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قراءات
◼ مقال
جون ويكس

الضرائب .لذلك فإن أي انخفاض في
ّ
ّ
العام سيكون أقل
العجز واالقتراض
من التخفيضات ُنفسها للنفقات.
إن اإلخـ ـف ــاق ــات املـ ـتـ ـك ـ ّـررة لـحـكــومــات
املحافظني في تحقيق أهدافها املالية
مـنــذ ع ــام  ،2010تـشـيــر بــوضــوح إلــى
تــأث ـيــر ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات ع ـلــى املــداخ ـيــل
ال ـخـ ّ
ـاصــة ونـفـقــاتـهــا .كـمــا أن مـقــاربــة
السياسة املالية القائمة على تحقيق
ّ
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازن ف ـ ــي امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة تـ ـ ـع ـ ــزز ع ــدم
االسـتـقــرار فــي االقـتـصــاد البريطاني.
حــن يـكــون اإلنـفــاق الـخـ ّ
ـاص ضعيفًا،
تـ ّ
ـؤدي مـحــاوالت تحقيق الـتــوازن في
ّ
املوازنة إلى جعله أكثر ضعفًا ،محوال
حـ ــاالت ال ــرك ــود الـصـغـيــرة إل ــى رك ــود
كـبـيــر ،وه ــو مــا يصفه االقـتـصــاديــون
بـ«مسايرة االتـجــاهــات االقتصادية»
.procyclical

ت ـك ـمــن ف ــي عـ ــدم إمـ ـك ــان تـحـقـيــق هــذا
الـ ـت ــوازن .ل ـنــأخــذ ال ـع ـجــز ك ـم ـثــال ،مع
وج ـ ـ ــود تـ ـ ـ ــوازن س ـل ـب ــي فـ ــي املـ ــوازنـ ــة
ووزيــر مالية ُملتزم بتقليص العجز
ّ
ب ـســرعــة .يـعـتـقــد األخ ـي ــر أن الـطــريـقــة
لتقليص العجز هو زيــادة الضرائب
أو تقليص النفاقات .إن وزراء ّاملالية
امل ـحــاف ـظــون م ـنــذ ع ــام  2010فــضـلــوا
تقليص النفقات.
ّ
ّ ّ
إل أن تقليص النفقات يخفض الطلب
على السلع والخدمات التي يشتريها
ال ـق ـط ــاع ال ـ ـعـ ـ ّ
ـام كـ ــاألدويـ ــة وامل ـ ـعـ ـ ّـدات
ّ
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة .ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة ل ـ ــذل ـ ــك ،ت ـق ــل ــص
الـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــي ت ـ ـقـ ـ ّـدم ه ـ ــذه ال ـس ـلــع
وال ـ ـخـ ـّـدمـ ــات عـ ـ ــدد امل ــوظـ ـف ــن لــدي ـهــا
وتـ ـخ ــف ــض اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــا .وي ـ ـ ـ ّ
ـؤدي
ذل ــك إل ــى ت ــراج ــع مــداخ ـيــل ال ـشــركــات
واألسر ،وبالتالي إلى تراجع عائدات

ّ
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ً
وبـ ـ ــدال م ــن ال ـه ــوس غ ـيــر امل ـج ــدي في
«م ـســايــرة االت ـج ــاه ــات االق ـت ـصــاديــة»
بتحقيق ال ـتــوازن فــي امل ــوازن ــة ،يجب
عـلــى وزي ــر املــالـيــة أن يفعل الـعـكــس -
ّ
أي اس ـت ـخــدام سـيــاســة مــالـيــة تقلص
عــدم االسـتـقــرار فــي االقـتـصــاد  -وهو
مــا يـصـفــه االق ـت ـصــاديــون بــ«مـقــاومــة
ّ
ال ـت ـق ــل ـب ــات الـ ـ ــدوريـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة»
.countercyclical
ّ
متنور سيكون ُمدركًا
أي وزير مالية
ّ
تمامًا بأن انخفاض عائدات الضرائب
ّ
في حالة الركود هو أمر جيد ،إذ يرفع
قـ ــدرة اإلنـ ـف ــاق ل ــدى األسـ ـ ــر .بــالـطـبــع،
إن انـخـفــاض اإليـ ـ ــرادات يـعـنــي حكمًا
ارت ـف ــاع ــا ف ــي ال ـع ـجــز (أو تــراج ـعــا في
الـ ـف ــائ ــض) .ولـ ـك ــن ب ـع ــد م ـن ــح ال ـن ــاس
ضريبة
املــزيــد مــن امل ــال بـعــد اقـتـطــاع
ّ
الدخل ،لن يعود العجز مشكلة وإنما
ّ
جزءًا من الحل.

