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  آخرین اخبار و تحوالت مهم در حوزه تولیدات
صنعتی و معدنی در جهان منتهی به هفته سوم 

 فروردین

بحران   0202بر اساس محاسبات بانک جهانی، در دهه اول آوریل 

نفت در منطقه خاورمیانه و همراه با سقوط قیمت  91-کووید

میلیارد  991( موجب خسارت MENAشمال آفریقا )منطقه 

 شدهدرصد تولید ناخالص داخلی سال گذشته  7.3دالری معادل 

 هایوفق برنامههای صادراتی کشور گیریجهتاست. با توجه به 

رونق تولید و جهش تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت به سوی 

کشور همسایه و چین، هند، سوریه و لبنان این  91تمرکز بر بازار 

تواند تهدیدی برای حوزه صادرات محصوالت رکود اقتصادی می

عالوه بر آن، توسعه معدنکاری در  صنعتی و معدنی کشور باشد.

روژه پ یطالتجهیز نیروگاه سایت معدن طریق  عربستان سعودی از

-در راستای افزایش بهره به انرژی خورشیدی «9مسرهمنصوره »

. شودبرداری از این معدن، تهدید دیگری برای کشور محسوب می

جهان در عربستان  یپروژه طال نیبزرگتر «مسرهمنصوره » پروژه

هزار  012طور متوسط به شودیزده م نیاست که تخم یسعود

این معدن قادر به  یکند. کارخانه فرآور دیاونس طال در سال تول

وده بنسوز در سال  یتن سنگ معدن ونیلیحداکثر چهار م فرآوری

افزایش درآمدهای این نظیر است. که در منطقه خاورمیانه کم

زنی عربستان را در کاهش تواند قدرت چانهکشور در این حوزه می

نفت اوپک افزایش داده و عاملی بر کاهش درآمدهای ارزی  قیمت

 کشور از این ناحیه باشد.

ای هبر صنایع معدنی طی هفتهس کرونا از دیگر تبعات شیوع ویرو

-سایتترین بزرگ تعطیل شدن حداکثر (،0202مارس  72اخیر )

اروپا در کشورهای ایتالیا، اسپانیا، آلمان، هلند و  های تولید  فوالد

( در پی 7پروکو تیسن 0های فوالد تاتالهستان )نظیر شرکت

بوده است. با  جهان ییاری از کارخانجات خودروسازتعطیلی بس

های اقتصادی در توجه به کاهش عرضه فوالد و آغاز دوباره فعالیت

ش درآمدهای برای افزایمناسب چین، این موضوع فرصتی 

 صادراتی فوالد ایران است.

و کاهش تولید بسیاری از  91-عالوه بر پیامدهای منفی کووید

ا صنایع مرتبط بکارخانجات تولیدی، این بحران فرصتی را برای 

 توان بهمی در این خصوصبهداشت و درمان ایجاد کرده است که 

                                                           
1 Mansourah & Massarah 
2 Tata Steel 

همکاری دو شرکت اپل و گوگل برای توسعه فناوری مخصوص 

دهد در فاصله نزدیک به تلفن هوشمند که به کاربران هشدار می

یک فرد مبتال به ویروس کرونا قرار دارند، اشاره داشت. این قابلیت 

موقع به افراد درباره آنکه باید خود را قرنطینه رسانی بهبا اطالع

دهند، نقش موثری در انجام کنند یا آزمایش ابتال به ویروس را 

این ویروس خواهد داشت. این فناوری همراه با  کاهش روند شیوع

ی بنیان ایرانهای دانشهای مشابه آن، فرصتی برای شرکتفناوری

تی ها بتوانند به مزیت رقاباست تا با دستیابی سریع به این دانش

های موجود برای از دیگر فرصت در این حوزه دست یابند.

جه داروی کرونا با توبنیان و داروساز کشور، تولید های دانششرکت

یه اتحادبه تقاضای باالی این دارو در اتحادیه اروپا است. زیرا این 

های شرکتبه گروهی از  91-اخیرا در جهت مبارزه با کووید

داروساز مجوز ضد انحصار برای تولید داروهای بیمارستانی حیاتی 

 برای مقابله با کرونا داده است. 

 

 بر بخش 11-بحران کووید ناشی از پیامدهای-

 در سطح جهان های مختلف اقتصادی

بر یازده بخش اصلی اقتصاد در چهار حوزه نیروی ویروس کرونا 

حمل . (9)جدول  کار، عملکرد، زنجیره تامین و درآمد اثرگذار است

ای دو بخشی هستند که در و نقل و گردشگری و صنایع کارخانه

ند. امنفی از این بیماری روبرو بودهها با بیشترین تاثیر همه حوزه

های اقتصادی به بر برخی از بخش 91- کوویدترین پیامدهای مهم

 شرح زیر است:

 :نرخ بهره و حجم  کاهش بانکداری، خدمات مالی و بیمه

. رکود استتسهیالت، کاهش درآمدها را به دنبال داشته 

نفی م های اقتصادی موجب افزایش زیان اعتباری و تاثیرفعالیت

ها، مشتقات های مالی مانند اوراق بهادار شرکتبر ارزش دارایی

اعتباری و بهره شده که نتیجه آن کاهش سودآوری است. از 

های از شیوه در کشورهای درگیر کرونا هاآنجا که بانک

همچنین گسترش بانکداری بندی کارکنان و دورکاری و شیفت

ین برند، اثرات منفی امیبرای مهار این بیماری بهره  الکترونیک

درصد کاهش  12های نیروی کار و عملکرد تا بر حوزه اپیدمی

 یافته است.

  و همچنین جنگ قیمتی  کاهش تولید و انرژی:طبیعی منابع

3 Thyssenkrupp 

https://www.industryglobalnews24.com/Tags/-Tata-Steel
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بین عربستان با روسیه و ایران، کاهش قیمت نفت و 

های نفتی را به دنبال داشته است که نتیجه آن کاهش فرآورده

)از یکم میلیون بشکه در روز  92تولید کشورهای عضو اوپک به 

جهت جلوگیری از کاهش شدید قیمت تا پایان ژوئن(  یماه م

 نفت بوده است. 

های آب و برق، کاهش مصارف صنعتی، تجاری و بعضا انرژیدر 

های صنعتی و ارخانهبه علت تعطیلی بخشی از ک کشاورزی

واحدهای تولیدی و خدماتی از یکسو و افزایش مصرف خانوار، 

با عدم تغییر در همراه این امر  است. تقاضا شده تعادلموجب 

 اثرگذاری بحران کرونا بر این بخش را خنثی کرده است.عرضه، 

   تاثیر شیوع کرونا بر این بخش دوسویه : بهداشت و درمان

است. از یکسو، تقاضا برای محصوالت مرتبط با بهداشت و 

 یگرو از سوی دافزایش یافته درمان برای مقابله با این بیماری 

مواد اولیه مورد نیاز این صنعت، کمبود  کمبودبا توجه به 

های شرکت عالوه بر آن، شود.بینی میدارو در بازار پیش

داروسازی برای تولید واکسن تحت فشار هستند و  بزرگ

حتی تا سال دستیابی به توفیق در این حوزه ممکن است 

 به طول انجامد.  آینده

 :قرنطینه خانگی و  فناوری پیشرفته و ارتباط از راه دور

های سفر موجب افزایش تقاضا برای خدمات محدودیت

ده های تولیدکننی )خصوصا شرکترافزاهای نرمشرکت

و  4ترلومانند  کارکنانافزارهایی برای انجام دورکاری نرم

ها این شرکتشده که نتیجه آن افزایش درآمد  (1تسکولو

مدت توسط لغو ویزاهای کوتاه وهای سفر محدودیت است.

