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زيادة حصة العمل يف الدخل هي العامل احملفّز األساسـي لالنتعـاش                
  االقتصادي والعمالة على املستوى العاملي

يهّدد استمرار ضعف االقتصادات املتقدمة آفاق انتعاش االقتصاد العـاملي، مبـا أن               
لـت  وقد ظ . الطلب احمللي للبلدان النامية ليس بالقوة اليت تكفي لدعم مسار منوها احلديث           

البلدان النامية منذ فترة حمرك االقتصاد العاملي، ولكن مع انعدام التحّسن يف طلب األسـواق               
ففي معظم أحناء العامل املتقدم، ُيعترب      . التقليدية يف الشمال، أخذ جهد االنفصال يفقد مفعوله       

ضـوح  التقشف املايل أمراً ال غىن عنه لتحقيق النجاح يف األجلني املتوسط والطويل، رغم و             
غري أن العوامل املسّببة لقتامة التوقعات الفورية والقصرية األجل املتعلقة . عدم جناحه حىت اآلن

بل العكس هـو    . باالقتصاد العاملي لن جتعل التوقعات الطويلة األجل ُمبهجة بصورة تلقائية         
ـ           : الصحيح يف الواقع   ستقبل فكلما ازدادت قتامة األجل القصري، زاد التأثري السليب علـى امل

  .وزادت اآلثار غري املباشرة السلبية على البلدان األخرى، الكبرية والصغرية على حد سواء
ويف ظل استنفاد السياسة النقدية واإلعاقة السياسية لتطبيق سياسة مالية حلفز النمـو             

وقد أوضح األونكتاد   . تشتد احلاجة إىل حتليالت جديدة وأدوات جديدة للخروج من املأزق         
 أن املأزق الراهن يرجع بصورة رئيـسية إىل اخـتالل أداء            ٢٠١٢ير التجارة والتنمية    يف تقر 

فالبطالة بالغة االرتفـاع لكـن األجـور        . أسواق العمل يف االقتصادات الصناعية الرئيسية     
واُألسر املعيشية اليت ترزح حتت وطأة البطالة واخنفاض األجور ال تستطيع زيـادة             . منخفضة

شركات، فبالرغم من متتعها مبستويات أرباح وموارد نقدية مرتفعة، ُتحجم          استهالكها؛ أما ال  
ومـع  . عن زيادة االستثمار، يف ظل اخنفاض استغالل الطاقة باإلضافة إىل ضعف التوقعات           

بلوغ معدالت البطالة أعلى مستوياهتا وبلوغ حصة األجور يف الدخل القومي أدىن مستوياهتا             
أسـواق  " انتفت مصداقية الترنيمة املنتشرة على نطاق واسع جلعل          منذ احلرب العاملية الثانية،   

سعياً لتنشيط االقتصادات العليلة، وينبغي أن تقوم احلكومات بدالً مـن           " العمل أكثر مرونة  
  . ذلك بوضع سياسات فعالة للدخل

  تراجع توقعات الدخل ُيقّيد الطلب احمللي    
ة عن الزيادة يف اإلنتاجية مسة بارزة       ظل انكماش األجور وختلف منو األجور احلقيقي        

من مسات النمو االقتصادي يف معظم بلدان العامل يف السنوات الثالثني املاضية، وخباصـة يف               
غري أن الرواتب الضخمة اليت حتصل عليها قلة من الناس واليت تعكس            . االقتصادات املتقدمة 

 إىل استثمار مستدام بشكل متزايـد يف        اجتاهاً عاماً حنو زيادة األرباح وزيادة التفاوت مل تؤد        
ويف البلدان املتقدمة، اخنفضت حـصة      . رأس املال الثابت، كما توحي به النظرية االقتصادية       

 وبداية األزمـة املاليـة      ١٩٨٠دخل العمل خبمس نقاط مئوية أو أكثر يف الفترة ما بني عام             
 واضـحاً للعقـد االجتمـاعي       ويف بعض االقتصادات الرئيسية، شكّل ذلك انقالباً      . العاملية

والتوافق الذي مت مع العمالة املنظمة يف فترة ما بعد احلرب، وعلى أساس أن األجور احلقيقية                
  . ستزيد بالتوازي مع منو اإلنتاجية، ما ُيدّعم الطلب احمللي لألسر املعيشية