المنطق السليم

١٩٩٧-٩٨

تأتي كلمة «مالي» من كلمة بالالتينية
ّ
تعني «محفظة» .فحني يتعلق األمــر
بــال ـس ـيــاســة امل ــال ـي ــة  -أي ك ـيــف تــديــر
الحكومة موازنة البالد  -يقارن الناس
بشكل خاطئ محفظة البالد وكيفية
إدارتها بمحفظة الفرد أو األســرة .إال
أن ـهــا فــي ال ــواق ــع مـخـتـلـفــة ،وف ــي حــال
ّ
تمت إدارتها ّ بشكل صحيح ،يمكنها
إن ـ ـهـ ــاء ال ـت ـق ــش ــف وجـ ـع ــل االق ـت ـص ــاد
ً
ّ
مستقرًا وعادال.
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،ش ـهــد اق ـت ـص ــاد املـمـلـكــة
ّ
املتحدة انتعاشًا قويًا من أزمــة 2008
امل ــالـ ـي ــة ،ب ـ ــدأ فـ ــي أواخـ ـ ـ ــر ع ـ ــام 2009
ّ
 .2010الح ـق ــا،
ّواسـ ـتـ ـم ــر خ ـ ــال ع ـ ـ ّـام ُ
أدت س ـيــاســات الـتـقــشــف املـتـبـعــة من
حكومات حــزب املحافظني على مدار
ثماني سنوات ،إلى القضاء على هذا
ّ
والتسبب بحالة من الركود
االنتعاش
ّ
ّ
والـكـســاد وتــزايــد م ـعــدالت الـفـقــر .أمــا
الحجج الـتــي ّ
قدمها املـحــافـظــون ،من
ً
عدم استقرار السوق العاملية وصوال
إلـ ــى امل ـ ـخـ ــاوف م ــن «ب ــري ـك ـس ــت» فـقــد
أخـفـقــت فــي حـجــب الـسـبــب الحقيقي
لهذا األداء االقتصادي الكئيب ما بعد
األزمة.
في الواقع ،تعاني حكومة املحافظني
مـ ــن «ه ـ ــوس ب ــال ـع ـج ــز»  -ح ـي ــث تـقــع
س ـيــاس ـت ـهــا ال ـع ــام ــة ره ـي ـن ــة تـحـقـيــق
ت ـ ــوازن ف ــي املـ ـي ــزان امل ــال ــي أي جـعـلــه
صـ ـ ـفـ ـ ـرًا ،أو ت ـح ـق ـي ــق فـ ــائـ ــض أول ـ ـ ــي،
ّ
م ــن خ ــال تـقـلـيــص ال ـن ـف ـقــات  -إل أن
ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات ال ـهــائ ـلــة ف ــي الـنـفـقــات
ّ
العامة فشلت مرارًا في تحقيق توازن
في املوازنة .وعلى رغم ذلك ،فإن معظم
الجمهور البريطاني ال يزال مهووسًا
ّ
ب ـهــدف تـقـلـيــص الـعـجــز ال ــذي أق ــل ما
ّ
يقال عنه إنه هدف مختل.

ّ
إنهاء التقشف :اإلنفاق العام مفتاح االستقرار والعدل

اﻟﻤﺼﺪرInternational Featured standards :

إن املـشـكـلــة األســاس ـيــة ف ــي الــوصــول
ّ
إلى تــوازن في املوازنة ،وبكل نسخه،

ّ
ت ـنــدرج امل ـب ــادئ املـ ّ
ـوج ـهــة نـحــو تبني
س ـي ــاس ــة م ــال ـي ــة ف ـ ّـع ــال ــة ل ــ«م ــواج ـه ــة
ّ
الـتـقــلـبــات ال ــدوري ــة االق ـت ـصــاديــة» في
إط ـ ـ ــار ال ـت ـف ـك ـي ــر ال ـس ـل ـي ــم :اس ـت ـخ ــدام
االسـتـثـمــارات الـعـ ّ
ـامــة لتحفيز النمو
امل ـ ـتـ ــوسـ ــط والـ ـ ـط ـ ـ ّـوي ـ ــل األج ـ ـ ـ ـ ــل .وف ــي
الــوقــت نـفـســه ،يــوفــر اإلن ـفــاق الـجــاري
أداة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد عـنــد
مـ ـسـ ـت ــوي ــات مـ ـسـ ـتـ ـق ـ ّـرة وعـ ــال ـ ـيـ ــة مــن
املبادئ
اإلنتاج والعمالة .وستساعد ّ
التالية الحكومة على إنهاء التقشف
وبناء اقتصاد أفضل.
ّ
العامة فــي التعليم
 -1االسـتـثـمــارات
ّ
وال ـن ـقــل تـشــكــل أداة لتحفيز الـنـمــو،
لكن هــذا النوع من اإلنفاق يستغرق
وقتًا للتطبيق وتحقيق عائد .لذلك
ال يـ ـج ــب وقـ ـ ــف هـ ـ ــذه امل ـ ـشـ ــاريـ ــع فــي
منتصف ال ـطــريــق ،فـهــي ليست أداة
ف ـ ّـع ــال ــة إلدارة ال ـن ــات ــج االق ـت ـص ــادي
والعمالة على املدى القصير ،بل أداة
أكثر من ّ
االقتصاد.
فعالة في تحفيز
ّ
 -2إن تـعــديــل اإلن ـفــاق ال ـجــاري يــوفــر

