اال�ستجابة الأوروبية للأزمة املالية واالقت�صادية العاملية
ينبغي على �أوروبا ،لتقوم بدور عاملي يف اال�ستجابة للأزمة� ،أن تدافع وتعمل نحو �رشاكة �شاملة مع جميع
البلدان ،دون �أن يقت�رص ذلك على القوي منها .وينبغي �أن تكون التدابري التي ت�ضعها ت�سعى �إىل مواجهة
وتعر�ضا لآثار الأزمة ،يف �أوروبا ويف البلدان النامية .وهذه هي
خ�صو�صا الأكرث ا�ست�ضعافً ا
حاجات اجلميع،
ً
ً
التحديات امللقاة �أمام الربملان الأوروبي اجلديد ،واللجنة الأوروبية التي ي�صادف عهدها الفرتة بني الآن
و ،2015موعد �إجناز الأهداف الإمنائية للألفية.

مرييام فان رايزن  Mirjam vanموقف �أوروبا جتاه الأزمة املالية
Reisen
العاملية

م�ست�شارو ال�سيا�سات الأوروبية اخلارجية
Europe External Policy Advisors
)(EEPA

�سيمون �ستوكر  ،Simon Stockerولويز
فوجازيدز Louisa Vogiazides

Eurostep

منذ ن�شوب الأزمة املالية واالقت�صادية ،د�أب
االحتاد الأوروبي على تقدمي نف�سه ك�صاحب
دور رئي�سي يف اال�ستجابة العاملية للأزمة،
ويف �أي �إعادة �صياغة للبنية املالية العاملية.
وي�ست�شهد القادة الأوروبيون ب�إجنازات االحتاد
الأوروبي يف ال�سنوات اخلم�سني الأخرية،
والتزامه العدالة االجتماعية والت�ضامن
االجتماعي لإثبات و�ضعه القيادي يف العامل.
حاج رئي�س وزراء بريطانيا غوردون
وكما
ّ
براون يف الربملان الأوروبي يوم � 24آذار/
مار�س  ،2009ف�إن االحتاد الأوروبي "قد اختري
بتفرد" ليتوىل قيادة جهود "بناء جمتمع عاملي
حقيقي م�ستدام و�آمن ومن�صف للجميع" .وقد
ردد هذه الكلمات قادة �آخرون ،يقرون جمي ًعا
ب�أن للأزمة املالية العاملية �آثارها االجتماعية
وخ�صو�صا
والإن�سانية يف جميع �أنحاء العامل،
ً
يف البلدان النامية .وا�ستجاباتهم للأزمة ،كما
يقولون� ،سوف تعرتف بحاجات وواقع البلدان
النامية ب�شكل كامل .وما يعنيه هذا على
�أر�ض الواقع ،ر�أيناه بالفعل يف الطريقة التي
تواجه بها حكومات الدول الأع�ضاء يف االحتاد
الأوروبي الأزمة و�آثارها .وعلى الرغم من
العالمات الوا�ضحة للنتائج املنظمة للمقاربات
احلالية لت�شجيع التنمية املتكافئة امل�ستدامة،
�إال �أنه ال توجد �سوى عالمات قليلة حتى الآن
على االلتزام بال�سعي اىل تغيري واقعي.

يعرتف القادة الأوروبيون عن طيب خاطر،
ب�أن هناك �إخفاقات قد حدثت يف النظام
املايل العاملي .ومع ذلك ،يبدو �أن التدابري
التي يبحثون اتخاذها ملواجهة هذه
الإخفاقات ،تف�شل اىل حد بعيد يف �إحداث
تغري راديكايل يف النظام املايل احلايل.
ويف الوقت الذي ال ميثل فيه جميع قادة
االحتاد الأوروبي جز ًءا من جمموعة الع�شـرين،
جند قبوالً وا�س ًعا من قيادة املجموعة يف
اال�ستجابة للأزمة .وتعك�س التدابري التي مت
تبنيها يف قمة لندن ملجموعة الع�شـرين ،يف
نهج االحتاد الأوروبي
ني�سان�/إبريل َ 2009
ملواجهة الأزمة االقت�صادية ،و�إ�صالح
النظام املايل العاملي؛ بغر�ض منع حدوث
�أزمات �أخرى يف امل�ستقبل .وهذا ما ي�شمل
التو�صية مبنح  1.1تريليون دوالر يف الأموال
الإ�ضافية املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املالية
الدولية ،والتي مت تخ�صي�ص جزء �صغري منها
فقط ( 50بليون دوالر) لـ"حماية التنمية
يف البلدان منخف�ضة الدخل" .ويت�ألف هذا
املبلغ من  750بليون دوالر ل�صندوق النقد
الدويل ،و 100بليون دوالر للبنك الدويل
و 250بليون دوالر لإنقاذ التجارة العاملية.
وقد اتفق القادة الأوروبيون مع قادة �آخرين
يف جمموعة الع�شـرين ،على �ضخ ما قيمته 5
تريليونات من الدوالرات يف اقت�صاداتهم،
بنهاية عام  2010بهدف تدعيم االقت�صاد
وحماية التنمية.
�إن موقف االحتاد الأوروبي يت�ضمن بالت�أكيد
التزاما بتقوية الإ�شـراف والتنظيم املايل،
ً
مب�ستويات خمتلفة من الدعم املتجه نحو
الر�صد املتقدم لهيئات حتديد معدل
االئتمان ،وو�ضع معايري تنظيمية �ضابطة

