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 99/ 02/ 28 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی -مقررات  شناسه

 پساکرونااقتصادی  بررسی مشکالت   عنوان موضوع

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

در نوع   رییباعث تغ وکرده است  جادیمردم جهان ا یدر زندگ یاریاسفند ماه سال گذشته، مشکالت بس لیکرونا از اوا  روسیو  وعیش

 شده است.  ایمردم دن  یزندگ

و مشکالت معیشتی  با خطر سالمتی    یتا زمان نامشخص  کشورها، لذا  بینی نمود  پیش  را  این اپیدمی  با توجه به اینکه نمی توان پایان

 نیازمند اتخاذ سیاستهای صحیح جهت عبور از این دوران می باشند.که    خواهند بود  روبروانسانها  

مشکالت معیشتی مردم  رفع  در راستای کنترل بیماری و   ،، اولویت برنامه های دولت هامردمدر حال حاضر به دلیل اهمیت سالمت 

 مورد توجه قرار نگرفته است.  ،  سالمت نمی باشداز    اهمیت تر  کمپسا کرونا  دوران  در    پیش رو  مشکالت اقتصادی  و  می باشد

  بسیار زیادی را نسبت به دیگر کشورها به اقتصااادو تحریم های موجود علیه ایران، آسیب های  نفت  متیکاهش قالزم به ذکر است 

   وارد کرده است.کشورمان  

قیمت نفت در بازارهای جهانی، کشور را با کاهش درآمااد نفتاای و ارزی و در نتیجااه بااا  تحریم های موجود علیه ایران و افت شدید 

کسری بودجه روبرو کرد که دولت با سیاست مالیات ستانی تصمیم به ترمیم این کسری نمود که شیوع این بیماری سیاساات هااای  

 مالیات ستانی را هم برهم ریخت و شوک دیگری به اقتصاد کشور وارد کرد.

است که بااه دلیاال عاادم    افزایش قیمت کاالها ،طوالنی پایدار خواهد بود برای مدتپسا کرونایی دیگری که در دوره از عواملی  یکی

خواهد شد که در نتیجه قاادرت خریااد  تهیه مواد اولیه واحدهای تولیدی و کاهش نیروی کار به دلیلی تعطیلی کسب و کارها ایجاد 

   خانوارها را کاهش خواهد داد.

نین مشکالت صادرات، عدم تعامالت با سیستم های بانکی دنیا، عدم سرمایه گذاری خارجی، کاهش ارزش پولی کشااور رکااود  همچ

 شدیدی را به همراه خواهد داشت.

این بنگاااه هااا ماای شااود.  کرونا شامل دی پسا بیشترین فشار اقتصابا توجه به آسیب پذیری بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، 

  و  وار بنگاااه هااای اقتصااادی باازرم بااین المللاای  امکان ورشکستگی و تعطیلی این بنگاه ها زیاد است. البته این بحران دمینااوحتی 

که بایستی سیاستهای برای حمایت از ایاان بنگاااه هااا از   خواهد دادساختارهای کالن و باالدستی کشور را نیز تحت شعاع خود قرار 

 سوی دولت اتخاذ گردد.

اینکه دولت برنامه هایی جهت حمایت از بنگاه های کوچک تدوین کرده است، لیکن این برنامه ها مشااکالت موجااود را   با عنایت به

 مرتفع نخواهد کرد.

با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و مشکالت بسیاری که واحدها تولیدی داخل کشور   :یدیتول یواحدها یمعوقات بانک می. جرا1ایرادات و مشکالت  
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 کرد.افزون خواهد این واحدها   مشکالتمعوقات بانکی مشکلی به دریافت جرایم با آن روبرو هستند،   مطروحه 

ت اختالف فاحشی دارد لذا  این نسبدر استان   یمنابع و مصارف بانکبا توجه به کاهش قابل توجه ارز، و ثابت ماندن اعتبار    .2

با کاهش منابع امکان ارائه خدمات به واحدهای تولیدی نیز کاهش می یابد. باتوجه به شرایط حساس کنونی و نیاز  

 واحدهای تولیدی منابع بانک ها پاسخ گوی واحدهای تولیدی نخواهد شد. 

با این اوصااف تاوان شده اند،  لیتعط زین یاند و برخ دهید  بسیاری  بیآس  یدیتول  یاغلب واحدها  بحران کرونا  لیبه دل. 3

پرداخت مالیات نیز نخواهند داشت. عدم توجه سازمان امور مالیاتی به این موضوع مهم و افزایش مالیات در ساال جدیاد 

 واحدهای تولیدی را متضرر و از ادامه فعالیت منع خواهد کرد.

جلسه   یبندجمع

 خ یبه تار  یکارشناس

20 /02 /99 

جلسه کارگروهی با حضور بخش خصوصی در خصوص مشکالت پسا کرونا برگاازار گردیااد. در ایاان جلسااه مشااکالت و پیشاانهادات  

 حاضرین جلسه بحث و بررسی شد و مقرر گردید موضوع در اولین نشست شورا مطرح گردد.

 پیشنهادات 

معاااف گردنااد و ناار    یمعوقااات بااانک میتا رفع بحران از پرداخاات جاارا یدیتول یواحدها ،ینامناسب اقتصاد طی. با توجه به شرا1

 .ردیقراردادها مالک عمل بانک ها قرار گ

 داشته باشند.    تیدهد تا واحدها امکان ادامه فعال  شیبرابر افزا  4اعتبارات استان را تا    یگردد بانک مرکز  یم  شنهادی. پ2

  د،یاا گرد  شاانهادیباشااد لااذا پ  ینم  یمنطق  دیدر سال جد یدیتول یواحدها اتیمال شیافزا ،ی. با توجه به مشکالت موجود اقتصاد3

 .دینما  افتیرا همانند سال گذشته در  یسال جار  اتیمال  ،یاتیادارات امور مال

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 
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