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 دهيچک

مدت متنوعی را  اههای کوت مقابله با کرونا برنامه برایهای اقتصادی، کشورهای مختلف  به دلیل اثرگذاری سریع شیوع کرونا بر فعالیت :فهدو مينه ز

های حمایتی در کشورهای مختلف با توجه بهه شهواهد   شود و بسته ها در مقابله با کرونا تمرکز می در این مقاله، میزان مداخالت دولت. اند پیاده کرده

 .گیرد آماری موجود مورد مقایسه و ارزیابی قرار می

 64نمونه آماری شامل . فتگر المللی صورت  های بین های دولتی و سازمان ز گزارشهای آماری ا آوری داده توصیف مداخالت اقتصادی با جمع :روش

 . است 1111اردیبهشت  11کشور با بیشترین تعداد مبتالیان تا 

 و سهم حمایت دولت در کشهورهای ( 11-نسبت خالص تعداد بهبودیافتگان به تعداد مبتالیان کووید)مقایسه ضریب موفقیت نظام سالمت  :ها يافته

 .دهد را نشان می 24/0متأثر از ویروس کرونا، ضریب همبستگی مثبت 

غیرانسانی آمریکا قرار   تحت تحریمدر در ایران در حالی تحقق یافته است که اقتصاد ایران  11-نسبت باالی بهبودیافتگی بیماران کووید :گيری نتيجه

فت، تواند هرگونه تهدیدی را به فرصتی برای پیشهر  ها، می ج عمومی امکانات و قابلیتدهد که بسی تجربه مدیریت بحران کرونا در ایران نشان می. دارد

 .رشد و تعالی کشور تبدیل کند
 

 11-کوویدقدرت اقتصادی، تحریم اقتصادی، مالی،  تأمین: ها واژه کليد

 

 مقدمه

 RNAی هها  ای از ویهروس ی کرونا خانواده بزرگ و گسهترده ها ویروس

اجزای ریهز کرونها فیهف    . دهند مثبت را تشکیل میای دار و رشته پوشش

دستگاه  یها یماریباعث بوسیعی از پستانداران و پرندگان را آلوده کرده و 

 یمرکههز یعصههب یسههتم، دسههتگاه گههوارش، کبههد و س یفوقههان یتنفسهه

ههای کرونها موجهب عفونهت      و پرندگان، ویروس ها در انسان. (1)دنشو یم

های کرونا در خوک و که ویروس حالیدر ،دونش میدستگاه تنفسی فوقانی 

 یدشهد خسارات منجر به در نهایت کنند که  یم یجادا یاعفونت رودهگاو، 

 (. 2) شود یم یاقتصاد

 یهاالت مختلهف در ا  ههای یکبا تکن ینسانا هاییروسوکرونا یننخست

مشهترک  واحهد  . شهدند  ایزولهه  زمهان هم به فهور  یباًتقر یسمتحده و انگل

افهراد   ترشهحات  روی یتانیها، بر یقهات تحق یشورا ماخوردگیسر یقاتتحق

کشت  یاستاندارد جداساز یهابا روش یعیفب یتنفس یهامبتال به عفونت

 .(1)مطالعه کرده است یها به داوفلبان انسان آن یحتلقیا با و  لولیس

( Wuhan) از زمان اعالم رسمی شهیوع ویهروس کرونها در شههر ووههان     

ههای مختلفهی از   در این مهدت فرضهیه  . ذردگ ماه و نیم می 6بیش از  ،چین

شناسی ووهان و یا جههش   جمله نشت سهوی یا عمدی از انستیتوی ویروس

ههای   مداران و آژانهس  ژنتیکی فبیعی ویروس از سوی پژوهشگران، سیاست

افالعاتی در مورد نحوه شیوه این ویروس مرگبار مطرح شده است که البتهه  

 .ون به اثبات نرسیده استو نظرات تاکن ها قطعیت این فرضیه

دهد که از سوی دیگر، شواهد آماری از کشورهای مختلف نشان می

ههای اولیهه   میزان خطر و سرعت انتشار این ویروس بهر خهالح حهدس   

ی انبهوه و متهراکم سهرعت انتشهار     هها  بسیار باالست، در میان جمعیهت 

نسههبت بههه ایههن ویههروس  مقایسههه بهها زنههانبیشههتری دارد و مههردان در 

 .پذیری بیشتری دارند آسیب

فهور   را بهه  11-ابتال به بیمهاری کوویهد   کشورهای دیگر که بعد از چین

رسمی گزارش کرده اند، علت شیوع و ابتال را معمهوالً بهه انتقها  و سهرایت     

تها  . اند انسان به انسان از فریق سفرهای هوایی و ترددهای مرزی نسبت داده

 از ، تعداد مبتالیان Worldometersهای ، براساس داده1111پایان اردیبهشت 
 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 aghelik@modares.ac.ir، ت علمی دانشگاه تربیت مدرسئدانشیار اقتصاد، عضو هی .1

 تهراندانشیار اقتصاد سالمت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی *  .2
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 در مقابله با کرونا *کشور منتخب 51های عملکرد نظام سالمت  نسبت -1جدو  

