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اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بتعزيز
بيئة اقتصادية مواتية على مجيع املسعتو ت
دعماً لتنمية شاملة ومستدامة ،وتعزيز التكامل
والتعاون يف امليدان االقتصادي
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جنيف 25 ،و 2٦شباط/فرباير 2٠١٩
البند  3من جدول األعمال املؤقت

الس ع ل الععن أكععس من تس ع عا سياسععات العمععل واالقتصععاد الكل ع يف
ُ
حتقيق مهداف التنمية املستدامة
مذكرة مس ممانة األونكتاد

موجز تنفيذي

تشكل خطة التنمية املستدامة لعام  2٠3٠أكثر الربامج طموحاً على اإلطالق من
بني مجيع الربامج اليت وضعها اجملتمع الدويل لنفسه .وقد ساعدت أيضاً على التوعية ابلطابع
املعقد واملرتابط لتحدي التنمية املستدامة .ومع ذلك ،تفتقر خطة عام  2٠3٠خلطاب ميكن
أن يضع إطاراً للمقرتحات السياساتية واإلصالحات املؤسسية ،وتعوزها من مث بعض الروابط
االقتصادية الرئيسية ،بدءاً بسبل إسهام سياسات العمل واالقتصاد الكلي يف حتقيق أ هداف
التنمية املستدامة.
وتسلط هذه املذكرة الضوء على بعض أهم قضماا االقتصماد الكلمي الميت قمد ير م
واضعو السياسات يف حبثها واملضي يف مناقشتها خالل الدورة الثالثة الجتماع اخلرباء املتعدد
السممنوات املع ممز بتعزيممز بيا ممة اقتصممادية مواتي ممة عل ممى مجيممع املس ممتوات دعم ماً لتنميم مة ش مماملة
ومسمتدامة ،وتعزيمز التكامممل والتعماون يف امليممدان االقتصمادي مممن أجمل وضممع خارطمة طريممق
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
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موالً -مقدمة
 - ١تشكل خطة التنمية املستدامة لعام  ،2٠3٠مبا فيها اهلدف  ١7من أهداف التنميمة
املستدامة والغاات واملؤشرات املرتبطة به ،أكثمر المربامج طموحماً علمى اإلطمالق ممن بمني مجيمع
المربامج المميت وضمعها اجملتمممع المدويل لنفسممه .وقمد سمماعدت اخلطمة علممى التوعيمة ابلطممابع املعق مد
واملرتابط لتحدي التنمية املستدامة ،لكنها تفتقر إىل خطاب ميكن أن يضمع إطماراً للمقرتحمات
السياساتية واإلصالحات املؤسسية ،وتعوزها ممن مث بعمض المروابط االقتصمادية الرئيسمية ،بمدءاً
بسبل إسهام سياسات العمل واالقتصاد الكلي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 - 2وهتدف هذه املذكرة إىل تسليط الضوء على بعض أه قضاا االقتصاد الكلي اليت قد
ير واضعو السياسات يف حبثهما واملضمي يف مناقشمتها خمالل المدورة الثالثمة الجتمماع اخلمرباء
املتعدد السنوات املعز بتعزيز بياة اقتصادية مواتيمة علمى مجيمع املسمتوات دعمماً لتنميمة شماملة
ومستدامة ،وتعزيز التكامل والتعاون يف امليدان االقتصادي من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة.
 - 3واستناداً إىل حبوث األونكتاد السابقة(  ،)١تنطلق هذه املذكرة من مالحظة مفادهما أن
توفري ما يكفي من الوظائف اجليدة أمر ال بد منه لتحقيق خطة عام  .2٠3٠ويف االقتصادات
املتقدمة والنامية علمى حمد السمواء ،ال شمك يف أن ارتفماع مسمتوا العمالمة همو أحمد أهم طمرق
التقليل من التفاوت والتخفيف من وطأة الفقر ،ألنه يرفع دخل األجور ويعمزز الطلم الكلمي
ويقاوم الضغوط االنكماشية .زد على ذلك أن العمل الالئق ،الذي ينطوي على آاثر اجتماعية
ومدنية وإبداعية ،عنصر أساسي يف إقامة جمتمع شامل للجميع .وتؤدي خطة للعمالة الكاملة،
بزادة الطل الكلي العاملي ،إىل إعادة تنشيط التجارة العاملية واستعادة توازهنا ،وتساعد على
درء خطر التهديدات احلمائية .وهلذه األسباب مجيعاً ،دأب األونكتاد علمى المدعوة إىل وضمع
مؤسسات وسياسات نشطة يف جمال سوق العمل مكيفة مع احتياجات البلد وظروفه اإلمنائية.
 - 4وملمما كانممت أسم مواق العمممل مرتبط ممة بس مواق أخممرا ،بط ممرق ش م  ،وجم م إدممما تل ممك
السياسات يف إطار أوسع لالقتصاد الكلي ،ألن نتائجها تتوقف أساساً على مستوا االستثمار
اخلما يف الطاقمة اإلنتاجيمة احلقيقيمة ،المذي يتوقممف بمدوره علمى توقعمات الطلم وممدا ت موافر
التمويل وتكاليفه ووجود قطاع عام قوي .وتؤثر األجور يف أرابح الشركات من انحية التكاليف
وم ن انحية الطل على السواء ،ويقرتن ذلك آباثر يف االستثمار يف الطاقة اإلنتاجية احلقيقية.
ويؤدي هذا بدوره إىل تبعات يف الطل على اليد العاملة .وعموماً ،كلما اقرتبت االقتصادات
مممن العمالممة الكامل ممة وارتفعممت تكمماليف األج ممور ،زاد الطل م الكلممي أيضم ماً ،وأسممهمت م ممن مث
االستثم ارات اجلديدة يف دفع عجلة التقدم التقز ومنو اإلنتاجية.
__________

(  )١فيما يلي منشورات األونكتاد اليت تشكل أساس احلجج الواردة يف الفصل  2من هذه املذكرة :األونكتاد، 2٠١٠ ،
تقريممر التجممارة والتنمي ممة ،2٠١٠ ،العمالممة والعوملممة والتنمي ممة (منشممورات األم م املتح ممدة ،رق م املبي ممع ،A.10.II.D.3
نيويممورو وجنيممف)أل واألونكت مماد ،2٠١٦ ،تقريممر التجممارة والتنمي ممة :2٠١٦ ،حتممول هيكلممي م ممن أجممل منممو ش ممامل
ومسممتدام (منشممورات األمم م املتحممدة ،رقم م املبيممع  ،A.16.II.D.5نيويممورو وجني ممف)أل واألونكتمماد ،2٠١7 ،تقري ممر
الت جمارة والتنميممة :2٠١7 ،ممما بعممد التقشممف  -حنممو صممفقة عامليممة جديممدة (منشممورات األم م املتحممدة ،رق م املبيممع
 ،A.17.II.D.5نيويورو وجنيف).
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ممري أن السياسممات ال مميت تسمماعد علممى االقم مرتاب مممن العمالممة الكامل ممة والعمممل الالئ ممق
-5
ال ميكن أن تنجح إال يف بياة عاملية سليمة ومستقرة .لكن النظام النقدي العاملي احلايل أعاق،
يف كثري من األحيان ،اسرتاتيجيات الت نمية ،بل وتسب يف أزمات طويلة األمد يف البلدان النامية
والبلدان املتقدمة على حد السواء .وأضحت األولوات الوطنية من األمور الثانوية بسب سيطرة
رأس املال األجنيب ،مبا يف ذلك تدفقات االستثمار األجنيب املباشر واحلوافظ املالية القائمة على
املضاربة ،واحلاجة الضم نية إىل عمالت احتياطية للمعامالت الدولية والتأمني .ويف ٍ
سياق تغ لُ
عليه تدفقات رؤوس األموال الدولية ،يصبح تعزيز االستثمار اإلنتاجي وحتديد األجور العادلمة
مقيدة من الناحية العمليمة بتغمري ممزا وتوقعمات املسمتثمرين
وزادة احلماية االجتماعية عناصر َّ
املاليني الذين ميكن أن تُسب عملياهت تقلبات كربا واختالالت مستمرة يف أسعار الصرف.
وت ممؤدي التقلب ممات يف أسم ممعار الص ممرف ب ممدورها إىل ديناميم ممات تزع ممزع اس ممتقرار األداء التجم مماري
وميزانيمات املؤسسممات اةليممة ،فيصممبح مممن الممالزم إدخممال املزيممد مممن التعممديالت علممى الطل م
واالستثمار والعمالة على الصع يد اةلي .ولذلك ال منا من إعادة النظر يف الرتتيبات التجارية
واملالية الدولية عند رس سياسات العمالة لدع أهداف التنمية املستدامة.
ماء عل ممى ه ممذه احلق ممائق النمطي ممة ،تش ممرع ه ممذه امل ممذكرة يف دراس ممة بع ممض العالقم ممات
 - ٦وبن م ً
األساسية بني النمو واالستثمار واإلنتاجية والعمالة واألجور .وتذه إىل أن نتائج سوق العمل
ري املرضية تعزا على األرجح إىل نقص االستثمار يف الطاقة اإلنتاجية احلقيقية وقلة منو األجور
أكثر مما تعزا إىل نقص املرونة يف أسواق العمل واالستعاضة عن العمل برأس املال .ومل حتقق
فرتة العوملة املفرطة ،اليت ركزت على حترير أسواق العمل لزادة املرونة يف األجور التعاقدية وشروط
العمالة ،النتائج املوعودة من حيث أداء سوق العمل .واملطلوب يف هذا الصدد هو جمموعة من
االقرتاح ممات البديل ممة تم م نرد مبزي ممد م ممن التفصم مميل أدانه .وعت ممت امل ممذكرة بتق ممد بع ممض التوصم مميات
السياساتية اليت تشري إىل املهام اليت تنتظر واضعي السياسات ،وطنياً ودولياً.

