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قراءات

انخفاض ودائع القطاع المصرفي منذ بداية !2019

◼ مقال

علي هاشم

رفع األجور وإرساء الديموقراطية في العمل
ّ
المسطحةّ ،
عمال بال
األجور
عملهم،
أماكن
في
صوت
ّ
التقلقل ّوالهشاشة ،كلها
تقوض الثقة في أوروبا
عناصر
وتدفع الشعبويين
إلى الواجهة
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قدر أكبر من املرونة ،ولكن بالنسبة
إلى اآلخرين ،فإنها تعني قــدرًا أكبر
مــن الهشاشة .وتـنـطــوي اقـتـصــادات
ّ
«ال ــوظ ــائ ــف املـسـتـقــلــة» و«الــوظــائــف
اإللكترونية» التي بــدأت في تحويل
أسواق العمل في قطاعات الخدمات
ّ
متعددة ّ
للعمال ،بما في
على مخاطر
ذلــك احتمال متزايد للفقر وتعميق
الـتـفــاوتــات االجتماعية .لــذلــك يجب
أن يـ ـق ــود ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة ال ــوظ ــائ ــف
بــدوام جزئي والوظائف املؤقتة في
سوق العمل إلى دق ناقوس الخطر
بشأن هشاشة سوق العمل.

خوف على المستقبل
من الواضح أن الكثير من األوروبيني
أن امل ـكــاســب االقـتـصــاديــة
ي ـش ـعــرون ّ
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـح ــقـ ـق ــت خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ت ـجــاوزت ـهــم ،لــذلــك
فهم قلقون بشأن مستقبلهم .وأحد
العوارض ارتفاع الدعم للسياسيني
الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــن وال ـ ـي ـ ـمـ ــن امل ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـرف.
وي ـ ـبـ ــدو أن واحـ ـ ـ ـ ـدًا مـ ــن كـ ــل خـمـســة
نــاخـبــن يـمـيـلــون إل ــى االع ـت ـقــاد بــأن
املهاجرين واملستفيدين من الرعاية
االجـتـمــاعـيــة ه ــم م ـصــدر مشاكلهم،
ول ـ ـيـ ــس الـ ـسـ ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الجائرة وقصيرة النظر.
لـ ــذلـ ــك يـ ـحـ ـت ــاج الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــون إل ــى
تــزويــد املــواطـنــن بأكثر مــن بيانات

اقتصادية جافة لتبرير ما يفعلونه،
ف ــال ــوظ ــائ ــف ال ـج ـ ّـي ــدة ورف ـ ــع األجـ ــور
واألنـظـمــة االجتماعية الـفـ ّـعــالــة ،هي
التي تتيح للناس القدرة على عيش
ال ـح ـيــاة ال ـتــي ي ــري ــدون .وغ ـي ــاب هــذا
العناصر يقود الناخبني إلى اللجوء
إل ـ ــى مـ ــن ل ــدي ـّه ــم إج ـ ــاب ـ ــات م ـبـ ّـس ـطــة
للمشاكل املعقدة.
يـ ـ ـج ـ ــب أن يـ ـ ـت ـ ــم االحـ ـ ـّ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال أك ـ ـثـ ــر
ب ــاإلن ـج ــازات ال ـتــي حــقـقـهــا االت ـحــاد
األوروبــي  -إحــال السالم واالزدهــار
في قارة ّ
دمرتها الشعبوية والحرب
كاف.
ذات يوم ّ -ولكن حتى هذا
غير ٍ
ّ
فعلى صناع السياسات التخلي عن
ّ
السيئة القديمة
األفكار االقتصادية
وتـســريــع االت ـجــاهــات الـحــالـيــة نحو
إع ـ ـ ــادة ت ـن ـظ ـيــم األس ـ ـ ـ ــواق وتـنـسـيــق
أفـ ـض ــل لـ ـلـ ـسـ ـي ــاس ــات .عـ ـن ــده ــا فـقــط
س ـي ـك ــون ــون ف ــي وض ـ ــع ي ـس ـمــح لـهــم
بــإسـقــاط حـجــج زائ ـفــة ول ـكــن مغرية
مفادها أن «أوروب ــا» تعني االمتياز
الراسخ للنخب.
ستيف كولتر رئيس قسم التواصل في
معهد االتحاد التجاري األوروب ــي وزميل
زائ ــر فــي املعهد األوروبـ ــي فــي كلية لندن
لالقتصاد والعلوم السياسية.
ترجمة ملياء الساحلي
SocialEurope

