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The coronavirus crosses countries’ borders and affects human life. Businesses have not
been spared from this impact, and this crisis, as an unforeseen event, has created opportunities and threats for businesses. Businesses in Iran have not been spared from this
impact, and the existence of oppressive sanctions has narrowed the circle for businesses. Due to the fact that during the Corona crisis, many interviews, reports and analyzes
were conducted in the country about the available solutions to deal with this virus. The
aim of the present study is to investigate the existing discourse space on these strategies
and to provide classification of these discourses to support businesses. The present research method is qualitative, which was obtained after studying the discourse space of
70 speech witnesses, which after open and pivotal coding became 27 sub-categories and
4 main categories, including creative, supportive, reinforcement and forgiveness strategies. The present research method is qualitative, which was obtained after studying the
discourse space of 70 speech witnesses, which after open and pivotal coding became
27 sub-categories and 4 main categories, includin creating, supporting, empowering
and forgiving strategies to boost business advantages during Covid 19. Research findings
show that in the first phase of the disease, reduction or remission policies are effective,
and in the second phase, supportive policies are important, because the situation must
improve. In the third phase of the disease, it is better to take strengthening measures
so that businesses can move towards stability and the mechanisms of development are
appropriate for the fourth phase of the disease. At the end of this manuscript, long-term
solutions for supporting businesses during the Covid-19 pandemic has been suggested.
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مقاله پژوهشی
گفتمان موجود در مورد راهکارهای دولت برای تقویت مزیت رقابتی کسب وکارها
در دوران کووید19-
*طیبه نیکرفتار

1

بوکار جدید ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .1گروه کارآفرینی کس 

تاریخ دریافت 23 :تیر 1399

تاریخ پذیرش 07 :مهر 1399

تاریخ انتشار 10 :مرداد 1400

کلیدواژهها:

بحران کووید،19-
کسبوکارها،
راهکارهای دولت

بحران کرونا مرزهای کشورها را طی میکند و زندگی انسانها را تحت تأثیر قرار میدهد .کسبوکارها از
این تأثیر بینصیب نماندهاند و این بحران به صورت یک حادثه پیشبینی نشده منجر به ایجاد فرصتها و
تهدیدهایی برای کسبوکارها شده است.دردوره بحران کرونا ،مصاحبهها ،گزارشها و تحلیلهای زیادیدر
کشور در مورد راهکارهای موجود برای برخورد با این ویروس مطرح شد .هدف مطالعه حاضر بررسی فضای
گفتمان موجود در مورد این راهکارها و ارائه طبقهبندی از این گفتمانها برای حمایت از کسبوکارهاست.
روش پژوهش حاضر ،کیفی به صورت تحلیل تم است .در پژوهش حاضر ،ابتدا گفتمانهای موجود (یعنی
دیدگاههای گوناگون در مورد موضوع پژوهش) مورد مطالعه قرار گرفت .هفتاد شاهد گفتاری یا گزاره
استخراج شد .این گزارهها توسط محقق و چهار خبره دانشگاهی غربالگری شدند و مطالب تکراری و مشابه
حذف شده و درنهایت 27 ،گزاره جمعآوری شد که نمایانگر تنوع و گوناگونی پیشنهادها در فضای گفتمان
است .سپس کدگذاری باز و محوری انجام شد .نتیجه این کدگذاریها ایجاد  27مقوله فرعی و چهار مقوله
اصلی شامل راهکارهای ایجادی ،حمایتی ،تقویتی و بخشودگی برای تقویت مزیت کسبوکارها در دوران
کووید 19-است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که در فاز اول بیماری ،سیاستهای کاهش یا بخشودگی
مؤثر است و در فاز دوم ،سیاستهای حمایتی اهمیت مییابد ،چرا که بایستی شرایط به سمت بهبود برود.
در فاز سوم بیماری ،بهتر است اقدامات تقویتی انجام پذیرد تا کسبوکارها به سمت ثبات پیش روند و در
سازوکارهای ایجاد برای فاز چهارم بیماری مناسب است .در پایان این نوشتار ،راهکارهای بلندمدت برای
حمایت از کسبوکارها در دوران کووید 19-پیشنهاد شده است.

