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تحریمهای بینالمللی به مراتب بیشتر خواهد بود .اقتصادهای منطقهای و شهری و به تبع آن ،مالیۀ
شهرداریها نیز در همین چارچوب با ضرر مواجه خواهند شد .برآوردهای این تحقیق بیانگر آن است که شیوع
کلمات کلیدی:
کرونا بر حدود  20/9هزار میلیارد تومان از منابع  30/6هزارمیلیاردتومانی بودجۀ  1399شهرداری تهران
کرونا
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تهران
شهرداری
بودجۀ
کرونا  4/608هزار میلیارد تومان و در سناریوی تعدیلشده حدود  2/304هزار میلیارد تومان کسری ،مازاد بر
منابع
کسری بودجۀ سالیانۀ شهرداری تهران به منابع درآمدی این سازمان تحمیل خواهد کرد .این در حالی است
مصارف
که مصارف بودجۀ شهرداری تهران فقط در بخش هزینهها از شیوع کرونا اثر مستقیم میپذیرد و از این ناحیه
 DOI: 10.22034/UE.2020.09.04.05نیز مصارف بودجه فقط  93میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
مقدمه
شیوع جهانی ویروس کرونا را باید به مثابه یک شوک خارجی به
اقتصادها در سه سطح :بینالمللی؛ از کانال آسیبپذیری زنجیرۀ جهانی
تأمین کاال ،ملی؛ از کانال رکود اقتصادی و شهری-منطقهای؛ از کانال
آسیب فضای کسبوکار تلقی کرد .شوکی که مدیریت آن به سطح
تابآوری اقتصادها بستگی دارد (کادنا 1و همکاران.)2020 ،
اختالل مستقیم در زنجیرههای تأمین جهانی ،تقاضای نهایی
ضعیفتر برای کاالها و خدمات وارداتی و کاهش منطقهای گستردهتر
سفرهای تجاری و گردشگری بینالمللی از پیامدهای این وضعیتاند.

نویسنده مسئول:
ایمیلho.mirzaei@gmail.com :

1 Cadena

تبعات این شوک برونزا بر اقتصاد ایران ،بهواسطۀ سطح تابآوری
اندک اقتصاد بهعلت تحریمهای اعمالشده از سوی ایاالت متحده دو
چندان خواهد بود؛ از سویی تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد کشور با کاهش
تقاضای نفت و کاالهای صادراتی دچار اختالل جدی خواهد شد و از سوی
دیگر ،تأمین کاالی مورد نیاز خارجی سختتر میشود.
در این شرایط ،اقتصاد بخش عمومی در سراشیبی وصفناپذیری
قرار خواهد گرفت؛ بودجۀ دولت که در سالهای اخیر بهدلیل ناتوانی
در فروش نفت دچار تنگناهای جدی شده و تالشهای فزایندهای برای
کاهش اتکای آن به منابع طبیعی از طریق گسترش پایۀ مالیاتی صورت
گرفته بود ،اکنون با کاهش حجم مبادالت اقتصادی و چشمانداز تداوم
رشد منفی اقتصادی از این ناحیه نیز بسیار آسیبپذیر شده است (شورای
شهر تهران.)1397 ،
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شکل  :1واکنش اقتصادها در مقابل وقوع شوکها (هیل و دیگران،
)1102دیگران)2011 ،
هیل و
شکل  .1واکنش اقتصادها در مقابل وقوع شوکها (

تابآوری اندک اقتصاد ایران بنا به علل یادشده ،مانع از اجرای
سیاستهای گستردۀ حمایتی برای کاهش تبعات بحران میشود و
بنابراین ،بهنظر میرسد آثار بحران و بروز رکود اقتصادی در کشور درخور
توجه باشد.
بودجۀ شهرداریها نیز متأثر از شرایط یادشده ،با چشمانداز کسری
درخور توجهی مواجه است؛ شیوع ویروس کرونا که منجر به توقف و یا
کاهش فعالیتهای اقتصادی در شهرها از جمله ساختوساز و مبادالت
اقتصادی و در واقع آسیب جدی به فضای کسبوکار شده ،مهمترین علل
وقوع چشمانداز یادشده است.

پیشینۀ تحقیق
هیل و دیگران ( )2011به بررسی این موضوع پرداختند که چرا برخی
اقتصادهاي منطقهاي که در جهت منفی از شوكها تأثیر میپذیرند ،قادرند
در مدت زمان نسبتاً کوتاهی بازیابی شوند .آنها بر اساس نمودار  1استدالل
میکنند؛ هنگامی که وقوع شوك ،تأثیري در مسیر رشد اقتصادي ایجاد
نکند ،به این معنا که رکود اقتصادي تجربه نشود ،بهاصطالح گفته میشود
که اقتصاد نسبت به شوكها مقاوم است .چنانچه اقتصاد در جهت منفی
از شوكها اثر بپذیرد و طی مدت زمان کوتاهی به مسیر رشد قبلی خود
بازگردد ،بهاصطالح گفته میشود که اقتصاد تابآور است و در غیر این
صورت ،اقتصاد تابآور نخواهد بود .باید توجه کرد که دو حالت «مقاوم در
برابر شوك» ( )Shock-Resistantو «تابآوري»( )Resilientبهترین
نتیجه براي اقتصاد بوده و حالت «غیرتابآور» نتیجۀ مطلوبی نخواهد بود
(هیل 2و همکاران.)274-193 :2011 ،
در تحقیقی طاهرپور ( )1397به موضوع تابآوری و آسیبپذیری
اقتصادی پرداخت .نتایج مطالعه بر نقش مثبت و تعیینکنندۀ تابآوری
و نقش منفی و مخرب آسیبپذیری در ارتقای بهرهوری نیروی کار تأکید
دارد .کشورهای نفتی که از سطح پایین بهرهوری رنج میبرند ،بهخصوص
ایران ،باید بسیار روی کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری خویش
تمرکز کنند .برای کاهش آسیبپذیری باید از سمت اقتصاد تکمحصولی

