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بولسا فاميليا وعرض األُسرة للعمل
آالن دي براو ،دانيال و .جيليجان ،جون ھودينوت ،و شاليني روي ،المعھد الدولي لبحوث سياسات الغذاء

إن القلق السائد بشأن برامج الحماية اإلجتماعية ھو أن التحويالت التي ﺗقدمھا
ھذه البرامج يمكن أن ﺗخلق مثبطات للعمل .فمن خالل رفع الدخل ،يمكن أن ﺗشجع
المدفوعات التحويلية األسر ألن ﺗسعى للحصول على مزيد من وقت الفراغ
وﺗقليل مشاركتھا في قوة العمل أو ﺗقليل عدد ساعات العمل ،وذلك ﺣتى في األسر
الفقيرة .وﺗشير األدلة المستمدة من دراسات ﺗقييم برامج التحويالت النقدية
المشروطة إلى أن ھذه المخاوف ُمبالغ فيھا؛ فمعظم الدراسات ال ﺗجد أي آثار
مثبطة أو على األكثر ،ﺗجد ﺗخفيضات متواضعة في عرض العمل )فيشبين
وشادي .(2009 ،ومع ذلك ،ﺗم إيالء إھتمام أقل بكثير لتأثير برامج الحماية
اإلجتماعية على األشكال األخرى من إعادة ﺗخصيص العمل .وعلى وجه
الخصوص ،برامج اإلستھداف التي ﺗستخدم إختبار سبل المعيشة لتحديد أھلية
اإلستحقاق كدالة في الدخل المكتسب في القطاع الرسمي يمكن أن ﺗشجع األسر
القريبة من عتبة األھلية على إعادة ﺗخصيص العمل نحو القطاع غير الرسمي،
لضمان إستمرار أھليتھم .وعندما يوجد ھذا السلوك ،يمكن أن ﺗكون له عواقب
ھامة غير مقصودة على فرص الكسب المحتملة في المستقبل لھذه األسر و على
النمو اإلقتصادي.
في ورقة ﺣديثة )دي براو وآخرون  ،(2013نقوم بتقدير أثر برنامج التحويالت
النقدية بولسا فاميليا في البرازيل على عدة أبعاد ﺗتعلق بعرض األسرة للعمل ،بما
في ذلك المشاركة في قوة العمل وعدد ساعات العمل وﺗوزيع وقت العمل
المخصص للقطاع الرسمي و للقطاع غير الرسمي .وﺗستند أھلية اإلستحقاق في
برنامج بولسا فاميليا على الدخل الذي يتم اإلقرار عنه ذاﺗيا ً في وقت ﺗقديم الطلب
للبرنامج .وﺗتحقق الحكومة من ھذه المعلومات على أساس قاعدة بيانات الدخل في
القطاع الرسمي .واألسر ذات الدخل القريب من عتبة األھلية يمكن أن ﺗعرض
ساعات عمل إضافية في القطاع غير الرسمي بدال من أن ﺗعرضھا في القطاع
الرسمي ،ألن العمل اإلضافي في القطاع الرسمي قد يُع ﱢرض أھليتھم إستحقاقھم
في البرنامج للخطر .وألن العمل في القطاع الرسمي يأخذ أجوراً في المتوسط
أعلى من العمل في القطاع غير الرسمي ،يمكن أن ﺗُضحّي األسر بعروض العمل
في القطاع الرسمي ،أو ﺣتى ﺗُضحّي بتقدم طلبات للعمل في القطاع الرسمي ،من
أجل الحفاظ على أھليتھا في برنامج بولسا فاميليا .ووفقا لبياناﺗنا ،يكون فرق
األجور بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي أكبر في المناطق الريفية مما في
المناطق الحضرية ،األمر الذي يخلق ﺣوافز أكبر إلعادة ﺗخصيص العمل ھناك.
وبالتالي ،فإننا نُقسﱢم ﺗقديرات األثر على التوزيع القطاعي للعمل ﺣسب مكان
اإلقامة ﺣضر وريف.
