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 مقدمه
ه و در هر دو طرف عرض یشوک منف یرتوسعه را از مسو درحال یافتهتوسعه یاز کشورها یاریکرونا، اقتصاد بس یدمیاپ یراخ یهادر ماه
 یهاخود را در حوزه یمنف یآثار اقتصاااد یجتدربهبحران  ینقرار داده اساات. ا یمنف یرتأثتحت  یصااورت جدکل اقتصاااد به یتقاضااا

 یگذارو فاصاااله ینهقرنط یهابرنامه یاجرا یلدلبه یژهوبهاشااات ال   یدکاهش شاااد ی،رکود اقتصااااد یجادسااااخته که ا یانمختلف نما
  قتصادیا بحران تجربیات به توجه با و یطیشرا ینآن است. در چن یامدهایپ ینترمهم جملهدولت از بودجٔه یکسر یشو افزا ،یاجتماع
س2112 سال ست،  ص یهابا در نظر گرفتن برنامه کنندیتالش م یصورت جدمختلف به یدر کشورها گذارانیا ت و مدکوتاه یاداقت

 ند. کناقدام  19 یدبحران کوو یبه کنترل آثار اقتصاد یتی،حما یو مال یپول هاییاستس گستردٔه یخاص اجرا طوربهو  مدتیانم
کشورها مواجه شده است؛ چرا که  یرسا بهنسبت تریبزرگ یهاکرونا، با چالش یماریب یوعبا ش زمانهم یراناقتصاد ا ،میاندراین

دولت،  یارز یکردن درآمدها آن محدود تبعبهنفت و  یمتمواجه بوده و کاهش ق امریکاظالمانه  هاییمبا تحر یراخ یهاکشور در سال
ستس یچالش را برا ینمقابله با ا یدولت برا یامکانات مال شورها  یگرتر از دسخت گذارانیا ست. باکرک  همٔه رغمبهو  اینوجودده ا

 کشور رد کرونا بیماری شیوع کنترل برای یمناسب یرهم تداب کنوندولت، تا بودجٔه یو کسر یاقتصاد هاییماعم از تحر هایتمحدود
از منابع و امکانات محدود در  یحصااح اسااتفادٔه برای ایگسااترده یو مال یپول هاییاسااتو ساا یراجرا درآمده اساات و هم تداب مرحلٔهبه

ها و اشاااات ال موجود بنگاه یدتول یرٔهو حفظ زنج ،درآمداقشااااار کم یژهوبهخانوارها  و  یکرونا بر رو یکاهش آثار اقتصاااااد یراسااااتا
  گامبهگام تکمیل و تقویت و اتخاذشده هایسیاست مجموعه اجرای با رودمی انتظار. است گرفته قرار اجرایی مراحل در و شده یمتنظ
 . دکن مدیریت و کنترل امکان حد تا را کرونا شیوع بحران اقتصادی منفی آثار بتواند کشور ها،سیاست این

منتخب از کشورها در مواجهه با  یادر نمونه یو مال یپول هاییاستمختصر س مروربهگزارش ابتدا  ینبا توجه به آنچه مطرح شد، ا
 .دهدیرا ارائه م یمشخص یاستیس هاییهتوصشده در کشور، بحران کرونا پرداخته و پس از مرور اقدامات انجام

 مختلف یبحران کرونا در کشورها یامدهایمقابله با پ یاقتصاد هاییاستس یمتنظ 1
 طوربه، 19 یدبحران کوو یبا آثار اقتصاد مقابله برایمختلف جهان  یکشورها مدتیانمدت و مکوتاه یاقتصاد هایسیاست مجموعه

 .گیرندیمقرار  یو مال یپول هاییاستس دستٔهدر  یعموم

  یمال هاییاستس 1-1
 :است یرشامل موارد ز عمدتاًکرونا  یوعش یاقتصاد آثارمقابله با  زمینٔه درکشورها  یمال هاییاستس
 ض، و عوار یاتیمال هاییفو تخف هایتمعاف کردن لحاظ :هاخانوارها و بنگاه ینگینقد یتبهبود وضااع باهدف هاپرداخت یقتعو

 یتمعاف و یان،کارفرما یاجتماع ینتأم یمٔهپرداخت حق ب یفو تخف یتپرداخت قبوض، معاف یقها، تعوپرداخت اقساط وام یقتعو
 ؛یاورعلم و فنّ یهابها در پارکپرداخت اجاره

 به کارگران روزمزد و خوداشاااات ال  یکمک نقد ی،اجتماع ینتأم یتتقو :پذیریبدرآمد و آسااااکم یبه خانوارها یکمک نقد
 ؛یکاریب یمٔهب یافتدر یلتسه و ،ینسال گذشته و تا سقف مع یاتبر مالیاز حقوق مبتن ی پرداخت سهم ،از کرونا یدهدیبآس

 و ؛یاساس یکاالها ینتأم و یگان،را یغذا یعکوپن، توز ارائٔه :ییغذا یتامن ینتأم 
 سقف مبلغ یشکاهش نرخ سود، افزا یافت،در یطشرا یلتسه :یدهدیبکوچک و متوسط آس یوکارهاکسببه  وام یاعطا. 

 یپول هاییاستس 1-2
 :است یرشامل موارد ز عمدتاًکرونا  یوعش یاقتصاد آثارمقابله با  زمینٔه درکشورها  یپول هاییاستس
 یاستی؛کاهش نرخ بهرٔه س 
 یمال مؤسااساااتو  هابانکتعداد  یشرپو، افزا یاتعمل یقاز طر ینگینقد یقتزر یشاز کانال افزا :بازار باز یاتحجم عمل یشافزا 

 ؛قابل قبول یقوثا بسط دامنٔه و یط،واجد شرا یربانکیغ
 و ؛یمرکز یهاها توسط بانکو شرکت یاوراق دولت یدخر :یمقدار یلتسه 
 یالت،سهت به ارائٔه هابانک یبمنظور ترغبه یضمانت دولت ، ارائٔهیقهوام به وث ینسبت اهرم یشافزا :هابانک یدهتوان وام یشافزا 

 .گیرییرهو ذخ ،ینگیالزامات نقد یرو سا یهسرما کاهش سپر ی،قانون یرٔهکاهش نرخ ذخ بانکی،یندر بازار ب ینگینقد یقتزر یتتقو
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 هایاستس یمال ینتأم و نحؤه یافتهیصاعتبار تخص یزانم 1-3
 یکردو رو یابودجه هاییتهر کشاااور، محدود یاقتصااااد یطکرونا بساااته به شااارا یاقتصااااد آثارکشاااورها در مواجهه با  کردینههز یزانم

با  ییتحما یهامتحده بسااتهیاالتکه انگلسااتان و احالیدر ی،مورد بررساا هایکشااور گذاران به موضااوع متفاوت اساات. در نمونٔهیاسااتساا
 یررساامورد ب یکشااورها یرسااا ،اندها وضااع کردهخانوارها و بنگاه درکرونا  یاقتصاااد یراتتأثمقابله با  یرا برا ییباال یاربساا یاعتبارها

حجم  (.1 شااکل اند معضاال اختصاااص داده ینحل ا یخود را برا 1یداخل ناخالص تولید درصااد 2کمتر از  ،(و چین از عربسااتانغیر به
 یاجتماع ینتأم یهاو برنامه ،هادولت یتوان مال ی،ساختار اقتصاد یروسی،و یآلودگ یبه گستردگ یدر کشورها بستگ یتیحما یهابسته
 دارد.  هاآندر 

 
 (IMFپول   المللیینمنبع: صندوق ب. GDPاز  منتخب یکشورها یتیحما یهاسهم بسته .۱ شکل

ست که در اغلب موارد،  یانگرتجارب کشورها ب یبررس س یا یبانک مرکز یرذخا یشها از کانال افزاطرح یمال ینتأمآن ا ط همان ب
ست. به عبارت دق یپول یٔهپا  یشافزا - یزتوسط بانک مرک یها در قالب تملک اوراق دولتبه بنگاه یقیاعتبار تزر تر،یقصورت گرفته ا

 - هابانک یدهبا هدف توان وام - یدر ترازنامه بانک مرکز هابانک یبده یشافزا یا - در ترازنامه یدولت به بانک مرکز یقلم بده
 2بوده است. یمکمل اقدامات مال یپول یاستس ،یبترت ینبه ا شده است. یمال ینتأم

 سیاستی هایبسته یممنتخب در تنظ یتجارب کشورها 1-۴
توساااعه تالش و درحال یافتهتوساااعه یدر کشاااورها یو مال یپول گذارانیاسااات، سااا19 یدکوو یروسو یوعبا توجه به آثار گساااترده شااا

سته یو اجرا یمتنظ یرا برا یتوجهقابل  یناز ا یااند که خالصهبحران آغاز کرده ینا یمخرب اقتصاد آثارکاهش  برای یاستیس هایب
 آمده است. 1منتخب مذکور در جدول  یاقدامات در کشورها

 

                                                                                                                                                                                                     
1  Gross Domestic Product, GDP 

جبران  یدولت تا حد هایینههز یش( با افزاگذارییهکل  ازجمله مصرف و سرما یعلت کاهش تقاضابه یینبه پا IS یمنحن یفتکالن، ش اییهپا یدر قالب الگوها 2
 نرخ بهره کاهش داشته است. یپول یمکمل انبساط یاستس یبا اجرا LM یفتشده و ش

12

11

2.۷ 2.۵ 1.۵ 1.۴ 1.2 1.2
1
2
۴
۶
2

11
12
1۴
1۶
12
21



 

3 

 

 کرونا آثاردر مقابله با  یتیحما هاییاستس یفتعر زمینٔه درمنتخب  یتجارب کشورها یبررس -۱ جدول

