسانهاي و
برگزاري رويدادهاي آنالين با افزايش  05درصدي تقاضا روبهرو بودهاند .همچنین حملونقل
آنالين نیز به دلیل اجتناب مردم نسبت به استفاده از حملونقل عمومي مورد استقبال بیشتري
قرار گرفته است و لذا اين حوزه نیز آسیب کمتري را از بحران کرونا ديده است .تعطیلي
مدارس ،شرکتها و سازمانها سبب افزايش خدمات آنالين در حوزه نمايش انیمیشن ،فیلم و
سريال و افزايش  65-05درصدي فروش اين حوزه گرديده و نیز توسعه  555 -855درصدي
تقاضا براي وبینارها و برگزاري آنالين سمینارها را به همراه داشته است .اين در حالي است
که کسبوکارهايي همچون سفر و گردشگري با کاهش فروش همراه بودهاند .به طوري که
مشاهده ميشود بخش خدمات گردشگري و سفر بیشترين میزان آسیبپذيري را تجربه نموده
و با کاهش  25درصدي فروش مواجه شده است .همچنین آمارها حاکي از آن است که به
دلیل حساسیت و رعايت مسائل بهداشتي و عدم استفاده از غذاهاي غیرخانگي ،آسیبپذيري
زياد حوزه سفارش آنالين غذا نیز مشاهده ميگردد (حسیني.)0354 ،
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بنابراين با وجود اينکه کسبوکارها و فروشگاههاي اينترنتي در اين بحران نسبت به ساير
حوزههاي کسبوکار شرايط بهتري دارند ،به طوري که مشاغلي که از قبل فروش اينترنتي
داشتهاند توانستهاند کسبوکارشان را به صورت روال قبل ادامه دهند و حتي فروش اينترنتي
خود را افزايش دهند ،اما در مورد همه کسبوکارهاي اينترنتي صدق نميکند (حسیني،
.)0354
کرونا و اقتصاد دیجیتال
اگرچه کرونا براي بسیاري از مشاغل يک چالش و تهديد ملي و بینالمللي است ،اما
فرصتهاي نابي را براي کارآفرينان به وجود ميآورد .عدم حضور در جامعه و اجتناب از
تعامالت ،سبب افزايش حضور در فضاي مجازي و پررنگ شدن نقش اين پايگاه جهت موفقیت
کسبوکارها گرديده است؛ بنابراين عالوه بر رشد قابل مالحظه خريدها و سفارشات اينترنتي
و فروش اينترنتي محصوالت و خدمات ،تولید انواع محتواهاي مجازي ،استارتاپها،
کسبوکارهاي استارتاپي ،کارشناسان و متخصصان در اين زمینه نیز اهمیت يافته است .در
اين میان بازار بسیار بزرگ و گستردهاي نیز براي نرمافزارها ،اپلیکیشنها ،سايتها ،شبکههاي
مجازي و ساير برنامههاي ديجیتالي ايجاد گرديده است؛ بنابراين با شیوع ويروس کرونا ،بسیاري
از پارادايمها و الگوهاي نوين کسبوکار مجازي مورد پذيرش قرار گرفت و دولت ،شرکتها و
مردم با بهرهگیري از فضاي ديجیتالي ،پذيراي تحولي بزرگ بودند که تا پیش از شیوع کرونا
امکان چنین پذيرشي وجود نداشت (امیران.)0354 ،
بنابراين قدم گذاشتن مشاغل در مسیر اقتصاد ديجیتال ميتواند وضعیت را بهتر نمايد.
ورود کسبوکارها به اقتصاد ديجیتال و استفاده از ظرفیت و کاربردهاي فناوريهاي نوين
همچون هوش مصنوعي ،رباتها ،اينترنت اشیا ،رايانش ابري ،تحلیل کالن دادهها ،پرينترهاي
سهبعدي و سیستمهاي پرداخت ديجیتال ميتواند پیامدهاي منفي اين اپیدمي را کاهش دهد.
عالوه بر اين ،اقتصاد ديجیتال ميتواند مشاغل بیشتري را در برگیرد و فناوريهاي ديجیتال
ميتواند در حوزههاي بیشتري از مشاغل مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به محدوديتهاي
به وجود آمده ،ورود به اقتصاد ديجیتال نه تنها ميتواند فرصت رقابتپذيري و اثرگذاري را در
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اين بحران افزايش دهد ،بلکه سبب گشايش و گسترش بازارهاي جديدي در آينده براي مشاغل
نیز خواهد شد (.)Watson, 2020
با استفاده از فناوريهاي مورد استفاده در اقتصاد ديجیتال ميتوان از برخي از چالشها و
پیامدهاي منفي براي مشاغل جلوگیري نمود .از جمله مفیدترين اين فناوريها ،واقعیت مجازي
و واقعیت افزوده است .از فناوريهاي واقعیت مجازي و واقعیت افزوده نه تنها ميتوان در
فروشگاهها و مراکز خريد استفاده نمود بلکه وسعت کاربرد آن تا حوزه آموزش و حتي سفر و
گردشگري خواهد رسید .اين دو فناوري عالوه بر اينکه ميتوانند کمک دهنده در دوران اپیدمي
باشند ،ميتوانند به سرعت پیشرفت کسبوکار و نیز مزيت رقابتي آن کمک نمايند ( Rogers,
.)2020
تمام فروشگاههاي خرده فروشي و مراکز خريد در دوران قرنطینه بسته هستند ،اين بدان
معني است که نه تنها پولي وارد نميشود بلکه اين شرکتها بايد هزينههايي بابت ذخیره کاال،
حقوق و دستمزد کارمندان و ساير هزينهها پرداخت نمايند .بسیاري از شرکتها به فروش
انحصاري به صورت آنالين روي آوردهاند ،اما با مشکل ديگري روبهرو هستند و آن اينکه
مشتريان از خريد کاالها بدون لمس فیزيکي آن خودداري ميکنند .اين امر خصوصاً در مورد
فروشگاههاي پوشاك بیشتر صدق ميکند؛ زيرا مردم معموالً به خريد لباسي قبل از امتحان و
تن پوش کردن آن رغبتي ندارند .با استفاده از واقعیت افزوده ميتوان کاالي موردنظر موجود
در فروشگاه را در اتاق خود مشاهده نمود .حتي اين کار به وسیله واقعیت مجازي در فروشگاهها
نیز انجام ميگردد و در مراکز خريد و فروشگاهها با استفاده از آينههاي واقعیت مجازي شخص
به جاي امتحان نمودن فیزيکي لباس ،آن را جلوي آينه نگه ميدارد و آينه به فرد نشان
ميدهد که لباس در تن او چگونه به نظر ميرسد (.)Watson, 2020
استفاده از واقعیت مجازي و واقعیت افزوده تنها براي فروشگاهها و مراکز خريد مورد
استفاده قرار نميگیرد .با توجه به اينکه بیشتر کشورها مرزهاي خود را بستهاند و خطوط
هوايي ،پروازي انجام نميدهند ،افراد ميتوانند تورهاي واقعیت مجازي را براي مکانهايي که
ميخواستند به آنجا سفر نمايند و به گردش بپردازند داشته باشند .با وجود اينکه اين امر
ممکن است به اندازه واقعیت خوب نباشد ،تجربه اين سفر مجازي به افراد نشان خواهد داد
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که يک مکان خاص در زندگي واقعي چگونه به نظر ميرسد .به اين ترتیب افراد قادر هستند
تصمیم بگیرند که بعد از اپیدمي آيا واقعاً ميخواهد به آن مکان سفر نمايد يا خیر ( Watson,
.)2020
استفاده از واقعیت مجازي و واقعیت افزوده در اين اپیدمي به کمک فرآيند آموزش و
يادگیري نیز خواهند آمد .با استفاده از اين دو فناوري ،عالوه بر اينکه افراد ميتوانند بدون
ترك خانه و عدم حضور فیزيکي ،مهارت خود را افزايش دهند ،بلکه تنها با داشتن تجهیزات
مربوط به اين دو فناوري ميتوانند از تجارب آموزش عملي نیز برخوردار گردند .اين فناوريها
در حال حاضر ميتوانند از حوزه پزشکي و مهندسي تا حوزههايي همچون ورزشهاي حرفهاي
را در برگیرند تا آموزشها به صورت واقعيتر صورت گیرد (.)Watson, 2020
بديهي است ويروس کرونا در کوتاهمدت تأثیر قابل توجهي بر درآمد بسیاري از شرکتها
دارد .لذا در اين مدت ميبايست تعهد خالقانهاي براي حفظ مشتريان انجام گیرد به طوري
که مشتريان خود را از دست ندهند .شرکتها ميتوانند با استفاده از واقعیت مجازي
کنفرانسها و رويدادها را برگزار نمايند .در اين زمان ارتباط از راه دور يا همان دورکاري به
لطف طیف وسیعي از ابزارهاي ديجیتال تقريباً از هر نوعي از کنفرانس وب و ايمیل گرفته تا
اپلیکیشنهاي موبايل و واقعیتهاي مجازي به طور پیوسته در حال محبوبیت روزافزون
هستند .حتي کنفرانسهاي علمي نیز ميتوانند در طول اپیدمي با استفاده از واقعیت مجازي
صورت گیرد؛ بنابراين در اين زمان مشاغل ميبايست در فکر شیوه استفاده بهتر از واقعیت
مجازي در هنگام شیوع کرونا ويروس باشند تا عملکرد بهتري داشته باشند ،در اين صورت
است که ميتوانند به فعالیتهاي عادي خود باز گردند (.)Jose, 2020
يکي از بزرگترين مزاياي اين فناوري ،توانايي در ايجاد احساس راحتي افراد در فضاي
مشترك است .حتي نسبت به ويدئو کنفرانس نیز مزاياي بیشتري دارد زيرا شرکتکنندگان
در يک فضاي مجازي يکساني قرار ميگیرند و افراد ميتوانند بر آنچه که در اطرافشان اتفاق
ميافتد نیز تمرکز داشته باشند .در حقیقت ميتوان گفت که افزايش تمرکز در واقعیت مجازي
 %70نسبت به ويدئو کنفرانس بیشتر است و افراد ميتوانند اطالعات و مهارتهاي بیشتر و
بهتري را دريافت نمايند (.)Rogers, 2020
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کرونا و بوم مدل کسبوکار
تغییر در نحوهي کار از آنجايي ناشي ميشود که بحران کرونا باعث رکود بسیاري از
کسبوکارهاي کوچک سنتي ميگردد ،در صورتي که کسبوکارهاي جديد و نوپا را به
فروشگاههاي اينترنتي مبدل مينمايد .اين تغییر ،از رفتار مشتريان آغاز و سپس به شرکتها
و صنايع منتقل ميگردد؛ بنابراين شرکتها و کسبوکارها نیاز است که جهت رفع نیازهاي
مصرفکننده ،راهحلهاي خالقانه در زمینه تولید محصوالت ،توزيع و فروش آنها به کار گیرند
و تهديدهاي اين رخداد را به فرصتهاي خالقانه و نوآورانه تبديل نمايند (مداح.)0354 ،
براي ورود به اقتصاد ديجیتال ،کسبوکارها ابتدا بايد درك نمايند که چگونه نیازهاي
مشتريان تغییر خواهد کرد و چگونه آنها را بايد با مدل کسبوکار خود تطبیق دهند .حال
آنکه براي درك اين تغییرات ميبايست ابتدا درك درستي از هر يک از اجزاي تشکیل دهنده
کسبوکار خود و تغییرات احتمالي آن پس از بحران کرونا به دست آورند؛ بنابراين ميتوان
گفت براي ورود به اقتصاد اينترنتي و ديجیتالي نیاز به بوم مدل کسبوکار جديد است که با
استفاده از آن ميتوانند هر يک از اجزاي کسبوکار خود را به طور جزئي بررسي نمايند .آنها
ميتوانند بوم مدل کسبوکار همیشگي خود را بازنگري نمايند ،با بوم کسبوکار جديد تطبیق
دهند و ترکیب کنند و يا به طور کلي آن را به کسبوکار اينترنتي و ديجیتال تبديل نمايند.
()Mogalle & Kluth, 2020
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بوم مدل کسبوکار کرونا
ارتباط با مشتری