به سمت تنوع صادراتی حرکت کرد و وابستگی به کاالهای استراتژیک را
کاهش داد .برای ارتقای تابآوری نیز باید بر ثبات اقتصاد کالن ،بهبود
کیفیت نهادها ،اصالح ساختار بازارها و بهبود سرمایۀ انسانی تمرکز داشت
(طاهرپور.)227-197 :1397 ،
در مطالعهای محققان اثر ویروس کرونا را بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی
بررسی کردند .همچنین ،این گزاره را بررسی کردند که انزوای گروههای
اجتماعی روش مطلوبی برای محدود کردن بروز کروناست .این امر منجر
به ایجاد محدودیتهایی در امر اقتصاد میشود .این مطالعه به مواردی
میپردازد که احتماالً مانع بهبود اقتصادی در شرایط بروز کرونا میشوند
(کلمنت و تیزدل.)2020 ،3
در مطالعهای دیگر محقق به بررسی تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد
صنعتی ایاالت متحده پرداخت .نتایج پژوهش یادشده نشان داد همهگیری
کرونا تأثیر درخور توجهی بر تمام بخشهای بازار سهام ایاالت متحده
داشته است .عالوه بر این ،تأثیر همهگیری در اقتصاد صنعتی بیشتر است.
این مطالعه یک بینش اولیه در مورد تأثیر همهگیری کرونا بر اقتصاد
صنعتی در ایاالت متحده است (سان یانگ.)2020 ،4
با این وجود ،از آنجا که بیماری همهگیر در جریان است ،هنگامی
که سرانجام پایان یابد ،تحقیقات تجربی بیشتری در مورد تأثیر آن مورد
نیاز است.
در ادبیات توسعه ،تابآوری به معنای توانایی یک سیستم در هضم
شوک و شرط عبور از بحرانهای اقتصادی است .در اقتصاد ،زمانی یک
سیستم اقتصادي تابآور شناخته میشود که حداقل از این سه توانایی
برخوردار باشد (دووال 5و همکاران:)2007 ،
الف) توانایی سیستم اقتصادي براي ترمیم و بازیابی سریع از اثرات
شوكهاي بیرونی :این توانایی زمانی افزایش مییابد که یک اقتصاد
ابزارهاي سیاستی انقباضی و احتیاطی الزم را در اختیار داشته باشد تا
هر زمان که نیاز بود با استفاده از این ابزارها بتواند آسیبهاي ناشی از
3 Clement A.Tisdell
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شکل  :2مدل مفهومی تحقیق

شکل  .2مدل مفهومی تحقیق

جاری نیز تداوم خواهد یافت ،با کاهش تولید ناخالص داخلی و تنزل
گردش مالی اقتصاد ،درآمدهای مدیریت شهری از محل منابع ملی نیز با
نقصان روبهرو خواهد شد.

شوكهاي منفی و تحوالت نامطلوب بیرونی را از بین ببرد.
ب) توانایی سیستم اقتصادي در مقاومت در برابر شوكها :این نوع
از تابآوري زمانی به وقوع میپیوندد که اقتصاد داراي مکانیسمی باشد
که به شکل درونزا به شوكهاي منفی واکنش نشان داده و آثار آنها را
کاهش دهد.
ج) توانایی یک اقتصاد براي جلوگیري از بروز شوکها :این نوع از
تابآوري جزء خصلتهاي ذاتی یک اقتصاد شمرده میشود که با بحث
آسیبپذیري اقتصاد ارتباط مستقیمی دارد (بریگوگلیو و همکاران2006 ،
و دوال و همکاران.) 2007 ،
شیوع ویروس کرونا رنج درخور توجه و اخالل اقتصادی عمدهای را
برای بشر به همراه داشته است .بسیاری از کشورهای جهان برای مهار
این بیماری دست به دامن قرنطینه و اعمال محدودیتهای گسترده بر
تحرک نیروی کار و تردد شدهاند ،که کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی
و رکود درخور توجه تولید را در پی داشته است .بنابراین ،از این منظر
شیوع جهانی این ویروس را باید به مثابه یک شوک خارجی به اقتصاد
جهان تلقی کرد.
تبعات این شوک برونزا بر اقتصاد ایران ،بهدلیل تابآوری شکنندۀ
آن بهواسطۀ تحریمهای اعمالشده از سوی ایاالت متحده دو چندان
خواهد بود؛ از سویی تأمین ارز مورد نیاز اقتصاد کشور با کاهش تقاضای
نفت و کاالهای صادراتی دچار اختالل جدی خواهد شد و از سوی دیگر،
تأمین کاالی مورد نیاز خارجی سختتر میشود .در حوزۀ اقتصاد داخلی
نیز ،شوک کرونا ،عرضۀ کاال و خدمات را با محدودیتهای جدی مواجه
خواهد کرد؛ توقف فعالیت بنگاههای اقتصادی بهویژه در بخش خدمات و
قطع زنجیره تأمین بهواسطه کاهش تولید کاالها اقتصاد را با بیکاری و
تورم همزمان مواجه خواهد کرد .در کنار این ،رکود تقاضا بهدلیل کاهش
قدرت خرید خانوار و تعویق مخارج مصرفی کاالهای بادوام (از جمله
مسکن) بر سطح بحران خواهد افزود (آختاروزامان 6و همکاران.)2020 ،
بودجۀ شهرداریها نیز متأثر از شرایط یادشده ،با چشمانداز کسری
درخور توجه مواجه است؛ رکود ساختوساز در دو سال گذشته ،در سال

