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◼ مستقبل العمل

قراءات

إنستغرام
ّ
عالم اإلنفلوينسرز :مندوبو المبيعات بحلة جديدة
[]2/2

ربيع جميل
باحث في علم اجتماع العمل
والتكنولوجيا

a

وال يطرق أبوابنا وال يتصل بنا ،بل
يظهر على صفحته ُمفعمًا بمظاهر
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة والـ ـنـ ـش ــاط واالب ـت ـس ــام ــة
الـ ــدائ ـ ـمـ ــة ،وتـ ــأتـ ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـســويــق
ّ
كمكمل لهالة ّ اإليجابية التي طبعت
عالقتنا باملؤثر االجتماعي.
ّ
إل أن ال ـع ـمــل ف ــي ه ــذا امل ـي ــدان أصـبــح
االحترافية،
الـيــوم يحتاج للكثير مــن
ّ
فما بــدأ مــع ه ــواة ،أصبح الـيــوم يمثل
ق ـط ــاع ــا ت ـص ــل ق ـي ـم ـتــه ال ـس ــوق ـي ــة إل ّــى
نحو مليار دوالر عــام  .2018ويتوقع
أن يتضاعف حـجــم ال ـســوق إل ــى نحو
 2.38م ـل ـيــار دوالر عـ ــام  ،2019وفـقــا
لـبـيــانــات شــركــة سـتــاتـيـسـتــا .فــي حني

ّ
توزع المنشورات المدفوعة
على إنستغرام بحسب كل موضوع

المصدرhubspot :

◼ مقال

املـعـلـنــن ال ي ـخ ـســرون م ــن ه ــذا الـنــوع
من االستثمار ،إذ إن  %25من إجمالي
املعلنني يعلنون عــن خسائر فــي هذا
(.)influencermarketinghub.com
املجال
ّ
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـض ـ ــخ ـ ــم فـ ـ ـ ــي عـ ــالـ ــم
اإلن ـف ـل ــوي ـن ـس ــرز بـ ـ ــرزت ب ـن ـيــة تـحـتـيــة
مـ ّ
ـؤس ـســات ـيــة لـتـمـكــن ه ــذه الـشــريـحــة
وتأطير العالقة بينها وبني املعلنني.
ه ـ ـكـ ــذا ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت أعـ ـ ـ ـ ــداد املـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات
وامل ـ ـنـ ـ ّـصـ ــات والـ ـ ــوكـ ـ ــاالت الـ ـت ــي ت ـضــمّ
اإلن ـف ـل ــوي ـن ـس ــرز وتـ ـ ّ
ـؤمـ ــن الـ ــدعـ ــم ،فــي
ّ
على حـ ّـصــة مــن هذه
مقابل الحصول ُ
السوق اإلعالنية املتضخمة من نحو
 190عام  2015إلى  420عام .2017
ّ
املنصة األم  -فايسبوك  -انتقلت
كما
إنستغرام من كونها وسيلة لتشارك
الـ ـص ــور ال ـش ـخ ـص ـيــة إلـ ــى واحـ ـ ــدة من
أب ــرز أدوات الـتـســويــق عـلــى املستوى
العاملي ،وساهمت إلــى حـ ٍّـد كبير ،في
ب ــروز شـكــل جــديــد م ــن أش ـك ــال العمل
بيع
ال ــذي ي ـقــوم بـشـكــل رئـيـســي عـلــى ّ
قـ ــوة إنـ ـت ــاج ع ــاق ــة ال ـث ـقــة ب ــن امل ــؤث ــر
االجتماعي ومتابعيه .فاإلنفلوينسر
اليوم أصبحت مهنة في طور التبلور
ّ ّ
ّ
املستمرُ ،إل أنها وكغيرها
والتحول
ّ
ّ
مــن عــاقــات العمل املستجدة ال تقدم
ضمانات أو الـتــزامــات للعاملني بها.
ال بل ّ
تكرس منطق املسؤولية الفردية
عن تأمني فرص العمل والتشغيل.
مالحظة :في سياق إعداد هذا املقال ،استفاد
الكاتب من األحــاديــث التي أجراها مع علي
فخري الذي يدير حسابًا يعرض اكتشافاته
في مجال املــأكــوالت التقليدية في عــدد من
ال ـب ـلــدان ،وسينتيا سـلـيـمــان الـتــي ســاعــدت
عـلــى تـكــويــن فـهــم ملـجـتـمــع اإلنـفـلــونـيـســرز
اللبنانيني.