* نویسنده مسئول:
دکتر طیبه نیکرفتار
بوکار جدید.
نشانی :تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده کارآفرینی ،گروه کارآفرینی کس 
پست الکترونیکیnikraftar@ut.ac.ir :
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مقدمه
با تشدید رقابت جهانی ،شرکتها به استراتژی
بوکار روی آوردهاند .در حال حاضر ،افراد
جدید کس 
و شرکتهای گوناگون در سراسر دنیا با هدف به
دست آوردن مزیت رقابتی به شدت فعالیت میکنند
(گوندای و همکارن.)2011 ،
حضور ویروس کرونا در کشور به عنوان یک اتفاق
پیشبینی نشده این رقابت را تحت تأثیر قرار خواهد
داد .همهگیری ویروس کرونا نزدیک به یکسوم
جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
همه موافقند که دولتها در ابتدا برای نجات جان
انسانها باید به سرعت عمل کنند و اثرات منفی
این بیماری را بر اقتصاد کاهش دهند؛ بنابراین
اقتصاددانان و کارشناسان در سراسر جهان به دنبال
طراحی سیاستها و دستورالعملهای معجزهآسا
هستند تا از تأثیر اقتصادی این بیماری بکاهند
(نیکرفتار و ضیا.)1399 ،
درحالیکه اغلب بحث در مورد تأثیر این طوفان
همهگیر است ،اما باید در نظر داشت که «این
کشورها نیستند که کاالها را خرید و فروش میکنند،
بلکه شرکتها این کار را انجام میدهند».
ویروس کرونا یا کووید 19-اقتصاد کشور را تحت
تأثیر قرار خواهد داد .این اقتصاد متشکل از مشاغل
و افرادی است که برای آن کار میکنند .احتماالً
کسبوکارهای کوچک بیش از سایر بخشها تحت
تأثیر قرار می گیرند ،چون ذاتاً آسیبپذیر هستند.
به دلیل اینکه در اواسط شیوع بیماری همهگیر
کرونا قرار داریم ،بسیار دشوار است که اثرات بلندمدت
آن را تخمین بزنیم .اگرچه در جامعه مورد توجه
بسیاری قرار گرفته است ،اما تخمین اثرات بلندمدت
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اقتصادی ،رفتاری و اجتماعی آن دشوار است.
مطالعات محدودی که وجود دارد ،نشان میدهد که
این همهگیری مهم تاریخی با بازدهی اندک داراییها
مواجه خواهد بود (جوردا و همکارن.)2020 ،
شیوع بیماری همهگیر کووید19-بسیاری از
مشاغل را مجبور به تعطیلی کرده و منجر به ایجاد
اختالل بیسابقه در تجارت در بخشهای تولید شده
است .خردهفروشان و مارکهای تجاری با بسیاری از
چالشهای کوتاهمدت ،مانند موارد مرتبط با سالمت
و ایمنی ،زنجیره تأمین ،نیروی کار ،گردش نقدی،
تقاضای مصرفکننده ،فروش و بازاریابی روبهرو
هستند.
گذراندن موفق این چالش آینده را تضمین
نمیکند ،بدین دلیل که زمانی که این همهگیری را
ت سر بگذاریم ،در دنیای کام ً
ال متفاوت از قبل از
پش 
شیوع قرار خواهیم گرفت .بسیاری از بازارها ،بهویژه
در زمینههای گردشگری و مهمانداری دیگر وجود
ندارند .همزمان ارتباطات برخط ،سرگرمی برخط و
فروش برخط رشد بیسابقهای میکند & (Donthu
).Gustaffson, 2020
در واقع ،با شیوع این بیماری ،شرکتها با تغییر
در صنایع ،در معرض ریسک از دست دادن مزیت
رقابتی هستند .با توجه به اینکه شعار سال 99
«جهش تولید» است باید موانع تولید رقابتپذیر را
رفع کرد .در این میان دولت نقش پررنگی در این
زمینه دارد.
در حال حاضر ،گفتمانهای مختلفی در مورد
نقش دولت در میان صاحبنظران وجو د دار د و
پژوهش حاضر به دنبال بررسی این گفتمان در
کشور است.
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 .1ادبیات موضوع
 .1. 1رقابتپذیری

خاستگاه اولیه مفهوم رقابتپذیری و استراتژی
بوکار
رقابتپذیری ،در ادبیاتی نظر مکاتب کس 
و مدیریت بازرگانی است .نظریههای نخستین
رقابتپذیری بیان میکنند که شرکتها برای بازارها
و منابع با یکدیگر رقابت میکنند و رقابتپذیری را با
نگاه به سهم بازار نسبی نوآوری یا رشد و بهکارگیری
استراتژی رقابتپذیری برای بهبود عملکردشان در
بازار میسنجند (.)Kovacic, 2007
در عصر حاضر که اقتصاد جهان به طور روزافزون
شاهد ایجاد و ادغام بازارها است ،رقابتپذیری به
دغدغه اصلی کشورهای توسعهیافته ودر حال توسعه
تبدیل شده است .علیرغم اینکه همیشه بر اهمیت
رقابتپذیری تأکید میشود ،اما فهم غلطی راجع به
این مفهوم وجود دارد.
بسیاری از مباحث حول رقابتپذیری و توسعه
اقتصادی صرفاً بر شرایط قانونی ،سیاسی ،اجتماعی
و اقتصاد کالن متمرکز است که زیربنای یک اقتصاد
موفق است .بدیهی است که سیاستهای سالم مالی و
پولی ،سیستم قانونی قابل اعتماد و کارآمد ،مجموعه
نهادهای دموکراتیک و توسعه شرایط اجتماعی بر
سالمت اقتصاد اثر میگذارد.
این شرایط جامع و الزم هستند ،اما کافی نیستند.
این شرایط ،فرصتهایی را برای خلق ثروت ایجاد
میکنند ،اما خود موجب ثروت خلق نمیشود .ثروت
عم ً
ال در سطح اقتصاد خرد تولید میشود و ریشه
در توسعهیافتگی شرکتها و کیفیت و جو محیط
بوکار در سطح اقتصاد خرد دارد که در آن
کس 
بنگاههای یک ملت با یکدیگر رقابت میکنند.