لإنهاء املالذ ال�ضـريبي وال�سـرية امل�صـرفية،
واحلاجة اىل معايري حما�سبية جديدة ،لو�ضع
العالوات حتت الو�صاية.
وعلى الرغم من �أن هذه التدابري حمل ترحيب
مبقدار متيزها مبا يكفي من ال�شمولية �إال
التزاما بتغيري البنية املالية
�أنها ال تعك�س
ً
عزما على
العاملية .على العك�س� ،إنها تعك�س ً
املحافظة على الهياكل واملناهج احلالية
بال م�سا�س ،وت�ستعيد اال�ستقرار من خالل
� ٍ
إدارة �أف�ضل للنماذج االقت�صادية واملالية
العاملية احلالية� .إنها ا�ستجابة ت�سعى اىل
�ضمان بقاء ال�سيطرة على �أي تغريات يف
يد الفاعلني االقت�صاديني الرئي�سيني
ونظرا لت�ألف
يف العامل مبا ي�شمل �أوروبا.
ً
كثريا
جمموعة الع�شـرين من بلدان ح�صدت
ً
من النظام العاملي احلايل ،ف�إن احلافز لأجراء
منعدما..
تغيري �أ�سا�سي فيه يكاد يكون
ً
ونظرا لأن البنية املالية العاملية قد �أخفقت
ً
غالبا
يف تناول مظاهر انعدام امل�ساواة ،بل
ً
ما زادتها ،فال ميكن �أن يكون هناك قدر من
الثقة ي�سمح باملحافظة على النموذج احلايل،
و�أنه �سيحقق النتيجة التي يدعيها غوردون
براون وغريه من القادة الأوروبيني.
�إن اال�ستجابة العاملية احلقيقية وامل�ؤثرة التي
ميكن اتخاذها جتاه الأزمة ،ينبغي �أال تت�ضمن
الدول الأكرث قوة واالقت�صادات الكبرية
أي�ضا
البازغة فح�سب ،بل يجب �أن ت�شمل � ً
املجتمع العاملي ككل ،مبا فيه جميع البلدان
النامية .وكما دفعت جلنة اخلرباء املعنية
ب�إ�صالحات النظام النقدي واملايل الدويل،
التي ير�أ�سها جوزيف �ستيغليت�س�" ،إن رفاهة
كل من البلدان املتقدمة والنامية ،تعتمد
ب�شكل متداخل ومتبادل على بع�ضهم البع�ض
اندماجا" .ومن ثم "فبدون
يف اقت�صاد يزداد
ً
ا�ستجابة �شاملة مبعنى الكلمة ،تعرتف ب�أهمية
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جميع البلدان يف عملية الإ�صالح ،ال ميكن
ا�ستعادة اال�ستقرار االقت�صادي العاملي،
و�سيكون النمو االقت�صادي ،وتخفيف حدة
الفقر
عامليا حمل تهديد"(.)1
ً
�إن غياب ا�ستعداد �أوروبا لت�ضمني البلدان
النامية ،بفاعلية ،يف اجلهد العاملي ملواجهة
الأزمة ،ينعك�س بو�ضوح يف التزامها بعملية
جمموعة الع�شـرين ،بدالً من املنتديات
الدولية الأخرى ،وبخا�صة الأمم املتحدة .وقد
عموما �أن يلزم دور
كان على النهج الأوروبي
ً
الأمم املتحدة يف مواجهة �آثار الأزمة على
البلدان النامية .فمجموعة الع�شـرين بالن�سبة
للدول الأوروبية هي املنتدى الذي �ستعك�س
فيه �أي تغيريات للنظام العاملي م�صاحلها
اخلا�صة ،ب�أف�ضل ما يكون .وقد كان م�ؤمتر
الأمم املتحدة حول الأزمة االقت�صادية
ؤمترا مل
العاملية ،و�أثرها على التنمية ،م� ً
يرغب فيه معظم الدول الأوروبية.
أي�ضا يف غياب
وهذا التف�ضيل ميكننا مالحظته � ً
�أي التزام فعلي من قبل القادة الأوروبيني،
جتاه زيادة متثيل البلدان النامية يف الهياكل
اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات املالية الدولية.
فعلى الرغم من اتفاقهم ،يف �إطار جمموعة
الع�شـرين ،على تخ�صي�ص  750بليون دوالر
ل�صندوق النقد الدويل مل�ساعدة البلدان التي
ت�أثرت بالأزمة� ،إال �أن هذا مل ي�صاحبه التزام
قوي بتغيري النظام احلاكم لعمل امل�ؤ�س�سات
املالية الدولية ،ومواجهة ما يعانونه من عجز
�شديد .وقد دعت مذكرة جمموعة الع�شـرين
اىل �إ�صالح “مهام وجمال وحكم امل�ؤ�س�سات
املالية الدولية ،مبا يعك�س التغريات التي
طر�أت يف االقت�صاد العاملي ،والتحديات
اجلديدة التي تطرحها العوملة” ،م�ضيفة �أن
“االقت�صادات النا�شئة والنامية ،مبا فيها
فقرا ،ينبغي �أن يكون
االقت�صادات الأكرث
ً
لها �صوت �أو متثيل �أكرب” .وقد تراجع �أع�ضاء
االحتاد عن التزامهم بتطبيق حزمة الإ�صالحات
املتعلقة بالأ�صوات التي اتفق عليها جمل�س
�إدارة �صندوق النقد الدويل ،يف ني�سان/
�إبريل  ،2008واتفقوا على �أن “الر�ؤ�ساء وكبار
( )1جلنة اخلرباء املعنية ب�إ�صالحات النظام النقدي
واملايل الدويل ( .)2009تو�صيات � 19آذار/مار�س
 .2009متوافرة عرب هذه الو�صلة:
www.un.org/ga/president/63/
letters/recommendationExperts200
309.pdf

