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ملحة عامة رسيعة

ي الوقت عينه إىل ضمان أن النشاط 
ي دفع حركة عجلة االقتصاد مع السعي �ن

ي عالم االقتصاد، يتمثل الهدف من السياسة العامة �ن
�ن

نتاجية وجودة الوظائف. ومن المعروف أن اختيار السياسات العامة يتأثر بالنظريات والتحليل.  االقتصادي يؤدي إىل تحسن االإ
ي خلق وظائف 

، وكيف يمكن للسياسات الصادرة عل هذا المستوى أن تؤثر �ن ي هذا القسم من الدليل، ننظر إىل االقتصاد الكلي
و�ن

ي تأث�ي السياسة النقدية وسياسة سعر الرصف والسياسة المالية، ومناقشة أسباب أهمية ضلوع نقابات 
الئقة. وسوف ننظر أوالً �ن

ي التأث�ي عل سياسات االقتصاد الكلي هذه.
العمال �ن

ي االقتصاد )السياسة الصناعية 
ي التأث�ي عل تطور الصناعات والقطاعات المختلفة �ن

وننتقل الحًقا إىل دراسة دور السياسة الوطنية �ن
ي العقود 

ي الدول النامية؛ إذ إن النمو االقتصادي �ن
ا �ن ي يوليها النقابيون اهتماًما خاصًّ

والقطاعية(. وتعد هذه الجزئية من النقاط ال�ت
ي تصنيع المنتجات 

ي قطاعات محددة؛ مثل: استخالص الموارد الطبيعية أو المناطق االقتصادية الخاصة العاملة �ن
ة تركز �ن االأخ�ي

بغرض التصدير. والهدف هنا هو تنويع االأنشطة االقتصادية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة االإضافية االأعل، أو القطاعات 
اتيجية(.  ي الدولة نموذًجا عل القطاعات االس�ت

ي �ن
اتيجية )يعت�ب قطاع تدعيم االأمن الغذا�أ الغنية بفرص العمل، أو القطاعات االس�ت

ي االقتصاد، كما نستعرض بعض االأدوات 
ي تحديد أولويات السياسات من أجل تطوير القطاعات �ن

وندرس منهجية التفك�ي المتبعة �ن
ي قطاعات معينة.

نتاجية �ن ي ستنتج عن االستثمارات الحكومية ونمو االإ
ي تحديد عدد فرص العمل ال�ت

ي تساعد �ن
التحليلية ال�ت

ي 
ن �ن ي سياسة التجارة والسيما اتجاه تحرير التجارة، مع مناقشة رس االأهمية الخاصة وراء قيام النقابي�ي

وختاًما، ينظر هذا القسم �ن
الدول النامية بمراقبة عملية إعداد هذه السياسات والمشاركة فيها. 

ي قلب سياسات االقتصاد الكلي والسياسات 
ي مراقبة مسألة التشغيل والمناداة إىل جعلها �ن

وتضطلع نقابات العمال أيًضا بدور �ن
القطاعية والتجارية، والتأكد من أن هذه السياسات متوافقة مع الجهود الرامية إىل التعب�ي عن هذا الهدف وتحقيقه ومكملة 

ي 
ها. وينبغي أن تأ�ت لها. ويضمن هذا نجاح كل سياسة من السياسات، وأن كل سياسة منها تخدم السياسات االأخرى وتعزِّز تأث�ي

اتيجية  ي إطار اس�ت
التدخالت محددة االأهداف عل مستوى القطاعات مدعومة بسياسات اقتصاد كلي محفزة للتشغيل، وذلك �ن

واضحة للتغي�ي الهيكلي المثمر.
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؟5515   ما المقصود باالقتصاد الكلي

ي الوقت عينه عل ضمان أن تؤدي هذه السياسة إىل 
تهدف السياسة االقتصادية إىل دفع عجلة النشاط االقتصادي، مع العمل �ن

. نتاجية وجودة الوظائف والحفاظ عل االستقرار الماىلي ن االإ تحس�ي

ي يعتمد عليها صانعو السياسات. 
ز أهمية معرفة النظريات ال�ت ويتأثر اختيار السياسات العامة بالنظريات والتحليل؛ ومن هنا ت�ب

ي يحتمل قبولهم لها.
ي يقومون بإعدادها أو ال�ت

حة ال�ت فمن المؤكد أن هذه النظريات سوف تؤثر عل السياسات المق�ت

ي تؤثر فيها. وقد جاءت هذه النظرية 
نظرية االقتصاد الكلي هي دراسة االأنشطة االقتصادية العامة للدولة والعوامل السياسية ال�ت

ي نهاية المطاف إىل حل 
ضون أن االأسواق تسعى بطبيعتها نحو تلبية الطلب؛ مما يؤدي �ن ن الذين يف�ت ن التقليدي�ي ا عل االقتصادي�ي ردًّ

ي االقتصاد؛ إذ إن أي محاولة من هذا 
اء، ال داعي لتدخل الحكومات �ن ي رأي هؤالء الخ�ب

مشكالت مثل فائض المنتجات والبطالة. و�ن
القبيل سوف تؤدي إىل تفاقم الوضع.

ًحا أن االقتصاد  ي هذه االأفكار والمعتقدات، مق�ت
ن �ن اء اقتصاديون مثل جون مينارد كي�ن ي أعقاب الكساد العظيم، شكك خ�ب

و�ن
، وأنه كان من الممكن استخدام التدخالت الحكومية بنجاح لمعادلة تأث�ي التقلبات  ي

لم يكن قادًرا عل تحقيق التوازن الذا�ت
امة.  االقتصادية الهدَّ

ن لالقتصاد الكلي  نظرية كي�ن

ي انتظار تحقيق سوق 
ن أن االقتصاد التقليدي عجز عن تفس�ي البطالة والركود طويلي االأجل، وأشار إىل أن االإجابة ال تكمن �ن وجد كي�ن

ي سوق العمل إنما 
ن يعتقد أن ما يحدث �ن ي والعودة إىل قدرة التشغيل الكاملة من خالل تخفيض االأجور؛ إذ كان كي�ن

العمل للتوازن الذا�ت
ي بقية االقتصاد.

هو نتيجة لتطورات أوسع نطاًقا �ن

ي حجم االستثمارات، وإن االستهالك لدى العمال يرتفع 
ي مدفوعة بالزيادة واالنخفاض �ن

: إن الدورات االقتصادية تأ�ت ن وقال كي�ن
ي تخفيف حدة 

وينخفض حسب زيادة وانخفاض حجم االستثمارات. وعليه، يكون الهدف هو استخدام روافع السياسة الحكومية �ن
ي »بصورة طبيعية«، يمكن أن تستخدم الروافع السياسية لضمان 

فت الحكومة بأن التشغيل الكامل ال يأ�ت التقلبات االقتصادية. وم�ت اع�ت
أال يعمل االقتصاد دون قدرته الممكنة.

ائب  ي تستخدمها لتحقيق هذه االأغراض؛ إذ تمتلك الحكومة القدرة عل فرض الرصن
وتمتلك كل حكومة مجموعة من االأدوات ال�ت

ي تؤثر عل االئتمان 
نفاق )السياسة المالية(. كما تهيمن الدولة عل المرصف المركزي الذي يحدد معدالت الفائدة ال�ت ي االإ

والتحكم �ن
. ي عالمنا اليوم بسياسة االقتصاد الكلي

)السياسة النقدية(. ويعرف استخدام هذه االأدوات �ن

ن عاًما  ن الدول الرأسمالية لمدة بلغت أربع�ي ن لالقتصاد الكلي ح�ت أصبح النظرية االقتصادية المهيمنة ب�ي وقد برز نجم نظرية كي�ن
تقريًبا. وكان أشهر استخدام لهذه النظرية أثناء الحرب العالمية الثانية؛ بغية الحفاظ عل معدالت البطالة عند أد�ن مستويات 

. ي
ي أربعينيات القرن الما�ن

تاريخية لها. وأدت نظرية االقتصاد الكلي أيًضا إىل تأسيس صندوق النقد الدوىلي والبنك الدوىلي �ن

مدرسة شيكاغو واقتصاد جانب العرض  

ن للتضخم )ويُقصد به  ًا إىل تجاهل كي�ن ، مش�ي ي عام 1956، قام ميلتون فريدمان من جامعة شيكاغو بتعديل نظرية االقتصاد الكلي
�ن

