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4

چکیده
دنیاگیری ویروس کرونا و بیماری کووید19-
آسیبهای اقتصادي بزرگي را به چرخهی كسب و
كار و زنجیرههای عرضهی جهانی وارد آوردهاست.
به ویژه این که اقتصاد کشورها آمادگی مواجه
با چنین پدیدهای نوظهور و پیامدهای آن را
نداشت .از این رو ،بخش بزرگی از کسب و کارها
با ریسکها و چالشهای کاهش فعالیت ،کاهش
تقاضا ،کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش،
عدموصول مطالبات ،ناتوانی در ایفای تعهدات،
تعدیل نیروی کار و حتی با ریسک تداوم فعالیت
و ورشکستگی مواجه شدند .در این شرایط ،تحلیل
دقیق و کارشناسانه وضع موجود و پیشبینی
آیندهی کسب وکارها ضرورتی انکارناپذیر است.
پس ،در راستای شناسایی و ارایهی استراتژیها
و راهکارهای مناسب پیشروی برای مقابله با
این معضل پژوهشی علمی و با استفاده از منابع،
مقاالت و وبگاههای معتبر علمی انجام و تالش
شده تا با نگاه دقیق به وضعیت موجود کسب
وکارها ،با شناسایی تهدیدها و فرصتها پدید
آمده و اتخاذ بهترین استراتژیهای پیشروی
راهکارهای مناسب مقابله با این بحران جهانی
ارایه شود .در این ارتباط ،استفاده از استراتژیهای
مناسبی همچون استراتژی تابآوری در تعامل با
نقشهی راه استراتژیهای سازمانی و ایجاد آمادگی
و حفظ داراییهای نامشهود سازمانی (سرمایهی
انسانی ،سرمایهی اطالعاتی و سرمایهی سازمانی)
و سایر راهکارهای پیشگیرانه و مقابلهکننده برای
بهکارگیری توسط دولت ،سازمانها ،بنگاههای
اقتصادی و کسب و کارهای خُ رد برای گذر از
بحران کنونی که میتواند مفید و سودمند واقع
شود ،بیان شده است
اصطالحات کلیدی :ویروس کرونا ،بیماری
کووید ،۱۹-استراتژی تابآوری ،سرمایهی انسانی،
سرمایهی اطالعاتی ،سرمایهی سازمانی و کسب و
کارهای خُ رد.
طبقه بندی موضوعیM30 ,M21 ,M41 :
مقدمه
بیماری کووید 19-که ابتدا به عنوان یک بیماری
عفونی ساده شناخته میشد ،برای اولین بار در

دسامبر  2019در ووهان چین دیده شد ،و سپس
به سرعت به کشورهای دیگر سرایت کرد و به
صورت یک تهدید بزرگ بینالمللی درآمد .در
آغاز بیشتر کشورها آمادگی الزم برای مقابله با این
بیماری را نداشتند .از اینرو ،برای کاهش تأثیر
شیوع این بیماری ،بیشتر دولتها و کشورهای
درگیر ،محدودیتهای ویژهای برای ایجاد
فاصلههای اجتماعی ،از جمله ،تعطیلی مدارس
و دانشگاهها و مراکز آموزشی ،فرودگاهها  ،بستن
مرزها ،محدودیت شدید در استفاده از رستورانها
و مراکز خرید و دیگر موارد اجرا کردند (فرگوسن
و همکاران .)2020،در راستای رعایت موارد فوق
نیز مبادرت به وضع جرایم سنگین و احکام قضایی
از جمله جزای نقدی و حبس مقرر کردند .حتی
در بعضی موارد به قرنطینه و وضع منع رفت و آمد
در بعضی شهرها با وضعیت قرمز و وخیم ،همهی
شهروندان ممنوعالخروج از خانههای خود شدند.
این امر یکی از عوامل مهم در کسادی کسب و
کار بنگاههای اقتصادی و بروز رکود اقتصادی
عمده بوده است .از جمله آثار منفی اقتصادی
این محدودیتها میتوان به سقوط بازارهای
مالی بینالمللیُ ،کند شدن تجارت ،ورشکستگی
مشاغل ،و افزایش بیکاری اشاره کرد .در حالی
که در برخی از کشورها محدودیتهای اجرا شده
تأثیر معنیداری در کاهش شوک مورد انتظار از
گسترش ویروس داشته است ،ولی میزان شیوع
این بیماری در میزان جمعیت جوامع و تا حد
زیادی از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر متفاوت بوده
است (استوج کاسکی و همکاران .)2020،بسیاری
از معیارهای اجتماعی و اقتصادی به عنوان عوامل
تعیینکنندهی بالقوه برای انواع مشاهده شده
در نتیجهی این بیماری نسبت داده شده است.
برخی از صاحبنظران بر این باورند که کشورهایی
که به سختی آسیب دیدهاند یا به علت وجود
بافت جمعیتی با کهولت باالی سنی (کندی
و همکاران ،)2020 ،یا وجود ضعف در سیستم
ایمنی بدن ،یا عدم مراقبتهای بهداشتی و بیشتر
به علت توسعهنیافتگی بوده است (هاپکینز و
همکاران 2020،و میخایل و جومیلی.)2020،
برخی دیگر نیز بر نقش محیط طبیعی توجه و
تأکید داشتهاند (مارکو وهمکاران 2020،و شیائو
وو و همکاران.)2020،
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پس میتوان گفت ،شیوع جهانی ویروس کرونا
یک پدیدهی تجربهنشده در دنیای مدرن و اقتصاد
بهمپیوستهی جهانی است ،و اخباری جدیدی که
هر روز منتشر میشود منجر به بیاثر شدن بخشی
از پیشبینیهای قبلی در این باره میشود .پس
منعطف بودن در این شرایط بیش از زمانهای
معمول برای سازمانها و بنگاهها حائز اهمیت
است .همچنین در این دوران مدیریت زمان برای
مدیران سازمانها و بنگاها اهمیت دوچندانی دارد،
زیرا هر روز باید بخشی از توان عملیاتی و زمان
خود را برای کسب آخرین اطالعات و چالشهای
نوین بگذارند .در این بین صرفا دنبال کردن اخبار
و آمار شیوع این بیماری در داخل و خارج کشور
کافی نیست .بلکه مستلزم بهروز بودن دربارهی
ممنوعیتهای قانونی ،اجتماعی و نحوهی انجام
فعالیتهای اقتصادی ،محدودیتهای ایجادشده
در حمل و نقل و سفرهای شهری بین شهری،
و بینالمللی ،اطالع از آخرین وضعیت فعالیت
و کسب و کار ،و اخبار و آمارهایی از نرخ رشد
و شیوع دوبارهی این بیماری و نیز آغاز مجدد
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است .بدون
شک تصمیمگیران اصلی نظام راهبری سازمانها
و بنگاهها در مواجه با ابعاد مختلف چالشهای
اقتصادی ،اجتماعی و کسب و کاری آثار مخرب
این بیماری در سال جاری با چالشهای فراوانی
روبرو خواهند شد .همچنین طرح مسئلهی اصلی
کسب و کارها ،مبنی بر این که بعد از این بیماری
چه باید کرد ،هماکنون در هالهای از ابهام است.
زیرا این بیماری طبق پیشبینیها دست کم تا
مدتی طوالنی بر سطح جهان به ویژه محیط
اقتصادی و اجتماعی سایه انداخته است و در
مقاطع زمانی و مکانی مختلف اوج و بعضی اوقات
افول خواهد داشت .پس شایسته است در راستای
چالشها و بحرانهای به وجود آمده ،فرصتها و
توانمندیهای بالقوه و مزیتهای قابل بهرهبرداری
را شناسایی کرد ،و این دوران نه چندان کوتاه را
بهتر شناخت .در این ارتباط ،تعیین استراتژیهای
پیش رو و مناسب در کسب و کارها در بستری
مطمئن ،انعطافپذیر و همگام با حواث غیرمترقبه
ناشی از عواقب آتی این بیماری ناشناخته و مخرب
اهمیت بسیاری دارد.

تابستان ۱۳۹9
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳3

دانشکدهی اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران جنوب در راستای رسالت
آموزشی و عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود
اقدام به انجام پژوهشی علمی در این باره کرده
است ،تا بتواند کمکی هر چند اندک به سازمانها
ی کسبوکار خُ رد
و بنگاههای اقتصادی و جامعه 
شاغل در کشور برای مقابله با این تهدید نوظهور
جهانی و نیز شناسایی و معرفی فرصتها و
بسترهای مساعد اقتصادی جدید پدید آمده کند.
بر این اساس ،ابتدا به بیان ریسکها و چالشهای
موجود فعالیتهای اقتصادی که به نوعی درگیر
با این بحران ناشناخته هستند شده است ،و در
ادامه ،پیشنهاد استراتژیهای مناسب در راستای
مقابله با این بیماری مخرب با استفاده از استراتژی
تابآوری و در تعامل با نقشهی استراتژیهای
سازمانی و در راستای ایجاد آمادگی و حفظ نقش
ارزندهی داراییهای نامشهود سازمانی (از جمله،
سرمایهی انسانی ،سرمایهی اطالعاتی و سرمایهی
سازمانی) بیان شده است .در پایان نیز راهحلهای
پیشنهادی برای کاربست داخلی با توجه به الگوبرداری
از راهکارهای مناسب و موفق در دیگر کشورها و سایر
راهحلهای بومی و پیشنهادی ارایه میشود.
تعاریف
ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن که کووید۱۹-
نامیده میشود ،از اوایل دسامبر ( 2019دی
 )1398در استان ووهان چین شیوع یافت ،و
تاکنون هزاران نفر را در این کشور و میلیونها نفر
را در سطح جهان مبتال کرده و جان تعداد قابل
توجهی از این افراد را گرفته است .بیماریهای
نوپدید مشکل امروز جوامع ما نیستند .بیش
از چهار دهه است که این قبیل بیماریهای
ویروسی و نوین را میشناسیم .بیماریهایی
که در برهههای زمانی و مکانی متفاوت ظهور
کرده و شیوع پیدا کردهاند .همچنین میدانیم
که ویروسهای دستگاه تنفسی به طور پیوسته
تغییر ژنتیک میدهند و میتوانند توسعه یابند
و موجب گسترش بیماری در جوامع مختلف
شوند .این بیماریها همواره زمینهساز مسائل
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی بودهاند
و میتواند فجایع انسانی را در پی داشته باشند.
البته خوشبختانه به صورت نسبی تا حدودی در