گروه مشتریان هدف

اراشیپ شنهعد ی

مشتتتان تعلی شمایچتتت تتعی ت ی ابزاریع یارتبعطای شمایچ ت عیبنا ی آ عیینوایمحصتتویی عی

شعل تیع یکم

چنکع یکم

ی

شتعلی تیت یتعی یچتتت عی طوریبعی

گون ت ین ناشتتعلی

تتتیرت ن یماپ ت نن ت ؟ یآ تتعی دریارتبعطیبودلیبعیمشتتان علی ر ری خ ت ماایدار ت یک ت ی بنآوردلین عایمشتتان علیانطبع ی کم ت
ن تتعایتتع یآل یتتع یتغ نیکندهی مؤرنیاست؟ ی
است؟ ی

چنکتیچ عیدریا نیبحنالی طوری بعچ ؟ ی

طوریماتوان تی یبتعین تعایع ی خودیرایارائ ین ودهیاست؟ ی
آل یتتع یمنطبقیچتتتو ت ؟یآ تتعی
خواین یبود؟ ی

کعنعییع ی

آ عیماتوان یمشتان علیی

ی دریمشنضیخطنییسان ؟ ی

خودیرایگسانشیدی ؟ ی
بنا یمشان علیج

یرایک انی

دریا نیبحنالیبتتعی

ر ریامعلیموردین عایاست؟ ی
منعبعیکم
ت یمنتتعبعیکم ت

ت یچتتتنکتتع تتای
ماتوال یی کعر ی

ی

یموردین تعای استتتتاتتنات ت تتأی

مشتتتان علیستتتعاگعری است؟ ی

آ عیچ ت عیدعدریب ی نوشیاایراهیدوری کن ؟ ی

طوریماتوان ت یموانعیورودی یسا ؟ ی

نتزد تتأیتتتیرت تنی

یسعاگعریچو ؟ ی

اراش یختتود یرا یبتتعی

آ عیکعنعییع یتوا عیچ عیدریآ ن هی ن تعایتع یتغ نی تع ا ی

یدریآ ن هی

طوریماتوان یبعیا نیچنا طی ماپ نن ؟ ی

چتتتتت تتتع ی تتتطتتتوری ج
توانستتتا ا یگزارشی

مشتتان علیچتت عیمعنن یستتتعبقی

کن ؟ ی

مانتتعستتتتایبتتعیبتتعااری پ ایکندهیاست؟ ی

کعریخودیرایبعی یمنعبعیکم

داچت؟ ی
ی

آ تتعین تعایدار ت یتتتعی امنوایبع یچنوعیکن ؟ ی

طوریماتوان تی یکتعنعیییع یخودی گزارشیاراشیخودی
رایبعیا نیچنا طیانطبع یدی ؟ ی

م ییدرآم

ی

آ عیساعرچعتیجعر یدریخطنییسان ؟ ی

رایتغ نیدی ؟ ی
سعخاعرییز ن ی
طوریماتوان یتعی42-81یمعهیآ ن هیدرآم یخودیرایپ شب نایکن ؟ ی

آ تعیمشتتتان تعلیچتتت عیت ع ایب یپنداختید تیدبمایدریا نیبحنالی آ عیا نیامکعلیوجودیداردیتعیبعیمنعبعیموجودیب ینرط یسنیب یسن یبنس ؟ ی
دارن ؟ ی

ک امیپنوژهیعیماتوانن یاولو تیک ان یداچا یبعچن ؟ ی

آ تعیمببورییستتتا یتعیم ییکستتتاوکعریخودیرایمنطبقیکن ؟یآ عی

ی

یح ع تیع ایماتوالیاایدولتیدر ع تین ود؟ ی

ماتوان یروشیپنداختیمنشطفتنیرایمنطبقیکن ؟ ی

()Mogalle & Kluth, 2020
نتیجهگیری
شیوع انساني ويروس کرونا ،ضربه بزرگي به اقتصاد بینالمللي وارد نموده است .رکود تولید
نه تنها در چین بلکه در اقتصادهاي ديگر ،هرچند در ابعاد کوچک ،احساس ميشود و رکود
در بازارهاي کاال ،سفر و گردشگري ،زنجیرههاي تأمین قابل مشاهده است .دولتها براي مهار
شیوع ويروس کرونا شهرها را محاصره کردند ،حرکت میلیونها نفر را محدود نمودند و
فعالیتهاي اقتصادي را به حالت تعلیق درآوردند (آبشاري .)0354 ،تاکنون در بیشتر
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کشورهاي دنیا ،دولتها با افزايش مداخله و فشار اقتصادي نسبت به بیماري کرونا واکنش
نشان دادهاند و قدرت منحصربهفرد خود را بیشازپیش براي عبور از اين بحران توسعه دادهاند.
با اين وجود سرمايهگذاران نگران اين موضوع هستند که گسترش اين ويروس سبب از بین
رفتن رشد اقتصادي شود و ممکن است اقدامات دولتي براي جلوگیري از کاهش آن کافي
نباشد .عدم توجه دولتها و مردم به اين ويروس ،با شیوع گستردهتر آن و نیز کاهش بیشتر
رشد جهاني همراه خواهد بود .لذا نیاز است دولت ،سازمانها و مردم با اقدامات مؤثر در جهت
حمايت از کسبوکارها و کارگران آسیبپذير و نیز حمايتهاي سیاستي پولي و مالي به بازيابي،
رشد و بهبود اقتصاد کمک نمايند (قدوسي.)0354 ،
بنابراين با توجه به آنچه در اين چند ماه از ظهور ويروس کرونا در جامعه قابل مشاهده
است ميتوان گفت زندگي در اين برهه از زمان متوقف نشده ،بلکه شکل آن به کمک
فناوريهاي روز ،فضاي مجازي ،شبکه اجتماعي و رسانهها تغییر نموده است .لذا در جهت
کاهش تهديدهاي اجتماعي و اقتصادي پیش رو در اين شرايط ،نیاز به بهرهگیري از فرصتهاي
پنهان اما بسیار در زمینههاي مختلف اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي است و تالش در جهت
تسهیل چنین تغییراتي در سطح و سبک زندگي جامعه نه تنها براي گذر از اين بحران بلکه
جهت آمادهسازي جامعه در برابر بحرانهاي آينده ضروري است.
منابع
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کرونا ویروس :اقتصاد جهانی در معرض خطر است
ترجمه و تدوین :مهدیه نصوحیان

1

مقدمه
گسترش شیوع ويروس کرونا در جهان ،عالوه بر فشار بر بخش بهداشت و درمان و نیز
تحمیل هزينههاي مضاعف به بهداشت و سالمت دولت و خانوادهها ،سبب ايجاد ضربه بزرگي
به کسبوکارهاي اقتصادي ،تجاري ،تولیدي و خدماتي گرديده است .لذا  OECDگزارشي را
در اين راستا ارائه داده است که در آن به تحلیل اقتصاد در معرض خطر ناشي از اپیدمي کرونا
ميپردازد.
شیوع ويروس کرونا در حال حاضر رنج بزرگ انساني و اختالل عمده اقتصادي را به همراه
داشته است .انقباضات تولید در چین در سراسر جهان احساس ميشود که نشان دهنده نقش
اصلي و رو به رشد چین در زنجیرههاي عرضه جهاني ،بازارهاي مسافرتي و کااليي است .شیوع
در اقتصادهاي ديگر داراي اثرات مشابه و البته در مقیاس کوچکتر است.
چشمانداز رشد به شدت نامعلوم است.
 با اين فرض که پیکهاي اپیدمي در چین در سهماهه اول سال  7575و شیوع آن در ساير
کشورها خفیف و مهار شده بوده است ،رشد جهاني امسال ميتواند حدود ½ درصد در
مقايسه با آنچه در چشمانداز اقتصادي نوامبر  7505انتظار ميرفت ،کاهش يابد.
 بر اين اساس ،پیشبیني ميشود رشد ساالنه تولید ناخالص داخلي ( )GDPجهاني در سال
 7575به  ٪768برسد ،از  ٪765ضعیف حاضر در  ،7505با احتمال اينکه حتي رشد در
سهماهه اول سال  7575منفي باشد.

 0کارشناسي مترجمي زبان انگلیسي ،مؤسسه آموزش عالي صبح صادق.
Nosouhiyan.mahdiyeh@yahoo.com
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 چشماندازهاي چین به طور قابل توجهي مورد بازبیني قرار گرفته است ،امسال رشد آن به
زير  ٪0کاهش مييابد ،پیش از آنکه در سال  7570به بیش از  ٪6برسد ،زيرا خروجي به
تدريج به سطح پیشبیني شده قبل از شیوع باز ميگردد.
 تأثیر منفي بر اعتماد ،بازارهاي مالي ،بخش مسافرتي و اختالل در تأمین زنجیره باعث تغییر
در روند نزولي در کلیه اقتصادهاي گروه  75در سال  7575ميشود ،به ويژه مواردي از
جمله ژاپن ،کره و استرالیا که به شدت با چین به هم پیوسته است.
 با وجود اينکه اثرات ويروس همانطور که فرض ميشود محو خواهد شد ،تأثیر بر اعتماد و
درآمدهاي اقدامات سیاستگذاري شده هدفمند در اکثر اقتصادهاي در معرض خطر ميتواند
به رشد تولید ناخالص داخلي ( )GDPجهاني در  ¼3درصد در سال  7570کمک کند.
 شیوع طوالنيتر و شديدتر ويروس کرونا که به طور گسترده در سراسر منطقه آسیا و
اقیانوسیه ،اروپا و آمريکاي شمالي گسترش يافته است ،چشماندازها را بهطور چشمگیري
تضعیف ميکند .در اين رويداد ،رشد جهاني ميتواند در سال  7575به  ½0درصد ،نیمي
از میزان پیشبیني شده قبل از شیوع ويروس کاهش يابد.
براي غلبه بر ويروس کرونا و تأثیر اقتصادي آن ،دولتها بايد با سرعت و قوي عمل کنند.
 دولتها بايد براي جلوگیري از سرايت و ابتال به بیماري اقدامات بهداشتي و مؤثر را در زمینه
سالمت عمومي تضمین کنند و به منظور حمايت از سیستمهاي مراقبت بهداشتي و کارگران
و محافظت از درآمدهاي گروههاي آسیبپذير اجتماعي و مشاغل در هنگام شیوع ويروس،
سیاستهاي هدفمندي را اجرا کنند.
 سیاستهاي پشتیباني کالن اقتصادي ميتواند به بازگرداندن اعتماد و بهبود تقاضا کمک
کند اما نميتواند اختالالت ناشي از تعطیليهاي اجباري و محدوديتهاي مسافرتي را جبران
کند.
 اگر سیر نزولي خطرات تحقق يابد ،به نظر ميرسد رشد بیماري براي يک دوره طوالني
بسیار ضعیفتر است ،اقدامات چندجانبه هماهنگ براي اطمینان از سیاستهاي درماني
مؤثر ،اقدامات مهار و کاهش بیماري ،حمايت از اقتصادهاي کم درآمد و افزايش مشترك
هزينههاي مالي مؤثرترين وسیله براي بازگرداندن اعتماد و حمايت از درآمد خواهد بود.
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پیشبیني چشمانداز اقتصاد موقت از منظر سازمان  7 ،OECDمارچ 7575
رشد واقعي تولید ناخالص داخلي ()GDP
 %سال به سال تغییر ميکند
1011