 رتبه
 نسبت بهبوديافتگان

 (درصد)
 رتبه

 نسبت درگذشتگان

 (درصد)
 کشور

 چین 91/9 7 11/16 1

 آلمان 41/6 4 22/88 2

 ایران 71/9 8 11/77 1

 ترکیه 77/2 1 64/76 6

 اسپانیا 14/1 12 46/70 9

 ایتالیا 11/16 11 08/97 4

 عربستان سعودی 99/0 1 89/92 7

 کانادا 67/7 11 42/90 8

 هند 01/1 9 98/11 1

 برزیل 41/4 10 28/11 10

 پرو 11/2 6 71/14 11

 فرانسه 90/19 19 40/16 12

 روسیه 14/0 2 44/27 11

 آمریکا 19/9 1 11/22 16

 n.a. 16 2/16 انگلیس 

 1111اردیبهشت  11تا Worldometers (6 )های  تنی بر دادهمحاسبات تحقیق مب :مأخذ
 .اند کشورها برحسب تعداد بیشرین موارد ابتال انتخاب و برحسب نسبت بهبودیافتگان مرتب شده *

 

نفهر عبهور کهرده     129200میلیون نفر و تعداد درگذشهتگان از مهرز    9مرز 

ری در جههان  ایهن بیمها  ( ریه وم مرگ) به این ترتیب نرخ کشندگی(. 6)است

 1172000همچنههین بهها احتسههاب حههدود . درصههد اسههت 9/4نزدیههک بههه 

 .شود درصد برآورد می 6/11بهبودیافته نسبت بهبودیافتگان تقریباً 

بهمهن   10ایران با تأیید رسهمی دو مهورد ابهتال در شههر قهم در      

 11از آن زمان تا . را اعالم کرد 11-رخداد کووید یرسمفور  به1118

مطابق بها آمهار رسهمی وزارت بهداشهت، درمهان و       1111 یبشهتارد

 7181، تعداد درگذشهتگان  124161آموزش پزشکی، تعداد مبتالیان 

به این ترتیب، نرخ . نفر رسیده است 18808و تعداد بهبودیافتگان به 

 7/9) در ایران، اندکی کمتهر از متوسهج جههانی    11-کووید کشندگی

برابهر متوسهج    2حدود ) صددر 78و نرخ بهبودیافتگی تقریباً ( درصد

ههای ناعادالنهه و   با توجه به اینکه ایهران تحهت تحهریم   . است( جهانی

غیرانسههانی آمریکهها در ابعههاد مختلههف اقتصههادی، تجههاری و پزشههکی  

قراردارد، دستاوردهای ایران در زمینه مدیریت و مقابله با بحران کرونا 

و بسیج همه  ارشمند بوده و نشان از ایثارگری کادر پزشکی و درمانی

 .امکانات در داخل کشور دارد

مهدت   ی کوتهاه هها  جهت مقابله با کرونا برنامهبرای کشورهای مختلف 

ها بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی این برنامه. اندمتنوعی را پیاده کرده

هها در  در این مقاله، میهزان مهداخالت دولهت   . اند گذاشته تأثیرو فرهنگی 

ههای حمهایتی در کشهورهای    شهود و بسهته  مهی  ررسیبمبارزه علیه کرونا 

 .گیردمختلف با توجه به شواهد آماری مورد مقایسه و ارزیابی قرار می

 روش
با توجه به اینکهه هنهوز متهون و    . تحلیلی است-این مطالعه از نوع توصیفی

ی کشهورها در مقابلهه   ها های مستند و کاملی از تبعات اقدامات و برنامهگزارش

هها   دادههای آن  به صورت رسمی ارائه نشده است، توصیف برنامه و برونبا کرونا 

بهه ایهن منظهور،    . گیهرد با توجه به بهترین افالعات در دسهترس صهورت مهی   

المللی از جمله سهازمان بهداشهت جههانی، بانهک      های بینهای سازمانگزارش

 المللهی پهو  و در داخهل کشهور     المللی کار، صهندو  بهین   جهانی، سازمان بین

-ی مختلف مورد مطالعه قهرار گرفتهه  ها ها و وزارتخانهی اولیه سازمانها گزارش

 . ای است ها، اسنادی و کتابخانهبه این ترتیب، شیوه گردآوری داده. اند

کشور عضهو سهازمان ملهل و نمونهه      219جامعه آماری مورد مطالعه، 

چین  شامل)مورد  10000کشور با تعداد مبتالیان باالی  64آماری شامل 

، آمریکا، اسهپانیا، ایتالیها، فرانسهه، آلمهان،     11-شیوع کووید أبه عنوان مبد

انگلیس، ترکیه، ایران، روسیه، برزیل، هند، پرو، کانادا، عربستان سهعودی،  

بلژیک، مکزیک، شیلی، پاکستان، هلند، قطهر، اکهوادور، بهالروس، سهوئد،     

ی، ایرلند، لهستان، سوئیس، پرتغا ، سنگاپور، بنگالدش، امارات متحده عرب

اوکراین، اندونزی، رومانی، آفریقای جنوبی، کلمبیا، کویت، رژیهم اشهغالگر   

قدس، ژاپن، اتریش، مصر، جمهوری دومینیکن، فیلیپین، دانمهارک، کهر    

 .است 1111اردیبشهت  11تا ( جنوبی و صربستان

 

 هايافته
 کهل  های تعداد درگذشتگان و تعهداد بهبودیافتگهان بهه تعهداد     نسبت
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 در برابر لگاريتم درآمد سرانه 51-گذشتگان کوويد پراکنش نسبت در -1شکل 

 