همهی کشورها برنامههای راهبردی برای مقابله با
بیماریهای شایع اجرا میشود .به عنوان مثال،
برای مقابله با بیماری کووید ،19-به رغم اهمیت
مسائل اقتصادی و کسب و کار در چین ،ولی چون
برنامهی راهبردی از پیش تعیین شدهای در این
باره داشتند ،شهر صنعتی ووهان را با جمعیت
چند ده میلیونی آن بیش از  ۳۰روز قرنطینه کامل
کردند .پس استراتژی پیشگیری کرونا باید توام با
آرامش و دوری از هرگونه شتابزدگی و استرس تا
کنترل و فروکش کردن شیوع آن در جامعه باشد
(علی اکبر پورفتح اهلل.)1399 ،
نحوهی برخورد در تامین زنجیرهی عرضه در دنیای
اقتصادی کسب وکارهای خُ رد ،بنگاهها ،سازمانها
و دولتها با شرایط حال حاضر نیز نیازمند داشتن
استراتژی پیشرو و مناسب برای غلبه بر این بحران
است .یکی از کارآمدترین استراتژیها در این باره
«استراتژی تابآوری» است .این استراتژی به
توانایی زنجیرهی تأمین در چیرگی بر آشفتگیهای
غیرمنتظره اشاره دارد (کاروالهو و کروز ماچادو،
 .)2011در یک تعریف ساده ،تابآوري را توانایی
یک سیستم برای جذب آشفتگی و سازماندهی
مجدد در حالی که متحمل تغییر شده ،تعریف
کردند ،به طوري که سیستم هنوز وظیفه ،ساختار،
مشخصات و بازخورهاي یکسانی را حفظ کند
(غیاثوند ،ابوالفضل و عبدالشاه ،فاطمه (.)1394
قابلیت تابآوری ،سازمان یا بنگاه اقتصادی را
قادر میسازد که شکستها را پیشبینی و بر آن
غلبه کند ،و فرصتهای به وجودآمدهی پیشروی
را جستوجو کند و از مزایای آن بهرهمند شود.
پس این استراتژی میتواند از یک شکست واقعی
جلوگیری کند یا اثر شکست را تعدیل کند و به
حداقل برساند و یا تطبیق با شرایط حاضر را به
دنبال بروز یک شکست امکانپذیرتر سازد (پتیت
و همکاران .) 2010 ،با توجه به بحران حال
حاضر که اکثر سازمانها و بنگاههای اقتصادی در
تامین نیازمندیهای اولیهی تولید و عدم حضور و
رقبت مشتریان بالفعل به انجام معامالت تجاری
نیازمند به بازنگری در مدیریت خود هستند ،هدف
کاربست استراتژی تابآوری زنجیرهی تأمین،
جلوگیری از انتقال به وضعیت نامطلوبتر است.
یعنی جایی که حاالت شکست ممکن است به
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وقوع بپیوندد .در سیستمهای زنجیرهی تأمین،
هدف انجام واکنش کارا و واکنش موثر و مطلوب
نسبت به اثرات نامساعد آشفتگیها موجود است
(کاروالهو و کروز ماچادو .)2011 ،عدم توجه یا
عدم بازنگری در سیستم زنجیرهی تامین در
شرکتها منجر به باالرفتن احتمال شکست یا
پذیرش ریسکهای آن میشود .با توجه به اهمیت
موضوع ،کارکنان در همهی سطوح سازمان باید
آگاهی از شکستها داشته باشند و برای یادگیری
و آمادگی از شکستهای هر چند کوچک درون
زنجیرهی تأمین سازمانها و بنگاههای اقتصادی
تالش کنند .مدیران نیز باید یک زیرساخت
مناسب برای مدیریت ریسکهای سازمانها
یا بنگاههای اقتصادی نیز به صورت رسمی با
تخصیص نیروی انسانی و منابع اطالعاتی مناسب
ایجاد کنند ،تا مدیریت و پاسخگویی به ریسکهای
واقعی و ادراکشده را تخصصی سازند (آمبولکار و
همکاران.)2015 ،
پژوهشهای داخلی و خارجی درباره پیامدها
و اقدامهای پیشگیرانه مقابله با شیوع بیماری
ویروس کرونا
ایمانی ( ،)1399در پژوهشی تحت عنوان
پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جامعه
ایران برخی از مهمترین پیامدهای اجتماعی شیوع
بیماری ویروس کرونا را در ایران مورد بررسی
قرارداده و پرسش اصلی این بوده است که اجرای
سیاست فاصلهگذاری اجتماعی که منجر به تعلیق
بخش عمده تعامالت اجتماعی در جامعه شده
است ،چه تغییراتی را در نظام اجتماعی ایجاد کرده
و این تغییرات چه پیامدهایی را به دنبال خواهد
داشت .که روش پژوهش علمی ایشان ،بهرهگیری
از مشاهدات پژوهشگر ،مطالعات اسنادی و مباحث
حاصل از دو جلسة کارشناسی برگزارشده در
دانشگاه تهران است .که در این رابطه دادههای
به دست آمده نشان میدهد که این بحران بر
حوزههایی چون خانواده ،آموزش ،روابط کار و
برخی گروههای اجتماعی مانند؛ زنان ،کودکان،
صاحبان مشاغل خُ رد و مهاجران ،بیشترین پیامدها
را داشته است .که در پایان مقاله ،راه کارهایی
مانند؛ ضرورت اتخاذ رویکرد انسجام اجتماعی
به موازات سیاست فاصله اجتماعی پیشنهاد شده
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است .منتی ( ،)1399در مقالهای دیگر تحت عنوان
بررسی اثرات بیماری ویروس کرونا (کووید)19
بر اقتصاد جهانی بیان نموده که بحران بیماری
ویروس کرونا (کووید )19پیش از هر چیز تهدیدی
برای سالمت عمومی شناخته میشود ،اما رفته
رفته تبدیل به یک تهدید اقتصادی جهانی نیز شده
است .هرچند راهی برای مشخص کردن دقیق
آسیبهای اقتصادی ناشی ازهمهگیری ویروس
کرونا نوپدید وجود ندارد ،اما در بین اقتصاددانان
این اجماع وجود دارد که این اپیدمی ،تأثیر منفی
شدیدی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت .و در
این رابطه؛ سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی
هشدار داده است که در ماههای آینده ،برخی از
اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکود میشوند و
سالها طول میکشد تا آسیب اقتصادی ناشی از
شیوع بیماری ویروس کرونا جبران شود .به اعتقاد
برخی از اقتصاددانان ،ضربة اقتصادی اپیدمی
اخیر بیش از بحران جهانی سال  2008خواهد
بود .حتی اگر شاهد رکود جهانی نباشیم ،برخی
از اقتصادهای جهان یا هیچگونه رشدی نخواهند
داشت ،یا رشد اقتصادیشان منفی خواهد بود.
این شامل برخی از اقتصادهای بزرگ هم میشود.
بنابراین امسال نه تنها شاهد نرخ پایین رشد
هستیم ،بلکه بهبود رشد اقتصادی هم در آینده
زمانبر است .در ادامه ایشان در نوشتار خود تالش
نموده تا ضمن ترسیم نمایی کلی از اثرات اپیدمی
ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی ،به ویژه اقتصادهای
بزرگ دنیا و کشورهایی که درگیری بیشتری با
این بحران دارند ،به طور کلی سناریوهای احتمالی
توسعه و نحوۀ اثرگذاری این اپیدمی بر جامعه و
اقتصاد جهانی را بررسی نموده و سپس با بررسی
آمار و اطالعات منتشرشده از منابع معتبر جهانی
دربارۀ وضعیت کنونی اپیدمی ویروس کرونا  ،اثرات
همهگیری این ویروس بر بخشهای مهم اقتصاد
جهانی ،نظیر بازارهای مالی ،بازار نیروی کار،
بازار انرژی و مسافرت و صنعت گردشگری مورد
بحث و بررسی قرار داده و در نهایت و در بخش
نتیجهگیری ،به منظور شناخت راهکارهای مختلف
اقتصادی مدیریت اثرات این بحران ،به صورت
اجمالی به بررسی سیاستهای اقتصادی کشورهای
مختلف دنیا در مواجه با اپیدمی ویروس کرونا
پرداخته است .استوج کوسکیو همکارانش(،)2020

