ایده دانمارک می تواند به جهانی کمک کند تا از یک رکود بزرگ جلوگیری کند
“ما اقتصاد را فریز می کنیم”
این هفته ،دولت دانمارک موافقت کرد تا هزینه حقوق کارمندان در شرکت های خصوصی را تأمین کند البته تا
زمانی که این شرکت ها کارمندان خود را اخراج نکرده باشند .اگر یک شرکت اعالم کند که باید  %30نیروی کار خود
یا حداقل  50نفر را اخراج کند ،دولت موافقت کرده است که  75درصد از حقوق کارگران را تا سقف  3288دالر در
ماه را تقبل کند .این برنامه میتواند دولت را ملزم به پرداخت بیش از  13درصد از اقتصاد ملی در سه ماه کند که
تقریبا معادل  2/5تریلیون دالر در ایاالت متحده آمریکاست .روند تصمیم گیری در دانمارک بسیار خارق العاده بوده
است .هر چند  10حزب (با نگرش های مختلف چپ و راست) در پارلمان دانمارک وجود دارد ولی در این خصوص،
تقریبا صد درصد اجماع وجود داشت.
بسیاری از این سیاست ها به عنوان توافق نامه های سه جانبه بین اتحادیه های کارگری ،انجمن های کارفرمایان و
دولت انجام می شود .به این دلیل که ،در دانمارک ،تنظیم بازار کار بیشتر توسط اتحادیه های کارگری و انجمن های
کارفرمایان انجام میشود .رسیدن به این توافقات بسیار دشوار است اما آنها به سرعت موفق شدند طی چند روز
این توافق نامه را امضا کنند.
موضوع اینجاست که دولت از شرکتها می خواهد که رابطه خود را با کارگران خویش حفظ کنند .زیرا در صورت از
دست دادن نیروی کار در شرائط بحران کرونا" ،برگشت قویتر به کار" را برای شرکتها مشکل تر خواهد نمود .در واقع،
قصد دارند که اقتصاد را منجمد ( )freezeکنند تا از آسیب های طوالنیمدت که به کل سیستم وارد خواهد شد،
جلوگیری شود .بدیهی است که اگر زندگی عادی مردم را مختل و خراب کنید و شرکت ها ورشکسته شوند ،مجددا
سال ها طول می کشد تا دوباره فعال و سرپا شوند ،بنابراین تصمیم اتخاذ شده بسیار عاقالنه است.
سایر پیشنهادات و اقدامات دولت دانمارک برای جلوگیری از تعطیلی بخش مالی ،تخصیص  %70از وام های جدید
بانکی به شرکتها می باشد که حتی در صورت ورشکستگی بتوانند وام بیشتری را دریافت کنند .از طرفی درخواست
برای دریافت مزایای بیکاری بدون نیاز به مراجعه و تکمیل مراحل آن ،انجام می شود .همچنین عدم محرومیت و
تمدید استفاده از مزایای بیکاری به بیش از دو سال برای بیکاران تائید شد .دولت موافقت كرد كه بسته به میزان
کاهش درآمد ،بخشی از هزینه های ثابت شرکتها مانند اجاره بهاء و سایر تعهدات قراردادی را جبران كند .برای
شرکت های بخش خصوصی ،پرداخت مالیات فصل بهار تا پاییز به تعویق افتاده است .دانمارک می خواهد اقتصاد
را نجات دهد .فلسفه این است ،اگر اکنون این کار را نکنیم ،بعدا صرفه جویی در اقتصاد ،گران تمام خواهد شد.
همه شاهد هستیم که ویروس کرونا در ایتالیا و اسپانیا ،یک بحران بزرگ بوجود آورده است.
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پی نوشت:
نکته مهم این است که اگرچه بخش خصوصی باید بتواند با این قبیل ریسکها مقابله کند ولی از
آنجا که شکست بخش خصوصی و اختالل در فرآیند تولید ،خسارات گزافی را به کل کشور وارد می کند (کاهش
درآمد شرکتها و مردم یعنی کاهش درآمدهای دولت از طریق مالیات بر درآمد) و ممکن است که بازار جهانی را که
میدان رقابت است ،از دست بدهند پس حمایت دولت می بایست چند جانبه و موثر باشد .هر چه کسب و کار
رونق داشته باشد هم به نفع دولت است هم به نفع مردم .بخصوص در اروپا که پرداخت مالیات مبنای درآمد و
هزینه کرد دولتها است .لذا در این شرایط که بخش خصوصی در بحران قرار گرفته است دولت پیشنهاد می دهد که
نیروها را اخراج نکنند تا کارگران و کارمندان دچار نگرانی و استرس نشده و مستعد بیماری نشوند .هم فرد آسیب
نبیند و هم خانواده .از طرفی بیکاری یعنی اجبار به پیدا کردن کار جدید بخصوص که پس انداز مناسبی هم نداشته
باشند و مجبور به خروج از خانه شوند که خود به ادامه زنجیره انتقال بیماری کمک خواهد کرد.
بعد از فروکش همه گیری کرونا ،بخش خصوصی مجبور به تامین نیرو و استخدام خواهد بود .طی کردن فرآیند
استخدام ،جذب نیروی کار مورد نیاز ،آشنا شدن تازه واردین با نوع فعالیتهای بنگاه ،روال کار ،ضوابط و استانداردها،
قوانین و مقررات ،دستیابی به روحیه تیمی و رعایت ارزشها و کدهای اخالقی محل کار جدید ،زمانبر خواهد بود.
لذا به نفع دولت و بخش خصوصی است که به فکر منافع ملی و خیر عمومی باشند .شرایط پرداخت مالیاتها را آسان
کنند ،وام و تسهیالت کم بهره پرداخت کنند و پرداخت بخشی از حقوق کارگران را تضمین کنند.
برای حصول موفقیت و تضمین پیشرفت کشور ،ضرورت دارد بخشهای دولتی ،خصوصی و سازمانهای مردم نهاد در
کنار هم نقش آفرینی و فعالیت نمایند .در این شرایط بحرانی ،الزم است دولتمردان ایران نیز بیش از پیش،
تصمیمات موثر حمایتی و تشویقی را در نظر بگیرند تا ضمن حفظ امنیت روانی جامعه ،انگیزه الزم را ایجاد نمایند
تا بخش خصوصی بتواند این اوضاع بحرانی را سپری نموده و همچنان به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه دهد و در
روزهای عدم فروش نفت و محصوالت نفتی ،هم به افزایش اشتغال و توسعه بپردازد و هم یاریگر دولت باشد.
نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد ( )CSOs & NGOsهم به عنوان ضلع سوم مثلث همکاری ،به موضوعات مهم
اطالع رسانی ،اعتمادسازی ،آگاهی بخشی ،میانجی گری و مطالبه گری و بیان چالشها و فرصت ها می پردازند تا نکات
مهم و کلیدی برجسته تر شده و راهکارهای موثرتر و تدابیر فراگیر اتخاذ شوند.
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