ّ
تتميز مرحلة ما بعد أزمة  2008املالية العاملية بتكرار حلقات اإلجهاد
املــالــي فــي االقـتـصــادات الناشئة ،فبعد أن كــان احتمال إصــابــة ستة
بلدان معًا بأزمات مالية في الوقت نفسه يالمس الصفر بني عامي
 2000و ،2007ارتفع هذا االحتمال إلى  %6بني عامي  2009و،2018
ً
مع العلم أن هناك احتماال بنسبة  %65بحدوث أزمات مالية في بلدين
مـعـ ّـا عـلــى األق ــل .ه ــذه اإلح ـص ــاءات يستعرضها تـقــريــر ص ــادر عن
منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية ( )UNCTADبعنوان «حلقات
أكبر من اإلجهاد املالي في البلدان الناشئة».
وفقًا للتقرير ،ازداد حجم املصارف الكبرى أكثر بعد األزمــة املالية
ّ
املتطورة نتيجة استفادتها من األموال
العاملية وخصوصًا في البلدان
ُ ّ
ّ
ّ
العامة التي ضــخــت إلنـقــاذ القطاع املــالــي ،واستمر النظام املصرفي
ّ
يتوسع وبلغ حجم أعماله عــام  2018نحو  160تريليون دوالر أي
ضعفي حـجــم االقـتـصــاد الـعــاملــي .ونتيجة ذل ــك ،أصـبـحــت األس ــواق
الناشئة واالقتصادات النامية األكثر عرضة ملخاطر النظام املالي غير
ّ
املستقر .وهناك ستة اقتصادات ناشئة تعاني من إجـهــادات مالية

ّ
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(األرجنتني والبرازيل والهند وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا)،
ّ
وتشكل معًا نحو  %9.3من مجمل الناتج العاملي ،وهو ما يزيد من
ّ
والتسبب بأزمة
مخاوف انتقال عدوى األزمات إلى اقتصادات أخرى
عاملية جديدة.
يعود السبب الرئيسي في هذه اإلجهادات املالية إلى انخفاض صافي
ّ
تدفق رأس املال العاملي .فقد شهدت هذه البلدان الستة ،خمس حاالت
ّ
من انخفاض تدفق رأس املال منذ تعافيها من األزمة املالية العاملية:
ّ
ّ )1
سجلت الحالة األولى في النصف األول من عام  ،2011تأثرًا بأزمة
ًّ
املديونية في اليونان ،وأصابت كــا من األرجنتني والبرازيل والهند
ّ
ثان في
وجنوب
أفريقيا ،واستمرت نحو سنة ونتج عنها انخفاض ٍ
ّ
صافي تدفق رأس املال عام .2012
ّ )2
سجلت الحالة الثانية عام  2013بعدما عمد االحتياطي الفيدرالي
ّ
ّ
األميركي إلى تقليل كمية السيولة التي كان يغذي بها االقتصاد .وهي
ًّ
أصابت كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا ،وكانت آثارها أكثر
ّ
شدة في أندونيسيا.
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 )3لحقت بها حالة ثالثة في تموز /يوليو  ،2014ونتجت عن انخفاض
أسـعــار الـنـفــط ،وقــد أصــابــت  3بـلــدان رئيسية م ـصـ ِّـدرة للنفط وهي
البرازيل واألرجنتني وجنوب أفريقيا.
 )4بعد سنة مــن ذلــكّ ،أدى انخفاض سعر صــرف العملة الصينية
(رينمينبي) وتباطؤ االقتصاد الصيني إلى إحداث تراجع كبير في
ّ
صــافــي تــدفـقــات رأس امل ــال ،وبــالـتــالــي إح ــداث اضـطــرابــات مالية في
ّ
البلدان الستة ،علمًا أن آثــارهــا استمرت لفترة أطــول فــي األرجنتني
وجنوب أفريقيا.
ّ
ّ
مسجلة في تدفقات رأس املال العاملية ،كانت في الربع
 )5آخر صدمة
ّ
ّ
بتحسن سعر صرف الدوالر األميركي
األول من عام  ،2018مدفوعة
واشتداد موجة الحروب التجارية عامليًا ،ونتج عنها انخفاض محفظة
ّ
صافي تدفقات رأس املال في البلدان الستة من  24مليار دوالر في
ّ
الــربــع األول إلــى  14مليار فــي الــربــع الثاني .وهــو مــا أدى إلــى دخــول
البلدان الستة جولة جديدة من اإلجهاد املالي ّ
للمرة الثانية بعد األزمة
املالية العاملية.

