
 

 

 ویروس کرونا

 بسته محرك اقتصادي و واکنش اقتصادي

 (مطالعه موردي کشور معدنی استرالیا)

 )2020مارس  26(

 
در راستاي مقابله با مخاطراتی که ویروس   (کشور استرالیا)  این متن به مسائل پیش روي تمام سطوح دولتی و بخش خصوصی 

COVID-19   پردازد.ها و اشتغال به وجود آورده و همچنین اثرات قابل توجه اقتصادي آن می براي منافع ملی، وضعیت خانواده 
رت  ها یکی از مهمترین مسائل براي تجاهاي دسترسی سریع به این کمکدانستن این نکته که چه کمکی در دسترس است و روش

روزترین اند تا به است. اما مشکل آنجاست که این اطالعات به طور مداوم در حال تغییر است. اما نویسندگان این متن تالش کرده 
هاي محرك  اطالعات در این زمینه را در اختیار شما قرار دهند. این متن از کنار هم گذاشتن منابع و اطالعات موجود در مورد بسته 

 تهیه شده است. 2020مارس  26تا تاریخ کشور استرالیا   اقتصادي ارائه شده 
را بیابند.    هستند  مفید   در استرالیا  هایی را که براي شما و براي تجارت شمااند که بسته ) سخت کوشیده P+Yنگارندگان این متن (تیم  

مندي از این امکانات پرداخته  هت بهره ها، تعیین معیارها و اقدامات الزم جسی جزئیات هریک از این بسته راین متن همچنین به بر
 است.

 

 دکتر بهرام شکوري 
 رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی  

 اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي ایران
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 دولت فدرال

 از کسب و کارها حمایت

 براي کارفرمایان  1نقدینگی   افزایش جریان

  موسسات  و  مقیاس هزار دالر به کسب و کارهاي کوچک 100معاف از مالیات تا  نقدي هاياختصاص کمک 

  از هزار دالر اضافی قرار است  50هزار دالر باشد. این  50ها حداکثر تر قرار بود این کمک پیش غیرانتفاعی. 

 قابل دسترس باشد.غیرانتفاعی  موسساتبراي کسب و کارها و همچنین  2020 جوالي 

پشتیبانی توانند به جریان  میلیون دالر دارند در ابتدا می   50شرایط که گردش مالی کمتر از    کارهاي واجد کسب و  

هزار   10 به ها ارائه شده استکه به این بنگاه  بانی نقدیپشتحداقل خدمات  میزان معاف از مالیات بپیوندند، نقدي

بر   هعالو هزار دالر بوده است)  25تا  2میزان پیشتر بین هزار دالر تبدیل شده است. (این  50دالر و بیشترین آن به 

  20واجد شرایط حداقل  هاي شرکت ، بنابراین خواهد شداین جریان تکرار  2020تا اکتبر  جوالي در دوره این 

 .خواهند کردهزار دالر دریافت   100هزار دالر و حداکثر 

تاسیس شده باشند. این    2020مارس    12قبل از تاریخ  مند شوند که  توانند از این خدمات بهره هایی میتنها شرکت

ها ممکن است  باشند زیرا دولت بر این امر واقف است که خیریه خیریه انعطاف پذیرتر می  موسساتقوانین براي 

  براي کمک به جلوگیري از شیوع بیماري تشکیل شده باشند.

 شود:اظهارنامه فعالیت در دو مرحله ارائه می خدمات پشتیبانی نقدي به صورت اعتبار در سیستم 

   اقساط مالیات  درصد از مبلغ   100شود که کارفرمایان واجد شرایط  در مرحله اول این اطمینان حاصل می  •

 )2 PAYG(  اند. حداکثر این مبلغ  را در دوره مربوطه به حقوق و دستمزد کارکنان خود اختصاص داده

 هزار دالر باشد.  50تواند می

  اعتبارشود که کارفرمایان واجد شرایط براي بار دوم به همان میزان قبل  ر مرحله دوم اطمینان حاصل مید •

هزار دالر دریافت کرده، در  40دریافت کنند این بدان معنی است که مثالً اگر کارفرمایی در سري اول 

اظهارنامه فعالیت کارفرما  نکهیبسته به ا یاعتبارات اضاف نیاهزار دالر دریافت کند. 40مرحله دوم نیز 

 دوره فعالیت ارائه خواهد شد. دویا  چهار کند در خود را به صورت ماهیانه یا سه ماهه ارائه می 

 
1 cash flow 

 ماهه سه معموالً ها پرداخت این. کنید می پرداخت اقساط صورت به را خود درآمد بر مالیات ، برسد مشخصی مقدار به شما گذاري سرمایه و شغلی درآمد که هنگامی  2
 .کنید خودداري  بزرگ مالیاتی صورتحساب پرداخت از ، خود درآمد بر مالیات حساب تسویه از پس کند می کمک شما به PAYG اقساط. است



  استرالیا با شیوع ویرس کرونا معدنی بسته محرك اقتصادي و واکنش اقتصادي کشور 

٥ 
 

 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

کند بدون نیاز به پرداخت هیچ گونه مالیاتی در اگر یک کسب و کار دستمزد و حقوق کارکنان خود را پرداخت  

 هزار دالر دریافت خواهد کرد. 10هزار دالر و در مرحله دوم  10 مرحله اول حداقل

شود و کارفرمایان براي ایجاد این اعتبار باید  محاسبه می  3اداره مالیات  این اعتبارات به طور خودکار توسط 

ها بیش از نیاز کسب و کار مورد نظر  اظهارنامه فعالیت خود را به طور مرتب ارائه دهند. همچنین اگر این پرداخت 

 شود.بازگشت داده می به اداره مالیاتروز   14باشد این مبلغ ظرف 

کنند در پایان دورة سه ماهه  ها به کسب و کارهایی که اظهارنامه خود را سه ماهه ارائه می مرحله اول پرداخت 

شود. ارائه می   2020تا سپتامبر    جوالين سه ماهه  خواهد بود. اعتبارات مرحله دوم نیز در پایا  2020  جواليمارس تا  

 هزار دالر خواهد بود. 10اول حداقل   مرحلهاین اعتبارات در 

کنند نیز همزمان با  اظهارنامه خود را به صورت ماهیانه ارائه می ها به کسب و کارهایی که مرحله اول پرداخت 

هاي  همچنین مرحله دوم همزمان با اظهارنامه   د شد،خواهپرداخت    2020  نهاي مارس، آوریل، می و ژوئ اظهارنامه 