روزه مسافران و  94برخی کشورها مانند هند، قرنطینه 

ای هیت ورود اتباع اروپایی به آمریکا و سایر سیاستممنوع

ده شمنتهی ها ها و کنفرانسبسیاری از همایش به لغو مشابه

های خدماتی برگزارکننده است که نتیجه آن زیان شرکت

اپ، تبوده است. اگرچه در این شرایط، تقاضا برای اینترنت، لپ

های بازی و سرگرمی و انواع اسباب بازی افزایش اپلیکیشن

زنجیره تامین این یافته است اما بعضا وجود مشکل در 

 ها ایجاد کرده است.هایی را برای آنها محدودیتشرکت

 :های سینما و تئاتر، تعطیلی سالن رسانه و سرگرمی

ها و تاخیر در برگزاری مسابقات های ورزشی، استادیومباشگاه

 لیگ فوتبال و بسکتبال و... از یکسو موجب زیان این بخش

                                                           
4 Trello 

قاضا برای خدمات شده است و از سوی دیگر، افزایش ت

های پخش آنالین و منابع خبری آنالین، تاثیر مثبتی سرویس

بر سودآوری برخی فعاالن در این بخش را داشته است. 

 بنابراین شیوع ویروس کرونا بر این بخش دوسویه است.

در چهار  اقتصادیمختلف های بخشبر کرونا  میزان اثرگذاری .9جدول 

 حوزه نیروی کار، عملکرد، زنجیره تامین و درآمد

 
Source: Dunlap, Wanger and Scavo (2020). 

 :های دولت جهت افزایش تقاضا برای حمایت بخش عمومی

های بوجود آمده برای کسب و کارها پوشش بخشی از آسیب

توام با تامین تقاضای کاال و خدمات مورد نیاز در شرایط 

آمده خصوصا در حوزه بهداشت و درمان، پیش یاضطرار

 شرایط پرتالشی را برای این بخش بوجود آورده است. 

 هایی که نیاز به ارتباط فروشی در بخشخرده فروشی:خرده

نزدیک خریدار و فروشنده وجود دارد مانند صنعت مد و 

پوشاک به کاهش تقاضا انجامیده است اما در عوض، فروش 

فروشی مواد غذایی با رونق مواجه های خردهآنالین و زنجیره

 بوده است.

 هایی است که یکی از بخشاین بخش  ای:صنایع کارخانه

بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متقبل شده است. 

ده کاالهای مصرفی مانند اتومبیل از یکسو صنایع تولیدکنن

عدم از سوی دیگر و اخالل در زنجیره تامین  بواسطه بروز

بواسطه مکان دورکاری برای کارگران شاغل در این بخش ا

به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل  ،های صنعتیماهیت فعالیت

  است. بندی کارگران درآمدهبا شیفت

های این بخش بیشترین آسیب UNIDOبراساس گزارش 

از منظر بازار داخلی برای صنایع غذایی و آشامیدنی به دلیل 

 المللی نیزامثالهم و در بازارهای بینها و تعطیلی رستوران

درصدی فروش در آلمان(  20)کاهش  خودرو صنعت برای

ند مان بنیانو دانش صنایع پیشرفته بوده است، حال آنکه

 یکالکترونلوازم  ،رایانهداروسازی و تولید تجهیزات پزشکی، 

5 Taskulu 
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بواسطه افزایش تقاضا در حوزه بهداشت و درمان، انجام  و...

د انآموزش آنالین و ... با کمترین رکود مواجه بودهدورکاری و 

این امر امتیازی برای کشورهای برخوردار از اینگونه  که

 صنایع است. 

 ها و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها:مدارس و دانشگاه

 های آموزشگرایش به آموزش آنالین موجب تقویت سیستم

آنالین در کشورها شده است. در صورت استمرار این وضعیت، 

کشورهای اروپایی و آمریکایی با زیان باالیی در این بخش 

جذب دانشجویان خارجی خصوصا از مواجه خواهند بود زیرا 

از کشورهای درگیر با این بیماری معذور بوده و درآمد ناشی 

 از آن را از دست خواهند داد. 

 عمده منابع مالی این انجمن :ها و موسسات خیریهانجمن-

و  های مالی افراد حقیقی و حقوقی استها ناشی از حمایت

مین در تااین بخش با مشکل ی جهان اقتصادحاکم بر رکود در 

یر بینی پذد بود. با توجه به پیشمواجه خواهمنابع مالی خود 

فعال در ها و موسسات نبودن زمان اتمام این بیماری، انجمن

های دیگری برای تامین منابع مالی روش ازباید این بخش 

 بهره گیرند.خود 

 :هایی است که بااز دیگر بخشاین بخش  حمل و نقل 

ر د ست. لغو بسیاری از پروازهاا رو بودهروبهآسیب بیشترین 

به از بین رفتن  منجرسفر در محدودیت  اعمال نتیجه

میلیارد دالر شده است. از  997بالغ بر  ،درآمدهای این بخش

های هواپیمایی در راستای مدیریت رو، بسیاری از شرکتاین

های خود به علت افت چشمگیر سفرهای هوایی، هزینه

کاهش حقوق و تعدیل نیرو را در برنامه دارند که این امر 

 تواند به کاهش رفاه خانوار بیانجامد. می

و نقل عمومی مانند تعطیلی های حمل محدودیت در سیستم

موقت سیستم مترو در چین و شهر نیویورک، محدودیت در 

وارده  منفی رنشینان تاکسی در ایران از دیگر تبعاتتعداد س

 بر بخش حمل و نقل است. 

ران بحهای انجام شده مبرهن است که با توجه به تجزیه و تحلیل

داشته و خواهد قابل توجهی بر اقتصاد جهانی  اثرات 91-کووید

پیش از شیوع ویروس کرونا رشد اقتصاد جهانی در سال  .داشت

گیری بینی شده بود، اما با همهدرصد پیش 7.7معادل  0202

ل ادامه اخال -الفشود در دو سناریوی بینی میاین بیماری پیش

هفته،  90ادامه اخالل اقتصادی در  -بهفته و  4اقتصادی در 

 واحد درصد کاهش یابد. 1.0و  7.9رشد اقتصادی به ترتیب 

رشد اقتصادی معادل  0202رفت کشور چین در سال انتظار می

ها حاکی از بینیدرصد را تجربه کند، اما در حال حاضر پیش 1

 7.7و کاهش  )الف(واحد درصدی رشد در سناریوی  9.1کاهش 

آمریکا رشد اقتصادی . است )ب(رشد در سناریوی  درصدیواحد 

 9درصد و  9.3 معادل به ترتیب 0202در سال و اتحادیه اروپا 

با بروز رکود اقتصادی، میزان کاهش بینی شده بود که پیش درصد

واحد درصد و  4.0برای آمریکا  )الف(رشد اقتصادی در سناریوی 

 )ب(واحد درصد و در سناریوی  7.4برای اتحادیه اروپا حدود 

واحد  1.2واحد درصد و اروپا  3.9میزان کاهش برای آمریکا 

 شود.درصد برآورد می

استمرار  صورترشد اقتصادی در میزان کاهش بینی پیش. 9نمودار 

 هفته آتی 90هفته و  4در  91-بحران کووید

 
Source: Roland Berger (2020). 
 

