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  اکبر تک دھقان:  و توضيحبرگردان

 ٢٠١٢جوالی ١۴

 

 الماندر  تشديد روند منفی شرايط کار
 

، پيدا کردن يک المانرگران در برای بسياری از کا"]: یئنيروی کار اجاره ["مشاغل چند ساعتی، کارھای موقت

افزايش شکاف ميان :  اين وضعيتۀنتيج. گردد  تجملی، تبديل میۀشغل استخدامی با دستمزد قراردادی، به يک پديد

  .، دچار معضل بازھم بزرگتری استالمانبا اينحال اما، بازار کار . حقوق ھا است

، در "OECD اقتصادی ۀسازمان ھمکاری و توسع"ریاين نتيجه گي. ، غيرعادالنه تر شده استالمانبازار کار 

به اين سازمان نه فقط .  کشور صنعتی عضو اين سازمان است٣۴ خود از وضعيت اشتغال، در ۀجديد ترين مطالع

يلی، مکزيک، چ جنوبی، وريای، کجاپانمريکا، کانادا، ھمچنين ترکيه، اسرائيل، ا، بلکه، ئیاکثريت کشورھای اروپا

  .زلند ھم تعلق دارنداستراليا و نيو

سازمان مذکور در گزارش خود، به کاھش سھم دستمزدھا، حقوقھا و پرداختھای جنبی، در مجموع توليد ناخالص 

% ۶٧در مجموع توليد داخلی ناخالص کشورھا، از ميزان " سھم دستمزدھا. " کند داخلی کشورھای فوق، اشاره می

 مزبور، تفاوت ميان سطح ۀ اساس مطالعهب. يدا کرده است، تنزل پ%۶٢ ميالدی، به سطح ٩٠ ۀدر اوايل دھ

  .کنند دستمزدھا افزايش يافته، و قبل از ھمه، کارگران دارای آموزش شغلی ناچيز، بيش از پيش، کمتر دريافت می

  بحران ۀاعالم کرده، که آشکارا کمتر از دور% ۶,۶، نرخ بيکاری را المان کار ۀرغم وضعيت باال اما، ادار علی

 سال گذشته، در کشورھای ۵، طی " اقتصادیۀسازمان ھمکاری و توسع"گزارشه ب. الی، در سالھای گذشته استم

سازمان مذکور، دليل اين کاھش . ندرت، نرخ بيکاری تا اين ميزان، تنزل کرده استه ، بالمانجز ه صنعتی ب

انعطاف  "يط بحران اقتصادی، و سيستمناشی از شرا" کم کاری " را، به موضوع  توافق طرفين بهالمانبيکاری در 

ھمچنين قانون اصالح نظام . دھد شوند، مراجعه می ساعات کار، که غالباً در قراردادھای کار ھم منظور می" پذير

بازنشستگی، باعث ايجاد ھزينه ھای بيشتری برای کارفرمايان شده، اگر کارگران مسن، پيش از موعد بازنشسته 

، ھمچنين " اقتصادیۀسازمان ھمکاری و توسع. "، کمک کرده استالمانن در ش نرخ شاغالاين نيز به افزاي. وندش

د قرار داده، اين اصالحات را برای کارجويان، انگيزه ساز معرفی ئي را مورد تأالماناصالحات بازار کار در 

از ديد . کند ابی مینموده، و آنھا را باعث ايجاد توازن در موضوع عرضه و تقاضای محل ھای کار موجود، ارزي
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ويژه به افزايش ه اين موفقيت ب. ، در سالھای اخير، افزايش يافته استالمان نظام کاريابی در ئیاين گزارش، کارآ

 ، مربوط می)٢٠١٠ تا ٢٠٠٧بين سالھای ( بيش از سالھای گذشته% ۵٠سرمايه گذاری برای ھر کارجو، تا ميزان 

  .گردد

از آنھا نام برده، آشکارا اما، قادر به کمکی به بيکاران درازمدت "  اقتصادیۀوسعسازمان ھمکاری و ت"اقداماتی که 

از آنجا که از ديد اين سازمان، بيش از نيمی از مجموع بيکاران دراين کشور را، بيکاران .  نشده اندالماندر 

. سر برده انده ب سال بدون کار ٢دھند؛ حتی بخش اعظم گروه فوق از بيکاران، بيش از  درازمدت تشکيل می

 می% ٣۵، سھم بيکاران درازمدت نسبت به کل بيکاران، تنھا به OECD کشورھای ۀعکس، در حوزه درست ب

در . گردد مدت طوالنی تری بيکار بماند، امکان پيدا کردن کار برای او، مشکل تر میه ھر چه يک کارجو، ب. رسد

که اين  در حالی. ، ممکن است، يک محل کار بيابد%٨٠ سال بيکار است، به احتمال ١ کسی که کمتر از المان

اين رابطه ميان بيکاران درازمدت و . کند ، کاھش پيدا می%۴٠ سال، به ميزان ١امکان، برای بيکاران بيش از 

سازمان ھمکاری و " کشور عضو ٣۴ ۀ، اندکی زير استاندارد متوسط در حوزالمانطورکلی در ه کارجويان ب

بخش اعظم بيکاران درازمدت را، کارگران مسن و يا دارندگان آموزش شغلی ناچيز، . ار دارد، قر" اقتصادیۀتوسع

  .دھند تشکيل می

، ھم اکنون باالترين ميزان  %٢۴,۶اسپانيا با سھم . ويژه، نرخ بيکاری بسيار باال استه  پولی يورو بۀدر حوز

بنا به تخمين سازمان . ، دارا است"ادی اقتصۀسازمان ھمکاری و توسع"بيکاری را، در ميان کشورھای عضو 