تا قابلیتها و ظرفیتهای اقتصاد خرد بهبود پیدا
نکنند ،اصالحات سیاسی ،قانونی ،اجتماعی و اقتصاد
کالن ثمری نخواهند داشت ،چرا که بهرهوری یک
کشور درنهایت ،توسط بهرهوری شرکتهای موجود
در آن کشور تعیین میشود (.)Porter, 1998
رقابتپذیری یک اقتصاد نیز وابسته به رقابتپذیری
بنگاههای است که در درون مرزهای آن اقتصا د
(کشور) قرار دارند (.)Kovacic, 2007
پورتر معتقد است که استانداردهای زندگی در
یک کشور (که بایستی حاصل رقابتپذیری ملی آن
کشور باشد) بستگی به توانایی شرکتهای موجود
در آن کشور در دستیابی به سطوح باالتر بهرهوری
در طول زمان دارد .رشد پایدار بهرهوری نیازمند این
بوکارها
است که اقتصاد موجب توانمندسازی کس 
برای کسب مزیت رقابتی شود.
در واقع ،رقابتپذیری یک ملت از بنگاههای درون
آن ملت (کشور) نشأت میگیرد؛ بنابراین عواملی که
منجر به رقابتپذیری میشوند و مختص بنگاهها
هستند ،بایستی مورد شناسایی و توجه قرار گیرند.
اندیشمندان زیادی در حوزه استراتژی و کسبوکار
بینالمللی تالش کردهاند تا به شناسایی و تحلیل
عوامل تعیینکننده رقابتپذیری با تأکید بر سطح
تحلیل بنگاه بپردازد .برای مثال ،تعدادی از آنها به
مطالعه تطبیقی بنگاههای ایاالت متحده پرداختهاند
و یا منابع مزیتهای رقابتی بنگاههای ژاپنی را
شناسایی کردهاند (.) Samanta & Sanyal, 2010
در رقابتپذیری سطح بنگاه این طور فرض میشود
که رقابتپذیری یک ملت وابسته به رقابتپذیری
بنگاههای آن است .حتی برخی از اندیشمندان
مدیریت بیان میکنند که ملتها خود رقابت
نمیکنند ،بلکه بنگاهای آنها هستند که رقابت
میکنند .هیچ شکی وجود ندارد که بنگاهها موجب
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رقابتپذیری یک کشور هستند .آنها سرچشمه خلق
ثروت هستند ( .)Garelli, 2004
در آخرين گزارش رقابتپذيري جهاني كه توسط
مجمع جهاني اقتصاد در ماه اكتبر سال 2019
منتشر شده است ،جمهوري اسالمی ايران با كسب
رتبه  99از ميان  141كشور ،نسبت به سال گذشته
ده رتبه تنزل داشته است.
همچنيندر مقايسه با بیست كشور سند چشمانداز
كه در گزارش رقابتپذيري ارزيابي شدهاند ،ايران با
دو رتبه تنزل در مقايسه با سال گذشته ،در جايگاه
هفدهم قرار گرفته است .اين در حالي است كه طبق
ماده ( )22قانون برنامه ششم توسعه ،دولت مکلف
شده است در طول سالهاي برنامه ،رتبه ايران در
شاخص رقابتپذيري جهاني را در ميان كشورهاي
منطقه سند چشمانداز به رتبه سوم ارتقا دهد و هر
سال  20درصد از اين هدف محقق شود.
نمودار شماره  ،1رتبه كشور را در گزارش
رقابتپذیری در سالهاي  2011تا  2019نشان
ميدهد .روششناسي گزارش رقابتپذيري در سال
 2018مورد بازنگري قرار گرفت و تغييراتي در
تعاريف مؤلفهها و بهويژه در روش وزندهي اركان
دوازدهگانه شاخص ايجاد شد ،بنابراین در رتبه سال
 ،2017ايران نيز پس از تطبيق با روششناسي
جديد تجديدنظر شد و از  69به  89رسيد؛ بنابراين
تنزل رتبه ايران در سال  2018نسبت به سال 2017
يك رتبه و در سال  2019نسبت به سال  ،2018ده
رتبه است (World Economic Forum, The Global
.)Competitiveness Report, 2014-2019
• نتایج این تحلیل نشان میدهد که وضعیت
کسبوکارها قبل شیوع کرونا از نظر رقابتپذیری
دچار افول شده بود .بحران موجود به عنوان یک
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حادثه پیشبینی نشده موجب تضعیف کسب وکارها
خواهد شد .دولت به عنوان عاملی که همیشه روی
رقابت کسبوکارها اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد،
میتواند نقش مهمی در فعالیت آنها ایفا کند.
• ادبیات تجربی
• تحلیل وضع موجود کسبوکارها با محوریت
کووید19-
بوکارها و
آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کس 
فعالیتهای اقتصادی در کشور را میتوان از ابعاد مختلف
بررسی کرد .نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار
مصرفی خانوارها اثرگذار است.
از سویدیگر ،با کاهش تقاضا ،بنگاههای اقتصادی،
بوکارهای کوچک تحت
بوکارها ،بهویژه کس 
کس 
تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار میگیرند .با وجود این،
تمام بخشهای اقتصادی به یک نسبت دچار رکود
لونقل،
نمیشوند .بخشهایی مانند گردشگری و حم 
ازجمله بخشهایی هستند که به سرعت تحت تأثیر
شیوع ویروس کرونا قرار میگیرند.
اصناف ،بهویژه خردهفروشی به خاطر
محدودیتهایی که باید توسط دولتها برای
مجموعههای تجاری و بازارها اعمال شود و یا به
واسطه خودقرنطینه کردن که توسط شهروندان
صورت میگیرد ،با رکود مواجه میشوند.
با وجود شیوع ویروس کرونا تاکنون شواهدی تجربی
محدودی در مورد تأثیر این وضعیت بر بنگاههای
اقتصادی وجود دارد .برخی از شواهد از نظرسنجیهای
بهدستآمده نشان میدهد که اختالالت زیادی در
کشورهای آسیبدیده وجود دارد .به عنوان نمونه به
سه مورد ،ازجمله ایران اشاره شده است.
• نظرسنجی از شرکتهای کوچک و متوسط
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نمودار  .1رتبه ایران در گزارش رقابتپذیری جهانی در سالهای 2011-2019