در پژوهشهای خود تحت عنوان عوامل اجتماعی
و اقتصادی بیماری همهگیر ویروس کرونا در
تجزیه و تحلیل خود نشان دادهاند که تنها تعداد
معدودی از عوامل اجتماعی و اقتصادی قادر به
توضیح قدرت همهگیر ویروس کرونا هستند .که دو
عامل تعیین کننده مربوط به موارد بیماری ویروس
کرونا ،اندازه جمعیت و مخارج بهداشتی دولت
است .و اقتصادهای پرجمعیت مقاومت بیشتری
نسبت به آلوده شدن به ویروس نشان میدهند ،در
حالی که کشورهایی که هزینههای دولتی باالتری
دارند حساسیت بیشتری نسبت به ویروس نشان
میدهند .عالوه بر این ،هیچ تعیین کنندهای که به
شدت در ارتباط با پیک مرگ ومیر ویروس کرونا
در هر میلیون جمعیت وجود داشته باشد ،نیست.
و دالیل فراوانی را میتوان به عنوان یک تعبیر
احتمالی برای این نتایج استفاده کرد.
مخاطرات و چالشهای پیشروی سازمانها،
بنگاههای اقتصادی و کسبو کارهای ُخرد
در این مرحله به بیان و بررسی مخاطرات و
چالشهای شناسایی شده و پیشروی سازمانها و
بنگاههای اقتصادی و کسب و کارهای خُ رد در مواجه
و مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا از سه منظر؛ در
سطح بینالمللی ،در سطح ملی /اقتصادی و در سطح
صنعت/کسب و کار به صورت اجمال میپردازیم:
 )۱مخاطرات و چالشهای پیشروی درسطح
بینالمللی
ویروس کرونا (کووید )۱۹-چند وقتی است که به
بحرانی جهانی بدل شده است .ویروسی است که
در مقاطع مختلف در سطح جامعه گسترش پیدا
میکند تا در نهایت تمام گروههایی را که مستعد
ابتال به آن هستند درگیر خود کند .منتهی هر
چه کشورها بتوانند موج اول شیوع این ویروس را
به خوبی کنترل کنند ،باعث میشود تا با آمادگی
بهتری به استقبال موجهای بعدی بروند (علی نقی
مشایخی .)1399،پس در این جهان پیشرفته ،تمام
اقتصادهای جهان از نزدیک با هم تلفیق شده اند.
این در صورتی است که هر اتفاقی در هر نقطه
از جهان که به وقوع به پیوندد ،میتواند تأثیر
قابل توجه تا بااهمیتی داشته باشد .بنابراین تأثیر
تبعات این بیماری بر یکی از بزرگترین اقتصادهایی
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جهان ،مانند؛ چین میتواند به طور قابلتوجهی
روی تمام اقتصادهای جهان تأثیر بگذارد .زیرا
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان با ارزش 13.6
تریلیون دالر است .که موقعیت آن دقیقاً پس از
ایاالت متحده امریکا است .حدود  ٪16از کل
تولید ناخالص داخلی جهان توسط چین ،سبب
شده بسیاری از شرکتها پیوسته به اقتصاد این
کشور وابسته باشند .پس؛ به دلیل تعطیلی برخی
از کارخانههای تجاری چین ،تولید بسیاری از
شرکتهای بزرگ و مهم یا متوقف شده و یا دچار
مشکل شدهاست .چون که؛ تامین کاالها و خدمات
برای این کشور از اهمیت ویژهای برخوردار نیست،
زیرا؛ درسطح جهانی دارای مصرفکننده زیادی با
قدرت خرید قابلتوجهی میباشد ،و بسیاری از
برندهای بینالمللی مطرح به دلیل وجود نیروی
کار ارزان قیمت و تکنولوژیهای نوین و پیشرفته
در این کشور سرمایهگذاری کرده و یا تولیداتشان
انجام میشود .و با توجه به تأثیر مخرب بهداشتی و
اجتماعی ویروس کرونا ،بر جوامعه بشری در سطح
بینالمللی ،حتیاالمکان از منازل خارج نمیشوند
و مانند؛ گذشته مبادرت به ادامه کسب و کار بر
روال عادی و کسب عایدی و خرید مایحتاج خود
نمینمایند ،بنابراین شاهد افول چشمگیر سودهی
سازمانها و بنگاههای بینالمللی با کاهش فروش
مواجه میشوند(اینمان .)2020،که کاهش تولید
در جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا مخاطرات
قابلتوجهی به همراه دارد .بحران شیوع بیماری
ویروس کرونا ،زنجیره تامین جهان شامل چین و
کشورهای صنعتی را به شدت دچار چالش نموده
است و سبب گردیده تا تقاضای نهایی برای کاالها
و خدمات کاهش یابد(شوکهای کوتاه مدت عرضه
و تقاضا) .و ارزش سهام در اکثر کشورهای جهان
در حال افول است ،عرضه و تقاضای بازار نفت در
حال تغییر است .و کشورهای مختلف در مراحل
متفاوتی از شیوع بیماری ویروس کرونا هستند،
بنابراین مخاطرات بازگشت و یا اوجگیری مجدد
بیماری ویروس کرونا هم وجود دارد و زمان پایان
کامل این معضل درجهان هنوز نامشخص است.
 )۲مخاطرات و چالشهای پیشروی در سطح
ملی /اقتصادی
به سبب شیوع و گسترش بیماری همهگیر ویروس
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کرونا ،عواقب و مخاطرات فراوانی ناشی از این
بیماری به وجود آمده است .و شیوع گسترده این
بیماری درکشور چین به بزرگترین تهدید برای
اقتصاد جهانی تبدیل شده است .و میتوان بیان
نمود که عمدهترین اثرات شیوع ویروس کرونا
در سطح اقتصادی کشورها؛ کاستن از سرعت
رشد اقتصادیُ ،کند شدن فعالیتهای اقتصادی
و تولیدی ،ایجاد محدودیت در فعالیتهای
اقتصادی ،افت قیمت نفت ،افول قیمت سهام
در بازارهای بورس ،رکود حمل و نقل هوایی،
عمومی و مسافرتی و در نهایت افزایش بیکاری
است(کیشور .)2020،وثوقی ،عفیفه( ،)1397در
پژوهش انجام شده بیان نموده که نتایج بدست
آمده نشان میدهند ،که آسیبپذیری اقتصادی
اثر مثبت و معناداری بر نوسانات تولید ناخالص
سرانه داخلی دارد .همچنین تابآوری اقتصادی
اثر منفی و معناداری بر این نوسانات دارد .و
اقتصاد ایران در زمره کشورهایی با تابآوری اندک
و آسیبپذیری باال قرار دارد ،که این مشاهده
نشات گرفته از تمرکز باالی صادرات ،نامناسبب
بودن مولفه اقتصاد کالن و حکمرانی خوب است.
و شاکری ،عباس ،محمدی ،تیمور و جعفری،
محمد( ،)1398در پژهشی دیگر پیشنهاد نموده با
توجه به وابستگی کشور به درآمدهاي نفتی براي
جلوگیري از تاثیر بحرانهاي مالی جهانی بر بودجه
کشور از طریق رصد بازارهاي مالی و مشارکت
در بازار آتی نفت ،ضمن ایجاد پوشش ریسک،
بودجه کشور را از نوسانات شدید قیمتی بازارهاي
بینالمللی مصون داشته و با ورود هوشمندانه
در فعالیتهاي سفتهبازي ضمن بهرهبرداري از
فرصتهاي احتمالی با حمایت نهادهاي مالی
کشور و همکاري وزارت نفت ،درآمدهاي سرشاري
را نصیب کشور شود .پس؛ بحران شیوع بیماری
ویروس کرونا باعث ورشکستگی و از بین رفتن
بسیاری از سازمانها و بنگاهها در سطح ملی
و اقتصادی شده است.که سازمانها و بنگاهها
زنجیره تأمین از وقوع شکست در زنجیره تأمین
آسیب میبییند و کارایی زنجیره تأمین پایین
میآید(سونی و همکاران .) 2014 ،و شکست در
زنجیره تأمین یک رخداد است که جریان کاالها یا
خدمات را در زنجیره تأمین منقطع میکند(کرایقد
وهمکاران )2007 ،و میتواند باعث بروز نشانههای

شدید نامساعدی روی عملکرد مالی ،بازار سرمایه و
عملیات سازمان یا بنگاه داشته باشد(ناراسی مهام
و تالوری .)2009 ،پس شکستهای زنجیره تأمین
رویکردهای برنامهریزی نشدهای هستند که ممکن
است در زنجیره تأمین اتفاق بیفتند و احتماالً بر
جریان نرمال یا قابل انتظار مواد و اجزا اثر بگذارند.
و آشفتگی به صورت یک رخداد قابل پیشبینی
یا غیرقابل پیشبینی که مستقیماً بر عملیات و
ثبات عادی یک سازمان یا یک زنجیره تأمین
اثر میگذارد تعریف میشود(کاروالهو.) 2012 ،
آشفتگی زنجیره تأمین عدم صالحیت زنجیره
تأمین در پاسخ گویی به آشفتگیها و متعاقباً
دستیابی به اهداف است .پس وقتی سازمانها و
بنگاهها در معرض آشفتگی قرار بگیرند حاالت
شکست در زنجیره تأمین ایجاد میشود و باعث
ایجاد رخدادهای تصادفی و غیرقابل پیشبینی
مانند ،بحران سیاسی و اقتصادی یا مخاطرات
محیطی میشود .در حال حاضر نیز جهان با پدیده
نوظهور شیوع بیماری ویروس کرونا در آشفتگی
و ناهمگونی قرار گرفته است که همه کشورها
در سطح ملی و اقتصادی به نوبه خود دچار این
آشفتگی شده و امکان تصمیمگیری آگاهانه و
پیشبینی چشمانداز آتی را از آنها صلب نموده
است .و میتوان بیان نمود که آشفتگیها انحراف
کمی یا کیفی از حالت نرمال یا مورد انتظار
ّ
میباشد(بلکهورست و همکاران .) 2011 ،همچنین
پژوهشگران دیگری آشفتگیها را به صورت یک
رخداد غیرقابل پیشبینی(غیر مترقبه) تعریف
کردند که بر عملیات جاری معمول و پایداری یک
سازمان یا بنگاه اقتصادی یا زنجیرۀ تأمین آن اثر
میگذارند(باروسو و همکاران .)2008 ،و کاهش
صادرات به سایر کشورها ،بر کاهش درآمدهای
نفتی و غیر نفتی کشور تاثیرگذار بوده وکاهش
درآمدهای مالیات از کسب و کارها بر محدود شدن
منابع درآمدی اصلی دولت و اقتصاد کالن کشور
سایه افکنده است .از طرفی هزینههای دولت به
واسطه تخصیص بودجههای بهداشتی ،حمایتهای
اقتصای و اجتماعی به شدت افزایش یافته است .در
نتیجه این مخاطره وجود دارد که به دلیل کسری
کمیت و کیفیت کمکهای
شدید بودجه دولتّ ،
دولتی برای رفع موانع پیشروی کسبو کارها به
شدت تحت تاثیر قرار گیرد .و زمان عادیسازی
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فعالیت تمام سازمانها و بنگاههای اقتصادی
و کسب وکارهای خُ رد نامشخص است ،و عدم
فعالیت بخشی از صنایع و کسب وکارها برحجم
کلی فعالیتهای اقتصادی تاثیرات منفی بسیاری
دارد.
 )۳مخاطرات و چالشهای پیشروی درسطح
صنعت/کسب و کار
استراتژیهای تابآوری با دو هدف کاربردی
توسعه یافته است .نخست برای کاهش شدت
آشفتگی از طریق بهبود افزونگی و میدان دید
در سیستم ،و سپس برای بازیابی سریع سازمان
و بنگاه اقتصادی به یک رفتار نرمال)کاروالهو،
 .)2012سازمانها و بنگاههای اقتصادی با معضالت
عدیدهای در زنجیره تامین مواد اولیه ،لجستیک،
کاهش فروش و بهرهوری مواجه هستند(دربخش
عرضه) .همچنین نگرش و توقعات مشتریان دائماً
در حال تغییر است(دربخش تقاضا) که آثار و
نتایج آن افزایش مخاطرات سازمانی بنگاههای
اقتصادی است .شدت پیامدهای نامساعد
آشفتگی بر روی عملکرد زنجیره تأمین با وجود
ویژگیهای مشخص در زنجیره تأمین که توانایی
برای جذب خسارات بالقوه و کمینه کردن شدت
حاالت خرابی را فراهم میکند ،مرتبط است .و
بعد از وقوع رخداد شکست ،مدیران زنجیره تأمین
کارکردهایی را برای برگشت به حالت اول اجرا
میکنند (تاملین )2006 ،و کارکردهای اقتضایی
موثرتر است که زمان بازیابی کوتاهتری داشته
باشد (کاروالهو .)2012 ،همچنین ترابی و همکاران
( ،)2015برای هر تأمین کننده پروفایلی در نظر
گرفتند که انواع مختلف رخدادهای شکست که
میتواند هر تأمین کننده را با توقف مواجه سازد،
احتمال این رخدادهای شکست و اثر آنها بر روی
فرآیندها ،عملیات مهم تأمینکننده و همچنین
ظرفیت تولید آنها و در نهایت زمانهای بازیابی
برآورد شده برای رخدادهای مختلف شکست را
شامل میشود .و در همین رابطه ،محققان دیگری
نظیر ووگرین و همکاران( ،)2011چارچوبی
توسعه دادند که شامل یک رویکرد کیفی برای
اندازهگیری تابآوری بر حسب هزینههای متحمل
شده در بازیابی از شکست میشود .این چارچوب
شامل یک رویکرد کیفی میشود که ویژگیهای
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کیفی زنجیره تأمین را که بر تابآوری اثر
میگذارد ،مورد آزمون قرار میدهد .تا مسیرهایی
جهت بهبود بالقوه فراهم نماید .همچنین کسب
وکارهای فروش آنالین ،تولیدکنندگان محصوالت
غذایی و بهداشتی و شرکتهایی که قابلیت
دورکاری دارند ،به طبع آن ،مخاطرات پایینتری
را تجربه میکنند .و سایر کسب و کارها مخاطرات
متوسط تا حد زیادی خواهند داشت .همچنین
احتمال ورشکستگی بعضی از کسب و کارها و
سازمانها و بنگاههای اقتصادی افزایش یافته و
دور از تصور نیست.
استفاده از استراتژیهای تابآوری درمدیریت
بحران اقتصادی ناشی ازبیماری ویروس کرونا
تاکنون تعاریف نسبتاً زیاد و مشابهی از تابآوری
ارائه شده است .که در این خصوص پژوهشگرانی
مانند؛ رایس و کانیاتو( )2003و کریستوفر و
پک( ،) 2004توانایی زنجیره تأمین برای غلبه
کردن بر رویدادهای همراه با مخاطره در جهت
برگشت به عملیات قبلی یا حرکت به یک وضعیت
جدید و مطلوبتر پس از وقوع آشفتگی را به
عنوان تابآوری معرفی کردهاند ..و از دیدگاه شفی
و رایس( ،)2005توانایی برای برگشت از شکست،
تابآوری میباشد .در پژوهش دیگری تابآوری
را به صورت توانایی انطباق زنجیره تأمین
برای آمادگی در برابر رخدادهای غیرمنتظره،
پاسخگویی به شکستها و بازیابی از آنها به
وسیلۀ حفظ مداوم عملیات درسطح مطلوب و
کنترل ساختار و کارکرد معرفی کردهاند(پانامارو
و هلکمب .)2009،در میان همه تعاریف ارائه شده
در مورد استراتژی تابآوری ،عبارتها ممکن
است جایگزین هم شوند ،اما میتوان بیان نمود
که مفهوم اصلی تابآوری« ،توانایی یک سیستم
برای برگشت به یک حالت پایدار بعد از وقوع
شکست» میباشد(استار و همکاران.) 2003 ،
هرچند تعریف برگشت به حالت اصلی بعد از
یک تغییر شکل برای تابآوری نظری(انتزاعی)
قلمداد میشود ،اما بسیاری از سازمانها این
آگاهی را ندارند که در نظر گرفتن تابآوری
زنجیرهتأمین به عنوان بخشی از استراتژیهایی
که سازمانها و بنگاهها در هنگام توسعه مدیریت
ریسک و مدیریت کسب و کار در نظر میگیرند،