ن القائل بأن الحكومة  ن االصطناعي لالقتصاد. ورفض ميلتون مذهب كي�ن زيادة االأسعار ع�ب كافة قطاعات االقتصاد( الناتج عن التحف�ي
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اء  ي زعزعة االقتصاد، وربما تؤدي إىل حدوث تضخم. ويرى الخ�ب
قادرة عل »إدارة« الطلب؛ إذ يرى ميلتون أن هذه المحاوالت تتسبب �ن

ي التضخم.  
االقتصاديون التابعون لمدرسة شيكاغو أن دور الحكومة هو التحكم �ن

ي تُعرف باسم النظرية االقتصادية »الكالسيكية الجديدة« محدوديَة دور السياسة العامة وبالتاىلي الحكومة 
وترى هذه المدرسة ال�ت

ي السوق من شأنه أن يحقق أفضل النتائج 
ض هذه النظرية أن الحد االأد�ن من تدخل الحكومة �ن ي الشؤون االقتصادية. وتف�ت

�ن
االقتصادية. وتقوم نظرية اقتصاد جانب العرض عل تفك�ي هذه المدرسة؛ إذ تقول هذه المدرسة: إن تدعيم قدرة االقتصاد عل 
ن نمو االقتصاد؛ ومن هنا تسعى الحكومة إىل تعزيز الطلب من خالل  عرض المزيد من المنتجات والسلع هي أنسب طريقة لتحف�ي

نتاج. وقد برز نجم نظرية  كات وخفض االأسعار من خالل زيادة االإ يعات المفروضة عل ال�ش ائب والحد من الت�ش تخفيض الرصن
ي التضخم أو 

ي الوقت الذي بدا فيه أن الحكومات لم تعد قادرة عل التحكم �ن
ي �ن

ي سبعينيات القرن الما�ن
اقتصاد جانب العرض �ن

البطالة.

ي صندوق النقد الدوىلي والبنك الدوىلي 
وخالل الثمانينيات، كانت نظرية اقتصاد جانب العرض مصدر إلهام لكث�ي من التفك�ي �ن

يمان بأن هذه الحرية  ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية. وتؤيد هذه النظرية حرية حركة السلع ورأس المال انطالًقا من االإ
سوف  تجذب مزيًدا من االستثمارات إىل القطاعات االأك�ش احتياًجا لالستثمارات وتحقق أعل العائدات، مما يخلق مزيًدا من فرص 
ي كث�ي 

العمل. وترى وجهة النظر هذه أن االإجراءات الحكومية ال يمكن أن تحسن من س�ي السوق، وكان يتم فرض هذه النظرية، �ن
. ي إطار حزم سياسات التكيف الهيكلي

من االأحيان، عل الدول النامية �ن
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: إجماع واشنطن ي
إطار سياسة االقتصاد الكلي المهيمنة منذ ثمانينات القرن الما�ن

ن جاء إجماع واشنطن »الموسع«  ي ح�ي
ي صورة الحزم السياسية التالية، �ن

د �ن ُعرف هذا »التوافق« باسم إجماع واشنطن، والذي تجسَّ
لعام 2003 نتيجة إخفاق الموجة االأوىل من سياسات إجماع واشنطن. وكان هذا بمثابة إدراك متأخر الأهمية دور المؤسسات عندما 

يتعلق االأمر باالأداء االقتصادي.

إجماع واشنطن “الموسع”إجماع واشنطن االأصلي

19902003

ة السابقة، باالإضافة إىل: العنارص الع�ش

1 .  الحوكمة المؤسسية. 11االنضباط الماىلي

نفاق العام. 2 مكافحة الفساد. 12 إعادة توجيه االإ

3 . ي ي�ب أسواق العمل المرنة. 13 االإصالح الرصن

4 .  اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. 14 التحرر الماىلي

القواعد والمعاي�ي المالية. 15 معدالت الرصف الموحدة والتنافسية. 5

الفتح »الحذر« للحسابات الرأسمالية. 16 تحرر التجارة. 6

7 . ي المبارسش  أنظمة معدالت الرصف غ�ي الوسيطة. 17 االنفتاح عل االستثمار االأجن�ب

البنوك المركزية المستقلة/ استهداف التضخم. 18الخصخصة 8

ن واللوائح. 9  شبكات االأمان االجتماعي. 19 التحرير من القوان�ي

ن حقوق الملكية. 10  الحد من الفقر محدد االأهداف. 20 تأم�ي

ن تقترص السياسة  ي ح�ي
وتهدف السياسة النقدية لهذا االطار بشكل حرصي إىل تحقيق معدالت تضخم منخفضة من رقم واحد، �ن

المالية عل الحفاظ عل معدالت ديون رشيدة، وضمان أن يبلغ العجز هدًفا معيًنا.

ي تهدف إىل تقليل معدالت التضخم واستعادة الدولة 
وقد قام صندوق النقد الدوىلي بوضع برامج االستقرار االقتصادي ال�ت

ان المدفوعات(. وكان استكمال هذه السياسات يتم من  ن المعنية لتوازنها المحلي )استقرار التشغيل واالأسعار( والتوازن الخارجي )م�ي
ي االقتصاد، بما يضمن 

؛ إذ إن هذه الحزم تهدف إىل الحد من دور الدولة �ن ي يضعها البنك الدوىلي
خالل حزم التكيف الهيكلي ال�ت

تعويم أسعار السلع والخدمات وتعديلها حسب مستويات االأسواق الحرة.

ان  ن ي تحقيق استقرار االأسعار والحدِّ من اختالل الم�ي
ي اتبعت هذه االأجندة �ن

ومع بداية القرن الجديد، نجح العديد من الدول ال�ت
، غ�ي أنها عانت من ضعف النمو وارتفاع معدالت البطالة وزيادة الفقر. الخارجي والداخلي

ي االقتصاد؟
ن دعم اضطالع الحكومة بدور �ن لماذا ينبغي عل النقابي�ي

ي االقتصاد وإعادة تطبيق 
ي الدور المنوط بها �ن

لقد دفع انهيار أسواق االئتمان والرأسمال عام 2008 الحكومات إىل إعادة النظر �ن
ن من أجل تخطي االأزمة. مجموعة من مناهج كي�ن

ي وهو: تحديد الرواتب 
ي تفتقر إىل التنظيم الكا�ن

ي االأسواق ال�ت
ويعرف النقابيون جيًدا أن هناك نوًعا آخر من القصور الذي يحدث �ن

ي 
ي االقتصادات التشهد فائًضا من االأيدي العاملة. ومن حيث المبدأ، ينبغي أن تعكس االأجور إنتاجية العمل المنفذ، غ�ي أنه �ن

�ن
ي  تمكنهم 

ي العمل عن فرص العمل المتاحة، يمتلك أصحاب العمل القدرة التفاوضية ال�ت
حالة زيادة عدد االأيدي العاملة الراغبة �ن

ن واللوائح المعنية  من ربط االأجور عند معدالت منخفضة للغاية. ويمكن معالجة هذا القصور من خالل السياسات والقوان�ي
بالتفاوض الجماعي والحد االأد�ن من االأجور.
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ي تفيد كافة 
وباالإضافة إىل ما سبق، غالًبا ما تكون الحكومات هي االأطراف االقتصادية الفاعلة الوحيدة القادرة عل توريد السلع ال�ت

ي العائدات. 
ائح المجتمع، ولكن ال يقبل عليها أي من المستثمرين؛ نظًرا الرتفاع المخاطر أك�ش من الالزم أو لالنخفاض الكب�ي �ن رسش

ويعد ذلك أيًضا من أوجه قصور االأسواق.

وعندما يتحدث النقابيون عن سياسات االقتصاد والتشغيل، ينبغي أن تكون نقطة البداية نفعية وواقعية للغاية، فال االأسواق 
الحرة وال الحكومة الكريمة تمتلك الحل السحري للمشكالت. وتواجه كل دولة ظروًفا مختلفة، ولكل منها قيود وفرص خاصة بها. 

ابطة االأهداف المختلفة. ومن هنا، ينبغي أن تكونوا قادرين عل تحديد المشكالت والفرص  ومما ال شك فيه أن هناك موازنات م�ت
وتحديد أفضل طرق استغالل الموارد المتاحة لتحقيق االأهداف، علًما بأن الهدف االأساسي هنا هو التأكد من عدم التضحية 

بمصالح العمال.