 نام کشور
 یمال یاستس

 یو بانک یپول یاستس

 یقیخانوار و اشخاص حق یها و اشخاص حقوقبنگاه

 امریکا

 یناخالص داخل دیدرصد تول 11  یدالر اردیلیهزار م 2.3 بستٔه بیتصو 
 اشخاص و هابنگاه از تیحمااز آن به  یکه بخش« 1قانون کرز»( با عنوان کایامر

 :2دشویموارد م نیمرتبط بوده و شامل ا یحقوق
ها و اشخاص شرکت یاز ورشکستگ یریجلوگ برایدالر  یلیاردم ۵11 -الف
   ؛یرهو غ ،هانامهضمانت ی،مال یالتانواع تسه ارائٔه یقاز طر یحقوق
در  3متوسط و کوچک یکارهاوکسب از تیحما یبرادالر  اردیلیم 3۴9 -ب

حفظ اشت ال و  ینامه در راستاو ضمانت« 4بخششقابلِ یهاوام» قالب ارائٔه
 یکاریب از یریجلوگ

 ؛یمحل یهاو دولت هایالتاز ا یتدالر جهت حما یلیاردم 1۵1 -پ
 ؛و بخش سالمت هایمارستاناز ب یتحما یدالر برا یلیاردم 111 -ت
 تیمنابع جهت حما شیقانون افزا»با عنوان:  یدالر اردیلیم ۴2۴ بستٔه بیتصو 

 یمال منابع کندیکه تالش م« 5یو مراقبت بهداشت یدستمزد تیحما از برنامٔه
 نیا. دهد شیافزا را سالمت بخش و هابنگاه از تیحما جهت افتهی اختصاص

 : دشویم لیذ موارد شامل بسته
 هانامهبخشش و ضمانتقابل یهاوام ارائٔه تیتقو جهت دالر اردیلیم 311 -الف

کوچک و  یوکارهادر کسب یکاریاز ب یریحفظ اشت ال و جلوگ یدر راستا
  ؛متوسط

کوچک مشروط  یوکارهااز کسب تیجهت حما نهیدالر کمک هز اردیلیم ۶1 -ب
 کار.  یروین لیبه عدم تعد

  ؛سالمت بخش و هامارستانیب از تیحما جهت دالر اردیلیم ۷۵ -پ
  ؛کرونا شیآزما انجام تیظرف شیافزا جهت تیحما دالر اردیلیم 2۵ -ت
 که در « 6کرونا روسیو مقابله با و یآمادگ یبرا یالحاق بودجٔه» قانون بیتصو

 یهاکوچک، ارائه کمک یوکارهااز کسب تیدالر جهت حما اردیلیم 2.3آن 
 است.  افتهیاختصاص  رهیو غ یالمللنیب
 ها بنگاه یاتیمال یهاپر کردن اظهارنامه یدر نظر گرفته شده برا یدهایسررس
 افتاده است. یرتأخبه 

 که « قانون کرز»با عنوان  یدالر اردیلیهزار م 2.3 بستٔه بیتصو
مرتبط بوده و  یقیحق اشخاص و خانوار از تیحمااز آن به  یبخش

 :استموارد  نیشامل ا
اشخاص  یبرا یاتیمال یفتخف جهتدالر  یلیاردم 2۵1 -الف
 ؛یقیحق
 اثر بحرانبرشده یکاردالر جهت جبران افراد ب یلیاردم 2۵1 -ب

 و ؛کرونا
اقشار  یبرا ییغذا یتامن ینتأمدالر جهت  یلیاردم 2۴ -پ
 ؛پذیریبشدت آسبه
 دالر اردیلیم 11۴که در آن  «۷یآرایسافاف» قانون بیتصو 

و  ،دهندیکه ش ل خود را از دست م یسالمت، کسان حوزٔه جهت
 است.  افتهیاختصاص  رهیغ
 روز معوق  ۶1به مدت  ییدانشجو یهاواماقساط  بازپرداخت

 شده است.

 درصد  1.2۵-1 کاهش نرخ بهره به بازٔه 
 قیاز طر یبانک مرکز «یمقدار لیتسه» برنامٔه گستردٔه یاجرا جهت یزیربرنامه 

( به MBS  یدالر و اوراق رهن اردیلیم ۵11به ارزش  کایامردولت  اوراق قرضٔه دیخر
  ؛دالر اردیلیم 211ارزش 

 ؛نفعان مرتبطیذ یشبانه و ابزار رپو برا ریامکان استفاده از ذخا ارائٔه 
 یراتر بامکان اضافه برداشت راحت و ارائٔه یبانک مرکز لیتنز کاهش نرخ پنجرٔه 

 ؛یمال مؤسساتو  هابانک
 ؛یمرکز یهابانک با ارتباط در «سوآپ خطوط» یهانهیکاهش هز 
 ؛فارکس معامالت دیسررس دیتمد 
 شامل: یو خطوط اعتبار التیانواع تسه ارائٔه 

انتشار انواع اوراق  یلبا هدف تسه یاوراق تجار یمال ینتأمجهت  یخط اعتبار -الف
  ؛هایها و شهردارتوسط شرکت

 ؛«2یهگران اولمعامله» یمال ینتأمجهت  یخط اعتبار -ب
 ؛«9بازار پول گذارییهمشترک سرما یهاصندوق» یمال ینتأم یخط اعتبار -پ
و  یبانیجهت پشت« 11یبازار اول یِشرکت یاعتبار یالتتسه»با عنوان:  یخط اعتبار -ت
  ؛یاقتصاد یهابنگاهها و ها از شرکتاوراق و وام یدخر
 یبانیجهت پشت« 11یبازار ثانو یِشرکت یاعتبار یالتتسه»با عنوان:  یخط اعتبار -ث

 ؛از قبل منتشرشده یاوراق شرکت یدو خر
 یاهوام یبر رو ییدارا از انتشار اوراق به پشتوانٔه یتجهت حما یخط اعتبار ارائٔه -ج

 . یرهو غ ،یخودرو، کارت اعتبار یی،دانشجو
 یاطیاحت یرو ذخا یهکه از سرما یمال مؤسساتو  هابانکاز  ینظارت ینهادها یتحما 

 . کنندیوکارها استفاده مبه خانوار و کسب یدهخود جهت وام
 
 
 



 

۴ 

 ینچ

 درصد  2.۵ن  معادل اوی اردیلیهزار م 2.۶به ارزش  یبسته اقتصاد بیتصو
گذاران قانون بیکه به تصو یمال ریتداب ی( جهت اجرانیچ یناخالص داخل دیتول
خاص ها و اشبنگاهاز  تیبسته به حما نیاز ا یشده است. بخش زین ییو اجرا دهیرس

 د:شویموارد م نیمرتبط بوده و شامل ا یحقوق
 ؛کرونا یماریو کنترل ب یشگیریپ زمینٔه درمخارج دولت  یشافزا -الف
 یازمورد ن یپزشک یزاتدارو و تجه یدتول -ب
  ؛هاو شرکت یاقتصاد یوکارهابه کسب یاتیمال هاییفو تخف یتمعاف ارائٔه -پ
ا ها در رابطه بو شرکت یاقتصاد یوکارهابه کسب یفو تخف یتمعاف ارائٔه -ت

  ؛یاجتماع ینتأم یمٔهپرداخت حق ب
 شتریب یقابل توجه یزانبه م یندولت چ یمال هاییاستس یزانم رودیانتظار م 

شور ک یناز قبل در ا یخاص یمال یرچرا که تداب ؛باشد نایو یلیاردهزار م 2.۶از عدد 
 هایزیرساخت در گذاریسرمایه: دشویموارد م ینشده است که شامل ا ییاجرا

 .یرهو غ ،سالمت نظام تقویت سالمت، حوزه با مرتبط
 
 

 ن جهت اوی اردیلیهزار م 2.۶به ارزش  یاقتصاد بستٔه بیتصو
و  خانواراز  تیبسته به حما نیاز ا یکه بخش یمال ریتداب یاجرا

در  ریتداب نیترمهماست.  افتهیاختصاص  یقیاشخاص حق
 د: شویم موارد نیا شامل رابطه نینظرگرفته در ا

 ی در رابطه با افراد یکاریب یمهمخارج مرتبط با ب یشافزا -الف
 اند(. بحران ش ل خود را از دست داده یناثر ابرکه 
 یاتیمال یتدر نظر گرفتن معاف -ب

  ؛درصد 2.2کاهش نرخ بهره به  
 اتیعمل قیاز طرن اوی اردیلیهزار م 3.33 زانیبه م یبانک شبکٔه به ینگینقد قیتزر 

 ؛باز بازار
 یحیترج بهرٔه نرخ با وآنی اردیلیهزار م 1.2معادل  یو خط اعتبار التیتسه ارائٔه 

 کوچک و یکارهاوکسب ،یپزشک زاتیتجه دکنندٔهیتول یهاشرکتاز:  تیجهت حما
  ؛یمتوسط و بخش کشاورز

 از یاختصاص تین جهت حمااوی اردیلیم 3۵1 زانیبه م یخط اعتبار ارائٔه 
  ؛خرد یوکارهاکسب

  خانوار و  یبرا یبانک یهاوامدر بازپرداخت اقساط  ریتأخدن امکان کرفراهم
 ؛خرد یوکارهاکسب

 از که یخرد یوکارهاکسب یبرا یرجاریغ مطالبات رشیباال بردن سطح قابل پذ 
  و ؛انددهید بیآس کرونا بحران

 یمال نیتأمجهت  یمال یاز انتشار اوراق توسط نهادها یبانک مرکز تیحما 
 .کوچک و متوسط یوکارهاکسب

 هند

 معادل  هیروپ اردیلیهزار م 1.۷به ارزش  یدر نظر گرفتن بسته محرک اقتصاد 
ها نگاهباز  تیبسته به حما نیاز ا یهند( که بخش یناخالص داخل دیدرصد تول 2.1

 :گرددیموارد م نیمرتبط بوده و شامل ا یو اشخاص حقوق
بخش  و هایمارستانفعاالن در ب یبرا یژهو اییمهب یهادر نظر گرفتن پوشش -الف