ضروری است(کریستوفر و پک .) 2004 ،پس
میتوان بیان نمود که استراتژی تابآوری به
کسبوکارهای اقتصادی کمک میکند که در هر
شرایطی بتوانند با تغییراتی به فعالیت خود ادامه
دهند .استراتژی تابآوری در مفهوم سازمانی به
معنی توانایی مقاومت در برابر بحرانها و ریسک
موجود است .استراتژی تابآوری در کسبوکارها
عبارت است از؛ تواناییهای ساختاری و سیستمی
که باعث میشود سازمانها و بنگاهها ظرفیت الزم
برای مقابله با بحرانها را داشته باشند .استراتژی
تابآوری قابلیتهایی برای کسبوکارها بوجود
میآورد که بتوانند با وجود شرایط نامطلوب به
بقا خویش ادامه داده و در مسیر بازگشت و رشد
قرار گیرند .استراتژی تابآوری به بقای بلندمدت و
افزایش عمر سازمانها و بنگاهها کمک میکند .این
استراتژی مطلوب ،کسبوکار یک سازمان و بنگاه
را در برابر ریسکهای بالقوه حمایت میکند و به
برنامهریزی برای تابآوری و بقا در شرایط آشفته
کمک میکند .استراتژیهای تابآوری بر روشها
و ابزارهای جدید برای مواجه با تغییرات پیچیده
تاکید دارند که به انطباقپذیری و سازگاری سریع
در شرایط عدم اطمینان و بهرهگیری از فرصتهای
جدید کمک میکنند.
پس بحران به وجود آمده ناشی از شیوع بیماری
ویروس کرونا ،شرایطی را در کشور بوجود آورده
است که بیشتر کسبوکارها در زمان حال به بقا
میاندیشند و پایان بحران نیز لزوماً به معنی بازگشت
به دوره ماقبل بحران نیست .پس؛ کارآفرینان و
مدیران ارشد برای کاهش تهدیدها و افزایش امکان
بقا و بهرهگیری از فرصتهای آتی در دوره پس از
مهار بیماری ویروس کرونا به استراتژیهای تابآوری
نیاز دارند .یعنی کسبوکارها برای بقا(تابآوری)
بایستی کالننگری (تفکر استراتژیک) داشته باشند.
پس؛ براساس تجارب شرکتهای مشاورهای برتر
جهان و مصاحبه با کارآفرینان ابعاد استراتژیهای
تابآوری در پنج رویکرد به شرح زیر قابل بررسی
میباشد .پس ،هدف از بیان این رویکردها معرفی
برخی اقدامات سریع برای کسبو کارهای اقتصادی
در چارچوب پنج استراتژی تابآوری است که به بقا
در سازمانها و بنگاههای اقتصادی کمک میکند.
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 )۱اقدامات ابتکاری در جهت ایجاد آمادگی
و حفظ سرمایه انسانی -اقدامات پیشگیرانه
و حمایتی
سرمایه انسانی بازوی سازمانها و بنگاهها برای
دستیابی به اهداف راهبردی سازمانی است .و با
توجه به اهمیت موضوع ،کارکنان در همه سطوح
سازمان و بنگاه(سرمایه انسانی) باید آگاهی
از شکستها داشته باشند و برای یادگیری از
شکستهای هر چند کوچک درون زنجیره تأمین
تالش کنند .مدیران نیز باید یک زیرساخت
مناسب برای مدیریت ریسک به صورت رسمی با
تخصیص نیروی انسانی و منابع اطالعاتی ایجاد
کنند ،تا مدیریت و پاسخگویی به مخاطرات
واقعی و درک شده را تخصصی سازند(آمبولکار
و همکاران .)2015 ،وهمچنین؛ تقوی ،مهدی،
محمدی حسین( ،)1385ابراز نمودهاند که
در توضيح رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته
صنعتي ،سرمايه انساني نقش مهمي داشته و
گفته ميشود كه سهم مهمي از رشد اقتصادي
اين كشورها ناشي از توسعه سرمايه انساني است.
سرمايه انساني در واقع مكمل سرمايه فيزيكي
است و موجب ميگردد تا از سرمايه-هاي
فيزيكي به صورت مناسبتري بهرهبرداري شود.
تجربه كشورهاي پيشرفته و مطالعات مختلف
در زمينه رشد اقتصادي كشورها در طول زمان
و يا در ميان كشورها ،نشان دادهاست كه توضيح
نرخ رشد اقتصادي تنها از طريق عوامل مرسوم؛
مانند سرمايه و نيروي كار ،نتايج دقيقي به دست
نميدهد و سرمايه انساني به عنوان يك متغير
اصلي بايد وارد مدلهاي رشد شود .پس در
پژوهشی به بررسي تأثير رشد شاخصهاي معرف
سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در ايران پرداخته
شده و اين نتيجه حاصل گرديده كه رشد سطح
سواد در بزرگساالن و نيز رشد متوسط سالهاي
تحصيل نيروي كار ،تأثير مثبت و معناداري روي
رشد توليد ناخالص داخلي داشته است.
پس میتوان ابراز نمود که نیروی انسانی(سرمایه
انسانی یک سازمان) منبع شایستگیهای فنی
و ارتباطی و غیره است .که یکی از مهمترین
وظایف مدیران در مواجه با بحران شیوع بیماری
ویروس کرونا آن است که محیط کار ایمن و
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سالمت ایجاد کنند و بهگونهای اقدام نمایند که
کارکنان کماکان احساس کنند که سازمان برای
آنها ارزش قائل است(ایجادآمادگی و حفظ
سرمایه سازمانی) .حمایت از کارکنان در این
شرایط برتعهد بلندمدت کارکنان به سازمان تاثیر
مثبت دارد .و تشویق کارکنان به اقدامات ابتکاری
و مشارکت فعاالنه آنها برای کاهش پیامدهای
بحران ضروری است .از دست دادن نیروهای با
استعداد در زمان فعلی ،در دوران پساکرونا به
سادگی قابل جبران نخواهد بود(حفظ سرمایه
انسانی) .و ممکن است ب ِرند کارفرمایی شرکتها را
تحت تاثیر منفی قرار دهد .در بررسی دیدگاههای
مرتبط با استراتژی ایجادآمادگی و حفظ سرمایه
انسانی در تعامل با اهداف سازمانی در راستای
استفاده از استراتژی تابآوری ،مواردی مربوط به
مسائل بهداشتی و سالمتی در محیط کار در این
شرایط امتیاز باالتری دارند و موضوعات مرتبط با
کارایی در محیط کار مانند؛ برنامهریزی جانشینی
و تشکیل تیمهای عملیاتی و  . .در الویت بعدی
قراردارند .یعنی اول حفظ سالمتی سرمایه
سازمانی و بعد ایجاد آمادگی سرمایه انسانی و
باالبردن کارایی در محیط کار .که در این رابطه،
راهکارهایی برای حمایت از ایجادآمادگی و حفظ
سرمایههای ارزشمند انسانی در سازمانها ،بنگاهها
و کسب و کارهای خُ رد در کشورمان در مقابله با
بحران شیوع بیماری ویروس کرونا بشرح زیر ارائه
میگردد:
تاکید بر موقتی بودن بحران و بازگشت کارکنان
به محیط کار پس از برقراری شرایط عادی.
تدوین و ابالغ دستورالعملهای بهداشتی،
مراقبتی و پیشگیرانه.
ارائه آموزشهای خاصمراقبتی و پیشگیرانه به
کارکنان در محیط کار
ارائه آموزشهای تخصصی مورد نیاز کارکنان به
صورت مجازی.
بکارگیری اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه و
نظارت دقیق بر اجرای دستورالعملهای مرتبط.
بررسی امکان دورکاری و تعیین معیارهای
ارزیابی عملکرد کارکنان در دوره دورکاری.
کاهش ساعتکاری و بررسی ساعتکاری
انعطافپذیر در محیط کار.
تالش برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در

