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            ٢٤/١٠/٢٠٠٨  
  

  حان الوقت إلنقاذ االقتصاد الحقيقي وإعادة الثقة 
 

* خوان سومافيا  
  
  

الناس واالقتصاد عن لكن ماذا و .. القطاع المالي بشدةالراهنة ألزمة  لقد أصابت ا- جنيف
 الحقيقي؟
   

الراهنة، إال أننا نعلم بالتأكيد بأننا إذا فشلنا من لية األزمة الماخطورة مدى ونعلم أنّنا ال فعلى الرغم من 
ظروف عمل ماليين  وحياةالعمل بشكل حاسم وقاطع، فان أثرها سيكون شديداً وعالميا وتراتبياً على 

  . وآمالهمالناس 
 

رقابة عالمية وأدوات مالية ناظمة بشكل أفضل آليات من اجل الوصول إلى البحث الحالي فان  
إال انه يتوجب علينا الوصول في جهودنا إلى ما هو . خطوة مرحب بهابمثابة قات وموازين هو من تدقي

من شانها أن أزمة السوق المالية العالمية بل إنها أزمة في ابعد من النظام المالي، فالمسالة ليست مجرد 
  . تصيب الجميع

 
قواعد من خالل اد الحقيقي، القتصل للعاملين واقتصاديخطة إنقاذ وهكذا فإننا بحاجة إلى  

والنمو اإلنتاجية باألجور بط أن نرعلينا و. منتجةالمؤسسات الالئق والعمل الإلى تقود وسياسات 
 . ولصالحهمأن االقتصاد يعمل من اجلهمبلناس ثقة ليجب أن يكون ف. االستخدامب
 

حول  وضع تقديرات أولويةمن منظمة العمل الدولية للتو هت تانفلقد .. للغاية رسالة ملحة إنها  
 .مستويات المجتمعللشعوب وعلى مختلف هذه األزمة على الحياة اليومية الكيفية التي ستؤثر فيها 

   
متخطياً للمرة  – ٢٠٠٩ مليون مع نهاية العام ٢٠بحوالي ة يلبطالة العالمفإننا نتوقع أن يزداد حجم ا

 البناء،  قطاعقطاعات مثلفالعاملين في  .متعطل عن العمل عالمياً مليون ٢٠٠ال األولى حدود 
 .     العقاري سيكونوا من أوائل واشد المتأثرين بهذه األزمة والخدماتيو، والماليالسياحة، و، والسيارات

 
قد الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد في اليوم واألكثر من ذلك، فان أعداد الفقراء من العاملين  

هؤالء الذين يعيشون بدوالرين في اليوم إلى أكثر من كما سيرتفع عدد  – مليون ٤٠حوالي يرتفع إلى 
 . مليون١٠٠

 
وعلى الرغم من سوداوية هذه األرقام، فإنها قد تكون اقل تقديراً إذا لم يبادر إلى مواجهة سريعة  

 . وما يلوح في األفق من كساد وركود الراهنالقتصادي لالنكماش ا
ماذا و. االقتصاد الحقيقي والمؤسسات وعلى الناسكل جهودنا ركز ، أن ن آخرل شيءفعلينا قبل ك 

 : أمور أساسيةهذا؟ أربعة بعني ن
 

  . أخرى قيد االتخاذقد أخذت و إجراءات طارئةف. العمل على استمرار العمليات االئتمانية، أوالً 
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معاش متنوعة بما في ذلك الإجراءات اتخاذ هذا يعني و.  للتهميشاًعرضت، دعم هؤالء األكثر ثانياً 
 التي تشكل المصدر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتوفير االعتمادات التامين ضد البطالة، وو التقاعدي،

 . الرئيسي لفرص العمل اليوم
 

اعتماد أدوات ناظمة فاعلة من شانه، مرة أخرى، مكافئة وقاطعة سياسات عامة اتخاذ ، ثالثاً 
النظام المالي الذي خسر بوصلته تضرب زوبعة نعيش في عين نحن ف. اتالمؤسسالجاد والعمل 

فيوفر  –االقتصاد الحقيقي الذي ينهض ب،  األساسي للمالشرعيالدور النعود إلى فعلينا أن . األخالقية
دعونا نعود إلى . القروض كي يتمكن أصحاب المؤسسات االستثمار واالبتكار وتوليد الوظائف واإلنتاج

 . االقتصاد الحقيقيلتمويأال وهو  –  من عملماليةالما تقصده 
 

قبل األزمة المالية ال سيما وأننا كنا نعيش قبل . القائمةالتحديات من الملح أن نقوم بمعالجة ، رابعاً 
الفقر العالمي والتفاوت االجتماعي المتنامي وارتفاع العمل غير النظامي وغير من واسعة أزمة الراهنة، 
  عادلوغيركبيرة إال انه بالنسبة للعديدين قد غدا غير متوازن وائد سار العولمة الذي أتى بف فم–المستمر 

  . فاقد لالستمراريةو
 

. اإلنتاجالحفاظ على الناس وخالص ركز على نتوصل إلى التوازن الصحيح وان نأن فعلينا  
  .إنقاذ االقتصاد الحقيقيفالمعني بذلك 

  
مستقبلهم في الدرجة األولى من خالل حياتهم على حياتهم وعلى دعونا نتذكر أن الناس يحكمون 

الدعم توفير السياسات وضمان وضع أن نركّز على علينا واآلن أكثر من في أي وقت مضى، . في العمل
 . الئقعمل فرصة عادلة في للتلبية متطلبات الناس األساسية 

   
جب على المنظمات الدولية المعنية أن  ي،االقتصاديات والمجتمعاتاستمرارية انفتاح ومن اجل 

 . عولمة عادلة ومستدامةللوصول إلى تطوير إطار عمل جديد متعدد األطراف تتحد بهدف 
 

قد غدت على حافية الهاوية والمخاطر البيئية ما األسواق المالية  قد توقفت وةادثات التجاريفالمح 
 االقتصادية والسياسات الماليةلدمج طرق  تجد بناء يجب أنعادة زالت قائمة وعليه فان أية عملية ا

 .ةمستداموسياسات العمل في إطار مقاربة إنمائية والبيئية  االجتماعيةو
 

فان األوان .  جزئية دون المستوى المطلوببسياسات العقارية اإلجابة على األزمةفلن نتمكن من  
  .أمامناضخمة اللمجابهة التحديات يقة متجددة وجريئة طرللتفكير والعمل ب

  
  مدير عام* 

  منظمة العمل الدولية
 

********  
 