  ؛سالمت
ز که ا ییهاشرکتو  یاقتصاد یوکارهابه کسب یاتیمال هاییفتخف ارائٔه -ب

  ؛اندشده متأثربحران کرونا 
 درصد  1.1 معادل  هیروپ اردیلیم 1۵1به ارزش  یاقتصاد در نظر گرفتن بستٔه

سالمت شامل: فراهم  یهارساختیز تیهند( جهت تقو یناخالص داخل دیتول
 زاتیتجه دی، خر19 دیکوو یماریب صیتشخ یبرا شتریب شیدن امکان آزماکر

 وییسیآ یهاتخت و نهیمخصوص قرنط یهادن تختکرفراهم  ،یحفاظت شخص
 ؛التوریونت یهادستگاه دیو خر

  یهاپر کردن اظهارنامه یدر نظر گرفته شده برا یدهایانداختن سررس ریتأخبه 
 .هابنگاه یاتیمال

 اردیلیهزار م 1.۷به ارزش  یمحرک اقتصاد در نظر گرفتن بستٔه 
 یقیخانوار و اشخاص حقاز  تیبسته به حما نیاز ا یکه بخش هیروپ

 د:شویموارد م نیمرتبط بوده و شامل ا
 یراب ینقد یارانٔه شامل غذا( و  ییکاال یارانٔهدر نظر گرفتن  -الف

 ؛درآمدکم یخانوارها
 ؛نیکارگران با درآمد پائ یبرا یتیحما یهادر نظر گرفتن برنامه -ب
 یرآمدداشخاص کم یبرا یکاریب یمٔهب یافتدر یطشرا یلتسه -پ

  ؛دهندیبحران کرونا ش ل خود را از دست م یلدلکه به
 از  یتحما یبرا یمختلف یهاهند برنامه یمحل یهادولت

 یگانرا یغذا اند که شامل ارائٔهدرآمد در نظر گرفتهکم یخانوارها
 .دشویم ینقد یهاو پرداخت

  ؛درصد ۴.۴-۴ بهره به بازٔهکاهش نرخ 
 ؛یپول نظام به هیروپ اردیلیهزار م 3.۷ زانیم به ینگینقد قیتزر  
 ؛یاعتبار مؤسساتو  هابانک یقانون ریکاهش نرخ ذخا 
  مؤسساتو  هابانک یاز حد معمول برا شتریدن امکان اضافه برداشت بکرفراهم 

  ؛یاعتبار
  یهابنگاه یها برابازپرداخت اقساط وامماهه در دن امکان استمهال سهکرفراهم 

  ؛یاقتصاد
 ؛هاشرکت یبرا یرجاریغ مطالبات رشیباال بردن سطح قابل پذ  
 یازهاین از تیحما یبرا یخاص توسط بانک مرکز یدر نظر گرفتن خط اعتبار 

  ؛هند یمحل یهادولت ینگینقد
 حاصل از بحران کرونا در  یهاسکیر ییبر ضرورت شناسا یبانک مرکز دیتأک

  ؛هاآن تیریمد یبرا یزیرو تالش در جهت برنامه یصنعت بانکدار
 دالر با  اردیلیم 2به ارزش « 12یخارج ارز سوآپ» از استفاده یبرا یزیربرنامه

  و ؛ماههشش دیسررس
 یدر اوراق دولت میرمقیاشخاص غ یگذارهیسرما یهاتیل و محدود . 
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 انگلستان

 331 ها و در قالب وام یناخالص داخل دیتول درصد 1۵ معادل پوند اردیلیم
 ( شامل:یپول هیپا شیافزا قیاز طر عمدتاًها  بنگاه یبرا یدولت یهانیتضم

 ؛هابنگاه یمال نیتأم التیطرح تسه 
 یهابنگاه پوند به یلیونم ۵وام تا سقف  : ارائٔه13یتتوقف فعال یالتطرح تسه

 ؛14یتیشبر یبانک تجار یقاز طرکوچک و متوسط 

 ؛ییدارا بر اتیمال و افزوده ارزش بر اتیمال قیتعو 
 انددهیرا د بیآس نیشتریکه از کرونا ب یکوچک یهابنگاهبه  میمستق یکمک نقد 

 3۷(، معادل ییهر بنگاه بسته به ارزش دارا یهزار پوند برا 2۵هزار تا  11 از 
 .(یداخل ناخالص دیتول ددرص 1.۷پوند   اردیلیم

 
 
 
 
 

 21سه ماه  از  ی: برا15در برابر کرونا یطرح حفاظت ش ل 
 درصد 21 معادل یانهیهز کمک توانندیم انیمارس( کارفرما

( پوند 2۵11 سقف تا نفر هر یازا به  کارکنانشان حقوق
پوند  اردیلیم ۴.2طرح معادل  یابودجه نٔهیهز. دهند درخواست

 ونیلیم کیبا لحاظ پوشش  یناخالص داخل دیتول درصد 1.2 
 ؛در نظر گرفته شده است یکارکنان بخش خصوص ینفر
 درصد  21معادل  ی: کمک16یاشت ال خود درآمد تیطرح حما

 2۵11در طول سه سال گذشته تا سقف  یقبل یمتوسط درآمدها
 ال کارگر خوداشت ونیلیم کی باًیتقرپوند در ماه به مدت سه ماه به 

 سم،ی بخش تور انددهید بیاز کرونا آس میمستق طوربهکه 
 اردیلیم ۴.2معادل  یابودجه نهیو ...(، با هز ،هاهتل ،یسرگرم
 ؛پوند

 ر حداقل درآمد د قیمبلغ و تعل شی: افزایاجتماع نیتأم تیتقو
 ؛پوند اردیلیم ۷با اعتبار  1۷یطرح اعتبار عموم

 درآمد بر اتیمال قیتعو. 

 ؛درصد( 1.1درصد به  1.۷۵ از  یاستیس کاهش نرخ بهرٔه 
 زانیم هب یمرکز بانک توسط هاشرکت و یدولت اوراق تملک شیافزا: یمقدار لیتسه 

 ؛پوند اردیلیم 211
 التیتسه ارائٔه ،یداربا کمک خزانه 12هابنگاه یمال نیتأم التی: طرح تسهیدهوام 

  ؛بنگاه هر یبرا پوند ونیلیم 1حداقل  زانیبزرگ( به م عموماً  یهابنگاهبه 
 تی، با هدف تقو19کوچک و متوسط یهابنگاه اعتبار نیتأم: طرح ینگیکمک نقد 

 1.1با نرخ  هابانکبودجه  نیتأم قیاز طر یاستیس بهرٔه نرخ کاهش انتقال زمیمکان
پوند  اردیلیم 111 زانیبه م یدهوام شیافزا ی( برایاستیس درصد  معادل نرخ بهرٔه

 ؛یناخالص داخل دیتول درصد ۵ معادل 
 یهابانک یبا همکار یخط سوآپ دالر باتیترت قیاز طر ینگینقد نیتأم تیتقو 

  .سیو سو ،کایامراروپا،  هیکانادا، ژاپن، اتحاد یمرکز
 کالن: یاطیاحت یاستس

به صفر درصد  با هدف  یاضدچرخه یه: کاهش نرخ سپر سرمااییهالزامات سرما
 .(هابانک یدهتوان وام یشافزا

 عربستان

 ؛درصد ۵1درصد به  31از  یناخالص داخل تولیدبه  یسقف بده یشافزا 
 ط مربو یهاو عوارض هایاتمال یٔهکل یباًتقرها مجاز هستند که پرداخت بنگاه

 ؛یندازندب یقرا سه ماه به تعو یبه دولت و شهردار
 ریخأت با پرداخت امکان و برق قبوض در یدرصد 31 فیتخف. 
 

 یبرا زایاستخدام مهاجران و اخذ و یکه دولت برا 21هایعوارض خارج 
 ؛21شودیمبه مدت سه ماه ل و  رد،یگیم هاآنافراد وابسته به 

 افتاد قیواردات به مدت سه ماه به تعو یعوارض گمرک یآورجمع. 
 

  ؛1.۵به  1.2۵درصد و کاهش نرخ معکوس رپو از  1به  1.۷۵کاهش نرخ رپو از  
 22عربستان یپول مقامات توسط( دالر اردیلیم3.13  یالیر اردیلیم ۵1 بستٔه ارائه: 
ه ب التیاقساط تسه ماهٔهشش قیتعو یازابه هابانکدر دسترس  یسعود الیر اردیلیم 31( 1

 ؛کوچک و متوسط خواهد بود یوکارهاکسب
 ؛کوچک و متوسط یوکارهاکسبوام به  یبرا یسعود الیر اردیلیم13.2( 2
 ؛ضمانت وام برنامٔه یبرا یسعود الیر اردیلیم ۶( 3
 ؛فروشان که با مشکل مواجه شدندخرده از تیحما یبرا یسعود الیر اردیلیم 1.2( ۴
 .یسعود الیر هزار 21 تا یکیالکترون پول فیک ی( باال بردن حد مجاز سقف ماهانه برا۵

 یجنوب کرٔه

 یتقاضا و کمک به مشاغل داخل یکتحر یبرا یاتیاقدامات مال: 
 کوچک و متوسط وکارهایکسب ی( برا2121سال  یانموقت  تا پا یاتیکاهش مال 

 ؛که در مناطق کرونازده قرار دارند
 افزوده قابل پرداخت توسط مشاغل كوچك با فروش ساالنه بر ارزش یاتکاهش مال

 ؛(2121سال  یانوون  تا پا یلیونم 21كمتر از 
 از  2121سال  یانموقت تا پا طوربهافزوده بر ارزش یاتمال یتمعاف آستانٔه یشافزا 

 ؛وون( یلیونم ۴2وون به  یلیونم 31
 ماه 9حداکثر  یمشاغل کوچک برا یاتیمال اظهارنامٔه یلتکم یدتمد. 