آثار شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی
اقتصاد جهانی از زمان جنگ جهانی دوم چند بار سقوط را تجربه
کرده است ،اما با توجه به آنچه طی هفتههای اخیر مشاهده شده ،بحران
کرونا در شرف تبدیل شدن به بحران اقتصادی دیگری در سطح جهانی
است .شوک کرونا از دو مجرای عرضه و تقاضا بر اقتصاد تأثیر میگذارد:
الف) شوکهای طرف عرضه :بخش تولید به دالیل سهگانۀ زیر،
ضربه سهگانهای خواهد خورد:
 .1اختالل در عرضۀ مستقیم که مانع تولید میشود؛
 .2همهگیری زنجیرۀ تأمین ،شوکهای عرضۀ مستقیم را تقویت
میکند؛
 .3اختالل در بخش تقاضا به دلیل ( )1افت اقتصادی در سطح کالن
در نتیجه رکود اقتصادی و ( )2تأخیر در خریدهای احتیاطی توسط
مصرفکنندگان و تأخیر در سرمایهگذاری توسط شرکتها؛
ب) شوکهای طرف تقاضا :از منظر روانشناختی ،مشتریان و
شرکتها در مواجهه با بالتکلیفی حاصل از شیوع کووید ،19-تمایل دارند
شیوۀ «احتیاط و صبر» را در پیش بگیرند و این امر درعمل به معنای به
تعویق انداختن خرید کاال و خدمات توسط مشتریان است.
بر اساس گزارش مؤسسۀ مککنزی ( 2020) در صورتی که ویروس
به رشد و تکثیر خود طی سال  ۲۰۲۰ادامه دهد،کاهش تقاضا میتواند
رشد اقتصاد جهانی را بین  1/8تا  2/2درصد ُکند کند .در تازهترین
و بدترین پیشبینی نیز صندوق بینالمللی پول که سه ماه قبل رشد
اقتصادی دنیا را نزدیک به  3/3درصد برای سال  ۲۰۲۰میالدی پیشبینی
کرده بود ،با تصحیح پیشبینی قبلی ،رشد جهانی در سال جاری را منفی
 ۳درصد اعالم کرده است.
در حوزۀ اشتغال نیز سازمان بینالمللی کار ( )ILOپیشبینی کرده
است در نیمۀ دوم سال جاری میالدی و تحت تأثیر رکود حاصل از شیوع
ویروس کرونا ۱۹۵ ،میلیون کارگر تماموقت در جهان بیکار شوند.

6 Akhtaruzzaman
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یافتهها
آثار شیوع ویروس كرونا بر اقتصاد ایران
آثار شوک کرونا بر اقتصاد ایران در حوزههای ذیل قابل بررسی است:
الف) صادرات نفت :کاهش حجم تقاضای نفت چین به دلیل شیوع
ویروس کرونا، حجم اندک صادرات نفت ایران به این کشور را با محدودیت
بیشتری مواجه میسازد .همچنین ،به دلیل سقوط قیمت نفت ،حتی اگر
مقدار صادرات نفت ایران تغییری نداشته باشد ،میزان درآمدهای ارزی
صادرات نفت را تقریباً به یک سوم کاهش خواهد داد.
ب) تجارت غیرنفتی :با توجه به ممنوعیت پروازهای ایران به
چین و به عکس ،میتوان انتظار داشت که حجم تجارت با چین بهعنوان
مهمترین شریک اقتصادی کشور ،بهخصوص در کوتاهمدت با شدت
بیشتری تحت تأثیر قرار گیرد و هم بر صادرات غیرنفتی کشور و هم
زنجیرۀ تأمین کاالهای واسطهای صنایع تولیدی کشور آسیب جدی وارد
کند .عالوه بر این ،از آنجا که تبادالت زمینی ایران با کشورهایی همسایه
از جمله عراق بعد از تحریمها اهمیت بیشتری در تجارت خارجی کشور
پیدا کرده است ،میتوان گفت که بستن مرزها اثرات مهمی بر روند تجارت
خارجی کشور خواهد گذاشت.
پ) تولید و اشتغال :پیشبینی میشود رشد اقتصادی کشور در
سال  1399حدود  -3درصد بیشترین بخشهای آسیبدیدۀ فعالیتهای
حملونقل زمینی و هوایی و آبی بار و مسافر ،فعالیتهای مربوط به تأمین
غذا و آشامیدنی ،امور عمومی و خدمات شهری ،ساخت پوشاک و سایر
فعالیتهای خدماتی باشند.
وضعیت اشتغال نیز پس از گسترش ویروس کرونا جدید بحرانی و
در سال  1399با کاهش میزان مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم
بود .کسبوکارهایی که بیشترین آسیب را از شرایط موجود دیدهاند ،دارای
 4.838.982نفر شغل هستند که معادل  20/32درصد از اشتغال کل را
به خود اختصاص داده است.
ت) بودجۀ دولت :از لحاظ منابع با توجه به کوچک شدن اقتصاد به
دلیل رکود ناشی از شوک بیرونی ویروس کرونا ،کاهش تقاضا برای نفت
و افت شدید قیمت آن در کنار برخی اقدامات و سیاستهای حمایتی
تولید ،انتظار میرود منابع بودجۀ دولت بسیار کاهش یابد .مجموع دو
وضعیت یادشده ،یعنی افزایش مخارج و کاهش منابع به معنای بروز
احتمالی کسری بودجه بسیار بزرگتر از آنچه تا کنون اقتصاد ایران شاهد
آن بوده است.
ث) بازار ارز :ویروس کرونا از کانالهای مختلف ميتواند بر بازار ارز
تأثیر بگذارد:
کاهش بیسابقۀ قیمت نفت؛
به هم خوردن توازن صادرات غیرنفتي و واردات کشور به ضرر
صادرات با کاهش قیمت کامودیتیها؛
کاهش صادرات به کشورهای همسایه بهویژه عراق ،افغانستان
و ترکیه؛
ایجاد محدودیت در مسافرتهای خارجي.