كيف تساعد سياسات االقتصاد الكلي عل خلق فرص العمل الالئق؟5525 

ن أداء االقتصاد  تش�ي سياسة االقتصاد الكلي إىل كيفية تدخل الحكومات وصانعي السياسات االآخرين من أجل تحس�ي
والرفاهة. وتبدأ العملية بتحديد االأهداف السياسية؛ مثل: تحقيق النمو والتنمية االقتصادية المستدامة، واستقرار 
ي أنه قد يتم التضحية 

االأسعار، والتشغيل الكامل، ويحتمل أن تتعارض بعض الغايات مع بعضها االآخر؛ مما يع�ن
ي  ي سبيل تحقيق غاية أخرى. فعل سبيل المثال، حددت العديد من المصارف المركزية، ومنها البنك االأورو�ب

بغاية ما �ن
ي كث�ي من االأحيان مع هدف الوصول إىل التشغيل الكامل. ويرجع هذا إىل أن االأدوات 

المركزي، أهداف تضخم تتناقض �ن
ي 

ي الحد من تضخم االأسعار عادًة ما تكون زيادة معدالت الفوائد أو تقييد االئتمان، وهي أدوات تتسبب �ن
المستخدمة �ن

تباطؤ النشاط االقتصادي.

ي تحقيقها. ونجد أنه خالل السنوات 
ن عل صانعي السياسات تحديد االأهداف المرغوب �ن وبغية تحقيق االسياسات لغاياتها يتع�ي

ي رصد 
ف

� 
ً
ت العمالية دورا همما يث تؤدي النقا�ب االت معلها التقليدية. �ب ت العمال مب يتجاوز دور نقا�ب

ية موعة السياسات االقتصادية اللكية والقطاعية والتجار ي جوهر مب
ف

ومنارصة ان يكون التشغيل �

البنك المركزي

 والهيئات االقتصادية
كيفية تحديد

د�ن 
 الحد الأ

جور
للأ

عناوين رائدة 
لإختصاصي 

تسويق
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انيات ومستويات الدين  ن ة تضمنت السياسات المستوحاة من توافق آراء واشنطن ن أهداًفا متعلقة بالتضخم وعجز الم�ي االأخ�ي
ي الرامي  العام. وعادًة ما تكون هذه االأهداف محددة ومعروفة عل نطاق واسع، عل سبيل المثال ـــــ هدف االتحاد االأورو�ب

ي نطاق محدد مثل معدالت 
اوح �ن ن بالمائة. ويحتمل أن تكون االأهداف االأخرى أك�ش مرونة، أو أو ت�ت للوصول بالتضخم إىل اثن�ي

الرصف لعملة الدولة.

ن االأدوات السياسية المختلفة، وهذه االأدوات  ن عل صانعي السياسات االختيار من ب�ي
َّ وعقب تحديد غايات وأهداف السياسة، يتع�ي

ن  ي ح�ي
ي يحددها المرصف المركزي، �ن

، وتتضمن االأدوات النقدية مثل معدالت الفائدة ال�ت ي االقتصاد الكلي
هي أدوات التحكم �ن

نفاق الحكومي. ائب واالإ تتضمن االأدوات المالية معدالت الرصن

؛ إذ تؤثر هذه المعتقدات عل اختيار الغايات واالأهداف واالأدوات؛  وغالًبا ما ترسم المعتقداُت الراسخة سياسة االقتصاد الكلي
ًا  كات. وسوف يؤثر ذلك تأث�ي اء االقتصاديون القضاَء عل الفقر قبل تعظيم أرباح ال�ش فعل سبيل المثال: يضع بعض الخ�ب

اء مختلفون نماذج اقتصادية  ائب. ويحتمل أيًضا أن يستخدم خ�ب اء بشأن كيفية استخدام نظام الرصن ًا عل رأي هؤالء الخ�ب كب�ي
ات  ات السياسية وحجم هذه التغي�ي وأساليب تقديرية مختلفة؛ مما قد يؤدي بهم إىل االختالف حول الحاجة إىل التغي�ي

ومواعيدها.

ما هي روافع سياسات التشغيل االأساسية ؟

غالًبا ما توجد روافع سياسات التشغيل خارج نطاق سياسات سوق العمل، ويرجع ذلك إىل أن الطلب عل االأيدي العاملة 
ي السوق. ورغم أن أغلب هذا الطلب يتأثر بما يستهلكه 

ي أغلبه عن الطلب العام عل السلع والخدمات �ن
)العمال( ينتج �ن

ي االأرس والمؤسسات وكمية هذا االستهالك، فإن الحكومة تضطلع بدور مهم. فعل سبيل المثال، تحفز برامج 
االأفراد �ن

نفاق من قبل الحكومة ومؤسسات  البنية التحتية الحكومية أو سياسات تخفيض الفائدة نمو التشغيل من خالل زيادة االإ
القطاع الخاص.
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ي عل أفضل 
ي سياسات التشغيل ولوائح سوق العمل لها تأث�ي هام�ش

ات �ن وعل الجانب االآخر، تُْظِهر االأدلة أن التغي�ي
ًا عل جودة الوظائف. ًا كب�ي تقدير عل نمو التشغيل، غ�ي أن لها تأث�ي

ي مناقشة سياسات تدعيم التشغيل أن تقترص عل الحوارات مع 
ي أنه ال ينبغي عل نقابات العمال الراغبة �ن

هذا يع�ن
، ينبغي عليكم التواصل مع  وزارات العمل. إذ أنه ورغم أهمية هذه الحوارات، فإنها تفتقر إىل كث�ي من االإجراءات؛ وبالتاىلي

ي معدالت الفائدة وإمدادات االئتمان.
االأجهزة الحكومية المعنية بالمالية والصناعة ومع المرصف المركزي الذي يتحكم �ن

 ما الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه إطار سياسة االقتصاد الكلي الداعمة للتشغيل؟ 5535 

ي تجعل من التشغيل الكامل والمنتج غايًة من غاياتها 
إن سياسة االقتصاد الكلي الداعمة للتشغيل هي السياسة ال�ت

المرجوة؛ إذ تحدد هذه السياسة هدف تشغيل ثابت ومعروف للجميع، ومن ذلك عل سبيل المثال هدف التشغيل الخاص 
ن 20 - 64 عاًما بحلول عام 2020«. وتستخدم هذه  اوح أعمارهم ب�ي »تشغيل %75 ممن ت�ت ي

ي والمتمثل �ن باالتحاد االأورو�ب
ي تؤدي إىل تحقيق غايات وأهداف التشغيل.

السياسة االأدوات النقدية المالية ال�ت

نتاجية مع تسجيل أعل معدالت النمو  ي تحقيق معدالت عالية مستمرة من التشغيل واالإ
وتتمثل الغاية واسعة النطاق �ن

ي لمستويات االأسعار المحلية واستقرار سعر رصف عملة الدولة.  االقتصادي المستدام، والحفاظ عل االستقرار النس�ب
ويحتاج إطار االقتصاد الكلي الداعم للتشغيل إىل ضمان تناغم عمل االأدوات السياسية؛ إذ يضمن هذا توافر الموارد المحلية 
والخارجية الكافية لتحقيق أهداف التشغيل وخلق مساحة للسياسات المعاكسة للدورات االقتصادية. وتضمن هذه العوامل 

مًعا أن تكون البيئة االقتصادية مؤاتية لتحقيق التنوع والنمو االقتصادي والخلق المستدام لفرص العمل المنتجة.

ي إطار االقتصاد الكلي الداعم للتشغيل
السياسة النقدية �ن

ن  ار بالغة للنمو والتنمية االقتصادية، وعل الرغم من ذلك، فال يمكن أن يقترص ترك�ي ي أرصن
يتسبب التضخم الجامح �ن

ن عل صانعي السياسات النقدية أن  السياسة النقدية حرصيًّا عل الوصول بالتضخم إىل نسب من رقم واحد. ويتع�ي
نتاج والتشغيل. وط معقولة من أجل زيادة االإ باالعتبار إىل الغايات السياسية االأخرى؛ مثل: ضمان توافر االئتمان ب�ش

ن صانعي السياسة عل هدف استقرار أسعار السلع والخدمات،  ي إطار سعيهم إىل تحقيق االستقرار، عادة ما يقترص ترك�ي
و�ن

ن  ي والوحدات السكنية أو االأسهم. وقد أظهرت االأزمة المالية أنه يتع�ي
ي استقرار أسعار االأصول مثل االأرا�ن

دون التفك�ي �ن
عل المصارف المركزية االنتباه إىل »الفقاعات االقتصادية«، وإيجاد سبل للحيلولة دون وقوع الزيادات المفرطة والناتجة 

عن المضاربة.