القادة” يف امل�ؤ�س�سات املالية الدولية ،ينبغي
تعيينهم من خالل “عملية انتخاب مفتوحة
و�شفافة وقائمة على اجلدارة” .ولكن هذا،
جاء بعي ًدا عن �أي التزام بتغيري امل�ؤ�س�سة
نحو ت�ضمني ومتثيل �أقوى للبلدان النامية يف
عملية �صنع القرار.
لقد تزايدت التعليقات العامة ،واملقرتحات،
ب�صدد �إ�صالحات احلكم يف �صندوق النقد
الدويل ،من قبل حكومات من مناطق العامل
ذات التمثيل املتوا�ضع .لكن القادة
الأوروبيني دفعوا يف �سبيل تر�سيخ الو�ضع
القائم .فقد ذكر وزير املالية البلجيكي
“ديديي ريندر” مرا�سل من وكالة �أنباء
"رويرت" ب�أن "التمثيل احلايل حول املائدة،
يت�صف باجلاذبية .فالدول الأوروبية عليها
متويل ال�صندوق ب�صورة قوية ،ومن ثم
علينا �أن ن�ضع يف االعتبار حجم م�شاركة كل
بلد يف ال�صندوق" .مبعنى �آخر� ،إن املبد�أ
القائل ب�أن حقوق الت�صويت ينبغي �أن
تعك�س الإ�سهامات املالية ،يجب �أن يظل هو
املبد�أ القائم .وينبغي لأي تغيريات حتدث يف
احلكم� ،أال تعك�س �سوى التغريات يف الرثوة
العاملية ف�إذا كانت االقت�صادات النا�شئة
ماليا ،ف�ستكون لها كلمة� .أما الفقراء
ت�ساهم ً
ف�سيظلون م�ستبعدين.
�إن املوقف الأوروبي جتاه طبيعة حكم
�صندوق النقد الدويل ،ودور الأمم املتحدة،
ي�شري بو�ضوح اىل الرغبة يف املحافظة على
بنية النظام املايل العاملي احلايل دون
م�سا�س .واحلكومات ال�شك تنتهز الفر�صة
لتطبيق التغيريات التي تق ّوي مواقفها
التي تهم اقت�صاداتها يف النظام املايل،
مثل تلك اخلا�صة باملالذ ال�ضـريبي وال�سـرية
امل�صـرفية ،والتي تتيح لها يف الوقت نف�سه
جتنب �إحداث تغيري �أكرث �شمولية.

