جيل
لن تنمحي ندوبه

ا لشبا ب

حنان مر�سي

�أ�سفرت

�أزمة االقت�صاد العاملي
الأخرية عن �آثار ج�سيمة
على العمالة ال�شابة
يف خمتلف �أنحاء العامل ،وخا�صة يف االقت�صادات
املتقدمة الأ�شد ت�رضرا والتي تتقدم الآن يف م�سرية
التعايف ب�رسعة �أبط�أ من اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
واالقت�صادات النامية.
والواقع �أن ال�شباب دائما ما كان يجد �صعوبة
كبرية يف العثور على عمل .فالبيانات التاريخية ت�شري
�إىل �أن معدل البطالة للأعمار بني  15و  24عاما كان
�أعلى مرتني �إىل ثالث مرات من املعدل املقابل للفئات
العمرية الأكرب .ولكن االرتفاع احلاد يف بطالة ال�شباب
منذ بدء الأزمة العاملية يف عام  2008يفوق بكثري ما
طر�أ من ارتفاع على معدل البطالة بني الفئات الأكرب
�سنا ،كما �أن م�شكالت توظيف ال�شباب تفاقمت يف الآونة
الأخرية ب�سبب الق�ضايا الهيكلية ـ وخا�صة يف �أوروبا.
وميكن �أن ت�سبب البطالة معاناة بالغة لل�شباب على
امل�ستوى ال�شخ�صي .فالف�شل يف احل�صول على �أول وظيفة
�أو يف االحتفاظ بها لفرتة طويلة ميكن �أن ت�سفر عن عواقب
وخيمة ت�رض بحياتهم وم�ستقبلهم املهني على املدى
الطويل .غري �أن بطالة ال�شباب تت�سبب �أي�ضا يف عواقب
اجتماعية �أو�سع نطاقا وت�ساهم م�ساهمة كبرية يف ات�ساع
الفجوة بني م�ستويات الدخل يف االقت�صادات املتقدمة.

من �سيئ �إىل �أ�سو�أ

يف عام  ،2007وهو العام ال�سابق على بدء
الركود العاملي ب�شكل جدي ،كان العاملون ال�شباب
يواجهون م�شكلة بالفعل .فقد و�صل معدل البطالة

�صف من الباحثني عن عمل يف معر�ض للتوظيف �أقيم يف مدينة نيويورك

املتو�سط يف االقت�صادات املتقدمة �إىل  %13بالن�سبة
للعاملني الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و  24عاما،
مقارنة بنحو  %5للعاملني الأكرب �سنا .وت�صاعد
معدل البطالة بني ه�ؤالء العاملني ال�شباب حتى بلغ
الآن حوايل � ،%20أي ثالثة �أ�ضعاف املتو�سط ال�سائد
للفئات العمرية الأكرب ،وهو  %7تقريبا .ونظرا للبطء
ال�شديد الذي ت�سري به االقت�صادات املتقدمة نحو
التعايف ،فمن املرجح �أن يظل هذا املعدل مرتفعا
لبع�ض الوقت.
وثمة تفاوت كبري بني البلدان يف معدالت بطالة
ال�شباب .فرغم �أنها بلغت  %13يف املتو�سط قبيل
الأزمة يف االقت�صادات املتقدمة (�أ�سرتاليا وكندا
واليابان وكوريا ونيوزيلندا والواليات املتحدة
و�أوروبا الغربية) ،فقد جتاوز هذا املعدل  %20يف
اليونان و�إيطاليا ،وكان �أقل من  %10يف هولندا
واليابان ،وحوايل  %10يف الواليات املتحدة .وهناك
عدة بلدان �أخرى ،منها ال�سويد واململكة املتحدة،
بلغت فيها بطالة ال�شباب �أربعة �أ�ضعاف املعدل
املقابل للأكرب �سنا.
ومنذ عام  ،2008زادت البطالة بني ال�شباب
(راجع الر�سم البياين) ـ حيث جتاوزت  %18يف
الواليات املتحدة ،وو�صلت الآن �إىل  %25تقريبا يف
�إيطاليا وال�سويد .وكانت �أكرب زيادة هي التي �سجلتها
ال�ضعف،
�إ�سبانيا ،حيث ارتفعت بطالة ال�شباب مبقدار ِ
من �أقل من  %20يف عام � 2008إىل حوايل  %40بعد
ذلك بثالث �سنوات .غري �أنها انخف�ضت يف �أملانيا
بف�ضل كفاءة برامج التلمذة املهنية والبدء يف تطبيق
�سيا�سات العمل لفرتات ق�صرية والتي تعمل على دعم