 هزار دالر خواهد بود. 10، آگوست و سپتامبر. این اعتبارات نیز در مرحله اول حداقل جوالي، نژوئ

گذار اطالعات دقیق تري در  قانون  ،ها خواهد بودمحاسبه این مبالغ بر اساس گردش مالی سال گذشته شرکت

 ه نکرده است. ارائ آن  مورد نحوه محاسبه

میلیون دالر داشته باشند   50شوند) که گردش مالی زیر خیریه هم می  موسساتغیرانتفاعی (که شامل  موسسات

 مند شوند. هاي نقدي بهره توانند از این پشتیبانینیز می

 تعویق تعهدات پرداخت  – اداره مالیات استرالیا 

مارس    12هاي کسب و کارها که بعد از تاریخ  هایی در راستاي بدهی اداره مالیات استرالیا اعالم کرد که مساعدت 

 به وجود آمده اند در نظر گفته است. 2020

مارس    12که بعد از    میمستق  ریغ  اتیو پرداخت مال  FBTبر درآمد ،    اتیتعهدات پرداخت مال  هیکل  ي موعد مقرر برا

 افتند.ی م قیبه تعو 2020سپتامبر  12، تا  ندیآی وجود مهب 2020

طور خودکار معوق  فعالیت کسب و کار و اقساط مالیات بر درآمد به مالیات بر محصوالت و خدمات/ اظهارنامه 

ها در نظر  ماهه با نرخ سود پایین را براي این نوع مالیات 12نخواهند شد. اداره مالیات استرالیا اما پرداخت اقساط 

نکرده است) این  گرفته است. (اداره مالیات استرالیا تا زمان انتشار این مقاله میزان سود این اقساط را مشخص 

 تایید برسد.  توسط اداره مالیات بررسی و بهتمهیدات باید 

 
3 ATO – Australian Tax Office 
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با عقب انداختن و تقسیط با   د شود اما اداره مالیات در نظر دارها نمیشامل این تعویق  یانبدهی هاي قبلی کارفرما

تمهیدات نیز بر عهده اداره مالیات به کسب و کارها کمک کند. بررسی و ارائه این در این زمینه نرخ پایین بهره 

 . خواهد بود استرالیا

 4شبکه ایمنی پرداخت 
در شرایط پریشانی مالی بازار (به علت شیوع این بیماري)   براي محافظت از کسب و کارها  پرداخت  شبکه ایمنی 

  ناتوانی باعث تواند اي است که میهاي اقتصادي رتشکیل شده است. وظیفه این شبکه پایین آوردن تهدیدات فشا

 ها شود. خدمات شبکه ایمنی شامل:در پرداخت و ورشکستگی بنگاه 

 .به طلبکاران قانونی شرکت يهزار دالر  20تا  2ماهه فرصت پرداخت  6افزایش موقت  •

 ماه.  6روز به  21افزایش زمان شرکت براي پاسخگویی به مطالبات قانونی از   •

 هاي شخصی.ورشکستگی از بدهی هاي در حال ماهه مدیران شرکت  6رهایی  •

 در قسمت بعد به شبکه ایمنی ورشکستگی نیز اشاره خواهد شد. •

 است.براي دولت استرالیا هاي خود امر بسیار مهمی در حال حاضر اشراف کسب و کارها بر بدهی 

است که   ی های این تمهیدات تنها شامل بدهی  . ها همچنان پابرجا و قابل پرداخت خواهند ماندهاي شرکت بدهی 

 توسط کسب و کارها ایجاد شده است. در دوره معمول تجارت 

 

 5شبکه ایمنی ورشکستگی  

آستانه بدهی مورد نیاز یک طلبکار براي شروع مراحل ورشکستگی بر علیه شرکت بدهکار طی یک دوره موقت  

براي پاسخ به درخواست  هزار دالر افزایش خواهد یافت. فرصت بدهکار نیز  20هزار دالر به  5ماهه از  6

 یابد.ماه افزایش می  6روز به   21شود از ورشکستگی که از طرف طلبکاران مطرح می 

همچنین در جایی که شخصی قصد خود را براي ورشکستگی داوطلبانه اعالم کند، مدت حمایت در مقابل  

 ماه افزایش یافته است. 6روز به  21برداشت طلبکاران از وثیقه از  

 
4 Solvency safety net 
5 Bankruptcy safety net 
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  ان بازگشت فوري مالیات افزایش میز

هزار دالر   150هزار دالر به  30آستانه میزان بازگشت فوري مالیات را از  2020ژوئن  30دولت استرالیا تا تاریخ 

میلیون دالر بود به زیر   50زیر  گردش مالیهایی با و دسترسی به این بازگشت مالیات را که قبل تر براي شرکت

از بازگشت  هزار کسب و کار استرالیایی    360بیش از    2018-2017دهد. در سال مالی  میلیون دالر افزایش می   500

میلیون کسب و   3.5  تواند بهمیلیارد دالر بوده است. بازگشت مالیات می  4مند شدند، این عدد بیش از  مالیات بهره

کمک شایانی   به آنها وابسته است میلیون نفر  9.7شتغال درصد از کسب و کارها) که ا 99کار استرالیایی (بیش از 

 کند.

 هاي بخش کسب و کار پشتیبانی سرمایه گذاري 
در نظر گرفته   2021 جوالي 30ماهه نیز براي کسب کارها تا تاریخ  15دولت مشوق دیگري با محدودیت زمانی 

در کوتاه مدت موجب رشد اقتصادي  نیز معروفند  6ها که به سرعت بخشیدن به کسر استهالك، این مشوق است

را در هنگام    طیواجد شرا  ییدارا   کی  نههزیتوانند  یدالر م  ونیلیم  500با گردش کمتر از    شوند. کسب و کارهامی

اعمال   یی دارا نهیبه ترازنامه هز تنها استهالك موجود  ن یکه قوان یکاهش دهند، در حال درصد  50به میزان  شروع

میلیارد  6.7اهش کموجب  شودیزده م نیکند و تخمی م  تیحما يتجار يگذار ه یاقدام از سرما نیشود. ایم

میلیون کسب و کار استرالیایی   3.5تواند به می اقدام  ن ی. اشود ایپرداخت شده توسط مشاغل استرال اتیمال دالري

 د کمک شایانی کند.شومیلیون نفر را شامل می  9.7درصد از کسب و کارها) که اشتغال  99(بیش از 

 حمایت از کارآموزان 
خصوصی ترتیب داده است.  برنامه به مقیاس  دولت براي حمات از کارآموزان در کسب و کارهاي کوچک