حد امکان و رفع نیازهای معیشتی آنان.
بکارگیری اقدامات ابتکاری برای حفظ کارکنان
به جای تعدیل نیروی انسانی ،مانند؛ پرداخت
بخشی از حقوق ،کاهش پرداخت مزایا به
صورت موقت و . . .
برگزاری جلسات به صورت ویدیو کنفرانس و
استفاده از امکانات فضای مجازی.
حمایت روانی ،معیشتی و اجتماعی از کارکنان
با اطالعرسانی و شفافسازی برنامهها و اقدامات
مدیریتی در راستای مسئولیتهای اجتماعی.
تشویق کارکنان به ارائه پیشنهادات ابتکاری و
کاربردی مرتبط با مدیریت بحران.
 )۲اقدامات ابتکاری در جهت ایجادآمادگی،
حفظ و توسعه سرمایه اطالعاتی ،فناوری
اطالعاتی ،بازاریابی و فروش  -اقدامات
پیشگیرانه و حمایتی
با توجه به تأثیر بیماری ویروس کرونا  ،مردم
از خانه خارج نمی شوند و مانند؛ گذشته خرید
نمیکنند  ،بنابراین شرکتهای بینالمللی با
کاهش فروش مواجه میشوند .که در این بین،
اَپل به سرمایهگذاران خود اعالم نموده که آنها
به دلیل افت فروش در چین نمیتوانند به هدف
درآمد خود برسند .سازنده برجسته اتومبیل جگوار
لندکروز نیز اظهار داشت که اگر شیوع بیماری
ویروس کرونا برای چند هفته دیگر غالب شود،
آنها دیگر برای کارخانههای خود ،نمیتوانند
قطعات خودرو تولید کنند(اینمان.)2020،
همچنین؛ بازاریابی فرآیند برنامهریزی و اجرای
فعالیتهای قیمتگذاری ،تبلیغات و فروش کاالها
و خدمات است .که با شروع بحران بیماری ویروس
کرونا جامعه از نظر روانی و اقتصادی آسیب دیده
است .و مشتریان برای انطباق خود با بحران،
عادات و رفتار خرید خود را تغییر دادهاند .پس؛
سازمانها و بنگاههای اقتصادی در این دوران برای
تطابق با تغییرات بازار و انطباق با رفتارهای جدید
مصرفکنندگان ،بایستی اقدامات مناسبی اتخاذ
نمایند .نکته مهمی که باید مدنظر داشت آن است
که استراتژیهای بازاریابی با مزیتهای رقابتی در
ارتباط مستقیم است و میتواند به افزایش نقدینگی
در شرایط فعلی کمک مستقیم کند .و شرکتها
بایستی هوشمندانه اقدامات ابتکاری در عناصر
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اصلی آمیخته بازاریابی(مکان ،محصول ،قیمت
و ترویج) را استفاده نمایند .بررسی دیدگاههای
مرتبط با استراتژی فروش و بازاریابی نشان میدهد
که حفظ اعتماد مشتری ،بکارگیری روشهای
جایگزین ،مانند؛ فروش آنالین(ایجادآمادگی
و حفظ و توسعه سرمایه اطالعاتی) ،حضور در
سوپرمارکتهای بزرگ(اینترنتی) ،پیشبینی
تغییرات در رفتار مشتری دارای اولویت باالتری
هستند .که در این رابطه ،خاتمی فیروزآبادی،
سید محمدعلی ،عسگری مهر ،مسعود و مرتاض
هجری ،فرخنده( ،)1397در پژوهشی بیان
نمودهاند که کسب وکار الکترونیک به عنوان یکی
از توانمندسازها در اقتصاد کشور و زیرمجموعه
فناوريهاي اطالعات در دهه گذشته رشد
چشمگیري داشتهاست .بازارهاي امروزي ،جهانی
است و همواره در حال تغییر و گذار از صنعت به
دانش و فناوري است .فضاي امروز کسب وکار از
حالت فیزیکی به حالت الکترونیکی تغییر شکل
یافته و بازارهاي سنتی و آفالین را دگرگون
ساختهاند .سرمایهگذاران موفق تغییرات روشهاي
کسب وکار سنتی به کسب وکار الکترونیکی را
پذیرفتهاند ،به طوري که سیاست بیشتر موسسات
تجاري در پذیرش و به کارگیري کسب وکار
الکترونیک جهت ورود به بازارهاي جهانی و جذب
مشتریان جدید ،موثر و کارا است .اهمیت فضاي
کسب وکار الکترونیکی و پذیرش باالي مردم در
سالهاي گذشته و ورود کسب وکارها به این فضا
لزوم برنامهریزی و توسعه این فضا را بیش از پیش
آشکار میکند .و مرادی ،محمد علی و هدایتی،
محمدرضا( ،)1397بیان نمودهاند که امروزه
دیجیتالسازي اقتصاد با رویکرد ارتقاي بهرهوري،
افزایش رشد اقتصادي و ایجاد اشتغال به عنوان
یکی از رویکردهاي غالب در اغلب کشورهاي جهان
درآمدهاست .با توجه به ساختارهاي سنتی حاکم
بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی
اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهرهوري ،رشد
اقتصادي نازل و نرخ بیکاري باال به ویژه نرخ
بیکاري دانش آموختگان همراه است؛ توسعه
اقتصاد دیجیتالی براي حل بخشی از مشکالت
کشور در ایران یک الزام و نه یک انتخاب است.
ولی مشارکت با سازمانها و بنگاههای اقتصادی
و کسب و کارهای خُ رد دیگر برای بازاریابی و
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فروش در اولویت بعدی قرار دارد .پس؛ راهکارهای
زیر برای ارتقای توانمندی بازاریابی سازمانها و
بنگاههای اقتصادی و کسب و کارهای خُ رد در
مدیریت بحران در جهت ایجادآمادگی و حفظ و
توسعه سرمایه اطالعاتی و در راستای استراتژیهای
تابآوری و در تعامل با استراتژیهای بازاریابی و
فروش ارائه میگردد:
حفظ ،ارتقا و گسترش زیرساختهای اطالعات
فناوریهای نوین پیشرفته دیجیتالی و رایانش
ابری.
ایجاد رشد و تقویت بازاریابی و فروش در فضای
مجازی کسب وکار و استفاده از ظرفیتهای
اقتصاد مجازی که با توجه به محدودیتهای
فیزیکی ایجاد شده در بازارکسب و کار فعلی،
مورد توجه قرار گرفته و زمینههای توسعه و
گسترش آن به سرعت در حال گسترش و
شکوفایی است.
بهرهمندی از سایر روشهای فروش مانند؛
فروش آنالین اینترنتی.
توسعه و تغییر مطابق با تغییرات سبد محصوالت
مشتری با نوآوری سریع ،مبتنی بر نیازهای
ضروی و جدید ایجاد شده در شرایط بحرانی
موجود برای مشتریان.
اجتناب از سوء استفاده از بحران برای کسب
سودهای کوتاه مدت در راستای بازاریابی
اجتماعی و عمل به مسئولیتهای اجتماعی.
برقراری ارتباط مداوم با مشتریان از طریق
کانالهای مختلف(تلفن ،پیام کوتاه ،ایمیل و
شبکههای اجتماعی و اطالع رسانی عمومی و
مجازی).
توسعه و تقویت شبکه توزیع محصوالت با
پیشبینی و در نظر گرفتن اولویتهای ضروری
ل بهداشتی ،اجتماعی،
و معیشتی با رعایت پرتوک 
زیست محیطی و ...
رصد دائمی اقدامات بازاریابی رقبای محلی و
بهترینهای صنعت جهت الگوبرداری و بهینه
نمودن راهکارهای قبلی و جاری.
بهینهکاوی تجربیات و اقدامات بینالمللی و
بومی سازی آن با توجه به شرایط اجتماعی و
فرهنگی حاکم.
انجام اقدامات ابتکاری درخصوص مقابله با
افت تقاضا مانند؛ انجام فروشهای اعتباری و

مزایدههای عمومی و مشوقهای حمایتی و . . .
توجه به انتظارات مشتریان در بخشهای
مختلف بازار.
توجه به اولویتگذاری مشتریان و نیازها و
محصوالت در زمان فروش و ارایه خدمات
باتوجه به نیازهای ضروری و معیشتی حاکم و
به وجود آمده ناشی از بحران.
 )۳اقدامات ابتکاری در جهت ایجاد آمادگی و
حفظ زنجیره تامین مواد ،کاال و محصوالت -
اقدامات پیشگیرانه و حمایتی
استراتژی تابآوری به سازمانها و بنگاهها اجازه
میدهد که شکستهای زنجیره تأمین را مدیریت
کنند و تحویل محصوالت و خدمات خود به
مشتریان را ادامه دهند(شفی و رایس.) 2005 ،
همچنین پژوهشگران مختلفی نشان دادند که
استراتژی تابآوری یک روش موثر برای مدیریت
ریسک و بازیابی از شکست در سازمانها و
بنگاههای اقتصادی است(چوپرا و سودهی2004،
و بلکهورست و همکاران .)2005،پس؛ هدف از
تجزیه و تحلیل و استفاده از استراتژی تابآوری
زنجیره تأمین ،جلوگیری از انتقال به وضعیت
نامطلوب است .یعنی جایی که حاالت شکست
ممکن است روی دهد .در سیستمهای زنجیره
تأمین هدف ،واکنش کارا و مطلوب نشان دادن
به اثرات منفی آشفتگیها میباشد(کاروالهو و
کروز ماچادو .)2011 ،زنجیره تامین شامل شبکه
تامینکنندگان ،تولیدکنندگان ،توزیعکنندگان،
عمده فروشان و خُ رده فروشان است که به تامین
مواد اولیه و حمل و نقل کمک میکنند .و مدیریت
زنجیره تامین عبارت است از؛ فرآیند برنامهریزی،
اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین و
جابجاییها و موجودی انبار با هدف حداقل سازی
هزینهها و حداکثر سازی کارایی و سود است .که به
دلیل افت تولید درکشورهای مختلف ،محدودیت
جابجایی فیزیکی به وجود آمده در سفرهای
شهری ،بین شهری و بینالمللی ،مشکالت
زیادی را در زنجیره تامین کسب وکارها بوجود
آورده است ،پس؛ بایستی با اقداماتی ابتکاری این
مشکالت تامین مواد اولیه را حتیاالمکان کاهش
داده و یا راهکارهای جایگزین را بررسی و استفاده
شود .بررسی دیدگاههای صاحب نظران اقدامات
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ابتکاری مرتبط با زنجیره تامین نشان میدهد که
شناسایی مخاطرات و چالشها و پایش اطالعات
زنجیره تامین ،یافتن راهکارهای حمل و نقل و
لجستیک با هدف جلوگیری از وقفه و کارآفرینی
و نوآوری در تامین مواد و زنجیره تامین اهمیت
زیادی دارد .و راهکارهای زیر برای ایجاد ثبات در
زنجیره تامین شرکتها در مدیریت بحران به شرح
زیر ارائه میگردد:
شناسایی و ارزیابی مخاطرات و چالشهای موجود
در برقراری بهینه زنجیره تامین و اولویتبندی
آنها.
ارتباط مستمر با تامینکنندگان و فروشندگان
کاال و محصوالت و آگاهی از شرایط تولید و توزیع
آنها.
حمایت مالی و غیرمالی از شرکای زنجیره تامین با
اتخاذ راه کارهای حمایتی و مالی.
حفظ تامین کنندگاه اصلی و خوشنام فعلی و
شناسایی تامین کنندگان جایگزین و استفاده
توامان در مواقع ضروی و بحرانی.
شناسایی مواد ،کاال و محصوالت اولیه مشابه و
جایگزین.
تمرکز بر مدیریت تقاضا و مشتری مداری و
برنامهریزی تامین و تولید و عرضه محصوالت بر
اساس آن.
تشکیل تیمهای اقدام مشترک زنجیره تامین برای
مقابله با بحرانهای احتمالی و پیشروی.
تسریع در برنامهریزی لوجستیک زنجیره تامین و
توجه ویژه به حمل ونقل و راهکارهای موازی و
جایگزین.
 )۴مدیریت مالی ،تامین نقدینگی و مدیریت
وجوه -اقدامات پیشگیرانه و حمایتی
شکستها و آشفتگیها در زنجیره تأمین اجتناب
ناپذیر هستند .بنابراین تمرکز مدیریت نباید صرفاً
بر روی رخدادهای ناسازگار باشد .بلکه باید بر روی
توسعه و مدیریت زنجیره تأمین متمرکز باشد که
قادر است به طور موثری به شوکهای محیطی
پاسخ دهد(گلیکمن و وایت .) 2006 ،و توانایی
برای واکنش مقتضی به شکستها خواه طبیعی
و خواه غیرطبیعی ،یک ضرورت استراتژیک برای
بقای کسب و کار سازمانها و بنگاههای اقتصادی
است .به ویژه زمانی که سازمان متشکل از تعدادی
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شبکه به هم وابسته از نهادها است(هانا و همکاران،
 .) 2010پس؛ مدیریت مالی به مدیریت منابع و
مصارف شرکت به صورت کارا و اثربخش در
سازمانها و بنگاهها اطالق میگردد .و نظام مالی
شامل برنامهریزی مالی ،پایش ،کنترل تعهدات
مالی مشتریان و مطالبات و تعهدات مالی به
تامین کنندگان ،کنترل بودجه عملیاتی و صورت
درآمد و هزینه را شامل میشود .و در دوره بحران
شیوع بیماری ویروس کرونا مدیریت هوشمندانه
مالی میتواند بقا یک سازمان یا بنگاه اقتصادی
را تضمین نماید .بحران کرونا باعث کاهش تقاضا
ب وکارها
و در نتیجه کاهش فروش و کسادی کس 
شده است ،و در چنین شرایطی ،جریان نقدینگی
که حیات کسب وکارها به آن وابسته است را با
مشکل مواجه کرده است و تمرکز بر مدیریت منابع
مالی و انضباط مالی را ضروری مینماید .بررسی
دیدگاههای مرتبط با استراتژی تابآوری مالی
نشان میدهد که کاهش هزینههای غیرضروری،
افزایش زمان بازپرداخت بدهیها و پرداخت
تعهدات مالی ،ارزیابی مجدد تعهدات مالی و
حفظ سطح و مقدار نقدینگی ضروری دارای
اولویت باالتری هستند ،و فروش اموال مازاد در
اولویتهای بعدی جهت کسب نقدینگی میباشند.
و راهکارهای زیر برای بهینهسازی منابع مالی و
حفظ و تامین نقدینگی در مقابله با شیوع بیماری
ویروس کرونا ارائه میگردد:
مدیریت جریان نقدینگی و حصول اطمینان از
انضباط مالی.
کاهش هزینههای غیرضروری و اتخاذ رویکرد
سختگیرانه در هزینهکرد سازمانی.
تهیه جدول زمانبندی تسویه بدهی و تعهدات
سازمان و بنگاه.
همچنین تهیه جدول زمانبندی جهت وصول
مطالبات و تعهدات دیگران به سازمان و بنگاه.
بررسی گزینههای دریافت وام و تامین اعتبارات الزم.
بررسی تعهدات مالی و غیرمالی بنگاه در
شرایط فورس ماژور و بحرانی با اولویتبندی
در پرداخت.
متوقف ساختن پروژههای بلندمدت و باضرورت
پایین که میتوان ادامه فعالیت آنها را به آینده
سپرد.
اولویتبندی اجرای برنامههای توسعهای سازمان