چینی در ماه فوریه نشان داد که یکسوم شرکتها
فقط به اندازه کافی پول برای تأمین هزینههای ثابت
به مدت یک ماه دارند و برای یکسوم دیگر نیز طی
دو ماه این منابع مالی تمام میشود و میلیونها
کسبوکار کوچک و متوسط چینی در معرض خطر
قرار دارند .گزارشی در تاریخ چهارده مارس نشان
میدهد  60درصد شرکتهای کوچک و متوسط
چینی به دلیل کاهش تقاضا از بازارهای دیگر با
مشکالت زیادی روبهرو هستند.
( �https://www.scmp.com/economy/chi
na-economy/article/3075099/coronavirus-chinas-small-factories-brace-big-hit-pan)demic

• بررسی اولیه کسبوکارهای کوچک و متوسط
ایتالیا در ماه مارس نشان داد  72درصد از شش هزار
شرکت پاسخدهنده به دلیل اُفت تقاضا یا مشکالت
لونقل و تدارکات
در طول زنجیره تأمین و یا حم 
مستقیم تحت تأثیر قرار گرفتند .بیشترین بنگاههایی
که به دلیل کاهش تقاضا تحت تأثیر قرار گرفتند ،به

ترتیب حمل و نقل  98درصد ،گردشگری  89درصد،
ُمد  79درصد و مواد غذایی  77درصد است.
(Centro Studi CAN, 2020 see https://www.
cna.it/wpcontent/uploads/2020/03/CNAINDAGINE-_-IMPATTO-CORONAVIRUS-SUL)LE-PICCOLE- IMPRESE.pdf

• بررسی اولیه کسبوکارهای ایران در ماه مارس
(اسفند) نشان میدهد که  65درصد فعالیتهای
اقتصادی با کاهش تولید و خدمات مواجه بوده است.
همچنین نتایج بهدستآمده نشان میدهد که 31
درصد فعالیتهای اقتصادی با تغییر تولید همراه
نبوده و تولید در  4درصد موارد افزایش یافته است
(.)1398 ،SENA
بنابراین کرونا ویروس میتواند به روشهای مختلف
روی اقتصاد تأثیر داشته باشد ،به غیر از کاهش تقاضا
میتواند روی تأمینکنندهها ،بازارهای مالی ،هزینهها
و سایر متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار باشد.
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 .2 .1راهکارهای دولت برای مقابله با ویروس کرونا

یک راه برای اطمینان از عدم تحریک اقتصادی
الزم در دوره کووید 19-و تحریک رقابت
کسبوکارها انجام اقدامات حمایتی محدود به زمان
است (http://www.imf.org/external/np/g20/
)pdf/2019/060519b.pdf
راهحل دیگر هدف قرار دا دن شرکتهایی
است که بیشترین اختالل را در اثر این بیماری
متحمل میشوند .این امر مانع محدودیت رقابت،
تضیف رشد بهرهوری داخلی ،تحریف بازارهای
بینالمللی و نابرابریهای اقتصادی میشودSee�(  (.
http://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlands)f%C3%B6rderung)/PDF-

در تجارت ،از چه کسی حمایت میشود نیز مهم
است .دولتها باید در صورت امکان ،طرف تقاضا
را به صورت مستقیم حمایت کنند و آنها را برای
تصمیمگیری در مورد هزینه پولهای دریافتی ،آزاد
بگذارند .این درست برعکس حمایت از مصرف کاالها
یا خدمات خاص (به عنوان مثال ،یارانه سوختهای
فسیلی یا خریدهای سوبسیدشده از محصوالت
محلی) است که میتواند قیمتها را تحریف کند،
سیگنالهای نادرستی را به تولیدکنندگان بفرستد و
باعث کاهش انتخاب برای مصرف شود.
حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز
بسیار مهم است ،چرا که این کسبوکارها کمترین
توانایی را برای مقابله با شوکهای بزرگ اقتصادی
دارند ،درحالیکه تأثیر بسزایی بر تجارت جهانی
ندارند ،ولی میتوانند اشتغال و ثبات اجتماعی را
تحت تأثیر قرار دهند .البته باید توجه داشت که
سیاستهای کوتاهمدت دولت برای حمایت از