UNCTAD/PRESS/PB/2012/2 

GE.12-52043 2 

وهكذا، مل يكن من املفترض، وفقاً للنظرية اليت هيمنت على الفكـر االقتـصادي                
غـري أن هـذا     . طوال عقود، أن تقترن الزيادة احلادة يف البطالة بأجور منخفضة أو متناقصة           

فبينما هبطـت األجـور يف      . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨حدث حتديداً يف أثناء األزمة املالية لعامي         ما
االقتصادات املتقدمة إىل أدىن مستوياهتا خالل ستة عقود، ارتفعت البطالة مبعدل غري مألوف             

  ).١انظر الشكل ( يف املائة ٩ بعد احلرب العاملية الثانية بلغ يف فترة ما
  ١الشكل 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة ـاد، استناداً إىل قاعدة البيانـات اإلحـصائي       ـة األونكت ـحسابات أمان   :املصدر
OECD Stat Extracts  ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وقاعدة

  . للمفوضية األوروبية Annual Macro-economic (EC-AMECO)بيانات 
العـاملني  أجور  وُحسبت  .  الشرقية ال تشمل البلدان املتقدمة بلدان أوروبا       :مالحظة

وهناك انقطـاع يف    . كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل بتكلفة العوامل       
  . بسبب إعادة توحيد أملانيا١٩٩١عام 

EMPLOYEE COMPENSATION AND UNEMPLOYMENT 
RATE IN DEVELOPED COUNTRIES, 1970-2011
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ت األجور عن اإلنتاجية لعدة سنوات      ففي الواليات املتحدة، على سبيل املثال، ختلّف        
مبعدل يضاهي يف حدته علـى       ٢٠٠٨األزمة املالية يف عام      البطالة ارتفعت عند اندالع      لكن

غـري أنـه إذا     . البطالة يف فترات الركود السابقة، واستمرت أكثر من ذي قبل         األقل معدل   
اً عن اإلنتاجية، فـإن  رغم ختلف األجور احلقيقية كثريكانت زيادة البطالة بشكل حاد ممكنة       

الطلب على اليت يفترض مبقتضاها أن يؤدي اخنفاض األجور إىل خلق    الرابطة السوقية البسيطة    
يف الواقع على األجور، لكن اخنفاض األجور ُيحدث تضغط املرتفعة فالبطالة  . العمل ال تنطبق  

. تهالك والطلب النهائي  مزيداً من التخفيضات يف العمالة، نظراً ملا يؤدي إليه من تناقص االس           
التأثري الفـوري   البطالة املرتفعة تواصل ضغطها على األجور يأيت بنتائج عكسية، ألن           ترك  و

  .مسية هو هبوط يف طلب اُألسر املعيشيةاالهلبوط األجور 
هبوط األجـور، يـنخفض     فعند  : يشكل تسلسل األحداث عنصراً حاسم األمهية     و  

ولن . ي أثر إجيايب آخر، مثل إحالل العمل حمل رأس املال         الطلب احمللي بالتأكيد قبل ظهور أ     
يؤدي هبوط األجور حىت إىل ارتفاع األرباح إذا ما اخنفض الطلب أوالً وأدى إىل اخنفـاض                

وتستطيع احلكومة وحدها، بتطبيق تدابري ُمحفزة للطلب، تعويض اهلبوط         . استغالل الطاقات 
  ".جور املرنةاأل " ليف الطلب الناشئ من سوق العمل نتيجة 

ومن املفارقات أنه بينما قامت احلكومات بصورة متكررة بعمل املـصارف كمـالذ               
، العكسيأخري، يرفض الكثريون ليس فقط دور صاحب العمل األخري، بل يذهبون يف االجتاه              

ومنـذ بدايـة األزمـة، نّبـه     . حدود قصوى لفاتورة األجوربوضع ويوصون بتخفيضات أو   
وهذه الرسالة أيدها مؤخراً عدد     . املايلالتقشف  خلق فرص العمل يتعارض مع      األونكتاد إىل أن    

اليت ختشى أن تؤدي تدابري التقشف اليت تقوم احلكومات         ) ٢٠١٢(كبري آخر، مشل اليونيسيف     
ببحثها يف شىت أحناء العامل إىل تأخري انتعاش سوق العمل وتفاقم التكاليف البـشرية الباهظـة                