 ؛ینهقرنط یبه خانوارها یپرداخت 
 یاشت االن و خانوارهاخود برای( ین وام و تضم یمال یتحما یشافزا 

 ؛یدهدیبآس
 ؛از اشت ال یانتص یکمک برا 
  ؛درآمداقشار کم یبراکوپن 
 و  یبده یهااستفاده از کارت یافراد برا یبرا یاتکسر مال یشافزا

 ؛2121دوره از مارس تا ژوئن سال  یبرا یاعتبار
 ینآنال یدخر یبر مصرف برا یاتکاهش موقت مال. 

 

  ؛درصد 1.۷۵به  1.2۵کاهش نرخ بهره از 
 ؛بازار باز یاتدر عمل یلتسه 
 ؛بازار باز یاتمبالغ در دسترس در عمل یشافزا 
 ؛بازار باز یات( در عملیربانکیغ یاعتبار مؤسساتفعاالن  شمول  یشافزا 
 ها وو اوراق شرکت هابانکبازار باز  قبول اوراق  یاتقبول در عملقابل یقوثا یلتسه 

 ؛مشخص( یدولت یهاآژانس
 ثبات  یوون با هدف برقرار یلیاردهزار م 1.۵ یزانبه م یاوراق خزانه توسط بانک مرکز یدخر

 ؛در بازار اوراق
 رخ کاهش ن یقاز طر کوچک و متوسط وکارهایکسب به یتیحما یالتتسه یاعطا یشافزا

 ۵سقف مبلغ به  یشدرصد و افزا 2۵.1به  23هابانک با واسطٔه یدهوام یالتتسه بهره در برنامٔه
 یبه وام ده هابانک یبترغ یوون برا یلیاردهزار م

 دالر یلیاردم۶1ماه به ارزش ۶حداقل  یدوطرفه با فدرال رزرو برا یتوافق سوآپ ارز 
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 24یهترک

 و جون به  ،یم ،یلورآدر سه ماه  یاجتماع یتافزوده و عوارض امنبر ارزش یاتمال
 ؛افتاد یقتعو منتخب به یهابخش یماه برا ششمدت 

  شرط حفظ به یرهزار ل 2۵تا  یدولت یهادر گردش توسط بانک یهسرما یالتتسه
  ؛(یدرصد کمتر از نرخ جار ۷.۵  یحیکار با نرخ ترج یروین
 ؛طکوچک و متوس یوکارهاکسب یاقساط وام توسط بانک تخصص ماهٔهسه یقتعو 
 کوچک و  یوکارهاکسب وام به یخود برا یتمحدود 25صندوق ضمانت اعتبار

 ؛داد یشدالر افزا یلیاردم ۷.۷به  3.2را از  متوسط
 ؛یاورعلم و فنّ یهاپارک یهابنگاهدو ماه اجاره  یتمعاف  
  یریل یلیونم ۶گرانت  یبهداشت یمحافظت یلماسک و وسا یدکنندٔهتول یهابنگاه 

 .کنندیم یافتدر
 ؛ماه سه برای هایو شهردار وکارهاکسب دولتی امالک هایاجاره تمام پرداخت تعویق 
 ؛سال یک تا عمومی هایبخش به کشاورزی هایتعاونی بدهی پرداخت تعویق  
 خصوصی هایشرکت سهام در که ملی ثروت صندوق برای قانونی ظرفیت ایجاد 

 منافع با هایشرکت کنترل و ملی مالکیت از محافظت جهت  کند گذاریسرمایه
 (.استراتژیک

 و خرداد به مدت یبهشتدر دو ماه ارد کشاورزی اییارانه تسهیالت بازپرداخت تعویق 
 ؛ماه بدون بهره شش

 ؛سرمایه عنوانبه یدالر( به سه بانک دولت یلیاردم 2.2  لیر میلیارد 21 تزریق 
 منظور به  ماه 3 برای فوالدی محصوالت برخی گمرکی تعرفه درصدی ۵ افزایش 

  ؛(داخلی تولید از حمایت

 ؛یرل 1۵11به  یرل 1111از  یحداقل حقوق بازنشستگ یشافزا  
 ماه جون در ماه  یبه جا 26بازنشستگان یالتپرداخت پاداش تعط

 ؛یلآور
  ؛یازمندن یخانوارها یبرا یریل یلیاردم 2بودجه متمم 
 بر درآمد  یاتمال پرداخت اظهارنامٔه یخثبت و تار یختار یدتمد

  ؛یشخص
 ؛دانیدهد یبکرونا آس یوعکه از ش یانیدؤبر م یاتیمال یالتتسه 
 که  یخانوار 2.3به  یهترک یرل 1111به مبلغ  یاجتماع یارانٔه پرداخت

 ؛نبودند یقبل یتیحما یهاتحت پوشش طرح
 یعموم یهااقامتگاه یممق یاندانشجو یبرا اجاره پرداخت از معافیت 

 ؛سه ماه یبرا

 ؛9.۷۵به  11.۷۵از  یاستیکاهش نرخ س 
 ؛کنندیم ینتأمکه باشد  یزانرا هر م هابانک ینگینقد یازن ینکهاعالم ا 
 ؛رپو یاتعمل یقاز طر ینگینقد یقتزر 
 ؛بازار باز یاتدر عمل یهگران اولمعامله ینگینقد ینتأمحد مجاز  افزایش  
 ؛شودیم یرفتهپذ یقهعنوان وثبازار باز به یاتکه در عمل یگسترش اوراق 
 ؛اعتبار داشته باشند یکه رشد اعطا ییهابانک یکاهش الزامات ارز 
 ینتأمرا  2۷یبخش شرکت وقفهیب یاعتبار یانکه جر ییهابانک یبرا ینگینقد یالتتسه 
 ؛کنندیم
 ؛صادرکنندگان یاعتبار برا یلتنز یلتسه 
 یلبدت یرجاریغ یالترا به تسه یالتکه تسه یالتدر بازپرداخت تسه یرتأخ یتعداد روزها 
در نظر گرفتن احتمال  یبرا هابانکبه  ینکرد. همچن یداپ یشروز افزا 121روز به  91از  کندیم
 ؛داده شد یشتریعمل ب یارمعوق اخت یجار یهاوامشدن  یرجاریغ
 ؛کرد یداپ یشدرصد افزا 91به  21از  یرهن یهاوامدر  یقهنسبت وام به وث  
 ؛درصد 21به  31از  یاعتبار یهادر کارت 22یشینکاهش حداقل نسبت پرداخت پ 
 ۵از  یبانک مرکز ترازنامٔه در باز بازار عملیات از شدهخریداری اوراق مجاز حد افزایش 

 .(هاییدرصد  کل دارا 11درصد به 

 یتالیاا

 ۵۴1 ؛یتجار یهااجاره یبرا یاتیمال اعتبار ٪۶1 یبرا وروی ونیلیم 
 ۵1 ؛محل کار یسازسالم یها برابنگاه قیتشو یبرا وروی ونیلیم 
 ؛یاجتماع نیتأمو پرداخت  اتیماه پرداخت مال 2 قیتعل 
 ردش که گ ییهاشرکت یماه مارس برا یاجتماع نیتأمو  اتیپرداخت مال ٔهیکل قیتعو

  ؛است وروی ونیلیم 2 ریز هاآن ساالنٔه یمال
 هزار  ۴11 ریز یمشاغل بدون کارمند، با درآمدها یبرا 29یفیتکل اتیمال از تیمعاف
 ؛2121مه  31تا  وروی
 ؛اتیمال یهاپرونده یآورجمع قیتعل  
 ۵1 ؛وسطکوچک و مت یوکارهاکسب ساله در بازپرداخت وامکی قیتعل یبرا وروی ونیلیم 
 ؛ریتأثتحت  یو زباله در شهرها ،ماهه پرداخت قبوض برق، گاز، آبدو قیتعل 
 یوکارهاکسب یهاوام یبرا نهیضمانت بدون هز یبرا وروی اردیلیم ۷.1 شیافزا 

 ؛وروی ونیلیم ۵به  وروی ونیلیم ۵.2از  نیتضم زانیحداکثر م شیو افزا 31کوچک و متوسط
 ط؛کوچک و متوس یوکارهاکسب توسط وام بازپرداخت( وریشهر انیپا تا  ماه ۶ قیتعل  
 ؛بزرگ یهابنگاه یبرا وروی اردیلیم 11تا  دیجد یهاوام یضمانت دولت برا 
 ۵11 ؛صادرکننده یهاشرکتاز  تیحما یبرا وروی ونیلیم 
 یفرهنگ بخش از تیحما یبرا صندوق جادیا. 

 ۵ تیو تقو 31دستمزد یتیحما یهابرنامه تیتقو یبرا وروی اردیلیم 
 ؛کارگران یبرا 32حلراه نیصندوق آخر

 2.3 یفصل کارگران به ییوروی ۶11 پرداخت یبرا اعتبار وروی اردیلیم 
 ؛اشت الخود افراد و
 ۴11 یهاوامانداختن  قیسال به تعو کی یاعتبار برا وروی ونیلیم 

 ؛که ش ل خود را از دست دادند یکارگران یرهن
 ؛کارگران یبرخ یبرا ماه هر در ییوروی ۵11 نهیهزکمک  
 1.3 12ن تا کودکا یدارنگه و مراقبت از یبانیپشت یبرا وروی اردیلیم 

 ؛سال
 1.۵ کارگران  یشده براپرداخت یمرخص روز 12 یبرا وروی اردیلیم

 ؛کنندیم مراقبت معلول بستگان کیکه از  یمعلول و کارگران
 131 ده در شیسپر یروزها تا ماریب یمرخص دیتمد یبرا وروی ونیلیم

 ؛نهیقرنط
 یرهن یهاوامجمله از ،یبده پرداخت مهلت قیتعو. 