در مجموع بهنظر میرسد نرخ دالر تا فصل نخست سال  ،1399در
کانال قیمتی  20هزار تومان نوسان کند که این رقم بیشترین مقدار در
 6ماه اخیر است.
ج) بازار مسکن :وضعیت کنونی بازار مسکن به سمت سکون و
اصالح قیمت متمایل میشود و کاهش سرعت رشد قیمت مسکن بهتدریج
و به احتمال زیاد رخ خواهد داد .پیشبینی میشود تأثیر بیماری کرونا
بر بازار مسکن اندک باشد و به دلیل قرار گرفتن در پیک خرید و فروش،
رونق نسبی معامالت حداقل تا خرداد  1399ادامه پیدا کند.
چ) قیمتها و تورم :به نظر میرسد با تشدید آثار کرونا شامل
کاهش تولید ،افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای کاالهای مصرفی و
بهداشتی و در نهایت ،تشدید کسری بودجۀ دولت ،روند تورم افزایشی
باشد.

آثار شیوع کرونا بر اقتصاد شهر تهران
بر اساس گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی حدود  40درصد
ارزش افزوده تولیدی در استان تهران ،تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفته
است .بنابراین ،با توجه به سهم 26درصد این استان از تولید کشور،
اندازۀ اقتصاد فقط به واسطۀ تغییرات اقتصادی استان تهران  10درصد
کوچکتر خواهد شد .همچنین 21/5 ،درصد از اشتغال استان تهران
متأثر از ویروس کرونا خواهد بود که به طور متوسط و با ادامۀ روند موجود
استان تهران ماهانه  1/8درصد از اشتغال خود را از دست میدهد.
آثار شیوع کرونا بر منابع بودجۀ شهرداری تهران
منابع بودجۀ عمومی شهرداری تهران در سال  ،1399حدود 306
هزار میلیارد ریال با ترکیب درآمدها  159/5هزار میلیارد ریال ،واگذاری
داراییهای سرمایهای  121/9هزار میلیارد ریال و واگذاری داراییهای
مالی  24/2هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
بر اساس بررسی بهعملآمده در این پژوهش 61 ،ریز کد درآمدی از
کرونا تأثیر میپذیرند که در جدول  2آورده شده است .برای تخمین آثار
شیوع کرونا بر منابع درآمدی شهرداری تهران ،محاسبات در دو سناریوی
حداکثری ،با فرض شیوع کرونا در تمام طول سال و سناریوی حداقلی با
فرضتعدیل  50درصدی اثر یادشده ،انجام شده است.
مفروضات سناریوی نخست به این صورت در نظر گرفته شده است:
الف) از دست رفتن  33درصد درآمدها با توجه به توقف و یا گردش
اقتصادی ناچیز فعالیتها؛ در عوارض گذرنامه ،عوارض بلیت هوایی،
عوارض شمارهگذاری سالیانۀ موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه ،عوارض
ثبتنام آزمایش رانندگی ،عوارض بلیت مسافربری و باربری ،درآمدهای
حاصل از تابلوهای معرف کاربری تبلیغاتی ،درآمد مراکز فرهنگی ،درآمد
حاصل از سرمایهگذاری در بخش خصوصی ،درآمد حاصل از سود سهام
سازمانها و شرکتهای تابعه ،درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها
(حق ورود) ،درآمد حاصل از بازارهای روز هفتگی (بازارهای سنتی)،
جریمۀ سد معبر و خسارت واردشده به اموال شهرداری.
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حجتاهلل میرزایی و همکاران
جدول  .1تبعات تشدید رکود اقتصادی در کشور به علت شیوع کرونا بر اقتصاد شهری و مالیۀ شهرداریها
جدول  :1تبعات تشدید رکود اقتصادی در کشور به علت شیوع کرونا بر اقتصاد شهری و مالیۀ شهرداریها
کاهش درآمدهای ارزی
عدم تأمین برخی کاالهای اساسی
آسیب به صنایع صادراتی
کسری بودجه
افزایش نرخ ارز