1011

1010
پیشبینيهاي

متفاوت از پیشبیني

پیشبینيهاي

متفاوت از پیشبیني

موقت EO

ماه نوامبر EO

موقتEO

ماه نوامبر EO

جهان

1.1

1.2

-0.0

3.3

0.3

گروه 75

3.1

1.2

-0.0

3.0

0.1

استرالیا

1.2

1.1

-0.0

1.6

0.3

کانادا

1.6

1.3

-0.3

1.1

0.1

منطقه يورو

1.1

0.1

-0.3

1.1

0.0

آلمان

0.6

0.3

-0.1

0.1

0.0

فرانسه

1.3

0.1

-0.3

1.2

0.1

ايتالیا

0.1

0.0

-0.2

0.0

0.0

ژاپن

0.2

0.1

-0.2

0.2

0.0

کره

0.1

1.0

-0.3

1.3

0.0

مکزيک

-0.1

0.2

-0.0

1.2

-0.1

ترکیه

0.1

1.2

-0.3

3.3

0.1

انگلستان

1.2

0.1

-0.1

0.1

-0.2

آمريکا

1.3

1.1

-0.1

1.1

0.1

آرژانتین

-1.2

-1.0

-0.3

0.2

0.0

برزيل

1.1

1.2

0.0

1.1

0.0

چین

6.1

2.1

-0.1

6.2

0.1

هند

2.1

0.1

-1.1

0.6

-0.1

اندونزي

0.0

2.1

-0.1

0.1

0.0

روسیه

1.0

1.1

-0.2

1.3

-0.1

عربستان

0.0

1.2

0.0

1.1

0.0

آفريقا جنوبي

0.3

0.6

-0.6

1.0

-0.3
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به دلیل شیوع کرونا ویروس چشماندازهای اقتصاد به شدت نامعلوم و نامشخص است

شیوع ويروس کرونا در حال حاضر رنج بزرگ انساني و اختالل عمده اقتصادي را به همراه
داشته است .در چین ،تالشها و اقدامات زيادي براي جلوگیري و مهار بیماري شامل قرنطینه
و محدوديتهاي گستردهاي در زمینه کار و مسافرت به وجود آمده که منجر به تأخیرهاي
غیرمترقبه در راهاندازي مجدد کارخانهها پس از تعطیالت سال نو قمري و کاهش شديد
بسیاري از فعالیتهاي بخش خدمات شده است .اين اقدامات حاکي از رکود قابل توجه در
تولید است ،در حالي که اثرات شیوع پايدار است .شیوع در کشورهاي ديگر از جمله کره و
ايتالیا ،اقدامات مهار از جمله قرنطینه و بسته شدن مرزها را هرچند در مقیاس کوچکتر
برانگیخته است.
پیامدهاي منفي اين تحوالت براي ساير کشورها ،از جمله مختل شدن مستقیم زنجیرههاي
عرضه جهاني ،کاهش تقاضا براي کاالها و خدمات وارداتي و رکود منطقهاي گسترده در
جهانگردي و مسافرت بینالمللي ،قابل توجه است .عدم تمايل به ريسک در بازارهاي مالي
افزايش يافته است ،به طوري که نرخ بهره  05ساله اياالت متحده آمريکا به رکورد پايین سقوط
کرده و قیمت سهام و کاالها کاهش يافته و اعتماد مصرف کننده از بین رفته است.
نسبت به اپیزودهاي مشابه در گذشته مانند شیوع سارس در سال  ،7553اقتصاد جهاني
به طور قابل توجهي به هم پیوسته شده است و چین نقش بسیار گستردهتري در تولیدات
جهاني ،تجارت ،گردشگري و بازارهاي کاال ايفا ميکند (شکل  .)0اين مسئله باعث ميشود
شوك منفي در چین تشديد سرريز اقتصادي به ساير کشورها را در پي داشته باشد .حتي اگر
عمر شیوع بیماري کوتاه باشد ،با بهبود تدريجي تولید و تقاضا طي چند ماه آينده ،باز هم
ضربه چشمگیري به رشد جهاني در سال  7575خواهد زد.
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شکل  .0چین سهم فزايندهاي از فعالیتهاي جهاني را به خود اختصاص داده است

توجه :سهم صنعت ،تولید ناخالص داخلي ( )GDPو تجارت به دالر ثابت اياالت متحده
آمريکا .سهم سرمايهگذاري مستقیم خارجي ( )FDIجهاني در دالر آمريکا فعلي .دادههاي سهم
توريستي مربوط به سالهاي  7557و  7502و دادههاي سرمايهگذاري مستقیم خارجي ()FDI
مربوط به سالهاي  7550و  7504ميباشد.
منبع :بانک اطالعاتي چشمانداز اقتصادي OECD؛  OECD FDIدر ارقام ،اکتبر 7505؛ و بانک جهاني

عالئم تثبیت پیش از شیوع کووید  11پدیدار شده بود ،اگرچه فعالیت اقتصادی
ضعیف باقیمانده بود
پیش از شیوع کوويد  ،05دادههاي فعالیت بيثبات باقيمانده بودند اما شاخصهاي ارزيابي
شروع به تثبیت يا بهبود در تولید و خدمات کردند (شکل  .)7شرايط مالي همچنین به دنبال
اقدامات براي افزايش مسکن در سیاستهاي پولي و کاهش تنشهاي سیاست تجارت تقويت
شده است .برآوردهاي اولیه حاکي از آن است که رشد تولید ناخالص داخلي جهاني ()GDP
در سهماهه چهارم سال  7505با اعتصابات ،ناآراميهاي اجتماعي و بالياي طبیعي که در
تعدادي از کشورها بر فعالیت تأثیر ميگذارد ،بیش از ½2درصد (با نرخ ساالنه بر اساس )PPP
کندتر شد (شکل  .)7رشد در اياالت متحده آمريکا نزديک به روند باقيمانده است ،اما به دنبال
افزايش مالیات بر مصرف در ماه اکتبر ،تقاضا به شدت در ژاپن کاهش يافت و در اقتصادهايي
مانند آلمان که بهشدت در معرض رکود تجارت جهاني بودند ،ضعیف ماند .با پايین آمدن
سرعت رشد تولید ناخالص داخلي ( )GDPدر چین و وامهاي غیرعملیاتي بزرگ و
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سرمايهگذاري در ترازنامههاي شرکتهاي قدرتمند هند ،اين رشد در بسیاري از اقتصادهاي
بازار نوظهور کاهش مييابد.
تولید صنعتي در اواخر سال  7505همچنان راکد بود و سرعت رشد هزينههاي
مصرفکننده با وجود دستاوردهاي اشتغال پايدار ،کاهش يافت .سرعت سقوط فروش جهاني
خودرو تا سال  7505تعديل شد ،اما به دنبال آن تقاضا دوباره کاهش پیدا کرد ،به طوري که
دادههاي موقت حاکي از کاهش  05درصدي فروش ماهانه جهاني در ژانويه سال  7575و
کاهش  75درصدي در چین است.
تجارت جهاني نیز بسیار ضعیف مانده است .حجم معامالت بازرگاني در سهماهه چهارم
سال  7505و به طور کلي در سال  7505کاهش يافت که از سال  7555تاکنون بيسابقه بود
(شکل  ،3پنل الف) .ترافیک کانتینري بنادر و ترافیک حملونقل هوايي نیز پیش از شیوع
کرونا ويروس کاهش يافته بود و به نظر ميرسد سقوط شديدتري در کوتاهمدت اتفاق ميافتد.
اقدامات زمینهيابي براي تولید سفارشات صادراتي جديد رو به افزايش بود اما در زمینهيابي
موسسه مديريت پروژه ( )PMIدر ماه فوريه و بهويژه ژاپن و استرالیا دچار افت شد .دادههاي
سرمايهگذاري نیز ضعیف هستند و به دلیل عدم اطمینان مداوم و ضعف پیشبیني شده در
رشد جمعیت آينده ،سرمايهگذاري تا حدودي متوقف شده است .رشد سرمايهگذاري انبوه در
اقتصادهاي گروه ( 75به استثناي چین) در اوايل سال  7504از نرخ ساالنه  0درصد پايین
آمد و به تنها  0درصد در سال گذشته رسید.

شکل  .7سرعت رشد جهاني کاهش يافته است
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توجه :تولید ناخالص داخلي ( )GDPبا قیمتهاي ثابت بر اساس  .PPPاطالعات مربوط به
سهماهه چهارم سال  7505تخمین زده شده است .مجموعه مؤسسات مديريت پروژه ()PMI
اقتصاد پیشرفته يک میانگین وزني  PPPبراي استرالیا ،منطقه يورو ،ژاپن ،انگلستان و اياالت
متحده آمريکا است.
منبع :بانک اطالعاتي چشمانداز اقتصادي OECD؛ و Markit

تعرفههاي باالتر که در دو سال گذشته به تجارت دوجانبه اياالت متحده آمريکا و چین
تحمیل شده است ،عامل مهمي در ضعف تقاضاي جهاني ،تجارت و سرمايهگذاري است.
توافقنامه تجاري «فاز يک» اياالت متحده آمريکا و چین در ژانويه پیشرفت مطلوبي است که
بايد به کاهش برخي از اين تأثیرات کمک کند .با اين وجود ،تعهد چین براي خريد 755
میلیارد دالر کاال و خدمات اضافي از اياالت متحده آمريکا طي سالهاي  7575تا ( 70نسبت
به مبناي سال  7502در حدود  045میلیارد دالر) بدون بر هم زدن تجارت شخص ثالث
چالشبرانگیز خواهد بود و تعرفههاي دو جانبه نسبت به دو سال قبل اساساً باالتر باقيمانده
است .به طور کلي ،توافق فاز يک باعث کاهش رشد تولید ناخالص داخلي ( )GDPجهاني در
سالهاي  7575و  7570از اقدامات انجام شده در دو سال گذشته با حدود  560درصد در
سال ميشود (شکل  ،3پنل ب).

شکل  .3تجارت جهاني با تداوم فشار تنشهاي تجاري ضعیف ميماند
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توجه :برآوردهاي موجود در پنل ب ،تأثیر ترکیبي تغییرات در تعرفههاي دو جانبه را نشان
ميدهد که توسط اياالت متحده آمريکا و چین در سال  ،7505قبل و بعد از توافق فاز يک و
افزايش جهاني  05نقطهي پايه در صرف ريسک سرمايهگذاري اعمال شد و پیش از آنکه به
تدريج محو شود ،به مدت سه سال برجا ماند.
نتیجهگیری
با شیوع اپیدمي کرونا بسیاري از کسبوکارها ،به دلیل عدم انباشته شدن تقاضا ،دچار ضرر
و زيانهايي غیرقابل جبران گرديدهاند .همچنین اين بحران تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمي
بر تولید گذاشته و سبب شده تولید ناخالص داخلي کاهش يابد که جبران آن به دلیل محدود
بودن زمان به طور کامل صورت نميگیرد .با اين وجود ميتوان گفت بحران کرونا عواقب
وخیمي بر اقتصاد جهان خواهد داشت و ميتواند توقف کامل اقتصاد جوامع را به دنبال داشته
باشد؛ بنابراين در اين زمان اتخاذ سیستمهاي سیاسي و تصمیمات سريع و نیز برنامهريزي و
آيندهنگري دولت نقش بسزايي در جلوگیري از فلج شدن اقتصاد خواهد داشت.
منابع
OECD Interim Economic Assessment.2020. Coronavirus, The world
economy at risk. oecd.org/economic-outlook.