ي مواجهة الصدمات الخارجية؛ 
وينبغي أن تهدف السياسة النقدية أيًضا إىل زيادة مرونة النظام الماىلي المحلي �ن

ي إقراض 
فعل سبيل المثال: ينبغي أن تضمن البنوك التجارية امتالك السيولة الكافية الالزمة من أجل االستمرار �ن

ي عام 2008، إذ 
ي حدثت �ن

ات االأزمات المالية العالمية مثل تلك االأزمة ال�ت ة والمتوسطة أثناء ف�ت كات الصغ�ي ال�ش
ن االأفراد عل االدخار واالستثمار. أّن من شأن ذلك زيادة تحف�ي
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عامل يفحص أوراق الريال الربازييل من فئة 20 ريال أثناء عملية طباعة أوراق العملة يف دار صك العملة الوطنية يف حي سانتا كروز، ريو دي جانريو

ي إطار االقتصاد الكلي الداعم للتشغيل
سياسة سعر الرصف �ن

ي سعر عملتها مقارنة بالعمالت االأخرى وسوق العمالت االأجنبية. 
ي تتحكم من خاللها الحكومة �ن

نظام سعر الرصف هو الطريقة ال�ت
اء السلع الالزمة من الخارج مثل النفط والمعدات واالأجهزة، كما أن لسعر الرصف  ل رسش ي أنه يَُسهِّ

وتكمن أهمية نظام سعر الرصف �ن
ي مواجهة 

ن الذين يجدون أنفسهم �ن أهميًة أخرى، ففي حالة تحديد معدل مرتفع لسعر الرصف، قد يرصن هذا بصغار المنتج�ي
فيض من السلع االأجنبية الرخيصة.

كة، ومن ذلك عل  ويرتبط نظام سعر الرصف ارتباًطا وثيًقا بالسياسة المالية؛ إذ يعتمد كل منهما عل العديد من العوامل المش�ت
سبيل المثال: سياسة سعر الفائدة. 

دارة سعر الرصف وهي: نظام سعر الرصف العائم؛ حيث يحدد السوق تحركات سعر الرصف، ونظام  وتوجد ثالثة مناهج أو أنظمة الإ
ًا عن نطاق أو قيمة محددة، ونظام  سعر الرصف المربوط، وفيه يعمل المرصف المركزي عل الحيلولة دون انحراف سعر العملة كث�ي

سعر الرصف الثابت والذي يتم فيه ربط عملة الدولة بعملة أخرى مثل الدوالر االأمريكي أو اليورو أو مجموعة من العمالت.

ن االأطراف  وينبغي أن تكون سياسة سعر الرصف الداعمة للتشغيل موجهة نحو ضمان االستقرار؛ إذ يحد ذلك من المخاطر ويُمكِّ
ي القطاعات الموجهة نحو السوق المحلية. 

ي القطاعات الموجهة نحو التصدير أو �ن
االقتصادية الفاعلة من اتخاذ قرارات باالستثمار �ن

كما ينبغي أن تهدف سياسة سعر الرصف الداعمة للتشغيل إىل تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد من حيث الصادرات والواردات. 
ي لمواجهة التقلبات االقتصادية.  وباالإضافة إىل ما سبق، ينبغي عل الدول االحتفاظ برصيد من احتياطيات النقد االأجن�ب

ي تقدير قيمة 
شارة إىل أن نظام سعر الرصف الثابت ونظام التعويم الكامل يَُعرِّضان عملة الدولة لمخاطر المبالغة �ن وتجدر االإ

ي تقدير قيمة العملة من شأنها أن ترفع تكلفة الصادرات وتحد من القدرة التنافسية. ويحتمل أن 
العملة، مع العلم بأن المبالغة �ن

ي الحفاظ 
ن نظام السعر المربوط ونظام السعر العائم �ن يكون لذلك تداعيات مهمة عل مستويات التشغيل. ويساعد الجمع ب�ي

ن عل استيعاب  ي حدود نطاق مع�ي
عل القدرة التنافسية للعملة. وعل سبيل المثال، يمكن أن يساعد تعديل سعر الرصف �ن

الصدمات غ�ي المتوقعة، وإتاحة درجة من المرونة أمام السياسة النقدية المحلية. كما أن الحفاظ عل سعر الرصف ضمن نطاق 
.)Williamson, 2003( ي تحقيق استقرار االأسعار من خالل إظهار درجة من االنضباط النقدي

ن قد يكون عامالً مساعًدا �ن مع�ي
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ي إطار االقتصاد الكلي الداعم للتشغيل
السياسة المالية �ن

ي ما يتعلق بالسياسة المالية، فهي أداة قوية للغاية. 
ي المنهج المتبع �ن

يتطلب الوفاء بأهداف التشغيل الكامل والمنتج إعادة النظر �ن
بقاء عل هذه الديون ومعدالت العجز  وتتطلب االستدامة المالية مراقبة الديون ومعدالت العجز، ووضع قواعد مالية رصيحة لالإ

ي الحدود المسموح بها. غ�ي أنه ال يمكن وال ينبغي أن تقترص السياسة المالية عل ذلك فحسب؛ إذ ينبغي محاولة التحول من 
�ن

السياسة المالية المسايرة للدورات االقتصادية إىل السياسة المالية المعاكسة لها. ويُقصد بالسياسة المالية المسايرة للدورات 
نفاق العام.  ي تقلل من كفاءة االإ

ي أوقات الرخاء، وهو ما قد يحفز دورات االزدهار والركود ال�ت
نفاق �ن االقتصادية زيادة معدالت االإ

ات النمو االقتصادي الطبيعي بما  ات االنتعاش وف�ت ويُقصد بالسياسة المعاكسة للدورة االقتصادية بناء فسحة مالية خالل ف�ت
ات الركود من خالل تعزيز االستثمار العام والحفاظ عل سياسات الحماية االجتماعية.        يسمح بتقديم حفز ماىلي أثناء ف�ت

االقتصاد له دورات تشبه عادة هذه الصورة:

ي أن تَُعوِّض 
ي السياسة المالية موضع التطبيق؛ ففي أوقات الركود يرغب الجميع �ن

ويصعب وضع المنهج المعاكس للدورة االقتصادية �ن
وري بناء الفسحة المالية خالل أوقات النمو االقتصادي، وهو  ي القطاع الخاص، وح�ت يكون ذلك ممكًنا من الرصن

الحكومة االنكماَش �ن
ي تمتلك مستويات مرتفعة من االحتياجات االأساسية غ�ي المجابة. 

ي البلدان النامية ال�ت
ا قويًّا �ن أمر صعب للغاية، ويتطلب انضباًطا ماليًّ

ات عل المدى القص�ي فحسب، بل ينظر إىل  ن عل كافة االأطراف الفاعلة العمُل من أجل الوصول إىل اتفاق ال ينظر إىل التأث�ي ويتع�ي
ات عل المدى البعيد أيًضا. الـتأث�ي

اء قائم  ي حوار بنَّ
وينبغي أن تكون نقابات العمال قادرًة عل تحليل النفقات الحكومية وتقارير الموازنة العامة والدخول مع الحكومة �ن

نفاق لن يؤدي إىل نمو فرص العمل. وقد  اح بدائل إذا شعرت أن نمط االإ ي وضع يؤهلها الق�ت
، وينبغي أن تكون �ن ن اه�ي عل االأدلة وال�ب

نفاق العام بخلق فرص عمل.    ن يمكنهم استخدام أدوات تحليلية لقياس فوائد ربط االإ اكة مع أكاديمي�ي تحتاج النقابات إىل ال�ش

ي المشاورات بموجب المادة الرابعة 
، ينبغي عليكم أن تطلبوا المشاركة �ن وإذا كانت بالدكم عضًوا من أعضاء صندوق النقد الدوىلي

اء اقتصاديون  من الئحة الصندوق. وجرت العادة عل عقد المشاورات المندرجة تحت المادة الرابعة مرة واحدة سنويًّا؛ إذ يزور خ�ب
ًا ما يتم التباحث  من صندوق النقد الدوَل االأعضاء لجمع المعلومات وعقد مباحثات مع مسؤوىلي الحكومة والبنك المركزي، وكث�ي

؛ فكونوا مستعدين للمشاركة  ي
لمان، ومنظمات المجتمع المد�ن أيًضا مع مستثمري القطاع الخاص وممثلي العمال وأعضاء ال�ب

بفاعلية والخروج بحجج قوية للدفاع عن مواقفكم. 

