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ا لشبا ب
درو�س مفيدة ل�صندوق النقد الدويل

ما الذي ميكن عمله �إذن؟ وما الذي ميكن �أن يفعله ال�صندوق لتقدمي
يد العون؟ �س�ألني �أحد امل�شاركني يف الندوة التي �أ�رشت �إليها �آنفا ما
�إذا كان �صندوق النقد الدويل يويل اهتماما حقيقيا لق�ضية البطالة
ولل�شباب.
�إن مهمة ال�صندوق هي تعزيز اال�ستقرار االقت�صادي الكلي على
ال�صعيد العاملي ،وهناك يف احلقيقة �أوجه كثرية لال�ستقرار االقت�صادي
لها عواقب ملمو�سة على بطالة ال�شباب – والعك�س �صحيح.
و�أحداث الربيع العربي العام املا�ضي مثال تنطوي على در�س مفيد
لنا هنا يف �صندوق النقد الدويل .فقبل عام  ،2010كانت غالبية
بلدان ال�رشق الأو�سط حتقق معدالت منو اقت�صادي ملمو�سة -فبلدان
مثل تون�س وم�رص كانت تنمو مبعدل يرتاوح بني  %3و� %5سنويا يف
املتو�سط خالل ال�سنوات الثالثة ال�سابقة على قيام الثورات .وللوهلة
الأوىل ،كان يبدو �أن هذه البلدان ناجحة متاما .ولكنك �إذا نظرت �إىل ما
وراء هذه الأرقام و�أخذت يف ح�سبانك م�س�ألتي عدم امل�ساواة والبطالة،
يتبني لك �أن هناك م�شكالت ج�سيمة متقيحة حتت ال�سطح.
فال يكفي �إذن النظر بب�ساطة �إىل الأرقام الكلية ،وعلينا �أن ننظر �إىل
الركائز التي ت�ستند �إليها .و�إذا كان البلد املعني �سيقوم بثورة ب�سبب هذه
الركائز ،فال �شك �أن ال�رضر �سيلحق باال�ستقرار االقت�صادي الكلي.
ومل يكن عمل �صندوق النقد الدويل يركز يف املا�ضي على ق�ضايا
توظيف العمالة .ومن ثم فنحن نعمل بالتعاون مع �أطراف �أخرى
لديها مهمة حمددة يف هذا املجال البارز .ولدينا عالقة �رشاكة قوية
ن ِّمع خرباتنا لتعميق فهمنا لأي
مع منظمة العمل الدولية كما �أخذنا جُ َ
ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية التي ت�ساعد يف زيادة فر�ص عمل .وعلى
م�ستوى عملي �أكرث ،فقد عملنا �أي�ضا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
يف ب�ضعة بلدان لو�ضع ا�سرتاتيجيات من �ش�أنها �أن ت�ساعد احلكومات
والنقابات والقطاع اخلا�ص على زيادة فر�ص العمل.
كذلك يجري �صندوق النقد الدويل حوارا فعاال مع نقابات العمال
على امل�ستويات العاملية والإقليمية والوطنية .وجنري ات�صاالت
منتظمة مع االحتاد الدويل لنقابات العمال ونتوا�صل مع اللجنة
اال�ست�شارية للنقابات العمالية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقت�صادي ) .(OECDويجتمع حوايل  %80من البعثات
املوفدة من ال�صندوق �إىل البلدان الأع�ضاء مع ممثلي النقابات العمالية
لتعميق فهم جمريات الأحداث يف �سوق العمل.
و�أكرب م�ساهمة ميكن �أن يقدمها ال�صندوق لتخفي�ض بطالة ال�شباب
هي م�ساعدة بلدانه الأع�ضاء على تعزيز اال�ستقرار االقت�صادي الكلي
وا�ستعادة النمو االقت�صادي .فلن تتوافر فر�ص العمل الالزمة للمواطنني
من جديد ما مل يتحقق تعايف االقت�صاد.

خارطة طريق لتوفري الوظائف

لكي يعود االقت�صاد العاملي �إىل و�ضع ي�ستطيع فيه توفري الوظائف
ولي�س تقلي�صها ،ينبغي اتخاذ عدد من اخلطوات.
ففي االقت�صادات املتقدمة كالواليات املتحدة و�أوروبا ،هناك
م�شكلة تتعلق بعدم كفاية الطلب .وبعد وقوع الأزمة عام  ،2008اجتهت
حكومات هذه البلدان �إىل زيادة الإنفاق العام لتتجنب حدوث ك�ساد.
وكانت هذه اجلهود مثمرة ،غري �أن املخاوف من امل�ستقبل ال تزال
موجودة .و�سيكون من ال�رضوري زيادة دعم الطلب ،وو�ضع �سيا�سات
تعزز الثقة يف امل�ستقبل .ويجب يف نف�س الوقت ا�ستخدام موارد املالية
العامة املحدودة يف احلفاظ على مهارات ال�شباب وتقويتها.