دو شاخص بسیار مهم برای ارزیابی میزان موفقیت نظام سالمت  ،مبتالیان

کشورهاست، با این تفاوت که باید نسبت درگذشتگان به صورت حداقلی و 

کشور او   19ی برا. نسبت بهبودیافتگان به صورت حداکثری مالحظه شود

در . محاسبه شده است( 1)ها در جدو  با بیشترین موارد ابتال، این نسبت

( بدون احتساب انگلیس)این جدو ، جایگاه ایران در نسبت بهبودیافتگان 

سوم و در نسبت درگذشتگان، هشتم است، در حالی کهه آمریکها بهدترین    

 .وضعیت را در نسبت بهبودیافتگان دارد

و تعهداد   11-وان بهر حسهب تعهداد مبتالیهان بهه کوویهد      تکشورها را می

بهر ایهن اسهاس،    . بندی کرد نفر جمعیت نیز رتبه 10000بهبودیافتگان به ازای 

 را برحسب تعداد مبتالیهان  92کشور کوچک و بزرگ، ایران رتبه  219در بین 

 را برحسهب تعهداد بهبودیافتگهان    78و رتبه ( نفر 10000مبتال در  19حدود )

 .دهدبه خود اختصاص می( نفر 10000بهبودیافته در  9/2حدود )

در برابههر  11-پههراکنش نسههبت درگذشههتگان بیمههاری کوویههد( 1)شههکل 

مطابق با این شکل، الگهوی منظمهی   . دهدرا نشان می( 9) لگاریتم درآمد سرانه

یهافتگی و رفهاه   به بیهان دیگهر، بهین سهطح توسهعه     . بین دو متغیر وجود ندارد

ارتبهها   11-و میههزان موفقیههت در مهههار بیمههاری کوویههد اقتصههادی کشههورها

. گهذارد نمونه انتخاب شده نیز بر این واقعیت صهحهه مهی  . مشخصی وجود ندارد

-در نمونه مورد مطالعه، کشورهای پیشرفته صنعتی در کنهار کشهورهای نفهت   

خیز خاورمیانه و همینطور کشورهای اروپای شرقی قرار گرفته و ایهن کشهورها   

ضریب همبسهتگی سهاده بهین لگهاریتم     . بزرگ دنیا گزینش شده اند قاره 6از 

 . است+  28/0درآمد سرانه و نسبت درگذشتگان ضعیف اما 

 

 51-پيامدهای اقتصادی شيوع کوويد
گسترش ویروس کرونا در سایه ارتبافات جهانی و گردشگری تجاری 

حد  و مسافری و اجتماعات فرهنگی، هنری و ورزشی و برآوردهای کمتر از

موارد شیوع بیماری سارس و ابوال و مهرس، سهبب    در مقایسه بااثرات آن 

شد که پس از چین، ایتالیا و ایران، کشورهای آسیایی و سپس کشورهای 

 .اروپایی و آمریکایی به سرعت گرفتار این ویروس مرگبار شوند

کاهش سرعت واگیری این بیماری تقریبهاً   برایی اتخاذشده ها رویه

تقلیل ساعات کهاری کهارگران، بیکهار کهردن     . ابه بوده استهمه جا مش

ههای تولیهدی و خهدماتی    اجباری کارگران و کاسهتن از سهطح فعالیهت   

پرخطر در منافق متأثر از بیماری و منهع برگهزاری مراسهم و مناسهک     

هنهری و در مهواردی    - مذهبی، مسابقات ورزشی و رویدادهای فرهنگی

سهتین اقهدامات حهاکمیتی در اغلهب     مهدت از نخ  قرنطینه کوتاه و میان

المللهی  های سهازمان بهین  در گزارش. کشورهای مورد مطالعه بوده است

المللی پو ، سازمان خواربار و کشاورزی جهان و بانهک   کار، صندو  بین

و در نتیجهه  )جهانی، اثرات این اقدامات به صورت افزایش نهرخ بیکهاری  

ید قیمهت و تقاضهای   ، کاهش شهد (های بیمه بیکاریافزایش درخواست

رشد اقتصهادی   هگیری انتظارات منفی نسبت به آیندجهانی نفت، شکل

های عمد  سهام و افزایش بار مخارج دولتی بیان جهان، سقو  شاخص

 .شده است

ای و  گهذاری بهرای مههار آن، اقهدامات مقابلهه      ، سیاست11-رخداد کووید

کههه در تحلیههل مههدیریتی و نیههز تبعههات اقتصههادی مههرتبج، گویههای آن اسههت 

باید جهت علَیت از سمت شیوع ویروس کرونها   11-گیری کوویداقتصادی همه

و مشخصهاً   هها  ی اقتصهادی دولهت  هها  بهه سهمت سیاسهت    11-و بروز کوویهد 

به عبهارت دیگهر، ایهن    . ی حمایتی و انگیزشی مالی در نظر گرفته شودها بسته

الی و پهولی در  ی غالباً انبسهافی مه  ها بوده که سبب اعما  سیاست 11-کووید

 .بیشتر کشورهای گرفتار بحران کرونا شده است و نه بالعکس

ی دولتی برای مههار  ها از سوی دیگر، در اثرگذاری اقدامات و سیاست

کرونا، منطقی است که افزایش مداخالت دولتی علت کاهش نسهبی نهرخ   

و افزایش نسبی نرخ بهبودیهافتگی   11-مرگ و میر ناشی از بیماری کووید

-ها، اثربخشگیریهر چند باید به خافر داشت که در بروز همه. شودفرض 

های دولتی، بدون همکاری عمهومی و مشهارکت اجتمهاعی،    ترین سیاست

 .گیری کافی نخواهد بودبرای مهار همه

های اقتصادی برای ارزیابی موفقیت نسبی اقتصادها ترین شاخصمهم

 معیهار ثبهات   )، نرخ تورم (اشتغا متغیر بازار کار و )نرخ بیکاری: عبارتند از
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 (6)های توليدی و خدماتی اثر بحران کرونا بر بازار اشتغال به تفکيک فعاليت -2جدو  