وخيلص استعراض اليونيسيف للتقارير القطرية لصندوق النقد الدويل إىل أن          . لألزمة االقتصادية 
الفترة املمتدة  يف  يف ختفيضات األجور أو تعيني حد أقصى هلا         نظر   بلداً متقدماً ونامياً     ٧٣هناك  

 ما ميكن   ، بلداً إنفاقه العام   ١٣٣أن خيفِّض   يف الوقت ذاته    وُيتوقع  . ٢٠١٢ و ٢٠١٠بني عامي   
  . مزيد من اآلثار املباشرة وغري املباشرة على العمالة واألجورأن يؤدي إىل 

" القدرة التنافـسية الدوليـة    "هذه التدابري مبحاوالت حتسني     جيري ربط   وكثرياً ما     
للتطبيق على مستوى الشركات، بل     صاحل  غري أن مفهوم القدرة التنافسية هو مفهوم        . للبلدان

ولئن كان باستطاعة مجيع البلدان حتسني أداء إنتاجيتـها وزيـادة           . واألهم أنه مفهوم نسيب   
إىل دخول سكاهنا، فإن حماولة اجلميع حتسني القدرة التنافسية بتخفيض األجـور بالنـسبة              

  . اوية اهلسباق حقيقي حنويف  -الوطنية ستنتهي حتماً بإفقار عام اإلنتاجية 
وقد .  الدرس بعدواالسياسات االقتصادية العاملية مل يستخلصمسي ارومن املؤسف أن    

من املغـاالة يف  ) ٢٠١١( Policy Brief No. 24منشور  و٢٠١١حذر تقرير التجارة والتنمية 
حـدوث  التفاؤل بشأن قدرات مستثمري القطاع اخلاص واملستهلكني على التعايف يف حالة            

وتثبت السلسلة األخرية لتوقعات النـاتج      .  ظل مناخ اقتصادي بالغ اهلشاشة     انكماش مايل يف  
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وتوقّع العودة إىل الركود العاملي أن بعض األفكار،        اليت خفضت بشكل مؤمل     احمللي اإلمجايل   
وأدلة عملية  بالتصديق  للتقشف، تعكس أماين وليس نظرية جديرة       " اآلثار غري الكيرتية  "مثل  
بنمو العمالة، تشري األدلة إىل وجود عالقة قوية متباَدلة بينه وبـني منـو              فيما يتعلق   ف. مقنعة

الدخل اإلمجايل، كما تشري إىل وجود عالقة قوية متباَدلة بني النمو يف رأس املـال الثابـت                 
يوجد ،   العملي ويف الواقع ). ٢؛ وانظر الشكل    ٢٠١٢األونكتاد،  (اإلمجايل والنمو يف العمالة     

فالشركات تستثمر  . ميكن أن حيل أحدمها حمل اآلخر     أس املال ولكن ال     العمل ور تكامل بني   
  .يف العمل ورأس املال عند زيادة الطلب، وتسحب استثماراهتا يف كليهما عند هبوط الطلب
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نظمة التعاون مل OECD Stat Extractsحسابات أمانة األونكتاد، استناداً إىل قاعدة البيانات اإلحصائية   :املصدر
 للمفوضية Annual Macro-economic (EC-AMECO)والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وقاعدة بيانات 

  .Historical Statistics of Japan, Statistical Bureau األوروبية؛ و
  .ال تشمل البلدان املتقدمة بلدان أوروبا الشرقية  :مالحظة

GROWTH OF EMPLOYMENT AND REAL GDP IN DEVELOPED 
COUNTRIES, 1971-2011, 1971-2011
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يدية اليت تذهب إىل أن العمالة ميكـن أن         وهذا الدليل يدحض بوضوح احلجة التقل       
غري أن مرونة   . تكون مرتفعة عند أي معدل منو إذا كانت سوق العمل تتميز باملرونة الكافية            

أسواق العمل يف املرحلة الراهنة ميكن أن تنطوي على هبوط األجـور واخنفـاض الطلـب                
وسوف يتسبب يف   . د وهو مسار سيؤدي بال شك إىل تفاقم عدم استقرار االقتصا          - الكلي

واستبعاد الطلب . تعميق الركود، ويؤدي إىل اخنفاض العمالة والضغط على األجور من جديد   
كعامل حاسم األمهية لالستثمار الذي يقوم به منظمو املشاريع خطأ فادح ويعين فشل دائـم            

