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وا کاوی رویکردهای
حمایتی کشورهای
مختلف در قبال کرونا
نسیم قباشی

مقدمه

میکنند .افرادی که ساالنه بیش از  7۵هزار دالر حقوق

را گرفتهاند؛ از جمله تعویق در بازپرداخت اقساط وام

پس از شیوع ویروس کرونا ،کمتر کشوری در جهان

دارنــد ،کمکهزینه کمتری دریافت میکنند .افــراد با

مسکن تا شش ماه و عدم کاهش امتیاز اعتباری در

هست که آسیب ندیده و بسیاری از کسبوکارهای آن

درآمد ساالنه بیش از  99هزار دالر کمکهزینه دریافت

صورت تأخیر در بازپرداخت.

تعطیل و افراد زیادی متضرر نشده باشند .به این ترتیب

نــخــواهــنــد ک ــرد .پــرداخــت کــمـکهــزیــنـههــا بــر اســاس

اقتصاد کشورها با رکود مواجه شده و بیشتر معادالت

گزارشهای مالیاتی سال  2018افراد و خانوادهها صورت

اقتصادی بر هم خورده است و رشد اقتصادی کاهش

میگیرد.

یافته و سیاستهای بازتوزیعی فوقالعاده تشدید شده
است .در این بین ،بسیاری از کشورها سعی کردهاند

 -3انگلستان
در هفدهم مــارس سال جــاری ،وزیــر خزانهداری
بریتانیا از ارائــه بسته بیسابقهای از وامه ــای تحت

 -2کانادا

حمایت دولــت انگلیس بــرای حمایت از مشاغل خبر

با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی ،از رکود جلوگیری یا

در کانادا بسته حمایتی  82میلیارد دالری در نظر

داد .وی اظهار داشت که قرار است مبلغ  330میلیارد

شدت آن را کم کنند .در این یادداشت به شرح برخی

گرفته شده است .دولت در این بسته 27 ،میلیارد دالر

پوند وامهــای تضمینشده و معادل  15درصــد تولید

از سیاستها و بستههای حمایتی خواهیم پرداخت که

را برای کمک مستقیم به کارگران و خانوادههای متأثر

ناخالص داخلی کشور برای این منظور اختصاص دهد.

دولتهای مختلف برای حمایت از افراد و کسبوکارها

از کرونا و  55میلیارد دالر به مشاغل و ثبات اقتصادی،

البته مبلغ  330میلیارد پوند در قالب مجموعه

اتخاذ کردهاند.

اختصاص داده است.

اقدامات دولت در الیحه بودجه سال  2020و با هدف

همچنین هر هفته  900دالر به مدت  15هفته به

انبساط پولی برای ایجاد بسترهای الزم جهت توسعه

افرادی پرداخت میشود که مجبور به ماندن در خانه

اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است .عالوه بر این،

در ایاالت متحده آمریکا ،بسته حمایتی  2.2هزار

شــدهانــد و مرخصی یــا بیمه بیکاری نــدارنــد یــا بیمار

دولت بریتانیا پرداخت  30میلیارد پوند برای حمایت

میلیارد دالری برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا در نظر

هستند یــا از کــودک و فــردی بیمار در خانه مراقبت

از خدمات عمومی ،اشخاص حقیقی و مشاغلی که

گرفته شده که شامل پرداخت مستقیم وجه به ا کثر

میکنند.

به دلیل بیماری کــوویــد 19-با مشکالت مالی مواجه

 -1آمریکا

شهروندان آمریکایی ،تسهیالت برای کسبوکارهای

از دیگر تصمیمات دولــت کــانــادا ،تمدید مهلت

شــدهانــد ،اعــام کــرده اســت .ایــن بودجه  30میلیارد

کــوچــک ،کمکهزینه بــه صــنــایــع و ایــال ـتهــایــی که

تشکیل پرونده مالیاتی برای افراد تا یکم ژوئن  2020و

پــونــدی همچنین شــامــل پــنــج مــیــلــیــارد پــونــد بــرای

بیشترین خسارت را از شیوع کرونا متحمل شدهاند،

اجازه به مؤدیان مالیات برای پرداخت مبلغ تا بعد از 31

اختصاص به نظام خدمات درمانی بریتانیا  NHSبرای

کمکهزینه بــرای مرا کز درمانی و بیمارستانها و...

اوت  2020است .دولت همچنین پرداخت  10درصدی

مقابله با بیماری کرونا است.

است.

یارانه دستمزد به کسبوکارهای کوچک واجد شرایط

دولت بریتانیا در ارتباط با کمکهزینه پیشگفته

تا  90روز ،حدا کثر  1375دالر به هر کارمند و  25000دالر

اعالم کرده است ،افــرادی که به علت بیماری قادر به

به هر کارفرما را تصویب کرده است.

انجام کار نیستند ،میتوانند حدا کثر تا  28هفته مبلغ

در آمریکا پرداخت  1200دالر به هر شهروند و 2۴00
دالر به هر زوج تدوین شده است .بهعالوه ،خانوادهها
بــه ازای هــر ف ــرزن ــد ۵00 ،دالر کــمـکهــزیــنــه دریــافــت

بانکهای بــزرگ کــانــادا نیز تصمیمات مشترکی

 96پوند بهصورت هفتگی و دریافت نمایند .این مبلغ

