وجهة نظر

األولوية األوىل

حان وقت حدوث تعاف تقوده األجور
واالستثمارات العامة
شاران بارو

ال يزال

شاران بارو هي األمين العام
لالحتاد الدويل لنقابات
العمال.

القصور العاملي يف توظيف
العمالة اتهاما صارخا بإخفاق
السياسات االقتصادية املطبقة
يف فترة ما بعد األزمة ،بعد مرور أكثر من ست سنوات
على بدء أسوأ أزمة مالية عاملية وأسوأ ركود عاملي منذ
الكساد الكبير يف ثالثينات القرن العشرين.
ووفقا لتقرير توظيف العمالة يف العامل واآلفاق
االجتماعية (World Employment and Social
) Outlookالصادر عن منظمة العمل الدولية ،بلغ
معدل البطالة العاملي يف عام  2014نسبة ،%5.9
تمثل أكثر من  200مليون شخص عاطل عن العمل،
وتزيد بكثير على نسبة  %5.5املسجلة قبل األزمة يف
عام .2007
وال تأخذ هذه األرقام يف االعتبار مئات املاليين
من العاملين الذين هم يف بطالة جزئية ،أو يعملون
يف وظائف يف االقتصاد غير الرسمي ،أو ال يكسبون
ما يكفي من املال لرفع أنفسهم ومعاليهم فوق خط
الفقر .وتشير منظمة العمل الدولية إىل أن نحو 760
مليون عامل ،يمثلون  %28من جمموع العاملين يف
البلدان النامية ،يصنفون يف فئة «الفقراء العاملون»،
حيث يكسبون أقل من دوالرين يوميا.
وال يتضمن الرقم الذي أوردته منظمة العمل
الدولية بشأن العاطلين كذلك األشخاص الذين
توقفوا عن البحث غير اجملدي عن الوظائف (من
يطلق عليهم «العاملون احملبطون») .ويفسر ذلك
سبب انخفاض املشاركة يف القوة العاملة يف عام
 2014عن مستواها يف ذروة الركود يف عام .2009
ونظرا النخفاض معدل املشاركة ،توقعت منظمة
العمل الدولية أن تبلغ النسبة العاملية للتوظيف
إىل عدد السكان  %59.7يف عام  ،2014وهي نفس
النسبة املسجلة يف عام  ،2009وتقل كثيرا عن نسبة
 %60.7املسجلة يف عام  2007قبل األزمة.

قصور السياسات

يف أول عامين بعد بداية األزمة ،قام اجملتمع
الدويل ،من خالل االقتصادات املتقدمة واقتصادات
األسواق الصاعدة يف جمموعة العشرين واملنظمات
الدولية ،بقيادة جهد متناغم إلنقاذ القطاع املايل
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من االنهيار ،ووقف التدهور السريع يف النشاط
االقتصادي العاملي ،واملساعدة على إعادة القوة
العاملة العاملية إىل العمل .ولكن ما أن حتقق الهدفان
األوالن ،مع تعزز القطاع املايل ليصبح أقوى من أي
وقت مضى ،وعودة األرباح إىل مستويات ما قبل
األزمة ،ترك الهدف الثالث.
ذلك أن عمليات إنقاذ القطاع املايل والسياسات
التنشيطية الرامية إىل إنهاء الركود أفسحت اجملال
يف عام  2010جلهود سابقة ألوانها وانهزامية يف
كثير من األحيان خلفض العجز املايل يف البلدان،
من خالل خفض يف أغلب األحيان يف البرامج
االجتماعية والنفقات العامة األخرى ومن خالل
زيادة يف الضرائب  التنازلية.
ومل تؤد هذه السياسات فقط إىل تدهور أوضاع
الكيانات األكثر اعتمادا على دعم الدولة ،وإنما
أيضا إىل اإلضرار بالتعايف الهش يف عدد كبير من
البلدان ،وعلى األخص يف منطقة اليورو ،التي كانت
قد وقعت بحلول عام  2012يف هوة الركود املزدوج.
وكان الهدف املقصود من السياسات التقشفية وهو
خفض املديونية العامة إخفاقا ذريعا أيضا ،حيث
أسفرت حاالت الركود اجلديدة يف بلد تلو اآلخر عن
زيادة نسب الدين إىل إجمايل الناجت احمللي.