اقتصاد شهری

مالیۀ شهرداری

حوزۀ اثرگذاری

آسیب به فضای کسبوکار
تورم
کاهش فعالیتهای عمرانی

کاهش درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده
افزایش هزینههای مدیریت شهری
نااطمینانی در وصول سهم دولت در پروژههای تملک دارایی
سرمایهای شهرداری

تولید و اشتغال

کاهش عرضه کاالها و خدمات
افزایش میزان بیکاری

افزایش تورم
کاهش قدرت خرید خانوار

تجارت خارجی

اقتصاد ملی

بازار ارز

افزایش نرخ ارز

بازار مسکن

کاهش عرضۀ مسکن

تورم
تعمیق رکود اقتصادی
رکود بخش ساختمان

بازار طل

افزایش سرمایهگذاری در طل
(بهواسطۀ رکود جهانی و افزایش ناطمینانی)

کاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای
اقتصادی

بازار سرمایه
مصرف انرژی

رشد شاخص بورس بهواسطۀ عدم جذابیت
بازارهای رقیب
افزایش مصرف آب و برق
کاهش مصرف بنزین و سوخت

رکود بخش ساختمان
کاهش حجم ترددهای شهری

ب) از دست رفتن  25درصد از درآمدها بهواسطۀ بخشودگی احتمالی
دولت و یا کاهش گردش مالی مبادالت؛ در کدهای درآمدی سایر موارد
(عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده) ،سهمیه از عوارض (موضوع
تبصرۀ  ۱مادۀ  )۶تبصرۀ  ۲مادۀ  ۳۹قانون مالیات بر ارزش افزوده و سهمیه
از عوارض (موضوع تبصرۀ  ۳مادۀ  )۲تبصرۀ  ۳مادۀ  ۴۱قانون مالیات بر
ارزش افزوده بر اساس نسبت تحقق در سهماهۀ نخست سال.
پ) از دست رفتن حدود  25درصد درآمدهای مرتبط با حوزۀ
شهرسازی بهعلت توقف فعالیتهای ساختمانی؛ در کدهای درآمدی
عوارض بر پروانههای ساختمانی (زیربنا و پذیره) ،عوارض نوسازی ،جریمۀ
کمیسیون مادۀ  ،100عوارض بر مازاد تراکم ،عوارض افزایش ارزش قانونی
ناشی از طرحهای توسعۀ شهری ،عوارض بر بالکن و پیشآمدگی ،عوارض
تأمین پارکینگ و عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی بر اساس نسبت
تحقق (بهترتیب  25درصد و  24/5درصد).
ت) از دست رفتن  22درصد از درآمدها؛ در کدهای درآمدی
تمدید پروانههای ساختمانهای نیمهکاره بهواسطۀ تعطیل فعالیتهای
ساختمانی و فرجۀ قانونی در نظر گرفته شده و همچنین ،در کدهای
درآمدی عوارض تردد وسایل نقلیه در محدودههای مرکزی و ترافیک
(مجوز ورود به محدودۀ طرح ترافیک) و جرایم رانندگی بهعلت لغو طرح
ترافیک در فروردینماه و احتماالً در ماههای بعدی و کاهش تردد در
سطح شهر.
ث) از دست رفتن  13/5درصد از درآمدها بهواسطۀ تمدید مهلت

افزایش هزینههای مدیریت شهری
کاهش درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده
کاهش عوارض وصولی از شهروندان
افزایش هزینههای مدیریت شهری
کاهش درآمدهای حاصل از بخش ساختمان
کاهش درآمدهای حاصل از بخش ساختمان
کاهش درآمدهای حاصل از بخش ساختمان
کاهش درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده

کاهش درآمدهای حاصل از بخش ساختمان
کاهش درآمدهای وابسته به حملونقل

قانونی و کاهش گردش فعالیتهای اقتصادی؛ در کد درآمدی عوارض بر
پروانۀ کسب و پیشه و حق صدور پروانه.
همانگونه که گفته شد ،در سناریوی دوم نیز محاسبات با فرض
تعدیل  50درصدی آثار یادشده انجام شده است.
نتیجۀ محاسبات بیانگر اثرگذاری مستقیم کرونا بر حدود 20/9
هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری تهران در سال  1399است که در
سناریوی حداکثری  4/608هزار میلیارد تومان و در سناریوی تعدیلشده
حدود  2/304هزار میلیارد تومان کسری ،مازاد بر کسری بودجۀ سالیانۀ
شهرداری تهران به منابع درآمدی این سازمان تحمیل خواهد کرد.