النمو

الزدهار

كساد اقتصادي

ركود
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دراسة حالة

ي أوغندا؟
ي السياسة المالية المتبعة �ن

عادة النظر �ن هل هناك فرصة لإ

ي عام 1987، وكان استقرار االأسعار هو 
ي تنفيذ برنامج تعاٍف اقتصادي �ن

عت أوغندا �ن رسش
، وقد ترجم ذلك إىل سياسات نقدية ومالية  الشغل الشاغل الرئي�ي لسياسة االقتصاد الكلي

صارمة، واتباٍع لمنهج سعر الرصف المرن، وخصخصة واسعة النطاق، ومحاولٍة للتحرر 
، خفضت أوغندا عجزها الماىلي )باستثناء المنح(  من القيود واللوائح. وخالل العقد االأخ�ي

ي أوائل العقد االأول من القرن 
ن �ن ا ح�ت انخفض عجزها من معدالته ذات الرقم�ي تدريجيًّ

ين إىل أقل من %6 من الناتج المحلي االإجماىلي خالل عام 2006/2005.       الواحد والع�ش

ي العقد االأول من هذا القرن انخفاض 
ي أوغندا �ن

وصاحب ارتفاَع معدل النمو االقتصادي �ن
ي االقتصاد. غ�ي أن الزراعة ال تزال هي القطاع الحاضن 

ي نسبة الفقر وتغ�ي هيكلي �ن
مهم �ن

ي الناتج المحلي 
ايدة من القوى العاملة رغم انخفاض مساهمتها �ن ن لنسبة مرتفعة وم�ت

ن 2005 و 52000   ة ب�ي ي الف�ت
ا �ن ي قطاع الصناعة فعليًّ

. وانخفض نصيب التشغيل �ن االإجماىلي

ولم تغ�ي الحكومة أنماط إنفاقها استجابة لالأزمة االقتصادية العالمية لعام 2008. وهيمنت 
ي 

؛ إذ قررت الحكومة عدم تب�ن مخاوف التضخم عل رّد فعل الحكومة عل الصعيد الماىلي
ي خفض العجز 

حزمة حفز اقتصادي. وأرادت السلطات الحفاظ عل هدفها الماىلي المتمثل �ن
، ولكنها كانت تشعر بالقلق أيًضا إزاء تثبيط  إىل أقل من %5 من الناتج المحلي االإجماىلي

ن المبارسش لالقتصاد.    االستثمار الخاص و«تضييق الخناق« نتيجة التحف�ي

ن حاالت العجز الماىلي  ي ما يخص العالقة ب�ي
لكن أشارت بعض الدراسات إىل رؤية مغايرة �ن

 Epstein, 2009; Weeks,( ي من قدرات زائدة مثل أوغندا
ي تعا�ن

ي الدول ال�ت
والتضخم �ن

Muqtada, 2010 ;2009(، ففي دولة مثل أوغندا يعمل فيها االقتصاد بأقل من قدراته 
اض أو طبع االأموال لتمويل احتياجات العجز إىل التضخم أو  الكاملة لن يؤدي االق�ت

نفاق الزائد إىل قطاع مثل البنية  تضييق الخناق عل االستثمارات الخاصة. فإذا تم توجيه االإ
ي هذا الصدد.    

التحتية، فمن المرجح أن يتبع القطاع الخاص نهج الحكومة �ن

ويتطلب االستثمار العام المرتبط بخلق فرص عمل والتغي�ي الهيكلي وجوَد سياسة مالية 
ي إطار العمل الماىلي 

قابلة للتعديل وذات أهداف طويلة المدى. كما أن هذه المرونة �ن
ن أوغندا، بصفتها دولة منخفضة الدخل، من تعديل السياسات حسب  مطلوبة لتمك�ي

الظروف غ�ي المتوقعة والصدمات الخارجية.  
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ي ضوء السياسة الداعمة للتشغيل5545 
 تحليل الصناعات والقطاعات �ن

اء االقتصاديون الذين يتبعون النهج السائد طوال 30 عاًما ال يستسيغون فكرة استهداف قطاعات من االقتصاد والتدخل  بقي الخ�ب
فيها بالسياسات؛ إذ كانت الفكرة السائدة أن الحكومة ال تمتلك االأدوات الختيار القطاعات »الصحيحة«، وأن االأفضل ترُك هذا 

ة النمو مع تحقيق نتائج أفضل  ورية لت�يع وت�ي عية ورصن اء إىل هذه السياسات عل أنها رسش االأمر لقوى السوق. أما االآن فينظر الخ�ب
ي سوق العمل.        

�ن

ي اقتصاد ما لالستثمار فيها وتنميتها، غالًبا ما تضيِّع هذه االأطر 
وعندما تستهدف أطر التنمية الوطنية قطاعات رائدة أو ناشئة �ن

فرصَة ترتيب القطاعات المعنية حسب االأولوية أو تصنيفها حسب قدرتها عل خلق عدد أك�ب من فرص العمل بجودة أعل. ويمكن 
ــــ التأث�ي عل هذه الخيارات السياسية.   ـــــ بل وينبغي عليهاـ  للنقاباتـ 

تيب أولويات القطاعات حسب القدرة عل خلق فرص العمل، نحتاج إىل فهم إنتاجية القطاعات واحتماالت نموها وعوامل  ول�ت
مضاعفة التشغيل فيها وروابطها االأمامية والخلفية مع بقية االقتصاد بشكل جيد. وهنا نحتاج إىل مناقشة هذه المفاهيم.  

ي الدول النامية
التغي�ي الهيكلي المنتج �ن

ي قطاعات محدودة مثل استخالص الموارد الطبيعية بغرض 
ة �ن ي العقود االأخ�ي

كًزا �ن ي الدول النامية م�ت
ظل النمو االقتصادي �ن

ي تنتج بضائع بغرض تصديرها. وهذه القطاعات محدودة االرتباط ببقية جوانب 
تصديرها أو المناطق االقتصادية الخاصة ال�ت

ي 
ائح السكانية ال�ت ي أن هذه القطاعات ال تفيد إال ال�ش

االقتصاد، كما تنخفض فيها عوامل مضاعفة التشغيل والدخل، وهو ما يع�ن
ي االقتصاد.

ائح من مزايا النمو �ن ترتبط بشكل ما بأنشطة التصدير؛ ومن هنا تُْسَتْث�ن أغلبية ال�ش

ي بضعة قطاعات محدودة إىل ضعف تنمية القطاعات التصنيعية والخدماتية الفرعية االأخرى. وقد يستمر 
ويؤدي تركز النمو �ن

نتاجية. ورغم زيادة معدالت االستثمار، فإن هذه الزيادة تنطلق من قاعدة  ارتباط عدد كب�ي من السكان بقطاع الزراعة محدود االإ
استثمارية منخفضة، مما يطيل أمد االعتماد عل المساعدات االأجنبية.

ي 
نتاجي من خالل وضع سياسات صناعية وقطاعية مدروسة، تهدف �ن ويمكن تحقيق التنوع االقتصادي الذي يدعم التشغيل االإ
ي االقتصادات النامية لتتحول إىل اقتصادات توفر فرص عمل أعل من حيث القيمة المضافة 

النهاية إىل إحداث تغي�ي هيكلي �ن
نتاجية.  واالإ
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ي جودة الوظيفة
النظر �ن

ي قطاعات النمو ذات االأولوية هي من المعاي�ي 
إن خلق فرص العمل وحده ال يكفي؛ حيث إن جودة الوظائف الجديدة �ن

المهمة الستهداف القطاعات ذات االأولوية.