يف االقت�صادات
املتقدمة� ،سجلت
البطالة ارتفاعا
هائال بني العمالة
ال�شــابـة عـلـى
�أثر الأزمة ،وهو
ارتفاع �سي�ستغرق
وقتا طويال حتى
يرتاجع.
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ال�رشكات حني تخف�ض �ساعات العمل بدال من ت�رسيح العمالة يف فرتات
تباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي .لكن احتماالت البطالة بني العمالة الأملانية
ال�شابة ال تزال �أكرب مرة ون�صف من احتماالت البطالة بني الأكرب �سنا.
غري �أن معدل البطالة الكلي لي�س الباعث الوحيد على القلق .فمن املثري للقلق
�أي�ضا طول الفرتة التي ت�ستمر فيها البطالة بني العمالة ال�شابة ،وهو ما يحدث
يف الغالب �أثناء البحث عن فر�صة العمل الأوىل .ففي االقت�صادات املتقدمة،
ي�ستغرق البحث عن فر�صة عمل مدة عام �أو �أكرث بالن�سبة الثنني من كل ع�رشة
من العاطلني ال�شباب .والن�سبة �أعلى يف بلدان منطقة اليورو� ،إذ ت�صل �إىل 3
من كل  10عاطلني ،بينما جند ن�سبة انت�شار البطالة يف �أعلى م�ستوياتها يف
�إ�سبانيا ،حيث ي�ستمر بحث  %40من العمالة ال�شابة عن فر�ص العمل ملدة تزيد
على � 12شهرا .والتعطل عن العمل لفرتة طويلة ُيف ِقد العمالة ما تتمتع به من
مهارات كما ُيف ِقدها ارتباطها مبكان العمل .وقد �أدت م�شاعر الإحباط املتنامية
من جراء البطالة �أي�ضا �إىل توقف عدد كبري من ال�شباب املحبط عن البحث عن
يرجح �أن تكون الأرقام الواردة يف �إح�صاءات البطالة �أقل من
عمل ـ ومن ثم َّ
واقع احلال.

