
به دلیل  که  افــرادی هم  مــی پــردازد.  فــرد  به  کارفرما  را 
کار نیستند،  ماندن در قرنطینه خانگی، قادر به انجام 
بــه صــورت  پــونــد   96( فــوق  کمک هزینه  از  مــی تــوانــنــد 

هفتگی( برخوردار شوند.
زیر  شــرح  به  انگلستان  دولــت  حمایت های  اهــم 

است:
کرونا؛ طرح حفظ شغل ها در دوران  	●

افزوده  ارزش  بر  مالیات  انداختن  تعویق  به  طرح  	●
)VAT( و سایر پرداخت های دولتی؛

ــرای  ــ ــتـــان بـ ــلـــسـ ــگـ طــــــرح مــعــیــشــتــی دولـــــــت انـ 	●
کسب وکارهای آزاد؛

ــه مــرخــصــی  ــن ــزی ــرداخــــت ه ــ ــتــی و پ طــــرح حــمــای 	●
کارمندان؛ استعالجی به 

برای  کرونا  دوران  در  دولتی  حمایت های  بسته  	●
کز تفریحی و اقامتی؛ خرده فروشان و مرا

مشاغل  به تمامی  پوند  هــزار   10 تا  پرداخت  طرح  	●
نرخ  با  بلندمدت  بازپرداخت  قابلیت  با  کوچک 

کم؛ سود 
برای  پوندی  هزار   25 مالی  کمک  پرداخت  طرح  	●

کز اقامتی و تفریحی؛ خرده فروشان، مرا
طرح پرداخت وام مرتبط با حمایت های دولتی در  	●
کسب وکارهای بزرگ تا سقف پنج  کرونا به  دوران 

میلیون پوند؛
تأمین  جهت  بلندمدت  ــای  وام ه پرداخت  طرح  	●
در  ــزرگ  ب کسب وکارهای  و  کارخانه ها  نقدینگی 

کرونا. دوران عبور از چالش 

۴- کره جنوبی
بر اجـــرای سیاست های  ــالوه  کــره جنوبی ع ــت  دول
با  مقابله  ــرای  ــ ب پــزشــکــی ســخــت گــیــرانــه،  و  بــهــداشــتــی 
بودجه  بــیــمــاری،  ــن  ای از  نــاشــی  اقــتــصــادی  پیامدهای 
اضطراری بالغ بر 13.7 میلیارد دالر را به تصویب رساند. 
بیش از 70 درصد این بودجه به صورت تزریق نقدینگی 
کمک  کشور و 30 درصد مابقی در قالب  به بازارهای این 
کاهش سطح  به منظور جبران  اقتصادی  بنگاه های  به 
کــره جنوبی  گرفته شــد. دولــت  ــد شرکت ها در نظر  درآم
برای تأمین این بودجه اضطراری، از سازوکار انتشار اوراق 
قرضه استفاده خواهد کرد. به عالوه، دولت این کشور 2.6 
و قرنطینه  تقویت سیستم بهداشتی  برای  میلیارد دالر 
بــرای  هــم  دالر  میلیارد   3.5 و  بهداشتی  مؤسسات  بــه 

کسب وکارهای کوچک و متوسط تخصیص داده است.

۵- ایران
محرک اقتصادی دولت ایران برای مقابله با تبعات 
تومانی،  میلیارد  هــزار   100 بسته  یک  کرونا  اقتصادی 

شامل چهار بسته ذیل است:
کمک مالی برای  الف- اختصاص 8000 میلیارد تومان 
حمایت از سه میلیون خانوار بدون درآمد ثابت با 
ارقام ماهانه بین 200 تا 600 هزار تومان و همچنین 
اعطای یک تا دو میلیون تومان وام قرض الحسنه 
که  خــرد  مشاغل  دارای  خــانــوار  میلیون  چهار  به 
با  عید  شب  بــازار  کسادی  و  کرونا  شیوع  علت  به 

مشکالت اقتصادی و معیشتی مواجه هستند.

پرداخت 75 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی  ب- 
بنگاه های  از  برای حمایت  نرخ سود 12 درصد  با 

آسیب دیده )به شرط حفظ اشتغال(.
اعطای تسهیالت 5000 میلیارد تومانی به صندوق  ج- 
بیمه بیکاری برای بازگشت شاغالن بیکارشده به 

کار و پرداخت بیمه بیکاری. محل 
نظام  ارتقای  بــرای  تومانی  میلیارد  هــزار   12 کمک  د- 
کرونا، فراهم سازی محیط های  سالمت و مبارزه با 

کسب وکار و اقدامات بهداشتی.

مهلت های  دادن  ــوق،  ــ ف بــســتــه هــای  بــر  ــالوه  ــ ع
از  قرض الحسنه  اقساط  بــازپــرداخــت  جهت  سه ماهه 

دیگر سیاست های دولت ایران بوده است.

۶- جمع بندی
کشورهای دنیا برای جلوگیری از آثار زیان بار  همه 
کرونا، مجموعه سیاست های  اقتصادی شیوع بیماری 
مجموعه  کــرده انــد.  اعــمــال  را  مشابهی  مــالــی  و  پــولــی 
پــرداخــت هــای  از:  عــبــارت انــد  دولــت هــا  سیاست های 
مستقیم به افراد آسیب پذیر جامعه، حمایت از افرادی 
که بیکار شده اند از طریق صندوق بیمه بیکاری، کاهش 
مالیات، به تعویق انداختن اقساط، ارائه تسهیالت به 
بــرای  مضاعف  حمایت  و  ــزرگ  ب و  کوچک  بنگاه های 
که  ارتقای بخش سالمت. این اقدامات نشان می دهد 
از نقش منفعالنه  نه چندان دور، دولت ها  آینده ای  در 
ج و مسئله »دولت رفاه« جدی تر گرفته خواهد شد. خار

31
پیش شماره دوم 

بهار 1399
ویژه نامه تحلیل 

بحران کرونا