100

کسبوکارها نباید اهداف بلندمدت آن را خدشهدار
کند (.)OECD, 2020b

 .2روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ،کیفی است .در پژوهش
حاضر ،ابتدا فضای گفتمان در مورد موضوع پژوهش
مورد مطالعه قرار گرفت .فضاي گفتمان عبارت است از
مجموعهاي از مطالب متنوع و گوناگون مرتبط با موضوع
که در ميان اهالي گفتمان ،يعني افرادي که تحقیق در
صدد شناسایی نظر آنها نسبت به موضوع تحقيق است،
مطرح شدهاند (خوشگويانفرد.)25 :1386 ،
فضای گفتمان در این تحقیق شامل کلیه
گزارشات ،مقاالت و مصاحبههای استادان دانشگاه،
سیاستمداران ،کارشناسان و کارآفرینان و صاحبان
کسبوکار است که در سایتها و پایگاههای معتبر
نظیر ایرانا منتشر شده است.
پس از بررسی فضای گفتمان ،هفتاد گزاره
مبین سیاستهایی که دولت باید در دوره کرونا
در پیش بگیرد ،جمعآوری شد .این گزارهها توسط
محقق و چهار خبره دانشگاهی غربالگری شدند و
مطالب تکراری و مشابه حذفشده و درنهایت27 ،
گزاره جمعآوری شد که نمایانگر تنوع و گوناگونی
پیشنهادها در این فضا است.
برای تحلیل دادهها از تحلیل تم و کدگذاری باز و
محوری استفاده شد (جدول شماره  )1نتایج تحلیل
را نشان میدهد.
کدگذاری نشانگر عملیاتی است که طی آن دادهها
به بخشهای کوچک درآمده و سپس مفهومپردازی
میشوند و آنگاه با روشهای جدید دوباره به هم
وصل میشوند .فرایند کدگذاری مشتمل بر دو
مرحله اصلی به شرح زیر است:
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كدگذاري باز ،فرايند تحليلي است كه از طريق آن،
مفاهيم شناسايي شده و ويژگيها و ابعاد آنها در
دادهها کشف میشوند (.)Strauss & Corbin, 1998
كدگذاري محوري ،فرايند ربطدهي مقولهها به
زيرمقولهها و پيوند مقولهها در سطح ويژگيها و ابعاد
است .اين كدگذاري ،به اين دليل «محوری» نامیده
شده است که کدگذاری حول«محور» یک مقوله
تحقق پیدا میکند (.)Strauss & Corbin, 1998

 .3یافتههای پژوهش
در این بخش برای تحلیل دادههای حاصل از
فضای گفتمان ،عبارات بیانشده در شواهد گفتاری
جدول شماره  1احصا شد.درنهایت ،مقولههای فرعی
و اصلی شناسایی شده است .شواهد گفتاری بیشتر از
این تعداد است و تنها برای هر مقوله یک نمونه آمده
است؛ بنابراین هفتاد شاهد گفتاری بعد از تعدیل به
 27مقوله فرعی و چهار مقوله اصلی تقسیمبندی
شده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
عواقب همهگیر اقتصادی  COVID-19نیازمند
پاسخ فوری برای حفظ اقتصاد ،شغل و درآمد مردم
است .بیشتر اقدامات پیشبینی شده از بُعد اقتصاد
کالن است و بیشتر بر تأمین نقدینگی اضطراری
توسط بانکهای مرکزی متمرکز شده است.
اقدامات مالی که در این مرحله اعالم شده است
شامل کاهش مالیات بر مبنای گسترده (به عنوان
مثال کاهش مالیات بر ارزش افزوده) ،یارانه دستمزد،
مزایای بیکاری ،تعویق صورتحساب پرداختهای
کالن به خانوادهها ،وام و ضمانت وام به مشاغل و
همچنین سرمایهگذاری سهام عدالت توسطدولتها
در شركتهای آسیبدیده است (.)OECD, 2020b

با مروری بر منابع موجود سعی شد تا اطالعات
جامعی درباره موضوع جمعآوری شود و از
دیدگاههای مختلف به موضوع نگاه شود .دولت تأثیر
مهمی بر رقابت ملی دارد و دارای نقش انکارناپذیری
است.
سیاستهای موفق ،سیاستهایی هستند که
در آن عوامل تعیینکننده مزیت ملی موجود
باشد و دولت آنها را تقویت کند .در دوران حضور
کووید 19-در کشور به عنوان یک اتفاق غیرمنتظره،
انتظار میرود دولت نقش حمایتی را برای صنایع و
کسبوکارها ایفا کند.
بر اساس یافتهها ،از دیدگاه صاحبنظران در
دوران کووید19-دولت میتواند راهکارهای حمایتی،
تقویتی ،بخشودگی و ایجاد را انتخاب کند .به نظر
میرسد که برخی از سیاستها باید جنبه ایجادی
داشته باشد ،یعنی نیاز به ساختارهای جدید است
و ساختارهای موجود نمیتواند پاسخگوی تغییرات
حاصل از این بیماری باشد ،بنابراین این دیدگاه
به ایجاد نهادهای جدید فکر میکند البته به نظر
میرسد که نسبت به دیدگاههای دیگر بلندمدتتر
باشد.
یکی از سازوکارهای دیگر بخشودگی است ،یعنی
مکانیسم کاهش و بخشودگی را بهویژه در بخش
هزینهها و مالیات کسبوکارها به کار بگیریم تا
کسبوکارهای کوچک و متوسط بتوانند سرپا بمانند.
البته شاید این بخشودگی در نگاه اول بار مالی به دوش
دولت داشته باشد ،اما با یک تحلیل هزینه و فایده
متوجه میشویم که حضور و فعالیت کسبوکارها اثر
اقتصادی و اجتماعی فراوانی نظیر کمک به کاهش
بیکاری دارد که دولت را نیز متأثر میسازد.
اگرچه مالیات به دولت اجازه میدهد خیلی
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جدول شماره  .1فضای گفتمان و مقولههای فرعی و اصلی
مقوله اصلی
(راهکارهای دولت)