�صعب املنال

عادة ما تكون معاناة ال�شباب من �أجل العثور على فر�صة عمل �أ�شد مما يالقيه
الأكرب �سنا يف هذا ال�سياق ،وذلك لعدة �أ�سباب .فال�شباب خربته العملية �أقل،
ومعرفته �أقل بكيفية البحث و�أماكنه املالئمة ،كما �أن دائرة ات�صاالته �أ�ضيق
يف هذا اخل�صو�ص� .أ�ضف �إىل ذلك �أن كثريا من ال�شباب يفتقر �إىل املهارات التي
يحتاجها �أ�صحاب الأعمال ،وهو ما يرجع يف الغالب �إىل النظم التعليمية التي
تركز على ما �سبق وال ت�ست�رشف القادم .ونتيجة لذلك ،تكون فرتة االنتقال من
الدرا�سة �إىل العمل مليئة بالعرثات وطويلة يف بع�ض الأحيان بالن�سبة لكثري من
ال�شباب ،وقد �أ�صبحت الآن �أكرث م�شقة من جراء الأزمة .وحتى الذين ينجحون يف
العثور على وظائف جتدهم �أكرث تعر�ضا ملخاطر البطالة مقارنة بالأكرب �سنا،
وخا�صة يف فرتات الهبوط االقت�صادي ،لأن �آخر املعينني غالبا ما يكونون �أول
من يقع عليهم االختيار للت�رسيح من العمل.
غري �أن بع�ض ممار�سات �سوق العمل �أي�ضا ،وخا�صة يف �أوروبا ،ت�ؤدي �إىل
تفاقم امل�شكالت طويلة الأجل .فنجد �أن العمل بعقود م�ؤقتة �أمر مرجح احلدوث
بني ال�شباب �أكرث منه بني العمالة الأكرب �سنا .وقد كان ما يقرب من ثلث
العمالة ال�شابة يف االقت�صادات املتقدمة يعمل مبقت�ضى هذا النوع من العقود
قبل الأزمة .ويف �سنوات االزدهار ،كانت ال�رشكات تعتمد اعتمادا كبريا على
العمالة امل�ؤقتة ـ الأمر الذي يحدث يف معظم الأحيان لاللتفاف على القواعد
التنظيمية التي ي�صعب معها ت�رسيح العمالة الدائمة .ومع انكما�ش االقت�صاد،
كانت العمالة امل�ؤقتة من �أول الذين مت ت�رسيحهم ،كما �أن ن�سبة كبرية منها
مل تنطبق عليها ال�رشوط الالزمة للح�صول على مكاف�آت نهاية اخلدمة من
ال�رشكات التي يعملون فيها ـ وهكذا مل يكن ت�رسيحهم �أ�سهل وح�سب ،بل كان
�أقل تكلفة �أي�ضا .وقبل وقوع الأزمة ،كان ن�صف العاملني ال�شباب يف �إ�سبانيا
يعملون بعقود م�ؤقتة ،وكانوا �أول من فقدوا وظائفهم .وعادة ما يواجه العاملني
ال�شباب حمنة مزدوجة حني يفقدون وظائفهم .فالأمر بالن�سبة لهم ال يقت�رص
على فقدان الوظيفة ،بل ميتد يف الغالب �إىل �إ�ضعاف فر�صهم يف احل�صول على
منافع الرعاية االجتماعية.

“�آثار الندوب”

بالإ�ضافة �إىل امل�شكالت ق�صرية الأجل التي جترها البطالة على ال�شباب ،فهي
تت�سبب يف �آثار مع ِّوقة طويلة الأجل �أي�ضا .وتو�ضح الدرا�سات ذات ال�صلة �أن
ال�شباب الذين ميرون بتجربة البطالة يف مرحلة مبكرة من حياتهم هم الذين
يرجح تعر�ضهم لها �أكرث من غريهم يف �سنوات الحقة �أي�ضا ،كما يرجح �أن
يحققوا دخال �أقل على مدار حياتهم العملية مقارنة بنظرائهم الذين ينجحون
يف العثور على وظائف ب�سهولة �أكرب (درا�س ة �Wachter, Song, and Manches
ter, 2009 von؛ ودرا�سة  .)Kahn, 2010ويطلق اخلرباء على التداعيات ال�سلبية
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طويلة الأجل التي ت�سببها البطالة املبكرة ا�سم “�آثار الندوب” (�أو
” ،)effectsوهي نتاج عوامل مثل تدهور املهارات واخلربة العملية غري املحققة،
و�إن كانت قد تن�ش�أ �أي�ضا نتيجة اعتقاد �أ�صحاب الأعمال املحتملني ب�أن هذه
العمالة لن تكون من ِتجة .وكلما طالت فرتة التعطل عن العمل ،زادت احتماالت
ا�ستمرار الندوب طويلة الأجل .وقد ت�صل ن�سبة الفاقد من دخولهم املمكنة �إىل
 %20مقارنة بنظرائهم الذين يلتحقون بوظائف يف وقت �أبكر ،وميكن �أن ي�ستمر
هذا النق�ص يف الدخل لفرتة ت�صل �إىل ع�رشين عاما.
�أما الآثار ال�سلبية التي ت�رض مب�ستوى الدخل مدى احلياة فتظهر يف �أو�ضح
�صورها عندما تكون البطالة يف �سن ال�شباب ،ال �سيما وقت التخرج من املرحلة
اجلامعية .وقد ر�أينا هذا النوع من الآثار طويلة الأجل يف اليابان ،على �سبيل
املثال ،حيث تعر�ض لها اجليل الذي دخل �سوق العمل يف حقبة الت�سعينات �أثناء
ما يطلق عليه “العقد ال�ضائع” .ففي تلك احلقبة ،زادت البطالة طويلة الأجل
ال�ض ْعف وا�ستمرت لفرتة طويلة بعد بدء التعايف
بني ال�شباب بن�سبة جتاوزت ِ
االقت�صادي ،لأن �أ�صحاب العمل اليابانيني كانوا يف�ضلون تعيني حديثي
التخرج بدال ممن وقعوا يف �أَ�سرْ البطالة طويلة الأجل �أو ا�ستمر توقفهم عن �أي
ن�شاط لفرتة متوا�صلة.
وبالإ�ضافة �إىل الآثار ال�ضارة التي تُخلِّفها البطالة على الأجور ومدى
ال�صالحية للتوظيف يف امل�ستقبل ،تفيد الدرا�سات ب�أن هناك �أدلة تثبت �أن فرتات
البطالة التي يتعر�ض لها ال�شباب غالبا ما تنتق�ص من �شعورهم بال�سعادة
والر�ضا الوظيفي وال�صحة البدنية ل�سنوات طويلة الحقة.
“scarring