اثنياً -إمهال دور الطلب الكل يف خلق فرص العمل
ملف  -مغالطات جانب العرض
 - 7يعتقد معظ الناس أن احلصول على "وظيفة جيدة" هو السبيل إىل حياة أفضل ،وأن
إاتحة هذه الوظائف أمر أساسي لبناء اقتصاد شامل للجميع .وترتبط الوظا ئف اجليدة ابلعمل
الالئق ،وعادة ما تكون يف القطاع الرمسي ،حيمث األجمور أعلمى والرتقمي الموظيفي أسمهل منماالً
وظمروف العممل أفضمل تنظيمماً .ويف سمياق التنميمة ،يمرجح أن تكمون همذه الوظمائف يف القطمماع
الصناعي أكثر منها يف قطاعي الزراعة أو اخلدمات.
 - 8ويرا هنج االقتصاد اجلزئي السائد أن سب نقص هذه الوظائف ،وابلتايل وجود يمد
ال أو معمدل بطالمة كبمري أو متزايمد ،همو أن األجمور احلقيقيمة
عاملمة ال تُسمتخدم اسمتخداماً كمام ً
مرتفعة جداً أو تتزايد بسرعة شديدة للغاية .وميكن أن يعزا ذلك إىل عوامل ش  ،مثل وجود
نقاابت قوية ،أو االرتفاع املفرط يف احلد األدىن القانوين لألجور ،أو عوائق قانونية أخرا ،حتول
دون تدين األجور مبا فيه الكفاية الستيعاب العرض املتاح من اليد العاملمة وحتُمول دون حتقيمق
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الشركات األرابح الكافية اليت تشجعها علمى االسمتثمار يف األنشمطة الميت ميكمن أن تولمد فمر
عمل جديدة.
 - ٩وتُعقد هذه الصرامة يف سوق العمل أيضاً إدخال تعديالت سلسة ملواجهة الصدمات
االقتصمادية اخلارجيمة ،مثممل الصمدمات املرتبطممة ابلتكنولوجيمات اجلديممدة أو بمدخول اقتصممادات
كربا يف النظام التجاري العاملي ،مما يؤدي إىل نتائج متفاوتة يُعتقد أن التعامل معها بفعالية
ال ميكن أن يتحقق إال ابملز بني التحرير والتدري .
 - ١٠وينطوي هذا النهج على مواطن ضعف شديد يف التحليل .فعلى وجه اخلصو  ،لكي
تكون األسعار واملنافسة عاملني للتوازن والتحفيز على السواء ،جيم أن يكمون جانبما العمرض
ال أحدمها عن اآلخر .ولكن ح وإن كان األمر كذلك على صمعيد
والطل يف السوق مستق ً
ا القتصاد اجلزئي ،فإنه ال ينطبق ابلضرورة على صعيد االقتصاد الكلي .وتنطبق مغالطة التعمي
بصفة خاصة على سوق العملأل فخفض األجور ميكن أن يكون أمراً معقوالً ابلنسبة إىل الشركة
منتج بعينهأل لكن إذا اتبعت مجيع الشركات هنج ًا مماث ًال
اليت تسعى إىل تقليص تكاليف صنع َ
اخن فض الطل الكلي الذي تتلقاه كل شركة على منتجاهتا .وبدالً من ذلك ،يرتبط منو العمالة
عادة بنمو الطل الكلي والناتج الكلي .وزادة الطل الكلمي أو عمدم زادتمه مبما يكفمي خللمق
العمالة الصافية يرتبط ارتباطاً حامساً بتوزيع مكاس منو اإلنتاجية ،الذي يتأثر بدوره ابلغ ا ألثر
خبيارات السياسة العامة.
 - ١١م م ممري أن األدلم م ممة الم م مميت تم م ممربط هزالم م ممة أداء سم م مموق العمم م ممل وانعم م ممدام املسم م مماواة ابلتجم م ممارة
أو ابلتكنولوجيا ما زالت أدلة ري قاطعة ،وهو ما يُعزا يف جزء منه إىل انعدام تطابق مباشر بني
حج التغريات يف هذين اجملالني على مدا العقمدين املاضميني ومنمط تمدمري الوظمائف يف قطماع
الصمناعات التحويليمة(  .)2ويتضمح ذلمك بصمفة خاصمة ممن األدلمة املتموفرة منمذ عهمد قريم علممى
تبماطؤ منممو اإلنتاجيمة ،وتفمماوت شممديد يف املكافمحت يمُ نمرجح كفمة مممن ه م يف قممة سممل الممدخل.
وعالوة على ذلك ،يعكس ارتفاع معدالت التفاوت أيضاً اتساع الفوارق يف األجور بني ذوي
املؤهالت التعليمية املتشاهبة(  .)3وأدت هذه االختالفات إىل تفسري التفاوت املتزايد بتفسريات
خمتلطة جداً ،تشممل التغيمريات املؤسسمية يف أسمواق العممل ،والتغيمريات يف سياسمات االقتصماد
الكلي ،وتغري أوجه التفاعل بني التجارة والقطاع املايل.
 - ١2ري أن مناقشة مسألة ‘ التجارة مقابل التكنولوجيا‘ ساعدت على تسليط الضوء على
الدور احلاس الذي تلعبه العمالة يف تعزيز االقتصادات الشاملة للجميع ،وال سيما ابلنظر إىل أن
عدداً متزايداً من األسر املعيشية أصبح يشعر على حنو متزايد ابلقلق من أن الوظائف املستقرة
املرتفعة األجور والالزمة لضمان منط عيش الطبقة املتوسطة قد اختفت ابلفعل يف االقتصادات

__________

( )2

L Mishel, H Shierholz and J Schmitt, 2013, Don’t blame the robots: Assessing the job polarization
explanation of growing wage inequality, Working Paper, Economic Policy Institute–Centre for

( )3
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.Economic Policy Research
L Mishel, 2011, Education is not the cure for high unemployment or for income inequality,

.Briefing Paper No. 286, Economic Policy Institute
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املتقدمة ،وما فتات تبعد أيضاً عن متناول الفاات اليت تطمح إىل أن تصمبح جمزءاً ممن الطبقمة
املتوسطة يف العديد من االقتصادات الناشاة( .)4
 - ١3ويف البياة العاملية املعاصرة ،أدت اخليارات السياساتية السائدة ،مقرتنة بقوا التكنولوجيا
والتغيري اهليكلي ،إىل احلد من توافر الوظائف ،وال سيما الوظائف اجليدة ،قياساً إىل اليد العاملة
وسعت السياسات اليت اعتُمدت خالل فرتة العوملة املفرطة إىل إبقاء األجور منخفضة
املعروضةَ .
وأسممهمت يف ترمج ممة مكاس م اإلنتاجي ممة إم مما إىل زادة يف دخممل رأس امل ممال أو إىل اخنف مماض يف
األسعار .ري أن إبقاء األجور منخفضة لتوليد قدر أكرب من األرابح أدا إىل نتائج عكسية،
تتقو القدرة الشرائية لدا أصحاب األجور ،لن يزداد الطل اةلي مبا يكفي لتمكني
إذ ما مل َّ
أصحاب رؤوس األموال من االستفادة القصوا من قدراهت اإلنتاجية ،ومن مث ترمجة مكاس
اإلنتاجية إىل أرابح .ومل يتحقق التوازن إال بتزايد حج ديون األسر املعيشية والشركات ،األمر
الذي أسه يف اتساع رقعة التفاوت وزادة االضطراب يف االقتصاد العاملي .وعالوة على ذلك،
عنمدما تممؤدي االخممتالالت المميت تغممذيها الممديون إىل أزم مة اقتصممادية ،تظممل اسممتجابة سياسممات
االقتصاد الكلي دائماً هي التقشف ،مما يفضي إىل مزيد من اآلاثر الضارة بظروف سوق العمل.

ابء  -القيود اخلارجية
 - ١4شهد جمال العمرض يف البلمدان الناميمة احنرافماً شمديداً عمن مسماره ،إذ دعمت املناقشمات
املتعلق ممة ابلسياسم ممات يف العق ممود األخم ممرية إىل إض ممفاء املرونم ممة عل ممى سم مموق العم ممل مب م موازاة دع م م
اسرتاتيجيات النمو الذي تقوده الصادرات .ويتأكد ابلتايل ،لدا قياس قطاع معني على مقاول
واحد ،مث قياس االقتصاد بكمله على ذلك القطماع ،أن ممكمان أي بلمد أن قمق منمواً مرتفعماً
ابس ممتمرار ع ممن طري ممق خف ممض األج ممور وحتفيم ممز الص ممادرات الص ممناعية ،وحم م إذا وص مملت تلم ممك
الصادرات إىل مستوا مستقر ،يظل ممكان البلدان احلفاظ على النمو السريع بتوسيع نطاق
الصمادرات ليشمممل اخلمدمات املنخفضممة األجمر .ممري أن جمز فوائممد إضمفاء املرونممة علمى سمموق
العمل يف البياة الدولية يتطل حتريراً اتماً للتجارة يف السلع واخلدمات( .)5