مؤشر

ّ
كم شهرًا تغطي االحتياطات األجنبية لدى مصرف لبنان؟
علي هاشم
س ـ ّـجــل م ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات الـلـبـنــانــي في
الشهر ّ
األول من هذا العام عجزًا قياسيًا
جديدًا ،إذ بلغ  1.38مليار دوالر أميركي
خالل شهر واحدُ .وي ّ
عد هذا املستوى من
العجز هــو األخ ـطــر ،إذ لــم يقترب العجز
في ميزان املدفوعات من هذا الرقم خالل
ّ
شهر واحد حتى خالل فترة حرب تموز/
يوليو  ،2006حــن ق ــارب مستوى 1.18
مليار دوالر .وهــو تـجــاوز أيـضــا املـعـ ّـدل
الـشـهــري لعجز مـيــزان املــدفــوعــات خالل
السنة املاضية ،التي ّ
سجلت بدورها أعلى
مـسـتــوى لـلـعـجــز ف ــي م ـي ــزان املــدفــوعــات
خالل سنة واحدة منذ االستقالل.
ّ
يـمــثــل عـجــز م ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات الـتــراجــع
فــي صــافــي الـتـحــويــات املــالـيــة بــن لبنان
وال ـ ـخـ ــارج .وه ــو يــرت ـبــط بـشـكــل مـبــاشــر
بـحـجــم ال ـع ـمــات الـصـعـبــة امل ـت ــواف ــرة في
السوق ،ويحتاج لها لبنان لتغطية حاجاته
من االستيراد من الخارج.
ّ
خالل الفترة املاضية تأثر حجم احتياطي
ال ـع ـمــات الـصـعـبــة ل ــدى م ـصــرف لـبـنــان،
بــدرجــة كـبـيــرة ،بـهــذا الـعـجــز ت ـحــدي ـدًا ،إذ
تراجع خالل األشهر األربعة األخيرة من

العام املاضي من  34.15مليار دوالر في
أيـلــول /سبتمبر إلــى  32.51مليار دوالر
في نهاية العام .مع العلم أنه كان يبلغ في
نـهــايــة  2017نـحــو  35.81مـلـيــار دوالر،
أي إن احتياطي العمالت الصعبة تراجع
بنسبة  %9.19خالل سنة واحدة فقط.
بمعزل عن التراجع ّ
الكمي في احتياطي
العمالت الصعبة ،يعتمد التحليل املالي
ّ
على مؤشرات أخــرى لقياس فعالية هذه
االحتياطات وكفايتها لتحقيق الغايات
املطلوبة منها .فهدف احتياطي العمالت
ّ
الصعبة توفير أدوات ّالتدخل للمصارف
امل ــرك ــزي ــة لـ ـس ـ ّـد م ـت ـط ــل ـبــات الـ ـس ــوق مــن
الـعـمـلــة الـصـعـبــة وتــأمــن حــاجــات الـبــاد
م ــن االسـ ـتـ ـي ــراد .ول ــذل ــك ي ـت ـ ّـم اح ـت ـســاب
نسبة تغطية هــذه االحـتـيــاطــات لـفــاتــورة
ّ
فعاليتها وكفايتها،
االسـتـيــراد ،لقياس
وملقارنتها وفق معيار واضح.
فـ ــي أي ـ ـلـ ــول /س ـب ـت ـم ـبــر امل ـ ــاض ـ ـ ّـي ،كــانــت
احـتـيــاطــات الـعـمـلــة الـصـعـبــة تـغــطــي نحو
 23.75شهر من االستيراد .ومــع تراجع
مستوى االحـتـيــاطــات ،تراجعت التغطية
تـ ّ
ـدرجـيــا إل ــى أن بلغت  20.72شـهــر من
ّ
االس ـت ـي ــراد خـ ــال ش ـهــر ك ــان ــون األول/
ديسمبر املاضي .بمعنى آخــر ،تراجعت

نـسـبــة التغطية نـحــو  %13خ ــال أربـعــة
أشهر فقط من عام .2018
ّأمـ ــا امل ـع ـيــار ال ـثــانــي ل ـق ـيــاس ك ـفــايــة هــذه
االحتياطات وقدرتها على تحقيق أهداف
االحـتـفــاظ بـهــا ،فهو مــن خــال احتساب
النقدية
نسبة تغطيتها إلجـمــالــي الكتلة ّ
امل ـت ــواف ــرة ف ــي ال ـس ــوق بــالـعـمـلــة املـحــلـيــة.

وتكمن ّ
أهمية هذا املعيار في قدرته على
احـتـســاب ق ــدرة امل ـصــرف امل ــرك ــزي على
توفير السيولة بالعملة الصعبة ّ مقابل
ضغط الطلب عليها بالعملة املحلية .في
الفصل األخير من العام املاضي ،تراجعت
نـسـبــة ه ــذه الـتـغـطـيــة بـشـكــل طـفـيــف من
 %65ف ــي ش ـه ــر أي ـ ـلـ ــول /سـبـتـمـبــر إل ــى