واخلدمات والنا�س(.)2
موازاة لنمو اقت�صاد ال�سوق� ،سعى
املجتمع االقت�صادي الأوروبي اىل تقليل
التفاوت االقت�صادي بني املناطق ،من
خالل منظومات الدعم ،و�أ�شكال �أخرى من
امل�ساعدات .مبا يعزز العدالة االجتماعية
والت�ضامن .وتت�شارك البلدان الأوروبية
عموما ر�ؤية م�شرتكة لكيفية حت�سني م�ستوى
ً
الرفاه ملواطنيها؛ هذه الر�ؤية التي �أ�صبحت
معروفة كـ “منوذج اجتماعي �أوروبي” ينطوي
على تعزيز للت�شغيل ،والعمل الالئق ،وتكاف�ؤ
الفر�ص ،واحلماية االجتماعية ال�شاملة،
واالحتواء االجتماعي.
يف ال�سنوات الأخرية ،و�ضع التحرير املايل
النموذج االجتماعي الأوروبي
واخل�صخ�صة
َ
حتت التهديد .ففي ظل هذا النموذج اجلديد،
�أ�صبح رفاه املواطنني م�ستم ًدا ،وعلى
نحو متزايد ،من ال�سوق ولي�س من الدولة،
م�سفرا ذلك عن ان�سحاب متزايد للدولة من
ً
جماالت اقت�صادية واجتماعية عديدة .وعلى
الرغم من �أن اقت�صاد ال�سوق قد �ساهم
بنجاح يف حت�سني الظروف املعي�شية لأغلبية
أي�ضا
املواطنني الأوروبيني� ،إال �أنه جلب لهم � ً
م�شاكل عديدة .وهذا ما ف�سـره جي ًدا ان�سحاب
الدولة وخ�صخ�صة نظم املعا�ش .وملواجهة
ال�شدائد التي اعرتت نظام املعا�ش العام،
جل�أت دول �أوروبية كثرية اىل اخل�صخ�صة
والتحرير .وقد مت ت�شجيع املواطنني على
االعتماد �أكرث على �أموال املعا�ش اخلا�ص
التي تعتمد بدورها على تداوالت ال�سوق.
وقبل الأزمة كانت �أموال املعا�ش ت�سري على
ما يرام ،حيث كانت قيمة �أ�صولها تزداد
بثبات .وقد �أ�صبحت �أموال املعا�شات ذات
مهم يف �سوق تداول الأوراق املالية.
دو ٍر
ٍّ
ولكن ،الأزمة االقت�صادية واملالية احلالية

الآثار االجتماعية للأزمة يف
�أوروبا

( )2ت�شكلت املجموعة االقت�صادية الأوروبية عام
 1957لتحقيق الدمج االقت�صادي (يف �سوق
واحدة) بني بلجيكا وفرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا
ولوك�سمبورغ وهولندا .وقد تو�سعت الحقًا لت�شمل
�ست دول �إ�ضافية ،ومن عام  1967حكمت
أي�ضا املجموعة الأوروبية للفحم
م�ؤ�س�ساتها � ً
واحلديد ،واملجموعة الأوروبية للطاقة الذرية حتت
م�صطلح املجموعات الأوروبية .وعندما ت�شكل
االحتاد الأوروبي حتولت املجموعة االقت�صادية
الأوروبية �إىل “املجموعة الأوروبية” �أحد الأعمدة
الثالثة لالحتاد ،مع ا�ستمرار م�ؤ�س�سات املجموعة
االقت�صادية الأوروبية �ضمن االحتاد الأوروبي.