 - ١5وينطموي همذا التعليممل علمى افرتاضممني أساسميني ابلغمي األمهيممة .فأمما األول فمفمماده أن
االقتصاد العاملي عبارة عن سوق تنافسية متامماً ،لميس فيهما هياكمل احتكاريمة أو هياكمل تتميمز
ابحتكار القلة حتدد األسعار واحلصص السوقية ،وليس فيها مزاا ري مستحقة لالبتكارات ال يت
تدخل إىل السوق قبل ريها ،وهي سوق تتس بتقاس التكنولوجيا ،وإمكانية توزيع املوارد توزيعاً
كامالً ،ويضطر فيها املنتجون إىل نقل املكاس إىل املستهلكني بفضل تنافسية األسعار .لكن
تقمارير األونكتماد احلديثمة تبممني أن همذه العناصمر مجيع ماً عاريمة ممن الصممحة ،سمواء أتعلمق األمممر
ابالقتصاد العاملي أم ابقتصاد بعينه.
 - ١٦وأما االفرتاض اهلام الثاين فمفاده أن إمكاانت اإلنتا تتحقق متاماً ألن هناو طلب اً ري
حممدود ممن االقتصماد اخلمارجي (العماملي) .ويظمل منمو الطلم اخلمارجي (ارتفماع معمدل الصمادرات

__________

( )4
( )5

GE.18-22023

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and World Bank, 2016,

.T he squeezed middle-class in OECD and emerging countries: Myth and reality, Issues Paper
International Monetary Fund, 2018, World Economic Outlook: April 2018 – Cyclical Upswing,

).Structural Change (Washington, D.C.
5

TD/B/C.I/MEM.8/8

بوترية أسرع من ارتفاع معدل الواردات) مضموانً شريطة عصص كل اقتصاد يف املنتجات اليت
يكون أقدر فيها من ريه على املنافسة .ويتعلق األمر هنا أيضاً ابفرتاض تبسيطي بشأن عملية
التجميع وخطأ يف فه كيفية تولُّد الدخل والطلم الفعلمي .فممن منظمور التجميمع ،صمحيح أن
اقتصمماداً واح ممداً ميك ممن أن يك ممون انج ممح األداء يف جم ممال التص ممدير عل ممى حس مماب االقتص ممادات
األخرا ،لكن هذا األمر ال ينطبق على مجيع االقتصادات يف كل وقمت .ويف أفضمل األحموال،
ميكممن لالقتصممادات اخلاسممرة يف جولممة م مما أن تسممعى إىل الفمموز يف اجلولممة التاليممة إذا ح ممت يف
خفض تكاليف اليمد العاملمة بقمدر أكمرب ممما فعلمت االقتصمادات الميت فمازت ممن قبمل يف اجلولمة
السمابقة ،وهكممذا دواليمك .والواقممع أن حماولمة حتقيممق النجماح هبممذه الطريقمة ُميكممن أن تممؤدي إىل
حتقيق مكاس صافية يف التصدير على حساب االقتصادات األخرا ،مما يثري خطر " السباق
إىل احلضيض".
 - ١7ولذا فعلى الر من أن زادة املشاركة يف التجارة الدولية (تصديراً واسترياداً) ميكن أن
تمؤدي إىل زادة سممرعة ومممدا عمليممة التصممنيع وإىل رفممع مسممتوا اإلنتاجيممة داخممل الصممناعات
وعربها ،فإن هذه العالقات ليست بسيطةً وال مضمونةً .فتحرير التجارة ،إذا حدث على أساس
ٍ
متبادل ،يفتح أسواق التصدير وييسر احلصمول علمى المواردات ممن السملع الرأمساليمة واملنتجمات
الوسيطة ،لكنه ميكن أن يطرح أيضاً بعض التحدات أمام عملية التصنيع .ولرمبا يتمثل التحدي
األكرب يف احتمال تزايد املنافسة من الواردات الصناعية ،وهو ما يؤدي إىل التحول عن التصنيع
قبل األوان وإىل تنامي القطاع ري الرمسي يف عدد من البلدان.
 - ١8وهنماو حتم ٍمد آخممر يتمثممل يف اشممتداد االزدحممام والتنافسممية يف أس مواق الصممادرات اآلن،

مما يؤدي إىل تزايد أعداد العمال األقل مهارةً يف خمتلف مناطق العامل يف وقت يشهد ركوداً عام اً
يف مستوات األجور وضعفاً يف الطل الكلي .مث إن قدرة تصدير املصنوعات على حتفيز عملية
التصن يع ومنو اإلنتاجية ومدا ذلك التحفيز يتوقفان على تركيبة الصادرات من املصنوعات -
فكلما كانت املنتجات أكثر استخداماً للتكنولوجيا كمان ذلمك أفضمل  -وعلمى نسمبة مسمامهة
هذه املصنوعات يف القيمة املضافة اةلية .زد على ذلك أن نطاق تلك املصنوعات لرمبا ينطوي
على نفس األمه ية اليت تتس هبا نسبة مسامهتها يف القيمة املضافة اةلية ومدا كثافة استخدامها
للتكنولوجيا ،وذلك ألسباب ليس أقلها احلاجة إىل استيعاب اليد العاملة يف األنشطة الصناعية
من أجل حتقيق منو يف اإلنتاجية الكلية .وقد يكون وجود جيوب ذات مستوا تصنيعي ممتاز
أمراً مشجعاً ،لكن هذه ال تكفي إلنشاء الروابط وتنفيذ عملية التحول اإلنتاجي الميت تشممل
االقتصاد كله واليت تتطلبها أي عملية تصنيع ذات شأن.
 - ١٩وح يف احلاالت اليت قد يكون فيها النطاق كبرياً مبا فيه الكفاية حبيث يشكل معظ
ال مقيداً .فالوقوع يف "مغالطة التعمي "  -حيث
معامل هيكل اإلنتا اةلي ،تظل مشكلة األسعار عام ً
تزدح السوق بعداد كبرية من املصدرين الذين ينتهجون اسرتاتيجية التصدير نفسها ويتنافسون
يف بيع املنتجات نفسها  -يؤدي إىل احلد من زادة األسعار واألجمور يف هنايمة املطماف ،حم
ابلنسمبة ألكثممر مصمدري املصممنوعات اح ماً يف آسميا .فقممد اخنفضممت شمروط التبممادل التجمماري
للبلدان النامية املصدرة للمصنوعات ٍ
مبعدل ٍ
سنوي بلغ يف متوسطه  ١.١يف املائة يف الفرتة بني
عام  ١٩8٠وعام  ،2٠١4ومبعدل بلغ  ١.5يف املائة يف حالة مصدري املصنوعات يف آسميا.
ويبدو أن التحول حنو صادرات تقوم على استخدام أكثر كثافة للتكنولوجيا يشكل بديالً واعداً،
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لكن هذه القفزة جي أن تكون كبرية وطويلة األمد حبيث تتخطى املتنافسني املتعددين الذين
يتبارون على نفس أسواق الصادرات األعلى سعراً.

 - 2٠أممما اجلان م اآلخممر مممن مغالطممة التعم ممي فيتمثممل يف تركممز األس مواق والقمموة التس ممعريية.
ويشكل صعود سالسل القيمة العاملية سبباً ونتيجةً هلذه الظاهرة يف ٍ
آن معاً .فمن جهة ،تيسر
تلك السالسل توسيع مشاركة البلدان النامية يف التجارة العامليمة يف جممال املنتجمات الصمناعية،
وبذلك تفتح جماالت جديدة للتصنيع .ومن جهة اثنية ،يُفضي اتساع رقعة املشاركة إىل تزايمد
املنافسة اليت تُعزز القوة التفاوضمية والتسمعريية للشمركات املتعمددة اجلنسميات الرائمدة الميت توجمد
مقارها ،يف الغال  ،يف بلدان متقدمة .فيصع إذن على املنتجني يف البلدان النامية  -بل وح
على كبار املوردين يف األسواق الناشاة  -زادة القيمة املضافة واالحتفاظ هبا ٍ
بطرق ترتت عليها
نتائج إجيابية اقتصاداً.
 - 2١ويتمثل جزءٌ كبريٌ من املشكلة يف أن عملية التصنيع الذي يستهدف التصدير يف هذه
احلقبة من الزمن كانت مبثابة أداة خميبة لآلمال عموماً فيما يتعلق بتوفري فر عمل عالية األجور
وعلى ٍ
اسع  -وهو جان من جوان جتارب الربط ال ناجح بني التصدير والتصنيع كثريًا
نطاق و ٍ
ما يُغفل مع أنه جان أساسي .وح يف احلاالت اليت تنطوي فيهما مكاسم زادة اإلنتاجيمة
على إمكاانت حتسني األوضاع االجتماعية ،فإهنا ميكن أن تؤدي ،يف الغال  ،إىل زادة األرابح
أو أن تُسمتخدم خلفمض األسمعار ممن أجمل تعزيمز ميمزة تنافسمية موجمودة ابلفعمل بمد ًال ممن زادة
األجور .وإذا ُحول معظ مكاس زادة اإلنتاجية إىل اخلار من خالل اخنفاض األسعار ،فإن
ذلمك ميكممن أن يُضمعف احللقممة اإلجيابيمة ل نتاجيممة الميت تممدع الطلم اةلممي واالسمتثمار .وقممد
كانمت هممذه المديناميات املتنافسممة مثممرية للمشماكل بصممفة خاصممة يف بعمض البلممدان يف أفريقيمما
وأمريكا الالتينية حيث ارتبطت العوملة ابنتقال اليد العاملة من عمليات اإلنتا العالية اإلنتاجية
إىل عمليات اإلنتا املتدنية اإلنتاجية ،بل وانتقاهلا أيضاً إىل االقتصاد ري الرمسي .وعلى العكس
ممن ذلمك ،كمان عمدد ممن البلمدان اآلسميوية أقمدر علمى اسم تغالل الفمر الميت تتيحهما صمادرات
املصنوعات إىل جان حتقيق زادة متزامنة يف اإلنتاجية والعمالة.
 - 22والعالقة السببية هنا تتألف من شمقني .فممن جهمة ،أدا تزايمد الضمغوط التنافسمية يف
أسمواق التصمدير واألسمواق اةليممة إىل تزايمد اللجموء إىل التعاقمد مممع جهمات يف اخلمار وانتش مار
ظم مماهرة العمم ممل يف القط م مماع م ممري الرمس م ممي .ومم ممن جهم ممة اثني م ممة ،أدا اجلمم ممع ب م ممني العمالم ممة اةلي م ممة
وتكنولوجيات كثيفة االستخدام لرأس املال إىل خفض كثافة العمالة يف القطاع الصناعي ،وإىل
رفع مستوا الطل النسيب على اليد العاملة املاهرة .وجي االعرتاف يف النهاية بن إدارة التغري
اهليكلي تشمل رس سياسة عمالة تكفل أن تكون عمليات التصنيع شاملة للجميع وأن تدع
ذاهتا بذاهتا.