أداة ملــواج ـهــة ت ــراج ــع االس ـت ـث ـمــارات
ـاصــة والـ ـص ــادرات ،ال ـتــي ّ
ال ـخـ ّ
تسبب
ّ
ضغوطًا تضخمية أو ح ــاالت ركــود
أخ ـ ــرى .ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،إذا كــان
االقتصاد في حالة ركــود ،فإن زيادة
ّ
األجـ ــور أو م ـ ّكــافــأة مــوظ ـفــي الـقـطــاع
الـ ـع ــام س ـت ـحــفــز امل ــزي ــد م ــن اإلنـ ـف ــاق
مما ّ
األسريّ ،
يؤدي إلى زيادة الطلب
ّ
والخدمات الخاصة .وإذا
على السلع
ّ
ـن ل ــوزي ــر
ـ
ك
ـ
م
ـ
ي
ـم،
ـ
ـخ
ـ
ض
ـ
ت
ـ
ل
ا
الح خ ـط ــر
ّ
امل ــال ـي ــة إدخ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ــادات م ــؤق ـت ــة فــي
ّ
الخاص.
الضرائب لخنق اإلنفاق
 -3قد ُت ّ
ّ
العامة فائضًا أو
سجل املوازنة
عجزًا نتيجة هذا النوع من السياسة
املالية النشطة .ويعتمد ذلــك بشكل
ّ
الخاص.
أساسي على سلوك القطاع
ّ
فالطلب الـقــوي فــي الـقـطــاع الـخــاص
ّ
يفضل وجــود فائض مالي ،في حني
ّ
الخاص يشير إلى
أن ضعف اإلنفاق
وجود عجز مالي .والحالتان ال بأس
بهما.
 -4إن التوازن بني النفقات والضرائب
ه ــو نـتـيـجــة لـسـيــاســة مــالـيــة نشطة.
ولـكــن هــذا ال ـتــوازن ليس هــدفــا لهذه
السياسة في ّ
حد ذاتــه ،بل االقتصاد
الـتـقـ ّـدمــي  -حيث يحصل الباحثون
عـ ــن وظـ ــائـ ــف عـ ـل ــى هـ ـ ــذه ال ــوظ ــائ ــف
وبأجر الئــق وظــروف آمنة ،وعندها
تـ ــزدهـ ــر الـ ـخ ــدم ــات الـ ـع ـ ّ
ـام ــة بـفـضــل
ّ
ال ـت ـمــويــل ال ـك ــاف ــي ،وتـ ـت ــوزع ال ـفــائــدة
االقتصادية بالتساوي في كل أنحاء
البالد.
ج ــون وي ـكــس خـبـيــر اق ـت ـص ــادي وأس ـتــاذ
فـ ـخ ــري فـ ــي ك ـل ـي ــة الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـشــرق ـيــة
واألف ــري ـق ـي ــة ف ــي ج ــام ـع ــة لـ ـن ــدن .حــاصــل
عـلــى دك ـت ــوراه فــي االق ـت ـصــاد مــن جامعة
ميشيغان ،آن أربـ ــور ،ع ــام  .1969مؤلف
كتاب جديد بعنوان «اقـتـصــاديــات ال ــ:%1
كـيــف يـخــدم االق ـت ـصــاد الـســائــد األغـنـيــاء،
ّ
ويشوه السياسة»
ويحجب الواقع

دينيس رفاييل
في عام ّ ،1845
وصف فريدريك إنجلز
الظاهرة التي ّأدت إلى وفاة املقيمني
مــن الطبقة الـعــامـلــة فــي مانشستر،
قبل األوان ،بسبب ظروف معيشتهم
ـف بتسمية هــذه
وعـمـلـهــم .ول ــم يـكـتـ ِ
ال ــواقـ ـع ــة وفـ ـق ــا ل ــأسـ ـل ــوب املـعـتـمــد
راهنًا ،أي باإلشارة إلى أنها «وفيات
مبكرة بسبب الظروف املؤسفة» ،بل
صــاغ مصطلح «القتل االجتماعي»
ل ـت ــوض ـي ــح م ـ ـصـ ــدر هـ ـ ــذه ال ــوفـ ـي ــات
املبكرة.
االقـ ـتـ ـب ــاس الـ ـت ــال ــي امل ـس ـت ـخ ــرج عــن
«حالة الطبقة العاملة في إنكلترا»،
االنتباه بشكل دقيق إلى
يستدعي ّ
أج ـن ــدة ال ـت ـقــشــف ال ـخــاصــة بــرئـيــس
الوزراء (في مقاطعة أونتاريو) دوغ
فورد.
«ع ـنــدمــا ي ـقــوم ش ـخــص م ــا بــإلـحــاق
إصـ ــابـ ــات ج ـس ــدي ــة ب ـش ـخ ــص آخـ ــر،
وتـ ّ
ـؤدي إلى وفاته ،فإننا ندعو ذلك
بالقتل الخطأ ،وعندما يعلم املعتدي
مسبقًا أن اإلص ــاب ــة سـتـكــون قاتلة،
فــإن ـنــا ن ــدع ــو ذل ــك بــالـقـتــل املـتـعـ ّـمــد.
لكن عندما يضع املجتمع املئات من
ال ـعـ ّـمــال (الـبــرولـيـتــاريــا) فــي ظــروف
ت ـج ـع ـل ـه ــم ح ـت ـم ــا ي ـ ـمـ ــوتـ ــون م ـب ـك ـرًا
وب ـص ــورة غـيــر طبيعية ،فـهــو مــوت
مماثل للموت الناتج عن العنف أو
املوت بالسيف أو برصاصة ،وعندما
يحرم املجتمع اآلالف مــن ضــرورات
الـ ـحـ ـي ــاة ،وي ـض ـع ـه ــم ت ـح ــت ظـ ــروف
ال يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــون
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــش
فـيـهــا،

