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البطالة يف أورواب
تعريف العاطل عن العمل :

كــن م ـ ال يعمــن ــالحم د ـ ة ــددة وهــو رــادا علــي العمــن وير ـ د ـ
ويقبل عند مستوى األجر السائد ويبحث عن ولك دون جدوى.
وعنــد إعــداد اإلحتــارات الر ــط ع ـ البأالــط ال لــد أن يكــون العا ــن رــاداا
علي العمن وابلتايل خيرج عـ دائـرة العـا لني مـ ال يكووـوا رـاداي علـي العمـن م ـن
كباا الس واملرضي كذلك اللد وأن يبحث العا ن ع العمـن وابلتـايل خيـرج عـ
دائرة العا لني لبط املدااس واجلامعات مم هم يف س العمن ولك ال يبح ون عن
كــذلك خيــرج ع ـ دائــرة العــا لني ع ـ العمــن أولوــك الــذي ال يبح ــون ع ـ عمــن
لكــو م أايــر ر  .ويف ضــور هــذا التعريــف دــلن العــا لني ن لــون وســبط موويــط ـ ة مـ
روة العمن ). (Labor Force

تعريف قوة العمل ): (Labor Force

روة العمن هي اجلزر النشط م السكان وتتكون م العاملني ابإلضادط إىل
العا لني ع العمن الحم د ة ددة .
Labor force = Employed + unemployed

كيفية حساب معدل البطالة :

معدحم البأالط يساوي حا ن رسمط عدد العا لني ع العمن علي روة العمن
Unemployed
Employed  Unemployed
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= Unemployment Rate

معدالت البطالة يف أوراب :

يف الست نات امل الديط كان معدحم البأالط يف أواواب منخفضا جدا وااتفع هذا
املعــدحم ل بــات يف ايــط الســبع نات واســتمر يف االاتفــاا يف ال ماو نــات ا ف ـ يف
التسع نات ولك هذا اال فاض كان مؤرتا ح ث ااتفـع لعـد ذلـك  .ويبلـ معـدحم
البأالط يف أواواب حىت ايط عام 2003م  %8.8أما يف أمريكا د بل . %1.1
وإذا وظ ـرىل إىل مع ــدحم البأالــط يف ال ــدوحم الكب ـ ة م ــن دروســا وأملاو ــا وأس ــباو ا
وإيأال ا لوجدىل أن هذا املعدحم يتزايـد ققـداا تلـي ل تـن حال ـا إىل حـوايل %10
وكــان معــدحم البأالــط يف إســباو ا مرتفعــا جــدا ونكـ األســبان مـ فـ هــذا املعــدحم
إىل أك ر م  %00إال أو ما زاحم أعلي م .%10
أم ــا يف ال ــدوحم الت ـ ة م ــن ايرلن ــدا وهولن ــدا دــلن معــدحم البأالــط كــان يتزاي ــد
ابستمراا حـىت لدايـط ال ماو نـات ا فـ لعـد ذلـك واسـتمر هـذا اال فـاض ح ـث
يبل حال ا  %0يف كال الدولتني .ويف لع الدوحم م ن السويد والدامنرك يعد معدحم
البأالط منخفضا وحال ا هو أرـن مـ  .%0واخلريأـط املردقـط توضـع معـدالت البأالـط
يف مج ع دوحم العامل .
وابلنظر إىل الت يف معدحم التضخم علـي اوـ مؤ ـر لكـون معـدحم البأالـط يف
أواواب مرتفع أو منخف ع املعـدحم الأب عـي ـد لتـفط عامـط أن معـدحم البأالـط يف
أواواب هو ضم املعدحم الأب عي الن معدحم التضخم رري م معدحم البأالط .
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فرتة البطالة يف بعض الدول :

ومعدحم البأالط يف أواواب يعكس ز دة د ة البأالط  -وهي الف ة اليت يقض ها
الشخص يف البحث ع العمن  -ووت جط لذلك دلن د ة البأالط مرتفعـط يف أواواب
دفي أملاو ا وايأال ا علي سب ن امل احم أك ر م وتف عدد العا لني ع العمن حال ا
هــم عــا لون لفـ ة تزيــد عـ عــام واحــد  .واجلــدوحم التــايل يوضــع الفـ ة الــيت يقضـ ها
الشخص يف البحث ع العمن يف لع الدوحم :

املكس ك

عدد األشهر اليت يقضيها الشخص يف البحث عن عمل
1.1

الدولة
أمريكا

3.8

النرويج

4

كندا

4.3

اس ال ا

1.1

دنلندا

10.0

دروسا

12.8

سويسرا

14

لولندا

10.0

اجملر

10.8

سلوداك ا

11.0

اسباو ا

11

التش ك

20.3
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أسباب زايدة معدالت البطالة :

