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 کند  یریرکود بزرگ جلوگ کیکمک کند تا از   یتواند به جهان یدانمارک م دهیا            

 ”میکن  یم زیاقتصاد را فر  ما“

 

تا البته کند    نیرا تأم یخصوص یحقوق کارمندان در شرکت ها نهیدولت دانمارک موافقت کرد تا هزهفته،  نیا

خود  نیروی کار %30 دیشرکت اعالم کند که با کی. اگر کارمندان خود را اخراج نکرده باشندشرکت ها   نیکه ا  یزمان

دالر در  3288 سقف از حقوق کارگران را تا  ددرص 75نفر را اخراج کند، دولت موافقت کرده است که  50حداقل  ای

که   کند  در سه ماه یدرصد از اقتصاد مل 13از   شیدولت را ملزم به پرداخت ب میتواند برنامه نی. ارا تقبل کند ماه

خارق العاده بوده  اریدر دانمارک بس یریگ  میروند تصم. ستآمریکا  متحده االتیدالر در ا ونیلیتر 5/2معادل  با  یتقر

 خصوص، نیدر ا ولی ددار دانمارک وجود در پارلمان )با نگرش های مختلف چپ و راست(  حزب 10 هر چنداست. 

 داشت. درصد اجماع وجود صد با  یتقر

و  انیکارفرما  ی، انجمن های کارگریها هیاتحاد  نیسه جانبه ب یها به عنوان توافق نامه ها استیس نیاز ا  یاریبس

 یو انجمن ها کارگری  یها هیتوسط اتحاد شتریببازار کار  میتنظ ،در دانمارک، که  لیدل نیشود. به ا یدولت انجام م

 چند روز یط است اما آنها به سرعت موفق شدند  دشوار اریبس توافقات نیارسیدن به  شود. یانجام م  انیکارفرما

 کنند.امضا    را توافق نامه نیا

زیرا در صورت از حفظ کنند.  یشخواهد که رابطه خود را با کارگران خو یکه دولت از شرکتها م  نجاستیا  موضوع

، در واقعد. نمومشکل تر خواهد را برای شرکتها  "برگشت قویتر به کار"دست دادن نیروی کار در شرائط بحران کرونا، 

 د،شخواهد وارد  ستمیمدت که به کل سیطوالن یها بیاز آستا   ندکن(  freeze)اقتصاد را منجمد   قصد دارند که

، مجددا  و شرکت ها ورشکسته شوند دیخراب کنمختل و مردم را  عادی  یاگر زندگبدیهی است که  . جلوگیری شود

 .عاقالنه است  اتخاذ شده بسیار  میتصم نیبنابرا ،و سرپا شوندفعال  دوبارهتا  کشد  یسال ها طول م

 دیجد یوام هااز    %70 خصیص، تیبخش مال یلیاز تعط  یریجلوگ یبرا دولت دانمارک سایر پیشنهادات و اقدامات

 از طرفی درخواست  ند.نکدریافت  را  یشتریوام ببتوانند  یدر صورت ورشکستگ یحتمی باشد که ها تبه شرک یبانک

. همچنین عدم محرومیت و انجام می شود  ،مراحل آنبدون نیاز به مراجعه و تکمیل  یکاریب یایمزا افتیدر یبرا

 زانیدولت موافقت كرد كه بسته به م. تائید شدتمدید استفاده از مزایای بیکاری به بیش از دو سال برای بیکاران 

 یبراجبران كند.  ی راتعهدات قراردادسایر و  بهاء مانند اجارهشرکتها ثابت   یها نهیهزبخشی از  ،درآمد کاهش

خواهد اقتصاد  یمدانمارک . افتاده است  قیبه تعو زییتا پافصل بهار  اتیمال پرداخت ی بخش خصوصی،شرکت ها

د. شخواهد تمام گران   ،در اقتصاد یی، بعدا  صرفه جومیکار را نکن  نیاست، اگر اکنون ا  نیرا نجات دهد. فلسفه ا

 .بوجود آورده استبحران بزرگ  کی، ایاسپان  و ایتالیدر اکرونا   روسیوهمه شاهد هستیم که 
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 پی نوشت:

مقابله کند ولی از  ریسکهاقبیل باید بتواند با این  بخش خصوصیگرچه ا نکته مهم این است که  

)کاهش به کل کشور وارد می کند گزافی را   ، خساراتتولیدفرآیند اختالل در آنجا که شکست بخش خصوصی و  