ماه (از تاریخ    9درصد از حقوق کارآموزان خود را به مدت    50توانند  کارفرمایان واجد شرایط طبق این برنامه می 

) از دولت درخواست کنند. اگر کارفرمایی نتواند کارآموز را در شرکت خود حفظ 2020سپتامبر  30ژانویه تا  1

اي که آن کارآموز را استخدام کرده تعلق خواهد گرفت. حداکثر  کند باقی این کمک هزینه به شرکت بعدي 

 .هزار دالر در هر دوره)7هزار دالر خواهد بود (21میزان خدمات پرداختی به کارفرمایان 

 
6 Depreciation Deductions 
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ملی آموزش حداکثري بدنه کاري وابسته به   موسسات و 7ها همچنین به شبکه ملی کارآموزان استرالیاک این کم

 ، براي هماهنگی اشتغال مجدد کارآموزان در شبکه سراسري کارفرمایان ارائه خواهد شد.  8آموزش گروهی   مراکز

 شود.هزار کارآموز انجام می  117و حدود مقیاس هزار کسب و کار کوچک   70این اقدام براي پشتیبانی از 

 اند حمایت از مناطق و جوامعی که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته 
اند،  ده ید بیآس ویروس کرونا وعیدر ش ژهیکه به و یاز مناطق تیحما ي دالر برا ارد یلیم کی استرالیا دولت

در دسترس خواهد بود. عالوه بر   يو بهبود يماریب وعیکمک در هنگام ش يوجوه برا  نیاختصاص خواهد داد. ا 

شود ی زده م نیدالر تخم ونیلیم 715 تا ها و عوارض که درمجموع ات یمال در فیبا ارائه تخف استرالیا ، دولت ن یا

 .خواهد کردکمک   ییمای، به صنعت هواپ

 9واحد تاثیرات تجاري ویروس کرونا 

طور منظم اطالعات  داري استرالیا تاسیس شده است تا بهخزانه  اداره واحد تاثیرات تجاري ویروس کرونا نیز در

 موضوعات مهم مرتبط با ویروس کرونا و مشاغل را در اختیار کسب و کارها بگذارد. تسهیالت، خدمات و 

  

 
7 National Apprentice Employment Network 
8 The peak national body representing Group Training Organizations 
9 Coronavirus Business Liaison Unit 
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 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

 ها حمایت از افراد و خانواده

 حمایت از درآمد شهروندان
دالر به   550ماه هر دو هفته یک بار مبلغ  6دولت استرالیا براي مقابله با اثرات اقتصادي ویروس کرونا به مدت 

. این مبلغ اضافی هم به مستمري بگیران دولت خواهد کردعنوان کمک هزینه به حساب افراد واجد شرایط واریز  

 و هم افراد جدید واجد شرایط اختصاص خواهد گرفت. 

 کند:ت به افراد دریافت کننده خدمات زیر اختصاص پیدا می این تسهیال

 حقوق بیکاري  •

 جوانان متقاضی کار  •

 کمک هزینه والدین  •

 کمک هزینه مربوط به کشاورزان  •

 مزایاي ویژه  •

 مند شوند عبارتند از:توانند از این کمک هزینه حمایتی بهره افراد دیگري که می 

 دهندمی کارمندان دائمی که شغل خود را از دست  •

 کارگران روزمزد  •

 افراد خرده فروش  •

 خود اشتغاالن  •

 (بر اساس قانون بررسی درآمدها)  کارگران قراردادي با درآمد پایین •

 اند نیز در نظر گرفته است.دولت استرالیا این خدمات را براي افرادي که مبتال به ویروس کرونا شده 

ماه کاهش خواهد یافت ولی بررسی درآمد همچنان اعمال    6مردم نیز به مدت    محاسبه نرخ سود افزوده بر سرمایه

 خواهد شد.

این کمک هزینه به کسانی که از خدماتی همچون مرخصی ساالنه، مرخصی استعالجی یا بیمه حفاظت از درآمد  

 کنند تعلق نخواهد گرفت. (که به حقوق کارفرمایان شهرت دارد) استفاده می 
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 خانوارها  پرداخت حمایتی به 

به دریافت کنندگان خدمات تامین اجتماعی، کهنه  نقدي دالري  750دولت استرالیا در حل حاضر دو مرحله 

سربازان و سایر دریافت کنندگان خدمات حمایت مالی و دارندگان کارت امتیاز که واجد شرایط اقامت در  

و به عنوان درآمدهاي تامین اجتماعی، کمک هزینه  ها معاف از مالیات بوده  پردازد. این پرداخت می   استرالیا هستند

 کشاورزان و کهنه سربازان در نظر گرفته نخواهد شد.  

مارس   12تر قرار بود در تاریخ خواهد بود (قبل 2020مارس  31ها در تاریخ اولین مرحله این پرداخت  •

مارس   12امتیاز از تاریخ ندگان کارت  ارارائه شود): این کمک هزینه براي واجدین شرایط و همچنین د

 قابل برداشت خواهد بود. 2020آوریل  30تا 

خواهد بود: این کمک هزینه نیز براي واجدین   2020 جوالي 13ها در تاریخ دومین مرحله این پرداخت  •

 قابل برداشت خواهد بود.  2020جوالي  10شرایط و همچنین دارندگان کارت امتیاز از تاریخ 

 د شد. نالذکر باشند واریز خواهر به حساب کسانی که واجد شرایط معیارهاي فوق ها به طور خودکاکمک

 10انداز بازنشستگی اجازه موقت براي استفاده از پس 

از اواسط ماه آوریل، شهروندان استرالیایی (که تحت تاثیر پریشانی مالی در اثر شیوع بیماري قرار دارند) قادر به  

انداز  هزار دالر دیگر از پس   10و همچنین    2020-2019سال مالی  انداز بازنشستگی  هزار دالر از پس  10ی به  سدستر

هاي  ها بدون پرداخت مالیات بوده و تاثیري در معافیت هستند. این برداشت  2021- 2020بازنشستگی سال مالی 

 نخواهد داشت. 11مالیاتی

 ند از: توانند از این تسهیالت استفاده کننده عبارتشرایط و افرادي که می 

 .بیکاران •

حقوق بیکاري، حقوق جوانان متقاضی کار، دریافت کنندگان حقوق «کسانی که واجد دریافت تسهیالت   •

شود)، دریافت کنندگان تسهیالت ویژه و همچنین دریافت  والدین (که شامل والدین مجرد و متاهل می

 » هستند کنندگان کمک هزینه کشاورزان

 
10Superannuation   انداز بازنشستگی از تمهیداتی است که دولت استرالیا براي تشویق مردم براي جمع آوري وجوه براي تامین درآمد در حین پس