٣
٢

١

١
٢٠١٣

٢٠١٢

٣
٢

٢
١

١١
٢٠١١

ﺧﻔﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻲ

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢

٢ ٢٢
١

٢٠٠٤ ٢٠٠٥

١
٢٠٠٣

ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻤﺮ ﺑﺈﺟﻬﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺴﺘﺔ
)اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ  -اﻟﺒﺮازﻳﻞ  -اﻟﻬﻨﺪ  -أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ  -ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -ﺗﺮﻛﻴﺎ(

٢٠٠٢

٢٠٠١

ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ه ـن ــاك ح ــاج ــة إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات
لـتـعــزيــز ال ـت ـف ــاوض ال ـج ـمــاعــي ال ــذي
ي ـش ـهــد ت ــراج ـع ــا ف ــي مـع ـظــم ال ـب ـلــدان
األوروبية .يمكن للمفوضية أن تبدأ
بــإصــدار تــوصـيــات خــاصــة بـكــل بلد
ّ
تتضمن تـعــزيــز الـتـفــاوض مــع أكثر
مــن صــاحــب عـمــل ،وذل ــك على سبيل
املـ ـث ــال ع ـب ــر ت ـس ـه ـيــل ت ــوس ـي ــع رق ـعــة
االت ـف ــاق ـي ــات ال ـج ـمــاع ـيــة .ول ـك ــن على
الرغم من أن التوصيات الخاصة بكل
بلد والصادرة في فترة 2019/2018
أت ــاح ــت لـلـمـفــوضـيــة ال ـف ــرص ــة لــدعــم
«األجـ ـ ــور ال ـع ــادل ــة» و«الـ ـح ـ ّـد األدن ــى
امل ـ ـنـ ــاسـ ــب ل ـ ـ ــأج ـ ـ ــور» وال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض
الـ ـجـ ـم ــاع ــي ال ـ ـ ـ ــذي فـ ــرضـ ــه «الـ ــدعـ ــم
ّ
األوروبــي للحقوق االجتماعية» ،إل
أنها لم تفعل ذلك.
بطبيعة ال ـح ــال ،سـتـكــون الـنـقــابــات
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا شـ ــري ـ ـكـ ــة ت ـ ـ ـفـ ـ ــاوض أقـ ـ ــوى

١٧١٫٨٥

ﺗﻤﻮز ٢٠١٨

اإلجهادات المالية في االقتصادات الناشئة باتت أكثر تكرارًا بعد األزمة المالية
ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ

ميزان القوة لصالح رأس املال ،وفي
مــا ن ــراه ال ـيــوم فــي أج ــزاء عــديــدة من
ّ
النمو املنفصل عن األجور.
أوروبا أي
ّ
تصر املفوضية األوروبية على
وقد
أن إل ـغــاء ال ـت ـفــاوض بـشـكــل جماعي
لــم يساهم فــي رك ــود األج ــور  -حتى
ل ــو كــانــت ت ـطــالــب ،م ــن دون ج ــدوى،
ّ
بنمو أقوى في األجور  -إل أن أبحاثًا
أخرى تشير إلى عكس ذلك.