بررسی اثر مستقیم شیوع کرونا بر مصارف بودجۀ 1399
در بخش هزینهها ،با فرض عدم تعدیل نیروی انسانی در سازمان
بهواسطۀ شیوع کرونا ،این پدیده بر حقوق و مزایای پرسنل شهرداری
تهران بیاثر است و بنابراین ،تغییری در مصارف بودجه از این ناحیه به
وجود نخواهد آمد.
در اعتبارات جبران هزینۀ سازمانها و شرکتهای تابعه با فرض ادامۀ
روند اسفندماه از نیمۀ دوم فروردین تا انتهای خردادماه ،تقریباً در فصل
نخست سال تعداد مسافران مترو و اتوبوس  50درصد کاهش خواهد
یافت .بنابراین ،طی سال نیازی به پرداخت نیمی از یارانۀ فصل نخست
سال نخواهد بود.
در اعتبارات نگهداشت شهر ،اطالعات دریافتی از سازمان مدیریت
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آثار شیوع کرونا بر بودجۀ شهرداری تهران
تحقیق)
محاسبات
9931تهران و
شهرداری
ریال)1399
(میلیاردبودجۀ
(میلیارد ریال) (
تعدیلشده
حداکثری و
سناریوی
شهرداریتهران
منابع شهرداری
بر منابع
محاسبات تحقیق)
تهران و
شهرداری
(بودجۀ
تعدیلشده
حداکثری و
سناریوی
دو دو
در در
تهران
کرونابر
جدول.2:2اثراثرکرونا
جدول
طبقهبندی

عنوان

اثر کرونا (حداکثری)

مصوب 1399

اثر کرونا (تعدیلشده)

110105

عوارض گذرنامه

48’180

31’919

40’050

110106

عوارض بلیت هوایی

430’700

285’339

358’019

110110

سایر موارد (عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده)

45’288’251

35’497’544

40’374’416

110202

عوارض بر پروانههای ساختمانی (زیربنا)

7’105’250

5’607’751

6’356’501

110203

عوارض بر پروانههای ساختمانی (پذیره)

10’074’000

7’950’809

9’012’404

110210

عوارض نوسازی

7’500’000

5’919’304

6’709’652

110212

تمدید پروانههای ساختمانهای نیمهکاره

1’359’990

1’971’986

1’665’988

110301

عوارض شمارهگذاری سالیانۀ موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه

29’200

19’345

24’273

110307

عوارض ثبتنام آزمایش رانندگی (گواهینامۀ رانندگی)

2’920

1’935

2’427

110315

عوارض تردد وسایل نقلیه در محدودههای مرکزی و ترافیک

4’500’000

3’198’214

3’849’107

110316

جرایم رانندگی

4’300’000

3’056’071

3’678’036

110320

عوارض بلیت مسافربری و باربری

150’000

99’375

124’688

110403

عوارض بر پروانه کسب و پیشه وحق صدور پروانه

2’200’000

1’903’000

2’051’500

110425

درآمدهای حاصل از تابلوهای معرف کاربری تبلیغاتی

2’500’000

1’656’250

2’078’125

120201

سهمیه از عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده (ت  2م )39

2’438’000

1’912’498

2’175’249

120202

سهمیه از عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده (ت  3م )41

73’000

57’265

65’133

130211

درآمد مراکز فرهنگی

1’471’140

975’955

1’224’548

140102

درآمد حاصل از سرمایهگذاری در بخش خصوصی

9’000’000

5’962’500

7’481’250

140104

درآمد حاصل از سود سهام سازمانها و شرکتهای تابعه

2,915,000

1’931’188

2’423’094

140204

درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها (حق ورود)

150,000

99’375

124’688

140205

درآمد حاصل از پارکینگ و پارکومترها

500,000

331’250

415’625

140208

درآمد حاصل از بازارهای روز هفتگی (بازارهای سنتی)

15,000

9’938

12’469

160301

جریمۀ کمیسیون مادۀ 100

2,000,000

1’578’481

1’789’241

160309

جریمۀ سد معبر

1’460

967

1’214

160311

خسارت واردشده به اموال شهرداری

245’280

162’498

203’889

210103

عوارض بر مازاد تراکم (در حد مجاز)

68,893,680

54’373’683

61’633’681

210104

عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانی

48,180

38’026

43’103

210105

عوارض بر بالکن و پیشآمدگی

453’000

357’526

405’263

210107

عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرحهای توسعۀ شهری

30’660’000

24’198’114

27’429’057

210108

عوارض تأمین پارکینگ

4,500,000

3’551’582

4’025’791

208’817’268

162’739’687

185’778’478

جمع کل

46’077’581

کسری
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جدول  .3اعتبارت مصوب هزینهای و اثر کرونا بر آن (بودجۀ مصوب  1399شهرداری تهران و محاسبات تحقیق)
جدول  :3اعتبارت مصوب هزینهای و اثر کرونا بر آن (بودجۀ مصوب  9931شهرداری تهران و محاسبات تحقیق)
ردیف