انداز اجباري نیست اما دولت استرالیا با ایجاد مزایاي مالیاتی مردم را تشویق به استفاده از آن پسبینی کرده است. درست است که این بازنشستگی پیش
 کند.می
۱۱Centrelink or Veterans   
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 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

 :2020ژانویه   1کسانی که بعد از تاریخ  •

o  اند بیکار شده 

o   درصد قبل رسیده است  20ساعت کاري آنها به کمتر از 

o   درصد کاهش داشته است   20کسانی که خرده فروشند و گردش مالی کسب و کار آنها بیش از 

توانند از اواسط آوریل مستقیماً کسانی که واجد شرایط فوق براي برداشت از پس انداز بازنشستگی خود هستند می 

 که متعلق به اداره مالیات استرالیاست اقدام کنند. MyGovاز طریق سایت 

 کاهش موقت نرخ افت پس انداز بازنشستگی 

براي کسانی که حقوق بازنشستگی دریافت   2021-202و  2020-2019هاي مالی انداز سالحداقل نرخ افت پس 

 کنند به نصف میزان قبلی تقلیل پیدا کرده است. می

 سن 
انداز  پس افت معمول  رخن

 بازنشستگی 

هاي مالی  انداز بازنشستگی سالنرخ افت پس 

 2021-2020و  2019-2020

 2 4 سال  65زیر 

 2.5 5 74تا  65از 

 3 6 79تا  75از 

 3.5 7 84تا  80از 

 4.5 9 89تا  85از 

 5.5 11 94تا  90از 

 7 14 سال  95بیش از 

براي استفاده کنندگان از قوانین تامین اجتماعی   12سود افزوده بر سرمایهحداکثر و حداقل  2020می  1از تاریخ 

 درصد رسیده است.   0.25درصد و حداقل به  2.5نیز کاهش یافته و حداکثر به 

 
12Deeming   رمایه مجموعه ود افزوده بر ـس له از دارایییا ـس به درآمد حاـص ت که براي محاـس ت به کار برده میاي از قوانین اـس ود.هاي مالی اـس در  ـش

دي از دارایی ترالیا درـص به میاـس ت که داراییهاي راکد به عنوان درآمد ـشخص محاـس ود. فرض بر این اـس ند،  ـش ته باـش ها فارغ از اینکه واقعاً درآمدي داـش
 کنند.نرخ مشخصی از درآمد را براي فرد کسب می
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 کاهش نرخ سود افزوده بر سرمایه براي ارائه خدمات اجتماعی 

کنندگان از  مارس دولت اعالم کرد که حداکثر و حداقل نرخ سود افزوده بر سرمایه براي استفاده  12در تاریخ 

دیگر نیز کاهش داده    0.25یابد. اکنون دولت این نرخ را به میزان  درصد کاهش می   0.5خدمات اجتماعی به میزان  

 است.

درصد رسیده است. این کاهش نشان   0.25درصد و حداقل آن به  2.25حداکثر این نرخ به  2020می  1از تاریخ 

ز مردم استرالیا از این تغییر  هزار نفر ا  900بیش از باشد. تر آمدن نرخ سود سرمایه در استرالیا نیز می دهنده پایین 

هزار نفر از آنها مستمري بگیران مسن دولت استرالیا هستند. این خدمات   565قانونی منتفع خواهند شد که حدود 

 دالر باالتر خواهد برد.  105به طور متوسط حقوق آنها را  

 پشتیبانی از گردش اعتبار  

 هاي کوچک و متوسطهابنگ ازهاي فوري جریان نقدي براي یپشتیبانی از ن

ها براي حمایت از این بنگاه متوسط در مقابله با ویروس کرونا، دولت    و  هاي کوچکبنگاه طبق برنامۀ ضمانت براي  

م  میلیارد دالر وا   40گیرد. این برنامه متضمن پرداخت  وثیقۀ آنها را بر عهده می   بدونهاي  درصد از وام   50ضمانت  

کند و منجر به هاي کوچک و متوسط خواهد بود و تامین جریان نقدي براي کسب و کارها را تضمین میبه بنگاه 

تواند نقش  شود. این جریان نقدي میتامین مالی کسب و کارهاي کوچک می  راغب شدن وام دهندگان براي

 د.هاي اساسی به وجود آمده داشته باشها با چالشبسزایی در مواجهه شرکت

 به اعتبارات  مقیاس دسترسی سریع و کاربردي کسب و کارهاي کوچک

براي دریافت اعتبار را  مقیاس هاي کوچک کسب و کارهاي موجود در تعهدات دولت به طور موقت محدودیت

تر بتوانند از این خدمات استفاده  ها به صورتی سریعتر و کاربردي شود که این شرکتدارد این امر موجب می برمی

 کنند. 

کاهش   پول و انی از جر ی بانیپشت  -  Reserve Bank of Australia بانک مرکزي استرالیا

 اعتبار  ينه یهز

ها به خانوارها و  هاي وام اي را براي کاهش هزینه بسته 2020مارس  19تاریخ ) در RBAبانک مرکزي استرالیا (  

مشاغل استرالیایی ارائه کرد. این امر کمک شایانی به کاهش اثرات مخرب ویروس کرونا بر مشاغل شده و از  
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  کوچک هاي روزمره آنها حمایت خواهد کرد. بانک مرکزي استرالیا همچنین حمایت از کسب و کارهاي  فعالیت

 را در اولویت گذاشته است. مقیاس

RBA    میلیارد دالر    90یک سیستم تامین اعتبار را براي سیستم بانکی این کشور در نظر گرفته است. در این سیستم

بودجه   يهانه یامر با کاهش هز  نی اهاي استرالیا قرار گرفته است. در اختیار بانک درصد  0.25اعتبار با نرخ بهره 

منتج  رندگانیگکند، که به نوبه خود به کاهش نرخ سود وام ی م تیکم را تقو ينرخ نقد يا یها ، مزابانک  يبرا

به کسب و کارهاي   دهی توسط بانک مربوطه  (باالخص ارائه وام خواهد شد. این تسهیالت در صورت گسترش وام 

ها به مشتریان خواهد  گسترش ارائه وامها به  ) افزایش خواهد یافت که این امر موجب ترغیب بانکمقیاس  کوچک

 شد.