١٧٢٫١١

ﺣﺰﻳﺮان ٢٠١٨
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ألص ـحــاب الـعـمــل إذا ك ــان بإمكانها
قلب واقع االنخفاض في عضويتها.
ً
ول ـك ـن ـه ــا س ـت ـك ــون أفـ ـض ــل حـ ـ ــاال مــع
املــزيــد مــن املـســاعــدة .فـفــرص الـحــوار
ّ
االجتماعي ،التي تشكل جزءًا من قوة
ّ
النقابات ،يمكن أن تتعزز من خالل
تنفيذ االتفاقات اإلطارية األوروبية
ً
بناء على
بني الشركاء االجتماعيني
قانون االتحاد األوروب ــي ،إلعطائها
املزيد من النفوذ.
وبـ ـ ـ ــاإلضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى رفـ ـ ـ ـ ــع األجـ ـ ـ ـ ــور
املطلوب منذ زمــن بعيد ،فــإن تعزيز
الــديـمــوقــراطـيــة فــي الـعـمــل قــد يعيد
إرساء ثقة الناس في املستقبل .ومن
غ ـيــر امل ـ ّ
ـرج ــح أن ي ـع ـتــرض أص ـحــاب
العمل الــذيــن يتمتعون باملسؤولية
ألن الــديـمــوقــراطـيــة فــي مـكــان العمل
ّ
ت ـ ـع ـ ــزز أي ـ ـضـ ــا اسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة الـ ـش ــرك ــة.
ّ
فــالـعــمــال الــذيــن يـمـلـكــون صــوتــا في
العمل هم ّ
عمال يشعرون بأن لديهم
مصلحة في نجاح الشركة ،وبالتالي
هم أكثر سعادة وإنتاجية.
ُ
تعتبر التغييرات في طبيعة العمل
نفسه مصدرًا إضافيًا النعدام األمن.
وي ـش ـي ــر ت ـق ــري ــر «وض ـ ـ ــع امل ـع ــاي ـي ــر»
إلــى أنــه فــي الــوقــت الــذي تتزايد فيه
جــودة رأس املــال البشري ،تنخفض
جودة الوظائف املعروضة .وتناسب
أشكال العمل التي ال تلتزم املعايير،
ب ـعــض ال ـع ـ ّـم ــال ال ــذي ــن يـبـحـثــون عن

)ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات(
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في ختام السنة املاضية ،احتفلت التقارير املصرفية املختلفة،
ّ
ككل عام ،بنسبة نمو القطاع املصرفي ونجاحه بزيادة موجوداته
بنسبة  .%13.48بالفعل ،لم تكن موجودات القطاع عام  2017تبلغ
ّ
ميزانيات املصارف ّ
املجمعة،
أكثر من  219.86مليار دوالر وفق
مقارنة مع  249.48مليار دوالر عام  .2018وكان من املفترض أن
تكون هذه األرقــام داللة إضافية على صالبة القطاع بمعزل عن
ّ
انعكاسات التدهور الذي يصيب مختلف املؤشرات االقتصادية.
لكن املتابعني لشؤون القطاع وتفاصيل أرقامه كانوا يدركون أن
هذه األرقــام ال تخفي سوى انتفاخ محاسبي ال أكثر .بني عامي
املقيم
 2017و ،2018لــم يـنـمــو مـجـمــوع ودائـ ــع الـقـطــاع ال ـخــاص ّ
وغير املقيم بأكثر من  4.78مليارات دوالر ،أي بنسبة ال تتخطى
 .%2.8كان من الواضح أن هذه األرقــام تعكس حركة سحوبات
نموها كان أقل من ّ
معتبرة للودائع ،خصوصًا أن ّ
معدالت الفائدة
على ودائع ّ
ّ
معينة خالل الفترة نفسها ،علمًا بأن متوسط فوائد
الــودائــع بالليرة اللبنانية بلغ  %8.3نهاية  ،2018بينما بلغ هذا
ّ
املتوسط  %5.15على الــودائــع بــالــدوالر .وفــي كل الـحــاالت ،وكما
أصبح واضحًا الـيــوم ،بينما كــان النمو الفعلي لــودائــع املصارف
ّ
يحقق هذه النتائج املتواضعة ،كانت نسبة ّ
نمو مجمل موجودات
ّ
تسجل أرقــامــا جـ ّـيــدة بفضل هـنــدســات مـصــرف لبنان،
الـقـطــاع
التي قــام جــزء منها على احتفاظ مصرف لبنان بــودائــع مقابل
ـواز ،ما ّأدى إلى نفخ ميزانيات
منح املصارف تسليفات بنحو مـ ٍ
املصارف.
ّ
ّ
التطورات الجديدة التي ّ
سجلت في بداية  2019بانتقال
تتمثل
املصارف من تسجيل ّ
معدالت نمو متواضعة تعكس سحوبات،
إلى تسجيل ّ
معدالت انخفاض معتبرة في مجموع ودائعها الذي
ّ
ّ
يظهر في امليزانيات .من بداية  2019حتى شهر شباط /فبراير
املاضي ،انخفض مجموع ودائع القطاع الخاص املقيم وغير املقيم
من  173.18مليار دوالر لغاية  170.73مليار دوالر ،أي بتراجع
ّ
بقيمة  2.45مليار دوالر خالل شهرين فقط ،وهو ما يشكل نحو