بررسی تحلیلی محیط کسبوکارها در شرایط کرونا و پساکرونا
با رویکرد آینده پژوهانه
لیال سادات طباطبائی حکیم ،1فرشته مختاری

1

چکیده
با ظهور سرزده کرونا به عنوان يک عامل تهديدکننده سالمت در شهر ووهان ،نه تنها چین
بلکه کل کشورهاي دنیا دچار بحران سالمتي شدند .بحران فراگیري که يکي از عواقب
اجتنابناپذير آن رکود وضعیت اقتصاد در سراسر دنیا بود .يک اصل باورپذير در کارآفريني
اين است که آنچه در دنیاي امروز غیر قابل تغییر بوده ،خود تغییر است .تغییرات پیشرو،
بیش از قبل دنیاي کسبوکار را دچار تحول خواهند کرد .با وجود اين تغییرات ،عدم توجه به
محیط و نگاه راهبردي به آينده ،پیامدي جز غافلگیري به همراه نخواهد داشت .ظهور کوويد-
 05در جهان و ورود آن به ايران پیامدهاي زيادي در حوزههاي مختلف از جمله بهداشت و
سالمت ،اقتصاد و کسبوکارها ،تغییر در رفتارهاي اجتماعي ،سیاست ،مديريت و برنامهريزي،
جنبههاي رواني و اخالقي ،محیط زيست و  ...داشته است .در اين مقاله پس از مروري بر
تغییرات اقتصاد بینالمللي و داخلي در دوران بحران کرونا ،به دنبال ترسیمي از چشمانداز
اقتصاد و محیط کسبوکارها در دوران پساکرونا پرداخته شده و در آخر پیشنهادهايي به
کسبوکارها جهت عبور آرامتر از اين بحران ارائه شده است.
واژگان کلیدی :سازمانهاي چابک ،کرونا ،کسبوکار ،آيندهپژوهي ،فرصت کسبوکار
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مقدمه
در دنیاي پرتالطم کنوني ،آمادگي براي تغییر يکي از اصليترين ويژگيهاي مديران است.
يک اصل باورپذير در کارآفريني اين است که آنچه در دنیاي امروز غیر قابل تغییر بوده ،خود
تغییر است .همسو و همگام شدن با دو رکن اصلي اين تغییرات يعني سرعت و دانش ،يک
مزيت رقابتي منحصربهفردي است که نسبت به رقبا به دست خواهد آمد .در شرايط تغییر هر
کسبوکاري که بتواند در کوتاهترين زمان عکسالعمل مناسبي در قبال تغییرات جهاني داشته
باشد ،نسبت به کسبوکارهايي که نتوانستهاند خود را با سرعت اين تغییرات تطبیق دهند،
موفقتر خواهند بود .همچنین استفاده از دانش و تکنولوژيهاي جديد و بهرهگیري از آنها
سبب کاهش خطا و اتالفها و افزايش بهرهوري خواهد شد.
تغییرات پیشرو ،بیش از قبل دنیاي کسبوکار را دچار تحول خواهند کرد .شیوه زندگي
و سرنوشت کسبوکارها در آينده ،به طور فزايندهاي وابسته به تکنولوژي در سرتاسر زمین
خواهد بود .بشر به اقتضاي ماهیت جستجوگر و سیري ناپذيريش ،همواره در حال کشف و
اختراع است و اينکه دقیقاً بگويیم در چند سال آينده با چه تکنولوژيها و شیوههاي نوين
سروکار خواهیم داشت ،ساده نخواهد بود .ماشینها ،رباتها و فناوريهاي جديدي که در
آيندهاي نزديک جايگزين نیروي انساني خواهد شد و بسیاري از کسبوکارهاي سنتي و
شیوههاي قديمي ديگر جايي نخواهد داشت .تکنولوژيهاي جديد و فرا باور انسان مانند هوش
مصنوعي ،طي سالهاي اخیر توانسته تحوالت عظیمي در شیوه و سبک زندگي اجتماعي،
اقتصادي و کسبوکارها ايجاد کند .پیشرفت تکنولوژي در همه حوزهها از قبیل کشاورزي،
آموزشي ،اجتماعي ،محیط زيست و  ...تغییرات چشمگیري را ايجاد کرده و خواهد کرد .به
عنوان مثال آموزش سطوح مختلف تحصیلي به صورت مجازي و ويدئو کنفرانس و بدون نیاز
به حضور فیزيکي از حجم زياد رفتوآمدها جلوگیري نموده و حتي مصرف کاغذ و مداد را
کمتر کرده و به حفظ محیط زيست کمک خواهد نمود؛ و يا در حوزه کشاورزي پرورش انواع
محصوالت بدون نیاز به زمین کشاورزي.
در شرايط تغییرات سريع ،غیرقابلپیشبیني و عمیق دوران حاضر ،در سیاستگذاري،
برنامهريزي و مديريت کسبوکارها هم تالطم و آشفتگي به وجود آمده است .نرخ مرگومیر
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کسبوکارها در دنیاي جديد و زماني که در فضاي تغییر قرار ميگیرد ،در حال افزايش است،
دلیل اين امر هم اين است که کسبوکارها بهجاي اينکه پیشاپیش تغییرات حرکت کنند،
معموالً دنبالهرو تغییرات هستند .آيندهنگري و برنامهريزي مديران کسبوکار بايد به شکلي
باشد که سناريوهاي مختلفي براي تغییرات آينده در نظر داشته باشند و چابکي ،پويايي و
انعطافپذيري کسبوکار بايد بتواند محیط و شیوه کار را با تغییرات ايجادشده همسو گرداند.
در جهان امروز که سرشار از سوناميهاي هولناكِ تغییر و تحول است ،عدم توجه به محیط
و نگاه راهبردي به آينده ،پیامدي جز غافلگیري به همراه نخواهد داشت .تغییرات سترگي
منتظر ما هستند که بدون شک جهان را با گسستها و تحوالت بزرگ روبهرو خواهند ساخت،
عمر چهارصدساله انسانها ،منسوخ شدن سواد خواندن و نوشتن ،انرژي جايگزين نفت ،عاطفه
مصنوعي و … از جمله اين تغییرات هستند .ريچارد واتسون در نقشه کالنروندها و فناوريهاي
سال  7502تا  7505را پیشبیني نموده است که در ادامه به آن پرداخته شده است.
حال سؤال اين است که آيا تغییرات ايجاد شده مثبت هستند يا منفي؟ فرصت هستند يا
تهديد؟ چه بسترهايي در راستاي پذيرش تغییرات و همراستا شدن با آنها موردنیاز است؟
ظهور کووید  :11ویروس تغییر یا تغییر ویروسی؟
کرونا ويروس جديد در حال گسترش روزافزون است و عالوه بر ايجاد موجي از ابتال و
مرگومیر در بیش از  045کشور جهان ،اغلب کشورهاي جهان را درگیر پیامدهاي اقتصادي
خود کرده است .در پي شیوع اين ويروس برخي از بورسهاي جهاني بيسابقهترين سقوطهاي
چند دهه اخیر خود را تجربه کردهاند و قیمت نفت در بازارهاي جهاني کاهش نزديک به 05
درصدي داشته است .چشمانداز اقتصادي جهان در ابهام فرو رفته است و برخي از مؤسسات
معتبر بینالمللي پیشبیني کردهاند که شیوع اين ويروس ميتواند رشد اقتصادي جهان را 0
تا  0درصد کاهش دهد و حتي ممکن است در صورت ناکامي دولتها در کنترل بیماري در
ماههاي آتي ،اقتصاد جهان سال  7575را با رشد منفي اقتصادي به پايان برساند.
در ايران هم مانند بسیاري از کشورهاي ديگري که با گسترش اين ويروس درگیر هستند،
فعالیتهاي اقتصادي از موارد مختلفي مانند کاهش رفتوآمدها ،نا اطمیناني و احتیاط
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مصرفکنندگان ،تعطیلي برخي کسبوکارهاي داراي تعامل اجتماعي ،کاهش تقاضاي بسیاري
از صنايع و خدمات و مسدود شدن مسیرهاي ارتباطي با ساير کشورها اثر پذيرفته است.
اختالل در صادرات از مرزهاي زمیني ،کاهش ورود و خروج گردشگر ،کاهش قیمت و
تقاضاي جهاني نفت ،کاهش قیمت محصوالت صادراتي کشور و اختالل در تجارت با شريک
اول تجاري کشور يعني چین ،جزو مهمترين پیامدهاي شیوع کرونا در حوزه تجارت خارجي
کشور هستند( .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي)0354 ،
شیوع کرونا ويروس جديد که پس از همهگیري در چین ،ايران ،کره جنوبي و ايتالیا،
موجي از نگراني را در میان عموم جامعه از جمله صاحبان کسبوکارها و عموم شاغالن ايجاد
کرده است .توقف کامل فعالیتها ،نیمه تعطیل شدن و دورکاري در بسیاري از کسبوکارها
موجب کاهش حجم تولید و در نهايت ،رکود اقتصادي در آينده ميشود .شیوع کرونا ويروس
جديد به طور مستقیم بخشهايي از اقتصاد را نشانه رفته است که در قالب کسبوکارهاي
کوچک و خُرد به فعالیت ميپرداختند.
در نظر بسیاري از افراد ،کرونا يک بیماري با تأثیر وسیع و کوتاهمدت بر روي کسبوکارها
است .با اين وجود ،هنگاميکه مسئلهاي در جهان چنین وسعت همهگیري دارد ،نميتوانیم
انتظار داشته باشیم که تأثیر آن پس از مدتي از بین برود .بلکه بايد خود را براي تأثیر پايدار
در جنبههاي مختلف کسبوکار آماده نمايیم .شايد بتوان اين تغییرها را به نوعي يک جهش
ژنتیکي در بازارها و کسبوکارها يا قدرت تخريب خالقانه در اقتصاد نامید که ميتواند بقا يا
نابودي کسبوکارها را مشخص کند( .مداح)0354 ،
کرونا ويروس کوچکي است که کسبوکارهايي که در خواب زمستاني و در خیال ثبات
بازار به سر ميبردند را بیدار کرد؛ و با ايجاد يک جنبش نسبتاً سريع و ويروسي آنها را به
سمت تغییر و انعطافپذيري راهنمايي کرد.
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تأثیرات کووید  11بر محیط و کسبوکارها
همانطور که گفته شد کرونا در مدت بسیار کم تأثیرات بسیار زيادي در جنبههاي مختلف
اقتصادي داشته است .در شکل  0حوزههاي مختلف که کرونا بر آن تأثیر داشته ،بیان شده
است.
سالمت و بهداشت
جنبههای روانی

کسبوکار و

و اخالقی

اقتصادی

مشاغل

کرونا

رفتارهای اجتماعی

مدیریت و
برنامهریزی

سیاست

و سبک زندگی

محیط زیست

شکل  :0تأثیر کرونا در حوزههاي مختلف (منبع :نگارندگان)