نشر بترخيص من Social Europe
ترجمة ملياء الساحلي

دروس من التراجيديا اليونانية لم يستفد منها أحد
سايمون رين لويس
منذ الرسالة املفتوحة التي ّ
وجهتها
مع توماس بيكيتي وجيفري ساكس
ودان ــي رودري ــك وهينر فالسبيك إلى
أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل ،ف ــي تـ ـم ــوز /يــولـيــو
 ،2015أيقنت أنني لم أكتب كثيرًا عن
ّ
يتغير شــيء من حينها
اليونان ،ولــم
لكي ّ
تتبدل آرائي التي ّ
عبرت عنها .إن
ُ
للحكومات اليونانية
االقتراض املفرط ُ
قـبــل األزمـ ــة ،والـ ـ ّـذي أب ـقــي بـعـضــا منه
سـ ّـريــا ،كــان مـتــوقـعــا أنــه س ـيـ ّ
ـؤدي إلــى
تصحيح مــؤلــم .لقد حـ ّـولــت حكومات
منطقة الـيــورو والترويكا (املفوضية
األوروب ـي ــة والـبـنــك املــركــزي األوروب ــي
وص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوق ال ـ ـن ـ ـقـ ــد ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي) هـ ــذا
التصحيح املؤلم إلى كارثة كبرى.
علي أن ّ
لألسفّ ،
أشدد أمام الجمهور
ّ ّ
الـبــريـطــانــي ،أن ك ــل ه ــذا ال عــاقــة له
باالتحاد األوروب ــي ومنطقة اليورو
أو مـ ــا وصـ ـفـ ـت ــه فـ ــي مـ ـق ــال ــة ســاب ـقــة
«ق ـس ــوة ال ــدائ ــن ال ـغ ـب ـيــة» .فـقــد كــانــت
املـصــارف الـخـ ّ
ـاصــة سعيدة بإقراض
الحكومة اليونانية ألنها اعتبرت -
عن خطأ  -أن أموالها في أمان ،تمامًا
ُ
ك ـم ــا ل ــو ك ـ ّـان ــت تـ ـق ــرض أمل ــانـ ـي ــا .فــي
البداية ،تأخرت حكومات أخرى ،ومن
ّ
ثم ّ
ّ
حدت من تخلف اليونان عن الدفع
ّ
بـسـبــب قـلـقـهــا م ــن صــحــة مـصــارفـهــا

ال ـخـ ّ
ـاصــة املــال ـيــة .واسـتـبــدلــت الــديــن
ّ
ال ـيــونــانــي ل ــدى املـ ـص ــارف ال ـخــاصــة
ب ـمــال تــديــن بــه الـحـكــومــة اليونانية
لـلـحـكــومــات األوروبـ ـي ــة األخ ـ ــرى .من
هـنــا ،يــرغــب الناخبون فــي استعادة
جميع أموالهم .وفي مسعى لتحقيق
ذلـ ـ ــك ،ط ـل ـبــت ال ـت ــروي ـك ــا األوروب ـ ـيـ ــة،
وا ّسـ ـتـ ـط ــاع ــت ،أن تـ ـف ــرض إج ـ ـ ــراءات
تقشف قاسية ومــروحــة واسـعــة من
اإلصــاحــات .وكــانــت النتيجة ركــودًا
أعاق االقتصاد بطريقة غير مسبوقة
تاريخيًا .ويدرك معظم االقتصاديني
أنـ ــه ف ــي م ـث ــل هـ ــذه ال ـ ـحـ ــاالت ،املـثـيــر
للسخرية هو اإلصرار على أن ُيسدد
ّ
امل ــدي ــن ك ــل م ــا ع ـل ـيــه .ووف ـق ــا لـقــواعــد
كينزية أساسية ،فإن هذا اإلصرار ال
يـقــود ســوى إلــى تدمير ق ــدرة املدين
على ال ـســداد :فـهــذه ليست لعبة بني
الـ ــدائـ ــن واملـ ــديـ ــن تـ ـك ــون حـصـيـلـتـهــا
صفرًا .ولهذا السبب تم شطب الكثير
م ــن الـ ــديـ ــون األمل ــانـ ـي ــة ب ـع ــد ال ـح ــرب
ال ـع ــامل ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ك ـم ــا أشـ ــرنـ ــا فــي
رسالتنا إلى ميركل.
ب ـح ـل ــول ت ـ ـمـ ــوز /ي ــول ـي ــو  ،2015ك ــان
بــاسـتـطــاعــة ال ـح ـكــومــة ال ـيــونــان ـيــة أن
ّ
تـغــطــي نفقاتها مــن خ ــال الـضــرائــب،
ّ
لكن كــل ما كانت تحتاجه هو تأجيل
ت ـســديــد قــروض ـهــا .ل ــم تـكــن الـتــرويـكــا
ب ــوارد السماح لليونان بتأجيل دفع