 %63في نهاية السنة .في الــواقــع ،كانت
نـسـبــة ال ـتــراجــع ضـئـيـلــة م ـقــارنــة بنسبة
تراجع احتياطي العمالت الصعبة نفسه،
بسبب االنكماش في حجم الكتلة النقدية
فــي األشـهــر األرب ـعــة امل ــذك ــورة ،بــالـتــوازي
مــع تــراجــع مـسـتــوى احـتـيــاطــي الـعـمــات
الصعبة نفسه.
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مــا هــي ّ
أهمية مراقبة هــذه األرق ــام؟
ُيـ ـع ـ ّـد ع ـج ــز امل ـ ـيـ ــزان الـ ـتـ ـج ــاري ،أي
ال ـف ــارق بــن الـ ـ ــواردات والـ ـص ــادرات،
أحد أبرز العوامل الضاغطة تاريخيًا
على النموذج االقتصادي في لبنان.
وخـ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،تـ ّ
ـوســع
هذا العجز وارتفع من  15.12مليار
دوالر عــام  2015إلــى  17.03مليار
دوالر ع ـ ــام  .2018وه ـ ــذا ال ـع ـجــز
ّ
املستمرة إلــى العملة
يعني الحاجة
الصعبة لتمويل االسـتـيــراد وتأمني
الـ ـح ّــاج ــات االس ـت ـه ــاك ـي ــة ل ـل ـســوق
املحلية .قبل  ،2011كــانــت فوائض
ميزان املدفوعات كافيةّ ،
وتؤمن من
ُتحويالت املغتربني واالستثمارات
املضاربة في السوق العقارية .لكن
الـعـجــز املـسـتـمـ ّـر مـنــذ سـبــع سـنــوات
كـ ــان ب ـم ـثــابــة ع ــام ــة إنـ ـ ــذار مـبـكــرة
ل ـع ــدم قـ ــدرة ال ـن ـم ــوذج االق ـت ـص ــادي
على االستمرارّ .أما بلوغ هذا العجز
ّ
أرق ــام ــه الـقـيــاسـيــة م ــؤخـ ـرًا ،فيعني
االق ـت ــراب مــن أش ـ ّـد مــراحــل األزم ــة.
وهذا ما بدأنا نرى آثاره في مستوى
اح ـت ـيــاطــي ال ـع ـم ــات ال ـص ـع ـبــة لــدى
مصرف لبنان.

آن األوان لتصحيح حصص األجور
توماس كارلين
خبير اقتصادي في اتحاد نقابات
ّ
العمال السويدي
تتراجع ّ
حصة األجــور في العالم مع
ارت ـف ــاع ال ـت ـف ــاوت وال ــامـ ـس ــاواة على
مدى العقود املاضية .لذلك ّ
ثمة حاجة
إل ــى ارت ـف ــاع مـنـ ّـســق ي ـبــدأ مــن أوروب ــا
لتغيير الوضع.
ّ
ي ـع ـي ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــون واملـ ـن ــظـ ـم ــات
الدولية تقييم الكثير من «الحقائق»
االقـتـصــاديــة الـقــديـمــة .فقد استبدلت
أف ـك ــار بــال ـيــة ،مـثــل ف ـكــرة أن الـتــوزيــع
ال ـع ــادل ل ــأج ــور ي ـه ـ ّـدد ال ـن ـمــو ،بقلق
ـام م ـ ــن ات ـ ـس ـ ــاع الـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــوات فــي
م ـ ـت ـ ـنـ ـ ٍ
األجـ ـ ــور وتــداع ـيــات ـهــا الـسـلـبـيــة على
ّ
أداء االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ــل ــي واالسـ ـتـ ـق ــرار
الـسـيــاســي .ويـجــب أن يـكــون واضـحــا
ال ـي ــوم لـلـجـمـيــع أن انـ ـع ــدام امل ـس ــاواة
سـيــئ لـلـشــركــات وي ـت ـحـ ّـول إل ــى أرض
خصبة للشعبويني والحمائيني.
على الرغم من ذلك ،ال تزال الالمساواة
آخ ـ ـ ـ ــذة ف ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد إل ـ ـ ــى أن ي ـضــع
ال ـس ـي ــاس ـي ــون وال ـن ـق ــاب ــات ح ـ ـ ّـدًا ل ـهــا.
وي ـصــف االق ـت ـص ــادي ال ـســويــدي بير
م ــوالن ــدر ذلـ ــك ف ــي ك ـتــابــه «ال ـتــرك ـيــب
الـ ـبـ ـنـ ـي ــوي ل ـ ــام ـ ـس ـ ــاواة»« :مـ ـ ــن دون
سياسة توزيع نشطة ،يتجه املجتمع
بخطى ثابتة نحو حدود الالمساواة
ّ
(حيث نخبة قليلة تتحكم بالفائض
ّ
االقـتـصــادي كــلــه) تمامًا كما يستمر
ٌ
حجر في السقوط إن لم يجد مقاومة
توقف سقوطه».