منذ ن�ش�أتها عام  ،1957حققت املجموعة
ح�سن من
االقت�صادية الأوروبية رخا ًء
ً
كبريا ّ
الظروف املعي�شية لأغلبية مواطنيها .ومع
ت�أ�سي�سه امل�صحوب بدمج اقت�صادات الدول
الأع�ضاء كهدف حموري ،فقد تطور املجتمع
االقت�صادي الأوروبي اىل �سوق �أوروبية
م�شرتكة ،مت�ضم ًنا تدفقًا حرًّا للب�ضائع
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قللت ،على نحو كبري ،من قيمة �أموال كثري
عر�ض م�ستقبل
من �صناديق املعا�ش ،مما ّ
معا�ش كث ٍ
ري من الأوروبيني للخطر.
وي�أتي الركود االقت�صادي ،الناجت عن الأزمة،
ليزيد من تهديد النهج الأوروبي للرفاه
االجتماعي .وقد تنب�أ االحتاد الأوروبي بركود
مقداره  4%يف عام  2009يف منطقة اليورو.
وت�شري التقديرات اىل �أن  8.5ماليني مواطن
يف االحتاد الأوروبي �سيفقدون وظائفهم يف
عام  .2010 - 2009وهذا ما يرتجم اىل
معدل بطالة يبلغ  11.5%يف عام ،2010
وهو �أعلى م�ستوى و�صلت �إليه منذ احلرب
أي�ضا
العاملية الثانية .ولهذه الأزمة �أثر دال � ً
على املوازنات العامة .حيث من املتوقع �أن
ي�صل العجز العام يف منطقة اليورو اىل 5.3%
يف عام  2009و 6.5%يف عام .)3(2010
فكيف كانت ا�ستجابة �أوروبا؟ منذ اندالع
الأزمة اتخذ االحتاد الأوروبي ،والدول
الأع�ضاء ،عدة تدابري خمتلفة ملواجهة �آثار
الهبوط االقت�صادي ،وهو ما مت ب�شكل كبري
من خالل خطط وحزم الإنقاذ .وقد تركزت
معظم هذه التحركات على القطاع املايل.
ففي ني�سان�/إبريل � ،2009أ�شار االحتاد
الأوروبي اىل �أن تكلفة التدابري التي مت
الت�صديق على اتخاذها من قبل االحتاد،
لتدعيم امل�ؤ�س�سات املالية ،تبلغ ما يقدر بـ
 3تريليونات يورو .ي�ضم هذا الرقم املبلغ
الكلي لل�ضمانات (تبلغ  2.3تريليوين)،
ومنظومات �إعادة الر�سملة ( 300بليون
دوالر) وتدعيم الإنقاذ ،و�إعادة البناء لبنوك
فرادى وم�ؤ�س�سات مالية (نحو  400بليون
يورو)(.)4
�إن منطق تدعيم القطاع املايل يتمثل يف �أن
ال�ضمانات ،و�إعادة الر�سملة� ،ستتيح للبنوك
توفري مزيد من القرو�ض .ومن ثم تن�شيط
الزيادة يف اال�ستثمار ،وهو ما يتوقع �أن
فر�صا للعمل واملحافظة عليها .ومع
يخلق
ً
(3) European Commission. Economic
forecasts Spring 2009. Available from:
<ec.europa.eu/economy_finance/
_publications/publication15048
en.pdf>.
(4) European Commission (2009). State
Aid Scoreboard – Spring 2009 update.
Available from:
_<ec.europa.eu/competition/state
_aid/studies_reports/2009_spring
en.pdf>.