تكاليف باهظة

ميكن �أن ترتتب على بطالة ال�شباب �أي�ضا تكاليف اقت�صادية واجتماعية باهظة
يتحملها املجتمع .فعدم اال�ستفادة الكاملة من طاقات ال�شباب يف �سوق العمل
ميكن �أن ُين�شئ حلقة مفرغة من الفقر واال�ستبعاد االجتماعي تنتقل من جيل
�إىل �آخر .وقد يت�سبب عدم توافر الفر�ص الوظيفية يف دفع العاطلني نحو �أعمال
العنف وجنوح الأحداث .وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أن ارتفاع معدل
البطالة بني ال�شباب م�ؤخرا كان من العوامل امل�ساهمة يف القالقل االجتماعية
التي اجتاحت الكثري من البلدان ـ املتقدمة وال�صاعدة والنامية.
2/12/2012
Morsy,إىل
ال�شباب �
ومن ناحية �أخرى ،ي�ؤدي ت�صاعد معدالت البطالة بني
ازدياد حدة التفاوت بني الدخول ،وهي م�شكلة متنامية بالفعل يف كثري من
االقت�صادات املتقدمة .وا�ستنباط ًا من العوامل الأ�سا�سية املف�ضية �إىل تفاوت
الدخول يف االقت�صادات املتقدمة الأع�ضاء يف “منظمة التعاون والتنمية يف
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امليدان االقت�صادي” ) (OECDبني عامي  1980و ُ ،2005يتوقع �أن ت�ؤدي
الأزمة العاملية �إىل ات�ساع فجوة التفاوت عن طريق زيادة البطالة و�إ�ضعاف
احلافز على توفري فر�ص وظيفية جديدة (درا�سة  ،Morsyقيد الإ�صدار) .وت�ساهم
بطالة ال�شباب م�ساهمة كبرية يف ازدياد التفاوت بني الدخول.
وت�شري التقديرات �إىل �أن ارتفاع البطالة بني ال�شباب �أثناء الأزمة تَ�سبب يف
زيادة التفاوت بني الدخول مقي�سا مبعامل جيني ،وذلك بواقع  4نقاط مئوية
على م�ستوى االقت�صادات املتقدمة ككل ومبقدار  8نقاط مئوية يف بلدان
الهام�ش الأوروبية ـ �أي اليونان و�آيرلندا و�إيطاليا والربتغال و�إ�سبانيا ـ حيث
كان تدهور الأو�ضاع يف �سوق العمل �أكرب بكثري مما حدث يف البلدان الأخرى.
ويقي�س معامل جيني درجة التفاوت على مقيا�س يرتاوح بني �صفر و ،100
حيث ي�شري ال�صفر �إىل امل�ساواة التامة يف دخول الأ�رس ،وميثل الرقم  100و�ضعا
حت�صل فيه �أ�رسة واحدة على دخل جمتمع ب�أ�رسه.