 وباملثل، عندما اخنفضت الضرائب على الشركات يف الفترة مـا بـني           . للسياسة االقتصادية 
فالشركات . ، مل يرتفع تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل، بل اخنفض         ٢٠٠٥ و ١٩٨٢ عامي

اليت لديها حجم ضخم من األرباح ورؤوس األموال لكنها تواجه نقصاً يف الطلب ال تقـدم                
  . على زيادة مشاركتها يف األنشطة اإلنتاجية اليت ختلق فرص عمل

  منها سياسات األجور وأسواق العملإعادة التوازن وتعزيز الطلب، بوسائل     
جيب أن تشكل إعادة توازن توزيع الدخل هدفاً رئيسياً من أهداف السياسة العامـة       

فالنمو غري املنصف من حيث التوازن بـني        . للبلدان املتقدمة والبلدان النامية على حد سواء      
وظة ومكافآت بالغة   العمل ورأس املال، أو الذي يؤدي إىل مكافآت بالغة االرتفاع لقلة حمظ           

ال ميكن أن يكون مستداماً يف األجل       )  يف املائة  ٩٩ما ُيطلق عليه تعبري     (االخنفاض للجماهري   
فاألسر املعيشية العاملة هي أهم مستهلك واالستهالك اخلاص هو العنصر الرئيـسي            . الطويل

ولـذا،  . جيـة للطلب احمللي املستدام؛ وال ميكن التخلي عن هذه األسر املعيشية بصورة منه           
وينبغي أن تستكمل السياسات النقدية     . غىن عن سياسات األجور الداعمة للعمالة والنمو       فال

يزداد هذا  و. واملالية بسياسات للدخول إذا ما كان ميزان القوى يف سوق العمل غري منصف            
 أن تلعـب    فقدرة هذه البلدان على تعزيز منو اإلنتاجية ال ميكن        . األمر أمهية يف البلدان النامية    

دوراً مفيداً لالقتصاد ككل إال بإتاحة الفرصة جلميع قطاعات اجملتمع لالستفادة مـن عائـد              
  .حتسني تقسيم العمل

  :وتشمل مبادئ السياسات العامة املالئمة ما يلي  
وأن تقوم بدالً من ذلـك      " أسواق العمل املرنة  "ينبغي أن تقاوم احلكومات ترنيمة       •

 بوضع سياسات فعالة للدخول؛

ينبغي اختاذ التدابري اليت تسمح بزيادة متوسط األجور االمسية بنفس معـدل زيـادة              •
متوسط اإلنتاجية مضافاً إليها معدل التضخم املستهدف الذي حتـدده احلكومـة            

 املصرف املركزي؛ أو
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ميكن أن تساهم آليات املساومة اجلماعية يف حتقيق ذلك، مدعومـة بالتوصـيات              •
عامة اليت تضعها احلكومة لتعديالت األجور، عن طريق احلد         املبادئ التوجيهية ال   أو

 األدىن لألجور على سبيل املثال؛

ميكن استخدام أدوات أخرى أيضاً لتصحيح ميزان نتائج األسواق، ويشمل ذلـك             •
 خلق فرص عمل حكومية إضافية، وفرض الضرائب التصاعدية؛

سلع واخلدمات األساسية بدور ميكن أن يقوم اإلنفاق العام الرامي إىل حتسني توفري ال      •
 .مساعد أيضاً، بتوفري قناة ثانوية إلعادة التوزيع

 ٢٠١٢ولالطالع على مزيد من التفاصيل انظر األونكتاد   
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  النقاط الرئيسية    
ل القومي أدىن مستوياهتا منذ احلرب العامليـة الثانيـة          بلغت حصة األجور يف الدخ     •

 وبلغت البطالة أعلى مستوياهتا؛

تشكل األسر املعيشية العاملة أهم مستهلك يف االقتصاد لكنها يف ظل هذا الـضغط              •
 تستطيع االستهالك بدرجة تكفي لدعم االنتعاش االقتصادي؛ ال

وأن تقوم بدالً من ذلـك      " رنةأسواق العمل امل  "ينبغي أن تقاوم احلكومات ترنيمة       •
 بوضع سياسات فعالة للدخل؛

إن حماوالت البلدان حتسني القدرة التنافسية عن طريق ختفيض األجور بالنـسبة إىل              •
  . يف سباق حقيقي حنو اهلاوية-اإلنتاجية لن حتدث سوى إفقار عام 

        