جي  -ال عد اجلنساين
 - 23ابلنسمبة لنصمف سمكان العمامل ،يقمف التمييمز بمني اجلنسمني حماجزاً أممام احلصمول علممى
العمل اجليد .وابلتايل ،فإن الدعوة إىل جعل العوملة املفرطة أمشل للجميع حظيت ،حبق ،بتأييمد
قوي من النساء .لكن هذا التحدي ينطوي على ما هو أكرب بكثري من زادة مشاركة املرأة يف
األسواق ويف جمالس اإلدارة .وح إضمافة بعمد جنسماين إىل الشممول املمايل ،أو تنظمي املشماريع
GE.18-22023
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أو تيسممري التجممارة إمن مما تتمميح ،يف أفضممل األحم موال ،مسمماراً حمممدوداً حنم م و اقتصمماد أمشممل للجمي ممع.
فاملؤسسات واألعراف االجتماعية الكامنة وراء عدم املساواة بني اجلنسني عادة ما تُستنسخ من
جديد يف أسواق العمل .ويف مكمان العممل ،يعماين معظم النسماء ممن التمييمز والتقسمي  -ومهما
ممارستان ال ميكن فصلهما عن الضغوط األوسع نطاقاً النامجة عن فرط العوملة (انظر اإلطار).
التمييز اجلنساين يف مكان العمل
يعاين معظ النساء يف مكان العمل من التمييز والتقسي  -ومها ممارستان ال ميكن
فصلهما عن الضغوط األوسع نطاقاً النامجة عن فرط العوملة .وعلى وجه اخلصو  ،أدت بياة
السياسات العاملية السائدة ،مقرتنة بقوا التكنولوجيا والتغيري اهليكلي ،إىل احلد من توافر
الوظائف ،وال سيما الوظائف اجليدة ،قياساً إىل العمالة املعروضة .وأدا شح الوظائف اجليدة
إىل تكثيف توزيع الوظائف حس نوع اجلنس واستبعاد املرأة من فر العمل األفضل ،ر
ازداد مشاركة املرأة يف العمالة واخنفاض مشاركة الرجل فيها بوجه عام.
واخلطر أن تصبح زادة املساواة بني اجلنسني يف العمالة مثار نزاع بينهما ،إذ ترتفع معدالت
توظيف املرأة (كما هو احلال يف معظ بلدان العامل) ،وهتبط معدالت توظيف الرجل .وهذه ظاهرة
شبه خفية ال تناقش على نطاق واسع ،وعلى الر من أن أقوا مظاهرها تتجلى يف أكثر
االقتصادات تقدماً ،فقد أصبحت مسة تب عث على القلق ألسواق العمل يف مجيع أحناء العامل.
واالقتصار على زادة النمو االقتصادي ،مث انتظار أتثريها تدرجيياً يف املساواة بني
اجلنسني ،مل يؤت أكلهأل فل يكن له سوا أثر حمدود يف حصول املرأة النسيب على الوظائف
اجليدة .وما يثري القلق أكثر فيما يتعلق ابملسا واة بني اجلنسني هو أن زادة مشاركة النساء يف
القوة العاملة من دون سياسات وهياكل داعمة جلان الطل تستوع هؤالء الوافدات حديثاً
إىل األسواق استيعاابً منتجاً تزيد من تفاق التمييز بني اجلنسني يف أسواق العمل وتشجع على
حشر النساء يف أنشطة قطاع اخلدمات ري الرمس ية ذات القيمة املضافة املنخفضة.
ويؤثر الفصل بني اجلنسني يف أسواق العمل (أو تكدس جنس أو آخر يف وظائف معينة)
أتثرياً سلبياً يف العمالة بوجه عام ،كما ينعكس يف نصي األجور من الدخل .وآخذين العوامل
األخرا يف احلسبان ،هناو ما يدل على أن اخنفاض فر حصول املرأة نسبياً على العمل يف
القطاع الصناعي يرتبط ابخنفاض نصي العمالة من الدخل يف البلدان النامية منذ أوائل
تسعينات القرن املاضي .ومع ذلك ،ويف الوقت ذاته ،عندما تكون فر العمل اجليد شحيحة،
يؤدي ارتفاع معدل مشاركة املرأة يف القوة العاملة إىل احلد من منو األجور ،مما تمل أن يؤدي
إىل مسار منو منخفض األجر يتس بتزايد انعدام األمن االقتصادي والنزاع بني اجلنسني ،حيث
يبدو أن مشاركة املرأة يف العمالة تؤثر سلباً يف آفاق توظيف الرجل.
وابلنظر إىل حتدات العمالة املرتبطة ابلتغيري اهليكلي والتكنولوجي ،واملسؤولية الرئيسية
للمرأة عن أعمال الرعاية املدفوعة األجر و ري املدفوعة األجر على حد سواء ،فإن حتويل
أنشطة الرعاية ري املدفوعة األجر واملدفوعة األجر إىل عمل الئق ينبغي أن يصبح جزءاً
ال يتج زأ من االسرتاتيجيات الرامية إىل بناء اقتصادات أمشل للجميع.
-----

 -----املصدر :األونكتاد ،2٠١7 ،الفصل .4
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 - 24وقد أضحى آتكل وظائف التصنيع التقليدية واجملتمعات الصناعية مسة ابرزة جمداً ممن
مسات التفاوت املتزايد يف البلدان املتقدمة ،وترتت عليه خسائر فادحة يف صفوف الرجال من
الطبقة العاملة الذين ه يف منتصف العمر .لكن عدد الوظمائف يف القطماع الصمناعي آخمذ يف
االخنفاض أيضاً يف كثري من البلدان النامية اليت تشهد التحول عن التصنيع قبل األوان وتوقف
التصنيع ،وأثره السليب يف عمالة املرأة يف اجملال الصناعي أكرب بكثري من أثره يف عمالة الرجل.
 - 25ويف البلم ممدان الناميم ممة ،اخنفض م ممت حصم ممة العمال م ممة الصم ممناع ية يف إمج م ممايل عمالم ممة الرج م ممال
بنس ممبة  7.5يف املائ ممة يف املتوسم ممط ب ممني ع ممامي  ١٩٩١و ،2٠١4مقارنم ممة ابخنف مماض متوسم ممط
نسبتُه  3٩يف املائة يف صفوف النساء .وعالوة على ذلك ،مع زادة اعتماد اإلنتا الصناعي
عل ى كثافة رأس املال ،يبدو أن النساء يفقدن الوظائف يف هذا القطاع ،حم بعمد أخمذ عاممل
التعلي يف احلسبان ،مما يشكل رداً على احلجة القائلة بن النساء يفقدن هذه الوظائف بسب
أوجه التفاوت يف املهارات .ومع زادة كثافة رأس املال والتشغيل اآليل ،يبدو من املسمتبعد أن
تفضي ثورة تكنولوجية يف بلدان اجلنوب إىل حتسني املساواة بني اجلنسني.