درصد تالش کرده تا فشارها بر نظام بانکی کشور را کاهش دهد.    0.25با کاهش نرخ بهره به    RBAعالوه بر این،  

اي در راستاي پایین  هاي فعاالنه درصد گام  0.25این کشور همچنین با پایین آودن نرخ بهره اوراق قرضه دولتی به 

 د بانکی برداشته است. آوردن نرخ سو

 

 در بازار اوراق بهادار  14کوچک و نیمه رسمی  13سپرده گذاري  موسسات حمایت از 
گذاري در  سرمایه براي  AOFM (15اداره مدیریت مالی ( از طریقمیلیارد دالر را  15مبلغ همچنین دولت استرالیا 

از   تسهیالتاین اختصاص داده است.  گذاري کوچک و نیمه رسمی سپرده  موسسات هاي مالی توسطزیرساخت 

در زمینه وام دهی به   موسساتبه این تهیه اوراق بهادار  بازارهاي اولیه و هاي مستقیم درگذاري طریق سرمایه 

 مشتریان و انبارهاي کاال کمک خواهد کرد.  

 
13  ADI هاي ساحتمانیهاي تامین اعتبار و انجمنها، اتحادیهشامل بانک 
14  ADI-onN هاي سرمایه گذاري در بورس و هاي سرمایه گذاري (از جمله بنگاههاي بازرگانی)، شرکتهاي بازار پول (دالالن و واسطهشامل شرکت

 هاي تهیه کننده اوراق قرضههاي دولتی) و شرکتسرمایه گذاري
15 Australian Office of Financial Management 
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عملیات  اطمینان از حسن انجام حصول   –  16اداره تنظیم مقررات و نظارت مالی استرالیا 

 هادهی از طریق بانکوام

ها در  ) به طور موقت تغییراتی را در انتظارات خود از بانک APRAمقرات و نظارت مالی استرالیا (اداره تنظیم 

راستاي مدیریت سرمایه اعمال کرده است. این تغییرات در راستاي حمایت از اهداي وام به مشتریان به ویژه در  

 باشند اعمال شده است.   RBAیافت تسهیالت جدید ارائه شده توسط زمانی که آنها خواستار در

  

 
16 The Australian Prudential Regulation Authority 
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 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

 دولت ایالت کویینزلند

 هاي ایالت کویینزلند در حمایت از اشتغال در زمان شیوع ویروس کروناوام

پشتیبانی از  میلیون دالري براي اعطاي وام و    500ایالت کویینزلند استرالیا در حال حاضر اقدام به گشایش اعتباري  

اي اختصاص یافته است که  هاي غیر انتفاعی ها براي کسب و کارها و بنگاهمشاغل این ایالت کرده است. این وام 

و تالش دارند که کارمندان خود را حفظ کرده و فعالیت    اندقرار گرفته   19به طور مالی تحت تاثیر ویروس کووید  

 خود را ادامه دهند.  

 یک ساله)  تنفسر سال اول نیازي به بازپرداخت ندارند. (ها دگیرندگان این وام  •

 شود.در دو سال بعدي تنها سود بانکی از گیرندگان وام دریافت می •

 درصد است. 2.5ها نرخ سود این وام  •

 ساله است.  10ها دوره وام  •

رس خواهد  (یا هر زمان که بودجه مورد نظر اختصاص یابد) در دست  2020سپتامبر   25ها از تاریخ  این وام  •

 بود.

ها و شرکت ،ي کوچکهاافراد خرده فروش، شرکتها عبارتند از: مشاغل واجد شرایط براي دریافت این وام 

 هاي عمومی و خصوصی.تراست

در گردش کسب و کار مانند پرداخت دستمزد  هیسرما يهانه یهز نیکمک به تأم يوام ممکن است برا این  

 استفاده شود.  جاري يهانه یهز  ریسا  و طلبکاران متفرقه، اجارهپرداخت به ، کنانکار

هزار دالر را تامین  250درصد از دستمزدهاي ساالنه یک شرکت تا مرز  50توانند تا هاي مذکور می وام  •

 کنند.

 م باشند:اید واجد شرایط زیر جهت دریافت وا متقاضیان ب •

هاي واجد شرایط باید یا به عنوان یک موئسسه غیرانتفاعی ثبت شده باشند و یا کد شرکت )1

را تکمیل کرده   18داشته و همچنین اظهارنامه مربوط به مالیات کاال و خدمات ABN17تجاري 

 باشند.

 
17 Australian Business number  
18 GST: Good and Services Tax  
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 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

 یک نفر یا بیش از یک نفر کارمند تمام وقت در ایالت کویینزلند داشته باشند. )2

 فعال شده باشند. 2017 جوالي  1تاریخ  قبل از )3

 کم شده باشد. 19درآمد آنها به علت شیوع ویروس کووید  )4

 متقاضیان همچنین باید •

 مند بوده باشند.در شرایط عادي قبل از شیوع از شرایط با دوامی بهره  )1

 قادر به بازپرداخت وام در شرایط عادي قبل از شیوع بوده باشند. )2

 از دریافت وام را داشته باشند.قصد ادامه فعالیت پس   )3

قصد استفاده از منابع جاري و مازاد خود یا منابع اعتباري عادي تا حد مجاز را براي ادامه فعالیت  )4

 داشته باشند.

 پرداخت وام  ضمانت •

o  هزار دالر نیازي به ضمانت ندارند. 100هاي کمتر از وام 

o  دالر) نیازمند توافقنامه امنیت عمومی هستند. بنا بر هزار   250هزار دالر (تا  100هاي بیشتر از وام

 شود.هاي تجاري وام گیرنده به عنوان ضمانت پرداخت وام محاسبه می این توافقنامه دارایی 

 شرایط وام و نرخ سود  •

o  باشد.ساله می 10دوره بازپرداخت وام 

o گیرنده وام در سال اول تعهدي به بازپرداخت وام نخواهد داشت. 

o  گیرنده دو سال تنها ملزم به پرداخت سود وام است. تنفس،سال پس از یک 

o  هاي اصلی و بهره براي مدت باقی مانده اعمال خواهد شد.پس از آن، بازپرداخت 

o   .درصد از ابتداي شروع   2.5درصد از نرخ بهره    6.6بازپرداخت وام به صورت ماهیانه خواهد بود

 سال دوم اعمال خواهد شد.  