ونستخدم بيانات عينة ﺗتبعية غنية ،ﺗم جمعھا في عامي  2005و  2009لتقييم أثر
برنامج بولسا فاميليا على عرض العمل من أفراد األسرة .وﺗشمل العينة أسر من
الحضر والريف .ويضمن المسح أسئلة على مستوى الفرد ﺗسمح لنا بتحديد ما إذا
كان العمل في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.
وألخد التحديد غير العشوائي لألسر الفقيرة المشاركة في البرنامج ،نستخدم
الترجيح بدرجة الميل لبناء مجموعة مقارنة إﺣصائية للمستفيدين من برنامج
بولسا فاميليا )ھيرانو ،وإمبنس وريدر.(2003 ،
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وفي المجمل ،ال نجد ﺗأثيرات معنوية من برنامج بولسا فاميليا على مشاركة الفرد
في قوة العمل أو عدد ساعات عمل األسرة .أما في المناطق الريفية ،نجد أن
برنامج بولسا فاميليا يتسبب في إنخفاض صغير ولكنه معنوي في نسبة النساء
العامالت ﺣاليا ً )ﺣوالي  13نقطة مئوية(  ،وھذه ھي نسبة مناظرة لنسبة النساء
المتسربات من قوة العمل .وفي الوقت نفسه ،يزيد الرجال في الريف زيادة طفيفة
من ساعات العمل األسبوعية للتعويض بحيث ﺗبقى ساعات األسر الريفية دون
ﺗغير بشكل عام .كما نجد أيضا ﺗحوالً كبيراً وھاما ً للغاية فى ساعات عمل األسرة
بعيداً عن القطاع الرسمي )أي بإنخفاض قدره نحو  8ساعات في األسبوع لكل
فرد من أفراد األسرة( وإلى القطاع غير الرسمي )أي بزيادة قدرھا نحو 8
ساعات في األسبوع لكل فرد من أفراد األسرة( .والذي يدفع إلى ھذا التحول ھو
األسر في المناطق الحضرية ،ﺣيث ﺗقل المكاسب ال ُمضحّى بھا من التحول من
العمل في القطاع الرسمي إلى العمل فى القطاع غير الرسمي عما في المناطق
الريفية .أما في المناطق الريفية ،فال نجد ﺗحوالً قطاعيا ً مماثالً.
ولھذه النتائج آثار مقنعة .فبينما نجد قليل من األدلة على العواقب السلبية التي
ﺗناقش في كثير من األﺣيان في سياق برامج التحويالت النقدية -وھي اإلعتماد
على البرنامج من خالل ﺗخفيض العمل إجماالً  -نجد ھنا أشكال إعتماد محتمل
مختلفة وغير ظاھرة بوضوح .فإذا كان البرنامج يشجع األسر في الحضر على
التحول من العمل في القطاع الرسمي إلى العمل في القطاع غير الرسمي ،عندئذ
فإن ھذه األسر ﺗضحي بعمل أكثر إستقراراً مصحوب بحماية أفضل للعمل،
ومزايا أفضل ،وعائد أعلى خالل مدة العمل.
والنتيجة ھي بينما ال ﺗقلل األسر المستفيدة في الحضر إجمالي العمل المعروض،
فإنھا ﺗصبح أكثر عرضة للمخاطر كعمال عندما ﺗتوقف عن ﺗلقي المساعدات من
البرنامج .وفي الوقت نفسه ،إذا كان البرنامج يشجع المرأة الريفية على التسرب
من قوة العمل ،قد ﺗصبح المرأة الريفية أقل إعتماداً على الذات .وﺣتى لو قام
الرجال في الريف بتعويض النقص عن طريق زيادة ساعات عملھم بحيث ال ﺗتأثر
ساعات عمل األسرة إجماالً ،إال أن اإلستقالل الذاﺗي للمرأة الريفية يمكن أن يتأثر
سلبا ً.
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