دور أساسي لألجور
م ــن ال ــواض ــح أن األج ـ ــور ت ـقــوم ب ــدور
ـي ف ــي ت ــوزي ــع ال ــدخ ــل .غ ـيــر أن
أس ــاس ـ ُ
ال ــدور املـحـتـمــل ال ــذي يمكن أن تقوم
ً
ّ
ّ
للنمو أقــل قبوال،
كمحرك
بــه األج ــور
ّ
ع ـل ــى األقـ ـ ــل ب ــن اق ـت ـص ــادي ــي ال ـت ــي ــار
الرئيسي وزع ـمــاء الـشــركــات .فالذين
ّ
يــرون األجــور ّ
مجرد كلفة يقللون من
قيمتها كـمـصــدر للطلب واملـبـيـعــات،
وبــالـتــالــي لــإن ـتــاج .لــذلــك نـحـتــاج أن
ّ
نتحدث عن توزيع الدخل بني العمل
ورأس املال.
ّ
كحصة من الناتج
انخفضت األجــور
ّ
امل ـح ــل ــي اإلجـ ـم ــال ــي ف ــي ال ـع ــال ــم مـنــذ
أواخـ ــر سبعينيات ال ـقــرن الـعـشــريــن.
ّ
ووفق منظمة العمل الدولية ،تراجعت
حـ ّـصــة األجـ ــور فــي  91مــن أص ــل 133
بـ ـلـ ـدًا ،بـيـنـهــا ال ـب ـل ــدان األكـ ـث ــر ت ـقـ ّـدمــا
والعديد من البلدان النامية .وارتفعت
ح ـ ّـص ــة الـ ــربـ ــح فـ ــي املـ ـق ــاب ــل .وت ـظ ـهــر
ّ
بيانات منظمة التعاون االقتصادي
وال ـت ـن ـم ـيــة وصـ ـن ــدوق ُ ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
ً
اتـجــاهــا مـمــاثــا .فـقــد فـصـلــت األج ــور
ّ
ببساطة عــن نـمــو اإلنـتــاجـيــة .وخــال
الـ ـفـ ـت ــرة ن ـف ـس ـه ــا ،اتـ ـسـ ـع ــت ه ــوام ــش
الدخل.
م ــن شـ ــأن رفـ ــع ح ـ ّـص ــة األج ـ ـ ــور ،وفـقــا
للعديد مــن ال ــدراس ــات العملية التي
تستخدم نـمــاذج مــا بعد كينزية ،أن
ّ
تــرفــع الـطـلــب املـحــلــي فــي الـعــديــد من
البلدان .وفي معظم البلدان ،من شأن
ه ــذا ال ـتــأث ـيــر اإلي ـج ــاب ـ ُـي أن يـتـجــاوز
ال ـت ــأث ـي ــرات الـسـلـبـيــة امل ـح ـت ـم ـلــة على
االس ـت ـث ـم ــار وال ـ ـص ـ ــادرات ال ـصــاف ـيــة،
وب ــالـ ـت ــال ــي يـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي إل ـ ــى نـ ـم ـ ّـو أع ـل ــى.
وهــذا صحيح بشكل خاص بالنسبة
ل ـل ـم ـنــاطــق االق ـت ـص ــادي ــة األكـ ـب ــر مثل
االتـحــاد األوروب ــي نظرًا إلــى أن دولــه
األعضاء تتاجر مع بعضها البعض.
بالنسبة ملعظم األســر ،تعتبر األجور
امل ـص ــدر الــوح ـيــد ل ـلــدخــل .وامل ـي ــل إلــى
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بخطوات بسيطة يقوم الفرد بتسجيل
ح ـيــاتــه ف ــي صـ ــور وم ـشــارك ـت ـهــا عـبــر
ّ
منصة إنستغرام مع معارفه ،ويمكن
ّ
ل ــه الـ ـت ــوس ــع ن ـح ــو ال ـج ـم ـه ــور األك ـب ــر
ّ
عـبــر اعـتـمــاد شــتــى أن ــواع الــوســومــات
املـ ـت ــواف ــرة ع ـل ــى ال ـش ـب ـكــة أو اع ـت ـمــاد
ب ـع ــض الـ ــوسـ ــوم الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة بـ ــه .ه ـكــذا
ي ـبــدأ مـسـتـخــدمــو إن ـس ـت ـغــرام بالعمل
ع ـل ــى ت ــوس ـي ــع دائ ـ ـ ـ ــرة امل ـت ــاب ـع ــن مــن
خ ــارج األص ــدق ــاء امل ـبــاشــريــن ،ويـبــذل
ّ
ك ـ ــل ف ـ ــرد ف ــاع ــل ع ـل ــى املـ ـن ـ ّـص ــة ج ـه ـدًا
ل ـج ــذب امل ـتــاب ـعــن ،ل ـكــن أي ـض ــا لـجــذب
نــوع ـيــة مـ ـح ـ ّـددة م ــن امل ـت ــاب ـع ــن ،وهــم
امل ـت ــاب ـع ــون ال ـف ـ ّـع ــال ــون أو امل ـل ـتــزمــون
بــال ـت ـفــاعــل اإليـ ـج ــاب ــي ع ـب ــر الـتـعـلـيــق
ّ
وإب ــداء اإلع ـجــاب .مــع الــوقــت ،تشكلت
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن «اإلنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرامـ ـي ــن/
ّ
ات» الــذيــن تمكنوا مــن تكوين قاعدة
ّ
ّ
م ـتــاب ـعــن ب ـش ـكــل ف ــع ــال م ــا مــك ـن ـهــم/
ّ
ن م ــن «تـ ـق ــري ــش» ه ـ ــذه امل ـت ــاب ـع ــات -
ّ
( - monetizationاملقصود هنا التمكن
م ــن ت ـبــديــل هـ ــذه امل ـت ــاب ـع ــات ب ـك ـ ٍّـم مــن
النقد) .وهذا املصطلح يعود للباحث
فــي جــامـعــة بيركلي د .مــارتــن كيني،
الـ ــذي ك ــان ف ــي طـلـيـعــة م ــن أشـ ــار إلــى
إمكانية «تقريش» النشاط االجتماعي
ع ـلــى ش ـب ـكــات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
(ف ــاي ـس ـب ــوك ،ي ــوت ـي ــوب وإن ـس ـت ـغ ــرام).
ّ
هنا هو في بناء عالقة الثقة
والتحدي ّ
مــا بــن املــؤثــر االجتماعي ومتابعيه،
بما يضمن والء املتابعني فــي مقابل
ج ــودة وصــدقـيــة املـ ــادة ال ـتــي ّ
يقدمها