ّ
س ـت ـح ـق ــاق ــات دي ــونـ ـه ــا إل فـ ــي ح ــال
ا ّ
حققت فائضًا أوليًا كبيرًا يسمح لها
بالبدء بتسديد ّديونها ،وهو ما يعني
اإلمعان في التقشف .كان من املنطقي
ّ
أكثر ،االنتظار ليتمكن االقتصاد من
الـتـعــافــي ّأو ًالّ ،إل أن الـتــرويـكــا لــم تــرَ
م ـغ ــزى م ــن ذل ـ ــك ،وم ـض ــت ف ــي امل ـســار
نـفـســه ألن ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي األوروب ـ ــي
ق ـطــع إمـ ـ ــدادات الـ ـي ــورو ُع ــن ال ـي ــون ــان.
وكــان السبيل الوحيد املتاح لليونان
ل ـل ـخ ــروج م ــن األزمـ ـ ــة ه ــو االن ـس ـحــاب
من االتحاد األوروبــي ،لكن شعبها لم
ي ــرد ذل ــك .خ ــارج منطقة ال ـي ــورو ،كــان
يـمـكــن أي ح ـكــومــة ف ــي وض ــع مـمــاثــل
ّ
أن تتخلف عــن الـســداد فــي عــام 2010
وك ــان دائـنــوهــا سيخسرون أمــوالـهــم،
ّ
ّ
بمجرد
أو كانت ستتخلف عن السداد
وصولها إلى الفائض األولي .ولكن أن
تكون عضوًا في منطقة اليورو حيث
يـلـعــب الـبـنــك امل ــرك ــزي األوروبـ ـ ــي دور
الدائنني باملزايدة فهو أمر مختلف.
ل ــم يـكــن الـثـمــن الـ ــذي دفـعـتــه الـيــونــان
مـحـصــورًا فـقــط بــالـتــراجــع الكبير في
مستوى املعيشة كما وصفه فرانسيس
كـ ــوبـ ــوال ،ب ــل ي ـش ـمــل أي ـض ــا «حــدي ـثــي
الــوالدة الذين يموتون ألسباب يمكن
عــاجـهــا ،واملــراهـقــن والـشـبــاب الذين
ي ـق ـت ـلــون أن ـف ـس ـهــم ،وال ـب ــال ـغ ــن الــذيــن
يـمــوتــون مــن أمـ ــراض مــرتـبـطــة بسوء

الـتـغــذيــة وإدمـ ــان الـكـحــول والـتــدخــن
وأمـ ـ ــراض قــاب ـلــة ل ـل ـع ــاج» ،وب ــأع ــداد
أكـ ـب ــر ب ـك ـث ـيــر ب ــامل ـق ــارن ــة م ــع ال ـب ـل ــدان
األوروب ـيــة األخ ــرى ،وأعـلــى ّ
مما كانت
ّ
عليه في اليونان قبل األزمة .وكل ذلك
ه ــو نـتـيـجــة ق ـســوة ال ــدائ ـن ــن الـغـبـ ّـيــة،
أي حـكــومــات منطقة ال ـي ــورو والـبـنــك
امل ــرك ــزي األوروب ـ ـ ــي وصـ ـن ــدوق الـنـقــد
ال ــدول ــي .وأش ـ ّـب ــه ع ــدم م ـبــاالة الـبـلــدان
األخ ـ ـ ــرى ف ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـي ـ ــورو ،ت ـجــاه
امل ـعــانــاة ال ـتــي فــرضــت عـلــى ال ـيــونــان،
بتقاعس الحكومة البريطانية خالل
املجاعة اإليرلندية.
لم يكن مفيدًا أن يكون صوت الحكومة
األمل ــانـ ـي ــة ،والـ ـت ــي بـ ــدت ف ــي ك ـث ـيــر من
األح ـ ـ ـيـ ـ ــان غـ ـي ــر ُمـ ـ ــدركـ ـ ــة ألس ــاسـ ـي ــات
ُاالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـكـ ـيـ ـن ــزي ،هـ ــو الـ ـص ــوت
املـهـيـمــن فــي مـجـمــوعــة ال ـي ــورو .ولكن
ّ
كما نعرف في اململكة املتحدة ،فإن هذا
النوع من األمور يمكن أن يحدث في أي
مكان .ولم يكن تجاوز صندوق النقد
ّ
الخاصة في تقييم
الدولي إلجــراءاتــه
ً
إمكان ســداد اليونان لديونها ،عامال
مساعدًا ،تحت ضغط مــن الحكومات
األوروب ـ ـيـ ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ،وك ــذل ــك األم ــر
بالنسبة إل ــى ال ـشــروط الـكـثـيــرة التي
فرضتها الـتــرويـكــا عـلــى الـيــونــان ألن
ن ـت ــائ ــج اإلص ـ ــاح ـ ــات ال ـه ـي ـك ـل ـيــة أت ــت
عكسية على عملية التصحيح.