  پیامدهای ناشی از کرونا بر قیمت جهانی مواد
 ایرانمعامالت در و و محصوالت معدنی 

تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی با  0202 ژانویه در

چار د جهانی تامین در چین و سایر کشورهای درگیرکرونا، زنجیره

 ودر جهان  صنعتی رکود و تولید کاهش اخالل شد که نتیجه آن

 عتیصن تولیدات باالدست معدنی   محصوالت و مواد تقاضای کاهش

 درصدی -0.1 رشد) مس ،(قیمت درصدی -2.2 رشد) فوالد مانند

 -9.1 رشد) روی ،(قیمت درصدی -9.0 رشد) آلومینیوم ،(قیمت

 بود.( قیمت درصدی -7.0 رشد) نیکل و( قیمت درصدی

در  بیماری این گیریهمه با ،0202 مارس و فوریه هایماه در

 ،تانسانگل آلمان، ژاپن، آمریکا، متحده ایاالت ی چونکشورهای

 مجموع در چین با همراه )این کشورها استرالیا و فرانسه

 کننده عرضه و متقاضی جهانی، تولیدات از درصد 11 تولیدکننده

 تولید ازدرصد  49 صادرکننده و جهانی تولیدات از درصد 12

 ایهسیاست اعمالاستمرار کاهش تولید بواسطه  ( وهستند جهان

 تقاضا درون ،)ایزوالسیون( گذاری اجتماعیخانگی یا فاصله قرنطینه

 بیشتری شدت با مارس ماه در معدنی محصوالت و مواد برای
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 درصدی، -0.3 کاهش با فوالدقیمت  که نحوی به یافت کاهش

 درصدی، -9.3 روی درصدی، -0.2 آلومینیوم درصدی، -4 مس

 .بود همراه درصدی -0 آهن سنگ و درصدی -0.2 نیکل

تسری تدریجی آن به تمامی  و اروپا در کرونا ویروس شیوع ادامه با

 اب محصوالت این قیمت کاهشی رونداستمرار  آمریکا،های ایالت

ست دبسیاری از صنایع پایین تولید خطوط تعطیلی و تقاضا کاهش

 (.9)پیوست  نیست انتظار از دور ،هاآن

 هفتهبورس کاالی ایران در  درمعامالت مواد و محصوالت معدنی 

 ارزش به تن 904232 برابر با ،9711 ماه فروردین 07 به منتهی

و در این میان میزان معامالت فوالد برابر  بود ریال میلیارد 99227

 با. بوده است تن 022 روی و تن  7942 مس ، تن 909743با 

هوشمند،  یگذارفاصه تیکسب و کارها با رعا تیشروع فعال

 .باشد یشتریکشور شاهد رونق ب یبورس کاال شودیم ینیبشیپ

 

 با مقابله برای هادولت حمایتی هایسیاست 
 11-وویدک

موثرترین راه  (WHO)بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی 

 قرنطینه خانگی است که ،کرونا ویروس جلوگیری از شیوعبرای 

ری کارگران فاقد بیمه، پذیمیزان آسیب اجرای آن موجب افزایش

برخورداری از مرخصی  روزمزد به علت عدمخوداشتغال و 

 عالوه بر .خواهد شد ،استعالجی و سایر سازوکارهای جبران درآمد

افزایش  رآمد شاغلین فعال در بخش غیررسمی وکاهش د آن،

بواسطه عدم قطعیت نسبت به خانوار های احتیاطی سپرده

 از دیگر پیامدهاییهای اقتصادی و رفع کامل بحران مزبور سیاست

اخالل در . خواهد شد تقاضای اقتصاد تقلیل موجب کهاست 

ای هزنجیره تامین جهانی و لزوم تعطیلی/ نیمه تعطیلی بنگاه

کاهش عرضه و نتیجتا رکود اقتصادی را به دنبال خواهد  ،اقتصادی

آوری اقتصاد، ممانعت افزایش تاب الزمه داشت. در چنین شرایطی

تامین کاالها و خدمات بهداشتی و درمانی  از کاهش رفاه خانوار و

 IMF مطالعاتبراساس  است که یمداخالت دولتمورد نیاز جامعه، 

 بندی است: در سه حوزه زیر قابل طبقه

های مربوط به تشخیص، کنترل، درمان، پرداخت هزینه -9

جلوگیری و مهار ویروس و ارائه خدمات اولیه به افرادی که 

غلی که تحت تاثیر این سیاست باید قرنطینه شوند و مشا

  ؛شوندتعطیل/ نیمه تعطیل می
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مند و مشروط به افراد و هدفمند، زمان های مالیحمایت -0

 ظیراند نکسب و کارهایی که با بیشترین آسیب مواجه بوده

  پرداخت یارانه دستمزد مانند تجربه فرانسه، ژاپن و کره در

 ؛قرنطینهها و اشخاص در اعطای یارانه به بنگاه

 های انتقالی دولت در قالب اعطای بیمه بیکاری و پرداخت

در تجربه چین و  های تامین اجتماعیگسترش شبکه

پرداخت کمک هزینه به خانوارهای کم درآمد در تجربه کره 

 جنوبی؛

 های حمل و نقل، بخشودگی یا معافیت مالیاتی به بخش

ریافت چین، محدود کردن دتجربه گردشگری و هتلداری در 

مالیات به کسب و کارهای فعال در شرایط موجود در 

 کشورهای ایتالیا و ویتنام. 

و خدمات تامین اقالم اساسی مستمر برای  ایتهیه برنامه -7

  .91-کوویدمورد نیاز برای مقابله با 

 ایهدر بستهحاکی از آن است که المللی کار سازمان بین بررسی

ها بر عمده تمرکز حمایت ،کشور 41حمایتی ارائه شده توسط 

درصد( بوده و موارد اول و  10های مالی )حوزه دوم یعنی حمایت

 93و  79الذکر به ترتیب با سهم مداخالتی فوق هایحوزهاز سوم 

قرار های بعدی اهمیت از سوی سیاستگذاران درصد در رتبه

های ها در نحوه ورود به هر یک از حوزهرویکرد دولتاند. داشته

 (ندهلآلمان و آمریکا، )یافته کشورهای توسعهبرشمرده در تجربه 

 ارائه شده است.در ادامه 

 های محرک اقتصادیبسته حمایتی آمریکا؛ چک 

بسته  ،91-اپیدمی کووید برای کاستن از اثرات منفیسنای آمریکا 

عنوان برنامه محرک بهرا اقتصادی به ارزش دو هزار میلیارد دالر 

 دالر 9022طراحی کرده است. این طرح شامل پرداخت  اقتصادی

مه های بیگسترش طرح ؛بزرگساالن آمریکایی به تعداد زیادی از

 های دانشجویی؛تنفس چند ماهه برای بازپرداخت وام بیکاری؛

ظ لحاهای بازنشستگی بدون برداشت قبل از سررسید از حساب

ها با محدود نشینحمایت از برخی از اجاره ی؛لهای معموجریمه

روز؛  902کردن حق تخلیه به خاطر عدم پرداخت اجاره به مدت 

های کمک و حمایت مالی از کسب و کارهای کوچک و سازمان

ی ها، بانک مرکزی آمریکا براعالوه بر این برنامه .شودمیغیرانتفاعی 

حفظ جریان گردش پول اقدام به ایجاد تسهیالت اعتباری فروشنده 

مدت موسسات کوتاه برای تامین بودجه- 1دهنده اول(یلعمده )تحو
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نموده است.  3و تسهیالت تامین مالی اسناد تجاری -مالی بزرگ

ار خرید کهموسسه مالی بزرگ این کشور  04 تسهیالت اول به

و تسهیالت دوم  یابدمیهستند، اختصاص  اوراق دولتی مستقیم

  ه است.به خانوار و کسب وکارها طراحی شد تخصیصبرای 

  حمایت از کسب و بسته حمایتی آلمان؛ متمرکز بر

 دیدهکارهای آسیب

در این بسته مقرر است با تشکیل صندوق ثبات اقتصادی با بودجه 

های شرکت دولت اقدام به خرید سهام ،میلیارد یورو 922تا سقف 

 غییرتاین کشور نموده تا از این طریق مانع از چندملیتی مستقر در 

ر آن، تخصیص ب عالوهداران خارجی شود. سهام توسط هاآن مالکیت

 کوچک کارهای و کسب به کمک برای یییورو میلیارد 12 بودجه

میلیون یورو  922پذیر و پرداخت تسهیالت تا سقف اقشار آسیب و

 از دیگر اقدامات دولت کی اف دبلیواز طریق اعطای اعتبار به بانک 

  برای حمایت از کسب و کارها است.