هذا ،فمن الوا�ضح بطبيعة احلال �أن تكري�س
مثل هذه املبالغ ال�ضخمة من املوارد العامة
لتدعيم النظام امل�صـريف� ،سيخدم حاجات
�أغلبية املواطنني .وثمة �أ�سباب كثرية تدعونا
لل�شك يف هذا املنطق.
�أوالً� :أن البنوك قد مت متويلها ،وتدعيمها عن
طريق �إ�سهامات دافعي ال�ضـرائب الذين هم
�شعورا بالأمان ب�سبب الهبوط
�أنف�سهم �أقل
ً
االقت�صادي.
ثانيا� :إن معظم التدابري ت�سعى اىل زيادة
ً
توفري االئتمان ،من خالل تقدمي 2.3
تريليوين يورو من �ضمانات الدولة .وقد
خف�ض البنك املركزي الأوروبي وللهدف
نف�سه ،فوائده اىل م�ستوى تاريخي غري
م�سبوق ،و�صل اىل �أقل من  .1%ومن هنا
فقد �ساعدت �سيا�سات االئتمان الرخوة يف
خلق ظروف لالنهيار املايل يف املقام الأول.
ومن املثري لل�سخرية �أن دافعي ال�ضـرائب
الذين يعاين كثري منهم معاناة �شديدة من
الأزمة ،يعطون �أموالهم مل�ؤ�س�سات فا�شلة،
ولكثري من كبار مدراء تلك امل�ؤ�س�سات التي
�ساهمت يف انهيار النظام.
�إن �أزمة البطالة امل�ستفحلة ،تفيد ب�ضـرورة
الت�أكيد �أكرث على مواجهة الآثار االجتماعية
للأزمة .فثمة حاجة ملحة التخاذ تدابري لدمج
امل�ستبعدين من �سوق العمل ،واال�ستثمار
يف اخلدمات االجتماعية وال�صحية وحت�سني
نظم احلماية االجتماعية .ولكننا يف الوقت
نف�سه جند �أن احلزم التن�شيطية ،وكفاالت
الإنقاذ التي متولها الدولة ،والعجز املتزايد
يف املوازنة العامة لدي احلكومات الأوروبية،
تقلل ب�شكل كبري من القدرة على متويل
منظومات الرفاهة االجتماعية ،واال�ستثمارات
يف اخلدمات االجتماعية ال على امل�ستوى
ق�صري الأجل فح�سب ،بل على م�ستوى
امل�ستقبل املنظور.
ومن بني تداعيات الأزمة ،مت ا�ستبدال
اجتماع ا�ستثنائي للمجل�س الأوروبي ،كان
من املفرت�ض �أن يح�ضـره وزراء العمل
من جميع دول االحتاد ،باجتماع ملا ي�سمى
“الرتويكا االجتماعية ”social troika
(جمهورية الت�شيك ،وال�سويد ،و�إ�سبانيا)،
واملجل�س الأوروبي ،والأطراف االجتماعية.
ومل ينظر اىل هذا “االنحدار” لقمة العمل
كر�سالة �إيجابية بالن�سبة ملن يخ�سـرون