ول ـك ــن ال ـ ــدرس األه ـ ـ ّـم الـ ــذي اسـتـقـيـتــه
ّ
مــن كــل ذلــك هــو أن ال ـقــروض العابرة
للحكومات ضمن منطقة اليورو هي
ف ـك ــرة سـ ّـي ـئــة ل ـل ـغــايــة ،ألن ـه ــا شـ ّـجـعــت
الدائنني على أن يكونوا أغبياء .خارج
منطقة ال ـيــورو ،عندما تبلغ حكومة
م ــدي ـن ــة ف ــائ ـض ـ ّـا أول ـ ـيـ ــا ،ي ـم ـك ـن ـهــا فــي
حينها أن تتأخر فــي س ــداد ديونها،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـم ـن ـح ـه ــا بـ ـع ــض ال ـن ـف ــوذ
عـ ـل ــى الـ ــدائ ـ ـنـ ــن .وسـ ــاعـ ــد ذلـ ـ ــك عـلــى
ّ
ت ـفــادي وق ــوع ك ــوارث مـمــاثـلــة ملــا حــل
بــالـيــونــان .لكن داخ ــل منطقة الـيــورو
يـمـلــك ال ــدائ ـن ــون ن ـف ــوذًا ك ـب ـي ـرًا ألنـهــم
يـسـتـطـيـعــون ق ـطــع امل ـ ــال ع ــن ال ـن ـظــام
املصرفي في إحدى الدول األعضاء أو
ّ
إخراجه من النادي .لم تتعلم منطقة
ّ
اليورو هذا الــدرس ألسباب سياسية
واضـحــة ،وهــو مــا يجعل هــذا النادي
ّ
للمنضمني إليه .فإن كان
مكانًا خطيرًا
ّ
حظك ّ
منضو
بلد
ـي
ـ
ف
وتعيش
سيئًا
ٍ
ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــورو وح ـك ــوم ـت ــه
ّ
تقترض كثيرًا وبشكل ّ
سيؤدي
سري،

ذلك إلى أن يموت الكثير من مواطنيك
ّ
ملجرد وجودكم في منطقة اليورو.
ب ــروفـ ـس ــور فـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد فـ ــي جــام ـعــة
أكسفورد
نشر بترخيص من Social Europe
ترجمة ملياء الساحلي

أسعار الفائدة لم تبلغ
مستوياتها القياسية بعد!

ّ
الجريمة االجتماعية

آريس  -كوبا

ويـجـبــرهــم مــن خ ــال ذراع الـقــانــون
القوية على البقاء في هذه الظروف
حتى املــوت ،وهو أمر حتمي ،يعني
أنـ ــه ي ـ ــدرك ت ـمــامــا أن أولـ ـئ ــك اآلالف
مــن الضحايا سيهلكون ،ومــع ذلك
يسمح ببقاء هذه الشروط .لذلك ما
يفعله املجتمع هو القتل تمامًا كما
يفعل أي فرد وحده؛ هذه جريمة
قد
ّ
قتل مقنعة وخبيثة ،جريمة ال يمكن
ألحد أن يدافع عن نفسه منها أو أن
يــواجـهـهــا ،ألن أح ـدًا ال ي ــرى الـقــاتــل،
وألن مــوت الضحية يـبــدو طبيعيًا،
وألن الجريمة تأتي نتيجة التغافل
ال ال ـف ـعــل ،ل ـكــن ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلــك
تبقى جريمة قتل».
هـ ــل ي ـ ـتـ ــاءم ه ـ ــذا ال ـت ـح ـل ـي ــل مـ ــع ّمــا
يحصل فــي أونـتــاريــو الـيــوم؟ توثق
«إحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاءات ك ـ ـ ـنـ ـ ــدا» أن ال ـ ــرج ـ ــال
ً
الكنديني في فئة الـ %20األقل دخال،
هـ ــم أك ـ ـثـ ــر عـ ــرضـ ــة لـ ـل ــوف ــاة بـنـسـبــة
 %67مـنـهــم ف ــي أي عـ ــام ،بــاملـقــارنــة
مــع الــرجــال فــي فـئــة ال ـ ــ %20األغـنــى.
وبالنسبة إلى النساء تصبح نسبة
احتمال الوفاة نحو .%52
كـيــف ي ـمــوت هـ ــؤالء؟ إن االش ـخــاص
ً
األدنى دخال هم أكثر عرضة للموت
بأمراض القلب باملقارنة مع نظرائهم
األغـ ـنـ ـي ــاء ب ـن ـس ـبــة ( %67لـ ـل ــرج ــال)
و( %53للنساء) ،وأيضًا أكثر عرضة
ل ـل ـم ــوت ب ــالـ ـس ــرط ــان ب ـن ـس ـبــة %46
(ل ـل ــرج ــال) و( %30ل ـل ـن ـســاء) ،وأكـثــر
ع ــرض ــة لــإصــابــة