  جامع و دربرگیرنده انواع ؛ هلندبسته حمایتی

 مداخالت حمایتی

در این بسته به تفکیک انواع کسب وکارهای تولیدی، خدماتی، 

پذیر برنامه حمایتی ارائه شده است. کشاورزی و نیز اقشار آسیب

-اعطای دستمزد کارکنان شاغل توسط شرکت -9این بسته شامل 

 از را خود از درآمد درصد 02هایی که بیمه )شامل شرکت های

فرما های زندگی افراد خویشتامین هزینه -0اند، است(؛ داده دست

 پرداخت تعویق -7ماهه؛  سه دوره یک برای هاتوسط شهرداری

 اتمالی و دستمزد و بر حقوق مالیات بردرآمد، مالیات) مالیات انواع

 به درصد چهار از معوق مالیات و کاهش نرخ بهره( افزوده ارزش بر

 اقتصادی امور اعطای تضامین بانکی از سوی وزارت -4درصد؛  صفر

 هایوام )برای درصد 12 سقف تا دیدهآسیب هایبه شرکت هلند

 تنفس شش ماهه برای بازپرداخت -1 یورو(؛ میلیون 12 تا 9.1 بین

و  (فروشانوخرده هاکافه ،هارستوران) خرد وکارهای کسب وام

 میلیون 1 مبلغ اختصاص درصد از طریق  0کاهش نرخ بهره به 

-شرکت و کشاورزان گردش در سرمایه تامین -1 ها؛بانک به یورو

منابع  و کشاورزی وزارت توسط هاتضامین آن و کشت و زرع های

 وکارهای معافیت مالیاتی کسب -3غذایی؛  مواد کیفیت و طبیعی

 ارزیابی مستمر -2ر و فرهنگ و گردشگری، هن با مرتبط دیدهآسیب

 هایبرنامه ارائه اقتصادی جهت مختلف هایبخش به وارده خسارات

 ونکمسی با هماهنگی و هاآن خسارت جبران برای حمایتی تکمیلی
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یه، اتحاد قوانین ها بابرنامه مغایرت عدم بررسی برای اروپا اتحادیه

 شود.می

 خانوار و  های مالی از کسب و کارها وایران؛ حمایت

 ریزی برای تامین اقالم اساسی مورد نیازبرنامه

 برای تومان میلیارد هزار 922 ای معادلبودجه مجموع در دولت

این مبلغ  درصد 01 که است گرفته نظر در کرونا بیماری با مقابله

 تامین بانکی منابع از آن درصد 31 و( ایبودجه) ملی منابع از

 تبدیل از نیز ملی منابع درصد 01 از مهمی بخش. شودمی اعتبار

 عتبارا تامین نیمایی نرخ با ملی توسعه صندوق دالر میلیارد یک

 میلیارد هزار 2 بسته، اعتبار تومان میلیارد هزار 01 از. شد خواهد

 0 تا 9 تسهیالت و پذیرآسیب اقشار به پرداخت بابت تومان

 میلیارد هزار 1 و( دولت سهم درصد 90) درصد 4 نرخ با میلیونی

 همچنین. شد خواهد پرداخت بیکاری بیمه صندوق به نیز تومان

ده ش داده اختصاص سالمت حوزه به نیز آن تومان میلیارد هزار 90

 به تتسهیال بصورت نیز بانکی منابع تومان میلیارد هزار 31. است

 .شد خواهد پرداخت درصد 90 نرخ با پذیرآسیب هایبنگاه
 توزیع و تامین تولید،دولت مربوط به  اقدامات از یدیگر بخش

 بخش و  کشور درمان بخش نیاز مورد درمانی و بهداشتی اقالم

 به توجه با جامعه نیاز مورد ضروری اقالم تامین جهت در دیگر

 و غذایی مواد) دوام کم مصرفی کاالهای برای تقاضا افزایش

 ستکشد و ماسک نظیر مصرف یکبار پزشکی تجهیزات آشامیدنی،

. بود کرده مواجه هاییچالش با را توزیع نظام که است بوده( …و

 :از عبارتند خصوص این در شده انجام اقدامات اهم

 ازنی مورد اقالم تولیدکننده واحدهای به تعطیلی مجوز عدم 

 هکنند ضدعفونی مواد و گان ماسک، جمله از کرونا با مبارزه

 عرضه لیتر هر برای تومان هزار 91 قیمت تعیین همچنین و

 تمرمس عرضه الزام و تولیدکنندگان به ضدعفونی اولیه مواد

 از بسیاری تولید خطوط کاربری تغییر راستا، این در. الکل

 واحدها این فعالیت زمان شدن شیفته سه بزرگ، واحدهای

 قالما تولیدکننده واحدهای از حمایت ویژه کارگروه تشکیل و

 افزایش ساززمینه که است بوده اساسی اقدامات بهداشتی

 دوبرابری کننده، ضدعفونی مواد تولیدات برابری 2 از بیش

 همچنین و طبی دستکش برابری 0 ماسک، برابری 1 الکل،

 رد بهداشتی و شوینده محصوالت سایر چشمگیر افزایش

 .است شده کشور سطح
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 ضروری مایحتاج تامین راستای در وارداتی شرکت 93 معرفی 

 میدان در پذیرآسیب اقشار درمانی و بهداشتی کاالهای

 ؛(کشور درمان کادر) کرونا با مبارزه

 و درصد 1 به اتیلیک الکل و ماسک ورودی حقوق کاهش 

 و روناک با مرتبط بهداشتی اقالم واردات تشریفات کلیه حذف

 و بهداشت وزارت از تاییدیه اخذ به یندآفر این شدن محدود

 درمان؛

 درخصوص 2/90/9712 تاریخ در بازار تنظیم ستاد مصوبه 

 اساسی کاالهای و شوینده اقالم درصد 12 عرضه افزایش

 ی،ازنجیره هایفروشگاه در( روغن و شکر برنج، گوشت، مرغ،)

 ؛... و بارتره و میوه میادین

 نقل و حمل و لجستیک توزیع، اقالم، تامین در توقف عدم 

 مورد بهداشتی و شوینده مواد عمومی، ارزاق اساسی، کاالهای

 ظارتن تشدید نیز و بازار تنظیم ستاد مصوبه طبق مردم نیاز

 بازارها. در

 

 یاکارخانه صنایع بر کرونا اثرگذاری هایکانال 
 کشور صنایع بر آن منفی اثرات و

شوک ناشی از انتشار ویروس کرونا اقتصاد کشورهای مختلف 

زنجیروار تحت تاثیر تمی و سصورت سیهجهان از جمله ایران را ب

قرار داده است. ماهیت سیستمی این شوک ناشی از لزوم شناسایی 

های مختلف مابین بخشهای سرایت فیکانال»و « ابعاد انتشار»

در راستای به حداقل رساندن آثار آن بر حوزه تولید « اقتصادی

 است. 