 هابانک یدهوام تیو تقو تیاروپا در حما ٔهیاتحاد یمرکز بانک یهااستیس
 ؛33هدفمند بلندمدت نانسیفایر یهااتیکاهش نرخ بهره در عمل 
 ؛هابانکدر  یریگقهیوث یاستانداردها لیتسه 
 مجاز خواهند بود که شوندینظارت م 34اروپا یمرکز بانک بزرگ  که توسط یهابانک )

 ؛عمل کنند هیسرما تیمربوط به کفا یاز استاندارها ترنییپا
 35ییفروش دارا برنامٔه تیتقو یدر راستا یاقدامات APP) 
 یاضاف 36بلندمدت نانسیفایر اتیانجام عمل  
 ایتالیا یبانک و یپول مقامات یهااستیس
 یظتمحاف سپر خصوص در که هستند مجاز یربانکیغ یمال یگرهاکوچک و واسطه یهابانک 

 .کنند عمل استاندارد از ترنییپا ینگینقد یپوشش نسبت و هیسرما
 افتاد قیجون به تعو 31تا  3۷ معوقوام  کاهش یبرنامه برا مهلت ارائٔه. 
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 پاکستان

 ؛یهروپ یلیاردم 111به مبلغ کوچک و متوسط  یوکارهاکسب از یمال یتحما 
 ؛یهروپ یلیاردم 1۵به مبلغ  یو سالمت ییکنندگان مواد غذااز عرضه یتحما 
 یضرور یپزشک یزاتواردات تجه حذف تعرفٔه. 

  ؛یهروپ یلیاردم 211کمک به کارگران روزمزد با اعتبار 
 ؛یهروپ یلیاردم 1۵1درآمد با اعتبار کم یهاخانوادهبه  یکمک نقد 
 ؛ینپرداخت قبض برق به درخواست مشترک یقتعو 
 گندم یعسر ینتأم یاختصاص منابع الزم برا. 

 ؛یاستیس کاهش نرخ بهرٔه 
 یبرا یفاینانسر یالت: تسهیتوسط بانک مرکز یدجد یفاینانسر یالتاعالم تسه 

 یو مراکز پزشک هایمارستاناز ب یتحما یبرا یهروپ یلیاردم ۵به ارزش  32مبارزه با کرونا
 .19 یدو درمان کوو ،مهار یص،تشخ یبرا یزاتتجه یدمنظور خربه

 ایران

 13در  یاجتماع ینکارفرما به سازمان تأم یمهبماهه در پرداخت حقسه یقتعو 
 ؛خاطر مسائل مربوط به کرونابه دیدهیبآس یوکارهارسته کسب

 خود در  یمهبهنر از پرداخت حق یاعتبارشدگان صندوق بیمه شدن معاف
 ؛اول سال ماهٔهسه
 کوچک و متوسط  یوکارهاکسب یتومان برا یلیونم ۵11تا سقف  یالتتسه

 ؛ییو شکوفا یدرصد از محل صندوق نوآور 9با نرخ 
 خالق کوچک با نرخ  یهاشرکت یتومان برا یلیونم ۴11تا سقف  یالتتسه
 .؛ییو شکوفا یدرصد از محل صندوق نوآور 9

 ۵ رو شیپ مأهدر سه یکاریب یمهب ینتأم یتومان برا یلیاردهزار م 
  یطرابهبود ش یبرا یابسته یٔهته یتومان برا یلیاردهزار م ۶حدود 
 ؛نفر یلیونم ۴
 هزار  ۶11تا  211بالعوض براساس ُبعد خانوار از  یهاکمک

  .نفر یلیونم 3 یتومان برا

 ؛یبانک یهانرخ سود سپرده یدرصد برا1۵سقف  یینتع 
 خانوارها از حمایتی هایسیاست

 به تمام  یتومان یلیونم 1الحسنه وام قرض یتومان برا یلیاردهزار م 2۵ اختصاص
 ؛یربگ یارانه یخانوارها

 ؛درآمدکم خانواده میلیون ۴ برای تومانی میلیون 2 تا 1 وام گرفتن نظر در 
 ؛اشخاص همٔه الحسنهقرض هایوام اقساط پرداخت تعویق 
 ؛غیرحضوری هایدرگاه هایتراکنش سقف افزایش 

 :تولیدی بخش و هابنگاه از حمایتی هایسیاست
 و  1392ها در اسفند انداختن آن یقوکارها و به تعوامهال اقساط مشاغل و کسب

 ؛دیدهآسیب وکارهایگروه از کسب 13 یبرا 1399 یبهشتو ارد ینفرورد
 13 یبرا ٪12 یحیبا نرخ ترج یالتتومان بابت تسه یلیاردهزار م ۷۵ اختصاص 

  ؛دیدهآسیب وکارهایگروه از کسب
 ؛یماهه دارندگان چک برگشتسه یتل و محروم 
 و  یفرهنگ یوکارهاالحسنه به کسبقرض یالتتسه یالر یلیاردهزار م 2 اختصاص

 .کرونا یروسو یوعاز ش یدهدیبآس یهنر

 OECDو IMF  منبع:

1 The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, the CARES Act 
. گیرندی( قرار مechanismsMversight O  «نظارتی سازوکارهای»: یها و خانوارها در نظر گرفته شده است که تحت عنوان کلشده به بنگاهارائه یالتاز انحراف منابع و تسه یریجهت جلوگ یخاص یردر قانون کرز تداب ،الزم به ذکر است 2

 اند از: که عبارت شودیشامل دو مورد م یکلصورتبه تدابیر این
 (. Pandemic Response Accountability Committee  «یبه پاندم ییدر رابطه با پاسخگو حسابییذ یتٔهکم» یلتشک -الف
 (. Special Inspector General for Pandemic Recovery  «یدر رابطه با بهبود پاندم یژهکل وبازرس» تعیین -ب

3 Small and Medium-sized Enterprise, SME 
4 Forgivable Loans 
5 Paycheck Protection Program (PPP) and Health Care Enhancement Act 
6 The Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act 
7 The Families First Coronavirus Response Act, FFCRA 
8 Primary Dealers 
9 Money Market Mutual Fund 
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10 Primary Market Corporate Credit Facility, PMCCF 
11 Secondary Market Corporate Credit Facility, SMCCF 
12 FX Swap 
13 The Coronavirus Business Interruption Loan Scheme, CBILS 
14 The British Business Bank 
15 Coronavirus Job Retention Scheme 
16 Self-employed Income Support Scheme, SISS 
17 Universal Credit, UC 

18 The Covid Corporate Financing Facility, CCFF 
19 The Term Funding Scheme for Small and Medium-sized Enterprises, TFSSME 
20 Expat Fees 

 کشور دارند. ینکار ا یرویدر ن یتوجهو سهم قابل یتجمع سومیک یباًتقر هایخارج 21
22 Saudi Arabian Monetary Authority, SAMA 
23 The Bank Intermediated Lending Support Facility, BILSF 

 مقابله با کرونا ارائه کرد. ی( را براEconomic Stability Shield Program  یثبات اقتصاد سپرمارس برنامٔه  12در  یهترک 24
 

25 Credit Guarantee Fund, CGF 
26 Holiday Bonus for Retirees, HBR 
27 Uninterrupted Credit Flow to the Corporate Sector, UCFCS 
28 Front Payment 
29 Withholding Tax 
30 Fee-Free Guarantee for SMEs 
31 Wage Supplementation Scheme 
32 Last-resort Fund 

33 Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO III) 
34 European Central Bank, ECB 

35 Asset Purchase Programme, APP 
36 Longer-Term Refinancing Operations (LTROs) 
37 Nonperforming Loan, NPL 
38 Refinance Facility for Combating COVID–19, RFCC 



   پژوهشکده پولی و بانکی
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 جهانی اقتصاد بر کرونا شیوع بحران پیامدهای برآورد و ارزیابی 1-۵
 روناک شیوع بحران منفی آثار مدیریت جهت جهان کشورهای عموم در بزرگ اقتصادی سیاست هایبسته اجرای و تنظیم وجود با
 . دکن یکامل خنث طوربهبحران را  ینا ینتوانسته و نخواهد توانست آثار منف یزاقدامات گسترده ن ینا کشورها، اقتصاد بر
 یمال بازاربخش  1-۵-1

 یاسراسر دن یهاتحوالت نشان داد و شاخص بورس ینواکنش را به ا یناول یبخش مال ،اقتصادی هایبحران از بسیاری همانند
طرح م یمال یشاخص تمام بازارها تقریباًکه  دهدینشان م یادن یمال یبازارها یهابه شاخص یداشته است. نگاه توجهیکاهش قابل

مارس ادامه  21ماه و تا  یککاهش تا حدود  ینو ا 1خود را شروع کردند یدکاهش شد یهفور 21تا  13 در بازٔه امریکادر اروپا و  یادن
آلمان  DAXانگلستان و  FTSE100شاخص  ،درصد 3۶و  33 از یشب امریکا 2و داوجونز S&P500بازه شاخص  ینکرد. در ا یداپ
 زمان  یلآور 12مارس تا  21درصد کاهش داشته است. اما از  31 از یشژاپن ب NIKKIو شاخص  ،درصد 32و  32از  یشب

 FTSE100،DAXداوجونز،  ،S&P500 یهاجبران شده و درصد کاهش شاخص شاخص کاهش یناز ا ینگارش گزارش( بخش
 درصد بوده است. 1۶و  ،23، 22 ،1۵ ،1۷ ترتیببه فوریه 21 بهنسبت یلآور 12در  NIKKIو  

 اقتصاد حقیقی بخش 1-۵-2
ده است که کر بینییشپول پ یللمالینصندوق باقتصاد بزرگ است.  یقیکرونا در بخش حق یوعبحران ش یاز آثار رکود برآوردها

 دراست که  یدر حال یندرصد برسد. ا 3 یبه منف 2121در سال  کرونا باعث رکود در اقتصاد جهان شود و رشد اقتصاد جهان یوعش
اقتصاد جهان پس از رکود بزرگ  یبرا یرشد منف یندرصد بود. ا 3.3پول مثبت  المللیینصندوق ب بینییشپ ،2121سال  ییماه ابتدا

 یدر حال ینکرد. ا یدادرصد کاهش پ 1۵جهان  یناخالص داخل یدتول ،1931بحران  یهاسال یطاتفاق افتاد و  1931 که در دهٔه
 تنها 2121اقتصاد جهان در سال  یکرده بود. البته رشد منف یدادرصد کاهش پ 1جهان تنها  یدتول ،2112بحران  یاناست که در جر

 نشده است.  بینییشپول پ المللیینصندوق ب توسط
کرده است که رشد اقتصاد جهان  بینییشپ یلآور 2خود در  یانداز اقتصاد جهاندر گزارش چشم یزن 3فیچ بندیرتبه مطرح سسهؤم

درصد  ۴.2و  3.3 ترتیببه ییو اروپا امریکا یدر کشورها یناخالص داخل یدو تول یددرصد خواهد رس -1.9به  2121در سال 
 کاهش خواهد داشت. 