مؤشر

بــالـسـكــري بنسبة ( %249لـلــرجــال)
و( %264ل ـل ـن ـس ــاء) ،ك ــذل ــك ه ــم اكـثــر
عــرضــة لــإصــابــة ب ــأم ــراض الـجـهــاز
الـتـنـفـســي بـنـسـبــة ( %231ل ـلــرجــال)
و( %211للنساء) ،كما هم معرضون
إلص ــاب ــات ال ـع ـمــل بـنـسـبــة أك ـب ــر من
ً
األعلى دخــا بنسبة ( %88للرجال)
و( %83للنساء).
وتـ ــوضـ ــح اإلحـ ـص ــائـ ـي ــات ال ـك ـنــدي ــة
أيـ ـ ـض ـ ــا أن هـ ـ ـ ــذه االخ ـ ـ ـتـ ـ ــافـ ـ ــات فــي
ّ
الصحية ترجع في الدرجة
النتائج
األولى إلى الظروف املعيشية املادية
وال ـض ـغ ــوط الـن ـفـس ـيــة االجـتـمــاعـيــة
املرتبطة بها ،والـتــي غالبًا ال تكون
م ـمــاث ـلــة بــالـنـسـبــة إلـ ــى ف ـئــة الـ ـ ــ%20
األغـ ـن ــى م ــن ال ـك ـن ــدي ــن .ف ــي ال ــواق ــع
«ي ــؤث ــر ال ــدخ ــل عـلــى ال ـصـ ّـحــة بشكل
مباشر ،نظرًا إلى قدرته على توفير
ال ــوص ــول إلـ ــى امل ـ ـ ــوارد املـ ـ ّ
ـاديـ ــة مثل
ّ
الجيد واملأوى».
الغذاء
أي زعيم عاقل سيفعل كل ما يمكن
فعله لتحسني الوضع املالي لهؤالء
األف ـ ــراد امل ـعـ ّـرضــن لـخـطــر األم ــراض
ً
وامل ـ ـ ــوت .ول ـك ــن ب ـ ــدال م ــن ذل ـ ــك ،نــرى
ّ
دوغ فــورد يلغي زيــادة الحد األدنى
ّ
ويحد من زيادة املساعدات
لألجور،
االجـتـمــاعـيــة ،كـمــا ن ــراه يـعــد بــإلـغــاء
«قانون شروط عمل عادلة ووظائف
أفـ ـض ــل» ال ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم ت ـح ـس ـي ـنــات في
ال ـح ـي ــاة ال ـع ـم ـلـ ّـيــة ألولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ال
ي ـت ـم ـت ـع ــون بـ ــاالم ـ ـت ـ ـيـ ــازات ن ـف ـس ـهــا
املـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ــة
ل ـ ـ ــأث ـ ـ ــري ـ ـ ــاء.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
هـ ـن ــاك أدن ــى
شـ ـ ـ ّـك ف ـ ــي أن ــه
س ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــرض
تـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــات
هـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واألسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـفـئــة
ال ـ ــ %20األف ـقــر ،التي
ت ـ ـ ــم تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــده ـ ــا ف ــي
دراس ـ ـ ـ ــة «إح ـ ـص ـ ــاءات
كندا».
مـ ـ ــا هـ ـ ــي امل ـص ـط ـل ـح ــات
ال ـ ـل ـ ـغـ ـ ّ
ـويـ ــة امل ـس ـت ـخ ــدم ــة
لـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــف أجـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدة ّهـ ـ ــذه
السياسة الـعــامــة؟ تقشف،
نـيــولـيـبــرالـيــة ،أو سـيــاســات
محافظة.
وما هي آثار هذه السياسات؟
ســأتــرك ع ـنــاويــن ه ــذه األع ـمــال
العلمية تشرح اإلجابة:
«ال ـ ـ ّه ـ ـي ـ ـئـ ــة االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة :ملـ ـ ــاذا
ُ
التقشف يقتل  -الركود» ،و«معارك
امل ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة وس ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ـحـ ـي ــاة
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت» ،ديـ ـفـ ـيـ ــد س ـت ــاك ـل ـي ــر
وسانجاي باسو.
«ك ـ ـ ـيـ ـ ــف تـ ـجـ ـعـ ـلـ ـن ــا الـ ـسـ ـي ــاس ــة
مرضى :أوبئة النيوليبرالية»،
تيد شريكر وكلير بامبرا.
«ال ـ ـق ـ ـتـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي :وغـ ـي ــره ــا
م ــن أوجـ ـ ــه ال ـق ـص ــور ف ــي االق ـت ـص ــاد
امل ـ ـحـ ــافـ ــظ» ،روب ـ ـ ـ ــرت ش ـي ــرن ــوم ــاس
وإيان هدسون.
ال يوجد أدنــى شـ ّـك في أن سياسات
دوغ ف ـ ـ ـ ـ ــورد س ـ ـت ـ ـق ـ ـتـ ــل .وأن هـ ــذه
الـ ـسـ ـي ــاس ــات لـ ــن ت ـق ـت ــل فـ ـق ــط األقـ ــل
رخـ ً
ـاء ،بل ستؤثر على نوعية حياة
الـجـمـيــع .دع ــون ــا ال نـضــع تسميات
مـحــايــدة على مــا ّيفعله دوغ فــورد.
إنـ ـ ــه أك ـ ـثـ ــر مـ ــن تـ ـق ــش ــف وت ـخ ـف ـيــض
للنفقات وسياسات محافظة .إنها
جريمة اجتماعية.
ّ
الصحية واإلدارة في
أسـتــاذ السياسات
جامعة يورك في تورونتو
The Star