وظائفهم كنتيجة مبا�شـرة للأزمة .وكما
ذكر “جون مونكز”  John Monksرئي�س
الكونفيدرالية الأوروبية للنقابات العمالية،
انطباعا على �أن
ف�إن هذا التخلي "يعطي
ً
�صناع ال�سيا�سة الأوروبية لي�سوا معنيينبما
يكفي بالبطالة"(.)5
لقد �أثارت الأزمة ما مل يكن متوق ًعا من
تفاعالت بني �صناع ال�سيا�سات الأوروبية.
فالذين كانوا يروجون ل�سيا�سات ال�سوق
احلرة املنفلتة قبل الأزمة ،ي�سعون الآن
وبن�شاط اىل ت�أمني كفاالت الإنقاذ التي
تقدمها الدولة .وقد ذكر مفو�ض التناف�س
“نيلي كروي�س”  Neelie Kroesاملعروف
بهو�سه يف الرتويج ل�سيا�سات ال�سوق احلرة،
�أن "ال�شهور ال�ستة املا�ضية �أظهرت �أن
دورا
ال�سيطرة على معونات الدولة تلعب
ً
رئي�سيا يف معاجلة حتديات الأزمة االقت�صادية
ً
بطريقة من�سقة على م�ستوى �أوروبا (.)...
وتكمن امل�س�ؤولية الآن يف القطاع املايل
لتنقية ك�شوف الر�صيد ،و�إعادة البناء
ل�ضمان م�ستقبل حيوي"( .)6ويف هذا الإطار،
مل يعد تدخل الدولة عائقًا يف �سبيل التنمية
متاما ،فقد
والنمو االقت�صادي .على العك�س
ً
مت االتفاق وعلى نحو وا�سع ،على �أن تتحمل
الدولة م�س�ؤولية مواجهة الركود احلايل من
خالل تدخل فعال يف ال�سوق .وهذا التغري يف
النموذج ي�شري اىل �أنه عندما تكون املنافع
والنمو م�أمونينْ ُ ،ت�شجع الدولة على الرتاجع،
ولكن يف حاالت الركود ،ف�إن تدخلها يكون
مرغوبا ب�صفته احلل ال�ضـروري .مبعنى
ً
�آخر� ،أن الأرباح تخ�ص واخل�سائر تعم .وهو
كما يت�ضح تعار�ض �صارخ ملبادئ العدالة
االجتماعية والت�ضامن ،القائمة على فكرة �أن
الأرباح واخل�سائر ينبغي �أن توزع بالت�ساوي.
وعلى م�ستوى �آخر ،ميكن �أن تكون الأزمة
قد زادت من “نزعة الدمج االقت�صادي
الأوروبي  .”Europeanismفقد �أ�شار
اقرتاع للمجل�س الأوروبي من منت�صف كانون
(5) Anon. “Exit le sommet sur l’emploi”.
Le Soir. 22 March 2009, p. 17.
(6) European Commission. State aid: latest
’Scoreboard reviews Member States
action to fight economic crisis. 2009.
Available from:
<europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
do?reference=IP/09/format=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en>.
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الثاين/يناير اىل منت�صف �شباط/فرباير
� 2009أن نحو ثلثي املجتمع الأوروبي،
يعتقد �أن الأوروبيني �سيكونون يف و�ضع
حماية �أف�ضل �إذا تبنت الدول الأع�ضاء نه ًجا
من�سقًا ،فيما اعتقد  39%من الأوروبيني �أن
التن�سيق املوجود كان
كافيا( .)7وهو ما ي�شري
ً
اىل وجود اتفاق وا�سع على �ضـرورة التن�سيق
على م�ستوى االحتاد الأوروبي ملعاجلة الأزمة
املالية.
ت�شري النتائج االنتخابية الأخرية يف �أي�سلندا،
اىل �أن وجود اجتاه نحو مزيد من �ضـرورة
الدمج االقت�صادي الأوروبي ،يعني �أن
هذه النزعة لي�ست مق�صورة على مواطني
االحتاد الأوروبي .فبعد �أن �أو�شك البلد على
رئي�سا يحبذ
الإفال�س ،انتخب الأي�سلنديون
ً
االن�ضمام اىل االحتاد الأوروبي .وقد حاجج
رئي�س االحتاد “مانويل بارو�سو” Barroso
ب�أن الت�صـرف الفردي� ،سيقلل من �أدوات
بلدان ،مثل بريطانيا �أو فرن�سا �أو �أملانيا،
للتغلب على الأزمة مقارنة بالعمل والتحرك
اجلماعي�" :أعتقد �أنه �إذا كان ثمة �أثر للأزمة
على االجتاه حيال معاهدة ل�شبونة� ،سيكون
يف �صالح املعاهدة"(.)8

دور �أوروبا يف تعزيز التنمية

أي�ضا قيادته للجهود
يزعم االحتاد الأوروبي � ً
املبذولة للتخفيف من الآثار االجتماعية
للأزمة يف البلدان النامية .وكما دفع رئي�س
االحتاد يف حجته “�إن �أوروبا قد قادت ال�سري
أ�س�سا
نحو �ضمان و�ضع جمموعة الع�شـرين � ً
للتعايف املن�صف وامل�ستدام للجميع ،مبا يف
(7) European Parliament. European
Parliament Eurobarometer hears
calls for coordinated EU action in
fight against financial crisis. 2009.
Available from:
<www.europarl.europa.eu/news/
expert/infopress_page/042-5400420090420-907-17-04-110IPR54003_2009--2009-04-20false/default
en.htm>.
(8) Smyth, J. “Crisis likely to favour
Lisbon Yes – Barroso”. The Irish
Times, 8 May 2009. Available from:
<www.irishtimes.com/newspaper/wor
ld/20091224246132086/0508/.html>.
(9) European Commission. Commission
first to act on G20 with strategy