األجور 

اكات اجتماعية قوية ومفاوضات  نتاجية. ويتطلب تحقيقها رسش ن االأجور واالإ ترمم سياسات االأجور المتوازنة العالقة ما ب�ي
اك الحكومات وأصحاب العمل  جماعية فعالة. وتحتاج النقابات العمالية إىل استخدام التفاوض الجماعي من أجل إرسش

ط أساسي للنمو االقتصادي وخلق  االآخرين لتحقيق أجور الئقة وعادلة، من دون أن تن� أن استقرار اليد العاملة رسش
الوظائف.

ساعات العمل والتوازن بني الحياة االجتامعية والعملية

تش�ي الدراسات إىل أن أنظمة العمل المرنة وترتيبات العمل المتفاوض عليها تعد عوامل أساسية لتحقيق مستوى مرتفع 
ن العمل والحياة االجتماعية واالأرسية. ويستلزم  نتاجية والرضا الوظيفي؛ حيث تخلق هذه العوامل توازنًا جيًدا ب�ي من االإ

ن صاحب العمل والموظف.  تيبات وجود عالقات ودية ومنفتحة ب�ي الوصول إىل هذه ال�ت

السالمة والصحة املهنية

ي تزيد من خطر 
تقوم جودة الوظائف عل البيئة وظروف العمل المحيطة باالأنشطة االقتصادية؛ إذ إن ظروف العمل ال�ت

ل العمال تكاليف اقتصادية مرتفعة للغاية؛ ولذلك فإن وجود معاي�ي وإجراءات وتوعية مناسبة  الحوادث واالأمراض تَُحمِّ
نتاجية. ي مجال السالمة والصحة المهنية له أثر كب�ي عل االإ

�ن

توافر نظم الحامية االجتامعية واستدامتها

ات مهمة عل جودة  ن الصحي وإعانات البطالة مؤرسش ي تشمل االإجازة االأرسية مدفوعة االأجر والتأم�ي
تمثل المنافع يا ال�ت

نتاجية.  ي حاالت العمالة الهشة وغ�ي المستقرة عل جودة العمل واالإ
الوظيفة؛ حيث يؤثر عدم وجود هذه المنافع �ن

ا للعمل الالئق والمنتج، وينبغي أن تكون هذه االأنظمة  ًطا أساسيًّ نتاجية وإعانات البطالة رسش وتعد أنظمة الحماية االإ
متاحة للجميع.  

تنمية املهارات والتدريب

ن المهارات، فهو يخلق بيئة تلهم العمال وتوفر حوافز لزيادة جودة العمل.  عندما يوفر مكان العمل فرًصا لتحس�ي
ي أغلب االأحيان عل تحديد المسار الوظيفي للعامل. وينبغي للحكومات وأصحاب العمل 

وتساعد المهارات المكتسبة �ن
ي محل العمل والمفاوضات مع نقابات العمال؛ ح�ت يمكن أخذ 

ية والمشاورات �ن أن يستغلوا سياسات الموارد الب�ش
ي االعتبار.

مصالح العمال وتنمية مسارهم الوظيفي �ن
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ي القطاعات
وضع أولويات لنمو التشغيل �ن

ي االقتصاد. وهناك طريقة أخرى 
ي زيادة عدد القطاعات كثيفة العمالة �ن

تتمثل إحدى طرق التفك�ي بهدف زيادة مستوى التشغيل �ن
ي وضع 

ي زيادة درجة كثافة العمالة داخل القطاعات. ويساعد تصنيف القطاعات حسب احتماالت خلقها لفرِص عمٍل �ن
تتمثل �ن

أولويات لتحقيق أهداف التشغيل.  

وسيكون من قرص النظر أن نرتب القطاعات حسب االأولوية وفًقا لدرجة كثافة العمال فيها فقط، فهناك معاي�ي أخرى يمكن النظر 
إليها وتشمل: 

ي إجماىلي التشغيل. •
وزن الصناعة �ن

ي القطاع. •
نتاجية �ن ن كثافة العمالة واالإ العالقة ب�ي

التغ�ي التكنولوجي القادم. •

كيفية تطور السوق العالمي. •

وعند تحديد الخيارات السياسية، من المهم أن ننظر إىل طبيعة الدعم الموجه للقطاعات ذات االأولوية، حيث إنه من المنتظر 
ي الشوارع الريفية لدعم التنمية الزراعية، إذا كانت السياسة 

ي االستثمار العام �ن
ـــ أن تزداد كثافة العمالة �ن ــــــ عل سبيل المثالـ 

تدعم خيارات تقنية كثيفة العمالة لبناء هذه الطرق وصيانتها.  

القطاعات 
الناشئة

النمو االقتصادي 
الشامل وإيجاد فرص 

عمل منتجة

تحويل العمال من 
أنشطة ذات قيمة 

مضافة منخفضة إىل 
أنشطة ذات قيمة 

مضافة مرتفعة

وط العمل  ن رسش تحس�ي
ومعاي�ي المعيشة

القطاعات 
المزدهرة

القطاعات 
المتدهورة

التغ�ي الهيكلي المنتج
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ن القطاعات تحليل الروابط ب�ي

ن الشكل 1 مدى اعتماد إنتاج القطاع )أ( عل مدخالت  نتاج من خالل روابط خلفية وأمامية. ويب�ي ي إطار عمليات االإ
ترتبط القطاعات �ن

نتاج القطاعات  القطاعات )ب( و)ج( و)د(، وتسمى هذه الروابط بالروابط الخلفية. وتستخدم نواتج القطاع )أ( بدورها كمدخالت الإ
ي هذا الشكل، وتسمى هذه الروابط بالروابط االأمامية.

االأخرى القطاعات )ب( و)هـ( و)و( �ن

ف القطاعات شكل 1 الروابط ب�ي

مدخلت القطاع )أ(
ي من القطاع )ب( والقطاع )ج( والقطاع )د(

تأ�ت

الروابط الأمامية الروابط الخلفية 

مخرجات القطاع )أ(
ي القطاع )ب( 

تستخدم كمدخالت �ن
و)هـ( و)و(

ينبغي علينا عند إيالء قطاٍع ما االأولوية أن نسأل أنفسنا عن روابط هذا القطاع؛ إذ إن معرفة إجماىلي قدرة القطاع عل خلق فرص 
ة عل خلق فرص عمل( باالإضافة إىل القطاعات المرتبطة به من خالل  عمل تحتاج أن نأخذ باالعتبار القطاع عينه )القدرة المبارسش
ة عل خلق فرص عمل(. وهذا التحليل مفيد للغاية لمعرفة مدى سالمة اختيارات  الروابط الخلفية واالأمامية )القدرة غ�ي المبارسش

السياسات من منظور خلق فرص العمل.

ي الشكل 2 مثاالً لقطاع السيارات، ونسأل أنفسنا: أيُّ القطاعات يُنتج أجزاء السيارة )الروابط الخلفية(؟ وأيُّ القطاعات 
ونرى �ن

ي إنتاجه )الروابط االأمامية(؟  
يستخدم السيارات �ن

القطاع ب

القطاع أ القطاع ج

القطاع د

القطاع ب

القطاع ه

القطاع و
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ي قطاع السيارات
شكل 2 الروابط الأمامية والخلفية �ف

مرونة التشغيل والعامل المضاعف

ي معرفة 
ي المخرجات. وتستخدم المرونة عندما نرغب �ن

مرونة التشغيل هي مقياس عددي لمدى تفاوت نمو التشغيل عن النمو �ن
ي القطاع. 

نا لمستويات المخرجات �ن امن مع تغي�ي ن ي التشغيل بال�ت
مدى التغ�ي الحادث �ن

ًا بنسبة  ائح السكان عندما يحدث تغ�ي يحة معينة من رسش ي رسش
ي متوسط النسبة المئوية للتشغيل �ن

وتُعرف مرونة التشغيل بأنها تغ�ي �ن
ي حساب مدى إمكانية زيادة الوظائف 

ي القطاع المع�ن
ة المختارة. وتتيح لنا معرفة مرونة التشغيل �ن ي المخرجات عل مدار الف�ت

%1 �ن
 .)ILO, 2009, Chapter 8( الموفرة عن طريق تطوير هذا القطاع

ي ذلك أن إنتاج 100 وحدة سيؤدي إىل 
ي القطاع )أ( هي 0.4، يع�ن

ويوضح الشكل 3 تأث�ي العامل المضاعف. إن مرونة التشغيل �ن
ي القطاع )أ(.  