 -1الصدمات (اهلزات) :
لع ــن الس ــب ال ـرئ س يف ز دة مع ــدالت البأال ــط ه ــو الت ــدمات دق ــد اك ــزت
العدي ــد م ـ ـ الدااس ــات واأل ــا عل ــي دوا الت ــدمات يف تفس ـ ـ ز دة مع ــدالت
البأالــط ع ـ املعــدحم الأب عــي دفــي الســبع نات امل الديــط ار ـ ن ز دة معــدحم البأالــط
لبع التدمات لعضها عامل ا ولعضها اص أبواواب وحدها .
 دفي السبع نات امل الديط ااتفعي أسعاا املواد اخلام لتواة حـادة ممـا أدى إىلا فــاض معــدالت اإلوتــاج وهــذا أدى ابلتــايل ااتفــاا تكلفــط العمالــط وابلتــايل
ز دة معدالت البأالط .
 ويف ال ماو نات امل الديط كاوـي هنـاك ز دة يف معـدالت الفائـدة ممـا أايـر سـلب اعلي معدالت النمـو يف العمـاحم وابلتـايل أدى ذلـك إىل ااتفـاا عـدد العـا لني
ع العمن .
وهل ــذا الس ــب ي ــرى الك ـ ـ م ـ ـ اخلـ ـ ار أن الت ــدمات هل ــا دوا كب ـ ـ يف ااتف ــاا
معدالت البأالط .
 -2ارتفاع اإلعاانت للعاطلني عن العمل :
يف منتتـ ــف ال ماو نـ ــات امل الديـ ــط اكـ ــز البـ ــاح ون يف أواواب اوتبـ ــاههم لتـ ــواة
مك ف ــط عل ــي املؤسس ــات العمال ــط وأ ــااوا إىل أ ــا أح ــد العوام ــن الرئ سـ ـ ط يف ز دة
معدالت البأالط وذلك لسب أن الضمان االجتماعي مرتفـع يف أواواب دمـا يـتم
ددع ـ م ـ إعــاىلت للعــا لني ع ـ العمــن يف أواواب مرتفــع مقااوــط قــا يــددع يف أمريكــا
م ال .دفي أمريكـا تبلـ وسـبط اإلعاوـط  %20إىل  %21مـ الراتـ الـذي يسـتحق
العا ن ع العمن ل نما يف أواواب هذه النسبط مرتفعط دفـي للج كـا تبلـ %01
ويف دروس ـ ــا  %08ويف سويسـ ـ ـرا تت ـ ــن إىل  %10ل نم ـ ــا يف ال ـ ــدامنرك تت ـ ــن إىل
. %11
0

 -3طول فرتة اإلعانة :
تعد وحم د ة اإلعاوط م أسباب ز دة معدالت البأالط يف أواواب دب نما
تبل ـ هــذه الف ـ ة ســتط أ ــهر دقــط يف أمريكــا ــد أ ــا تتــن يف أواواب إىل ســنتني أو
ايال سنوات ولعـ الـدوحم تسـتمر د هـا اإلعاوـط إىل أالـع أو اـس سـنوات وهـذا
ابلت ــايل ي ــؤدي إىل تكاس ــن العم ــاحم يف البح ــث عـ ـ عم ــن ح ــىت تقـ ـ ب دـ ـ ة اوته ــار
اإلعاوط .

 -4التدخل احلكومي :
هن ــاك وق ــا ل ــني االرتت ــاديني ــواه أن ز دة الت ــد ن ا ك ــومي ي ــؤدي إىل
ز دة معدحم البأالط دعلي سب ن امل احم ر ام ا كومط لوضع حد أدىن لألجوا يؤدي
إىل إحجام ركات القأاا اخلـاص عـ تشـ ن العـاملني ممـا يـؤدي إىل ااتفـاا معـدحم
البأالط كذلك هناك ر ود ـديدة مـ ا كومـات علـي ـركات القأـاا اخلـاص يف
أواواب و رامــات مرتفعــط يف حالــط دتــن هــذه الشــركات ملو ف هــا ممــا أدى إىل تــردد
معظــم ــركات القأــاا اخلــاص يف تع ــني مــو فني لــديها وك ـان ل ـ اي ـ ســل علــي
ااتفاا معدحم البأالط .

اخل ةةا

ويف الدول النامية فإن األنظمةة احلكوميةة اهرةقةة الةيت تطبةع علةل القطةاع
تعة ةد الس ةةبل الة ةرتيا الرتف ةةاع مع ةةدل البطال ةةة وخصو ةةا ب ةةني الش ةةباب

والنساء ويظهر ذلك بصورة واضحة يف بلدان أفريقيا والشةر األوسةو وأمريكةا

اجلنوبية .
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أنواع البطالة :

والبأالط أوواا وم هذه األوواا :

البطالة االحتكاكية ): (Frictional

وتنشـ ـ ـ ـ ـ عن ـ ـ ـ ــد االوتق ـ ـ ـ ــاحم مـ ـ ـ ـ ـ عم ـ ـ ـ ــن آ ـ ـ ـ ــر ح ـ ـ ـ ــث ـ ـ ـ ــد للش ـ ـ ـ ــخص
لأالط مؤرتط عند ع العمن اجلديد .