  .، نرخ بيکاری در سطح کنونی باقی مانده، يا بسيار اندک، تنزل خواھد يافت٢٠١٣مذکور، تا انتھای سال 

، اين وضعيت مشترکی است، که بحران مالی کنونی، "سازمان ھمکاری و توسعه اقتصادی" کشورھای ۀبرای ھم

در ھمانحال در کشورھای . ويژه با سطح ناچيز آموزش شغلی را، مشکل ساخته استه کاريابی برای جوانان،  ب

 اين نشان می. و بدون قرارداد ثابت، تشديد شده است"] یئکار اجاره ["فوق، جھت گيری به سوی رواج کار موقت 

  .کنند ، پرھيز میدھد، که شرکتھا نسبت به وضعيت رشد اقتصادی مطمئن نبوده، و از انعقاد قراردادھای ثابت کار

 ------------------------------   

  توضيحات 

 کشور است، که خود را رسماً، به دموکراسی پارلمانی ٣۴، شامل "OECD اقتصادیۀسازمان ھمکاری و توسع" -

بخش اعظم اين کشورھا، دارای باالترين سھم سرانه از کل توليد ناخالص . دانند و اقتصاد بازار آزاد، متعھد می

  .اين نھاد، در شھر پاريس مستقر است. اخلی ھستندد

  : ١٩۶١ و ١٩۶٠کشورھای بنيانگذار اولی در سالھای 

ال، گ، اتريش، پرتارویلند، نا، فرانسه، يونان، ايرلند، ايسلند، ايتاليا، کانادا، لوگزامبورگ، ھالماننمارک، دبلژيک، 

  مريکا، انگلستانا، اسپانيا، سوئيس، ترکيه، يدنسو

  :تدريج، وارد اين سازمان شده انده  که بعدھا و  بئیاکشورھ

يلی، چ، اسلوواکی، پوليند جنوبی، مجارستان، وريای، فنالند، استراليا، نيوزلند، مکزيک، جمھوری چک، کجاپان

  : منبع. اسلونی، اسرائيل و استونی

OECD/wiki/org.wikipedia.de://http   

 ھزار نفر افزايش يافته، ٩١٠، به ٢٠١١، تا اواسط سال الماندر "] یئنيروی کار اجاره [ "ميزان کارگران موقت- 

  :منبع. که اين باالترين رقم تاکنون است
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 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/unsichere-beschaeftigung-zahl-der-leiharbeiter-

steigt-auf-rekordhoch-a-810307.html 

، حتی از ، وجود داشته!!)احتماال با مجموع شعبات"( یئکار اجاره "  شرکت ١١۵٠٠ ھم اکنون، بيش از الماندر 

  ! ، داير شده  است"مديريت خدمات پرسنلی"  نيز، رشته ای دانشگاھی به اين منظور، تحت عنوان ٢٠٠٨سال 

را بالغ % ٢، حدوداً نرخ ٢٠١٠سھم شاغالن از طريق اين شرکتھا نسبت به کل شاغالن  اين کشور، تا انتھای سال 

. شد ، برآورد می%٢،١، و در فرانسه حدوداً %۵حدوداً ، در انگلستان %٢،۵لند  حدوداً ااين نرخ در ھ. گشت می

:منبع. است € ٧،٨٩، ھم اينک، ساعتی المانن توسط اين بخش در حداقل دستمزد رسمی شاغال  

http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmer%C3%BCberlassung 

  آنچه که باب ميل کارفرمايان است: ؛ عنوان اصلی٢٠١٢ جوالی ١٠: تاريخ انتشار مقاله

  : منبع مقاله

URL:http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/beschaeftigungsausblick-der-oecd-wie-es-

dem-arbeitgeber-gefaellt-1.1408004 

  نظر مترجم پيرامون مقاله

کارشناسان . ، دارای موقعيت برتر مالی و اقتصادی، در ميان کشورھای حوزه يورو استالمانامروزه  کشور 

دانند، که اين کشور  ی میا مرھون اقدامات اقتصادی و مالييت ر، اين موقعالمانبسياری، از جمله احزاب حاکم در 

کند،  اين اقدامات که گزارش مذکور در باال، به جزئی اندک از آنھا اشاره می.  سال اخير، انجام داده است١٠طی 

 مانالباعث محدود شدن بسياری از خدمات اجتماعی، افزايش فقر و غيرانسانی تر شدن روابط کار و استخدام در 

  . گشت

 را ھم به اتخاذ ھمين سياست، بدون توجه ئی از اين طريق، به موقعيتی دست يافته، که کشورھای ديگر اروپاالمان

 اول ۀ، و يا در سه ماھ%٢۴،۶وقتی در اسپانيا، نرخ بيکاری . کند ، تشويق میالمانبه ظرفيتھای متفاوت نسبت به 

 گذاشته، در اينصورت تأثيرات سياست رياضت اقتصادی در اين را پشت سر % ٢٢،۶سال جاری در يونان، ميزان 

ی از حزب المانبخش بزرگی از سياستمداران .  سال پيش، خواھد بود١٠ المانمراتب مخرب تر از ه کشورھا، ب

، ھنوز ھم خواھان اقدامات سخت مالی، در FDPويژه جريان راست تر از آن يعنی ليبرالھا ه دموکرات مسيحی، و ب

  .ستندا يورو ۀکشورھای حوزساير 

 ------------------------   

  Süddeutsche Zeitungی زود دويچه چايتونگ المانروزنامه : منبع

  ٢٠١٢ جوالی ١٣ -١٣٩١]سرطان[ تير٢٣

 

  

  

  

  

 

 