در گزارشي که وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در خصوص تأثیر کرونا بر اقتصاد ايران
داشته است مطرح شده است که تعطیلي و کاهش سطح فعالیتهاي اقتصادي منجر به تعديل
نیرو و کاهش تقاضاي کار خواهد شد و عرضه کار نیز چه مستقیماً با درگیر شدن بخشي از
نیروي کار با بیماري و چه غیرمستقیم با اقدامات خود مراقبتي و کاهش تعامالت کاهش
خواهد يافت و به نظر ميرسد در سال  0355با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه
خواهیم بود .کسبوکارهايي که مستقیماً از بحران کرونا متأثر شدهاند فعالیت آنها به شدت
کاهش يافته  8،434،547نفر شاغل يعني  75637درصد از اشتغال کل را به خود اختصاص
دادهاند .کاهش فعالیت اين کسبوکارها ميتواند منجر به بحران بیکاري شده و رفاه خانوارهاي
زيادي را تحت تأثیر قرار دهد.
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درعینحال انسان و اقتصاد به عنوان مجموعه انتخابهاي انساني ،در مقابل هر رخدادي
توان واکنش دارد و بسته به بهینگي واکنشها ،هر آسیبي ميتواند تشديد يا تخفیف يابد.
بديهي است کشورهاي مختلف متناسب با سطح و نوع آمادگيهاي اجتماعي ،ساختار اقتصادي
و شرايط خاص زماني و مکاني از توان تابآوري و کاهش آسیبهاي ناشي از اين شوك
بیولوژيک برخوردارند.
فعالیتهاي زنجیره گردشگري ،اقامتي ،پذيرايي ،حملونقل هوايي ،ريلي و جادهاي ،صنعت
فرهنگي ،هنري و تفريحي ،خدمات آموزشي و تولید غذا از مهمترين کسبوکارهايي هستند
که بهطور مستقیم تأثیر پذيرفتهاند .بیکاري و از دست دادن درآمدها ناگزير به کاهش تقاضاي
مؤثر و آثار پیوسته و زنجیرهاي بر ساير دستهها و فعالیتها ميانجامد.
رکود در برخي رشته فعالیتهاي  80گانه از جمله مؤسسات آموزشي ،ورزشي ،تفريحي،
سینما و تئاتر يا هتلداري و مراکز پذيرايي ناشي از الزامات و دستورالعملهاي بهداشتي بوده
و بخشي همچون حملونقل ريلي و جادهاي يا هتلداري و مراکز پذيرائي ناشي از کاهش شديد
تقاضا و بخشي چون حملونقل هوايي بینالمللي با محدوديتهاي کشورهاي خارجي ايجاد
شده است( .وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي)0354 ،
در وضعیت فعلي ،کسبوکارها در تعدادي از بخشهاي اقتصادي با ضررهاي فاجعهبار روبرو
هستند که مخصوصاً در میان شرکتهاي کوچکتر عملیات و توان مالي آنها را تهديد
ميکنند.
سازمان بینالمللي کار تخمین میزند که  0670میلیارد کارگر 34 ،درصد از نیروي کار
جهان در بخشهايي شاغل شدهاند که در حال حاضر با کاهش شديد در تولید و ريسک باالي
تعديل نیروي کار روبرو هستند .بخشهاي اصلي شامل کسبوکار خردهفروشي ،خدمات اسکان
و غذا و تولید هستند( .مؤسسه عالي پژوهش تأمین اجتماعي)0355 ،
در تصاوير زير بهطور خالصه و سريع تأثیر کرونا بر محیط کسبوکارها را مشاهده ميکنید
(منبع :تچراسا فارسي).
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.

شکل  :7چه کسبوکارهايي بیشترين رشد و ضرر را
در دوران کرونا خواهند کرد؟ منبع :تچراسا فارسي

شکل 3ك تأثیر ويروس کرونا بر  35کسبوکار
آنالين ايراني منبع :تچراسا فارسي
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آیندهپژوهی ،حلقه مفقوده مدیریت کسبوکارها
يکي از اولین تأثیرات اين بحران با اثرگذاري بر روي مشتريان کسبوکارها خود را نشان
داده است ،سپس شرکتها را تحت تأثیر قرار داده و در نهايت ،وضعیت رقابت در صنايع
مختلف را تغییر ميدهد .تغییر رفتار مصرفکنندگان در اين شرايط ميتواند پايدار بوده و
محصولها و کانالهاي توزيع کسبوکار را تحت تأثیر قرار دهد .از طرف ديگر ،شرکتها براي
جلوگیري از ضرر و زيانهاي بيشمار در اين بحران ،نیازمند راهحلهاي خالقانهاي براي رفع
چالشها در زمینههاي مختلف سرمايه انساني ،مديريت زنجیره تأمین ،فروش و بازاريابي،
فناوريها ،فرآيندهاي کاري مورد استفاده و ساير بخشها هستند که در بسیاري از موارد
ميتواند به عنوان دانش در درون سازمان ذخیره شده و شايستگيهاي خاصي را براي آن
ايجاد نمايد .اين تغییرها در بازار خدمات شرکتها و نیز در درون آنها جهت مقابله با تهديدها
باعث نوآوريهايي ميشود که بازار رقابتي صنايع مختلف را تحتالشعاع قرار داده و خود باعث
ايجاد تحولهايي عظیم و پايدار ديگري ميگردد .تحولهاي که نه تنها ميتوانند دامنه
اثرگذاري وسیعي داشته باشند ،بلکه اثر آنها به مراتب فراتر از بازه زماني اين بحران باقي
خواهد ماند؛ بنابراين ،ضروري است که همه رهبران کسبوکارها با نگاه و برنامهريزي براي
بحران فعلي ،آينده پس از بحران را نیز در نظر گیرند؛ زيرا پس از گذر از اين شرايط ،بازگشت
به روال عادي کسبوکار براي بسیاري از آنها ديگر يک گزينه نخواهد بود و شرايط جديدي
در محیط رقابتي حاکم خواهد گرديد( .مداح)0354 ،
انسانها در زندگي تجربیاتي در گذشته کسب ميکنند که اين تجربیات گاه سودمند است
و گاه نیز به ضرر انسان تمام ميشود .سودمند از اين نظر که کولهبار تجربیات در گذشته منجر
به کاهش احتمال اشتباه در موقعیتهاي مشابه خواهد شد و از اين نظر ضرر رسان است که
انسان عادت ميکند به رفتارهاي اجتماعي و اقتصادي گذشته و کمتر به اين فکر ميکند که
ميبايست در آينده متناسب با تغییرات شتابنده جهاني ،رفتارها ،عکسالعملها و
برنامهريزيهاي متفاوت از گذشته داشته باشد .يک نمونه بارز اين مسئله ،غافلگیري
کسبوکارهاي ايراني در اسفندماه با ورود کوويد  05به ايران است .بسیاري از کسبوکارها بر
اساس فروش شب عید سالهاي قبل برنامهريزي و بسیاري از اجناس خود را به صورت اقساط
خريداري کرده بودند ،اين در حالي بود که با وجود ويروس کرونا در چین ،کمتر کسي عواقب
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ورود اين ويروس را به ايران در نظر گرفته بود .اين غافلگیري و عدم آمادگي به ضرر
کسبوکارها انجامید .در اين شرايط کسبوکارهايي که از قبل آماده بودند و پیشنیازها و
بستر فعالیت اينترنتي از قبیل فروش اينترنتي ،آموزش مجازي و  ...را داشتند ،توانستند با
سرعت تغییرات همگام شوند ،درآمدزايي خود را باالتر برده و در نهايت سود ببرند .يکي از
مزيتهاي ورود کرونا به ايران اين بود که کسبوکارهايي که تاکنون از شیوههاي نوين استفاده
نکرده و بستر مناسب را فراهم نکرده بودند ،مجبور شدند هر چند با سرعت کمتري ،خود را با
شرايط وفق دهند .ظهور ويروس کرونا و ديگر تغییرات جهاني نه تنها تهديد نیستند بلکه
فرصتي هستند براي فروش بیشتر خدمات و محصوالت ،فقط کافي است با نگاهي آيندهنگر و
شخصيسازي روشهاي جديد از فرصت ايجاد شده بهرهبرداري کرد .در نهايت بايد گفت
کوويد  ،05يک توفیق اجباري بود براي ضرورت نگاه آيندهپژوهانه ،داشتن سناريوهاي متفاوت
و بروزتر کردن کسبوکارها و حتي دانشگاهها و مراکز علمي که بتوانند سريعتر خودشان را با
تکنولوژي همگام و همسو کنند.
سناریوهای مختلف در شیوع ویروس کرونا
بر اساس پیشبینيهاي صورت گرفته توسط متخصصین ،تأثیر کرونا همچنان بر
کسبوکارها کموبیش پابرجا خواهند ماند؛ اما بر اساس میزان تأثیرگذاري آن سه سناريو را
ميتوان در نظر گرفت که در هر سه حالت خوشبینانه ،متوسط و بدبینانه بايستي به دنبال
چابکي بیشتري در کسبوکارها باشیم .سه سناريو طراحيشده در اين رابطه به شرح زير است:
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شکل  :8سناريوهاي مختلف در شیوع ويروس کرونا منبع :تچراسا فارسي