تأخر األجور

من اخلصائص املهمة لفترة ما بعد األزمة انضغاط
الطلب الكلي الناجت عن استمرار ارتفاع معدل البطالة
وكذلك عدم مواكبة األجور لإلنتاجية .ويشير تقرير
اشترك يف إعداده كل من منظمة العمل الدولية
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
والبنك الدويل (دراسة ;ILO, OECD, World Bank
 )2014يف سبتمبر  2014إىل هذه الظاهرة وكيف
حالت دون حدوث تعاف قوي وزادت من عدم
املساواة:
«تأخر نمو األجور كثيرا خلف نمو إنتاجية
العمالة يف معظم بلدان جمموعة العشرين .واستمر
تراجع حصة العمالة من الدخل الذي شوهد يف
معظم بلدان جمموعة العشرين على مدى العقود
األخيرة يف بعض البلدان بينما ركدت حصة العمالة
يف البعض اآلخر .وظل التفاوت يف األجور والدخل

وظائف
يتزايد داخل عدد كبير من بلدان جمموعة العشرين  . . .وتعتمد إعادة
النمو االقتصادي إىل مساره على تعايف الطلب ،وهو ما يتطلب بدوره
تعزز خلق الوظائف ونمو األجور».
ووفقا الستطالع عاملي للرأي أجراه االحتاد الدويل لنقابات العمال
للجمهور يف  14بلدا ،أعرب نصف اجمليبين فقط عن اعتقادهم بأن
اجليل التايل سيعثر على وظائف الئقة .وأفاد  %82من اجمليبين بأن
دخولهم انخفضت عن تكلفة املعيشة أو راكدة ،ويقول نصف األسر
العاملة إنهم ال يستطيعون مسايرة االرتفاع املتزايد يف تكلفة املعيشة.
ويعتقد  %78أن النظام االقتصادي ينحاز لألثرياء وليس عادال جتاه
معظم الناس.

استراتيجية التعايف العاملية

سعت احلركة العاملية لنقابات العمل إىل االستجابة للركود االقتصادي
طويل األجل وارتفاع معدل البطالة والبطالة اجلزئية الناجم عن قصور
الطلب .وطرحت احلركة استراتيجة للتعايف العاملي ترتكز على استعادة
األجور واالستثمار يف البنية التحتية االجتماعية واملادية العامة.
وخلصت عملية نمذجة قام بها االحتاد الدويل لنقابات العمال
إىل أن وضع مزيج من السياسات يتضمن زيادات منسقة يف األجور
وتنشيط لالستثمار العام يمكن أن يرفع النمو إىل  %5.8يف جمموعة
العشرين يف السنوات اخلمس القادمة (دراسة  .)ITUC, 2014ومن
شأن وضع استراتيجية للتعايف ترتكز على األجور واالستثمار أيضا
أن يساعد على بلوغ أهداف االستمرارية االجتماعية والبيئية واملالية
العامة واحلد من انعدام املساواة.
ويف حين يظل تزايد اهتمام صندوق النقد الدويل وغيره من
املنظمات الدولية بمسألة التفاوت موضع ترحيب بالتأكيد ،فإن معظم
املؤسسات مل تقم حتى اآلن بوضع مناهج متسقة ومتماسكة تشمل
جميع املسائل املتصلة بتزايد التفاوت وتستجيب لها ،وعلى األخص،
التطورات احلادثة يف مؤسسات وسياسات سوق العمل.
وإىل جانب السياسات التي تخفض الطلب الكلي ،مثل التقشف،
يمكن أيضا أن تؤدي السياسات التي تنتقص من األمن الوظيفي
وتضعف احلد األدنى من املعايير إىل خفض دخل العمل والتواء توزيع
الدخل ككل.
وتالحظ منظمة العمل الدولية يف تقرير األجور العاملية للفترة
 2015/2014الذي تصدره أن «التفاوت يبدأ يف سوق العمل ».ويف
االقتصادات التي شهدت أعلى مستويات التفاوت ،يمكن غالبا أن
تعزى هذه الظاهرة إىل فقدان الدخل نتيجة الرتفاع معدل البطالة إىل
جانب زيادة التفاوت يف األجور .إال أن التقرير انتهى إىل أنه يف بلدان
األسواق الصاعدة حيث تراجع التفاوت ،على عكس االجتاهات العامة
العاملية« ،كانت زيادة املساواة يف توزيع األجور والوظائف مدفوعة
األجور عامال مهيمنا».
ويسلط ذلك الضوء على أهمية سياسات من قبيل احلد األدنى من
األجور املعيشية ،وتوفير احلماية من الفصل التعسفي ،ومؤسسات
املساومة اجلماعية القوية .وقد دعت بعض املؤسسات الدولية إىل
تخفيف القواعد التنظيمية واملؤسسات املعنية بسوق العمل بناء على
افتراض ال أساس له هو وجود عالقة سالبة قوية ومنتظمة بين مستوى
التنظيم والتوظيف.
واضطلع البنك الدويل ،الذي خصص تقريره الرائد «التنمية العاملية
لعام  »2013ملوضوع الوظائف ،بمراجعة واسعة للدراسات
االقتصادية األخيرة املعنية بتأثير التشريعات واحلدود الدنيا من
األجر على حماية الوظائف .وخلص التقرير إىل أن «معظم تقديرات