عنوان موتور رشد اقتصادی، با توجه به نقش بخش صنعت به

حداکثری این بخش با حفظ توان تولید آن، عامل مهمی  آوریتاب

 ابهای کشور بویژه بخش خدمات است. برای تحرک سایر بخش

شیوع ویروس کرونا بخش صنعت و معدن کشور با  اینحال، با

بواسطه  های تولیدتامین نهاده -9های جدیدی در سه حوزه چالش

های و دشواری تامین نهاده اخالل در زنجیره تامین جهانی

مواد و محصوالت صنعتی و  کاهش تقاضای صادراتی -0؛ وارداتی

های تجاری ناشی از شیوع معدنی ناشی از اعمال محدودیت

نظیر بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه، کاهش ویروس کرونا 

قیمت نفت و برخی از اقالم صادراتی به دلیل وجود مازاد عرضه 

ن تریرکود اقتصادی چین )بزرگ در نتیجه مللالدر سطح بین

(، کاهش کننده جهانترین مصرفو بزرگ شریک تجاری ایران

گذاری در نتیجه وجود مصرف جهانی و تاخیر در تصمیمات سرمایه

 در اندازه بازار داخل تغییر -7نااطمینانی از شرایط اقتصاد جهانی؛ 

م و کم دوام )به بواسطه کاهش تقاضا برای کاالهای مصرفی بادوا

در نتیجه کاهش درآمد استثنای مواد غذایی و آشامیدنی و دخانی( 

بخش بزرگی از جمعیت کشور با کوچک شدن حوزه فعال بخش 

و افزایش تقاضا برای محصوالت غذایی و آشامیدنی، خدمات 

 .ه استمحصوالت بهداشتی و مرتبط با سالمت و درمان مواجه شد

ی گیرعدم بهرهو  واحدهای صنعتی تامین مالیتشدید مشکالت 
 91-کوویداز دیگر پیامدهای  گذاری مستقیم خارجیاز سرمایه

است که با توجه به وجود این مشکالت در بخش صنعت پیش از 

گسترش این بیماری در کشور، از اهمیت کمتری نسبت به سه 

 موضوع دیگر برخوردار است. 

 منفی شیوع ویروس کرونا بر بخشی از تبعات توانبنابراین می

های صنعتی کشور را از دو ناحیه واردات کاالهای عالیترشته ف

 ای )عرضه و تقاضای میان صنایع(ای و ارتباطات بین رشتهواسطه

 عنوان شاخصی از تقاضای داخلی، برآورد نمود. به

 ایتبعات کرونا از کانال واردات کاالهای واسطه 

رابر پذیری باال در بهای با درجه آسیبفعالیتبرای شناسایی رشته 

ستانده و سهم کاالهای -اخالل در زنجیره تامین، از جدول داده

ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن ای در تولید آنواسطه

 است که: 

  مربوط بهای اقتصاد درصد واردات کاالهای واسطه 12حدود 

 و قطعات -0، آنآهن، فوالد و محصوالت  -9هفت فعالیت 
 و طبیعی گاز توزیع -7 ،موتوری نقلیه وسایل الحاقی لوازم

 -1 ،اساسی کائوچویی و پالستیکی مواد -4 مربوط، خدمات

 کاربرد با آالتماشین -1 زراعت، از حاصل محصوالت سایر
 1.9است که خالق  هوایی نقل و حمل خدمات -3  و عام

  باشند.ستانده کل اقتصاد میارزش درصد از 

 یازده  مربوط بهای درصد واردات کاالهای واسطه 04.1 حدود

 کاربرد با تجهیزات و آالتماشین سایر -9فعالیت شامل 
 مواد -7 ،حیوانی و گیاهی هایچربی و هاروغن -0 ،خاص

 -1 عمومی، هایاقامتگاه خدمات -4 ،اساسی شیمیایی
 و کاغذ کاغذ، خمیر -1 ،الکتریکی هایدستگاه و آالتماشین

 سایر -3 ،مربوط کاالهای و چاپی اوراق کاغذی، محصوالت
 -1 ،پالستیکی و الستیکی محصوالت -2 ،غذایی محصوالت

 آبی نقل و حمل خدمات -99  و شکر و قند -92 بنزین،

 درصد ارزش ستانده کل اقتصاد است. 1.3است که خالق 
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  ،ًدرصد 31 حدودبا توجه به بندهای قبل مبرهن است که اوال 

هایی مورد در فعالیت کشوربه  ایواسطه کاالهای واردات از

اقتصاد را  کل دهنستا درصد 91گیرند که استفاده قرار می

 یهای صنعترشته فعالیت سهمکنند و در این میان ایجاد می

های اقتصادی در دو بخش خدمات و نسبت به سایر فعالیت

درصد واردات کاالهای  01بالغ بر  ثانیًا،است.  البغ کشاورزی،

 از درصد 24 حدودای بصورت مستقیم برای خلق واسطه

 گیرد. مورد استفاده قرار می کشور دهنستا

  ایپیوندهای بین رشتهتبعات کرونا از کانال 

بخشی از تقاضای داخلی برای تولیدات صنعتی و معدنی ناشی از 

د بخش از پیونرو، در این دست است. از اینتقاضای صنایع پایین

های صنعتی به عنوان یک پسین و پیشین میان رشته فعالیت

 ت.استفاده شده اسپراکسی برای اثرگذاری کرونا بر تقاضای داخل 

 نتایج حاکی از آن است که:

 «تولید وسایل نقلیه موتوری»و « صنایع غذایی و آشامیدنی» 

پذیری بیشتری از اخالل زنجیره تامین خواهند برد. آسیب

درصد ارزش افزوده این دو رشته فعالیت،  30زیرا حدود 

ای مورد نیاز است که حاکی مربوط به تامین کاالهای واسطه

ها به فرآیند تامین است. در حالیکه تنها از وابستگی باالی آن

 97و « صنایع غذایی و آشامیدنی»درصد از محصوالت  3

ان عنو به« تولید وسایل نقلیه موتوری»درصد از محصوالت 

و  گیردها مورد استفاده قرار میکاالی واسطه در سایرفعالیت

های صنعتی ها بر سایر فعالیتاز این منظر اثرگذاری آن

 .شودمحدود تلقی می

 تولید »های محصوالت تولیدی و وارداتی رشته فعالیت

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی، »، «آالت و تجهیزاتماشین

 «تولید چوب و محصوالت چوبی»و « انتشار و چاپ و تکثیر

بیشترین سهم را در زنجیره تامین سایر صنایع دارند، بنابراین 

ای هها اثرات معناداری بر سایر رشته فعالیتنوسان تولید آن

 صنعتی خواهد داشت.

، «تولید محصوالت از الستیک و پالستیک»های رشته فعالیت

اغذی، انتشار و تولید کاغذ، محصوالت ک»، «تولید منسوجات»

 به عالوه بر وابستگی باال« تولید فلزات اساسی»و « چاپ و تکثیر

 های سایر صنایع داشتهزنجیره تامین، نقش موثری در تامین نهاده

  شود. و استراتژیک محسوب می
 

 

. میزان اثرگذاری و اثرپذیری صنایع بر یکدیگر از منظر عرضه 0جدول 

 و تقاضا

 فعالیت

کاالی سهم هزینه 

واسطه از ارزش 

 ستانده

سهم فعالیت )با 

احتساب واردات( در 

تامین کاالی واسطه 

 هاسایر فعالیت

توليد محصوالت غذائی و 
 آشاميدنی

27 High risk 2 Law risk 

 High risk 19 Law risk 27 توليد وسايل نقليه موتوری 

 High risk 72 Law risk 21 توليدچرم و محصوالت چرمی

توليدمحصوالت از الستيک و 
 پالستيک

27 High risk 39 High risk 

 High risk 13 High risk 91 توليد منسوجات

 High risk 29 High risk 91 توليدفلزات اساسی

 High risk 77 Law risk 91 توليد محصوالت فلزی فابريکی

توليدکاغذ و محصوالت کاغذی ، 
 انتشار ، چاپ و تکثير

92 High risk 171 High risk 

توليدساير فرآورده های حاصل از 
 تصفيه نفت

96 Med risk 27 Law risk 

 Med risk 11 Law risk 96 توليد مواد و محصوالت شيميائی 

توليد ساير ماشين آالت و 
 دستگاههای برقی

92 Med risk 62 Med risk 

 Med risk 67 Med risk 92 توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 Med risk 26 Law risk 92 توليد مبلمان و ساير مصنوعات