ة �ن إيجاد 40 وظيفة مبارسش

ي القطاعات ذات الصلة. 
إذا ما أخذنا الروابط الخلفية باالعتبار، يخلق القطاع )أ( 46 وظيفة إضافية �ن

ي ظل مرونة تشغيل قدرها 0.7، يخلق القطاع )ب( 14  •
 يحتاج القطاع )ب( إىل إنتاج 20 وحدة ح�ت يتس�ن للقطاع )أ( إنتاج 100 وحدة.  و�ن

وظيفة )057× 20( ح�ت ينتج المدخالت المطلوبة للقطاع )أ(.

ي ظل مرونة تشغيل قدرها 054، يخلق القطاع )ج( 24  •
 يحتاج القطاع )ج( إىل إنتاج 60 وحدة ح�ت يتس�ن للقطاع )أ( إنتاج 100 وحدة.  و�ن

وظيفة )054× 60( ح�ت ينتج المدخالت المطلوبة للقطاع )أ(. 

ي مخرجات القطاع )أ( )100 
؛ ومن هنا تؤدي الزيادة �ن وعل المنوال عينه، تخلق الروابط االأمامية 22 وظيفة أخرى بشكل غ�ي مبارسش

وحدة( إىل خلق إجماىلي 108 وظيفة.  

ما هي القطاعات 
ي تنتج أجزاء 

ال�ت
السيارة؟

قطاع السيارات

ما هي القطاعات 
ي  تستخدم 

ال�ت
نتاج؟ ي االإ

السيارات �ن



منظمة العمل الدولية    •    سياسات التشغيل الوطنية: دليل لمنظمات العمال

15

الشكل 3 تأث�ي العامل المضاعف

COMSUPTION

ي قطاع تصدير
تأث�ي العامل المضاعف �ن

اد المدخالت المطلوبة  ي ما يخص القطاعات الموجهة نحو التصدير، أدى ضعف التعاقد الخارجي عل المستوى المحلي )است�ي
�ن

. ويلخص الشكل 4 أوجه القصور المحتملة  ي
ي هذه القطاعات عل االقتصاد الوط�ن

نتاج( إىل مخاوف من تأث�ي محدودية العمالة �ن لالإ
 . ي االقتصاد المحلي

�ن

ي القطاع )س( عل المدخالت المستوردة والمدخالت من القطاع )د(؛ ومن هنا ففي الوقت الذي 
نتاج �ن ي هذا المثال، يعتمد االإ

و�ن
اد 130  ن تم است�ي ي ح�ي

ي المدخالت عل 30 وحدة، �ن
نتاج المحلي �ن ي القطاع )س(، اقترص االإ

تم فيه إنتاج 100 وحدة إضافية �ن
ي الدولة. وبناًء عل ذلك فإن المصدر الوحيد لخلق 

وحدة منها. وهذه المدخالت المستوردة ال تؤدي إىل خلق أي فرص عمل �ن
ي من القطاع )د( والذي تبلغ مرونة التشغيل فيه 052 بواقع 6 

ي هذا المثال سيأ�ت
ة من هذه الروابط الخلفية �ن فرص عمل غ�ي مبارسش

وظائف جديدة.

ي صورة 
ا )20 وحدة(، بينما يُستخدم جزء منها �ن ي أغلبها )70 وحدة(، ويُستهلك جزٌء منها محليًّ

وينتج القطاع )س( بضائع تصدر �ن
ي القطاع )ب(. وال تؤدي الصادرات 

ة �ن مدخالت للقطاع )ب( )10 وحدات(؛ ومن هنا يخلق القطاع )س( 7 وظائف غ�ي مبارسش
ي القطاع )س(.   

نتاج �ن واالستهالك إىل خلق أي وظائف. ومن هنا يتضح لنا ضياع فرص خلق الوظائف مع زيادة االإ

القطاع ب 
057

القطاع ب

االستهالك

الروابط الخلفيةالروابط الخلفية

القطاع ه القطاع أ
 مرونة التشغيل 

054

20 وحدة

60 وحدة

60 وحدة

30 وحدة

10 وحدة

40 وحدة

15 وظيفة7 وظيفة40 وظيفة8 وظيفة24 وظيفة14 وظيفة

القطاع ج 
054

القطاع د 
052
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ي قطاع التصدير
شكل 4: تأث�ي العامل المضاعف �ف

ن الظروف المحلية ودعم الموردين  اتيجيات القطاعية عل تعظيم الفوائد المرجوة من قطاعات التصدير عن طريق تحس�ي قد تساعد االس�ت
يات المحلية( أسلوبًا فعاالً لزيادة كثافة العمالة الالزمة لنمو قطاعات التصدير. . ويعد تعزيز الروابط الخلفية )المش�ت ن المحلي�ي

ن يستطيعون استخدام أدوات تحليلية مثل مصفوفات المحاسبة االجتماعية.  اك مع أكاديمي�ي ي االش�ت
وقد ترغب نقابات العمال �ن

ي االقتصاد بحيث تحسن السياسات من ربط النفقات العامة بخلق فرص العمل.    
وتحسب هذه التحليالت عدد العوامل المضاعفة �ن

دراسة حالة 

نقابات العامل تؤدي دوًرا يف تحديث اسرتاتيجية املالبس واملنسوجات يف املغرب

؛ حيث  ة عل مدار العقد االأخ�ي ي المغرب لضغوط كب�ي
تعرض قطاع المالبس والمنسوجات �ن

أدى تحرير التجارة إىل منافسة دولية أك�ب وأقوى. 

ي البداية، تم استبعاد نقابات العمال من جهود تحديث القطاع وإعادة هيكلته، لكنها صارت 
و�ن

اتيجية وتنفيذها. ي عملية صياغة االس�ت
ا �ن يًكا رئيسيًّ ا رسش تدريجيًّ

اد الست�ي

0 وظائف 
محلية

0 وظائف 
محلية

0 وظائف 
محلية

7 وظائف6 وظائف 40 وظائف

القطاع ب

التصدير

الستهلك

الروابط الأمامية الروابط الخلفية

اد الست�ي

القطاع د
0.2 

40 وحدة

القطاع س
 مرونة التشغيل

054 

10 وحدة

70 وحدة90 وحدة

20 وحدة30 وحدة
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وتم تشكيل لجنة توجيهية ثالثية االأطراف وطنية مكونة من: 

ي قطاع المالبس والمنسوجات.  •
أصحاب العمل �ن

كات المغربية. • االتحاد العام لل�ش

نقابات العمال الثالثة االأك�ش تمثيالً للعمال. •

• . ي
وزارة التشغيل والتدريب المه�ن

وزارة الصناعة والتجارة والتحديث االقتصادي. •

ة والمتوسطة. • كات الصغ�ي الهيئة الوطنية لتطوير ال�ش

ا  كاء االجتماعيون هؤالء أيًضا تشكيل لجنة للتعامل بطريقة مسؤولة اجتماعيًّ وقرر ال�ش
ي صناعة المالبس والمنسوجات. وركزت 

ي تجسدها العولمة �ن
مع التحديات الجديدة ال�ت

كة للقطاع. وأدت  المناقشات الثنائية والثالثية االأطراف عل إجراء دراسة تشخيصية مش�ت
ي 

ك للمعوقات والفرص ال�ت ، ون�ش فهم مش�ت ن كاء المحلي�ي الدراسات إىل رفع الوعي لدى ال�ش
يواجهها كل طرف.

وفهم أصحاُب العمل أن البعد االجتماعي مكون جديد للتنافسية الدولية، وكانوا أك�ش 
استعداًدا لالستماع إىل معلومات حول أمور مثل عقود العمال الهشة، وعدم كفاية الحماية 
ن من ناحية  ي لها، ومعاناة المرأة من التمي�ي

االجتماعية، ونقص االأجور عن الحد االأد�ن القانو�ن
االأجور.