  (ميليون نفر)کارفرمايان تعداد (ميليون نفر)فرما  تعداد کارگران خويش (ميليون نفر) کل متأثرين بحران

212 211 21 
تعمیر وسایل نقلیه  فروشی، فروشی و عمده های خردهفعالیت

 موتوری و موتورسیکلت

 ای تولید کارخانه 12 11 111

 خدمات اقامتی و غذایی 7 66 91

 های امالک و مستغالت، کسب و کار و امور اداریفعالیت 7 19 62

 خدمات هنری، سرگرمی، تفریحات و سایر خدمات 6 97 41

 حمل و نقل، انبارداری و ارتبافات 6 74 80

 ساختمان 1 101 112

 امورمالی و بیمه 1 1 6

 معدنکاری و استخراج 1کمتر از  1 6کمتر از 

 کشاورزی، جنگلداری و شیالت 11 670 681

 های بهداشتی و امور اجتماعی فعالیت 2 11 11

 آموزش و تحصیل 1 7 8

 آب، بر ، گاز 1کمتر از  1 6کمتر از 

 اجتماعی تأمین، دفاع و مدیریت دولتی 1کمتر از  0 1کمتر از 

 

بیانگر تغییرات در )و نرخ رشد اقتصادی( هااقتصادی و سطح عمومی قیمت

شهود، براسهاس گزارشهات    در ادامه بحث سعی می(. تولید ناخالص داخلی

 . به فور خالصه مورد ارزیابی قرار گیرد ها رسمی، وضعیت این شاخص

 

 اشتغال بر 51-پيامدهای کوويد
خود راجع بهه پهایش    2020ر در گزارش آوریل المللی کا سازمان بین

، (شاخص بیکاری اجباری) بازار جهانی کار، میزان ساعات از دست رفته کار

های آسیب دیهده  های اقتصادی تعطیل شده، صنوح و فعالیتنسبت بنگاه

بحران کرونا بر اشتغا  غیر رسمی را مورد بررسی قرار داده  تأثیراز کرونا و 

که در  در دنیا« کاهش ساعات کاری»گزارش، متوسج براساس این . است

 9/10به  2020در نیمه دوم سا   ساعت بوده، 9/6حدود  2020نیمه او  

یعنی نیروی کار بیشتری، به صورت غیرداوفلبانهه  ) یابدساعت افزایش می

در این میهان، بیشهترین کهاهش سهاعات کهار در حهوزه       (. شوندبیکار می

 و سپس کشهورهای عربهی  ( ساعت 4/1اعت به س 1/1از ) آمریکای شمالی

از ) و در جایگاه بعدی در اروپا و آسهیای مرکهزی  ( ساعت 1/10به  8/1از )

 . بینی شده است پیش( ساعت 8/11به  1/1

ی تولیدی و خدماتی ها اثر بحران کرونا بر بازار اشتغا  به تفکیک فعالیت

این بحران  تأثیرین بر اساس این جدو  بیشتر. ارائه شده است( 2)در جدو  

های خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتهوری و  بر فعالیت

میلیهون کارفرمها و    21) میلیون نفر آسیب دیده 212موتورسیکلت با تعداد 

مدیریت  پذیر، حوزه و کمترین بخش آسیب( میلیون کارگر خویش فرما 211

 .وداجتماعی خواهد ب تأمیندولتی، امور دفاعی و 

المللهی   همچنین در حوزه اشتغا  غیر رسمی، برآوردهای سازمان بین

در . درصد کل اشتغا  در کشورهای مرجع است 67کار حاکی از اثرپذیری 

درصهد و در کشهورهای    48این میان، در کشهورهای کهم درآمهد حهدود     

رسمی تحت از اشتغا  کل به صورت اشتغا  غیردرصد  19پردرآمد حدود 

 . قرار حواهند گرفت 11-کووید بیماری تأثیر

 

 هابر قيمت 51-پيامدهای کوويد
و در عرضهه کاالهها    بر تأمین هاین بیماری از فریق اختال  در زنجیر

با کاهش رشد اقتصادی و کاهش . گذاشته است تأثیرها  نهایت بر قیمت آن

 یهایتکاهش فعالبه دلیل . رسد ای فبیعی به نظر می عرضه، تورم پدیده

 یشافهزا  و  یدر سفارشات صهنعت  یرخأت ی،حمل و نقل مسافر ی،رگردشگ

 یمتقمتوسج  بانک جهانی، تنز  ینیب یشپ ،نفت خامسازی  یرهذخ یزانم

درصهدی   61کهاهش  )است  2020سا   ردبشکه  هر در دالر 19 بهنفت 

 یها یمتق(. 7()2011دالر در بشکه در سا   41نسبت به متوسج قیمت 

به فور  2020در سا   (و زغا  سنگ یعیگاز فب م،اعم از نفت خا) یانرژ

 .دنشو یم ینیب یشپ 2011از سا   کمتر درصد 60متوسج 

توازن عرضهه و  موجب شده است تا  یاقتصاد هاییتفعال توقف

فلهزات   یمهت رود قیو انتظار م مختل شود معدنی یکاالهاتقاضای 

از  یمهی کهه ن  ین،در چ یکاهش رشد اقتصادهمچنین . سقو  کند

ی فلهزات صهنعت  یمهت  ق ، بردهدیم یلرا تشک اتفلز یجهان یتقاضا

از سههام بهه    ها خواهد گذاشت، اما به دلیل تغییر سبد دارایی تأثیر

 . است یافته یشفال، افزا یمتق فلزات قیمتی،

سها    7 یحد فه  یشترینبرنج به ب یجهان یمتکرونا، ق یوعش یدر پ

 یشدوم مهاه مهارس افهزا    یمهدرصد از ن 19گندم  یمتو ق یدهگذشته رس

از  یناشه  ههای  ینهه بهه خهافر قرنط   ییمواد غهذا  یدخرافزایش . است یافته

 .برنج و گندم شده است یجهان یمتش قیکرونا باعث افزا یروسو
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 (درصد از توليد ناخالص داخلی)ها در برابرکرونا  سهم حمايت مالی دولت -2شکل 