اعتبار مصوب

اعتبار مورد نیاز با احتساب کرونا

تغییرات

حقوق و مزایای پرسنل شهرداری

47’528’302’183

47’528’302’183

0

جبران هزینۀ سازمانها و شرکتهای تابعه

31’141’399’518

29’782’899’518

1’358’500’000

نگهداشت شهر

18’661’756’234

21’055’279’020

-2’393’522’786

اجرای برنامهها

7’934’864’323

7’530’178’443

404’685’880

جاری

6’205’735’018

6’507’873’419

-302’138’401

کمکها

3’037’180’000

3’037’180’000

0

مجموع اعتبارات هزینهای

114’509’237’276

115’441’712’583

-932’475’307

عالو ه بر این ،مراکز توليد و توزيع غذاهای آماده اعم از رستورانها،
بوفهها ،طباخی ،تاالرهای پذيرايی ،قهوهخانهها ،اغذيهفروشیها (و موارد
مشابه به تشخيص وزارت صنعت ،معدن و تجارت) و همچنین ،مراکز
مربوط به گردشگری از جمله موارد مشمول این بستۀ حمایتی هستند که
در صورت رایزنی میتوان شرکت نوسازی عباسآباد بهعنوان متولی پهنۀ
گردشگری عباسآباد و شرکت برج میالد را بهعنوان مصادیق این دو رسته
صنفی از اعتبارات یادشده بهرهمند کرد.
ب) مصوبۀ تسهيل امهال بدهیهای غيرجاری واحدهای
توليدی :شهرداری تهران میتواند در جهت امهال بخشی از بدهیهای
بانکی خود بهویژه در حوزۀ شرکت مترو ،از مصوبۀ جلسۀ  1289شورای
پول و اعتبار مورخ  1398/11/29بهره گیرد که بر اساس مصوبۀ
مؤسسههای اعتباری موظفاند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب
ضوابط و مقررات موجود ،مطالبات از واحدهای توليدی را که تمام يا
بخشی از آن غيرجاری شده است ،برای يکبار و حداکثر به مدت پنج ()5
سال ،با اخذ ميزان  7/5درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس ششماهه
امهال کند.
پ) مصوبۀ شورای پول و اعتبار در مورد حمایت از کسبوکارها
در پی شیوع ویروس کرونا :بر اساس مصوبۀ شورای پول و اعتبار در 13
اسفندماه  ،1398با هدف مساعدت و حمايت از صاحبان کسبوکارها -که
مصاديق آن در مصوبۀ دولت محترم تعيين خواهد شد -اقساط تسهيالت
کسبوکارهای مشمول طي ماههاي اسفند  ،1398فروردين  1399و
ارديبهشت  1399منوط به آنکه بدهي آنها تا تاريخ 0110/ 1398/در
طبقۀ جاري قرار داشته باشد ،قابل انتقال به پايان دورۀ بازپرداخت اقساط
(بدون جریمه و کارمزد اضافی) خواهد بود.
ت) اعتبارات حمایت از جهش تولید :بنا به اعالم رئیس سازمان
برنامه و بودجه ،دولت  ۲۰۰هزار ميليارد تومان منابع ( ۷۰هزار ميليارد
تومان اعتبارات عمراني ۴۰ ،هزار ميليارد تومان منابع مختلف موجود در
بودجه و همچنين سرمايهگذاري  ۱۰۰هزار ميلياردي شركتهاي دولتي)
جداي از منابعي سيستم بانكي و همچنين آوردۀ بخش خصوصي برای