موجسواری بر روی کرونا
اگر کرونا را همچون موجي در نظر بگیريم که ايجاد شده و فعالً ادامه خواهد يافت ،سوار
شدن بر موج ايجاد شده توسط کسبوکارها ،تنها راه نجات خواهد بود.
مديران کسبوکار با به کارگیري تکنیکهاي موجسواري در زمان بحران ،ميتوانند با
اعتمادسازي مخاطبان و خلق نیاز موجب افزايش فروش و در نهايت ترقي کسبوکارشان
شوند.
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نقش دولت در پیشبینی کالنروندها و ضربهگیری در شرایط بحرانی
يکي از فعالیتهاي هوشمندانهاي که ميتواند توسط دولتها و سران کشورها جهت جلوگیري
و تخفیف بحرانهاي جهاني انجام شود ،کمک گرفتن از آيندهپژوهان و دانشمندان ،جهت
تدوين سناريوهاي مختلف از آينده و ايجاد يک آمادگي ذهني و زمینهاي اولیه براي مقابله با
بحرانهاي احتمالي است.
آنچه در نقشه اينفوگرافیک ريچارد واتسون (شکل  ،0نقشه رنگي در پیوست مجله) آمده،
گزيدهاي از نتايج پژوهش «ريچارد واتسون» به همراه تیم تخصصياش درباره آينده جهان
ميباشد که در قالب يک تصوير اينفوگرافیک عرضه شده است .دانشمندان آيندهپژوه از جمله
آقاي واتسون ،قواعد مختلفي را براي سازوکارهاي جستار خود وضع نموده ،بر اساس آن به
مطالعه آينده پرداخته و نتیجه را در اختیار مراکز تصمیمگیري و مديران باالدستي ميگذارند
تا آنان با تصوير و انگیزه بهتري نسبت به تعیین راهبردهاي کالن اقدام و مسیر رشد و توسعه
را ترسیم کنند .تفکر درباره آينده و ترسیم فرصتها و چالشهاي فرارو ،از جمله مهمترين
دغدغههاي دانشمندان و در بُعدي وسیعتر ،دولتها و جامعه جهاني است که در سالهاي
اخیر در قالب علم آيندهپژوهي توسعه پیدا کرده و کشورها هزينههاي زيادي را به انجام اين
گونه مطالعات اختصاص داده و در قالب ايجاد رشته دانشگاهي و پژوهشهاي آينده اينگونه
فعالیتهاي را تشويق کردهاند .با توجه به تغییر و تحوالت کنوني در ماهیت رشد صنعت و
اقتصاد جهاني و همچنین اهمیت مسائل فرهنگي از يکسو و همچنین بحث تحوالت امنیتي
بهويژه وجود تهديدات امنیتي نرم که هم براي امنیت کشورها و هم فرهنگ و ارزشهاي آنها
خطر عمدهاي محسوب ميگردد ،کشورها نیاز بیشتري براي تحقیق و پژوهش در حوزه آينده
اقتصادي ،فرهنگي و امنیتي خود پیدا ميکنند .بدون شک کشورهايي که چشماندازهاي آتي
خود را ترسیم ميکنند توانايي بیشتري براي مقابله با تهديدها و چالشهاي فرارو داشته و
ميتوانند بهگونهاي بهتر ،از فرصتهاي ايجاد شده بهرهبرداري نمايند .بر اين اساس بايد اين
نکته مهم را در نظر داشت که اگر چه مؤسسات پژوهشي فعال در زمینه آيندهپژوهي از جمله
مؤسسه ريچارد واتسون اين خدمات را به خوبي براي کشورها انجام ميدهند ،لیکن از آنجا که
يکي از مهمترين کارکردهاي مهم آيندهپژوهي ،ترسیم آينده مطلوب ميباشد ،بايد مراقب بود
که از اين گونه پژوهشها ،صرفاً براي آشنايي با کالنروندها و تصوير روشنتري از آينده،
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استفاده هوشمندانه نمايیم و با ديدي انتقادي به نتايج اينگونه پژوهشها نگاه کنیم .به طور
مثال اين نقشه هیچ اشارهاي به فناوري سلول درماني در حوزه بهداشت و درمان ننموده است،
در حالي که برخي صاحبنظران اين حوزه معتقدند که آينده حوزه بهداشت و درمان به شکل
خیرهکنندهاي با سلول درماني تغییر خواهد کرد ،اين در حالي است که کشور ما ايران در
حوزه سلولهاي بنیادي پیشرفتهاي قابلتوجهي داشته و يکي از کشورهاي پیشرو در اين
حوزه ميباشد .هرچند الزم است کشورها براي بهبود وضعیت امور داخلي خود و بهويژه مقابله
با چالشهايي که آينده جهان را با تهديد مواجه مينمايند ،مطالعه هرچه بیشتر روندهاي آتي
جهان را در دستور کار خود قرار دهند .با اين حال بايد توجه داشته باشند که هر کشور عالوه
بر نگاه جهاني به کالنروندهاي جهاني موجود ،با توجه به مقتضیات خود برنامهاي آينده نگارانه
براي خويش ترسیم نمايد.
بنابراين شناسايي و تحلیل روندهاي تأثیرگذار بر آينده ،يکي از فعالیتهاي کلیدي
آيندهپژوهي در راستاي پشتیباني از فرايندهاي تصمیم سازي و سیاست سازي کسبوکارها و
حتي سیاستهاي کالن يک کشور است و در حوزهها و مسائل راهبردي مانند پرونده هستهاي،
فاز دوم هدفمندي يارانهها ،تحريمها و حتي مسائلي چون بحران سوريه ميتواند بسیار راهگشا
باشد و به میزان قابلتوجهي فرايندهاي تصمیمگیري ،سیاستگذاري و برنامهريزي را بهبود
بخشد .در اين راستا الزم است که کسبوکارها ،سازمانها و نهادهاي گوناگون کشور در قلمرو
و گستره فعالیتي خود و به شیوهاي اصولي و نظاممند ،اين روندهاي تأثیرگذار را شناسايي و
توصیف کنند تا از غافلگیري و ضررهاي عظیم آينده جلوگیري شود.
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شکل  :0کالن روندها و فناوريهاي 7505-7502
منبعnowandnext.com :

راهکارهای پیشنهادی برای کسبوکارها
با به وجود آمدن شرايط خاص و جديد کرونايي ،قرنطینه و فاصلهگذاري اجتماعي و درگیر
شدن با مسائل مختلفي که ديگر بخشي از زندگي روزمره امروزي شده است ،حوزههاي کاري
مختلفي نیز به وجود خواهد آمد.
شیوع گسترده ويروس کرونا سه واقعه را به وجود آورد:
• عدم خروج مردم از منزل و تعطیل شدن بسیاري از مشاغل
• تغییر سبک زندگي مردم و تغییر نیازهاي آنها
• تغییر اولويتهاي هزينه کردي مردم دنیا و تغییر انتخابهاي آنها (جبل عاملي)0355 ،
تا قبل از ورود کوويد  05به ايران ،هر کسبوکاري بخشي از نیازهاي مردم و جامعه را
تأمین ميکرد ،اکنون بايد اين مسئله را در نظر بگیريم که نیازهاي انسان هیچ تغییري نکرده
است ،تنها تغییر ايجاد شده در اولويتبندي نیازهاست .مردم همچنان نیازهاي قبلي خود از
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قبیل خوراك ،پوشاك ،مسکن ،سرگرمي و خودشکوفايي و غیره را در شرايط جديد با
اولويتبندي جديد دارند.
کسبوکارها براي فعالیت در اين شرايط خاص ميبايست شیوه فعالیت خود را براي برطرف
کردند نیازها ،تغییر دهند .به عنوان مثال رستورانها ميتوانند شکل خدمات خود را به صورت
غیرحضوري مانند کترينگ ،غذاهاي بیرون بر و حتي نیمهپز ارائه دهند و به اين صورت همان
نیاز قبلي را با شیوهاي جديد برطرف کنند .يا کسبوکارهايي که در حوزه پوشاك فعالیت
ميکنند ميتوانند محصول تولیدي و شکل عرضه را تغییر دهند .معموالً در شرايط اضطرار،
خالقیت هم بیشتر ميشود .استفاده از بستر اينترنت راهکار اساسي است که ميتوان از آن در
اين شرايط استفاده نمود .بیل گیتس ميگويد اگر کسبوکارتان بر روي اينترنت نباشد بهزودي
در بازار هم نخواهد بود.
کسبوکارهاي مناسب سرمايهگذاري در شرايط جديد شامل زمینههاي زير خواهد بود:
• تجارت الکترونیک و مديريت جريان کاال
• تحويل غذا و مواد غذايي بدون تماس فیزيکي
• فناوريهاي بهداشتي
• شبکههاي اجتماعي و سرگرمي
همچنین کسبوکارهاي مختلف ميتوانند با شناسايي و افزايش دانش فني و عملکردي
خود درباره کالنروندهاي جديد و مطالعات آيندهپژوهانه ،به درك درستي از فرصتهاي
فعالیت آينده برسند و بعد از اين کمتر غافلگیر شوند .آينده از آن کساني است که براي رقص
در برابر تغییرات محیط آمادهاند.
نتیجهگیری
يک تغییر کوچک در دنیا ميتواند موجب تغییرات بسیار زيادي در اقتصاد شرکتها و
بنگاههاي اقتصادي بزرگ و کوچک شود (اثر پروانهاي) .از همین رو شايد بتوان گفت داشتن
نگاهي نقادانه و آيندهپژوهانه به محیط ،به همراه رويکرد خالقانه و نوآور و حرکت چابک در
همگامي با تغییرات تنها راه نجات کسبوکارها است .در زمانهاي که بسیاري از کسبوکارها
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انعطاف الزم در برابر تغییرات شتابان و چندوجهي پیش رو را ندارند ،تعداد ديگري از
کسبوکارها با تغییر رويکرد و تغییر نگاه گذشتهنگر به آيندهنگر ،همواره يک گام جلوتر
خواهند بود.
بايد توجه داشته باشیم که هیچ يک از استراتژيها به صورت دائمي جوابگو نخواهد بود،
بلکه تدوين استراتژيها و سناريوهاي متفاوت جهت رسیدن به توسعه پايدار بسیار ضروري
است .از اينرو براي حفظ و ثبات کسبوکار در هر مقیاسي ،رفتار کسبوکارها بايد متناسب
با تغییرات در سیستم پیچیده جهاني به روز شود.
در سال  7553بحران مشابهي تحت عنوان بیماري سارس در چین اتفاق افتاد که بر
کسبوکارها تأثیر زيادي گذاشت .بسیاري از کسبوکارها مانند عليبابا  Alibabaو JD.com
با چالشهاي بسیاري مواجه شدند ولي در نهايت توانستند از فرصت ايجاد شده استفاده کنند
و هم اکنون به بزرگترين شرکتهاي اقتصادي تبديل شوند.
در هر صورت کرونا مثل قوي سیاهي بود که يک حرکت غافلگیرانه به زندگي اجتماعي-
اقتصادي مردم سراسر دنیا وارد شد ،کسبوکارها را از خواب غفلت بیدار کرد و به جهانیان
آموخت که لزوماً هر خیري در گذشته ،در آينده هم مثمر ثمر و موفقیتآمیز نخواهد بود.
پیشبیني سناريوهاي مختلف از آينده يک ضرورت است تا بتوانیم با تفکر و آمادگي قبلي از
شکستهاي احتمالي جلوگیري کنیم .در هر صورت کرونا يک درس زندگي بود که در نهايت
به رشد اشخاص و کسبوکارهاي چابک در سراسر جهان انجامید.
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قرن بیست و یکم قرن تولیدات انعطافپذیر
حمیدرضا داوری ،1فردین شورج