التأثيرات [املترتبة على القواعد التنظيمية للعمل] على مستويات
أيضا
التوظيف غالبا ما تكون غير مهمة أو حمدودة ».ووجد التقرير
ً
أنه «من الواضح أن االحتادات واملساومة اجلماعية لها تأثير معادل
على فروق الدخل».
وقد كانت السياسات التي تسعى إىل حترير أسواق العمل وإضعاف
املساومة اجلماعية سمة مهمة لبعض برامج ضبط األوضاع التي
يدعمها صندوق النقد الدويل ،وعلى األخص يف فترة ما بعد األزمة
العاملية األخيرة يف جنوب وشرق أوروبا .وقد شهدت بعض البلدان

من غير املقبول أن تمر ست سنوات
أخرى من الركود العاملي يف توظيف
العمالة.
تراجعا يف األجور احلقيقية وانخفاضا هائل يف التغطية التي توفرها
املساومة اجلماعية.
وقد كان التأثير الفوري تراجعا حادا يف الطلب احمللي ،مما كثف
تأثير السياسات التقشفية على الركود وأسهم يف بلوغ مستويات
البطالة  %25أو أكثر يف بعض البلدان .وهناك دالئل على أن التفاوت
قد زاد يف تلك البلدان وأنه سيسوء يف املستقبل .وقد كان العمل املنظم
أقوى كيان مؤيد للحماية االجتماعية الشاملة والضرائب التصاعدية
— وستكون إلضعاف دوره آثار ليس فقط على مستويات األجور وإنما
أيضا على سياسات إعادة توزيع الدخل التي يمكن أن تكون بالغة األثر.
ً
لقد حان الوقت إلعادة  برنامج العمل العاملي إىل مساره ،بجعل
خلق الوظائف األولوية األوىل .ومن غير املقبول أن تمر ست سنوات
أخرى من الركود العاملي يف توظيف العمالة ،مصحوبا بكساد ال ريب
فيه يف بعض البلدان.
ووفقا الستطالع الرأي العاملي الذي أجراه االحتاد الدويل لنقابات
العمال ،يريد الناس يف جميع أنحاء العامل من حكوماتهم أن تكون
نشطة .إنهم يريدون حكومات تروض قوة الشركات ( )%62وتتصدى
لتغير املناخ (.)%73
وتوجد لدى حركة العمل العاملية رؤية واضحة بشأن العمل
الذي يتعين القيام به ،وهو رفع األجور وزيادة احلماية االجتماعية،
وترويض قوة الشركات ،والقضاء على عبودية األجور ،وتأمين العدالة
املناخية واحلوكمة االقتصادية اجليدة .ودعم ذلك كله بالوظائف،
الوظائف ،الوظائف.
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