ّ
امل ــؤث ــر االج ـت ـمــاعــي .والـتـقــريــش ليس
ِّ
لـلـ ُـمـنـتــج أو الـسـلـعــة ال ـتــي ي ـ ــروج لها
بــل لعالقة الثقة الـتــي يساهم الناس
ف ــي بـنــائـهــا وتـعـظـيـمـهــا م ــن دون أي
م ـق ــاب ــل .وال بـ ـ ّـد م ــن اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن
الـ ـق ــاع ــدة األكـ ـب ــر م ــن امل ـت ــاب ـع ــن عـلــى
إنـسـتـغــرام تـســاهــم فــي بـنــاء وتطوير
ّ
مجاني لقيمة تبادلية مزدوجة ّ
ملنصة
ّ
إنستغرام بالدرجة األولى وللمؤثرين
االجتماعيني بــالــدرجــة الـثــانـيــة ،وفي
ِكال الحالتني يأتي التقريش.
برز في األعــوام األخيرة منحى جديد
ف ــي ع ــال ــم ال ـت ـس ــوي ــق املـ ـب ــاش ــر .فـبـعــد
فــورة التسويق املباشر عبر البرامج
الـتـلـفــزيــونـيــة ف ــي تـسـعـيـنـيــات ال ـقــرن
املـ ــاضـ ــي ،ان ـت ـق ـل ـنــا ال ـ ـيـ ــوم إل ـ ــى فـ ــورة
تسويقية جديدة تعرف بالـInfluencer
 ،marketingالتي تقوم بشكل مباشر
عـلــى اس ـت ـهــداف األفـ ــراد ذوي التأثير
على املستهلكني واعتمادهم كوسطاء
ّ
تسويق .إل أن هذا األمر ليس بجديد،
فـ ـش ــرك ــات الـ ـتـ ـس ــوي ــق اعـ ـتـ ـم ــدت مـنــذ
زم ــن ط ــوي ــل ع ـلــى ال ـت ـســويــق املـبــاشــر
ع ـ ّب ــر األف ـ ـ ـ ـ ــراد .ف ـف ــي م ــرح ـل ــة س ــاب ـق ــة،
ك ــن ــا ن ـج ــد أن ـف ـس ـن ــا أس ـ ــرى م ـنــدوبــي
املـبـيـعــات والـتـســويــق ملختلف السلع
مـ ــن الـ ـق ــوامـ ـي ــس وامل ـ ــوس ـ ــوع ـ ــات إل ــى
م ـس ـت ـح ـض ــرات ال ـت ـج ـم ـي ــل وب ــوال ــص
ال ـتــأمــن .إذًا مــا ال ــذي اخـتـلــف ال ـيــوم؟
وملـ ـ ـ ـ ـ ــاذا أصـ ـبـ ـحـ ـن ــا نـ ـسـ ـع ــى مل ـت ــاب ـع ــة
اإلنفلوينسرز؟ املفارقة بسيطة وهي
أن مــا رفـضـنــاه بــاألمــس عـلــى شاكلة
مـ ـن ــدوب ــي املـ ـبـ ـيـ ـع ــات ،ي ــأت ـي ـن ــا ال ـي ــوم
ّ
بـحــلــة جــديــدة عـبــر وســائــل الـتــواصــل
ّ
االجتماعي ،بعدما تم ّتقديم وظيفته
ـزء مــن الـنـخــب املــؤثــرة اجتماعيًا.
كـجـ ٍ
فالوسيط التسويقي ال يحمل حقيبة