1

چکیده
در پايان قرن بیستم به دلیل تغییرات ايجاد شده در نوع مصرف و تقاضاي مشتريان و
همچنین کمبود زمین براي کشاورزي ،تولید انعطاف پذير جاي خود را به تولید انبوه داده
است .در اين قرن با تغییر شیوه تولید و مصرف ،زندگي بشر نیز دستخوش دگرگوني شده
است .توانايي خلق مزيت نسبي و رقابتي در محیط پويا و پرتحول صنعت امروزي يک ارزش
بوده و تولید انعطاف پذير سیاست نسبتاً جديدي است که توسط شرکت هاي موفق براي
توسعه و افزايش رقابت به کار گرفته مي شود .تولید انعطاف پذير نیاز به مشارکت کلیه
کارکنان يک سازمان دارد .مديران بايد فضايي را ايجاد کنند تا کارکنان ترغیب و تشويق به
مشارکت در تولید انعطاف پذير شده ،و خود نیز در منافع شرکت سهیم شوند .اين مقاله به
صورت مروري برگرفته از تالش بعضي از مديران اجرايي دستگاه هاي تولیدي تهیه و با
استفاده از مقاالت قابل اجراي بعضي از نويسندگان که در بخش منابع ذکر گرديده آغازگر
فعالیت در زمینه تولید انعطاف پذير مي باشد.
واژگان کلیدی :سیستم تولید انعطاف پذير ،سازمان انعطاف پذير ،قیمت گذاري ،تبلیغات
انعطاف پذير ،مزيت نسبي و رقابتي
مقدمه
در پايان قرن بیستم به دلیل تغییر در نحوه و نوع مصرف مشتريان ،تولید انعطافپذير
جاي خود را به تولید انبوه داده است .در اين قرن با تغییر شیوههاي تولید ،چهره زندگي بشر
دگرگون شده است.
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تولید انعطافپذير با آنچه که ما در قرن نوزدهم و بیستم به عنوان تولید انبوه داشتیم
فلسفهاي متفاوت دارد که در آن رابطه بین قیمت ،تعداد ،کیفیت و سود برقرار ميگردد .يکي
از اصليترين داليل شکلگیري سیستم تولید انعطافپذير مسئله کمبود زمین حاصل خیز
براي بشر است؛ زيرا که در عصر کشاورزي وجود زمینهاي گسترده براي کشت به عنوان
اصليترين مسئله براي امر تولید کشورها مطرح بوده است.
امروزه توانايي خلق مزيت نسبي و رقابتي در محیط پويا و پر تحول صنعتي يک ارزش
انکارناپذير است .اگر بخواهیم تولید انعطافپذير داشته باشیم بايد در بین نیروي انساني
مشغول به تولید حس تعهد دو جانبه را تقويت کنیم .تولید انعطافپذير سیاستي با ارزش
است که توسط شرکتهاي موفق براي توسعه و افزايش رقابت به کار گرفته شده و اين امر
باعث تولید متناسب با نیاز مشتريان ميگردد.
قرن بیست و يکم قرن تحوالت سريع است به نحوي که مديريت همواره در شرايط عدم
اطمینان انجام ميشود و اين بهگونهاي است که ميتوان گفت در قرن بیستم دو انقالب در
ابتدا و انتهاي آن انجام گرفته است .اولین انقالب ظهور تولید انبوه و پايان گرفتن تولید
دستي است و انقالب بعدي ظهور تولید انعطافپذير و خاتمه يافتن عصر تولید انبوه است.
مديران جنرالموتورز 0معتقدند تولیدات صنعتي راه را براي ورود به عصر تولید انبوه هموار
ساخت و شرکت تويوتا پیشگام تولید انعطافپذير گرديد.
در اين مقاله بهدنبال آن هستیم که بعد از تبیین مفهوم تولید انعطافپذير بیان کنیم
استراتژي چه کاربردي دارد و چگونه ميتوان آن را به تمام گوشه و کنار جهان برد ،بهگونهاي
که همگان از آن منتفع شوند.
مفهوم تولید انعطافپذیر
تولیدکننده سنتي از کارگران بسیار ماهر و ابزارهاي ساده اما انعطافپذير استفاده ميکند
تا دقیقاً آنچه را که مشتري ميخواهد بسازد .همچنین تولیدکننده انبوه در طراحي محصوالت
از افراد متخصص استفاده ميکند اما اين محصوالت توسط کارگران نیمه ماهر و ماهر ساخته
Henry ford & Alfred Sloan
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ميشود .اين محصوالت در حجم زياد تولید ميشوند .در اين سیستم تولیدکننده براي افزايش
کارايي و کاهش قیمت هیچگونه نوآوري نداشته اين امر به دلیل وجود روشهاي کاري يکسان،
باعث محیط کاري ماللآور و فاقد انگیزه ميگردد؛ اما در مقابل سیستم تولید انعطافپذير از
مزاياي هر دو نوع روش تولید برخوردار است .اين سیستم از قیمت باالي اولي و
انعطافناپذيري دومي اجتناب ميکند؛ بنابراين تولیدکننده انعطافپذير براي تولید محصوالت
بسیار متنوع ،افرادي را از همه سطوح سازماني و با مهارتهاي مختلف گردآورده و بهصورت
گروهي به کار ميگمارد و نیز از ماشینآالت مناسب سعي در تنوع تولید استفاده خواهد کرد.
در اين سیستم با همافزايي سعي ميشود که عالوه بر استفاده مناسب از نیروي انساني ،فضاي
اضافي و هدر رفت سرمايه وجود نداشته باشد.
اساساً تولید انعطافپذير به دنبال رابطهاي بین قیمت ،تعداد ،کیفیت ،سود ميباشد که با
تفکرات گذشته تفاوت اساسي دارد .طبق نظر مديران سنتي رابطه زير بین سود ،مقدار ،قیمت
و هزينه وجود دارد:
هزينه =  Cسود =  Rتعداد =  Qقیمت = P
)R = Q (P-C

از نظر مديران يک شرکت تولیدي ،تعداد محصوالت فروخته شده ،قیمت فروش و هزينه
سه عاملي هستند که بهطور مستقل ميتوان آنها را کنترل کرد .لذا مديران در سیستم تولید
انبوه ،سعي دارند با باال بردن حجم تولید ،هزينهها را کاهش دهند؛ اما در روش تولید
انعطافپذير ،تفکر تولید باکیفیت بدون هزينه باال حاکم فرما است.
بر اساس آنچه که گفته شد ميتوان تولید انعطافپذير را دستیابي به تسهیالت کلي که
نیازهاي در حال تغییر بازار را شناسايي کرده و در زمان مناسب فروش کاالي با کیفیت را با
کمترين هزينه به بازار ارائه نمايد.
در ادامه به توضیح چند ويژگي نظام تولید انعطافپذير ميپردازيم:

شاخص کارآفريني(ويژه نامه کسب وکارها در بحران کرونا)42/

 -1تولید انعطافپذیر
در استراتژي تولید انعطافپذير عوامل اتالف منابع شناسايي شده و اهداف بدون اتالف نیز
مورد بررسي قرار ميگیرد و براي دستیابي به آنها برنامهريزي ميشود .اين عوامل عبارتاند
از:
• مشتريگرايي (نارضايتي مشتري صفر)؛
• رهبري (ناهماهنگي صفر)؛
• سازماندهي انعطافپذير (کاغذبازي صفر)؛
• مشارکت (نارضايتي صفر)؛
• معماري اطالعات (اطالعات بيفايده صفر)؛
• فرهنگ بهبود (خالقیت از دست رفته صفر)؛
• تولید انعطافپذير (کارهاي بدون ارزشافزوده صفر)؛
• مديريت تجهیزات انعطافپذير (خرابي و نقص صفر)؛
• مهندسي انعطافپذير (فرصت از دست رفته صفر).
شرکت تويوتا ژاپن پیشگام تولید انعطافپذير در جهان است .بنا به گفته جیمز دوماك و
همکاران 0نويسندگان کتاب «ماشیني که جهان را دگرگون کرد» شرکت تويوتا به يک سیستم
تولیدي نیاز داشت که موجودي کاالي فراوان نداشته باشد .در سال  0505تولید ساالنه تويوتا
به میزان  7هزار و  640دستگاه خودرو بود .اين در حالي بود که شرکت فورد تنها در يک
کارخانهاش هرروز تعداد  2هزار دستگاه خودرو تولید ميکرد.
شرکت تويوتا براي افزايش میزان تولید به يک دگرگوني عمیق در سیستم تولید خود نیاز
داشت .از آنجايي که ژاپنيها با مشکل کمبود زمین روبرو هستند به دگرگوني در ابعاد فني
پرداختند .او اعتقاد دارد ،حتي در دهه  55نیز کارخانههاي خودروسازي شیوههاي سنتي
تولید انبوه را به کار ميگیرند؛ بنابراين  75درصد از فضا و وسعت کارخانه و  70درصد از
نیروي کار صرف شده به علت غلط بودن شیوههاي تولید به هدر ميرود.