ي االأساليب 
ا عل التغ�ي ال�يع �ن وأدركت نقابات العمال أن أصحاب العمل يواجهون سياًقا مبنيًّ

والتفاعل نتيجة للعمولة، وأنهم واجهوا قيوًدا قد تؤثر عل االأمن الوظيفي مثل موسمية الصادرات 
ون.   ي يفرضها المش�ت

وط ال�ت وال�ش

اتيجية المالبس والمنسوجات سوف تستفيد من تحسن الحوار  كاء الوطنيون أن اس�ت وقد أدرك ال�ش
ن العوامل االقتصادية واالجتماعية المحددة للتنافسية. وأسهمت هذه  االجتماعي وتعزيز التكامل ب�ي
ي 

ي المناقشات ثالثية االأطراف وتطور خطة العمل الوطنية ثالثية االأطراف لتعزيز التنافسية �ن
الرؤى �ن

مجال المالبس والمنسوجات من خالل دعم توف�ي أعمال الئقة.

ي تعكس احتياجات كل طرف والحلول 
ومن المنتظر أن يتم خالل عدة سنوات تنفيذ خطة العمل ال�ت

اتيجية التحديث وإعادة الهيكلة إىل عملية إعادة تعريف؛ بحيث  ي توصلوا إليها. وقد خضعت اس�ت
ال�ت

تشمل استجابة لالحتياجات التدريبية وضمان تهيئة ظروف عمل الئقة وحماية اجتماعية، عل نحو 
ن من الشباب واالحتفاظ بهم.   يؤدي إىل جذب العمال المؤهل�ي

كات؛ للحفاظ  ي مجال إدارة العمالة داخل ال�ش
وتدعو الخطة الجديدة أيًضا إىل إنشاء عالقات صحية �ن

ام الكامل لحرية تأسيس النقابات وإطالق حوار اجتماعي بّناء  عل السالم االجتماعي. ويمثل االح�ت
ي تأخذ باالعتبار النوع االجتماعي، علًما بأن 

ي الخطة ال�ت
ن �ن ن محوريت�ي عل مستوى القطاع قضيت�ي

ي القطاع.
النساء يمثلن أغلبية كاسحة من العمال �ن
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لماذا يجب عل نقابات العمال االهتمام بسياسات التجارة؟5555 

ي أغلب االأحيان، يتم 
ي تنظم التجارة ع�ب الحدود. و�ن

تحرير التجارة هو خفض التعريفات الجمركية باالإضافة إىل التداب�ي االأخرى ال�ت
ي صالح التنمية االقتصادية والتشغيل، غ�ي أن الواقع أك�ش تعقيًدا 

ي يصب �ن عرض مسألة تحرير التجارة دون تحليل عل أنها أمر إيجا�ب
ي القطاعات التابعة لها.  

ن عل نقابات العمال االهتمام بشدة بسياسات التجارة �ن
َّ بكث�ي من ذلك؛ ومن هنا يتع�ي

ن إن لم يكونوا مجهزين لمواجهة  ن المحلي�ي ر بالمنتج�ي فرغم أن التجارة تفتح الباب أمام فرص للتصدير، إال أنها قد تُْلحق الرصن
المنافسة الخارجية أو االستفادة من فرص التصدير الجديدة. ولطالما قامت الحكومات عل مدار التاريخ بحماية الصناعات الناشئة 

والنامية بحيث تمنحها متنفًسا للتطور والنمو قبل أن تخرج لمواجهة بقية العالم. 

ومن المهم للغاية بالنسبة للدول النامية أن يكون لديها المساحة الختيار مستوى ارتباطها ببقية العالم واختيار قطاعات لفتحها 
ن سياسي تستطيع من خالله  ي ضوء إمكانات هذه القطاعات من حيث التشغيل والتنمية. كما تحتاج الحكوماُت إىل ح�ي

أو حمايتها �ن
ن االجتماعي واالقتصادي بالنسبة لبلدانها.   اتيجية عل المستوي�ي مساعدة وتدعيم القطاعات ذات االأهمية االس�ت

لماذا تعد التعريفات الجمركية أداة مهمة للدول النامية؟

قد يؤدي عدم الفهم الجيد لمفهوم تحرير التجارة إىل انهيار قطاعات بأكملها وخاصة قطاع الزراعة. فبالنسبة للدول النامية، 
يكون من االأسهل حماية القطاع من خالل سن تعريفة جمركية بدالً من الخروج بمجموعة معقدة من التداب�ي الداعمة للقطاع. وال 

تمتلك الدول ذات المجال الماىلي المحدود القدرة عل دعم االأطراف الخارسة بسبب تحرير التجارة.   

ائب االأخرى. وينطبق  ي الدول النامية أسهل من معظم أشكال الرصن
وباالإضافة إىل ذلك، تُعد التعريفات المفروضة عل الواردات �ن

ي الدول 
ن أننا نجد �ن ي ح�ي

ائب منها. �ن ي يصعب جمع الرصن
ة الحجم، وال�ت ي بها قطاعات غ�ي منظمة كب�ي

ذلك تحديًدا عل الدول ال�ت
ي 

المتقدمة أن التعريفات عل التجارة الدولية ال تمثل سوى نسبة واحد بالماية من إجماىلي إيرادات الحكومة مقارنًة بنسبة %30 �ن
ي الدول النامية. 

المتوسط �ن

القضايا االأخرى المتعلقة بالتجارة

ي االأغلب عل موضوعات تتعلق بالتعريفة الجمركية، بينما تركز عملية تحرير التجارة 
تركز اتفاقيات التجارة »الكالسيكية« �ن

يات الحكومية؛ وبناًء عل ذلك ينبغي  »الحديثة« أك�ش عل موضوعات مثل تنظيم االستثمار والخدمات والملكية الفكرية والمش�ت
للنقابات العمالية متابعة هذه القضايا متابعة حثيثة؛ الأنها تؤثر عل قدرة الحكومة عل التنظيم.   

ن  يات؛ لمنح أفضلية للمنتج�ي ائية من خالل المش�ت ـــ اعتادت عل استخدام قوتها ال�ش ـــــ عل سبيل المثالـ  فالحكوماتـ 
يات  اط نسبة من العمالة المحلية أو المش�ت ي الغالب باش�ت

ي قطاع الموارد، تقوم الحكومات �ن
ن والعمالة المحلية. و�ن المحلي�ي

ي مقابل منح امتيازات مثل حقوق التعدين عل سبيل المثال، فهذه أدوات يمكن للحكومات أن 
المحلية أو إعادة االستثمار �ن

ن أو أجانب( أك�ب قدر من الروابط مع بقية االقتصاد.   ن )محلي�ي تستخدمها لضمان أن يكون للمنتج�ي

ي أعمال السوق، وهو ما أدى 
ايد تحت باب إنهاء تدخل الدولة �ن ن ة، دخلت أشكال التدخل هذه عل نحو م�ت ين سنة االأخ�ي ي الع�ش

و�ن
إىل تقليص قدرة الحكومات عل حماية صناعاتها وقطاعاتها من خالل إبرام اتفاقيات تجارة متعددة االأطراف. وتحتاج الحكومات 

ن السياسي للمناورة. ي لديها روافع محدودة لتوجيه اقتصاداتها إىل الحفاظ عل هذا الح�ي
ال�ت
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دور نقابات العمال

تبة عل ما يتم التفاوض عليه تحت مظلة اتفاقيات التجارة؛ فعليها أن  ينبغي للنقابات العمالية أن تهتم بشدة باالآثار الضمنية الم�ت
ي مناقشة أثر 

اك مع الحكومات ومؤسسات أصحاب العمل �ن ي عملية التفاوض، واالطالع عل النصوص، واالش�ت
تطالب بالشفافية �ن

ات ضخمة عل وضع العمالة وظروف  حة عل العمالة. كما يمكن أن يكون للحوارات االجتماعية عابرة الحدود تأث�ي ات المق�ت التغي�ي
العمل، تحديًدا عند التعامل مع مؤسسات متعددة الجنسيات. ولمزيد من التفاصيل حول الحوارات واالتفاقات االجتماعية عابرة 

الحدود زوروا موقع منظمة العمل الدولية.
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http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/cross-border-social-dialogue-and-agreements/
lang--en/index.htm 

Skills for Trade and Economic Diversification (STED): This is an analytical tool to 
provide guidance for the design of education and training policies that contribute to trade 
development and economic diversification and foster the creation of decent employment.  
http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Projects/WCMS_151399/lang--en/index.htm 

http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/cross-border-social-dialogue-and-agreements/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/cross-border-social-dialogue-and-agreements/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Projects/WCMS_151399/lang--en/index.htm
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