و بنگاه در جهت تعیین ادامه فعالیت و یا ایجاد
وقفه زمانی در انجام این گونه فعالیتها.
بررسی راه کارهای تامین مالی و نقدینگی
آنی ،سریع و کوتاه مدت مانند؛ اخذ تسهیالت
اعتباری سریع.
بکارگیری رویکرد تاخیری در بازپرداخت تسویه
تعهدات مالی با هدف حفظ و مدیریت بهینه
نقدینگی.
بکارگیری رویکرد تعجیلی دریافت مطالبات
سازمانی در صورت امکان با هدف تامین و
افزایش نقدینگی.
بررسی راهکارهای جایگزین دیگر در تامین
نقدینگی ،نظیر فروش داراییهای مازاد و
بالاستفاده.
اجاره مکانها و ظرفیتهای بالاستفاده به وجود
آمده ناشی از کسادی بازارکسب وکار و افول
تولید.
پرداخت سود سهمی به سرمایهگذاران به جای
توزیع سود نقدی.
افزایش سرمایه از محل آوردههای نقدی
سرمایهگذاران.
انتشار و فروش اوراق بهادار و قرضه.
پیش فروش محصوالت آتی سازمان و بنگاه.
فروش سهام خزانه.
تامین نقدینگی از طریق عرضه اوراق مشتقه
مالی.
تامین نقدینگی از طریق استفاده از مشوقهای
دولتی و حمایتی.
 )۵ایجاد آمادگی وحفظ سرمایه سازمانی با
تفکر استراتژیک و کارآفرینانه -اقدامات
پیشگیرانه و حمایتی
کاروالهو( ،) 2012استراتژیهای تابآوری را به
صورت زیر معرفی کرده است :ایجاد افزونگی (در
نظر گرفتن موجودی ایمنی) ،افزایش تنوع در
نهادهای زنجیره تأمین (تأمین منعطف) همچنین
در فرآیند (فرآیندهایی که محصوالت متنوع را
ارائه میدهند) ،افزایش سرعت زنجیره تأمین،
بهبود تسهیم اطالعات (مانند؛ توسعه میدان
دید زنجیره تأمین) و همکاری (تسهیم ریسک).
همچنین لوه( ،)2014چندین ویژگی را در
مدیریت موثر شکستهای زنجیره تأمین ضروری
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دانسته اند شامل قابلیت پاسخ گویی ،انعطاف
پذیری ،روابط قوی با تأمین کنندگان ،توانایی
سازمان برای تأثیرگذاری بر روی تقاضا ،تعهد به
سازمان(ارتقای فرهنگ سازمانی) و همسانی در
فرآیندها و رویهها میباشد .استراتژی تابآوری
ایجاد بافرهای موجودی استراتژیک را افزایش
میدهد .به عبارتی دیگر کارکردهای تابآوری
تقاضای وجود بافرهای موجودی استراتژیک
دارد(کاروالهو و کروز ماچادو .)2011 ،همچنین
لوه( ،)2014ویژگیهای رویکردهای کاهش
ریسک را در افزایش ظرفیت ،تأمین کنندگان
اضافی ،افزایش پاسخگویی ،افزایش موجودی،
افزایش انعطاف پذیری ،تقاضای ائتالف یا ادغام
و افزایش تواناییها بیان کرده است .پس ،میتوان
بیان کرد که تفکر استراتژیک فرآیندی است که
بواسطه آن ،مدیران با نگریستن در سطح کالن
و کل نگری ،دیدگاه متفاوتی از شرکت و محیط
یافته و روندهای آینده صنعت را مشخص میکنند.
تفکر استراتژیک را میتوان فرآیند تحلیل و
ارزیابی محیط کسب وکار ،خلق چشمانداز آینده
و توسعه اقدامات ابتکاری برای دستیابی به اهداف
کالن سازمانها و بنگاههای اقتصادی تلقی نمود.
کمی و عددی بر
این تفکر عالوه بر تحلیلهای ّ
نگرش کارآفرینانه ،خالقانه و غیرخطی تاکید
دارد .پس در دوره شیوع بیماری ویروس کرونا
که ویژگی آن تغییر انتظارات مشتری ،کارکنان و
ذینفعان است ،تفکر استراتژیک به عنوان هسته
مرکزی خلق مزیت رقابتی تلقی میگردد تا بتوان
با تغییرات همسو شده ،پاسخ مناسبی ارائه گردد.
بررسی دیدگاههای صاحب نظران و اقدامات
ابتکاری مرتبط با تفکر استراتژیک و کارآفرینانه
نشان میدهد که تعهد مدیران ارشد برای پذیرش
شرایط و اقدامات عملی ،تدوین سناریوهای مختلف
برای کسبوکار و آمادگی اصالح مدل کسبوکار
دارای اولویت باالتری هستند .پس؛ راهکارهای زیر
برای تقویت تفکر استراتژیک و کارآفرینانه مدیران
ارشد و در راستای ایجاد آمادگی و حفظ سرمایه
سازمانی سازمانها و بنگاههای اقتصادی در مقابله
با بحران شیوع بیماری ویروس کرونا ارائه میگردد:
رصد دائمی تغییرات و تحلیل محیط کسبوکار
و اقتصاد کالن و سیاستهای دولت و آثار آن بر
فعالیتهای اقتصادی سازمانها و بنگاهها.
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ترسیم چشماندازهای جدید و به تبع آن بازنگری
و ترسیم نقشه استراتژی راه نوین سازمانی.
تدوین برنامههای جدید بر اساس مزیتها و
متناسب با شرایط بحرانی موجود.
توسعه و بکارگیری سبک رهبری متناسب
شرایط بحران ،سبک اقتدارگرایانه و یا مشارکتی.
تالش برای ارائه ارزش پیشنهادی مدل
کسبوکار متناسب با انتظارات فعلی مشتریان
و تفکر مشتری مداری.
توجه به روندهای پیشروی کسبوکار در دوره
بحران و پسا شیوع بیماری ویروس کرونا.
بکارگیری رویکردها و روش جدید کارآفرینانه
و فعال کردن ظرفیتهای بالاستفاده ناشی از
بحران موجود.
توجه به مسئولیتهای ایمنی و بهداشت و
رعایت پرتکلهای بهداشتی.
توجه به مسئولیتهای اجتماعی و ایفای نقش
در قبال این مسئولیتها توسط سازمانها و
بنگاهها در قبال جامعه.
توجه به مسئولیتهای حفظ محیط زیست و
زیست محیطی.
راهکارهای پیشنهادی به نظام تصمیمگیری
کشور
با عنایت به آنکه ،اقتصاد کشورمان درسال جاری
در میان انبوهی از آشفتگیها و فشارهای تحریمی
ناشی از محدودیتها ظالمانه اقتصادی از سوی
کشورهای غربی و دولتهای دست نشاندهشان
روبرو بوده و همچنین از طرفی درگیرتبعات ناشی
از شیوع و گسترش معضل بیماری ویروس کرونا در
جامه میباشد ،متاسفانه دولت نیز در این شرایط با
محدودیت شدید درآمدی مواجه شدهاست .پس؛
ضرورت مییابد قبل از این که بر اساس درسهای
حاصل شده از مرور تجربه چین و سایر کشورها
به پیشنهاد مجموعه اقداماتی به منظور حمایت از
کسب وکارهای آسیب دیده بپردازیم ،و راهکارهایی
ارائه شود که به واسطه آن تنگناهای درآمدی دولت
تا حدی رفع گردد و منابع درآمدی جدیدی برای
دولت ایجاد شود ،تا در این گذر ،نظام تصمیمگیری
بتواند ضمن کنترل بهتر شیوع بیماری ویروس کرونا
در کشور ،مجموعه حمایتهای موثری برای ادامه
حیات کسب وکارهای آسیب دیده به اجرا درآورد .بر