 
 لی بر توليد ناخالص داخ 51-پيامدهای کوويد

رفهت،   مار میابتدا یک شوک محلی برای اقتصادچین به ش 11-کووید

در یهک   .شده اسهت  یجهانبر اقتصاد شوک گیری، باعث اما به دلیل همه

 قابهل محاسهبه   یمهد  اسهتاندارد تعهاد  عمهوم     مطالعه اقتصادی، از یک

(CGE) ی ناخهالص داخله   یهد تول بهر  11-کوویهد  بالقوه تأثیر یسازیهشبدر

بهه   11-یدکوو یاقتصاد یهاشوکین مطالعه، ادر  (.8)ه استاستفاده شد

درصهد، شهوک    1شهوک کهاهش اشهتغا  تها     : اند شده یمچهار دسته تقس

درصهد، شهوک کهاهش     29تها   یالملله  ینتجهارت به   ههای ینهه هزافزایش 

درصهدی در خهدمات    90کاهش مالیات بر مصرح ) یالملل ینبگردشگری 

 .صدی تقاضای خانوارهادر 19و شوک کاهش ( یمرتبج با گردشگر

 یناخالص داخله  ید، تول11-ی کوویدجهان یریگهمه هپای یویدر سنار

در حها    یکشورها یدرصد برا 9/2، زیر متوسج جهانی صددر 2ناخالص 

سهناریوی   در. کنهد یفهت مه  اُ یصنعت یکشورها یدرصد برا 8/1توسعه و 

 6 یباًتقر یجهان GDPآن،  مهارفوالنی  یر و با دورهگ همه یماریبگسترش 

بیشهترین اثهر را از   ، تولید ناخالص داخلهی  کاهش ینا. کنداُفت میدرصد 

و  یمهاری ب یهن ا تهأثیر تحهت   یخدمات داخله  یدتول یزاندر م یشوک منف

 .گرفته است یدر خدمات گردشگر ینهمچن

 

 اقدامات حمايتی کشورها در مقابله با بحران کرونا
ا، اقدامات و برنامه اجرایهی  کشورهای مختلف به منظور مهار شیوع کرون

المللی پو  خصوصیات مشهترک   اما صندو  بین. اند مختلفی را فراحی کرده

 (:1)را در یک یا چند مورد زیر برجسته کرده است ها همه این برنامه

 یمهار یکنتر  ب وی، تشخیص، درمان ریشگیپ یها نهیهز مالی تأمین .1

 زاتیه تجه دیه تولهای تشهخیص کرونها،   افزایش تست اعم از ریگ ههم

 یقات ساخت داروهای موثر و واکسن،ی، تحقپزشک

 شاغلکارگران  قراردادهای دیو تمد یکاریب مهیدر پرداخت ب عیتسر .2

  ی بانکیها بازپرداخت وامو  اتیمال یا تعویق ریتأخ .1

 ارانهه اعهم از ی  هها  بهه خانوارهها و بنگهاه    میمسهتق  یها کمکپرداخت  .6

ههای کوچهک و متوسهج،     تسرمایه در گردش شهرک  تأمین دستمزد،

 مهه یب اسهتعالجی،  یدون مرخصه به  حقهو   پرداختکمک بالعوض، 

 مراقبت از کودکان  یها کمکو  یاتیاعتبارات مال شیاشتغا ، افزا

 اجتماعی تأمینپرداختی سهم کارفرما و کارگر به  قیتعل .9

 محصهوالت  واردات یبر ارزش افهزوده بهرا   اتیو مالای  تعرفه تیمعاف .4

ی ههها ت شخصههی و کیههتظههتجهیههزات حفا) کیاسههتراتژ یبهداشههت

 ییو خدمات غذا عیو صنا (آزمایشگاهی

مدت، کار  یفوالن یها ، مراقبتیبهداشت یها مراقبتمالی نظام  تأمین .7

 کوتاه مدت

 - خهود  در میهان افهراد   یمهار یب ناشهی از  یجبران خسارت درآمدها .8

 کسب و کارهای کوچکو  یخانوادگمشاغل  ،اشتغا 

 ، از جمله صادرکنندگان ها شرکت وجوه صادرات نیتضم .1

 یکار اتساع کاهش نسبی .10

ی مسهکن از سهوی مسهتاجرین و تمدیهد     پرداخت اجهاره بهها   تعویق .11

 قراردادهای اجاره، پرداخت کمک هزینه مسکن

 محصوالت غذایی راهبردی دیخر التیتسه اعطای .12

 کارمندان دولت یبرا یدرمان مهیبسهیل در ت .11

 ها ن توسج دولتاشتغاال - و خود ها کتبه شر یبانک دیجد یها امضمانت و .16

ی بالعهوض  هها  ، کمکریپذ بیآس یخانوارها مستقیم مالی از تیحما .19

 انکاریو ب یررسمیه کارگران غبنقدی و غیرنقدی 

ی هها  ههای دولتهی براسهاس گهزارش    به منظور مقایسه میزان حمایت

ن المللی پو  و رهایی از تعدد واحدهای پولی کشورها، سهم ای صندو  بین

کشور برتهر در   19از تولید ناخالص داخلی محاسبه شده و برای  ها حمایت

منتخب، متوسج سههم   کشور 64در بین . نشان داده شده است( 2)شکل 
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درصهد بهوده و کمتهرین و     1/4، (از تولید ناخالص داخلهی )حمایت دولت 