ّ
تشير مجلة ُ فــوربــس إلــى ارتـفــاع عدد
ال ــو ّظ ــائ ــف املــرت ـب ـطــة بــالـتـســويــق عبر
امل ــؤث ــري ــن االج ـت ـمــاع ـيــن م ــن  77ألــف
وظيفة متوافرة على ّ
منصة LinkedIn
فـ ــي كـ ــانـ ــون األول /دي ـس ـم ـب ــر 2017
إلــى نحو  176ألــف وظيفة فــي كانون
الـثــانــي /يناير  .2019وإن لــم يكونوا
ّ
ّ
للعمل في
املتفرغني كليًا
جميعًا مــن
ُ
هــذا املـيــدان .وتشير البيانات املتاحة
لعام  ،2018إلى وجود أكثر من مليون
ونصف مليون من حسابات إنستغرام
ّ
التي تحظى بقاعدة متابعني تتخطى
عـتـبــة  15أل ــف م ـتــابــع ،وت ـصــل ّنسبة
ال ـح ـس ــاب ــات الـ ـت ــي ي ــدي ــره ــا م ــؤث ــرون

اجتماعيون إلى نحو  558ألف حساب،
ّ
ت ـت ـشــكــل بـمـعـظـمـهــا (ن ـح ــو  )%81من
ح ـســابــات صـغـيــرة ( 15أل ــف إل ــى 100
ألف متابع).
عند ســؤال املعلنني حــول العوائد من
االستثمار في هذا النوع من التسويق
ّ
امل ـب ــاش ــر ،ي ـت ـبـ ّـن أن ال ـع ــائ ــد ع ـلــى كــل
دوالر واحد ُيصرف في التسويق عبر
ّ
املؤثرين االجتماعيني ينتج عنه نحو
ّ
 7.65دوالر كـمـعــدل وسـطــي ،فــي حني
يـسـتـحـصــل أع ـل ــى  %15م ــن املـعـلـنــن
على عوائد تصل إلــى نحو  20دوالرًا
ّ
ل ـك ــل دوالر ُيـ ـص ــرف ع ـلــى هـ ــذا ال ـنــوع
ّ
مــن الـتـســويــق .إل أن ه ــذا ال يعني أن
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ّ
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات

ّ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ً
االدخ ـ ـ ــار ب ـ ــدال م ــن االس ـت ـه ــاك أعـلــى
من الدخل الرأسمالي منه من الدخل
القائم على األجر .لذلك فإن رفع ّ
حصة
األجـ ــور سـيـكــون لـهــا تــأثـيــر إيـجــابــي
أعلى على الطلب واالستهالك مقارنة
ب ـح ـصــص رب ـ ــح أعـ ـل ــى ت ــزي ــد ال ــدخ ــل
الـقــائــم عـلــى رأس امل ــال بالنسبة إلــى
ّ
ال ـق ــل ــة ،وال ـت ــي ل ــم تـسـفــر ع ــن زيـ ــادات
مقابلة فــي االسـتـثـمــار .وفــي املقابل،
ّ
ف ـ ـ ــإن أجـ ـ ـ ـ ــورًا ح ـق ـي ـق ـي ــة أع ـ ـلـ ــى تـ ـع ــزز
إن ـت ــاج ـي ــة ال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال .وب ــالـ ـت ــال ــي ،ف ــإن
ّ
النمو
«االعـ ـت ــدال» فــي األج ــور يعيق
ف ــي م ـع ـظــم االقـ ـتـ ـص ــادات إن ل ــم يكن
جميعها .ولكن تلك االقتصادات التي
قد تستفيد من كبح األجور عبر زيادة
صافي الصادرات ،تعتمد على الطلب
ّ
املحلي لالقتصادات األخرى .فإذا قام
ش ــرك ــاؤه ــا ال ـت ـج ــاري ــون أي ـض ــا بقمع
األجور فلن تزيد صافي الصادرات.
م ــع إقـ ـص ــاء زيـ ـ ــادة األجـ ـ ــور ك ـم ـحـ ّـرك
ُلـ ـلـ ـنـ ـم ـ ّـو ،ظ ـ ـهـ ــرت اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــان
أخـ ـ ــريـ ـ ــان ل ـل ـن ـم ـ ّـو .األول ـ ـ ـ ــى ت ـق ــوده ــا
الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــون ح ـ ـيـ ــث اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك األس ـ ــر
تـحـ ّـركــه ال ــدي ــون املـتـصــاعــدة ،وكــذلــك
األص ـ ـ ـ ــول ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك الـ ـعـ ـق ــارات.
وال ـث ــان ـي ــة ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـت ـصــديــر،
ّ
النمو يدفعه صافي الصادرات
حيث
ّ
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــززه األج ـ ـ ـ ـ ــور املـ ـكـ ـب ــوت ــة،
سياسة «الـتـسـ ّـول من
ويعتمد على ّ
الجيران» .وتتمثل العواقب في تزايد
االخـتــاالت العاملية وزي ــادة مخاطر
األزمات املالية.
ق ــد ي ـحــاجــج املـ ــرء ب ــأن اسـتــراتـيـجـيــا
ال ـن ـمـ ّـو ال ـتــي ت ـقــودهــا األج ـ ــور وال ـتــي
ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ــادة االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك ،ال
تناسب املعركة ضد االنهيار املناخي.
ب ـي ـن ـم ــا الـ ـ ــواقـ ـ ــع أن ـ ـ ــه يـ ـج ــب ت ـك ـي ـيــف
إنـتــاج السلع والـخــدمــات ونقلها ،مع
أهــداف ـنــا املـنــاخـيــة ،بـغــض الـنـظــر عن
استراتيجيا النمو .ولكننا ال نحمي
املناخ من خالل السماح للفجوات في
ّ
تتوسع ،وبالتالي نخاطر
الــدخــل أن
برفع الدعم للحركات الشعبوية ،التي
ُ
غالبًا ما تنكر التغيير املناخي وتريد
البقاء خارج التعاون الدولي.

