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شرکتها تحت فشار هستند که کارگران خود را اخراج نکنند ،حتی اگر کسبوکارشان متحمل
زیان شود
«ما از تعداد شغلها نخواهیم کاست ،اما حقوق شما را هم نمیتوانیم پرداخت کنیم».
این سخنان را مؤسسان یک استارتآپ  200نفره (که یکی از محبوبترین اپلیکیشنهای مخصوص دوندگی چین را
ساااختهد در ماه مارخ خباب ه هدهای از کارکنان خود گفتند .این اظهارات خالصااه معضاالی اساات که اینک خ
همدهای از کس ا وکارهای چین ا آن مواجه هسااتند .دولت چین از شاارکتها خواسااته کارکنان خود را اخران نکنند و
مشوقهایی را ارائه کرده تا مانع یکار شدن آنها شود.
درآمد ماه فوریه شرکت مذکور واقع در شهر گوانگژو 1ه کمتر از  10در صدِ مقدار ماهیانه معمول آن کاه

یافت ،چرا

که تدا یرِ اتخاذشده ه دستور دولت جهت مهار شیوع ویروخ کرونای جدید ،دوندهها را خانهنشین کرد .مؤسسان شرکت
(که هخاطر ح سا سیت مو ضوعِ حرف زدن در اره کاه

م شاغل ،درخوا ست کردند هویت خود و شرکت آنها فاش

نشودد میگویند دیگر استباهت پرداخت حقوق همه کارکنان خود را ندارند ،اما مایل ه اخران آنها نیز نیستند.
افزای

ناگهانی یکاری که ممکن ا ست کارگران نارا ضی را ه خیا انها ک شاند ،یکی از نگرانیهای همی شگی حزب

کمونیساات چین وده اسااتو حکومتی که تقریبا  30سااال یشااتر از همتای روخ خود دوار آورده ،که تا حدی هخاطر
دستیا ی مداور آن ه اهداف رشد اقتصادی وده است.
در اواخر دهه  ،1990هنگامی که نخستوزیر ژو رانگجی 2ه اصالح اساسی و فراگیر شرکتهای تحت مالکیت دولت
پرداخت (که طبق رآوردها منجر ه حذف  2میلیون شااغل شاادد ،کارگران خشاامگین در سااراساار این کشااور دساات ه
تظاهرات زدند.
اکنون مقامات چین نگران این هستند که یکار شدن افراد میتواند ی

از پی

ه نارضایتیهای همومی دامن زند .از

زمان آ شکار شدن شواهدی مبنی ر اینکه مقامات دولتی روی گزارشهای اولیه پیرامون خبرات این ویروخ سرپوش
گذاشته و آمار مبتالیان را دستکاری کردهاند ،این نارضایتیها در رسانههای اجتماهی شدت گرفتند .یکی از شاخصهای
یکاری شهری (که ه طور گسترده و ه دقت مورد ررسی قرار گرفته استد در ماه فوریه ه  6.2در صد افزای

یافت،

که االترین رقم از زمان معرفی این شاخص در سال  2018محسوب می شود .نا ه گفته آیریس پانگ 3از اقتصاددانان
رج سته منبقه چین زرگ 4در« آی.ان.جی انک ان.وی 5».م ستقر در هنگهنگ ،ا ورود تعداد ی سا قه  9میلیون نفر
فارغالتحصیل دانشگاهی ه نیروی کار در سال  ،2020نرخ مذکور امسال میتواند تا  10درصد هم اال رود.
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زنگهای خبر در پکن ه صدا درآمدهاند .نخ ست وزیر لی کچیانگ

1

در دهم مارخ در جل سه هیأت دولت ،2االترین هیأت اجرایی ک شور،
اظ هار نمود «ت مار خ

نرخ بیکاری شهری چین

های مرتبط دولتی ا ید اولو یت اول خود را

ایجاد ثبات در اشااتغال قرار دهند ،مادامی که اشااتغال در سااال جاری
ثبات خود را حفظ کند ،اندکی نوسااان در رشااد سااریعتر یا آهسااتهتر
اقتصاد ،موضوع زیاد مهمی ه شمار نمیرود».
در خالل شااو های اقتصااادی پیشااین از جمله حران مالی آساایا در
اواخر دهه  1990و حران مالی جهانی در سال  ،2008چین توان ست
از طریق افزای

سرمایهگذاری در زیر ساختهای همومی ،د ستور ه

انکها رای افزای

ارائه ت سهیالت ،و الزار شرکتهای دولتی جهت

خودداری از اخران کارکنان ،گساااترش یکاری را مهار کند .همچنین
این ک شور سال گذ شته موفق شد دون اینکه دچار افزای

چ شمگیر

آمار یکاری شود ،در جنگ تجاری ا ایاالت متحده تاب یاورد.
اما این مرتبه چشمانداز اتفاقات ناگوارِ پی ِ رو ممکن است شدیدتر از مواقع پیشین اشد .قرنبینه شهرها ،ممنوهیتهای
م سافرتی ،و سایر اقدامات پی شگیرانه م صوب رای مهار شیوع کرونا ،ه مدت دو ماه رکود خ

سیار گ ستردهای از

اقت صاد را ه دنبال دا شته ا ست .هماکنون اولویت شماره یک ،ای ستاندن ک س و کارها ر روی پای خود ا ست .دولت
نرخهای هره را کاه