 %1.4من مجموع هذه الودائع في بداية السنة .في الواقع ،شهدت
ودائـ ــع الـقـطــاع خ ــال ع ــام  2018بـعــض االن ـخ ـفــاضــات الطفيفة
ّ
واملتفرقة في أشهر ّ
ّ
معينة ،لكنها لم تكن وازنــة مقارنة بحجم
االنخفاض الذي شهده القطاع في بداية  ،2019كما لم تكن كافية
للتأثير على نسبة النمو اإليجابية اإلجمالية للعام املاضي.
يعود هذا االنخفاض في حجم الودائع إلى استمرار النزف الناتج
ّ
عــن عجز مـيــزان املــدفــوعــات هــذا ال ـعــام ،وال ــذي تضخم بالحجم
الكافي للتأثير على حجم السيولة املتوافرة في النظام املصرفي.
ّ
فـحــتــى شـهــر ش ـبــاط ،2019 /بـلــغ عـجــز م ـيــزان املــدفــوعــات 1.93
سجلت في الشهر ّ
مليار دوالر ،من بينها  1.38مليار دوالر ّ
األول
من السنة فقط ،علمًا بأن هذه األرقــام تستند إلى املنهجية التي
سندات
يعتمدها مصرف لبنان لتحسني العجز ،عبر احتساب
ّ
اليوروبوندز من ضمن موجوداته بالعمالت األجنبية ،خالفًا لكل
املعايير املعتمدة عامليًا.
ّ
ّ
التحديات التي ستواجه
تعبر هذه األرقام عن وجود مجموعة من
ّ
هذا العام ،وفي مقدمها مسألة إعادة تمويل سندات
القطاع خالل ّ
الخزينة املستحقة مع فوائدها ،إذ سيستحق  2.9مليار دوالر من
سندات اليوروبوند بالعملة الصعبة ،مع  2.1مليار دوالر إضافي
كـفــوائــد على هــذه الـسـنــدات ،وهــي مبالغ ينبغي إع ــادة تمويلها
بالدوالر باألميركي من ِق َبل املصارف بشكل مباشر ،أو بشكل
غير مباشر من خالل ودائعها لدى مصرف لبنان .كما يستحق
هــذا الـعــام نحو  7.4مليارات دوالر مــن سـنــدات الخزينة بالليرة
اللبنانية ،مع  2.6مليار دوالر فوائد عليها.
ف ــي ال ـح ـص ـي ـلــة ،نـتـيـجــة ك ــل هـ ــذه ال ـت ـح ـ ّـدي ــات ال ـت ـمــوي ـل ـيــة املـقـبـلــة
وانعكاسات األزمة على حجم الودائع املصرفية ،سيكون القطاع
والقيمون على النظام املالي أمام خيارات ّ
ّ
ضيقة ،خصوصًا بعد
أن تم استنفاد معظم األدوات املتوافرة ،ومنح أربــاح خيالية في
الهندسات املالية ،ورفــع الفوائد مقابل استقدام العملة الصعبة
والودائع اإلضافية .ومع استمرار الوضع على هذا النحو ،ينبغي
السؤال عن الكلفة املرتقبة للتوفيق بني الضغوط املتعاظمة على
النظام املالي وسياسة الدولة القائمة على حماية مصالح الدائنني.
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العمال ال يحصلون على ّ
ّ
حصتهم