ضعف القدرة على المساومة
تعتبر اقتصاديات التيار السائد أن
ّ
والتقدم التكنولوجي عامالن
العوملة
ّ
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــان وراء ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ح ــص ــة
األج ــور ،مــا يعني أنــه ال يمكننا فعل
ال ـك ـث ـيــر لـتـغـيـيــر الـ ــوضـ ــع .ومـ ــن ه ــذا
املـنـظــور ،س ـيـ ّ
ـؤدي اسـتـمــرار التكامل
الــدولــي واألتـمـتــة إلــى زي ــادة الضغط
على ّ
حصة األجور.

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ

ولكن الدراسات الحديثة التي تستند
إلى مقاربة االقتصاد السياسي ،تشير
إل ــى ع ــوام ــل مــؤسـسـيــة واجـتـمــاعـيــة.
فاألجور ّ
تحدد في املفاوضات ولكن
ّ
قــدرة املـســاومــة لــدى الـعــمــال أضعفت
ألسـبــاب ع ـ ّـدة منذ ثمانينيات القرن
ً
ّ
والتقدم
العشرينّ .أوال ،تعطي العوملة
الـتـكـنــولــوجــي واألس ـ ــواق املــالـيــة غير
ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـل ـق ـي ــود ،أربـ ـ ـ ــاب ال ـع ـمــل
خ ـي ــارات ع ـ ّـدة ت ـهـ ّـدد ال ـعـ ّـمــال .فيمكن
للشركات نقل الــوظــائــف إلــى البلدان
م ـن ـخ ـف ـض ــة الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال
الـ ـي ــد ال ـع ــام ـل ــة ال ـب ــدي ـل ــة بـ ـ ــرأس امل ــال
واالستثمار في األصول الحقيقية أو
املالية على الصعيد الــدولــي .وثانيًا،
ّ
ّ
تقلل زي ــادة تــركــز الـشــركــات ،مدفوعة
بــزيــادة الـشــركــات الكبرى «الـنـجــوم»،
املنافسة في السوق وتميل إلى خفض
حصص األجور .ﺛﺎﻟﺜًﺎّ ،
ﻳﺆدي ﺗﻘﻠﻴص
دولــة الــرفــاه وﺿﻌﻒ أمــن ال ــدﺧﻞ إﻟﻰ
ّ
اﻟﻌﻤﺎل أك ـث ــر اﻋﺘﻤﺎدًا بـشـكــل
ﺟﻌﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ أصـ ـح ــاب ال ـع ـمــل وإل ــى
ّ
الحد األدنــى املقبول لألجور.
ﺧﻔﺾ
راب ـع ــا ،ارت ـف ـعــت الـبـطــالــة ف ــي الـعـقــود
امل ــاضـ ـي ــة مـ ـق ــارن ــة بــال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات.
وأخ ـي ـرًا ،انـخـفــض ح ـضــور الـنـقــابــات
ّ
ف ــي كـ ــل الـ ـبـ ـل ــدان ت ـق ــري ـب ــا .ل ــذل ــك ،مــن
ّ
املمكن تمامًا استعادة حصة األجور
عـبــر س ـيــاســات صـحـيـحــة .والـســويــد
مـثــال جـيــد .فــالـعـ ّـمــال الـســويــديــون ما
زالـ ــوا ف ــي مــوقــف ق ــوي ف ــي املـســاومــة
ع ـلــى أوض ــاعـ ـه ــم .ف ـح ـتــى إذا تـنــامــت
الفجوات في الدخل أيضًا في السويد،
فمرد ذلك ليس تزايد فجوات األجور.
فقد ازدادت األجــور الحقيقية بنسبة
 %60عـلــى م ــدى الـعـقــديــن املــاضـيــن،
وهــو أمــر استفاد منه جميع ّ
العمال.
وقد ازدادت ّ
حصة األجور وإن بشكل
م ـ ـتـ ــواضـ ــع ،بـ ـع ــد أن ان ـخ ـف ـض ــت فــي
ال ـبــدايــة م ــع االت ـج ــاه ال ـعــاملــي ،بينما
حافظت على مكانة عالية بــن أكثر
اقتصادات العالم قدرة على املنافسة.
وتـ ــوازى ذل ــك مــع م ـعـ ّـدل تــوظـيــف هو
األع ـلــى فــي االت ـحــاد األوروب ـ ــي .وهــذا
أح ــد األس ـبــاب الـتــي تجعل النقابات
ال ـســويــديــة تـعـتـبــر ال ـع ــومل ــة وال ـت ـق ـ ّـدم
ّ
الحرة فرصًا
التكنولوجي والتجارة
وليست تهديدات.