را متوقف  مارییب ینا یوعش یدوم سال جار یمٔهبتواند در ن یاکه دنیصورترد ،کرده است بینییشپول پ المللیینالبته صندوق ب
. البته یددرصد خواهد رس ۵.2 به جبران خواهد شد و رشد اقتصاد جهان 2121در سال  2121در سال  یداز کاهش تول یبخش ،کند

 ینکهکرونا شده و دوم ا یروساز و یریدر جلوگ یتمشروط به موفق 2121ال رشد مثبت در س بینییشپ ینکهدو نکته وجود دارد. اول ا
. همانطور یستن یابه اقتصاد دن یروسو ینا از هشدوارد یانبودن ز یتاهمکم منزلٔهبه 2121مثبت در سال  بازگشت نرخ رشد به دامنٔه

دالر  یلیونتر 9اقتصاد جهان  یددر دو سال به تول یروسو ینا یتجمع یانشده( نشان داده شده است، ز مساحت رنگ 2 شکلکه در 
 توجه است. قابل یارخواهد بود که بس

 
  .پس از بروز بحران کرونا یدر سطح جهان یانداز رشد اقتصادچشم .۲ شکل
 پول المللیبین صندوق: منبع

                                                                                                                                                                                                     
 کرونا داشتند، زودتر کاهش داشته است. یروسرا با و یریدرگ یناول ینکها یلبه دل ینچ یمال یبازارها یهاالبته شاخص 1

2 Dow-Jones 
3 Fitch 

              



در ایران و جهان 19های اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید سیاست  

11 

 یدرشد تول ،پول المللیبین صندوق بینیپیش اساس بر. دارد تفاوت یکدیگر با کشورها در اقتصاد ردشدت اثر کرونا  البته
و انگلستان  ،یورو منطقٔه ییاروپا یکشورها، کشورها ینا یندرصد خواهد بود و در ب ۶.1 یمنف 2121در سال  یشرفتهپ یکشورها

 دیکاهش تول ،هابینیپیش این اساس بر ولی. داشت خواهند را تولید افت بیشترین درصد ۶.۵ و ۷.۵ تولید کاهش با ترتیببه
شد ر ینوظهور افت خواهد داشت و حت یکشورها یددرصد تول یکخواهد بود و تنها  یشرفتهپ یکمتر از کشورها یگرد یکشورها
ر د یدکاهش تول یشترینکه ب دهدینشان م هابینییشپ ینا ،عالوهدرصد خواهد بود. به 1و هند حدود مثبت  ینمانند چ ییکشورها

 2121 سال رد رکودی روند از بازگشت که دهدمی نشان صندوق این هایبینیپیش. است یافتهتوسعه یمربوط به کشورها یااقتصاد دن
درصد  ۴.۵ یافتهتوسعه یرشد کشورها کهطوریهب ؛داشت خواهد پیشرفته کشورهای بهنسبت ترسریع آهنگی نوظهور کشورهای در

 درصد خواهد بود.  ۶.۶نوظهور و در حال توسعه  یو رشد کشورها
 وکارهایکسب ،میاندراین. اقتصاد نداشته است یقیحق یهابخش همٔه در یکسانیکرونا آثار  یروسو یریگهمه ،است ذکر به الزم
 یهامجموعه یمایی،هواپ هایشرکتها، مانند نفت و گاز، رستوران یعیصنا ی،سنت هایفروشیخرده گردشگری، خدمات به مربوط
ت. خدمات شده اس یزن وکارهاکسب برخی وضعیت بهبود باعث کرونا شیوع اما. یدندکرونا د یوعرا از ش یبآس یشترینو... ب یورزش

 هایشرکت ی،و سرگرم یلمف ینخدمات مربوط به فروش آنال یوری،خدمات دل ی،و مجاز ینآنال یهامانند فروشگاه یرحضوریغ
 ییهابخش جملهو... از یو ضدعفون یمحصوالت بهداشت دهندٔهارائه هایشرکتو مخابرات،  ینترنتخدمات فروش ا دهندٔهارائه

 هم شد.  یشترتنها متضرر نشدند بلکه فروششان بنه کرونا یوعهستند که با ش
 اخیر اقتصادی بحران از خروج 1-۵-3

 باعثدر جهان، آنچه  یماریب ینا یوعش کرونا و دامنٔه درمان روش به دستیابی زمانی افق خصوص در هاطمینانیانا وجود رغمعلی
 شامل  تییحما یهابسته یو اجرا ینعملکرد کشورها در تدو یفتد،اتفاق ب تریعسر یتا خروج از رکود و بهبود اقتصاد جهان شودیم
 یبا بحران مال یسهشود که در مقا اشاره نکته این به است الزم. است 19 یدکوو یروسکنترل انتشار و یزو ن( یو پول یمال هاییاستس

دارد که الزم است  یقبل یهابا بحران یاعمده یهاتفاوت 19 یدکوو یوعش یاقتصاد یامدهای، پ1931 و رکود بزرگ دهٔه 2112
 را مدنظر قرار دهد.  هاآن یتیحما هاییاستس یندر تدو گذاریاستس

رده است بروز ک یعیوس یاسو در مق یعسر یاربس یروسو ینا اثرِبر یبه اقتصاد جهان هشدوارد هایشوک قبلی، بحران دو برخالف
 ینست(. همچنا یقبل یهادو برابر بحران تقریباً یروسو ینا یوعش اثرِبر امریکادر  یکارینرخ ب یشاز افزا هابینییشپ ،مثال ی برا
 یکاهش رشد اقتصاد یدر دو بحران قبل .است فعلی شرایط و قبلی بحران دومهم، مدت زمان رکود در  یهااز تفاوت یگرد یکی
 یاطیاحت گذارییاستو فقدان س یبانک یضعف ساختارها ،2112 یمثال در بحران مال یکه برا یراز بروز کرد یطوالن دورٔه یک یبرا

خروج از رکود  یویسه سنار 1ود.الزم ب یمال یساختارها یمترم یباعث بروز بحران شده بود و زمان برا یمتماد یهاسال یمناسب ط
احتمال آنکه  ،هابینیپیش طبقشکل(.  Lدار  و ادامه ،شکل( U  یعسریمهشکل(، ن V  یعوجود دارد: خروج سر 19 یداز کوو یناش

ه در ک شودیو تصور ماست  یاقتصاد هاییانآن خارج از بن ایجادکنندٔه عامل زیراکرونا گذرا باشد باالتر است  یرکود یامدهایپ
کامل اثربخش  ورطبه یانبساط هاییاستس آثار ،دشومتحقق ن یرقابل کنترل است. اگر فرض اخ یمشکل بهداشت یکوتاه نسبتاً دورٔه

 نخواهد بود.
 یٔهر پاب یاستراتژ اتخاذ یازمندکرونا ن گیریهمه از گذر از بعد دیدهآسیب کشورهای سریع رشد تحقق ها،تفاوت این لحاظ با
 وزٔهتقاضا در ح یتتقو ی،مساعدت به رشد اقتصاد یبرا یو پول یمال مرتبط است: بستٔه یمختلف ول در سه حوزٔه یمال یتحما

 به یسیاست هایاولویت. ییغذا یتو تحقق امن یبخش کشاورز یدتول یقتشو یبرا یو اعتبار یمال یزیرسالمت و دارو، و برنامه
 :است ذیل شرح

 هاییاستدر قالب س دیدهیبآس یهابنگاهاز  یخانوارها و برخ یمال یتچتر حما یهابرنامه ینتدو ،اول هدف به یابیدست یبرا (1
 صورت عاجل رتصوو به یعوس یاسیدر مق یدکرونا با یعو وس یعاعتبار با توجه به آثار سر تأمین یناست. ا یانبساط یو مال یپول

 یتیماح برنامٔه یچه ،نخست سال چند طی بزرگ رکود در  دشو یبآس یندچار کمتر تأمین یرٔهو زنج ،تولید اشت ال، تا پذیرد
اول الزم است که خانوارها  امر، ینتحقق ا یهمراه بود(. در راستا تأخیرها با بسته ینا یاجرا ،2112 یاجرا نشد و در بحران مال

د. شو ینتدو یتیحما بستٔه یو پول یمال یهایاستس یعالوه، با هماهنگشوند. به ییشناسا یمال یتبه حما یازمندن یهابنگاهو 

                                                                                                                                                                                                     
1 Carmen M. Reinhart and M., and Kenneth S. Rogoff, (2009), “This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly,” 

Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 
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 ،اهیتاز معاف یها، لحاظ برخاز سود وام یپوشش بخش ی،اواسطه یکاالها یمال ینتأم ها،وام ینتضم یرنظ ییهابرنامه جرایا
 .دهد قرار کارو... را در دستور

 ویروس بر غلبه و درمانی هایروش کشف زمان مدت گروی در کشورها به هشدوارد آسیب میزان که واقعیت این به توجه با (2
 داشتبه بخش به دولتی هایکمک اختصاص طریق از درمانی هایسیستم تقویت خصوص در تدابیری است الزم کروناست،