اثلثاً -تنقعي إاعار سياسعات االقتصعاد الكلع معس مجعل حتقيعق النمعو املسعتدا
وخلق فرص العمل واحلد مس الفقر
وسياسات سوق العمل بني فاات البلمدان
 - 2٦عتلف الظروف املؤسسية اخلاصة ابلعمالة
ُ
املتقدمة واق تصادات السوق الناشاة والبلدان النامية املنخفضة الدخل ،وبني عناصر كل فاة .ري
أن ظممروف االقتص مماد الكلممي املواتي ممة لتك مموين رأس املممال الثاب ممت ومشمماركة العم ممال الكامل ممة يف
مكاس اإلنتاجية الناشاة عن االستثمار املبتكر ضرورية لبلوغ مستوا عال من العمالة الالئقة
واحلفاظ عل يه ،بصرف النظر عن مرحلة تطور االقتصاد .ومن مث ،يلزم حتليل العمالة يف سياق
منو الناتج ،وجي تعزيز إطار سياسات االقتصاد الكلي من أجل النهوض ابلنمو املستدام.
ماء علممى ذلممك ،فمممن االس مرتاتيجيات الميت ميكممن أن تلقممى اح ماً أكممرب يف مواصمملة
 - 27وبن ً
إضمفاء املرونمة علممى سموق ا لعممل ،وممما يقمرتن بممذلك ممن خطمر التقشممف يف االقتصماد الكلممي،
اسمرتاتيجيةٌ هتمدف إىل كفالممة اسمتفادة اليمد العاملممة أيضماً ممن مكاس م منمو اإلنتاجيمة :فارتفمماع
األجور مبوازاة منو اإلنتاجية يسه يف ارتفاع الطل اةلي الفعلي ويغذي دورة محيمدة ممن منمو
الطل واالستثمار وزادة اإلن تاجية وخلق فر العمل مبرور الوقت .لذلك فإن اإلسراع يف خلق
فر العمل يقتضي اتباع سياسات واسرتاتيجيات إمنائية مناسبة على صعيد االقتصاد الكلي
للتعجيل بنمو القدرات اإلنتاجية والطل اةلي .ويتطل هذا بدوره إعادة تقيي األولوات يف
سياسات االقتصاد الكلي ،وهو امل وضوع الذي يُتناول مبزيد من التفصيل أدانه.
 - 28تفيد التجارب السمابقة واالعتبمارات النظريمة بن تلمك االسمرتاتيجية تتطلم االعتمماد
على الطل اةلي أكثر مما كان عليه احلال يف العديد من البلدان على مدا العقمود املاضمية.
ويف حالة البلدان النامية خصوصاً ،قد يتطل ذلك إعادة التفكري يف منوذ التنمية اليت تقودها
الصادرات وتستند إىل إبقاء تكاليف العمل منخفضة.
 - 2٩وتُعرض أدانه بعض العناصر الرئيسية لتهياة بيامة متينمة مواتيمة ملزيمد ممن فمر
اجليد.
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ملف  -السياسات النقدية واملالية
 - 3٠تنتُج زادة االستثمار الثابت عن توقعات الطل اإلجيابية مقرتنة بظروف مالية مواتية.
وبغية استمرار منو الدخل والعمالة ،ال بد من اعتماد هنج استباقي متواصل قصري األجل يف إدارة
الظمروف النقديمة واملاليمة والظمروف املتعلقمة ابلطلم بوجمه عمام ،لكمي يتجماوز االسمتثمار املقمرر
الوفورات املرتقبة .ويف بياة كهذه ،ترتفع الوفورات ح ولو مل يتغري مدا استعداد األسر املعيشية
للتوفري .ويف هناية املطاف فمإن تزايمد األرابح همو المذي يمؤدي إىل تزايمد حجم الوفمورات المذي
يقابله تزايد االستثمار يف سياق معادلة توازن االقتصاد الكلي .وميكن متويل االست ثمار احلقيقي
األويل ممن االئتمماانت املصممرفية إذا كمان املصممرف املركمزي يسمممح بتوسميع االئتمممان ممن خممالل
سياسة نقدية مناسبة.
 - 3١وميكن أن يتيح املصرف املركزي ،بتوفري السيولة وحتديد أسعار الفائدة القصرية األجل،
حافزاً توسعياً هاماً ،ويؤثر أتثرياً ري مباشر على األقل يف أسعار الفائدة الطويلة األجل ،حبس
تقييمه للحالة االقتصادية .وابلتايل ،فإن األثر اإلجيايب لسياسته النقدية التوسعية يف االستثمار يف
رأس املال الثابت يدع خلق فمر العممل .وممن املسمل بمه أن السياسمة النقديمة الميت تُسمتخدم
استخداماً دائماً وحصراً ملكافحة التضخ الطويل األمد أو التضخ الناج عن القصور الذايت
تعيق خلق فر العمل ومنو الدخل على حنو مستدام .ولذلك ،فإن الصكوو املتعلقة بسياسات
االقتصماد الكلمي الميت أوصميت هبما البلمدان الناميمة طيلمة العقمود الثالثمة املاضمية ابعتبارهما اخليمار
الرشيد الوحيد ،متشياً مع توافق آراء واشنطن ،تتطل التنقيح يف ضوء إيالء خلق فر العمل
حالياً مزيداً من األولوية.
 - 32وميكمن للمصمارف املركزيمة أن تسمه يف اسمتقرار النممو ابعماذ إجمراءات تتجماوز العممل
على إبقاء التضخ يف مستوا منخفضأل فيمكنها أن تكون عامالً للتنمية جبعل العمالة حمور
تركيزها .وعالوة على ذلك ،تؤثر السياسات النقدية واملالية يف أسعار الصرف ،ومن مث يف القدرة
التنافسية للمنتجني وأرابب العمل اةليني مقارنة ابألجان  .وهناو أمثلة عديمدة علمى جتمارب
انجحممة أدت فيهمما املص ممارف املركزيممة دوراً أساس ممياً يف السياسممات العامممة ل ممدع النمممو والتغي ممري
اهليكلي مبقاء أسعار الفائمدة منخفضمة ،وفمرض ضموابط علمى رؤوس األمموال للمسماعدة علمى
استقرار أسعار الصرف يف مستوات تنافسية ،والعمل أحياانً على تقد قروض مباشرة ملشاريع
خمتارة .وميكن استكمال السياسة النقدية اليت ترك ز على هتياة الظروف املواتية لتمويل االستثمار
اخلا بتعزيز القروض االستثمارية اليت تقدمها املؤسسات املالية اخلاصة ،وبتوفري االئتمان عن
طريق املؤسسات املالية العامة .ومبوازاة ذلك ،أدت مصارف االستثمار احلكومية دوراً هام اً يف
تمموفري االئتمممان الممرخيص للمسممتثمرين وتوجيممه عملي ممات بنمماء القممدرات حنممو وجهممة مستص مموبة
اجتماعياً.
 - 33ري أن السياسة النقدية وحدها ال تكفيأل فوجود قائمة واسعة من السياسمات املاليمة
والصناعية االستباقية أمر ضروري لتوليد اهلياكل واألوضاع اليت تدع التوسع يف الطل الكلي
ومنمو اإلنتاجيممة اةليممة .وممما دامممت السياسممة النقديمة اللينممة عنص مراً رئيسممياً مممن جمموعممة أدوات
السياسات العامة ،وج توجيهها وجهة متواصلة حنو تشجيع اإلنفاق العام بدالً من توجيهها
إىل حتسني امليزانيات العمومية للمصارف التجارية.
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ابء  -اإلنفاق العا
 - 34إن احلاجمة إىل خلمق فمر العممل اجليمد تممربر إحيماء فكمرة الدولمة بوصمفها "آخمر مممالذ
لتوفري فر العمل"(  .)٦وهذا أمر ملح ابلنظر إىل مسمتوات البطالمة والعمالمة الناقصمة حاليماً يف
كممل مكممان ،وابلنظ ممر إىل طممابع االضممطراب واهلشاش ممة الممذي مييممز معظم م الوظممائف املوج ممودة.
فما أكثر الباحثني عن وظائف جيدة ،لكن هذه قليلة للغاية حبيث مل يعد العثور علمى وظيفمة
يستغرق وقتاً أطول من ذي قبل فحس  ،بل إن ما صل عليه املرء يف هناية املطاف ال يدع
فيمما يبمدو إقاممة جمتمعممات أمشمل وأكثمر اسمتقراراً .وح م يف األمماكن الميت شمهدت اخنفاض ماً يف
معمدالت البطالممة ،ال ت مزال الوظممائف اجليممدة قليلمةأل وال ت مزال معممدالت البطالممة الطويلممة األجممل
واإلعاقة والتسرب من املدارس مرتفعة على حنو عويص م قارنة مبستوات ما قبل األزمةأل وال تزال
بطالة الشباب مشكلة مستمرة( .)7
 - 35وإضاف ًة إىل العمالة املباشرة ،ميكن أن يؤثر اإلنفاق العام إمجا ًال أتثرياً شديداً ري مباشر
يف العمالة والناتج ،إذ ينطوي على آاثر مضاعفة أقوا بكثري من أشكال احلوافز األخرا مثمل
عفيضات الضرائ (  . )8ويف السياق احلايل الذي يتس بضمعف الطلم يف معظم االقتصمادات
الوطنيمة ويف االقتصماد العماملي ككمل ،ينبغمي أن يصمبح اإلنفماق املمايل العنصمر الوحيمد األهم يف
السياسة العامة خللق فر العمل.
 - 3٦وعلم ممى أي ح م ممال ،ف م ممإن أمهي م ممة ن م مموع اإلنف م مماق الع م ممام ال تقتص م ممر عل م ممى آاثره يف الرف م مماه
االجتمماعي ،بممل متتممد أيض ماً إىل أثممره يف االقتصمماد الكلممي .فاإلنفمماق احلكممومي علممى اخلممدمات
االجتماعية ،وخباصة أنشطة الرعاية اليت عادة ما تُ ن
قصر الدولة يف توفريها يف معظ البلدان ،يول د
آاثراً مضماعفة أعلمى بكثمري يف العمالمة :فهمو يولنمد يف املتوسمط ثالثمة أمثمال عمدد الوظمائف الميت
يولدها االستثمار يف قطاع التشييد يف البلدان املتقدممة(  )٩ومما يقمرب ممن ضمعف الوظمائف يف
البلدان النامية(  )١٠لنفس احلج من االستثمار .كما أنه يؤثر أتثرياً هاماً يتمثل يف حتسني نوعية
حياة املواطنني ،وال سيما عندما تكون األهداف هي توفري خدمات عامة جيدة النوعية للجميع
وخلق التماسك االجتماعي وكس أتييد السكان الذين تساعد مدفوعات ضرائبه يف متويله.
__________

( )٦
( )7
( )8

HP Minsky, 2013, Ending Poverty: Jobs, Not Welfare (Levy Economics Institute of Bard College,

).Annandale-on-Hudson, New York, United States
2015, Britain’s hidden army of underemployed, The Independent, 29 April

و

D Blanchflower,أل

International Labour Organization, 2017, World Employment and Social Outlook: Trends for

).Women 2017 (International Labour Office, Geneva
A Mineshima, M Poplawski-Ribeiro and A Weber, 2014, Size of fiscal multipliers, in C Cottarelli,
P Gerson and A Senhadji, eds., Post-crisis Fiscal Policy, Massachusetts Institute of T echnology

( )٩
( )١٠

.and the International Monetary Fund, Cambridge, Massachusetts: 315–372
International T rade Union Confederation and Women’s Budget Group, 2016, Investing in the care