كلما ازداد توجه �أ�صحاب العمل يف �أي
بلد �إىل تعيني العمالة بعقود م�ؤقتة ،ارتفع
م�ستوى التفاوت بني الدخول.
وقد �أ�سفرت الأزمة العاملية �أي�ضا عن ظهور عدد �أكرب من العمالة
“املحبطة” التي ت�رسبت من �صفوف القوى العاملة� ،سواء منها ال�شابة �أو
الأكرب �سنا ،مما يرجح �أنه زاد من ات�ساع فجوة التفاوت بني الدخول .كذلك
�أدى ارتفاع معدالت البطالة بني ال�شباب �إىل زيادة ات�ساع الفجوة بني الأغنياء
والفقراء وت�شري التقديرات �إىل �أن �أعلى م�ستويات التدهور يف توزيع الدخل
كان يف �إ�سبانيا و�آيرلندا ،حيث بلغت زيادة التفاوت بني الدخول  18نقطة
مئوية و  12نقطة مئوية ،على الرتتيب .و ُيعزى هذا التدهور �إىل فقدان الكثري
من الوظائف يف قطاع الت�شييد ،وهو �أحد امل�صادر الرئي�سية لتوظيف عدد
كبري من العمالة ال�شابة ذات املهارات املحدودة .وميكن القول ب�أن البطالة
طويلة الأجل يف هذين البلدين م�س�ؤولة عن حوايل ن�صف م�ساهمة البطالة
الكلية يف تفاوت الدخول .وعلى النقي�ض من ذلك ،مل ي�شهد التفاوت بني
الدخول تغريا ُيذكر يف �أملانيا وهولندا ،حيث ُد ِّع َمت �أو�ضاع العمالة بف�ضل
خم�ص�صات ت�رسيح العمالة والربامج الداعمة للعمل على �أ�سا�س عدم التفرغ.
وكان ميكن �أن تحُ ْ دِث البطالة �آثارا �أكرب على تفاوت الدخول لوال �شبكات
الأمان االجتماعي املنت�رشة على نطاق وا�سع يف االقت�صادات املتقدمة.
كذلك �أ�شار حتليل بيانات “منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي” �إىل �أن م�ستوى التفاوت بني الدخول يزداد ارتفاعا مع زيادة
اجتاه �أ�صحاب العمل �إىل تعيني العمالة بعقود م�ؤقتة .وتبدو هذه الفجوة
وا�سعة يف بلدان مثل �إ�سبانيا والربتغال على وجه اخل�صو�ص ،حيث مت
تخفيف القيود التنظيمية على التعاقدات امل�ؤقتة مع احلفاظ على درجة
كبرية من احلماية الوظيفية للعمالة الدائمة.

حل امل�شكلة

تعاف قوي م�صحوب مبزيد من فر�ص العمل �إىل تخفي�ض
�سي�ؤدي حدوث ٍ
البطالة بني ال�شباب ،وحت�سني توزيع الدخول ،وتعزيز التجان�س االجتماعي.
لكن التعايف لن يكفي وحده ملنع تهمي�ش عدد كبري من ال�شباب احلايل يف
االقت�صادات املتقدمة ومنع ا�ستبعاده من �صفوف القوى العاملة.
وفيما يلي بع�ض الإ�صالحات ال�رضورية وا�سعة النطاق يف �أ�سواق
العمل واملنتجات:
• معاجلة عدم االت�ساق بني املهارات التي يكت�سبها الطالب يف مرحلة
الدرا�سة واحتياجات �أ�صحاب الأعمال� :سيكون لهذا الإ�صالح �أثر كبري يف
احلد من بطالة ال�شباب على املدى الطويل .ويف هذا ال�سياق ،ينبغي �أن
تكفل ال�سيا�سات املطبقة نظاما تعليميا ي�سلح ال�شباب باملهارات التي
يحتاجها �أ�صحاب الأعمال ،عن طريق برامج التوا�صل والتدريب والتلمذة