 یمال یو افت بازارها یکاهش مستمر نرخ رشد اقتصاد تواندیکرونا م یروسمهار نشدن و یسکر یراز ؛پذیرد صورت درمان و
المت بخش س ،راستا یندر ا .دنکنرا  هایبجبران آس یتکافو یتیحما هاییاستس آن، بودجٔه یجٔهداشته باشد و در نت یرا در پ

 .گیردیقرار م یو پول یمال یتیحما بستٔه یصتخص یتو دارو در اولو
 ینا یدتوجه تولشاهد رشد قابل توانیم ،یکشاورز یهانهاده ینتأمجهت  یمال یتخوب امسال با حما هاییبا توجه به بارندگ (3

است. چون  یرپذکشش یندهماه آ ۴تا  3در افق  یبخش کشاورز کرد. عرضٔه ینتأم یزرا ن ییغذا یتمجرا امن ینبخش بود و از ا
محدود دارد و درصد  یبخش تبعات تورم یناز ا یو اعتبار یمال یتحما ،مدت پرثمر استبخش در کوتاه یندر ا یدتول چرخٔه

اقشار  یه براتوجه داشت ک یدبا ،عالوهبه(. یعیطب یایبال یبتبازگشت است  به شرط غقابل یدتول از اعتبارات از چرخٔه ییباال
 است. یتبااهم یو روان یاقتصاد خوراک از جنبٔه ینٔههز ،پذیریبآس

 کرونا شیوع اقتصادی آثار با مقابله برای ایران مالی و پولی سیاستی بسته 2
مقابله  یبرا یاقتصاد یاستیس بستٔه اجرای و تدوین درصدد نیز ایران دولت آن، اقتصادی تبعات بروز و کرونا بحران شیوع با زمانهم
بر  کرونا یروسو یدمیاپ یمنف یامدهایکاهش پ یدولت برا یو اقدامات اقتصاد هایاستبحران برآمده است. س ینا یمنف آثاربا 

بوده است. در  یگرد یاز سو پذیریبآس یوکارهاکسب و سویکاز خانوارها از  یمال هاییتاقتصاد کشور و مردم معطوف به حما
 .شوندیم یحتشر یمال هاییاستو س یو بانک یپول هاییاستس یکدولت به تفک یتیحما هاییاستس ،ادامه

 یو بانک یپول یاستس 2-1

 یکتحر هاییاستکرونا، اقدام به س یدمیاز اپ یناش یاجتماع و فاصلٔه ینهقرنط یهااز طرح یرکود ناش یمقابله با آثار منف یبرا دولت
 هایاستیس ،است سراغ آن رفته که دولت هایییاستاز س یکیرکود شود.  یاست که باعث کاهش آثار انقباض بخش تقاضا کرده

که  هایییتداده شده است. با توجه به محدود یصتخص یتومان یلیاردهزار م 111 یاعتبار بستٔه ،اراست یناست. در ا یانبساط یپول
 یمنابع مال یتتقو یدر راستا هابانک یقانون یرٔهذخ یتومان یلیاردهزار م 2۵با کاهش  یبانک مرکز ،وجود دارد یپول یاستدر ابزار س

 از تحمای جهت دولت توسط که بانکی و پولی هایسیاست. است برداشته گام حمایتی هاییاستس یاجرا یبرا یبانک شبکٔه
 :است یرهدف به شرح ز جامعٔه تفکیک به است شده اعمال هابنگاه و خانوارها

 خانوارها از حمایت 2-1-1
 و اقساط  گیردیقرار م یربگیارانه یخانوارها همٔه اختیار در الحسنهوام قرض یلیونم1تومان،  یلیاردهزار م 2۵حدود  یبا اعتبار

خانوار تعلق خواهد گرفت و نرخ آن برحسب وام  یلیونم 23به حدود  یالتتسه ین. اشودیکم م شانیارانهاز  یجتدربهآن 
 الحسنه محاسبه خواهد شد. قرض

 وام  ینرآمد هستند. ادکه جزء اقشار کم یاخانواده یلیونم ۴ یتومان برا یلیونم2تا  یلیونم1 الحسنهدر نظر گرفتن وام قرض
قسط ماهانه  با استتومان  یلیونم 2نفره هم سه یو باال ،تومان یلیونم 1.۵نفره دو و سه یلیون،م 1نفره تک یهاخانوار یبرا
 .شودیکسر م هاآن یارانٔهاز حساب  یراز ماه ت ،و با دو ماه تنفس ،هزار تومان 3۵

 وشرط و به مدت سه ماه و استرداد مبالغ کسر شده به یداشخاص بدون ق همٔه الحسنٔهقرض یهاوامپرداخت اقساط  یقتعو
 .یانحساب مشتر

 یجهت رفاه حال خانوارها در انجام امور مال یرحضوریغ یهادرگاه یهاسقف تراکنش یشافزا. 
 هابنگاه از حمایت 2-1-2
 ۷۵ تسهیالت ترجیحی نرخ. گیردیاز کرونا قرار م دیدهیبآس یوکارهاگروه از کسب 13 یاردر اخت یالتتومان تسه یلیاردهزار م 

ساله اعالم شده دودرصد با مدت زمان پرداخت   12از کرونا  یدهدصدمه یدیو تول یخدمات یهابنگاه یبرا یمتقارزان بانکی
 است. یدتول یرٔهزنج یلو تسه یاواسطه یکاالها یبرا یمال ینتأم ،قسمت یندر ا یتاولواست. 

از منابع  یزتومان ن یلیاردهزار م 2۵و  یتومان از منابع بانک یلیاردهزار م ۵1تومان:  یلیاردهزار م ۷۵ ینتأمدر خصوص منبع 
درصد و نرخ درنظر  12 یبانک یالتنرخ سود تسه ینکه. با توجه به ایابدیکار اختصاص م ینبه ا هابانک یقانون یرذخا آزادشدٔه



در ایران و جهان 19های اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید سیاست  

12 

تعلق  دیدهیبآس یهابنگاهکه  یالتینرخ سود تسه است، صفر درصد لحاظ شده هابانکآزادشده  یقانون یرذخا یشده براگرفته
 درصد خواهد بود. 12 گیردیم

دوم  دستٔه یهابنگاه به. کنندیم یافتهر کارگر در یازاتومان به یلیونم 1۶معادل  ،اندشده یلکه به الزام دولت تعط یمراکز
 تومان پرداخت خواهد شد که در دستٔه یلیونم 12هر کارگر  یازابه ،اندشده یلکرونا تعط یروسو یوعش یعیتبعات طب یلدلبه

درصد  31اول و  درصد در دستٔه ۵1 ینهمچن .کند یدابه دستمزد اختصاص پ یددرصد با ۷1دوم  درصد و در دستٔه ۵1اول 
 .کرده است یدااختصاص پ یهمانند اجاره و آب و برق و مواد اول یاتیثابت و عمل هایینههز یبرا یزدوم ن در دستٔه ماندهیباق

 .ها حفظ اشت ال استبه بنگاه یالتتسه ینا یمالک اعطا
 از  یگرد یکی 1399 یبهشتو ارد ینو فرورد 1392در اسفند  هاآنانداختن  یقوکارها و به تعوامهال اقساط مشاغل و کسب

 خود شدند. یهاواماقساط  یقماه تعو سهمشمول  یگروه ش ل 13 ،یبترت ینبسته است که به ا ینا یاجزا
 ه ب خورند،یبرگشت م یبهشتکه از اول اسفند تا آخر ارد ییها: دارندگان چکیدارندگان چک برگشت ماهٔهسه یتل و محروم

و  ،ضمانتنامه یافتدر ی،اعتبارات اسناد یشافتتاح حساب، گشا یالت،تسه یافت ازجمله در یماه از خدمات بانک سهمدت 
 .( محروم نخواهند شدیکارت بانک یافتدر

 و  یفرهنگ یوکارهاکسب یاردر اخت یالحسنه با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعقرض یالتتسه یالر یلیارددو هزار م
 .یردگیکرونا قرار م یروسو یوعاز ش یدهدیبآس یهنر

 بانکی هایسپرده سود نرخ برای درصد 1۵ سقف تعیین 2-1-3
 کیبانبین سود نرخ کاهش با زمانهم. است شده تعیین بانکی هایسپرده سود نرخ سقف عنوانبه درصد 1۵ نرخ ،هابانکتوافق  با
د آن کاهش نرخ سو تبعبهو  هاکاهش نرخ سود سپرده یبرا یبانک اقدام شبکٔه ی،فعل یطدر شرا یسود در بازار بده نرخ کاهش و

خ سود نر ،راستا ینالبته در ا باشد. یدتول یبرا یو محرک خوب هدرا کاهش د یدیتول هایبنگاه یمال هایهزینه تواندیم یالتتسه
از  گذارییهسرما یهانرخ سود سپرده یانتا انحراف م یردتحت کنترل قرار گ یدبازار باز با یاتق عملیاز طر یزن یدولت اوراق قرضٔه

 نرخ اوراق کنترل شود.