James P.womack , Danel T.Jones and Daniel Roos.
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 -1مزیت رقابتی تولید انعطافپذیر
در محیط پر تحول دنیاي صنعتي توانايي خلق مزيت رقابتي يک ارزش بسیار معتبر است.
استفاده از سیستم نوين و توجه مستمر به کیفیت و نیازهاي مشتريان اجتنابناپذير است؛
بنابراين براي اينکه سازمانها و بهخصوص شرکتهاي صنعتي بتوانند به محیط پويا و پیچیده
خود پاسخ بدهند بايد بهبود و نوآوري و ايجاد انعطاف در تولید که نوعي تغییر استراتژيک در
يک سازمان است را بهعنوان يک ارزش نهادينه کنند.
تکنولوژي و دانش فني دو عامل اصلي در تعیین توانايي رقابت شرکتهاي تولیدي در
سیستم تولید انبوه بهحساب ميآمدند؛ اما در سیستم تولید انعطافپذير نقش تکنولوژي
ضعیف گرديده و موفقیت به معیارهاي اثربخشي هزينه ،نظیر کاهش هزينه امکانات ،بهروز
کردن تجهیزات و نگهداري نیروي کار بستگي دارد .توانايي در تغییر و انجام تولیدات متنوع،
سود قابلتوجهي را براي تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت .شرکتهايي که تکنولوژي
تولید انعطافپذير را به تکنولوژي ساخت سنتي ترجیح ميدهند ،بهتر و سريعتر ميتوانند در
برابر تغییرات بازار عکسالعمل نشان دهند .آنها در جلب رضايت مشتريان موفقتر هستند و
بدين ترتیب از درصد بااليي از سود برخوردار خواهند شد .سیاستي که مبتني بر تکنولوژي
تولید انعطافپذير باشد سازمان را قادر ميسازد تا بهترين موفقیت را در عرصه مبارزهاي که
در پیشرو دارد براي خود فراهم کند .يک شرکت با بهکارگیري تولید انعطافپذير اين امکان
را فراهم ميکند که انواع متنوعي از محصوالت را متناسب با نیاز مشتريان تولید کند.
شرکتهايي که تولید انعطافپذير دارند از اين امکان برخوردارند که مراحل تولید را بین
تولید محصوالت متعدد تغییر داده و بهطور سريع و مؤثر پاسخگوي نیازهاي مشتريان خود
باشند .هرچند که بهکارگیري اين روش در برخي از صنايع امکانپذير نیست ولي عمده
شرکتهاي موفق از جمله صنايع اتومبیلسازي نسبت به اجراي آن اقدام کردهاند.
براي مثال سازندگان اتومبیل در آمريکا و ژاپن که تغییر خط تولید بر اساس تولید
انعطافپذير را دنبال ميکنند ،آنها را قادر کرده است که طرحها و خطوط تولید را بهسرعت
و با هزينههاي بسیار کم و در کمترين زمان تغییر دهند ،کیفیت تولیدات خود را افزايش و
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هزينههاي تولید خود را کاهش دهند؛ و آن را با سلیقههاي مشتريان سازش دهند تا بدين
ترتیب رضايت آنان را جلب کنند.
 -3مدیریت در سیستم انعطافپذیر
آنچه که مسلم است در وضعیت فعلي جهان مديريت همواره در شرايط نامطمئن انجام
ميشود .در آيندهنگري به سبک جديد ،مديران نیاز به طرز تفکر و انديشه نويني دارند و بايد
به اين مسئله آگاه باشند که وقتي استراتژي سازمان مبتني بر تولید انعطافپذير گرديد ،اداره
آن نیز به طرز تفکر جديد نیاز دارد .اساساً اتخاذ اين نوع استراتژي که در محیط نامطمئن
انجام ميگیرد تأثیر عمیقي بر کلیه ابعاد و زيرسیستمهاي سازمان
ميگذارد .تولیدکنندگاني که تولید انعطافپذير را دنبال ميکنند در يک محیط پويا و
رقابتي عمل ميکنند ،لذا بايد روشهاي خالقي را براي مديريت و هدايت و کنترل وظايف
گوناگون اتخاذ کنند .بر اين اساس همگام با تغییر و تحول محیط بیروني سازمان ،محیط
دروني سازمان را با تغییرات تطبیق داده و نسبت به نیازهاي متغیر محیط بیروني و دروني
واکنش کامل نشان دهند.
تولید انعطافپذير تأثیر مهمي روي چگونگي اداره سازمان دارد .شرکتهايي که
سیستمهاي تولید انعطافپذير را به کار ميگیرند بايد همکاري و هماهنگي وسیعي را بین
واحدهاي مختلف سازمان ايجاد کنند ،بهطوري که همه واحدها در مورد محصوالتي که تولید
ميشود و همچنین در مورد هريک از ابعاد محصول و تغییرات الزم در آن اطالعات کامل در
اختیار داشته باشند و نسبت به شرکت احساس قرابت داشته باشند در ساختار سازماني
اينگونه شرکتها به همراه فروشندگان و بخش بازرگاني ،مهندس اجرايي نیز به کار گرفته
شود ،زيرا بايد در تأمین نیازهاي مشتريان تالش کنند.
کارخانههايي که سیستم تولید انعطافپذير را عملي کردهاند ،کارگران آنها تنها زماني
به تولید انعطافپذير پاسخ ميدهند که نوعي حس تعهد دو جانبه موجود باشد.
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مديريت در اين نظام همراه با استفاده از اطالعات فراوانِ کاربردي ،نیازمند بهروزآوري
مشکالت کارکنان شاغل در سازمان و واحدهاي برونسازماني دارد.
 -2رفتار با مشتری
در يک سازمان موفق ،پويا و رو به توسعه هدف ايجاد و گسترش يک رابطه درازمدت،
محکم و سودمند با مشتريان از طريق فراهم کردن محصوالتي بر اساس خواسته و نیاز آنان
است .اين شرکتها نسبت به ساير شرکتهاي ديگر محصوالت با کیفیت بهتري تولید
ميکنند؛ زيرا محصوالت آنها مطابق با نیاز مشتريان است .از طرف ديگر اساس اين استراتژي
بر اين طرز تفکر قرار گرفته است که تولید محصول مشتريپسند نیاز به ايجاد يک رابطه
محکم با مشتريان دارد .در اين شرکتها رضايت مشتريان به عنوان شاخص موفقیت در نظر
گرفته ميشود .آنها ابتدا نیازهاي مشتريان را مشخص ميکنند ،سپس کلیه امکانات و منابع
را در جهت تأمین اين نیازها به کار ميبندند.
آلدن هاياشي 0در رابطه با ارتباط بین تولید انعطافپذير و رفتار با مشتري به سه اصل
زير توجه ميکند:
 -1منعطف بودن سیستم فروش
سیستم فروش فعال است نه منفعل يعني بهجاي اينکه آنان منتظر مشتري باشند خود
به سراغ مشتريان ميروند.
 -1شراکت مشتری در تولید
مشتري در نظر تولیدکننده انعطافپذير جزء تفکیکناپذير روند تولید است و ايجاد
کیفیت باال به همراه کاهش هزينه همواره مدنظر تولیدکننده است و اين مسئله باعث جلب
رضايت مشتري ميگردد.
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 -3منعطف بودن کل سیستم تولید و فروش
کل سیستم ،انعطافپذير است به اين مفهوم که کل سیستم فروش با وجود اينکه به اندازه
چند روز موجودي کاال دارد اما بیشترِ آن را قبالً فروخته است.
 -0افزایش توانایی جهت رقابت
تأثیر تکنولوژي بر روند تولید و بهبود آن غیر قابل انکار است .چرخه کوتاه عمر محصوالت
و افزايش رقابت بر اهمیت سرعت و تناسب سازماني ميافزايد .تولیدکنندگان براي سبقت از
رقباي خود در بازار تجهیزاتشان را طوري طراحي ميکنند که نسبت به خطوط و فرآيندهاي
تولید تغییرپذير و منعطف باشند.
اين شرکتها با تولید انعطافپذير قادرند محصوالت متعدد و متنوعتري را تولید کنند .از
طرف ديگر ،منعطف بودن فرآيند تولید ،باعث گسترش تغییرات سريع در طرحها و افزايش
نوآوري در سازمان ميگردد .از آنجايي که شرکت ميتواند با آهنگ مناسب تولیداتش را
مطابق با نیاز و خواست بازار تغییر دهد .به سهولت نیز ميتواند در برابر رقبا و تغییر تقاضاي
مشتريان مقابله کند.
در دنیاي پر تحول و آماده تغییر امروز هرگاه شرکتي بتواند در عرضه محصولي که
متناسب با نیاز مشتريان و بازار است پیشقدم باشد ،سود کالني را براي خود به ارمغان خواهد
آورد .شرکتهاي انعطافپذير ،مدت زمان عرضه محصول به بازار را کاهش ميدهند .طراحي
و مهندسي محصوالت انعطافپذير سازمان را قادر ميسازد که با تغییر در برنامه کامپیوتري،
طرحهاي خود را ظرف چند روز تغییر دهد .در حالي که براي سازمانهايي که بهطور سنتي
و انبوه تولید ميکنند اين امر مستلزم ماهها وقت است.
 -6سازمان انعطافپذیر
اساساً فضاي کسبوکار گذشته فضايي قابل پیشبیني و ثابت بوده و از اينرو اغلب
مدلهاي تحلیل استراتژيک و قابلیتهاي سازماني ،توجه ويژهاي به قابلیت انعطافپذيري
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سازماني نداشتهاند .همچنین در مدلهاي تحلیل صنعتي ،قدرت تأثیرگذاري سازمان بر محیط
عمالً صفر و ناچیز بوده و انعطافپذيري معنا نداشته است.
اگر از شرکتهايي که تولیداتشان برمبناي روش انبوه فعالیت ميکنند ،سؤال شود« :شما
چه محصوالتي را تولید ميکنید ».بالفاصله محصوالت خود را فهرست ميکنند .در حالي که
وقتي از شرکتهايي که روش تولید انعطافپذير را به کار ميگیرند سؤال شود« :شما چه
چیزي را تولید ميکنید ».پاسخ ميدهند« :هرچه شما بخواهید ».امروزه در بازاري که شتابان
در حال تغییر است ،توانايي تغییرات سريع در محصول ميتواند بهعنوان يک سالح رقابتي
قوي به شمار آيد.
تولید انعطافپذير همراه با بازاريابي احتمال اين خطر را که ممکن است شرکت محصولي
را تولید کند که خريداري نداشته باشد را کاهش ميدهد؛ اما شرکتها و سازمانهاي سنتي
اساساً براي تولید يک کاال با استاندارد مشخص و بهمنظور افزايش کارايي و کاهش قیمت
واحد کاال سازماندهي شدهاند؛ و اين خطر همواره آنها را تهديد ميکند که نتوانند بهسرعت
در مقابل تغییرات عکسالعمل نشان دهند؛ و اين باعث ميشود که فرصتهايي که در بازار
براي آنها پیش ميآيد از دست بدهند .تجهیزات و ماشینآالت نیز در اين نوع سازمانها تا
مدت زماني که عمر تجهیزات اجازه ميدهد و يا تا مدت زماني که مشتريان مايل به خريد
محصوالت باشند ،به تولید خود ادامه ميدهند؛ اما در تولید به روش انعطافپذير ماشینآالت
سپري در برابر تغییرات محیطي ميباشند که اکثر شرکتهاي سنتي از آن بيبهرهاند.
در فضاي پررقابت امروزي سازمانها بايد از قابلیت تطبیق خود با تغییرات محیط برخوردار
باشند و در عین حال بکوشند تا در جهت دستیابي به استراتژيهاي خود بر محیط کسبوکار،
مؤثر واقع شوند.
 -2آزادی عمل در قیمتگذاری
تولیدکنندگان به سبک انعطافپذير با تولید محصوالت مورد دلخواه مشتريان سعي
ميکنند رضايت آنها را به دست آورند .بديهي است بر اين اساس آنها ميتوانند با قیمت
بهتر و باالتر محصول خود را به بازار ارائه نمايند و سود بیشتري به دست آورند؛ اما در مقابل
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تولیدکنندگاني که به شیوه انبوه فعالیت ميکنند بیشتر تحت تأثیر بازار هستند و اين بازار و
مشتري است که قیمت را بر آنها تحمیل ميکند .اغلب ديده شده است که تولید کاالهاي
مشتريپسند در محیطي که از تکنولوژي بااليي برخوردار است مشکل و حتي ممکن است
فروش نرود .در اين شرايط تولیدکنندگاني که استراتژي انعطافپذير را اتخاذ کردهاند،
ميتوانند با اتخاذ استراتژيهاي منعطف و بهموقع از اين شرايط جان سالم بدر ببرند.
 -1روشهای تبلیغاتی
تولیدکنندگان انعطافپذير نوآوري و همسويي را با بازار تمرين ميکنند .در اين نوع
استراتژي تولیدکنندگان متناسب با نیاز مشتريان کااليي را تولید ميکنند ،سپس بهمحض
تشخیص تغییر در نیازها نسبت به تولید کاالي ديگري اقدام ميکنند .توانايي تغییر در
محصول مستلزم تغییر در عناصر تبلیغاتي است .عناصر تبلیغاتي براي تولیدکنندگان انبوه
نسبتاً ساده است و برنامههاي تبلیغاتي آنها بیشتر درصدد تبلیغ شکل محصول است که
ماشینآالت آنها براي تولید آن محصول اختصاص يافته است .تولیدکنندگاني که در
چارچوب استراتژي انعطافپذير عمل ميکنند با پیچیدگيهاي خاص در زمینه تطبیق عناصر
تبلیغاتي مواجه نیستند.
آنها به جاي تبلیغ ويژگيهاي خاص محصول ،بیشتر محور تبلیغات خود را در جهت
حل مشکالت مشتريان متمرکز ميکنند و برنامههاي تبلیغاتي آنان همسو با نیازهاي مشتريان
است .بهعنوان يک مزيت در تولید انعطافپذير ميتوان اشاره کرده که با تغییر در تولید ،نیاز
به تجديد مجدد عناصر تبلیغاتي نیست و اين امر موجب کاهش هزينه نیز ميشود.
نتیجهگیری
استراتژي تولید انعطافپذير ،باعث درگیري و مشغلههاي وسیعي براي مديران ميگردد.
نخست اينکه فعالیت مديران در اين سیستم که در آن محصول ،خط سیر کاال و مشتريان در
حال تغییر است ،مستلزم تالش ،مهارت ،صبر و حوصله زيادي است ،دوم اينکه تغییرات مداوم
در فرايند تولید ،تعیین قیمت مناسب ،تطبیق عناصر تبلیغاتي و متوازن ساختن توزيع ،کار
پیچیده و مشکلي است .همچنین مديران بايد در ارتباط مستمر با فروشندگان و مهندسان
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اجرايي باشند و به آنها در ارتباط با تغییراتي که قرار است در مورد محصول داده شود،
آموزش دهند .عليرغم اين همه مشکالت ،اينگونه شرکتها در تحويل کاالهايي که مشتريان
در جستجوي آن هستند از رقبايشان که در چارچوب تولید انبوه فعالیت ميکنند ،تواناترند و
موفقتر عمل ميکنند و اين برقوت قلبي و اراده و اعتمادبهنفس مديران ميافزايد.
عالوه بر اينها تولید انعطافپذير در يک سازمان مستلزم مشارکت کلیه کارکنان است.
مديران بايد فضايي را ايجاد کنند تا کارکنان ترغیب و تشويق به مشارکت گردند .به نحوي
که سود خود را در انتفاع شرکت ببینند.
در اين استراتژي ،مديريت بايد بتواند تعداد مناسب و ترکیب کافي از تمهیدات رويههاي
انعطافپذيري را براي سازمان رقم بزند تا شرکت بتواند با مشکالت کسبوکار به شیوه منعطف
مواجه گردد .تمام اين موفقیت زماني حاصل ميشود که کلیه کارکنان از مديران گرفته تا
اعضاي بخش اجرايي و فروش همواره در حال آموزش و بروز رساني اطالعات خود باشند.
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