وهناك معوقات ُت�ضعِف الإقبال على تعيني ال�شباب يف كثري من
بلدان �أوروبا �أي�ضا ،وذلك لأ�سباب �أكرث ارتباطا بالطابع الهيكلي طويل
الأجل .فهيكل �أ�سواق املنتجات والعمل غالبا ما يوفر احلماية للأطراف
الداخلية� ،سواء العمالة �أو ال�رشكات .ولكن يف نهاية الأمر ،ي�ؤدي نق�ص
املناف�سة على امل�ستوى املحلى �إىل الوقوف يف �سبيل قدرة االقت�صاد
على التناف�س يف الأ�سواق الدولية كما يعيق حتقيق النمو وتوليد
فر�ص عمل .ويف �سياق احلوار مع البلدان الأع�ضاء ب�ش�أن ال�سيا�سة
االقت�صادية ،يو�صي ال�صندوق باتخاذ تدابري للحد من جتزئة �سوق
العمل ،وتخفي�ض احلواجز �أمام املناف�سة (وخا�صة يف قطاع اخلدمات)،
وتنفيذ �إ�صالحات �رضيبية �أكرث دعما للنمو ،وتكثيف اجلهود يف جمال
التعليم والبحوث وجمال التنمية .ومن الوا�ضح �أن الأمر يتطلب تطويع
هذه التدابري للظروف اخلا�صة بكل بلد ،ولكن من ال�رضوري تنفيذها يف
�أقرب وقت ممكن.
وتختلف الق�صة يف االقت�صادات ال�صاعدة .فهي ال تزال حمتفظة
بنموها القوي ،حتى �أن بع�ضها كان معر�ضا ـ حتى وقت قريب على
الأقل ـ للدخول يف نوبة من الن�شاط االقت�صادي املحموم .وميكن �أن
ت�ساهم بع�ض هذه البلدان ـ ال �سيما التي حتقق فوائ�ض خارجية كبرية ـ
يف حل م�شكلة البطالة بني ال�شباب عن طريق دعم الطلب املحلي و�رشاء
املزيد من ال�سلع املن َتجة يف بلدان �أخرى ،ومنها البلدان املتقدمة.
�أما البلدان منخف�ضة الدخل فقد جتاوزت الأزمة بنجاح كبري بعد
عام  ،2008لكنها ا�ستخدمت قدرا كبريا من مواردها احلكومية للو�صول
�إىل هذه النتيجة .ومن ثم فهي حتتاج الآن �إىل �إعادة بناء �أر�صدتها
املالية الوقائية لكي ت�ستطيع احلفاظ على توظيف العمالة و�إعادة
توجيه الإنفاق نحو املجاالت ذات الأولوية ،مثل ال�صحة والتعليم
والبنية التحتية ،حتى �إذا تدهور البيئة العاملية.

تدفق االئتمان من جديد

ميثل احل�صول على االئتمان عامال مهما �آخر يف توفري فر�ص العمل.
وامل�شكلة التي تواجه الواليات املتحدة و�أوروبا يف الوقت الراهن هي
�إحجام البنوك عن الإقرا�ض .فا�ستمرار �أزمة �سوق الإ�سكان يف الواليات
املتحدة يكبح منو االئتمان .وانك�شاف البنوك يف �أوروبا جتاه الدين
ال�سيادي كبري .فجاء الرد بت�شديد �رشوط الإقرا�ض ،ولي�س م�ستغربا
�أن �أ�صحاب امل�رشوعات ال�شباب هم �أول من ت�أثر بهذا الإجراء حيث
تناق�صت القرو�ض التي حت�صل عليها ال�رشكات املبتدئة مثال.
ولذا فمن املهم �إعادة ر�سملة البنوك وا�ستعادة الثقة ب�شكل �أعم،
حتى تتمكن امل�ؤ�س�سات املالية من العودة �إىل ممار�سة ن�شاط الإقرا�ض
وامل�ساهمة يف النمو.
ويف االقت�صادات النامية ،ميار�س الكثري من البنوك ن�شاط الإقرا�ض
بالفعل ،لكن القرو�ض ال ت�صل �إىل قطاعات كبرية من ال�سكان ،ال �سيما
ال�شباب وال�ساعني �إىل دخول عامل الأعمال .ولهذا ال�سبب ،ف�إن زيادة
عدد الأ�شخا�ص امل�ؤهلني للح�صول على ائتمان يكت�سب �أهمية بالغة يف
توفري فر�ص عمل.

دعوة �إىل العمل

هناك �أمور كثرية معر�ضة للخطر يف عام  2012بالن�سبة ملاليني
ال�شباب يف جميع �أنحاء العامل .و�إذا مل ننجح يف �إعادة االقت�صاد العاملي
رسق املزيد من
�إىل م�سار التعايف املن�شود ،ف�سوف يتعرث م�ستقبلهم ،و ُي� َ
�أحالمهم .وحلل م�شكالت البطالة بني ال�شباب ،ال بد من ا�ستعادة النمو
العاملي وانتهاج �سيا�سات تدعم توظيف العمالة وتوفري االئتمان .ولن
يتحقق �أي من هذه الأهداف بغري التعاون الدويل.
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