 یمال یاستس 2-2

ه ها باز خانوارها و بنگاه یتحما یبرا را ایبودجه و مالی اقدامات همچنین دولت تومانی، میلیارد هزارصد یاعتبار بستٔه بر عالوه
 :است گرفته نظر در زیر شرح به هاخانوارها و بنگاه یکتفک

  خانوارها از حمایت 2-2-1
  شده است.  رو در نظر گرفته یشدر سه ماه پ یکاریب یمٔهب ینتأم یتومان برا یلیاردهزار م پنجحدود 
  شودینفر ارائه داده م یلیونم ۴ یطبهبود شرا یبرا یابسته ،تومان یلیاردهزار م ششحدود  یبا مبل. 
 رائه نفر فراهم و ا یلیونم 3 یهزار تومان و در چهار نوبت برا ۶11تا  211بالعوض براساس بُعد خانوار از  یهاکمک یزانم

 خواهد شد. 
 هابنگاه از حمایت 2-2-2
 ماهه در پرداخت سه یقند، تعواهیدد یبخاطر مسائل مربوط به کرونا آسکه به ییوکارهاکسب رستٔه 13از  یتاز حما یبخش

پرداخت شود.  یقبا سه ماه تعو تواندیکارفرما م یمهبدرصد حق 21 ،یناست. بنابرا یاجتماع ینتأمکارفرما به سازمان  یمهبحق
از  یکسر ینا یرا کم خواهد کرد که قرار شد با سازوکار یاجتماع ینتأمتومان درآمد سازمان  یلیاردهزار م ۶تا  ۵اقدام،  ینهم
 .سازمان جبران شود یدولت برا یسو

 خود معاف شدند. مأهسه بیمهحق پرداخت از شدمی هنرمند هزار 3۵ حدود شامل که هنر اعتباری صندوق شدگانبیمه 
 یدرصد از محل صندوق نوآور 9کوچک و متوسط با نرخ  یوکارهاکسب برای تومان میلیون ۵11 سقف تا تسهیالت اعطای 

 ،ماه شششش ماه پرداخت خواهد شد. بعد از آن  یها طو اشت ال شرکت یتفعال یتوضع یشبا پا یالتتسه ین: اییو شکوفا
 بازپرداخت خواهد شد. یصورت اقساطسال بعد بهیک یط یالتو تسه شودیها تنفس داده متوان شرکت یابیجهت باز

 دیدهآسیب کوچک خالق هایشرکت وکارکسب تداوم به کمک و حمایت هدف با دوم در مرحلٔه ییو شکوفا یصندوق نوآور 
 تا تسهیالت اند،بوده 1392 سال در ریال میلیارد 21 از کمتر فروش یا نفر ۵1 از کمتر انسانی نیروی دارای که کرونا براثرِ

 .کندمی پرداخت درصد 9 بهرٔه نرخ با تومان میلیون ۴11 سقف
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 از بخش بهداشت و سالمت یمال یتحما 2-2-3
  خود وزارت یازهایهم به ن یو بخش یانبندانش یهاشرکتبه  یتومان به وزارت بهداشت و بخش یلیاردهزار م 13حدود  یمبل 

 .شودیمقابله با کرونا اختصاص داده م یبرا یدر بخش دانشگاه یژهوبه یحتاجما ینتأم یبهداشت برا
 یزاتو تجه یه،مواد اول یت، با اولوواردات دارو ینتأمبراى  یتفور یدبه ق یورو یلیونم 2۵1معادل  ینهمچن یبانک مرکز 

 خواهد داد. یصتخص یازپزشکى مورد ن

 ایران در کرونا شیوع اقتصادی آثار با مقابله برای تکمیلی هاییاستس یشنهادپ 3
ر و حال حاض یاقتصاد یطنظر به شرا ینمنتخب و همچن یکشورها یتیحما هاییاستشده در خصوص سانجام یبا توجه به بررس

 بستٔه تیمنظور تقوبه یرز یلیتکم هاییاستکرونا، س یوعش یدر حال اجرا در کشور جهت مقابله با آثار اقتصاد یاستیاقدامات س
 :شودیم یشنهادکرونا پ یوعش یمنف یاقتصاد آثارمقابله با  یاقتصاد هاییاستس

  یو بانک یپول یاستس حوزٔه یشنهاداتپ 3-1
 اوراق آن است ینا یژگی و ینتأم یرٔهاز زنج یفور یتمولد  گام( جهت حما یاعتبار یو توسعه استفاده از اوراق گواه یعتسر 

 وجود دارد(.  ینانها اطمدر گردش بنگاه یهسرما ینتأم یقاز طر یدکه از اصابت منابع حاصل به بخش تول
 اعتبار و  یاعطانرخ سود.  یریتدولت جهت مد یاسالم یاوراق مال یبازار باز بر رو یاتعمل یتاز ظرف یحداکثر استفادٔه

 به یالتسهت در ارائٔه یقبولقابل عملکرد که هاییبانک به( بانکییناز نرخ سود بازار ب تریین پا یحیبا نرخ ترج یالتتسه
 اجرا شود و یپول گذاریاستاز طرف س یانبساط هاییاستاند  اگر قرار است که سداشته کوچک و متوسط یوکارهاکسب
عتبار ا یاعطا ینشده در کشورها، بهتر است که اوضع و مقررات ینقرار داده شود، با توجه به قوان هابانک یاردر اخت ینگینقد
 هانکبا یقتشو یبرا ینباشد. همچن یدیتول یهابنگاهها و به شرکت یالتتسه یدر اعطا هاآن یمشروط به همکار هابانکبه 

 از نرخ بازار باشد(. تریینو پا یحیترج یدبا گیرد،یقرار م هابانک گونهینا یارکه در اخت ینرخ اعتبار
 ود  با ش یلتسه یموقت دورٔه یبرا یرجاریو غ ،الوصولمعوق، مشکوک یالتبه تسه یجار یالتشدن تسه یلتبد یاستانداردها

رسته  11مشکالت محدود به  ینمواجه خواهند بود و ا هاآندوران با  یندر ا یو خدمات یدیتول یهاشرکتکه  یتوجه به مشکالت
موجود حادتر شده و  هاییفو معوق با تعر یرجاریمشکل مطالبات غ ،)یستن - دیدهیبعنوان مشاغل آسشده بهیفتعر-
 توانیم ،روینااز. کندیم یدتشد یرجاریمطالبات غ یازامابه گیرییرهذخ یالزام برا یلدلرا به هابانک ینگیامر مشکل نقد ینهم
ها به اهکرد تا مشکل بنگ یفتر تعراستانداردها را بازتر و منعطف ینا یکم یصورت موقتبه یهکشورها مانند ترک یبرخ یروپ

 نکند.  یتسرا هابانک
 یالتتسه ها بهبنگاه یشترب یکه باعث دسترس یاقدامات از یکی  یو خدمات یدیتول یهابنگاه یهاوام گیرییقهدر وث یلتسه 

 یلتسه ،دارند گیرییقهوث یکه برا را ییاستانداردها هابانکاست که  ینا ،کمتر کند تواندیرا م هاآن ینگیو مشکل نقد شودیم
 کنند(.

  و  یانم رغمی عل یاقتصاد یهابنگاهبه  یدهتوان وام یتتقو یمازاد در راستا هایییروند فروش دارا یتبه تقو هابانکالزام
 یلدلهب یبه بانک مرکز هابانک یبده یشدر کنار احتمال افزا هابانکآن توسط  جرایا یگیریپ یاست،س ینبلندمدت بودن ا

ها قبل با که از مدت هابانک یبر کمک به حل معضل ناترازعالوه تواندیاز کرونا م یدهدیبآس یهابنگاهاعتبار به  یاعطا
  عمل آورد.به یریجلوگ یزن یپول یٔهپا ازاندازٔهیشاز بسط ب یادیاند، تا حدود زدر ترازنامه مواجه بوده یمشکالت ناتراز

 خودرومسکن یالت ازجمله تسه یالتانواع تسه یرالحسنه به ساقرض یهاواماز  یبانک یالتاستمهال اقساط تسه دامنٔه توسعٔه ،، 
 کاال( یدو خر

 یمال یاستس حوزٔه پیشنهادات 3-2

 یدشا  پذیریبو اقشار آس یو خدمات یدیتول یهابنگاه یبرا مخصوصاً یرهو غ ،عوارض، قبوض یات،در پرداخت مال مهلت ارائٔه 
 کند، یپوشخدمات چشم از ارائٔه یناش ی، عوارض و درآمدهایاتاز مال یناش یدولت نتواند از درآمدها ی،مال یطتوجه به شرا با
 یالمشکل م تواندیدولت ندارد، م یبرا یتوجهقابل یمال بار ینکهمبالغ ضمن ا ینا یافتدر انداختن چندماهٔه یقتعوبه یول

  .را کمتر کند( پذیریبآس یها و خانوارهابنگاه
 یهاشرکتوابسته به نهادها و  یهامکان یرو سا یاورعلم و فنّ یهافعال در پارک یهابنگاه یبها براپرداخت اجاره یتمعاف 

  .به مدت سه ماه یدولت
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 در  یو حقوق یقیاشخاص حق یاندازهاپس یآورجهت جمع یهدر بازار سرما یانتفاع صکوک(  یانتشار اوراق بهادار اسالم
 یهاتتخ یزازجمله تجه یپزشک یزاتتجه یدخر برایانتشار صکوک مرابحه  مثالًسالمت.  حوزٔه یازهاین یمال ینتأم یراستا

 . یالتورونت یهادستگاه یدو خر یو،سیآی یهاتخت ینه،مخصوص قرنط
 یهاکمک یآورالحسنه و صکوک وقف جهت جمعمانند صکوک قرض یرانتفاعیغ صکوک(  یاسالم انتشار اوراق بهادار 

 1.یهدر بازار سرما یرخواهانهخ

                                                                                                                                                                                                     
طرح وزارت بهداشاات، درمان و  ینا یمنتشاار شااده اساات. متقاضاا یرانفرابورس ا یسااامانٔه معامالت یقاز طر یکوکارین یتاکنون دو مورد گواه ،الزم به ذکر اساات 1

که در نماد اول اصل  استشده  ییدر فرابورس بازگشا« 2کرونا »و « 1کرونا »تاکنون دو نماد  ،راستا ینبوده است. در ا یرانو عامل آن فرابورس ا یآموزش پزشک
ده ش گذارییهسرما ینشده توسط امتأمین مبالغ نیز دوم نماد در. شودیمصرف م یازشده به وزارت بهداشت اهدا و جهت امور مورد نینو منافع حاصل از مبالغ تأم

 .شودیشده مصرف میینست و منافع حاصل از آن به وزارت بهداشت اهدا و جهت امور تعا
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