را که جهانی بازار ممکن است که و درآمد شرکتها و مردم یعنی کاهش درآمدهای دولت از طریق مالیات بر درآمد( 

هر چه کسب و کار د. باشچند جانبه و موثر می بایست پس حمایت دولت ند بدهاز دست   ،است  میدان رقابت

درآمد و که پرداخت مالیات مبنای اروپا  رونق داشته باشد هم به نفع دولت است هم به نفع مردم. بخصوص در  

است. لذا در این شرایط که بخش خصوصی در بحران قرار گرفته است دولت پیشنهاد می دهد که   هاهزینه کرد دولت

هم فرد آسیب  .و مستعد بیماری نشوندنشده استرس نگرانی و  دچار  و کارمندان کارگران  تاد ننیروها را اخراج نکن

اسبی هم نداشته صوص که پس انداز منهم خانواده. از طرفی بیکاری یعنی اجبار به پیدا کردن کار جدید بخو نبیند 

 ند که خود به ادامه زنجیره انتقال بیماری کمک خواهد کرد.د و مجبور به خروج از خانه شونباش

بخش خصوصی مجبور به تامین نیرو و استخدام خواهد بود. طی کردن فرآیند  ،کرونا  فروکش همه گیریبعد از 

، هاداستاندار ضوابط و  روال کار، نوع فعالیتهای بنگاه، با تازه واردین ن ، آشنا شدی کار مورد نیازاستخدام، جذب نیرو

، زمانبر خواهد بود. محل کار جدید کدهای اخالقی  و رعایت ارزشها و تیمی روحیه دستیابی به، قوانین و مقررات

را آسان  هامالیاتپرداخت . شرایط و خیر عمومی باشندفکر منافع ملی و بخش خصوصی است که به دولت به نفع لذا 

 ند. نک  تضمینبخشی از حقوق کارگران را پرداخت د و کنن  و تسهیالت کم بهره پرداختد، وام نکن

دولتی، خصوصی و سازمانهای مردم نهاد در  هایبخش ضرورت دارد ،کشورپیشرفت  تضمین  موفقیت وحصول برای 

بیش از پیش،  نیزاست دولتمردان ایران   زمبحرانی، الدر این شرایط فعالیت نمایند. نقش آفرینی و هم  کنار

د نضمن حفظ امنیت روانی جامعه، انگیزه الزم را ایجاد نمای تادر نظر بگیرند را تشویقی حمایتی و  تصمیمات موثر

و در  دههمچنان به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه داین اوضاع بحرانی را سپری نموده و بخش خصوصی بتواند  تا 

 هم یاریگر دولت باشد. و بپردازد  توسعههم به افزایش اشتغال و  ،روزهای عدم فروش نفت و محصوالت نفتی

موضوعات مهم  به ،هم به عنوان ضلع سوم مثلث همکاری (CSOs & NGOs) سازمانهای مردم نهادنهادهای مدنی و 

د تا نکات نگری و بیان چالشها و فرصت ها می پرداز مطالبه   اطالع رسانی، اعتمادسازی، آگاهی بخشی، میانجی گری و

 د.نو تدابیر فراگیر اتخاذ شو ترموثر  هایشده و راهکار  تر برجستهو کلیدی مهم 

 

 زهرا نقوی: اقتباس از مصاحبه و برگردان فارسی

 (شبکه کمک برای مهار کرونا )کمیته تولید محتوی و ترویج 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/denmark-freezing-its-economy-should-

us/608533/ 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2Fideas%2Farchive%2F2020%2F03%2Fdenmark-freezing-its-economy-should-us%2F608533%2F&data=02%7C01%7Cmohammadali.farzin%40one.un.org%7C9da6706f50eb462c7dc508d7d140d528%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637207948690767283&sdata=9PAtsJdepbMBU%2FuQM5%2F6HCEdSxpc1oD4FtI6nYHKWf4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2Fideas%2Farchive%2F2020%2F03%2Fdenmark-freezing-its-economy-should-us%2F608533%2F&data=02%7C01%7Cmohammadali.farzin%40one.un.org%7C9da6706f50eb462c7dc508d7d140d528%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637207948690767283&sdata=9PAtsJdepbMBU%2FuQM5%2F6HCEdSxpc1oD4FtI6nYHKWf4%3D&reserved=0