.economy: A gender analysis of employment stimulus in seven OECD countries
International T rade Union Confederation, United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women and Women’s Budget Group, 2017, Investing in the care economy:

.Simulating employment effects by gender in countries in emerging economies
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ال حامساً يف احلد من أوجه التفاوت ،ليس فقط بني فاات المدخل،
وميكن أيضاً أن يكون عام ً
بل أيضاً بني الرجال والنساء وبني الفاات االجتماعية األخرا.
 - 37وإض م مماف ًة إىل الم م ممزادة العامم م ممة يف اإلنفم م مماق احلك م ممومي علم م ممى البنيم م ممة األساسم م ممية املاديم م ممة
واالجتماعيمة ،ميكمن أن تكممون خطمط توظيمف عامممة بعينهما فعالمة للغايممة ،ال سميما يف البلممدان
املنخفضة الدخل ،حيث يزاول جزء كبري من اليد العاملة أنشمطة مري رمسيمة وأعمماالً حمرة .ويف
السنوات األخرية ،استحدثت بعض البلدان ،مثل األرجنتني وجنوب أفريقيا وسرياليون واهلند،
خططاً للتوظيف العام تستند إىل مفهوم آخ نر مالذ لتوفري فر العمل .وكان نطاق هذه اخلطط
حمدوداً ،لكنها شكلت عوامل عازلة هامة يف وجه التقلبات الدورية وعوامل استقرار لالقتصاد
الكلمي ،وأثمرت أتثمرياً واضمحاً يف ميمدان مكافحممة الفقمر .كمما أن اآلاثر املضماعفة هلمذا اإلنفمماق
مرتفعة بوجه عام ،حيث إن عائدات األجور من هذه األعمال عادة ما تُنفق على االستهالو،
فتولد مزيداً من العمالة ري املباشرة.
 - 38وبغيمة تعظمي الفوائمد املتزايممدة هلمذا اإلنفماق وزادة الطلم الكلممي بسمرعة نسمبياً ،فممإن
املناطق واألماكن
أفضل ما ميكن عمله هو أن يستهدف اإلنفاق العام على خلق فر العمل
َ
( )١١
واألنشطة اليت ميكن أن يستفيد في ها العاطلون عن العمل واألسر الفقرية على أفضل وجه .
ويعز ذلك أخذ العمال كما ُه وتوفري وظائف مصممة خصيصاً مبا يتناس ممع مما هلم ممن
مهارات وقدرات ،وتضمني هذه الربامج ما يلزم من أنشطة التدري وإعادة التدري  ،بد ًال من
االقتصار على توفري التدري لوظائف قد تصبح متاحة يف وقت الحق(  .)١2ورمبا يناسم همذا
النهج بصفة خاصة بعض برامج العممل الميت ميكمن أن يُموفَّر فيهما التمدري بسمرعة نسمبياً ،مثمل
تنظيف التلوث ،وإصالح اهلياكل األساسية ،وإعادة التحريج ،واألنشطة املتصلة ابلرعاية.
 - 3٩وميمزة همذا المنهج اإلضمافية احتممال حصمموله علمى التأ ييمد الشمعيب .ويف الوقمت نفسممه،
ينبغي للمبادرات املتعددة األطراف أن تضمن على األقمل عمدم وجمود عوائمق أممام احلكوممات
الوطنية يف توسيع نطاق التوظيف العام أو املشمرتات العاممة .ويكتسمي ذلمك أمهيمة خاصمة يف
سياق ما تتضمنه االتفاقات التجارية واالستثمارية الدولية من قيود صر ة أو ضمنية على تعزيز
العمالة على هذا النحو.
وض سياسة للدخل مس مجل منو تقوده األجور
يسر مهمة السياسات النقدية واملالية والضريبية املتمثلة يف دع منو العمالمة
 - 4٠ميكن أن تُ َّ
اية التيسري إذا ما استُكملت بسياسة دخل تعتمد على قواعد معينة لتحديد الدخول اجلماعية
يف اقتصاد متنام .وميكن لسياسة دخل حسمنة التصممي أن تسمه إسمهاماً كبمرياً يف منمو العمالمة
بتمهيد الطريق لتوسع مطرد يف الطل اةلي.
 - 4١وعندما يرتفع معدل البطالة وينتقل العديد من العمال الذين فقدوا وظائفه يف سوق
العمل الرمسية إىل سوق العمل املوازية أو ري الرمسية ،يبدو أن قوة أرابب العمل تزداد ،مما يضطر
__________

( )١١

HP Minsky, 1965, T he role of employment policy, Hyman P Minsky Archive Paper No. 270,

.Levy Economics Institute of Bard College; Minsky, 2013
( .Minsky, 1965 )١2
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العممال املس َّمرحني إىل قبممول أجمور تقممل كثمرياً عممما ميكمن أن يتلقمموه لمو مل يرتفممع معمدل البطالممة.
ويكون هذا الوضع مقبوالً لو كان اخنفاض األجور هو العال الناجع لتصحيح اختالل توازن
سموق العمممل .ممري أن املرونمة التنازليممة لألجممور تممؤدي إىل تراجمع الطل م  ،مممما يفضممي إىل زادة
خفض األجور من دون حتفيز خلق فر العمل ابالستثمار .وابلتايل ،فخالفاً ملرونة األسعار يف
أسواق السلع ،اليت تؤدي إىل تطابق الطل ممع عمرض كمل سملعة علمى حمدة ،ال تسمه مرونمة
األجور يف وقف ارتفاع معدل البطالة .بل إن النت يجة عكس ذلك متاماً :فاخنفاض األجور يزيد
عدد العاطلني عن العمل وانقصي العمالة ،ويقلل حوافز االستثمار يف القدرة اإلنتاجية ،ويفضي
إىل اهنيار متواصل يف مستوا معيشة اجملتمع عموماً ،مثلما حدث يف العديد من البلدان النامية
خالل حقبة توافق آراء واشنطن.
 - 42ويف هذا السياق ،من امله أن ندرو أن عدم ارتفاع دخل العمل مبوازاة منمو اإلنتاجيمة
ال يعمز أن األرابح سممتزيد أكثممر تلقائي ماً .فماألرابح دخممول متبقيممة وال تزيممد إال إذا زاد الطل م
مبا يكفي ،وهو ما ال يرجح حدوثه عندما ال تزيد الدخول اجلماعية مبوازاة زادة اإلنتا  .وعالوة
على ذل ك ،يبدو أن الزادات يف دخول األرابح تسه يف منو العمالة أقل مما تسه فيه الزادات
يف دخول اليد العاملة ،ألن أصحاب األرابح ينزعون يف املتوسط إىل االدخار أكثر مما ينزع إليه
أصحاب األجور ،ومييلون إىل استهالو قدر أكمرب ممن السملع الكماليمة املسمتوردة .ولمذلك فمإن
اسرتاتيجيات التنمية اليت تستند إىل النمو الذي تقوده األجور ميكن أن حتقمق أقصمى قمدر ممن
الزادات يف الناتج واإلنتاجية والعمالة.
 - 43وبغية الوصول إىل مسار مستدام ،ال بد أن تُوزَّع مكاس اإلنتاجية توزيعاً يتيح منمو
دخل العمل بنفس وترية منو اإلنتاجية .ويف اقتصاد السوق ،يتطل تنفيذ سياسة الدخل هذه
إطمماراً مؤسسممياً مكيف ماً مممع مرحلممة التنميممة ال مميت وصممل إليهمما كممل بلممد ومممع هيكلممه االقتص ممادي
وخصوصياته الثقافية والتارخيية .وتزداد أمهية هذا اإلطار املؤسسي ابلنظر إىل أن سياسة الدخل
ال ميكمن أن تكمون أداة خللمق فمر العممل فقمط ،بمل ميكمن أن تكمون أيضماً وسميلة للمتحك يف
التضخ .
إدارة مسعار الصرف وتدفقات رؤوس األموال
ماد علمى الصمادرات ممن أجممل
 - 44إن تعزيمز الطلم اةلمي حلفمز خلمق فممر العممل واالعتم َ
النمممو أقممل مممن اعتممماد العديممد مممن البلممدان عليهمما يف السممابق ،ال جي م أن يُعت مربا تراجع ماً ع ممن
االنمدما يف االقتصماد ال عماملي .فممال بمد للبلمدان الناميمة أن تكس م العممالت األجنبيمة الالزمممة
لتمويمل مما حتتما إليمه مممن واردات ،وال سميما ممن السملع الرأمساليممة اإلنتاجيمة ومما تتضممنه مممن
تكنولوجيات متطورة .زد على ذلك أن املنافسة الدولية بني الشركات ميكن أن تشجع االبتكار
واالستثمار أيضاً يف قطاعات السلع القابلة للتداول.
 - 45وممع ذلممك ،ففمي العديممد ممن البلممدان أدت االسمرتاتيجيات املوجهممة حنمو التصممدير إىل
جعل أداء النمو وخلق فر العمل مرتبطني ارتباطاً شديداً للغاية ابلنمو العاملي وابلقدرة على
احلصول على حصص يف السوق العاملية ،وحدت يف الوقت ذاته من اخليارات السياساتية املتاحة
لتعزيز الطل اةلي بزادة منو تعويضات اليد العاملة املرتبط بزادة اإلنتاجية.
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 - 4٦وميكن التخفيف من حدة املشكلة البنيوية املذكورة أعاله بوضع إطار متعدد األطراف
إلدارة أسعار الصرف يهدف إىل إبقاء أسعار الصرف احلقيقيمة مسمتقرة نسمبياً .ويف إطمار همذا
النظام ،تُعدَّل أسعار الصرف االمسية حس الفوارق يف تغريات تكاليف وحدة العمل أو تغريات
معمدالت التضممخ  ،حبيمث تقممل احل موافز الميت تممدفع الشممركات إىل المدخول يف منافسممة دوليممة يف
األجور .ويقل أيضاً احلافز لتدفقات رؤوس األموال القائمة على املضاربة ،فتخف ضغوط أسواق
رأس املمال علمى أسمعار الصمرف .وميكمن آنممذاو للسياسمة النقديمة أن تركمز يف املقمام األول علممى
األهداف اةلية ،وال سيما بلوغ مستوا عال ومستقر من االستثمار يف رأس املال الثابت( .)١3
 - 47ويف ياب ترتيبات فعالة متعددة األطراف إلدارة أسعار الصرف ،عمدت بلدان انمية
كثرية تضرر أداؤها يف جمايل النمو والعمالة يف السابق من جراء املغاالة يف تقيي العمالت إىل
حتويل سياساهتا لفرتة ما بعد األزمات إىل سياسة ألسعار الصرف هتدف إىل جتن تكرار هذا
الوض ممع .وأض ممحت تتم ممدخل يف أسم مواق الصم ممرف وتس ممعى إىل تكم ممديس احتياطي ممات العمم ممالت
األجنبية ،ال كوسيلة للحفاظ على قدرهتا التنافسية الدولية أو زادهتا فحس  ،بل أيضاً ل بقاء
على اخنفاض أسعار الفائدة اةلية من أجل تعزيز االستثمار وخلق فر العمل.
 - 48ومن حيث املبدأ ،ميكن وضع سياسات تدع توفري فر العمل يف إطار نظام أسواق
رأمسالية مفتوحة ما دامت أسعار الفائدة منخفضة ،لكي ال يكون هناو حافز لتدفقات رؤوس
األمموال القائممة علمى املضماربة هبمدف حتقيمق أرابح ابملراجحمة .وميكمن بلموغ ذلمك إذا اعتُمممدت
سياسممات الممدخل املناس م بة للممتحك يف التض ممخ  .وال شممك أيض ماً يف أن عممدداً مممن اقتص ممادات
السوق الناشاة قد متكن من استعادة مزيد من االستقاللية يف وضع سياسات االقتصاد الكلي
بفممرض ضم موابط عل ممى رؤوس األمم موال .وع ممالوة عل ممى ذل ممك ،مل مما ك ممان التموي ممل الع مماملي يفضم مل
التوجهات املالية االنكماشية على التوسعية ،فإن اإلبقاء على حيز السياسات الالزم العتماد
التوجهات التوسعية يتطل احلد من االعتماد على التمويل العاملي .ويف هذا الصدد ،ال تساعد
الضم موابط املفروض ممة علم ممى رؤوس األمم موال يف حتسم ممني إدارة أس ممعار الصم ممرف والسياس ممة النقديم ممة
فحس  ،بل حتُول أيضاً دون اإلفراط يف تدفقات رؤوس األموال الوافدة اليت تمؤدي إىل آتكمل
حيز السياسات الالزم لتحسني ظروف سوق العمل.
آفاق املستق ل :حنو صفقة عاملية جديد
 - 4٩ما أكثر املندجمني اليوم يف معظ بقاع املعمورة يف اقتصاد عاملي ذي نتائج ري منصفة
و ري عادلة .وليسمت األزممات االقتصمادية واملاليمة ،مثمل أزممة  ،2٠٠٩- 2٠٠8سموا أوضمح
جتليات اقتصاد عاملي ما انفك توازنه خمتالً اختالالً ال يؤدي إىل االستبعاد فحس  ،بل يفضي
أيضاً إىل زعزعة االستقرار ويشكل خطراً على صحة العامل السياسية واالجتماعية والبياية .وح
يف البلممدان ال مميت أمكنهمما النم ممو ،سم مواء مممن خ ممالل طف ممرة يف االسممتهالو اةل ممي ،أو ازده ممار يف
اإلسكان أو الصادرات ،فإن القلة اةظوظة راكمت املكاس أكثر من ريها .ويف الوقت ذاته،
أدا مزيج من الديون املفرطمة والطلم الضمايل للغايمة علمى الصمعيد العماملي إىل إعاقمة التوسمع.
__________