إعادة إرساء التوازن
تـ ـعـ ـك ــس اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات الـ ـ ـض ـ ــروري ـ ــة
األس ـ ـبـ ــاب ال ـت ــي ّأدت إلـ ــى ان ـخ ـفــاض
ح ـ ّـص ــة األجـ ـ ـ ــور .ف ـن ـحــن ب ـحــاجــة إلــى
إعادة إرساء توازن ّ
القوة بني الشركاء
االجتماعيني .وهذا يعني باختصار:

٥٥٪

اﻟﻤﺼﺪرAMECO :

 حكومات تــدعــم النقابات ّالعمالية
وال ـت ـف ــاوض الـجـمــاعــي وامل ـفــاوضــات
ّ
املنسقة حول األجور؛
 رفع األجور الحقيقية على األقل بمايتماشى مع ّ
نمو اإلنتاجية؛
 رفع ّالحد األدنى لألجور؛
 ج ـعــل ال ـتــوظ ـيــف ال ـش ــام ــل وخـفــضال ـب ـطــالــة ،ال ـه ــدف ال ـشــامــل للسياسة
االقتصادية؛
 تعزيز دولة الرفاه وأمن الدخل لدىّ
العمال؛
 دعــم قــدرة الـعـ ّـمــال على إيـجــاد عملمن خالل تدابير تعزيز املهارات؛
 إعادة تنظيم النظام املالي.إن ال ـت ــأث ـي ــر اإليـ ـج ــاب ــي ع ـل ــى ال ـن ـمـ ّـو
ّ
سيكون أكبر في كل بلد إذا ما قامت
بلدان ّ
عدة بزيادة ّ
حصة األجور لديها.
فالربح هنا أكبر من الخسارة للجميع
إذا ما حصلت زيادة ّ
منسقة لحصص
األجور .ولكن العديد من البلدان تجد
نفسها عالقة في معضلة «السجناء»
ً
حيث ال أحد يريد الخروجّ ،أوال خوفًا
من خسارة التنافسية واالستثمارات
لصالح اآلخرين.
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات امل ـت ـق ـ ّـدم ــة
لـ ــذلـ ــك ،ف ـ ــإن ّ
ال ـك ـبــرى  -ي ـفــضــل أن ت ـك ــون االت ـح ــاد
األوروبي كما حاجج اتحاد النقابات
ال ـع ـ ّـم ــال ـي ــة األوروب ـ ـ ـ ـ ــي  -أو ال ـب ـل ــدان
ذات ال ـف ــائ ــض ال ـك ـب ـيــر ف ــي ال ـح ـســاب
الجاري ،يجب أن تأخذ زمام املبادرة
وتــرفــع حـ ّـصــة األج ــور لــديـهــا .ويمكن
لالقتصادات الصغيرة واملفتوحة أن
ّ
تـحــذو ح ــذوه ــا .وه ــذا يـتـطــلــب حركة
نـقــابـيــة أك ـثــر تنسيقًا عـلــى الصعيد
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي وتـ ـنـ ـسـ ـيـ ـق ــا لـ ــإصـ ــاحـ ــات
السياسية.
في عالم معولم ،يجب أيضًا مناقشة
األجور عبر الحدود .ومن بني املحافل
املـ ـك ـ ّـرس ــة ل ــذل ــك« :ال ـص ـف ـق ــة ال ـعــامل ـيــة
ّ
ل ـل ـم ـبــادرة ال ـس ــوي ــدي ــة» ال ـت ــي ســلـمــت
ّ
اآلن إلى منظمة التعاون االقتصادي
ّ
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ــزز الـ ـ ـح ـ ــوار
االجتماعي الـفـ ّـعــال .وأهــدافـهــا زيــادة
اإلنـتــاجـيــة وال ـح ـ ّـد مــن ع ــدم امل ـســاواة
وتـمـكــن الـجـمـيــع م ــن االس ـت ـف ــادة من
العوملة.
قـ ــد يـ ـب ــدو ال ـت ـن ـس ـيــق ع ـل ــى الـصـعـيــد
ال ــدول ــي ح ــول حـ ّـصــة األجـ ــور «مـهـ ّـمــة
ّ
تتحرك
مستحيلة» ،غير أنه منذ عقود
حصص األجور بشكل متزامن ،حتى
لو ّكان اتجاهها انخفاضًا .ولكن إذا
ّ
التحدي ،فهل نحن على
تجنبنا هذا
استعداد لقبول الوضع الحالي؟
ترجمة :ملياء الساحلي
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