املهنية و�إجراءات امل�ساعدة يف البحث عن عمل .وت�ستطيع احلكومات
ت�شجيع �أ�صحاب الأعمال اخلا�صة على تعيني عدد �أكرب من ال�شباب
باتخاذ �إجراءات حافزة مثل تخفي�ض م�ساهماتهم يف مدفوعات ال�ضمان
االجتماعي للمعينني اجلدد و�/أو تقدمي دعم لل�رشكات التي تعني �شبابا
كانوا عاطلني لفرتة طويلة �أو من ذوي املهارات املحدودة.
• تخفيف القيود التي تفر�ضها حماية العمالة النظامية مع تعزيز هذه
احلماية بالن�سبة للعمالة امل�ؤقتة ،ت�شجيعا خللق فر�ص العمل :فمن املمكن
�أن ترتفع البطالة مع انت�شار النظام املزدوج يف �سوق العمل ،والذي تت�سم
فيه العمالة امل�ؤقتة باملرونة بينما حتظى العمالة الدائمة مب�ستوى عال
من احلماية (درا�سة Blanchard and Landier, 2002؛ ودرا�سة Dao and
 .)Loungani, 2010وي�ؤدي االقت�صار على تخفيف القواعد التنظيمية التي
حتكم العقود حمددة الأجل �إىل تعزيز مركز العمالة الدائمة يف التفاو�ض
على الأجور ،الأمر الذي يرفع الأجور ويجعل التوظيف �أكرث �صعوبة
بالن�سبة للآخرين .ولهذا ال�سبب يجب اتخاذ اخلطوتني معا.
• ت�شجيع املناف�سة وتهيئة مناخ �أكرث دعما للأعمال :فمن �ش�أن هذه
اخلطوات �أن تفتح قطاعات خمتلفة �أمام ال�رشكات اجلديدة ،مما يعزز
االبتكار والكفاءة ،ومن ثم يحفز اال�ستثمار وتوظيف العمالة يف القطاع
اخلا�ص .وينبغي �أن تهدف ال�سيا�سات املطبقة �إىل �إزالة احلواجز التي تعوق
الدخول يف قطاعات مثل اخلدمات وجتارة التجزئة والطاقة واالت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية ،واحلد من القيود الت�شغيلية القائمة فيها .وقد �أو�ضحت
الدرا�سات �أن �إجنازات كبرية تتحقق يف جمال توظيف العمالة �إذا اقرتن
حترير �أ�سواق العمل بزيادة القدرة التناف�سية لأ�سواق املنتجات.
وال ُينتظر �أن تثمر هذه الإ�صالحات كلها على الفور ،ولكنها �إ�صالحات
�رضورية ملعاجلة م�شكلة البطالة املزمنة.
�إن طاقة ال�شباب ومهاراتهم وطموحاتهم هي يف الواقع �أ�صول بالغة
القيمة ال ي�ستطيع �أي جمتمع �إهدارها .ومع تعر�ض ن�سبة كبرية ومتزايدة
من ال�شباب ملخاطر البطالة طويلة الأجل ،ميكن �أن يت�سبب ذلك يف ندوب
عميقة طويلة الأجل ت�ؤثر على م�ستقبلهم الوظيفي وم�ستويات دخولهم
وظروفهم ال�صحية ودرجة الرفاهية التي يتمكنون من حتقيقها .وف�ضال
على ذلك ،ف�إن بطالة ال�شباب تقرتن بتكاليف اقت�صادية واجتماعية
باهظة ،ومن بينها ات�ساع فجوة التفاوت بني الدخول .ومن الأهمية مبكان
انتهاج �سيا�سات تعزز مهارات وقدرات العمالة الأ�صغر �سنا وتقدم لهم
العون الالزم لالن�ضمام �إىل �سوق العمل يف �أ�رسع وقت ممكن.

■

حنان مر�سي ،خبري اقت�صادي يف �إدارة الأ�سواق النقدية والر�أ�سمالية
ب�صندوق النقد الدويل.
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