این اساس مجموعه پیشنهادهای مفید و سودمند دو
بخش ارائه شده است .که در گام نخست ،راهکارهایی
جهت ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت تشریح
شده است و در گام دوم ،مجموعه راهکارهایی در
خصوص کاهش پیامدهای شیوع بیماری ویروس
کرونا بر کسب وکارها ارائه شده است.
بخش اول :راهکارهای پیشنهادی جهت ایجاد
منابع درآمدی برای دولت
تغییر رفتار هزینهای دولت و حذف هزینههای
غیرضرور و تخصیص بخشی از منابع آزاد شده
برای حل و فصل خسارات ناشی از تبعات شیوع
بیماری ویروس کرونا.
بهرهمندی از منابع نهادهای عمومی غیردولتی
که از سطح درآمدی باالیی برخوردار میباشند،
نظیر؛ بنیاد مستضعفان و استان قدس رضوی
و سایر نهادها و موسساتی که توان مالی باال و
مضاعفی داشته و میتوانند مفید واقع شوند و
همچنین حذف معافیتها و سوبسیدهای قبلی
وضع شده بر آنها.
اخذ سهم مالیات بیشتر در یک دوره زمانی
مشخص و موقت ،از آن دسته از کسبوکارهایی
که به واسطهی شیوع بیماری ویروس کرونا
کسبوکارشان رونق گستردهای و چشمگیری
پیدا کرده است.
ایجاد مشوقهایی جهت پرداخت زود هنگام
مالیات و مطالبات دولتی.
ایجاد مشوقهایی تاثیرگذار برای اخذ مالیات و
مطالبات و درآمدهای آتی دولت در زمان حال و
گذر از بحران شیوع بیماری ویروس کرونا.
استفاده از ظرفیتهای سازمانیافته مردمی و
نهادهایی نظیر خیریهها و موسسات عمومی
وعام المنفعه.
تصویب هرچه سریعتر قوانین پشتیبان به منظور
پیادهسازی مالیات بر مجموع درآمد.
انجام تعامالت سازنده بُرد بُرد جهت رفع
محدودیتهای ایجاد شده با کشورها و
سازمانهای بینالمللی که تحریمها و
محدودیتهایی را برای کشورمان در زمینه
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایجاد کردهاند.
پیگیری مطالبات معوق ناشی از سنوات قبل از
طریق مراجع قضایی و سازمانهای بینالمللی

حسابدار

شمارۀ ۳۳3

تابستان ۱۳۹9
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

که به دلیل ایجاد محدودیتهای موجود بلوکه
شدهاست.
دریافت وامهای بین المللی با بهره کم و باز
پرداخت طویلالمدت.
ترغیب سرمایهگذاران بزرگ بینالمللی جهت
مشارکت و سرمایهگذاری و انتقال دانش،
تجربیات و سرمایه فیزیکی و تامین نقدینگی
در دخل کشور.
اجاره داراییها و منابع که به دلیل عدم امکانات
و دانش و تکنولوژی مکفی بال استفاده مانده
است.
فروش نفت و محصوالت نفتی به صورت پیش
فروش با اعمال مشوقهای تاثیرگذار.
ارایه سهام سازمانها و بنگاههای دولتی در بازار
سرمایه و کسب نقدینگی ناشی از فروش آن در
راستای خصوصیسازی و کوچک کردن سهم
دولت در بازار سرمایه و اقتصاد کشور و تامین
منابع مالی.
فروش اوراق قرضه و اوراق مشتقه.
فروش داراییها و اموال منقول و غیرمنقول بال
استفاده و راکد.
تولید وعرضه ارز دیجیتالی با توجه به
محدودیتهای موجود بر ارز کاغذی ناشی از
تحریمهای موجود.
فروش قسمتی از ذخایر مسکوکات و فلزات
گرانبها در اختیار بانک مرکزی و تامین
نقدینگی الزم.
بخش دوم :راهکارهای پیشنهادی جهت
کاهش پیامدهای شیوع بیماری ویروس کرونا
بر سازمانها ،بنگاههای اقتصادی و کسب
وکارهای ُخرد
 -1تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب و
کارها
در نظر گرفتن یک دوره تنفس از مرداد
ماه 1399حداقل یک دوره سه ماهه برای
بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت بانکی
واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب دیده از
شیوع بیماری ویروس کرونا.
در خصوص تسهیالتی که در دوره پرداخت
اقساط میباشند و اقساط آن از مرداد ماه
 1399تا پایان سال  1399معوق و سررسید
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میشوند ،کلیه اقساط بدون احتساب سود و
جرائم به انتهای دوره منتقل گردد.
در خصوص تسهیالتی که به صورت مشارکت در
ساخت و نصب ماشینآالت میباشند و سررسید
اقساط آنان در این ایام فرا رسیده است ،حداقل
یک دوره تنفس شش ماهه در نظر گرفته شود.
کاهش نرخ وامها برای آن دسته از کسب و
کارهای کوچک و متوسط که دارای اسناد مثبته
در زمینه کاهش شدید در فروش و آسیب ناشی
از شیوع بیماری ویروس کرونا میباشند.
اعطای تسهیالت سرمایه در گردش توسط
بانکها و موسسات اعتباری برای آن دسته
ازسازمانها و بنگاههای اقتصادی که به دلیل
کاهش فروش توان بازپرداخت دیون(وچکها
صادره) را ندارند.
 -2اقداماتی در خصوص حق بیمه تأمین
اجتماعی کارفرمایان
معافیت ،کاهش یا به تعویق انداختن پرداخت
سهم بیمه کارفرما(شامل حق بیمه بازنشستگی،
بیکاری و حوادث ناشی از کار) به منظور حمایت
از کسب و کارهایی که دارای اسناد مثبته در
زمینه کاهش در فروش و آسیب ناشی از شیوع
کرونا میباشند از مرداد ماه 1399ماه پایان
بحران ناشی از این ویروس(در این زمینه با
متخصصان و پزشکان نیز مشورت گردد).
بخشودگی سهم بیشتری از حق بیمه سهم
کارفرما برای آن دسته بنگاههای اقتصادی
بخش خصوصی و اصناف که به رغم آسیب از
شیوع کرونا اقدام به تعدیل نیروی کار نکردهاند.
توسعه نظام سالمت درجامعه و بهرهمندی
امکان استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی
رایگان و یا ارزان قیمت توسط سازمانها و
بنگاههای اقتصادی درگیر شده و یا زیان دیده
از شیوع بیماری ویروس کرونا.
فراهم نمودن امکان تمدید دفترچههای بیمه به
صورت خودکار و ارایه خدمات درمانی به صورت
دیجیتالی ،اینترنتی و از راه دور.
 -3اقداماتی در خصوص اجارهبها و هزینهها و
عوارض سربار کسب وکارها
کسبوکارهایی که داراییهای سرمایهای خود را

از دولت و شرکتهای دولتی اجاره کردهاند ،در
صورتی که دارای اسناد مثبته در زمینه کاهش
در فروش و آسیب ناشی از شیوع بیماری
ویروس کرونا میباشند و در این مدت کارکنان
خود را تعدیل نکرده و یا تعدیل حداقلی نیروی
کار داشتهاند ،از تمام یا قسمتی از پرداخت
اجاره بهای خویش در مدت تعطیلی و کسادی
ناشی از کرونا معاف گردند.
تعویق یا کاهش انواع هزینههای اداری و
دفتری برای کسب وکارهای کوچک و متوسط،
شامل انواع هزینهها و عوارض مرتبط با قبوض
خدماتی ،آب ،برق ،گاز ،فاضالب و پسماند برای
کسب و کارهای زیان دیده و در معرض آسیب
ناشی از شیوع بیماری ویروس کرونا.
کاهش هزینهها و عوارض گمرکی آن دسته از
کاالهایی که در زنجیره تأمین آنها اختالل
ایجاد شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود
شده است (با ارئه اسناد و مدارک).
کاهش هزینهها و بخشودگی قسمتی از حق
بیمه بازنشستگی ،بیکاری و حوادث ناشی
از کار کسبوکارهای زیان دیده و در معرض
آسیب ناشی از شیوع بیماری ویروس کرونا.
 -4تسهیالتی در زمینه پرداخت مالیات
تعویق در ارائه اظهارنامه ،ترازنامه ،حساب سود
و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی
حداکثر تا شش ماه پس از سال مالیاتی
(حداقل دو ماه مهلت اضافه گردید).
معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات بر
ارزشافزوده به منظور واردات تجهیزات مقابله
با شیوع بیماری ویروس کرونا.
بخشودگی جرائم مواد 197 ،199 ،190 ،169
و  193و بخشنامههای مالیاتی مربوط به قانون
مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش
افزوده تا پایان دوره شیوع بیماری ویروس
کرونا.
افزایش مهلت پرداخت مالیات بر ارزشافزوده
فصل بهار 1399تا پایان شهریور ماه سال
.1399
لغو جلسات هیأتها و رسیدگی مالیاتی
کلیه مؤدیان حداقل تا پایان فروکش شدن
این بیماری و یا برگزاری آن به صورت ویدئو
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کنفرانس و با استفاده از ظرفیتهای فضای
مجاری کشور.
مساعدت ویژه و افزایش تسهیالت مالیاتی به
مشاغل خاص و آسیب دیده؛
افزایش مهلت تسلیم اظهارنامه و گزاراشات
حسابرسی مالی تا سه ماه پس از پایان شهریور
ماه 1399؛
افزایش مهلت ارسال اطالعات معامالت فصلی
مودیان مالیاتی به مدت حداقل دو ماه؛
تسهیل و افزایش مهلت نصب صندوق مکانیزه
فروش و دستگاه کارت خوان برای مشاغل
مربوطه؛
رونق و راهاندازی ،توسعه و ارتقاء بهرهمندی از
دولت الکترونیک و ارایه خدمات اینترنتی با
استفاده از فضای مجازی موجود.
 -5حمایتهای حقوقی
تمدید مدت قرارداد شرکتهای طرف قرارداد
با دولت و یا شرکتهای دولتی که به دلیل
شیوع بیماری ویروس کرونا نمیتوانند تعهدات
خود را به موقع به انجام برسانند.
تدوین قانون اعطای فرصت به فعاالن اقتصادی
سراسر کشور توسط سران سه قوا که به موجب
آن در مدت زمانی اول مرداد ماه  1399تا
پایان پایان شهریور ماه  1399به عنوان فورس
ماژور یا عسر و حرج تلقی شود.
ایجاد یک سیستم یکپارچه ارجاع و رسیدگی
برای دعاوی تجاری ناشی از شیوع بیماری
ویروس کرونا (به شرط این که یکی از طرفین
دارای کارت بازرگانی باشد) در مرکز داوری
اتاق بارزگانی ،هیأتهای حل اختالف و نهایتاً
محاکم قضایی فوقالعاده و تخصصی برای
رسیدگی به دعاوی و اختالفات حقوقی(مدنی
و کیفری)کسب وکارها.
تمدید کلیه مجوزهای کسب وکار برای یک
دوره سه ماهه از مردادماه  ،1399مشروط به
عدم تخلف صاحب کسب وکار و بدون نیاز به
مراجعه به ادارههای دولتی و بدون نیاز به اخذ
گواهی پرداخت مالیاتی.
اعتبار کارتهای بازرگانی که تاریخ انقضای
آنها مربوط به مرداد ماه  1399میباشد،
حداقل برای یک دوره سه ماهه به طور خودکار
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و بدون نیاز به ارائه مدارک و یا مراجعه حضوری
به محل اتاقهای بازگانی سراسری کشور،توسط
وزارت صمـــت تمدید گردد.
راهکارهای پیشنهادی به کسب وکارها
در راستای کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع
ویروس کرونا بر کسب وکارها ،به سازمانها و
بنگاهها اقتصادی ،مجموعه اقداماتی به شرح زیر
را پیشنهاد میشود:
 -1حفاظت از کارکنان :بحران شیوع بیماری
ویروس کرونا به لحاظ احساسی برای برخی چالش
برانگیز بوده و زندگی روزمره را به نوعی بیسابقه
دستخوش تغییرات ساخته است .بر این اساس
پیشنهاد میشود سازمانها و بنگاههای اقتصادی و
کسب وکارها خُ رد برنامه حمایتی را تنظیم و اجرا
کنند ،به نحوی که از کارکنان مجموعه حمایت
شود .به عنوان مثال ،پیروی از دستورالعملهای
منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی،
پیگیری برنامههای کاری شیفتی و تهیه امکانات
مرتبط با دور کاری در شرایط شیوع بیماری
ویروس کرونا.
 -2حفظ نقدینگی الزم برای عبور از بحران
و چالشهای پیشروی :ضرورت دارد که کسب
وکارها در راستای برنامههای آتی ،سناریوهایی در
خصوص متغیرهای اثرگذار بر درآمد و هزینههای
کسب و کار خود پیشبینی کنند .سازمانها
و بنگاهها میتوانند شاخصهای مالی فعالیت
اصلی خود را برای هر سناریو در نظر بگیرند و
محرکهایی را که تا حد زیادی بر نقدینگی موثر
هستند ،مثل کاهش هزینهها و بهینهسازی پرتفوی
سرمایهگذاریهایشان شـــناسایی و اجــرایی
کنند.
 -3تثبیت زنجیره تامین :سازمانها و بنگاهها
باید مقیاس و بازه زمانی که ممکن است زنجیره
تامین کاالی آنها در معرض اخالل قرار بگیرد را
تشخیص دهند .به عالوه در زمانی که اخالل در
زنجیره تامین ایجاد میشود ،سازمانها و بنگاهها
باید از این منابع محدود در راستای تولیدات
ضروری و مهمتر خود استفاده کنند.