 19کارها در دوران شیوع کووید  حمایت از کسب و 
پذیري،  اند در راستاي تطبیق دولت کویینزلند از کسب و کارهاي کوچک و متوسطی که تحت تاثیر قرار گرفته 

هاي  هاي آموزش مسائل مالی در راستاي همکاري ها شامل کارگاه کند. این حمایت رشد و موفقیتشان حمایت می 

تا با مراجعه به آن از اطالعات و  شود می مقیاس مشاغل کوچک محلی، مشاوره مشاغل و خط تلفنی مختص

 خدمات مشاوره استفاده کنند. 
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 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

 بسته حمایتی مالیات بر دستمزد 

مندي از بسته  قرار گرفته باشد، امکان درخواست براي بهره  19اگر کسب و کاري تحت تاثیر ویروس کووید 

هاي  این بسته شامل بازپرداخت، معافیت و تعویق در پرداخت ی خالصی از مالیات بر دستمزد وجود دارد. حمایت

 شود.مالیاتی می

 *دولت کویینزلند در تارنماي خود موارد زیر را در مورد بسته حمایتی ذکر کرده است: 

o  ماه  2بازپرداخت مالیات بر دستمزد به مدت 

o ماه  3غت از پرداخت مالیات بر دستمزد به مدت افر 

o 2020دستمزد تا پایان سال  تعویق پرداخت مالیات بر 

 نوازي ها و ارائه دهندگان خدمات مهمان پشتیبانی از تورگردان 
اند عبارتند  نوازي از پرداخت آن معاف شده ها و ارائه دهندگان خدمات مهمانها و عوارضی که تورگردانهزینه  

 از: 

o  هاي ثبتی براي تمدید مجوز تورگردانان تورهاي وروديهزینه 

o  هاي فعالیت تجاري هاي روزانه مجوزها و توافقنامههزینه 

o  هاي ساحلی و عوارض مسافران تخفیف در عوارض تفرجگاه 

o  بهاي گردشگري اجاره هاي مربوط به  تعویق پرداخت 

 گیري پشتیبانی از صنایع کشاورزي و ماهی 
سب و کارهاي کشاورزي و  براي حمایت از ک MDRG(19هاي مالی متنوع و انعطاف پذیر بازار (برنامه کمک  

خدماتی همچون مطالعات ارزیابی بازار،   ، همچنین دستیابی این کسب و کارها به بازارهاي جدید،گیريماهی 

هاي برودتی، دستگاه کریوواك و  بازدید از بازارها، خدمات آموزشی، تهیه تجهیزات جدید مانند دستگاه 

 کند.ها را تامین می هاي مورد نیاز براي تعمیر قایقدستگاه

 
 هاي مالی براي خرید تجهیزات جدید براي کسب و کارهابرنامه کمک  19
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 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

  ة ریمهم زنج   ي و شرکا  نزلندیکوئ  ي ریگیو ماه  یی، مواد غذايکشاورز  محصوالت   از صادرکنندگان  MDRGبرنامه  

با   يریانعطاف پذ جادی ا يکنند برای م  يکارهمکه با صادرکنندگان  یصنعت يسازمان ها نیآنها و همچن نیتأم

 برد.ی ) بهره میالمللن یب ای یالتیان ی(ب دی جد ي تنوع در بازارها

 بسته بازسازي صنعتی 
جهت    یهایدولتی، تجارت و صنعت با استفاده از استراتژي هاي محلی  دولت ایالتی کویینزلند براي کمک به بخش

میلیون   27.25بازسازي و حفظ وضعیت در مقابل اثرات ویروس کرونا یک بسته بازسازي سریع در صنعت به مبلغ  

 دالر اختصاص داده است.

 دیگر خدمات پشتیبانی از صنایع ماهیگیري 
هاي عملیاتی و توسعه بازارهاي جایگزین براي  هش هزینه استوایی براي کامنطقه مجاز براي سید البستر سنگی 

 یابد.دارندگان سهمیه به مدت سه ماه افزایش می 

آالي مرجانی به  هاي ماهیگیري، هزینه سهمیه البستر سنگی استوایی و ماهی قزل هاي مرتبط با مجوز قایقهزینه 

 شوند.طور موقت کنار گذاشته می 

توانند براي کسب اطالعات بیشتر با مرکز خدمات تلفنی سازمان ماهیگیري و کشاورزي ایالت  ماهیگران می 

  کویینزلند تماس حاصل کنند. 

 

 کنندگانپشتیبانی از صادر 
هاي کوچک و متوسط  جهت مشاوره صادراتی به بنگاه   "رآماده سازي بازا "میلیون دالر براي طرح    1.1مبلغ اولیه  

اي  د به بازارهاي آنالین چین در نظر گرفته شده است. این مشاوره تخصصی با استفاده از متخصصان حرفه براي ورو

 به توسعه برندهاي استرالیایی در بازارهاي جدید چین کمک خواهند کرد. و شود تجارت انجام می 
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 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

 ساوت ولز وین دولت ایالت

 تقویت نظام سالمت 

ها،  ICUمیلیون دالري بودجه سالمت در ایالت نیو ساوت ولز. این بودجه به دوبرابر شدن ظرفیت  700افزایش 

هاي ونتیلیتور (تنفس مصنوعی) و تجهیزات پزشکی،  ها جهت تشخیص ویروس کرونا، خرید دستگاه افزایش تست 

هاي  پزشکی جهت انجام عمل  هاي حاد تنفسی و پیشرفت تچهیزاتت درمان بیماريههایی ج ایجاد کلینیک

 ها کمک خواهد کرد. جراحی در بیمارستان 

 پشتیبانی از کسب و کارها و مشاغل 

از پرداخت مالیات بر حقوق و دستمزد با ارزش   کسب و کارها  میلیون دالر براي معافیت 450اختصاص  •

). این به آن معناست که این کسب  2020-2019ماه (باقی مانده سال مالی  3میلیون دالر براي    10کمتر از  

 اند.و کارها از پرداخت یک چهارم مالیات بر حقوق و دستمزد معاف شده 

الیات بر حقوق و دستمزد با باال بردن  میلیون دالر براي سري بعدي معافیت از پرداخت م 56اختصاص  •

 .2021-2020میلیون دالر در سال مالی   1به  درآمد معافیت مالیاتی آستانه

ها، (از جمله بارها، کافه   مقیاس  میلیون دالر براي معافیت محدود کسب و کارهاي کوچک  80اختصاص   •

 هاي مربوط به دولت.ها و تجار) از عوارض و هزینه رستوران 

میلیون دالر براي ضدعفونی مراکز عمومی مثل وسایل حمل و نقل عمومی، مدارس و   250اختصاص  •

 اي دولتی. هدیگر ساختمان

هاي اجتماعی و فنس  هاي عمومی شامل خانه توسعه زیرساخت  همیلیون دالر ب 250اختصاص بیش از  •