راهکارهای حمایت

مقوله فرعی

گفتمانها

حمایت از صنعت گردشگری

حمایت از کسبوکارهای گردشگری نظیر هتلها ،رستورانها و غیره

حمایت مالی و قانونی از کسبوکارها

حمایت مالی و قانونی از کسبوکارهای به خطر افتاده در دوران
کووید19-

کمک اقتصادی و تمدید سررسید وام

اعطای کمکهای اقتصادی و تمدید سررسید وام یا تجدید وام
برای کاهش تأثیرات منفی کرونا ویروس بر اقتصاد و بهخصوص
توساز ،خطوط هوایی
لونقل ،توریسم ،ساخ 
بخشهای صنعتی ،حم 
و هتلها

حمایت شرکتهای بیمه

بوکارهای زیاندیده
همکاری شرکتهای بیمه با کس 

پرداخت یارانه به دورکاری
پرداخت سهم بیمه کارفرمان
کمک به بهبود نقدینگی صاحبان
مشاغل خرد

راهکارهای بخشودگی

کاهش یا بخشودگی مالیات

کاهش و یا بخشودگی انواع عوارض دولتی مثل مالیات

قسطبندی یا بخشش بدهی
کسبوکارها

بخشش و یا قسطبندی بلندمدت بدهی کسبوکارها به بانکها

بخشش هزینههای حاملهای انرژی

عدم دریافت هزینه حاملهای انرژی کسبوکارها (مانند آب ،برق،
گاز و تلفن)

کاهش نرخ وامهای کسبوکارها

کاهش نرخ وام برای کمک به مشاغلی که تحت تأثیر شیوع
کروناویروس آسیب دیدهاند

کاهش عوارض گمرکی مواد اولیه
کاهش اجارهبها برای کسبوکارها
توسط دولت
به تعویق انداختن عوارض شهرداری،
فاضالب و پسماند

102

پرداخت یارانههای آموزش نیروی کار و خرید خدمات دورکاری
بوکارها
کس 
پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که بهرغم مشکالت به وجود
آمده نیروی کار خود را اخراج نکرده یا کمترین تعدیل نیروی کار را
داشته باشند
رایزنی برای کاهش دوره تسویهحساب فروشگاههای اینترنتی با
صاحبان مشاغل خرد از دو ماه به کمتر از یک ماه جهت بهبود
وضعیت نقدینگی آنها

کاهش عوارض گمرکی در مواد اولیه زنجیره تأمین محصوالت مورد
نیاز در دوره بحران
بوکارهایی که از امالک و مستغالت
   کاهش اجارهبهای کس 
دولتی ،شبه دولتی و نهادهای حاکمیتی نیروی کار خود را اخراج
نکرده یا کمترین تعدیل نیروی کار را داشته باشند
به تعویق انداختن عوارض نوسازی شهرداریها و فاضالب و پسماند
تا زمان عادی شدن شرایط
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مقوله اصلی
(راهکارهای دولت)

راهکارهای تقویت

راهکارهای ایجاد

مقوله فرعی

گفتمانها

تحریک تقاضا برای محصوالت و
خدمات

کمک به افزایش تولید و تقاضای محصوالت و خدمات برخی از
شرکتها

تسریع امور اداری ،لجستیک و
گمرکی

تسریع در ارائه پشتیبانی لجستیک ،اداری و همچنین ارائه مجوزهای
گمرکی

تمدید مدت قرارداد شرکتها با دولت

تمدید مدت قرارداد شرکتهای طرف قرارداد با دولت که تحت تأثیر
شیوع ویروس کرونا نتوانستهاند به تعهدات خود عمل کنند

تقویت خدمات تجارت الکترونیک

توسعه خدمات تجارت الکترونیکی جهت تقویت تجارت خارجی

تقویت سرمایه در گردش واحدهای
آسیبدیده

تأمین نقدینگی الزم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
آسیبدیده

توجه به شرکتهای تولیدکننده
تجهیزات پزشکی

توجه بیشتر به شرکتهای درگیر تولید تجهیزات پزشکی ،مانند
لباسهای محافظتی ،ماسک و...