 -4حفظ ارتباط با مشتریان :سازمانها و
بنگاهها که عرضه را بهتر رصد میکنند اغلب موفق
میشوند؛ چرا که آنها در بخش اصلی مشتریان
خود سرمایهگذاری و رفتار آنها را پیشبینی
میکنند(برای نمونه در چین درحالی که تقاضای
مصرفکنندگان پایین است ،و از بین نرفته است
و مردم به طور وسیعی به سوی خرید آنالین برای
تامین تمامی کاالها و خدمات حرکت کردهاند) .این
روند همچنین شامل اطمینان از کیفیت محصوالتی
که به صورت آنالین فروخته میشوند نیز میشود.
در این شرایط پیشنهاد میشود از طریق حذف
جریمه لغو سفارشات ،ارائه مدلهای سفــارش
منعطف ،ارائه تخفیف و  ...از مشــــتریـان خود
حمــــایت کنید و وفاداری آنهـــا را حفظ و ارج
نمــــایند.
جمع بندی و نتیجه گیری
شوک اقتصادی ناشی از شیوع بیماری ویروس
کرونا(کووید )۱۹-در روزهای پایان سال ،1398
منجر به کاهش فروش بسیاری از مشاغل و
کسب وکارهای مرتبط شده و در این میان
دولت با وعده بسته حمایتی سعی کرد اثرات
منفی اقتصادی این مساله را برای خانوارها
موقتاً تعدیل کند .اما این وعده و سرانه به چه
اندازه و به کدام استانها بیشتر باید تخصیص
و بودجهبندی گردد ،میتواند از طریق نتایج
حاصل این پژوهش صورت پذیرد .همچنین
براساس گزارشهای بینالمللی ،شیوع ویروس
کرونا ،صادرات ایران به کشورهای همسایه
را بسیار محدود کرده است .که براین اساس،
درحالی که گفته میشود بیش از نیمی از درآمد
کشور از محل کانالهای تجارت منطقهای
تحقق مییابد ،همسایگان ایران ،یکی پس از
دیگری مرزهای خود را با کشورمان بستهاند و یا
محدودیتهایی در این خصوص لحاظ کردهاند.
بنابراین این موضوع سبب شده تا صادرات ایران
به شدت کاهش یابد .که در این ارتباط هم
میتوان با برنامهریزی صحیح در زمان بازگشایی
مرزهای صادراتی و رفع موانع موجود و انجام
پرتوکلها و مراقبتهای بهداشتی مدنظر در این
کشورها ،سبب به گردش درآمد دوباره چرخه
صادارات اقتصادی کشور شده و درآمدزایی
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مجدد برای کشور گردد .و همچنین براساس
گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بر
اثر شیوع بیماری ویروس کرونا ،در حوزه اشتغال
هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت
تاثیر قرار خواهد گرفت .و تعطیلی و کاهش
سطح فعالیتهای اقتصادی منجر به تعدیل
نیروی کار و کاهش تقاضای کار خواهد شد و
عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت ،زیرا برخی
افراد که به طور مستقیم با بیماری درگیر شدهاند
و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خود
مراقبتی و کاهش تعامالت ،ساعات کاری خود
را کاهش خواهند داد .بنابراین به نظر میرسد
در سال  1399با کاهش نرخ مشارکت و کاهش
اشتغال مواجه خواهیم بود .که این امر در نواحی
استانهای که درصد تولید ناخالص داخلی آنها
بیشتر بوده و جمعیت باالتری برخوردار بودهاند
بیشتر هویدا میباشد .از نکات دیگری که میتوان
به این موضوع اشاره کرد آن است که تاثیرات
آب و هوایی مانند؛ گرمای هوا تاثیری بر میزان
گسترش ویروس کرونا ندارد .پس در هر فصلی
از سال امکان گسترش و شیوع مجدد بیماری
ویروس کرونا وجود دارد .که در این ارتباط یادآور
میگردد رفتار دولت در قبال مبارزه با اثرات
بحران شیوع ویروس کرونا بیشتر نشان دهنده
تمرکز بر بُعد بحران ایجاد شده در سالمت عمومی
جامعه است تا تمرکز بر بُعد بحران اقتصادی آن
و این که چطور و چگونه استراتژی مناسبی را در
مقابله با این پدیده تهدید آمیز اقتصادی انجام
دهد و کدام بُعد این آشفتگی را در اولویت قرار
میدهد ،حائز اهمیت است .و در هرحال مساله
اصلی تامین مالی دولت در این وضعیت خطرناک
پیش آمده میباشد .در واقع هرچه چرخه فعالیت
کسب وکارها کاهش یابد و میزان تابآوری کسب
و کارهای اقتصادی کاهش پیدا کند ،درآمدهای
عمومی از جمله ناشی از مالیات و عوارض دولتی،
صادارات غیر نفتی و نفتی نیز کاهش مییابد
که آن نیز منجر به افزایش کسری بودجه دولت
میشود .همچنین اثرات تورمی ،فشار بیشتری
بر وضعیت مالی دولت و به طور کلی بر نظام
اقتصادی کشور وارد خواهد کرد که جهت بهبود
وضعیت حاضر نتایج حاصل از این پژوهش کمک
مینماید تا با مدیریت صحیح و اتخاذ استراتژی

تابستان ۱۳۹9
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳3

مناسب ،برنامهریزی و اقدامات شایسته و به موقع
را برای خروج از بحران اقتصادی داشته باشیم.
آنچه مسلم است حسب گزارشات و تحلیلهای
صورت گرفته ،الزم است در کشور عزیزمان ایران
راه کارها و استراتژیهایی خاص مدیریتی در
خصوص سازمانها و بنگاههای اقتصادی و کسب
وکارهای خُ رد در مناطق جغرافیایی و استانهایی
که جمعیت و تردد بیشتر دارند و صنایع تولیدی
و خدماتی کشور در آن مکانها مستقر میباشند،
تمهیدات موثرتری صورت گیرد .همچنین
تصمیماتی اتخاذ شود تا بتواند استراتژیهای
مناسب در راستای مقابله با این بیماری همهگیر
را با استفاده از استراتژی تابآوری و در تعامل با
نقشه استراتژیهای سازمانی و در راستای ایجاد
آمادگی و حفظ نقش ارزنده داراییهای نامشهود
سازمانی(از جمله سرمایه انسانی ،سرمایه اطالعاتی
و سرمایه سازمانی) اجرایی گردیده و راهحلهای
پیشنهادی سودمند نیز جهت مصرف داخلی با
توجه به الگوبرداری از راه کارهای مناسب و موفق
در دیگر کشورها و سایر راهحلهای بومی موفق در
خصوص مقابله با پیامدهای این بیماری خطرناک
و همهگیر مدنظر قرارگیرد .تاضمن حمایت و
پشتیبانی از سازمانها و بنگاههای اقتصادی و
کسب وکارهای خٌ رد ،سبب کاهش و جلوگیری از
کسادی فعالیتهای اقتصادی و ورشکستگی آنها
شده و در نهایت موجب ایجاد رونق اقتصادی و
جهش تولید و حمایت از کاالی ایرانی به عنوان
دو جزء اصلی اقتصاد مقاومتی و در راستای
تحقق و عملی نمودن فرمایشات گهربار مقام
معظم رهبری در دستیابی به اهدف راهبردی
وکالن سال پیشروی گردد .در سخن آخر؛
شایان توجه است که آشفتگیهای ایجاد شده
درشرایط اقتصادی طی دو سال اخیرکشور
به واسطه نقض برجام و تحمیل دور جدیدی
از تحریمها ظالمانه توسط کشورهای غربی
و تبعات مخرب آن نظیر؛ نوسانات نرخ ارز و
سیر صعودی افزایش قیمتها و . . .و درحال
حاضر بحران ناشی از شیوع بیماری ویروس
کرونا ،شرایط وخیمی را پیش روی فعالین
اقتصادی و اجتماعی قرار داده است .پس؛ بر
این اساس پیگیری اقدامات حمایتی فوری برای
ادامه حیات بخشهای تولیدی وکسب وکارهای

اقتصادی ضرورت دارد .و با توجه به آن که
دولت در تنگنای درآمدی قرار دارد ،عبور از
این بحران نیازمند هماهنگی و همکاری قوای
سهگانه ،تمامی مسئولین نظام و بهرهمندی
از ظرفیتهای مشاورهای اتاقهای بازرگانی و
صنعت و تجارت ،نخبگان و کارشناسان اقتصادی
و همچنین بهرهگیری از ظریف توانمند علمی
و دانشگاهی موجود در سطح کشور میباشد .و
یادآور میشود که مجموعه پیشنهادات ارائه شده
در این پژوهش علمی ،پیشنهاداتی اولیه ای است
که با رشد و بلوغ و همفکری مراجع ذیصالح و
ذیربط میتواند بهترین نسخه و راه کارهای عملی
مفید و سودمندی را برای خروج از بحران ناشی از
شیوع بیماری ویروس کرونا(کووید )۱۹-به ارمغان
آورد.
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