 Med risk 179 High risk 91 توليد ماشين آالت و تجهيزات

 Med risk 177 High risk 97 توليد چوب و محصوالت چوب

توليد راديو ، تلويزيون و وسايل 
 ارتباطی

63 Med risk 72 Law risk 

توليد فراورده های نفتی 
 )پااليشگاه ها(

62 Med risk 19 Law risk 

توليد ابزار پزشکی ، اپتيکی و 
 ابزاردقيق

67 Med risk 92 Med risk 

توليد ساير محصوالت کانی 
 غيرفلزی

67 Med risk 26 High risk 

 Law risk 17 Law risk 21 توليد پوشاک

 Law risk 1 Law risk 91 توليد محصوالت از توتون و تنباکو

 Law risk 31 High risk 76 استخراج ساير معادن

  پذیری بصورت یکنواخت در نظر گرفته شده است.درجه ریسک

 .9711سال  به روز شده ستانده -ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس جدول داده

 ایواسطه کاالهای و اولیه مواد تامین با مرتبط تهدیدات وجود

 بازارهای تحدید همراه با داخلی تقاضای تضعیف نیز ووارداتی 

ویروس  ناشی از سیستمی شوک المللیبین آثار سبب به صادراتی

 است بدیهی. است تولید بر مضاعفی کاهشی آثار دارایکرونا 

های تولیدی به بیش از مقدار تولید در سال گذشته فعالیت توسعه

د خواه کاهش را تولید بر انقباضی آثار پس از دفع این بیماری

داخل و  با اهتمام در تعمیق ساخت اقتصاد زاییدرون یارتقا .داد
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 سازیمتنوع ومداومت در اجرای نهضت ساخت داخل از یکسو 

با تکمیل و توسعه زنجیره تولید  واردات کاهش راستای در تولید

 دجدی محصوالت به توجه و همچنین،محصوالت صنعتی و معدنی 

ر های قابل پیگیری داز سیاست کشور رد پتاسیل دارای صادراتی

 مواد حوزه در جدید تقاضاهای با توجه به. است 9711سال 

 محصوالت صنایع و ، داروماسک ها،شوینده کننده،ضدعفونی

ازار پس از تامین ب صنایع این به ویژه صادراتی نگاه ،بنیان دانش

 سایر در صادرات دیدتح از ناشی فشارهای تواندمیداخل، 

 دایجا اساس این بر. نماید خنثی حدودی تا را صنعتی بخشهای

 اهکوت در صنایع این توسعه به ویژه توجه نیز و فوری هایمشوق

 .است اهمیت با بسیار مدت

 هایتحریم تداومبا توجه به محدودیت منابع ارزی بواسطه 

 صادراتناشی از  ارزی منابع کاهش نفت و بهای کاهش ،یکجانبه

 کاالهای و اولیه مواد تامین برای نیاز مورد ارز تامین ،غیرنفتی

از دیگر  مدت کوتاه دوره در صنعت بخش ای مورد نیازواسطه

 تامین برای ریزیبرنامه که شودمی تلقیهای تولید محدودیت

 حائز اهمیت است. بسیار آن موثر

 

 و  صنعتی محصوالت تولید بر کرونا اثرات
  ایران در منتخب معدنی

 ور درکش اولین بیماران مبتال به کرونا درشناسایی با توجه به 

سرعت شیوع آن در کشور، اولین تاثیر این  و 9712اسفند ماه 

بیماری بر اقتصاد ایران در کاهش تقاضای خانوار برای کاالهای 

مصرفی بادوام نظیر خودرو، لوازم خانگی، مبلمان و کاالهای 

ن از آ پس مصرفی کم دوام نظیر پوشاک و منسوجات نمایان شد.

نیز، تقارن شیوع ویروس کرونا با تعطیالت نوروز در کشور و اجرای 

های ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعطیلی اصناف سیاست

، موجب کاهش 9711و واحدهای تولیدی تا پایان فروردین ماه 

ن تبعات منفی ای سنجشرو، به منظور از این تولید در کشور شد.

عتی، روند تولید ماهانه محصوالت صنعتی تولیدات صنبیماری بر 

مبنای ارزیابی قرار گرفت.  9713تا  9710های منتخب در سال

های فروردین، ماهنسبت تولید محصوالت صنعتی منتخب در 

 9713تا  9710 اردیبهشت و خرداد به کل تولیدات سال طی دوره

در محصوالت صنعتی منتخب دهد متوسط تولید نشان می

درصد بوده است که این امر عمدتا بواسطه  1.4ماه حدود فروردین 

های تولیدی در تعطیالت نوروز است. کاهش حجم فعالیت

رود اثرات منفی آن بر تولید محصوالت صنعتی ، انتظار میبنابراین

 و معدنی منتخب کمتر باشد. 

تولید محصوالت منتخب صنعتی و معدنی در  متوسط سهم. 7جدول 

 )درصد( 9710-13 ولیدات سال طی دورههر ماه از کل ت

دوره 

 زمانی
1917 1919 1912 1916 1919 1912 

متوسط 

 دوره

 9.2 9.6 9.1 9.9 9.2 9.3 9.7 فروردین

 1 1.9 3.2 3.7 1.9 1.2 3.3 اردیبهشت

 1.9 3.2 3.9 3.3 11.3 11.2 3.2 خرداد

. متوسط سهم تولید محصوالت صنعتی و معدنی منتخب در 4جدول 

 9713تا  9710های فروردین ماه سال

 عنوان
متوسط 

 سهم
 عنوان

متوسط 

 سهم

 9.1 کنسانتره زغالسنگ 11.2 کولر آبی

 9.1 انواع پاپوش و کفش 17.7 الياف اکريليک

 9.7 کاغذ 1.9 سموم دفع آفات نباتی

شمش خالص 
 آلومينيوم

 9.7 الکتروموتور 3.1

 3.2 پتروشيمی
روغن موتور و صنعتی 

 اولتصفيه 
6.1 

 6.9 ظروف چينی 3.6 آلومينا

 6.9 روغن نباتی 3.9 فوالد خام

LAB 3.9 6.9 اتوبوس و مينی بوس 

 6.2 چرم 3.7 ظروف شيشه ای

DMT 3.1 6.9 کاشی و سراميک 

 6.7 چينی بهداشتی 3.7 محصوالت فوالدی

 6.1 انواع سواری 3.7 سنگ آهن

 2.3 تراکتور 2.1 شيشه جام

 2.3 پودر شوينده 2.2 نئوپان

 2.2 کارتن 2.6 کاتد مس

 2.2 کمباين 2.1 الياف پلی استر

 2.9 وانت 9.1 فيبر

 9.1 فرش ماشينی
نخ سيستم پنبه ای و 
 ترکيبی الياف مصنوعی

2.9 

 2.7 ماشين لباسشويی 9.9 سيمان

 2.1 دارو 9.6 نخ فيالمنت پلی استر

 2.7 يخچال و فريزر 9.9 الستيک خودرو

 9.1 کاميون کشنده 9.7 دوده

 های وزارت صنعت، معدن و تجارت.ماخذ: محاسبات تحقیق بر اساس داده

الیاف »، «کولر آبی»در میان محصوالت منتخب صنعتی 

و در « LAB»، «پتروشیمی»، «سموم دفع آفات نباتی»، «اکریلیک

، «شمش خالص آلومینیوم»محصوالت معدنی منتخب نیز 

با بیشترین آسیب مواجه هستند. زیرا  «خامفوالد »و « آلومینا»
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نسبت تولید این محصوالت به تولید کل سال در فروردین ماه 