حمایت از واردات منابع اولیه
تجهیزات پزشکی و منع صادرات آنها

منع صادرات و تسهیل در واردات کاالهایی که به تولید تجهیزات
پزشکی ،بهداشتی و ...کمک میکند

حمایت از کسبوکارها در قالب
طراحی سیاستهای حمایتی

طراحی و اعمال سیاستهای حمایتی در پاسخ به نگرانیهای آتی
بوکارها
کس 

توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی

بوکار
شناسایی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی برای دولت و کس 

طراحی نهادها برای تسهیل تأمین
مالی

طراحی مؤسسات یا نهاد مالی که بتواند تسهیلکننده تأمین منابع
مالی بنگاههای تولیدی باشد

فعالیت های جدید شرکتهای
دانشبنیان

دعوت از شرکتهای فناوری و دانشبنیان برای ایجاد محصوالتی
جهت کمک به جلوگیری از گسترش ویروس کرونا

ایجاد بسترهای الکترونیکی برای
مبادله

کاهش هزینه مبادالتی و بهبود کارایی زنجیره تأمین از طریق ایجاد
بسترهای الکترونیک

طراحی بستههای حمایتی برای
کسبوکارها

بوکارهایی که از کاهش
طراحی بستههای حمایتی برای کس 
تقاضای عمومی متضرر شدهاند
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از اقدامات را انجام دهد که سرمایه از طریق این
اقدامات مجدداً به جامعه تجاری برمیگردد و باعث
تحریک تجارت میشود ،اما برخی مواقع دولت با
بخشودگی مالیاتی باعث تحریک اقتصاد میشود
(.)Pearce & Robbinson, 2002
در سازوکارهای تقویتی سعی میکنیم حمایت
را به گونهای پیش ببریم تا نقطه قوتی برای کسب
مزیت رقابتی توسط کسبوکارها ایجادکنیم ،مانند
تقویت خدمات تجارت الکترونیک .بر اساس این
دیدگاه ،دولتها با تقویت بخشهای خاصی تالش
میکنند تا مزیت نسبی آن را حفظ کنند.
به این ترتیب که با اعمال سیاستهایی مانند
کاهش نرخ بهره ،سیاستهای پایین نگه داشتن
نرخ دستمزد ،ارائه کمکهای مالی به بخش خاصی
از اقتصاد و موارد مشابه میکوشند که هزینه
تولید بخش خاصی را پایین نگه دارند تا جامعه
در آن بخش مزیت نسبی کسب کند و توسعه یابد
(عباسعلی و اصیلی.)1384 ،
در راهکارهای حمایتی دولت سعی میکند طی
اقدامات سریع از کسبوکارها ،بهویژه آنهایی که
خیلی سریع و مستقیم تحت تأثیر این بیماری
قرار میگیرند ،حمایت کند .نظیر کسبوکارهای
گردشگری.
دولتها تمایل دارند که به اکوسیستم کسبوکار
کمک کنند و به دنبال ایجاد سازوکارها و سیاستهایی
برای ایجاد کسبوکارهای جدید و حمایت از نوآوری
کسبوکارها هستند (.)Basco et al. 2018
به نظر میرسد که چهار مرحله سیاستگذاری در
هنگام شیوع ویروس کرونا وجود دارد:
پیشبینی میشود که پاسخ اولیه در مورد شیوع
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کرونا است (فاز  )1که تمرکز بر نقدینگی و حمایت از
درآمد و تالش پایدار برای مهار اثرات منفی بیماری
است و کاهش آن در فاز ( )2است .با انتقال از مهار و
کاهش انتظار میرود که به سمت بهبود تغییر جهت
دهد (فاز  )3در این دوره سرعت کاهش فعالیتهای
اقتصادی بخشهای مختلف کم میشود.
برخی اوقات ممکن است که اقداماتی الزم باشد و
پس از بهبود اقتصاد میتوان تغییر جهت بازگرداندن
منابع دولتی را پیشبینی کرد که در این مرحله
توجه بیشتر به تقویت مقاومت است (فاز )4
این مراحل تا حدودی با هم همپوشانی دارند و
ممکن استدر کشورها متفاوت باشند .این چارچوب
ممکن است ترتیب تکالیف سیاستها را با تکامل
شرایط تسهیل کند (.) OECD, 2020b
یافتههای پژوهش نشان میدهد که در فاز اول
بیماری سیاستهای کاهش مؤثر است و در فاز دوم
سیاستهای حمایتی اهمیت مییابد ،چرا که بایستی
شرایط به سمت بهبود برود .در فاز سوم بیماری بهتر
است اقدامات تقویتی انجام پذیرد تا کسبوکارها به
سمت ثبات پیش روند و سازوکارهای ایجاد برای فاز
چهارم بیماری مناسب است .نمودار شماره  ،2مراحل
بیماری و سیاستهای دولت را نشان میدهد.
آنچه که شیوع ویروس کرونا به ما نشان داد این
بود که بازارها پویا هستند ( )Jaworski et al, 2000و
می توانند به سرعت حرکت کنند .به عالوه یک بازار
تنها یک شرکت نیست ،بلکه شبکهای از بازیگران
است (شرکتها ،مشتریان و سازمانهای دولتی) که
بر اساس مجموعهای از هنجارها عمل میکنند .این
سیستم گاهی به عنوان یک اکوسیستم پویا شناخته
میشود (.)Vargo & Lusch, 2011
کووید 19-فرصتی بینظیر برای بررسی این
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مرحله دوم :پساکرونا