البطالة اهليكلية ): (structural
وتنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ لس ـ ـ ـ ـ ــب ح ـ ـ ـ ـ ــدو ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ات يف اهل ك ـ ـ ـ ـ ــن االرتت ـ ـ ـ ـ ــادي للدول ـ ـ ـ ـ ــط
ددة.
يؤدي إىل حدو است نار واضع ع العماحم يف ناعات

البطالة الدورية ): (Cyclical

ح ث يزداد معدحم البأالط الحم د ات الركود والكساد االرتتادي .

البطالة التقنية ): (Technological
و د لسب استبداحم العمالط آبالت أو لتقن ات متأواة .

البطالة الفصلية ): (Seasonal
و د عندما تكون هناك أعمـاحم مرتبأـط لفتـن معـني وال يكـون هلـا حاجـط
يف الفتوحم األ رى م ن تدايس التزجل يف دتن الت ف أو الق ام أبعماحم البنار يف
دتن الشتار.
البطالة التقليدية ): (Classical

و ــد عنــدما يردــع األجــر ا ق قــي للعمــن ــث يكــون أعلــي م ـ مســتوى
السوق .

استخدام العمالة األجنبية :
1

هناك توج يف القأاا اخلاص يف لع الدوحم الستخدام العمالط األجنب ط لدال
م العمالط احملل ط وظرا الاتفاا تكلفط العمالط احملل ط مقااوط ابألجنب ط ووش هنا إىل
أن متــاوع الس ـ ااات يف أملاو ــا رــد اســتخدمي العمالــط ال ك ــط وهــي عمالــط ا تــط
وتكلفتها أرن لك ـ مـ العمالـط األملاو ـط دالعامـن ال كـي يتقاضـي مـا يـوازي %11
مـ ـ أج ــرة العام ــن األمل ــال ومل أل ــد وزااة العم ــن األملاو ــط حرج ــا يف تشـ ـ ن العام ــن
ال كــي كمــا أن لعـ التــناعات األملاو ــط رــد وقلــي وشــا ها إىل دوحم أواول ــط تعــد
د هــا أجــرة العمالــط منخفضــط مقااوــط أبجــرة العمالــط األملاو ــط دمـ ال يف لولنــدا يتقاضــي
العامن حوايل  4.1دوالا يف الساعط ل نما يتقاضي العامن األملال حوايل  21دوالا
يف الســاعط وهــو ن ــن ســتط أضــعاف أجــرة العامــن البولنــدي .ويف دااســط أجريــي يف
أملاو ا وجد أن ستط م عشرة ركات أملاو ط ستقوم لنقن متـاوعها إىل دوحم أسـ ويط
كن ذلك م أجن أن تفظ هذه الشركات ويتها وإوتاجها املتفوق جباو السعر
املعتدحم.
دمـ ال ــركط مرسـ دس األملاو ـط دتحــي دروعهــا ملتـاوعها يف اهلنــد و ــرق آسـ ا
ومت ــاوع النسـ ـ ج املكسـ ـ ك ط األه ــي الس ــتخدام عمال ــط ـ ـ ن ط ومهندس ــي لـ ـرامج
ا اس ـ اآيل يف وادي الســل كون أبمريكــا م اســتبداهلم قهندســني م ـ اهلن ـد كــن
ذلــك كــي تســتأ ع هــذه املتــاوع أن ألــد هلــا مكــاىل يف الســوق وتتما ــي مــع وظــم
التجااة العامل ط.
وهناك ااتباط واي ق ي أجرة العمالط ور مط السلعط دعلي سب ن امل احم يف الرلـع
األ م عام 2003م ااتفعـي األجـوا يف أملاو ـا لنسـبط  %2.1وأدى ذلـك إىل
ااتفـ ــاا أسـ ــعاا السـ ــلع لنسـ ــبط  %1.2وكـ ــذلك ااتفعـ ــي األجـ ــوا يف دروسـ ــا لنسـ ــبط
 %2.0وأدى ذلك ااتفاا أسعاا السلع لنسبط .%2.2
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مقارنة بين عدد السكان إلى عدد معاهد التدريب المهني لبعض
الدول
الدولة
أسبانيا
اليابان
أوكرانيا
فيتنام
كوريا
الجنوبية
السعودية
إيران

عدد المعاهد
3123
3430
232
1321
433

عدد السكان
44043344
123340444
43334444
02304444
42224444

النسبة (نسمة  /معهد)
13432
33143
42312
23422
23124

العام
2441م
2442م
2441م
2442م
1223م

102
244

24041223
34222444

114233
121020

2442م
1224م
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Unemployment rate by country, from figures at CIA world factbook, accessed 30 March 2006. [1] (Note some figures may be out of date)
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