داده ،در خ صوص تأخیر در ازپرداخت وارها مو ضع مالیمتری اتخاذ نموده ،و فرایند تأیید رای

راهاندازی مجدد هملیات شرکتها را تسریع خشیده است.
ا این وجود ،سیاری از کس و کارهایِ خصوصی کشور اظهار میکنند که نتوانستهاند ه کمکهای مالی مورد نیازشان
دسترسی پیدا کنند تا توانند دستمزدهای آتی و دهیها را در مهلت معین پرداخت نمایند .در یک نظرسنجی در ماه فوریه
که توسط شرکت انک ازرگانان چین 3در خصوص کس و کارهای غالبا کوچک و متوسط رگزار شد ،دو سور از ی

از

ی ست هزار پا سخدهنده اذهان دا شتند که ا توجه ه میزان ذخایر نقدی که رای شان اقی مانده ا ست ،قادر نخواهند ود
ی

از سه ماه دوار یاورند .در همین حین ،صادرکنندگان شاهد افول سفارشها از طرف م شتریان در آمریکای شمالی،

اروپا ،و سایر خ های آسیا هستند ،چرا که دولتهای خارجی رای تأمین مایحتان هداشت همومی کشور خودشان دست
ه کار شدهاند .در این شرایط ،اکثر شرکتها ه سرهت ه سمت اخران کارکنان سوق پیدا میکنند .ا این حال ،در مناطقی
نظیر استان هیلونگجیانگ 4در شمال شرقی ،ه شرکتهای دولتی دستور داده شده که اخران کارکنان را در سبح محدود
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نگه دارند .تعدادی از اساااتانهای چین در راساااتای جبران هزینههای تأمین اجتماهی ،مشاااوقهای مالی ارائه میکنند تا
انگیزهای رای هدر تعدیل نیرو اشد ،و مشوقهای دیگری نیز ممکن است در ماههای پی

رو ارائه شوند.

ا وجود دههها تالش طوالنی رای ازنگری اساااساای در وضااعیت شاارکتهای یثمرِ دولتی ،رهبری چین کماکان در
مواقع تشدید فشارهای اقتصادی ،ه این شرکتها ه هنوان ضر هگیر در مقا ل شو ها تکیه میکند .کارگران در چنین
شرایبی ممکن است مجبور شوند شیفتهای کوتاهتر ،کاه

دستمزد ،یا مرخصی دون حقوق را تحمل کنند ،اما شغل

خود را از دست ندهند.
ا این وجود ،جایگاه شاارکتهای دولتی طی سااالیان متمادی کمرنگتر شااده اساات ،ه این معنی که خ
کارگران ک شور در خ

خ صو صی م شغول ه ستند .طبق گفتههای لیو هی 1معاون نخ ست وزیر ،خ

اهظمی از
خ صو صی

در رگیرنده  80درصااد از مشاااغل در شااهرها اساات .حتی ا وجود مشااوقهایی نظیر تأخیر در پرداخت هوارض تأمین
اجتماهی ،از هم این کس و کارها ممکن است تمایل یا توانایی کمتری رای پیروی از درخواست دولت مبنی ر تعلیق
کارگران ه جای تعدیل آنها داشته اشند.
سیاری از دان شجویان دان شگاههای چین ،در یک پلتفرر ر سانه اجتماهی شبیه ه توییتر ه نار وایبو 2متمرکز شدهاند تا
خشم و سرخوردگی خود نسبت ه دورنمای شغلی خوی
این پلتفرر در گردش استد .واکن

دولت ،افزای

را ا راز نمایند («فارغ التحصیلی = یکاری» شعاری است که در

تعداد فرصتهای شغلی در رنامههای تحصیالت تکمیلی و دستور ه

سازمانهای همومی و شرکتهای دولتی جهت اولویت خشی ه فارغ التحصیالن جدید رای استخدار وده است .اما در
نهایت میلیونها نفر یکار رها می شوند که اید رای ه د ست آوردن شغل در خ

خ صو صی در تقال ا شند ،جایی که

طبق نظرسنجی ماه فوریه ژوپین دات کار ،3سایت کاریا ی یقهسفیدها ،یک سور شرکتها قصد دارند استخدارها را متوقف
کنند .تنها  20درصد از شرکتهایی که در نظرسنجی شرکت کردند ،اظهار داشتند که رنامههای استخدامی آنها تغییری
نکرده است ،در حالی که ی

از یک سور این شرکتها در خصوص رنامههای استخدامی خود مبمئن نبودند.

سازندگان نررافزار ا ستارتآپ گوانگژو انتظار ندارند تا ماه سپتامبر ،که ف صل رقا ت دوندهها فرا میر سد ،ک س و کار
ایشان شاهد هیچگونه هبودی اشد .این استارتآپ معموال سالیانه یست دانشجو که ه تازگی فارغ التحصیل شدهاند
را استخدار مینماید ،اما در سال  2020این کار را نخواهد کرد.
س خ ن پایانی :مقامات دولتی ا تکیه ر کارفرمایان در پی جلوگیری از افزای

یکاری هسااتند .رخی از پی

ینیها

آمار یکاری سال جاری را حتی تا  10درصد نیز تخمین زدهاند.
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