(  )١3تمرد مناقشممة هممذه املسممألة مبزيممد مممن التفصمميل يف األونكتمماد ،2٠١١ ،تقريممر التجممارة والتنميممة ،2٠١١ ،االقتصمماد
العاملي بعد األزممة :حتمدات السياسمات (منشمورات األمم املتحمدة ،رقم املبيمع  ،A. 11.II.D.3نيويمورو وجنيمف)،
الفصل السادس.
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وأدا حتويل الوجهة بعد ذلك حنو التقشف ملواجهة الكساد إىل تدمري فر العممل وتقلميص
األجمور ،فكمان أثمره أقسممى علمى بعمض أفقممر اجملتمعمات ،ممما أدا إىل زادة االسممتقطاب وزادة
خماوف الناس مما قد مله املستقبل .ويف ضون ذلك ،ظلت النخ السياسية تصر على أنه
ال يوجد بديل .وشكل هذا كله أرضية اقتصادية خصبة للخطاب القائ على كراهية األجان ،
والسياسات االنغالقية ،والتوجهات الرامية إىل اال تناء على حساب الغري.
 - 5٠وال ميكن االستهانة بمهية املنظور الدويل يف تقيي احتمال اح أو فشل ُحزم سياسات
االقتصاد الكلي .ومع ذلك ،فإضاف ًة إىل ما سبق ذكره من أوجه قصور كامنة تتجاهل ما ينطوي
عليه الشمول من أمهية على صعيد االقتصاد الكلي ،وما سبق ذكره من افتقار عملية التجميع
العاملي إىل االتساق ،هناو حتد آخر أه ُّ أمام الفعالية يف رس سياسات تدع حتقيمق أهمداف
التنمية املستدامة مرد ه إىل القيود املفروضة حبك الواقع وحبك القمانون علمى احليمز السياسمايت.
وجزء من هذه القيود انج عن تفشي الدع األيديولوجي إلضفاء املرونة على سوق العمل وعن
سياسات االقتصاد الكلي التقشفية اليت تعتمد علمى اف رتاضمات مري واقعيمة بشمأن كيفيمة عممل
األسواق ،وتعتقد أن اجلميع خيضع لقواعد متكافاة تنظ التجارة احلرة وتدفقات رأس املال .لكن
ٍ
امتداد وأتث ٍري ري مربرين لألسواق املالية
هذه القيود املفروضة على السياسات انمجة أيضاً عن
اليت هلا مصلحة راسخة متاماً يف حترو رؤوس األ موال بال ضوابط ،وعن قواعد ولوائح متعددة ت نرد
يف اتفاقات التجارة احلرة ،على خمتلف املستوات ،وحتد من قدرة واضعي السياسات على إدارة
النتائج االقتصادية مبا خيدم الصاحل العام.
 - 5١ومما مل تُبمذل جهممود كبمرية ومسممتدامة ومنسمقة إلنعمماع الطلم العمماملي بمزادة األجممور
واإل نفاق احلكومي ،فسيُحك على االقتصاد العاملي ابستمرار النمو البطيء ،أو مبا همو أسموأ.
واآلن هو الوقت األمثل حلشد االستثمار اخلا ابالستعانة َبدفعة مالية متضافرة لبعث حمركات
النمو االقتصادي ،واملساعدة يف الوقت نفسه على إعادة توازن االقتصادات واجملتمعات الذي
اختل اختالالً شديداً بعد ثالثة عقود من العوملة املفرطة .ومع ذلك ،ففي عامل اليوم املتس بتنقل
التمويمل وحتممرر احلممدود االقتصممادية ،ال ميكممن ألي بلمد أن يفعممل ذلممك مبفممرده دون أن جيممازف
هبروب رؤوس األموال ،واهنيار العملة ،وخطر الوقوع يف دوامة االنكماع .وعليه ،فإن ما يلزم
هو األخذ ابسرتاتيجية منسقة عاملياً للتوسمع تتصمدرها زادة اإلنفماق العمام وهتمدف أساسماً إىل
حتسمني ظممروف العمممل ،وتُتمماح فيهمما جلميممع البلمدان فرصممة االسممتفادة مممن دع م أس مواقها اةليممة
واخلارجية يف آن معاً.
 - 52وال يقتصر األمر ،لالنتقال من العوملة املفرطة إىل االقتصادات الشاملة للجميع ،على
حتسني عمل األسواق ،سواء من خالل تعزيز رأس املال البشري أو سد الثغرات يف املعلومات،
أو استخدام احلوافز الذكية ،أو تقد االئتمان للفقراء ،أو متتني محاية املستهلكني .إمنما األممر
يتطلم برانجم ماً أمشممل وأشممد ص مرامة يعمماا التفمماواتت العامليممة والوطنيممة .وتمموفر أهممداف التنميممة
املسمتدامة الميت وافممق عليهما مجيمع أعضمماء األمم املتحممدة المزخ السياسمي الممالزم لمذلك التغيممري.
وينبغي أن يكون اهلدف اآلن هو تسخري هذه اللحظة من توافق اآلراء لضمان اجلمع املناس
الدفعمة املطلوبمة لالسمتثمار وتعزيمز النتممائج
بمني املموارد والسياسمات واإلصمالحات الالزممة حلفمز َ
الشاملة على الصعيدين العاملي والوطز.
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 - 53وعلى الر مما يُقال عمن تنماقص أمهيمة الدولمة القوميمة وزواهلما الوشميك ،فإهنما ال تمزال
الوحمدة األساسمية للشمرعية والقيمادة يف عمامل اليمموم املمرتابط ،الميت يلجمأ إليهما املواطنمون يف هنايممة
املطاف التماساً لألمن االقتصمادي والعدالمة االجتماعيمة والموالء السياسمي .لكمن حتقيمق الرخماء
للجميع ينبغي أن يتضمن ،كما يف السابق ،االهتمام الوثيق بوجه التحيز والتفماوت والقصمور
اليت تعرتي اإلدارة العاملية وميكن أن حتبط حتقيق نتائج شاملة ومستدامة .وال تزال النزعة الدولية
الفعالة ترتكز على القومية املسؤولة ،وال يزال إجياد التوازن السلي يف صمي أي جدول أعمال
متعدد األطراف ذي جدوا.
 - 54ومن هذا املنطلق ،جي أن يكون هناو دع واسع النطاق إلبرام صفقة عاملية جديدة.
وقمد حمددت الصممفقة اجلديمدة المميت وضمعها الممرئيس روزفلمت وأُطلقممت يف الموالات امل تحممدة يف
الثالثينات من القرن املاضي وتكررت يف أماكن أخرا من العامل الصناعي ،وخاصة بعمد هنايمة
احلمرب العامليمة الثانيممة ،مسماراً إمنائيماً جديممداً يركمز علممى ثالثمة عناصمر اس مرتاتيجية عريضمة هممي:
االنتعاع والتنظي وإعادة التوزيع .وعلى الر من أن هذه العناصر كانت تتعلق بهداف حمددة
للسياسات مصممة خصيصاً لظروف اقتصادية وسياسية معينمة ،فإهنما جعلمت ممن خلمق فمر
العمل وتوسيع احليز املايل وتطويع التمويل طريقاً مشرتكاً للنجاح على هذا املسار اجلديد.
 - 55وميكن أن يستند بناء صفقة جديدة اليوم إىل تلك العناصر ذاهتاأل فالدول ،كما كمان
احلال من قبل ،حتتا إىل حيز لتصمي سياسات مالية وسياسات عامة أخمرا اسمتباقية لتعزيمز
االس ممتثمار ورف ممع مس ممتوات املعيش ممة ،مدعوم ممة ابسم مرتاتيجيات للتنظ ممي وإع ممادة التوزي ممع تعم مماا
التحدات الثالثية املتمثلة يف أوجه التفاوت الشديد والضغوط الدميغرافية واملشاكل البياية .ري
أن الت حمديني املتمثلمني يف عمدم املسمماواة وانعمدام األممن يف القمرن احلممادي والعشمرين علمى وجممه
اخلصو لن تعاجلهما البلدان اليت حتاول عزل نفسها عن القوا االقتصادية العاملية ،بل ميكن
عالجهما برفع بعض عناصر صفقة روزفلت اجلديدة ،عند االقتضاء ،إىل مستوا عاملي مبا يتفق
مع عامل اليوم املرتابط.
 - 5٦ومن العناصر اليت يتعني النظر فيها ما يلي:
إهناء التقشف .هذا شرط أساسي لبناء اقتصادات مستدامة وشاملة للجميع.
(أ)
وهو ينطوي على استخدام السياسة املالية إلدارة أوضاع الطل  ،وجعل العمالة الكاملمة همدفاً
رئيسياً للسياسات العامة .وينبغي كذلك أن يُستخدم التوسع النقدي استخداماً خمتلفاً ،لتمويل
االسمتثمارات العامممة المميت تزيممد النتممائج املسممتدامة والشمماملة للجميممع .ويف إطممار توسممع عممام يف
اإلنفاق احلكومي يشمل اهلياكل األساسية املادية واالجتماعيمة ،ميكمن للدولمة أن تكمون مبثابمة
"آخر مالذ لتوفري فر العمل"أل وميكن أن تكون خطط للتوظيف العام بعينهما فعالمة جمداً يف
خلق فر العمل ،ال سيما يف البلدان املنخفضة الدخل ،حيث يزاول جزء كبري من اليد العاملة
ط العمالمة كالمهما
متثمار العمام يف اهلياكمل األساسمية وخطم ُ
أنشطة ري رمسية وأعماالً حرة .فاالس ُ
مه للحد من االختالالت اإلقليمية اليت نشأت يف البلدان املتقدمة والبلدان الناميةأل
(ب) تدخالت سوق العمل .تتس هذه السياسات ،مبا يف ذلمك سمن تشمريعات
احلد األدىن لألجور ،بمهية حامسة ،ليس فقط لبلوغ أهداف السياسة االجتماعية (أي احلد من
الفقمر وممن التمييممز بمني اجلنسمني) ،ولكممن أيضماً لتحقيمق أهممداف االقتصماد الكلمي مثممل زادة
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مستوات العمالة واحلد من التفاوت يف الدخل .وال رابة يف ذلك ابلنظر إىل العمالة اإلضافية
اليت تنتج عن اآلاثر املضاعفة للدخل النامجة عن ارتفاع الطل بفضل الزادات يف األجورأل
( ) تقويمة صمموت النقمماابت .جي م أن ترتفمع األجممور ابرتفمماع اإلنتاجي مة .وأفضممل
وسيلة لتحقيق ذلك هي تقوية صوت النقاابت .ويف الوقت ذاتمه ،يلمزم أيضماً تصمحيح انعمدام
األمن الوظيفي مجراءات تشريعية مناسبة تشمل عقمود العممل مري الرمسمي ،وتمدابري نشمطة يف
سمموق العمممل .وميكممن النظممر يف وضممع مزيممد م ممن اخلطممط االبتكاريممة للممدع مممن خممالل ال ممدخل
التكميلمي ب غمرض زادة اإلنصمماف يف توزيمع المدخل ،مثممل صمندوق اجتمماعي ميكممن رمسلتمه مممن
أسه تصدرها أكرب الشركات واملؤسسات املاليةأل
تعزيز االستثمار العام ببعد قوي يف جمال الرعاية .يشمل هذا العنصر بمرامج
(د)
األشغال العامة الرئيسية للتخفيف من آاثر تغري املناخ والتكيف معه وتعزيز الفر التكنولوجية
اليت يتيحها اتفاق ابريس املعتمد مبوج اتفاقية األم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،فض ًال
عن التصدي للمشاكل النامجة عن تلوث الطبيعة وتدهورها بوجه أع  .ويعز ذلك أيضاً التعامل
مع التغريات الدميغرافية واالجتماعيمة الميت تقموض اجملتمعمات اة ليمة واألسمر املمتمدة جبعمل تموفري
الرعايممة العام ممة الرمسي ممة لألطف ممال واملس ممنني أمم مراً ض ممروراً .ويف كلت مما احل ممالتني ،ينبغ ممي أن تص ممم
االستثمارات العامة لتمكني واجتذاب مزيد من االستثمار اخلا  ،مبا يشمل املشاريع الصغرية
واملتوسطة احلج  ،ويف أشكال تتس بقدر أكرب من امللكية التشاركية مثل التعاونياتأل
(هم) زادة اإليرادات احلكومية .من شأن زادة االعتماد على الضرائ التصاعدية،
مبا يف ذلك الضرائ على املمتلكمات و ريهما ممن أشمكال اإليمرادات الريعيمة ،أن تسماعد علمى
معاجلة أوجه التفاوت يف الدخل .وكذلك ينبغي النظر يف عكس اجتاه االخنفاض يف معمدالت
الضريبة على الشركات ،لكن هذا قد يكون أقل أمهية من معاجلة اإلعفاءات الضريبية والثغرات
وإساءة استخدام الشركات ل عاانت املالية ،مبا يف ذلك اإلعاانت املستخدمة جلذب االستثمار
األجنيب أو االحتفاظ بهأل
(و) تطويمع رأس املممال .يتطلم اسممتقطاب االسمت ثمار اخلمما تطويمع املؤسسممات
املاليمة جلعلهما يف خدممة الصماحل االجتمماعي األوسمع نطاقماً .وإضماف ًة إىل التنظمي املالئم للقطماع
املايل ،من امله التصدي للمصارف العمالقة اخلاصة ،مجراءات تشمل فرض الرقابة والضوابط
التنظيمية على املستوا الدويل ،ومعاجلة السوق املتسمة بدرجة عالية من الرتكيز يف جمال تقيي
اجلدارة االئتمانية ،والتصدي لألر ية السائدة يف العالقة بني وكماالت تقيمي اجلمدارة االئتمانيمة
واملؤسسات املصرفية املوازية اليت مسحت للمنتجات املالية "السامة" ابالزدهار.