درصهد   21درصد و آلمهان بها    09/0بیشترین سهم به ترتیب به اکوادور با 

در ایران حدود  GDPدر این میان، سهم حمایت مالی از . داشته استتعلق 

  .درصد محاسبه شده است 7

از کسهب   یهت حما هزار میلیارد تومان برای 100با اعالم پرداخت  در ایران

از  یناشه  یاقتصهاد  ههای  یامدکارگروه مقابله با پ، از کرونا یدهد بیآس یها و کار

 (:10)د کرمعرفی  ها را مشمو  این کمکزیر   یترشته فعال 10 ،کرونا یوعش

 ی،ها، فبهاخ  ها، بوفه آماده اعم از رستوان یها غذا یعو توز یدمراکز تول .1

و مهوارد مشهابه بهه    ) هها  یفروش یهها، اغذ خانه قهوه یرایی،پذ یها تاالر

 (وزارت صنعت، معدن و تجارت یصتشخ

 یها جتمعها، م ها، هتل آپارتمان شامل هتل یگردشگرتبج با مراکز مر .2

هها،   مهمانسهراها، مسهافرخانه   یرها،پذ مهمان ی،و گردشگر یجهانگرد

 یو خدمات یحیتفر یرایی،پذ ی،مراکز اقامت ی،گرد زائرسراها، مراکز بوم

 ی،فرهنگهه یههرا وزارت م یصو مههوارد مشههابه بههه تشههخ) یراههه ینبهه

 (یدست یعو صنا یگردشگر

 ی،یم از هوااع یو برون شهر یمسافر درون شهر یحمل و نقل عموم .1

وزارت راه و  یصو مهوارد مهرتبج بهه تشهخ    ) یهایی و در یلیر ی،ا جاده

 (یشهرساز

 یارتیو ز یگردشگر ی،دفاتر خدمات مسافرت .6

 پوشاک یعو توز یدتول .9

 و کفش یفک یعو توز یدتول .4

 یوهو آبم یبستن ی،خشکبار، قناد یل،آج یعمراکز توز .7

 یحیو تفر یورزش یها ها و مجتمع مراکز، باشگاه .8

و مهوارد  ) یا و رسهانه  یهنهر  ی،آموزش ی،فرهنگ یها اکز و مجتمعمر .1

 (یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یصمرتبج به تشخ

 یدست یعو فروش صنا یعتوز ید،مراکز تول .10

بودجه دولت و صندو   ی،از منابع بانک یتیبسته حما ینههز تأمین یبرا

 در .هاسهت  بانک همالی به عهد تأمینشود و بار اصلی  یاستفاده م یتوسعه مل

کهه از   هشهد  ینهی ب یشدو نهوع وام په   یرپهذ  یباقشار آس یبرا یتیبسته حما

حهدود  . شهود  مهی  تهأمین ی بانک مرکزنزد  تومان یلیاردهزار م 79ات اعتبار

در ) و بالعههوض ینقههد هههاینیههز کمههک خههانوار فاقههد درآمههد یلیههونم 9/1

 یتیبسته حما ینا بار مالی. کنند دریافت می( یهزار تومان 400تا  200مبالغ

 . استشده  ینیب یشماه پ 6 فی تومان یلیاردم 1190 معاد 

تومان از منابع دولت  یلیاردم 6000تا مرز و درمان،  سالمتدر حوزه 

 یعلوم پزشک یها کرونا، دانشگاه یستاد مل همختلف از جمل یها در بخش

بسته  ینههز تأمین یبرا دولتعالوه بر این، . شودصرح میسالمت  یمهو ب

 یلیهارد م یک تواندیید رهبری میأو هزینه بیمه بیکاری، با ت کرونا یتیحما

در ازای ایهن  . ی را برداشهت کنهد  صهندو  توسهعه مله   ی ارز یردالر از ذخا

دولهت قهرار    یهار منهابع را در اخت  یهن ا یالیمعاد  ر یبانک مرکزبرداشت، 

داقل مبلهغ  حه  ،هزار تومان 16حدود نرخ ارز نیمایی  و با توجه به دهد یم

 (.11)گیرد میدولت قرار  یارتومان در اخت یلیاردهزار م 16حدود 

 

 ی سالمتها موفقيت نظام
ی بهداشهتی  هها  گیر، سرعت واکنش مهردم و نظهام   های همهدر بیماری