 باشد.درصد می 2.7بیش از متوسط یکنواخت ماهانه  یعنی 

با توجه به نامشخص بودن زمان اتمام این بحران در کشور و 

رای ببه شرح زیر چهار سناریو منظور برآورد میزان کاهش تولید، هب

  در نظر گرفته شده است:نحوه فعالیت واحدهای صنعتی 

 نیمه تعطیل بودن نیمه دوم فروردین؛ -9

 ها تا پایان اردیبهشت؛استمرار نیمه تعطیلی بنگاه -0

 ها تا پایان نیمه اول خرداد؛استمرار نیمه تعطیلی بنگاه -7

 ها تا پایان خرداد ماه.استمرار نیمه تعطیلی بنگاه -4

بر آن است که مدت فعالیت اقتصادی در طول عالوه بر آن، فرض 

هفته انجام شده و نیمه تعطیل بودن به معنای  10یکسال در 

درصد از تولید یک هفته با فعالیت کامل است. بنابراین،  12تولید 

یب ای به ترتنیمه تعطیل بودن یک ماه و نیمه تعطیلی دو هفته

غیراضطرار  درصدی تولید یک ماه در شرایط 92و  42باعث کاهش 

است. بر این اساس اثر کاهش تولید در هر یک از سناریوها به 

درصد بوده و در راستای جبران  1.3و  1، 4.0، 2.2ترتیب برابر با 

های سال پس از دفع بایست تولید سایر هفتهاین کاهش می

درصد رشد کند تا میزان  92.1و  2.7، 1.9، 0بیماری به ترتیب 

د. رس 9712داقل به سطح تولید سال ح 9711تولید در سال 

مسلم است که پیگیری نرخ رشد اقتصادی متناظر با اهداف 

های مذکور افزایش نیازمند آن است که نسبت« جهش تولید»

  تجربه کنند.بسیار باالتری را 
 

 سیاستی و ارائه راهکارهای بندیجمع 

 :استهای قبل به شرح زیر قابل توجه اهم موارد ذکر شده در بخش

  شیوع ویروس کرونا در منطقهMENA  توام با کاهش قیمت

میلیارد  991نفت منطقه خاورمیانه موجب خسارت برآوردی 

شده است که  0202دالری در این منطقه در دهه اول آوریل 

این امر تهدیدی برای بازارهای صادراتی کشور با توجه به 

تمرکز بر بازار کشورهای همسایه است. عالوه بر آن، اقدامات 

ری و افزایش میزان استخراج عربستان برای توسعه معدنکا

موجب افزایش درآمدهای این کشور و نتیجتا  طال از معادن

زنی آن در کاهش قیمت نفت خواهد باال رفتن قدرت چانه

 شد.

  آوریل  1از دیگر تحوالت صنعتی و تولیدی در هفته منتهی به

های فوالدی اروپا، افزایش تقاضا برای تعطیلی غول، 0202

های تشویقی این تحادیه اروپا و سیاستداروی کرونا در ا

های داروساز جهت تولید این محصوالت از اتحادیه به شرکت

های موجود برای ارتقای صادرات صنعت فوالد جمله فرصت

بنیان برای تولید های داروساز و دانشایران و حرکت شرکت

های مربوط به شناسایی و ی کرونا و دستیابی به فناوریدارو

  باشد.ونا میدرمان کر

  بخش اقتصادی )شامل بانکداری، خدمات  99ویروس کرونا بر

مالی و بیمه؛ منابع طبیعی و انرژی؛ بهداشت و درمان؛ فناوری 

پیشرفته و ارتباط از راه دور؛ رسانه و سرگرمی؛ بخش عمومی؛ 

ها؛ ای؛ مدارس و دانشگاهخرده فروشی؛ صنایع کارخانه

مل و نقل( و در چهار حوزه ها و موسسات خیریه و حانجمن

اثرگذار است.  نیروی کار، عملکرد، زنجیره تامین و درآمد

بر دو بخش  91-وارده ناشی از بحران کووید بیشترین زیان

در  شودبینی میقل بوده و پیشای و حمل و نصنایع کارخانه

رشد اقتصادی آتی هفته  4صورت استمرار این بیماری در 

ای آن رشد هفته 90با ادامه  واحد درصد و 7.9جهان 

واحد درصد کاهش یابد. بیشترین  1.0اقتصادی جهان 

کاهش رشد اقتصادی در این دو سناریو نیز در کشور آمریکا 

 رخ خواهد داد.

  تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در چین و

سایر کشورهای درگیر ویروس کرونا موجب اخالل در زنجیره 

رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای  در نتیجهتامین جهانی و 

مواد و محصوالت معدنی )فوالد، مس، روی، آلومینیوم و 

گیری رود در صورت ادامه همهنیکل( شده است و انتظار می

های قرنطینه خانگی و این بحران و استمرار اجرای طرح

گذاری اجتماعی قیمت این محصوالت در جهان با روند فاصله

ه یابد. البته توجه به این نکته ضروری است که کاهشی ادام

بازگشایی و شروع به کار مجدد کارخانجات چین به عنوان 

کننده جهان عامل موثری بر کاهش تبعات ترین مصرفبزرگ

 منفی بر روند قیمتی این محصوالت است. 

 ؛ های تولیدشیوع ویروس کرونا از طریق اخالل در تامین نهاده

اتی؛ تغییر در اندازه بازار داخل؛ تشدید کاهش تقاضای صادر

گیری از نیاز به نقدینگی واحدهای صنعتی و عدم بهره

بر بخش صنعت  (FDI)گذاری مستقیم خارجی سرمایه

 به صنعتآنجا که دو مورد آخر، مشکل مبتالاثرگذار است. از 

 کشور بوده است، بنابراین بیشترین خسارات وارده بر این

 -بخش از سه کانال اول خواهد بود. با توجه به جدول داده

جهیزات تستانده، صنایع خودرو، فوالد، الستیک و پالستیک، 
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سازی، کاغذ، مواد و محصوالت غذایی و ماشینالکترونیک، 

-شیمیایی بیشترین آسیب را از ناحیه تامین کاالهای واسطه

تولید  هایرشته فعالیتای وارداتی متحمل خواهند شد. 