ّ
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علي هاشم
تــربــط بعض التحليالت املــالـيــة بــن الـضـغــوط االقـتـصــاديــة الـتــي يواجهها
لبنان وجملة مــن الـعــوامــل ،أبــرزهــا ارتـفــاع أسـعــار الـفــوائــد فــي الـســوق ،ما
يعني  -بالنسبة إلى هذه التحليالت  -ارتفاع كلفة االقتراض االستثماري
وامتصاص رؤوس األموال على شكل ودائع بدل االستثمار .هذه التحليالت
تذهب إلــى اعتبار مسألة الفوائد ّ
بحد ذاتها سببًا من أسباب تزايد هذه
الضغوط ،بدل اعتبارها أحد العوارض الجانبية لألزمة البنيوية التي يعاني
منها النموذج االقتصادي اللبناني ،إذ تـ ّ
ـؤدي عوامل مختلفة إلى مفاقمة
أزمته املالية الحالية .في الواقع ،يحاول أصحاب هذا التحليل القول ّإن ّأحد
أسباب الضغط املالي الناتج من ارتفاع الفوائد ،هو العامل الخارجي املتعلق
بارتفاع أسعار الفوائد بمعزل عن العوامل الداخلية األخرى.
ّ
ّ
في األرقام ،تظهر مراجعة للفترة األخيرة ( )2018 – 2005أن معدل الفوائد
الحالي لم يبلغ ّ
املعدل القياسي األعلى .وفقًا ألرقام مصرف لبنانّ ،
سجل
ّ
متوسط الفوائد على الودائع بالدوالر األميركي في شهر آب /أغسطس من
سنتني متتاليتني ( 2006و )2007نسبة مرتفعة بلغت  %4.58و،%4.85
وفاقت ّ
ّ
املسجل في شهر آب /أغسطس املاضي ( ،)2018الــذي بلغ
املعدل
 .%4.2ويرتبط االرتفاع في تلك الفترة بجملة من العوامل ،من بينها حرب
تموز /يوليو عام  ،2006وخروج ودائع من لبنان ،والطلب على السيولة في
الفترة التي تلت الحرب.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لكن األرقام تظهر أيضًا أن سنة  2007التي سجلت املعدل القياسي ملعدل
ّ
نسبة الفوائد منذ ( 2005بنسبة  ،)%4.85شهدت في الوقت نفسه معدل
نمو اقتصادي بلغ  .%9.4بمعنى آخر ،لم يكن ارتفاع الفوائد في تلك السنة
نتيجة عامل اقتصادي ضاغط أو بسبب تراجع الوضع املالي.
ّ
ٍّ
وبالتالي ،ال يجب قراءة هذا االرتفاع في ّ
معدالت الفوائد كعامل مؤد بحد ذاته
إلى األزمة املالية ،بل يمكن  -على العكس  -قراءته في الفترة األخيرة كواحد
مــن التداعيات التي تظهر فــي سياق أزمــة الـنـمــوذج االقـتـصــادي األخـيــرة.
ّ
الخارجية ،يحتاج إلى الحفاظ
فالنموذج القائم على جذب التدفقات املالية
ّ
ّ
ّ
وعامليًا وبني معدالت
على هامش واسع (فارق) بني معدالت الفائدة محليًا ّ
الفائدة على الليرة والفائدة على ا ّل ــدوالر في السوق املحلية ،وذلــك بهدف
استقطاب الودائع إلى السوق املحلية والتعويض عن ارتفاع املخاطر .ومع
تفاقم أزمة عجز ميزان املدفوعات خالل السنوات املاضية ،ارتفع بالتوازي
طلب املـصــارف على السيولة بالعمالت األجنبية لتوظيفها في هندسات
مصرف لبنان املرتفعة العوائد ،وبالتالي ساهم هذا األمر في رفع الفوائد.
ّأما من جهة الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية ،فاألكيد أن ارتفاع الفوائد
كان ّأو ًال لضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ،ومنع ّ
تحولها إلى الدوالر
ّ
األميركي ،في ظل ارتفاع الفوائد على الدوالر .كذلك حاول مصرف لبنان من
خالل هذا األمر معالجة آثار هندساته املالية التي خلقت كتلة نقدية كبيرة
بالليرة ،المتصاص هذه الكتلة وإبقائها تحت السيطرة ،خصوصًا بعد أن
ّ
آثار هذه املسألة من خالل تضخم أسعار السوق اللبنانية.
ظهرت ّ
ال ينفي كل هذا التحليل وجود آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة ملشكلة
ارتفاع نسبة الفوائد ،خصوصًا على مستوى الكلفة على األسر ،وكلفة
العام في املستقبلّ .
ّ
لكن األكيد ّأن ارتفاع الفوائد لم
إعــادة تمويل الدين
يكن ُم ّ
سببًا لألزمة بمعزل عن الظروف املحيطة ،بل كان في الواقع إحدى
األدوات التقليدية للتعامل معها من جهة ،وأحد اآلثــار التي نجمت عنها
من جهة أخرى.
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