در صورتی که عمهوم مهردم   . عامل مهمی در کنتر  و مقابله با بیماری است

ه باشهند، ههر از یهک    ی بهداشهتی توجهه جهدی نداشهت    هها  نسبت به توصیه

مبتالیان می تواند به دلیل ارتبافات اجتماعی در محیج کهار یها منهز ، یها     

میل به برگهزاری  . اماکن عمومی الاقل یک نفر دیگر را به بیماری مبتال سازد

در همه کشورها، انهواع  . رویدادهای اجتماعی منحصر به کشور خاصی نیست

ی، سیاسهی و اقتصهادی بهه    رویدادهای فرهنگی، ورزشهی، مهذهبی، آموزشه   

بهه ویهژه در   . شوند المللی برگزار می های مختلف محلی، ملی، یا بینمناسبت

جریان برگزاری مسابقات ورزشی جهانی، تعداد مراودات بین افراد به شهدت  

  .ی اقتصادی خاص خود را داردها افزایش می یابد و البته منافع و هزینه

در  نیهز  در جوامهع مختلهف   یتبهداشه  یهها  مراقبت های یستمس یتظرف

کهه  زمهانی  . دارد زیهادی  تهأثیر  گیهر ی همهها یر ناشی از بیماریوم مرگ یزانم

 یشهتر ب هها  یالتورو ونت یژهو یها مراقبت هایاز تعداد تخت بدحا    یمارانتعداد ب

 یافهت در را  یدرمهان کهاف    تواننهد  ینم حاد های یماریشود، همه افراد مبتال به ب

چهون بها افهزایش     . یابهد  یم یشافزا جان باختگانتعداد  یعیفب فور هکنند و ب

 یشهترین ب یمهاران کهه کهدام ب   یرنهد بگ یمصمبایستی تکان ن، پزشاتعداد مراجع

 .ها خدمات درمانی ارائه دهند ابتدا به آنرا دارند و  یبهبود شانس 

گهذار در ظرفیهت   تأثیرههای مههم   لفهه ؤبنابراین قدرت اقتصهادی از م 

بدیهی است . گیر است اقبت بهداشتی در مهار بیماری همههای مر سیستم

توانند کمبود کشورهایی که تجارت آزاد و اقتصاد بازاری پیشرفته دارند، می

. کننهد  تهأمین تجهیزات تشخیصی و داروها را با سرعت بیشتری تولید یها  

همچنین قدرت اقتصادی باال میزان حمایهت دولهت از صهنایع و کسهب و     

 . دهدیده را هم افزایش میکارهای آسیب د

ی سهالمت  ها برای سنجش ارتبا  بین قدرت اقتصادی و موفقیت نظام

ضهریب  »یهک   11-کشورها در مهار یا کاهش سرعت انتشار بیماری کوویهد 

این ضریب براساس نسبت خالص . تعریف شده است« موفقیت نظام سالمت

به تعداد کهل  ( تگانتعداد بهبودیافتگان به تعداد درگذش)تعداد بهبودیافتگان

بدیهی است در این ضهریب،  . مبتالیان حاصل شده و به درصد بیان می شود

هر چه صورت کسر بزرگتر باشد، ضهریب حاصهله بیشهتر شهده و موفقیهت      

بها ضهریب موفقیهت    ( GDPاز )سهم حمایت دولهت  . دهد بیشتر را نشان می

ورهای مهورد  برای تمامی کش 11-گیری کوویدنظام سالمت در مقابله با همه

مورد بررسهی قهرار گرفهت و    ( کشور با بیشترین تعداد مبتالیان 64) مطالعه

در این میهان، ضهریب   . مقایسه شده است( 1)کشور برتر در جدو  19 برای

مبهتالی   100دههد کهه بهه ازای ههر     برای ایران نشهان مهی   1/72موفقیت 

 . نفر است 72، خالص تعداد بهبودیافتگان حدود 11-کووید
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 ...و  79-تحليلي بر پيامدهاي اقتصادي كويد
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 سهم حمايت مالی دولتی و ضريب موفقيت نظام سالمت کشورها در مقابله با کرونا -1  جدو

 کشور (درصد)سهم حمايت مالی دولتی  (درصد)ضريب موفقيت نظام سالمت

 چین 9/2 7/88

 کر  جنوبی 66/1 2/88

 اتریش 1 1/87

 سوئیس 2/19 1/86

 آلمان 21 4/81

 دانمارک 4/2 7/71

 ایرلند 6 8/71

 ايران 2 3/27

 ترکیه 2 7/71

 ژاپن 1/21 1/49

 اسپانیا 1 7/40

 مکزیک 7/0 2/98

 رومانی 9/1 91

 عربستان سعودی 1/1 1/92

 دومینیکن جمهوری 79/0 7/64

 آفریقای جنوبی 2/7 9/66

24/0 

001/0p-value: 

ضریب همبستگی بین میزان حمایت در برابر کرونا و 

 های سالمت ضریب موفقیت نظام

 Worldometers (6)و ( 1)المللی پو  های صندو  بین محاسبات تحقیق براساس داده :مأخذ

 

از سوی دیگر براساس این جهدو ، ضهریب همبسهتگی بهین میهزان      

های سالمت، مثبهت و برابهر   حمایت در برابر کرونا و ضریب موفقیت نظام

ن سهم را بنابراین عالوه بر سهم حمایت مالی باید اثربخشی ای. است 24/0

 .نیز مدنظر قرار داد

 یاقتصاد جهان با ادامه شیوع کرونا، پو  انتظار دارد یالملل ینصندو  ب

 یشپه . تجربهه کنهد   1110بزرگ دههه   سا  خود را از زمان رکود  ینبدتر

سهازمان   (.12)یابهد درصهد کهاهش    1امسها    یشده اقتصهاد جههان   ینیب

 ،کرونها  یاقتصهاد  أثیرته در مهورد  نیز ( OECD)همکاری و توسعه اقتصادی

 یدرصهد  9/1 احتماالً با کهاهش رشهد   یاقتصاد جهانی کرده که نبی یشپ

کار  المللی ینفبق برآورد سازمان باز سوی دیگر،  (.11)مواجه خواهد شد

(ILO)، کار در جهان را تحهت   یروینفر از ن یلیاردم 7/2کرونا حدود  یوعش

کرونها   یهروس گسهترده و  یوعشهدن و شه   یالنفو(. 16)دهد  یقرار م تأثیر

 یشهوک اقتصهاد  . سازدرکود مواجه های مختلف را با ممکن است اقتصاد

و صهنعت   یاز کشهاورز  یشتررا ب یخدمات یها بخش ،کرونا یوعاز ش یناش

 بخهش خهدمات بهاال    یررسهمی در اشتغا  غ یتچون ظرف کند، یم یردرگ

و  انجامهد  یبهه گسهترش فقهر در جههان مه     لذا تداوم بحران کرونها،  . است

 . کند یکوچک و متوسج م یاقتصاد یها بنگاه یب را متوجهآس یشترینب

 