ف ــي الـتـقــريــر األخ ـي ــر ملـعـهــد االت ـحــاد
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ــول ح ــال ــة
«أوروبا االجتماعية» بعنوان «وضع
معايير أوروبا العاملة ّ ،»2019
يحدد
ال ـب ــاح ـث ــون مـ ـص ــادر رئ ـي ـس ـيــة لـعــدم
الــرضــا ويـقـتــرحــون بـعــض الـحـلــول.
ّ
ويتبي أنه من املظالم الرئيسية عدم
حـصــول األوروب ـي ــن على زي ــادة في
ّ
فمتوسط
األجـ ــور مـنــذ زم ــن طــويــل.
ّ
النمو في األجور الحقيقية بني 2009
و 2019ك ــان أدنـ ــى بــأك ـثــر م ــن نقطة
مئوية عن فترة ما قبل األزمة.
كان من املفترض أن ّ
تؤدي العضوية
ف ــي ال ـ ـنـ ــادي األوروب ـ ـ ـ ــي إلـ ــى تـعــزيــز
الـ ـتـ ـق ــارب فـ ــي األج ـ ـ ـ ــور ،ولـ ـك ــن عـلــى
ال ـع ـك ــس ،فـ ــإن ال ـت ـب ــاي ــن ف ــي األجـ ــور
ب ــن ال ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء ص ـ ـ ــارخ .فـفــي
عشرة بلدان أوروبية ،ال تزال األجور
الحقيقية عند مستوى عام  2009أو
حتى دون ــه .وتشمل هــذه املجموعة
ّ
امل ـم ـل ـك ــة امل ــتـ ـح ــدة وب ـل ـج ـي ـكــا ودول
ّ
تضررًا
جنوب وشــرق أوروبــا األكثر
مــن األزم ــة وم ــن امل ـح ــاوالت الـخــرقــاء
إلدارتها.
قد يقبل ّ
العمال أن تنخفض أجورهم
فـ ــي األوق ـ ـ ـ ــات ال ـع ـص ـي ـب ــة ،ولـ ـك ــن مــا
ي ــزع ـج ـه ــم هـ ــو ف ـص ــل أج ـ ــوره ـ ــم عــن
اإلن ـت ــاج ـي ــة ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـي ــرة
ح ــن ك ــان يـفـتــرض أن األم ـ ــور آخ ــذة
ف ــي ال ـت ـحـ ّـســن .فــال ـن ـمـ ّـو االق ـت ـصــادي
واقــع ،لكن ّ
العمال ال يحصلون على
ّ
ّ
حصة فيه ،حتى أن حصة األجور في
الـعــديــد مــن ال ــدول تــواصــل الـتــراجــع
(الرسم رقــم  .)2وال شـ ّـك أن األسباب
األس ــاسـ ـي ــة وراء ه ـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه هــو
ت ـح ــري ــر أس ـ ـ ــواق رأس امل ـ ــال وإل ـغ ــاء
الضوابط التنظيمية على األســواق
وإلغاء مركزية التفاوض الجماعي.
تساهم كــل هــذه الـعــوامــل فــي تغيير

٠

اﻟﻴﻮﻧﺎن

ي ـش ـه ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي مـنــذ
ســت س ـنــوات تـ ّ
ـوسـعــا وي ـتــزايــد عــدد
الناس الذين يعثرون على وظائف.
وبالفعل بــدأت األزمــة تختفي شيئًا
فـشـ ّيـئــا م ــن ذاكـ ــرة األوروبـ ـي ــن وب ــدأ
التقشف يتراجع .ولكن ملاذا ال يشعر
األوروبيون أنهم أكثر سعادة؟ وملاذا
انخفضت الثقة في االتحاد األوروبي
ّ
عما كانت عليه عام  ،2008في جميع
دوله ،باستثناء ثالث شملها مسح لـ
( Eurobarometerالرسم رقم )1؟
ُ
تـعـتـبــر أوروبـ ــا مــن ن ــواح ع ـ ّـدة هدفًا
ً
س ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـس ــاخـ ـط ــن .فـ ـق ــد ازدادت
الـضــائـقــة االجـتـمــاعـيــة الـنــاجـمــة عن
األز ّم ــة االقتصادية بسبب إج ــراءات
التقشف القاسية التي اتـخــذت بعد
ً
بناء على اعتقاد خاطئ بأن
األزمــة
ّ
ـولــد الـنـمــوّ.
الـفــائــض فــي املـيــزانـيــة يـ
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن الـعـقـلـيــة ب ــدأت
ّ
تـتـغـ ّـيــر أخ ـي ـرًا ،إل أن األوروبـ ـي ــن ال
يزالون يشعرون بتأثيرات تخفيض
قيمة العمالت وسوء إدارة االقتصاد.
هــل خـيـبــة األم ــل م ـب ـ ّـررة؟ وإن كانت
كــذلــك ،مــا ال ــذي يمكن فعله إلصــاح
حـ ـ ــالـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـث ـ ـقـ ــة ف ـ ـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبي؟

مؤشر
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