رابعاً -مسائل معروضة للمناقشة
 - 57رمبا يود اخلرباء مناقشة القضاا التالية:
ملاذا يتعذر حصر ُحزم السياسات اهلادفة إىل بلوغ العمالة الكاملة والالئقة يف
(أ)
تغيريات أسواق العمل ،كإضفاء املرونة على سوق العمل وكاملهارات والتدري ؟
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(ب) ما هو دور سياسات االقتصاد الكلي يف كفالة اتباع مسار حنو حتقيق العمالة
الكاملة ال يثري النزاع ويضمن املساواة بني اجلنسني؟
( ) عنممد النظممر يف سياسممات االقتصمماد الكلممي مقرتنممة بسياسممات سمموق العم ممل،
ما هي تشكيالت السياسات املالية والنقدية املستصوبة؟
(د) م م مما ه م ممي السم م مممات املستص م مموبة للنظم م ممام النق م ممدي الع م مماملي الم م مميت تتس م ممق مم م ممع
االس مرتاتيجيات اإلمنائيممة املواتي ممة لل عمالممة؟ إضممافةً إىل التغيم مريات املستصمموبة يف النظممام النق ممدي
العاملي ،ما هي املبادرات النقدية اإلقليمية اليت ميكن أن تسه يف هذه االسرتاتيجيات؟
(هم)
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ما دور تنسيق السياسات الدولية يف هذا السياق؟
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