پسماند بیانگر رشد  22/5درصدی تُناژ جمعآوری پسماند معمولی
و همچنین ،رشد  43درصد جمعآوری پسماند بیمارستانی است که
هزینههای جمعآوری پسماند را دو برابر کرده است.
در اعتبارات اجرای برنامهها ،با توجه به ممنوعیت برگزاری برنامههای
حضوری در دورۀ شیوع کرونا در سهماهۀ نخست سال و همچنین ،اهتمام
اجرای برنامهها از طریق فضای مجازی با صرفهجویی مواجه خواهیم بود.
در مجموع در بخش هزینهها ،آثار مثبت و منفی کرونا بر هزینههای
ادارۀ شهر تقریباً یکدیگر را خنثی خواهند کرد و مصارف بودجۀ شهرداری
تهران از این محل فقط  93میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
شیوع کرونا اگرچه در روند اجرای پروژهها وقفه ایجاد خواهد کرد ،اما
بر مصارف تملک داراییهای سرمایهای و تملک دارایی مالی اثر مستقیم
ندارد.
بر اساس آنچه در  3بخش قبل این فصل گفته شد ،مصارف بودجۀ
شهرداری تهران فقط در بخش هزینهها از شیوع کرونا اثر مستقیم
میپذیرد و از این ناحیه نیز مصارف بودجه فقط  93میلیون تومان افزایش
خواهد یافت.
بحث و نتیجهگیری
راهبردهای مدیریت کسری بودجه
الف) استفاده از بستۀ اعتبار  ۷۵هزار میلیارد تومانی شبکۀ
بانکی برای مقابله با کرونا :از جمله عناوين بخشها و رستههاي
کسبوکارهايي که بهطور مستقيم از بيماری کرونا دچار بيشترين آسيب
و مشمول امکان بهرهمندی از تعویق پرداخت تسهیالت در اسفند 13۹۸
و دو ماهۀ اول سال  13۹۹شدهاند ،حملونقل عمومی مسافر درونشهری
و برونشهری اعم از هوايی ،جادهای ،ريلی و دريايی ،مراکز و مجتمعهای
ورزشی و تفريحی ،مراکز و مجتمعهای فرهنگی و آموزشی هستند که
مصادیق قطعی آن در حوزۀ مدیریت شهری عبارتاند از :هلدینگ متروی
شهری تهران ،شرکت واحد اتوبوسرانی ،سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی ،سازمان ورزش و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران.
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راهبری جهش تولید ،اختصاص داده است .حوزههای ريلی و مسكن با
تمركز بر تكميل طرحهاي نيمهتمام بهویژه بهرهبرداري از حدود ۱۰۰
هزار واحد مسكوني در بافت فرسوده از جمله اولویتهای صرف این
منابع هستند .بنابراین ،میتوان برای تخصیص بخشی از این اعتبارات به
پروژههای ناتمام متروی تهران و سازمان نوسازی ،رایزنی کرد.
ث) اولویتبندی در تخصیص اعتبارات :از مجموع  30/57هزار
میلیارد تومان اعتبارات مصوب بودجۀ  12/33 ،1399هزار میلیارد تومان
از سرجمع بودجه  30/57هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران (معادل 40
درصد) را اجتنابناپذیر دانست .تجارب گذشته نشان میدهد در بخش
عمومی (اعم از دولت و شهرداریها) در این شرایط همواره بودجۀ تملک
داراییهای سرمایهای قربانی هزینهها خواهد شد .بنابراین ،الزم است برای
جلوگیری از اتالف منابع ،در سایر مصارف غیرضرور اولویتبندی صورت
گیرد .در حوزۀ تملک داراییهای سرمایهای ،هدایت اعتبارات به سمت
پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی باالتر با قابلیت اتمام در زمان یکساله
بسیار راهگشا و حائز اهمیت خواهد بود.
ج) رفع گلوگاههای تأمین منابع :عدم تحقق ردیفهای درآمدی
فروش اموال شهرداری و سود حاصل از فروش داراییهای ثابت ،وامهای
دریافتی و درآمد حاصل از سرمایهگذاری در بخش خصوصی ،عمدهترین
سهم را در کسری بودجۀ شهرداری تهران در سالهای اخیر داشتهاند.
سرجمع اعتبارات مصوب این سه ردیف درآمدی در بودجۀ  1399حدود
 7/5هزار میلیارد تومان است و با روال فعلی تحقق آن بسیار بعید بهنظر
میرسد .بنابراین ،الزم است در فرایندهای فعلی تأمین مالی در این سه
ردیف تحولی عاجل صورت پذیرد که البته به عزم مدیریتی و پشتیبانی
شورای اسالمی شهر تهران نیاز دارد.
یک بررسی اولیه بیانگر آن است که در حال حاضر حدود  20هزار
میلیارد تومان پرونده در کمیسیون مادۀ  100شهرداری تهران در فرایند
بررسی است که در دورۀ جدید مدیریت شهری بهواسطۀ رویکردهای
انسانی به شهر و تأکید بر عدم شهرفروشی ،از سرعت رسیدگی به آن
کاسته شده است .بر اساس برآوردهای اولیه ،از این حجم پرونده 8 ،هزار
میلیارد تومان مربوط به جریمههای کسری پارکینگ و تخلفاتی از این
نوع است که اندکی انعطافپذیری بخش درخور توجهی از آن قابل وصول
است و میتواند بخشی از کسری بودجه شهرداری تهران را تأمین کند.
برای مدیریت این بحران ،توصیه میشود در کنار استفاده از اعتبارات
ملی تخصیصیافته به کاهش آثار شیوع کرونا از جمله بسته اعتبار ۷۵
هزار میلیارد تومانی شبکۀ بانکی برای مقابله با کرونا ،مصوبۀ شورای پول
و اعتبار در مورد حمایت از کسبوکارها در پی شیوع ویروس کرونا و
اعتبارات حمایت از جهش تولید ،اولویتبندی تخصیص اعتبارات بهعنوان

یکی از راهبرد اصلی مدیریت منابع برای تأمین  12هزار میلیارد تومان
نیازهای ضروری و حدود  6هزار میلیارد تومان برای به سرانجام رساندن
برخی از پروژهها و همچنین ،رفع گلوگاههای تأمین منابع با توجه به
سهم عمدۀ عدم تحقق ردیفهای درآمدی فروش اموال شهرداری و سود
حاصل از فروش داراییهای ثابت ،وامهای دریافتی و درآمد حاصل از
سرمایهگذاری در بخش خصوصی ،در کسری بودجۀ شهرداری تهران
در سالهای اخیر و توجه به ظرفیت درآمدزایی پروندههای راکد در
کمیسیون مادۀ  100در دستور کار قرار گیرد.
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A B ST R AC T
The spread of the corona through two channels of declining demand and
declining supply has brought the global economy to an unprecedented recession.
The shock effects of the virus on the Iranian economy will be far greater due to its
fragile resilience due to international sanctions. Regional and urban economies,
and consequently municipal taxes, will also suffer in the same context. Estimates
of this study indicate that the prevalence of corona will affect about 20.9
thousand billion tomans from the sources of 30.6 thousand billion tomans in
the 1399 budget of Tehran municipality. This effect has been studied in two
maximum scenarios, assuming that the virus does not disappear during the year,
and the minimum scenario, assuming a 50% adjustment of the first scenario;
Accordingly, in the maximum scenario of Corona 4.608 trillion Tomans and in
the adjusted scenario about 2.304 trillion Tomans deficit, in excess of the annual
budget deficit of Tehran Municipality will impose on the revenue sources of this
organization. Meanwhile, the budget expenditures of Tehran Municipality will be
directly affected by the outbreak of the corona only in the expenditure sector,
and from this area, the budget expenditures will increase by only 93 million
Tomans in total.
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