 گيری نتيجه و بحث
مواجهه بها کرونها، شهرایج ویهژه و      در کشورهای دیگهر   در مقایسه باایران 

های مختلف شایع شهده اسهت و   در استان 11-بیماری کووید. غیرفبیعی دارد

اکنون توانسهته بههه  مهاه از شهیوع آن، مجموعهه نظهام سهالمت ته       1در مهدت  

. کنتر  و مقابله بها ایهن پدیهده شهوم برآیهد      راستایای در  ی ارزندهها موفقیت

سهایر   در مقایسهه بها  در ایهران   11-نسبت باالی بهبودیافتگی بیمهاران کوویهد  

 اقتصهاد کشورها از جمله کشورهای اروپایی، در حالی تحقهق یافتهه اسهت کهه     

در  .همه ابعاد بانکی و تجاری قهرار دارد غیرانسانی آمریکا در   یمتحر ایران تحت

ههای   و تدارک لوازم و تجهیزات پزشهکی مهورد نیهاز، کیهت     تأمیناین شرایج، 

ی هنگفهت در  هها  تشخیص کرونا و داروهای موثر برای درمان بیماری، با هزینه

اما با وجود این ایهران بها ضهریب     ؛گیرد اختیار دولت و وزارت بهداشت قرار می

قرار گرفتهه اسهت و از نظهر     8کشور در رتبه  64رصد از میان د 1/72موفقیت 

درصهد از   7های مالی اقدامات مقابله با کرونها بها سههمی حهدود      سهم حمایت

 .کشور برتر قرار دارد 19تولید ناخالص داخلی در میان 

با توجه به اینکه ضریب همبستگی میان اقدامات حمایتی مالی بها میهزان   

توان بیهان کهرد    ، میاست 24/0له با کرونا فقج حدود موفقیت کشورها در مقاب

ی مختلهف  هها  ظرفیت ،ها گذار مانند هماهنگی ارکان نظامتأثیرکه سایر عوامل 

گهذاری در  تأثیرمردمی، دانشگاهی، بهداشتی و حتی نظامی و انتظهامی نقهش   

فزونهی   ها نشان دادنهد ههم   در مورد ایران نیز نتایج سیاست. کنند مقابله ایفا می

هها،   و اقدامات دولت و مردم در قالب بسیج عمومی امکانهات و قابلیهت   ها تالش

تعالی کشهور   را به فرصتی برای پیشرفت، رشد و ها فور بالقوه تهدید بهتواند می

ی اقتصادی دچار وقفه و اخهتال  شهد و آهنهگ    ها هر چند فعالیت. تبدیل کند
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 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت
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د، امها کهاهش تولیهد و    شه کُنهد   هها  های آموزشی در مدارس و دانشگاهفعالیت

نکتهه مههم ایهن    . منافع اقتصادی و عقب افتادگی تحصیلی قابل جبهران اسهت  

است که با اقدامات مناسب می توان مانع از ایهن شهد کهه سهالمت و سهرمایه      

های منفی تولید و رشد اقتصهادی در   شوک تأثیرانسانیِ بلندمدت کشور تحت 

 .کوتاه مدت قرار بگیرد

 

 تشکرو  نیرداقد
ان و یرا سالمیا ریجمهو پزشکی موهه عل نتاهه فرهنگساز  یسندگاننو

فرصت فرح و تدوین  که ی تربیت مدرس و علوم پزشکی تهرانها دانشگاه

 .نمایند قدردانی می ،ندرا داد موضوع

 .شار مقاله ندارندتنویسندگان هیچگونه تضاد منافع در ان: تضادمنافع

An Analysis of the Economic Consequences of COVID-19 and the Functioning of 

Governments’ Financial Packages in its Management 
 

Lotfali Agheli1, Sara Emamgholipour2* 

 

Abstract 
Background: Due to the rapid impact of the Corona outbreak on economic activity, different countries have implemented 

a variety of short-term plans to deal with the Corona. This paper focuses on the extent to which governments are 

intervening in the fight against corona. We evaluate and compare the financial support packages in different countries 

according to available statistical data. 

Methods: The description of economic interventions is done by collecting statistical data from government reports and 

international organizations. The statistical sample includes 46 countries with the highest number of patients until May 20, 2020. 
Results: A comparison of the success rate of the health system (ratio of the number of net recovered people to the number 

of people suffering from COVID-19) and the share of government financial support in countries affected by the 

coronavirus prevalence indicates a positive correlation coefficient of 0.26. 

Conclusion: The high rate of recovery in patients with COVID-19 in Iran has been achieved while the Iranian economy is 

subject to US brutal sanctions. The experience of Corona Crisis Management in Iran shows that the general mobilization of 

facilities and capabilities can turn any threat into an opportunity for the country's progress, growth and excellence. 
 
Keywords: COVID-19, Economic Power, Economic Sanctions, Financial Support 
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