 هاي سلطنتی.کشی زمین 

 .ايهاي سرمایه ها و زیرساختمیلیون دالر براي رشد عملیات  500اختصاص  •
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 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

 مالیات بر حقوق و دستمزد

 مالیات بر حقوق و دستمزد در ایالت کویینزلند 

دستمزد براي کارفرمایانی پرداخت حقوقی (شامل مالیات) کمتر (یا هم  و هاي مرتبط با حقوق حمایت •

 میلیون دالر دارند عبارتند از:   6.5اندازه) 

 ماه  2بر دستمزد به مدت  اتیمال گشتباز )1

 ماه  3بر دستمزد به مدت  اتیاز پرداخت مال  راغتف )2

 2020سال  انیبر دستمزد تا پا اتیپرداخت مال قیتعو )3

  6.5دستمزد براي کارفرمایانی پرداخت حقوق (شامل مالیات) بیشتر از  و حقوقهاي مرتبط با حمایت •

درخواست    توانندمیلیون دالر دارند و همچنین شیوع کرونا بر کسب و کار آنها اثر منفی گذاشته است می 

 کنند:ارائه جهت بهره مندي از خدمات ذیل   خود را 

تر براي تعویق  در صورتی که پیش ( 2020تقویمی تعویق مالیات حقوق و دستمزد تا پایان سال  )1

اند آن درخواست تمدید خواهد شد و نیازي به  مالیات حقوق دستمزد درخواست داده 

 درخواست مجدد نیست) 

 دستمزد به مدت دو ماه. حقوق و بازگشت مالیات بر  )2

 مالیات بر حقوق و دستمزد در ایالت نیو ساوت ولز 

دستمزدي که کل دستمزدهاي گروهی استرالیاي آنها براي سال مالی    کنندگان مالیات بر حقوقپرداخت •

  جوالي  28میلیون دالر نباشد، هنگام تسویه حساب سالیانه خود که در تاریخ  10بیش از  2019-2020

 درصد از مالیات حقوق و دستمزد بنگاه خود را پرداخت نکنند. 25توانند می انجام خواهد شد، 

کنند و مالیات بر حقوق دستمزدي که حساب خود را به صورت ماهیانه تصویه می پرداخت کنندگان  •

میلیون دالر است نیازي    10همچنین کل دستمزدهاي سالیانه آنها در استرالیا در سال کنونی مالی کمتر از  

 ندارند. 2020هاي مارس، آوریل و می به پرداخت مالیات بر دستمزد در ماه 

  یی که هامیزان درآمد شرکتحداکثر شود آغاز می  2020 جوالي 1در سال مالی آتی که در تاریخ  •

 کند.میلیون دالر افزایش پیدا می 1هزار دالر به  900شوند از مشمول قانون معافیت از مالیات می 
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 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

 WAمالیات بر حقوق و دستمزد در ایالت استرالیاي غربی  

 شوند.میلیون دالر شامل قانون معافیت از مالیات می   1اي با درآمدي تا  هشرکت  2020  جوالي  1از تاریخ   •

توانند درخواست  اند می کسب و کارهاي کوچک و متوسطی که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته  •

  2020  جوالي  21تا تاریخ    2020-2019براي تمدید مهلت پرداخت مالیات بر حقوق و دستمزد سال مالی  

قوق و دستمزد خود را  حتوانید مالیات بر درخواست کسب و کارها تایید شود آنها می ارائه کنند. اگر 

،  بازپس گیرند 2020 جوالي 21در تاریخ  از ماه مارس تا زمانی که تجارت آنها تحت تاثیر بوده باشد

 پس از آن نیز ممکن است تحت تاثیر آشفتگی اقتصادي معافیت از پرداخت آنها تمدید شود. 

هاي ماهیانه و سه ماهه دهد موارد  در صورتی که یک کسب و کار درخواستی جهت تعویق پرداخت  •

 شود:زیر در نظر گرفته می 

میلیون دالر یا کمتر  7.5حقوق ارائه شده به کارگران در بنگاه مورد نظر در سال مالی جاري  )1

 باشد.

ها، قراردادهاي تامین یا دیگر  گردش مالی، درآمد، تعداد مشتریان، رزروها، خرده فروشی )2

 فاکتورهاي اقتصادي نسبت به شرایط عادي تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته باشد.

شود که میدالري براي کارفرمایان یا گروه کارفرمایانی در نظر گرفته  17،500کمک بالعوض  •

 میلیون دالر باشد.  4میلیون دالر و کمتر از  1دستمزدهاي ساالنه (مشمول مالیات) بنگاه آنان بیش از 

 مالیات بر حقوق و دستمزد در ایالت ویکتوریا 

میلیون دالر باشد از  3کسب و کارهایی که حقوق پرداختی سالیانه (مشمول مالیات) آنها کمتر از  •

 معاف خواهند بود.  2020-2019ستمزد در سال مالی پرداخت مالیات بر حقوق د

نیازي به   کسب و کارهاي واجد شرایط هنوز موظف به ارائه مدارك مالیاتی خود هستند اما •

 هاي آتی در سال مالی جاري نیست.پرداخت

توانند پرداخت مالیات بر حقوق و دستمزد خود را در سه ماهه ابتدایی  ها همچنین می این کسب و کار  •

 به تعویق بیاندازند.    2021-2020سال مالی 

شود، لذا هر کدام از  این آستانه پرداخت حقوق براي هر کارفرما به صورت جداگانه محاسبه می  •

میلیون دالر باشد واجد شرایط دریافت   3اش کمتر از کارفرمایان که دستمزدهاي پرداختی سالیانه 

 این تسهیالت خواهد بود.



  استرالیا با شیوع ویرس کرونا معدنی بسته محرك اقتصادي و واکنش اقتصادي کشور 

۲۲ 
 

 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

 ACTمالیات بر حقوق و دستمزد در منطقه کاپیتال 

ها)، صنعت هنرهاي خالق و صنعت سرگرمی به مدت  ها و رستوران ها، هتلصنعت مهمان نوازي (کافه  •

 حقوق و دستمزد معاف خواهند بود. ) از پرداخت مالیات بر2020ماه (از آوریل تا سپتامبر  6

که دستمزد  تمامی کسب و کارهاي منطقه کاپیتال  2021-2020مالیات بر حقوق و دستمزد سال مالی  •

بدون بهره معوق   2022 جوالي 1میلیون دالر باشد تا  10پرداختی سالیانه (مشمول مالیات) آنها کمتر از 

 شود.می

ایالت کویینزلند که براي حمایت از کسب و   دالر میلیون 500وام  براي بهره مندي ازامکان درخواست  •

 کارهاي تحت تاثیر کرونا اختصاص یافته وجود دارد. 

