 .1مقدمة

ً
ّ
تشكل األجور العنصر األساس ي للدخل لدى معظم األفراد النشيطين اقتصاديا في األردن .حيث تبلغ نسبة العاملين بأجر
حوالي  %87من إجمالي العاملين (بحسب مسح العمالة والبطالة – دائرة اإلحصاءات العامة  .)2018كما ُي ّ
عد متوسط
ً ً
ً
مهما .على سبيل املثال ،يساعد معدل نمو متوسط األجور ّ
صناع السياسات على معرفة التغييرات
األجور مؤشرا اقتصاديا
التي تمر بها مستويات معيشة العاملين .كما أن معدالت النمو في األجور مفيدة ً
أيضا في معرفة ما إذا كان أصحاب العمل
يواجهون تكاليف مرتفعة قد تسبب التضخم.

 .2بعض املشاهدات

ً
تعمل دائرة اإلحصاءات العامة منذ عام  2008على نشر "مؤشرات األجور" نظرا ألهمية االطالع على نمو األجور وتغيراتها.
ً
وقد تم مؤخرا نشر مؤشرات األجور لعام ( 2017في شهر حزيران  ،)2019ويحتوي هذا التقرير العديد من املعلومات
والبيانات املهمة.
أ -في حين أن املؤشر االسمي لألجور الشهرية (وهو ما يتقاضاه العامل باألسعار الجارية) بشكل عام للقطاعين العام
ّ
والخاص ارتفع من  100نقطة في عام  2010إلى  126.0نقطة في عام  ،2017إال أن القطاع العام شهد زيادة في
املؤشر االسمي لألجور الى  136.8نقطة مقابل ارتفاع لذات الفترة الى  119.9للقطاع الخاص ،مما يعني ان الزيادة
في مستويات األجور للقطاع العام كانت أعلى منها في القطاع الخاص.
مؤشراألجوراالسمية ( 100 = 2010نقطة)
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ب -أما بالنسبة ملؤشر متوسط األجور الشهرية الحقيقية (والذي يعبر عن كمية السلع الخدمات التي يمكن للعاملين
الحصول عليها مقابل أجورهم االسمية ،حيث يأخذ بعين االعتبار التغير في مستويات التضخم) فقد ارتفع مؤشر
متوسط األجور الشهرية الحقيقية للقطاع العام من  100نقطة في عام  2010إلى  110.3نقطة في عام  ،2015ثم
إلى  114.6نقطة بحلول نهاية عام  .2017ومن ناحية أخرى ،ارتفع مؤشر متوسط األجور في القطاع الخاص من
 100نقطة في عام  2010إلى  100.5نقطة فقط في عام  .2017وهذا يعني أن الزيادة الحقيقية في أجور العاملين
ً
ً
في القطاع الخاص كانت محدودة جدا ،حيث يظهر املؤشر استقرارا في نمو األجور رغم أن املتطلبات املعيشية
ازدادت خالل نفس الفترة ،ومن الواضح أن انتظام الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام ساهمت برفع
مستويات األجور الحقيقية ،وهو ما لم يحدث في القطاع الخاص.
يشار إلى أن هذا املؤشر ال يأخذ بعين االعتبار الفروقات والفجوات في األجور بين العاملين في القطاعين بل يركز
على تطور مستويات األجور في العقد املاض ي.
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مؤشراألجورالحقيقية ( 100 = 2010نقطة)
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جُ -يظهر مؤشر األجور الشهرية الحقيقي في القطاعين العام والخاص بعض االختالفات حسب النشاط
االقتصادي؛ حيث أن القطاعات التي شهدت أكبر زيادة حقيقية في األجور في القطاع العام هي قطاعات التعدين
واملحاجر والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع املياه .والحال كذلك ليس من املستغرب أن تكون
هذه القطاعات هي األكثر جاذبية للراغبين باالنضمام إلى القطاع العام ،في حين أن األنشطة األخرى مثل
ً
الخدمات اإلدارية واملساندة والخدمات األخرى ال تجد إقباال عليها.
أما األنشطة االقتصادية التي شهدت أعلى زيادات حقيقية في األجور في القطاع الخاص فهي قطاع املياه
واألنشطة العقارية والفنون والترفيه ،وغيرها من قطاعات الخدمات ،وهي بذلك تختلف عن القطاعات التي
ً
شهدت ارتفاعا في األجور في القطاع العام ،ويعكس هذا ديناميكية مختلفة ما بين القطاعين.
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األجورالحقيقية للقطاع الخاص في 2017
()100 = 2011

األجورالحقيقية للقطاع العام في 2017
()100 = 2011
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100.0

82.8
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 .3بإيجاز

في حين ّ
تمتع موظفو القطاع العام بزيادة أعلى في األجور مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص ،من املهم اإلشارة إلى أن
ً
ً
التغييرات في األجور تحدث وفقا إلنتاجية العمل وأيضا العرض في سوق العمل ،حيث أن زيادة املعروض من العمالة في
بعض األنشطة والقطاعات يحد من إمكانية تحقيق زيادات في األجور ،ويحد كذلك من القدرة التفاوضية للعاملين .إن
ً
انخفاض األجور الحقيقية في القطاعات األكثر توظيفا في القطاع الخاص وهي النقل والتخزين ،وتجارة الجملة والتجزئة،
والتعدين واملحاجر ،والبناء ،والتصنيع ،والخدمات املهنية والعلمية والتقنية ،وقطاع االتصاالت واملعلومات يثير تساؤالت
تتعلق ب ـ "إنتاجية العمل" وإذا ما كانت تواجه تحديات في تعزيزها ،وفي الحقيقة فإن اإلجابة هي بنعم حيث أن :
 .1بيانات إنتاجية العمل التي نشرها منتدى االستراتيجيات األردني نقال عن منظمة "كونفرنس بورد" تشير إلى أن
معدل اإلنتاجية في األردن قد بلغ  ،)2017-2010( %1.0-و %1.4-في  ،2017و %0.2-في عام  .2018ومن أجل
تحسين األجور الحقيقية ،ينبغي بذل جهود كبيرة لتعزيز إنتاجية العمل .ويمكن القيام بذلك عن طريق
االستثمارات الرأسمالية ،وتحسين جودة رأس املال البشري.
ً
بناء على البيانات التي نشرها البنك املركزي األردني ،فإن تعويضات املوظفين خالل السنوات األخيرة استقرت
.2
حول معدل  %34إلى  %35من الناتج املحلي اإلجمالي .وهذا يعني أن حصة "تعويضات العاملين " من الدخل
القومي ظلت مستقرة ،ولكنها توزعت على عدد كبير من العاملين بأجر مما يشير الى عمالة فائضة في الكثير من
املواقع وهو ما يؤثر بدوره على اإلنتاجية الكلية للعاملين.
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