مرحله دوم :بهبود

مرحله دوم :مهار

مرحله اول :شیوع

سیاست :ایجاد

سیاست :تقویت

سیاست :حمایت

سیاست :بخشودگی

نمودار  .2سیاستهای دولت با توجه به مراحل کووید91-

محدودتوجه به مراحل کوید
زمانیدولت با
سیاست های
نمودار 1
در-یک بازه
بازارهاست .اینکه چگونه
حمایت19دولت از کسبوکارهایی که در دوره
•
از بین میروند و اینکه چه بازارهایی جایگزین آنها
کرونا اقدامات نوآورانه انجام دادهاند و کاالهای آنها
میشود (مانند آموزش مجازی به جای آموزش
به مرز صادرات رسیده است .مانند تولید دستگاه
ونتیالتور در کشور و صادرات آن.
حضوری) (.)Donthu & Gustaffson, 2020

پژوهش حاضر تنها به مطالعه تاالر گفتمان در مورد
راهحلهای پیش روی دولت برای حل بحران کرونا
پرداخته است .پیشنهاد میشود پژوهشهای آتی
الگوهای ذهنی که در این تاالر گفتمان وجود دارد را
بررسی و مشاهده کند که این تفکرات به چه میزان
از هم متمایز هستند و این تعارض دیدگاه چگونه
کسبوکارها را تحت تأثیر قرار میدهد.
این پژوهش بیشتر به طرف عرضه ،یعنی
کسبوکارها نگاه کرده است .پژوهشهای آتی
میتوانند همین موضوع را با توجه به بخش تقاضا
بررسی کنند.
بنابراین در ادامه به برخی از سیاستهای دولت و
سایر بخشهای اقتصادی اشاره میشود که منجر به
کسب مزیت رقابتی کسبوکارهادر بلندمدت میشود.
• تنظیم مقررات و ایجاد زیرساختهای الزم توسط
دولت به منظور هدایت نوآورانه تقاضا برای کاال و
خدمات به سمت خرید الکترونیکی.
• پیشنهاد میشود دولت برای کاهش تأثیر
اقتصادی شیوع ویروس کرونا ،تخفیف موقت برای
هزینههای اجاره ثابتدر بخشهای آسیبپذیردر نظر
بگیرد (مانند رستورانها ،هتلها و غیره) و به نوعی این
تخفیف اجاره را برای صاحبان ملک جبران کند.

• دولت امکانات مالی جدید برای کمک به
بوکارهادر کوتاهمدت ایجاد کند .به عنوان نمونه
کس 
وامهای با بهره صفر بدون وثیقه ،کاهش زمان مورد
نیاز بانکها برای تأیید اعتبار ،بازپرداخت انعطافپذیر
وامها و ارائه وامهای اضطراری.
• کمک دولت برای یافتن بازارهای جدید تقاضا
به کسب وکارهایی که تقاضای بازارهای موجود آنها
به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است.
• در حال حاضر که ویروس کرونا خیلی از صنایع
بوکارها را تضعیف کرده است ،کمک دولت
و کس 
به خوشهبندی صنایعی که در دوران کرونا تابآوری
داشتند ،در بلندمدت به ایجاد صنایع رقابتی در یک
فرایند تقویتکننده متقابل کمک میکند.
بوکارهای با فناوری باال یا
• حمایت از کس 
هایتک و دانشبنیان در دوره پساکرونایی .این
حمایت میتواند به صورت معافیتهای مالیاتی باشد.
• حمایت از صنایعی که در خوشه وجود دارند و
با خریداران و تأمینکنندگان خارجی ارتباط دارند،
تقویت این صنایع میتواند محیط تضعیفشده ناشی
از ویروس کرونا را جبران کند .صنایعی که از مزایای
تکاندهنده بهرهمند هستند ،میتوانند مزیت خود را
برای مدتها پایدار نگاه دارند.
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• دولت بایستی به سرعت و بر طبق برنامه
ششم توسعه کشور زیرساختهای سختافزاری و
نرمافزاری برای دسترسی آسان به فناوری اطالعات
و ارتباطات برای ایجاد ارتباطات هوشمند را توسعه
دهد.
• شناسایی فرصتهای کارآفرینانه و مزیتهای
رقابتی جدید ناشی از حضور ویروس کرونا در کشور
و حمایت شرکتهای داخلی برای بهرهبرداری از این
فرصتها.
• حمایتدولت از صنایعی که صنایع پشتیبان آن
مورد تهدید قرار گرفته است و حمایت از خوشههای
کسبوکار برای جذب تأمینکنندههای خارجی.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

در این پژوهش به مشارکتکنندگان اطمینان
داده شد که نام و نشانی و گفتههای آنها محرمانه
میماند.
حامي مالي

این پژوهش توسط نویسنده انجام شده است و
حامی مالی ندارد.
تعارض منافع

بنا به اظهار نویسنده این مقاله تعارض منافع ندارد.
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