ها ارائه  ماهه براي کمک به ادامه فعالیت بنگاه  12هزار دالري با خواب  250تسهیالت وام کم بهره   •

 خواهد شد.

  



  استرالیا با شیوع ویرس کرونا معدنی بسته محرك اقتصادي و واکنش اقتصادي کشور 

۲۳ 
 

 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

 هاي بازرگانیاتاق

 اتاق بازرگانی و صنایع کویینزلند 

منبع براي راهنمایی کسب و کارها نموده است.  تعدادي راهنما و  اقدام به انتشار بازرگانی و صنایع کویینزلنداتاق 

 این راهنماها و منابع عبارتند از:

 راهنماي ویروس کرونا براي کارفرمایان  •

 حرکت به سمت اشتغال از راه دور در زمانه شیوع ویروس کرونا •

 ن براي مدیریت ویروس کروناها و الگوهاي رایگاگذاري سیاست •

 و غیره  •

 اتاق بازرگانی ایالت ویکتوریا 
در این دوره اتاق بازرگانی ایالت ویکتوریا اقدام به انتشار راهنماي جامع کارفرمایان (مدیریت محل کار) کرده  

 است.

  



  استرالیا با شیوع ویرس کرونا معدنی بسته محرك اقتصادي و واکنش اقتصادي کشور 

۲٤ 
 

 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

 هابانک

 بانک ملی استرالیا 

 .ماه 6تعویق بازپرداخت وام مسکن به مدت  •

ماه، این تعویق شامل    6هاي تعلق گرفته به کسب و کارها به مدت  طیف وسیعی از وام تعویق دریافت سود   •

 شوند.هاي تامین مالی تجهیزات می سودهاي جاري و متغیر و همچنین وام 

 شود.مارس فعال می  30اضافه برداشت از حساب بانکی، این امکان از تاریخ    ي نرخ بهرهامتیاز  200  کاهش •

  30. این امکان نیز از تاریخ  مقیاس  هاي کسب و کارهاي کوچک متغیر وام   ي نرخ بهره امیتاز  100  کاهش •

متغیر این   از نرخ بهرهامتیاز دیگر  25مارس فعال خواهد شد. این در حالی است که در ابتداي همین ماه 

 ها کم شده بود. بنگاه

میلیارد دالر    7مشتریان از پیش ارزیابی شده،    میلیارد دالر تامین مالی اضافی براي65دسترسی به حداکثر   •

 شوند اختصاص داده خواهد شد.نیز براي مشتریانی که فوراً ارزیابی می 

 QuickBizوثیقه براي مشتریان موجود از طریق سیستم    بدون هاي  میلیارد دالر وام   9دسترسی به بیش از   •

 .هاي اعتباريتعویق بازپرداخت کارت  •

 . )HICAPSماهه از پرداخت هزینه درخواست ترمینال تجاري (از جمله سرویس  6معافیت  •

 بانک کامن ولث (ثروت عمومی) 

 .امتیاز 25هاي کسب و کار به میزان کاهش نرخ بهره براي وام  •

 .هااجازه تعویق بازپرداخت  •

 . بانکی هاي بعضی از خدمات معافیت از پرداخت هزینه  •

 سان کورپ 

 .شودهاي سود را نیز شامل می ها، این تعویق پرداخت ازپرداخت وام تعویق تاریخ ب •

معافیت از پرداخت  هاي موجود، از قبیل جابجایی بازپرداخت وام به پرداخت سود با شکل وام تغییر •

 .هاي مربوط به تغییرهزینه 

هاي بلند مدت خود یا  سپرده معافیت از هزینه برداشت زودهنگام برا مشتریانی که مایل به برداشت از  •

 .سرمایه مدیریت مزارع هستند



  استرالیا با شیوع ویرس کرونا معدنی بسته محرك اقتصادي و واکنش اقتصادي کشور 

۲٥ 
 

 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

 .کمک به سرمایه در گردش •

 .عدم افزایش نرخ استفاده از اینترنت بانک •

 بانک بندیگو و آدالید 

 . هاي مسکن و کسب و کارماهه براي وام  3تعویق  •

 .هاهاي بازیابی یا ادغام وام معافیت از پرداخت هزینه  •

 .هاي اعتباريافزایش اضطراري سقف کارت •

 .هاي جدید مشتریان قدیمی بانکتخفیف در نرخ سود بانکی براي وام  •

 .هاي مدت دار قبل از تاریخ سررسیدبهره براي برداشت زودهنگام سپرده  خمعافیت از کاهش نر •

 . تعویق پرداخت و الحاقات براي تامین مالی تجهیزات، به صورت موردي •

 ANZبانک 

 .درصد 0.15هاي مسکن به استاندارد سود متغیر وام کاهش نرخ  •

 .ماه با احتساب سود سرمایه 6به مدت  مسکن تعویق بازپرداخت وام  •

 .ماهه در بازپرداخت وام کسب و کار با احتساب سودسرمایه 6تعویق  •

 . ماه 12افزایش امکان برداشت بیش از سپرده به مدت  •

 درصد. 0.25گرفته به کسب و کارهاي کوچک مقیاس به هاي تعلق کاهش نرخ متغیر بهره وام  •

 Westpacبانک وستپک  

 امتیازي نرخ بهره بر برداشت بیش از اندازه مشتریان قدیمی و جدید.  200کاهش  •

هاي نقدي که توسط کسب و کارهاي کوچک مقیاس گرفته  براي وام امتیازي نرخ بهره  100کاهش  •

 اند.شده 

 . نه درخواست ترمینال تجاريماهه از پرداخت هزی  3معافیت  •

 هاي تامین مالی تجهیزات کسب و کارها. عدم دریافت هزینه تاسیس براي وام  •

 .هاتعویق پرداخت مبلغ و سود وام •



  استرالیا با شیوع ویرس کرونا معدنی بسته محرك اقتصادي و واکنش اقتصادي کشور 

۲٦ 
 

 صنایع معدنی کمیسیون معادن و 

 بانک کوئینزلند 

 .هاها و ودیعه توانایی تعویق در بازپرداخت وام  •

 .امکان پرداخت سود به جاي بازپرداخت کامل •

 .معوقات بانکیتمهیدات ویژه در رابطه با  •

 . دارهاي مدت معافیت از هزینه بازخرید در صورت برداشت پیش از موعد سررسید از حساب  •

 ها.هاي مربوط به عدم پرداخت و سایر هزینه معافیت از هزینه  •
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