محصوالت از الستیک و پالستیک، تولید منسوجات، تولید 

کاغذ، محصوالت کاغذی، انتشار و چاپ و تکثیر و تولید فلزات 

اساسی عالوه بر وابستگی باال به زنجیره تامین، نقش موثری 

 رو استراتژیکهای سایر صنایع داشته و از ایندر تامین نهاده

 قرار گیرند. بایست مورد توجهمحسوب شده و می

  به منظور سنجش تبعات منفی این بیماری بر تولیدات

صنعتی، روند تولید ماهانه محصوالت صنعتی منتخب در 

مبنای ارزیابی قرار گرفت. نسبت  9713تا  9710های سال

های فروردین، تولید محصوالت صنعتی منتخب در ماه

تا  9710ولیدات سال طی دوره اردیبهشت و خرداد به کل ت

دهد متوسط تولید محصوالت صنعتی نشان می 9713

درصد بوده است که این  1.4منتخب در فروردین ماه حدود 

های تولیدی در امر عمدتا بواسطه کاهش حجم فعالیت

 رود اثرات منفی آنتعطیالت نوروز است. بنابراین، انتظار می

بر تولید محصوالت صنعتی و معدنی منتخب کمتر باشد. در 

الیاف »، «کولر آبی»صوالت منتخب صنعتی میان مح

« LAB»، «پتروشیمی»، «سموم دفع آفات نباتی»، «اکریلیک

شمش خالص »و در محصوالت معدنی منتخب نیز 

با بیشترین آسیب « فوالد خام»و « آلومینا»، «آلومینیوم

مواجه هستند. زیرا نسبت تولید این محصوالت به تولید کل 

ز متوسط یکنواخت ماهانه  یعنی سال در فروردین ماه بیش ا

 باشد.درصد می 2.7

  با توجه به نامشخص بودن زمان اتمام این بحران در کشور و

منظور برآورد میزان کاهش تولید، نحوه فعالیت واحدهای به

صنعتی در چهار سناریو نیمه تعطیل بودن نیمه دوم 

؛ تها تا پایان اردیبهشفروردین؛ استمرار نیمه تعطیلی بنگاه

ها تا پایان نیمه اول خرداد و استمرار نیمه تعطیلی بنگاه

ها تا پایان خرداد ماه در نظر استمرار نیمه تعطیلی بنگاه

گرفته شده است. عالوه بر آن، فرض بر آن است که در صورت 

درصد تولید در  12نیمه تعطیلی واحدها، میزان تولید معادل 

کاهش تولید در هر شرایط معمولی است. بر این اساس اثر 

درصد  1.3و  1، 4.0، 2.2یک از سناریوها به ترتیب برابر با 

 جهش راهبرد تحقق راستای در است بدیهی شود.برآورد می

 جادای برای بایست تمهیدات وسیعیمی جاری سال در تولید

 .گیرد قرار توجه مورد آتی هایماه اقتصادی در رشد

گذاری صنعتی دو گلوگاه مهم ایهمبا توجه به اینکه تولید و سر

شود باشد، پیشنهاد میمی 91-پذیر در نتیجه بحران کوویدآسیب

دولت به موازات ارائه تسهیالت مستقیم که از طریق رشد پایه 

افزایش نرخ تورم و کاهش تقاضای داخلی را به دنبال پولی بوده و 

 انخواهد داشت، از ابزارهای زیر جهت تقویت تولید و ارتقای جری

 :گذاری بهره گیردپول و سرمایه

  بخشیاز محل عرضه « گذاری صنعتیصندوق سرمایه»ایجاد 

و دولتی و عمومی  های وابسته به بخششرکتاز سهام 

-گذاری در حلقهتوسعه سرمایه تخصیص منابع مربوطه برای

صنایع خودرو، فوالد، الستیک و های مفقوده زنجیره تولید 

جهیزات الکترونیک، کاغذ، مواد و سازی، تپالستیک، ماشین

 دارایآشامیدنی  غذایی و  محصوالت شیمیایی، صنایع

 ی؛داتای واربیشترین آسیب از ناحیه تامین کاالهای واسطه

  الزام صندوق نوآوری و شکوفایی به در اولویت قراردادن

بنیان فعال در حوزه های دانشاعطای تسهیالت به شرکت

مربوط به شناسایی، کنترل و درمان های دارو و خالق فناوری

صادراتی موجود و های بیماری کرونا با توجه به مزیت

 همچنین، تسهیل فرآیندهای مربوطه توسط این صندوق؛ 

 با اهتمام در اجرای نهضت ساخت  اقتصاد زاییدرون یارتقا

 واردات کاهش راستای در تولید سازیمتنوع وداخل از یکسو 

 یره تولید محصوالت صنعتی و معدنی؛با تکمیل و توسعه زنج

  با توجه به کاهش درآمدهای دولت و نتیجتا کاهش بودجه

روی محصوالت به منظور تحریک تقاضای پیشعمرانی، 

ال او: شودپیشنهاد میصنعتی از این ناحیه، انجام این موارد 

قابل واگذاری به بخش خصوصی عمرانی های طرحواگذاری 

عرضه سهام های جدید عمرانی از طریق تعریف طرحو ثانیا، 

 های پروژهصندوق گیری از ظرفیتبا بهرهو  در بورس هاپروژه

 موجود در بورس؛

  های تامیناجرای سیاستافزایش تقاضای مصرفی خانوار با 

مالی طرف تقاضا بویژه در خصوص کاالهای تولیدی با 

وجه ت)نظیر مبلمان، پوشاک و...( با وابستگی محدود وارداتی 

ترین  ماه سال برای به کاهش فروش در اسفند ماه )پرفروش

 این اقالم(؛ 

  خدمات مرتبط با فروش اینترنتی در شرایط حداکثری توسعه

در راستای  سازی توسعه دائمی این خدماتزمینهو کنونی 

داخل.تقویت بخش تقاضای 
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 :1پیوست 

 اونس بر دالر( –)تن بر دالر  0202روند تغییرات قیمت مواد و محصوالت معدنی از ابتدای ماه ژانویه تا انتهای مارس  -

 شرح

 آوریل مارس فوریه ژانویه

W1 W2 W3 W4 
متوسط 

 رشد
W1 W2 W3 W4 

متوسط 

 رشد
W1 W2 W3 W4 W5 

متوسط 

 رشد
W1 

 9فوالد
 623.9 699.9 622.3 697.6 مقدار

7.3- 
667.1 669 663.1 621.1 

1.1 
627.3 623.3 213.9 216.9 611 

7.2- 
671 

 -1.3 9.7 -7.9 -1.7 -9.3 -7.1 7 1.1 7 7.3 -7.9 -7 7.7 -7.2 تغییر%

 9مس
 6932.6 9176.9 9731.3 9193.1 مقدار

7.9- 
6923.3 6227.6 6291.9 6969.1 

7.6- 
6921.7 6611 2112.7 2291.6 2379.2 

2- 
2311 

 1.2 1.9 -2.2 -1.2 -9 7.6 -7 7.6 1.1 -7.1 -2.7 -7.6 1.3 -7.2 تغییر%

 9آلومینیوم
 1267.6 1311.2 1373.7 1313.1 مقدار

1.7- 
1279.7 1292.9 1277.2 1277.9 

7.2- 
1277.9 1931.9 1929.6 1662.9 1692.3 

7.3- 
1217 

 -7.3 -1.6 -6.2 -7.9 -1.3 1.1 -1.1 -1 7.9 -1.2 -9.2 7.7 -7.6 -7.7 تغییر%

 9روی
 7773.3 7913.1 7936.2 7993.1 مقدار

1.6- 
7777.9 7161.2 7127.3 7791.1 

7.6- 
7771.2 1137.9 1311.7 1321 1329.2 

1.2- 
1339.1 

 7.2 1.3 -7.2 -2.6 -1.6 -1.2 -2.3 -7.1 -1.1 -1.9 -2.1 7.6 7 1.3 تغییر%

 9نیکل
 17216 19926 12797 19111.71 مقدار

9.7- 
19771 19712 17337 17262 

1.6- 
17216 17296 11277 11772 11969 

7.3- 
11767 

 -7.1 1.2 -2.2 -9 -7 7.1 -9.9 -1.2 7.6 7.6 -9.3 -7.2 7.7 2.9 تغییر%

آهن سنگ
0 

 12 17.22 12.31 19.69 مقدار
7.7 

31.96 32.39 39.27 31.13 
9 

31 17.9 33.21 37.93 37 
7- 

39.96 

 1.9 -7.6 -9.1 -7 1.6 -7.7 9.7 1.3 9.1 -19.1 1.2 -7.6 1.9 7.7 تغییر%

 7طال 
 1623 1661.1 1661.7 1699.2 مقدار

17.32 
1692.6 1627.3 1972.2 1929.2 

17.79 
1927 1979.1 1213.7 1612.2 1976.7 

19.29- 
1923 

 7.2 -7.6 -9.7 3.9 1 7.7 -7.7 -7.7 -7.6 7.1 -1.7 -7.6 7.3 -7.1 تغییر%

  Source: 1- www. Tgju.org 

              2-www.market.bosinessissinsider.com 

            3- www.gold.org 
 

 

 