ذلك البلدان النامية”( .)9ولكن ،ثمة تعار�ض
بني تدابري االحتاد الأوروبي ملواجهة �آثار
داخليا ،وتلك التي اتخذت مل�ساعدة
الأزمة
ً
البلدان النامية .كما ظهر من الأموال التي
مت �ضخها يف االقت�صادات الأوروبية ،مقارنة
بالأموال املتوافرة مل�ساعدة البلدان النامية.
أي�ضا يف تدعيم االحتاد
وجند هذا التعار�ض � ً
ل�صندوق النقد الدويل الذي فر�ض �شـروطً ا
قوية على القرو�ض املمنوحة للبلدان
الفقرية ،مان ًعا �إياها من تطبيق ال�سيا�سات
االقت�صادية املرتبطة بتذبذبات االقت�صاد
ملواجهة الأزمة.
ومع ال�سقوط احلاد يف عوائد الت�صدير ،وتدفق
اال�ستثمار الأجنبي ،والتحويالت املالية من
اخلارج ،ت�ضـررت البلدان النامية ب�شدة من
الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية .ويقدر
البنك الدويل �أن الدول النامية قد تواجه
فجوة مالية تراوح بني  270اىل  750بليون
دوالر ،ويحتمل �أن يقع عدد كبري من النا�س،
ي�صل اىل  53مليون ن�سمة ،يف براثن الفقر يف
عام  .)10(2009وقد ذكر رئي�س البنك الدويل
“روبرت زويليك”  Robert Zoellickيف
حديث له يف لندن ع�شية اجتماع جمموعة
الع�شـرين� ،أن التقديرات ت�شري اىل موت من
 200اىل � 400ألف طفل هذا العام ب�سبب
هبوط النمو"( .)11وتقدر الأمم املتحدة �أن
يبلغ التمويل ال�ضـروري لتخفيف �آثار الأزمة
كثريا من البلدان
اىل تريليون دوالر .ومبا �أن
ً
النامية ال متتلك �سوى جمال مايل حمدود
للتفاعل مع الأزمة ،ي�صبح الدعم اخلارجي
حرجا بالغ ال�ضـرورة.
أمرا ً
� ً
وعلى الرغم من اعرتاف �أوروبا ب�أن البلدان
النامية �ستواجه فجوة مالية متفاقمة ،ف�إن
التزاماتها جتاه امل�ساعدات الر�سمية للتنمية،
to support developing countries.
2009. Available from: <europa.
eu/rapid/pressReleasesAction
do?reference=IP/09
550&format=HTML>.
(10) World Bank News, 12 February
2009.
(11) Eurodad. Not much on offer for
poor countries to counter the crisis.
2009. Available from:
<www.eurodad.org/whatsnew/
=articles.aspx?id=3599&LangType
1036>.

مازالت غري كافية .فاملعونات التي ت�صل
تقريبا ،ومت توزيعها يف
اىل  50بليون يورو
ً
 ،2008تعترب �ضئيلة مقارنة باملوارد التي
مت �ضخها يف االقت�صادات الأوروبية حلماية
البنوك ،ودفع النمو .ويف ني�سان�/إبريل
 2009التزمت حكومات االحتاد الأوروبي
مببلغ  3تريليونات يورو لتدعيم امل�ؤ�س�سات
املالية ،على هيئة �ضمانات� ،أو �ضخ يف
�صورة �سيولة .ف�إذا كان من املمكن توفري
هذا امل�ستوى من التمويل وب�سـرعة لدعم
امل�ؤ�س�سات املالية ،فمن ال�صعب ا�ستيعاب
ملاذا تعجز احلكومات الأوروبية عن زيادة
ميزانياتها املخ�ص�صة مل�ساعدة البلدان
الفقرية.
يف �أيار/مايو � 2009أكدت الدول الأع�ضاء يف
االحتاد الأوروبي نيتها على تلبية ما وعدت
جماعيا ،من تخ�صي�ص  0.56%من �إجمايل
به
ً
الناجت القومي لالحتاد الأوروبي يف 2010
و 0.7%من �إجمايل الدخل القومي لالحتاد
الأوروبي يف  2015للم�ساعدات الر�سمية
املوجهة للتنمية( )12ولكن �إيطاليا ،و�أيرلندا،
والتفيا ،وا�ستونيا قد خف�ضت بالفعل من
م�ساعداتها ب�سبب الأزمة.
يف الوقت نف�سه ،اقرتح االحتاد الأوروبي
التعجيل بتقدمي املعونات عن طريق
“تركيز منافع االلتزام املايل يف فرتة مبكرة
 ”frontloadingجلزء من التحويالت
املالية للبلدان النامية ،تبلغ  4.3باليني
يورو يف  .2009ي�شمل هذا املبلغ  3باليني
يورو مت تقدميها يف �صورة دعم للموازنة،
و 800مليون يورو ملرفق الغذاء ،و500
مليون يورو من خالل �آلية  FLEXلأغرا�ض
حمددة ُو�ضعت مل�ساعدة البلدان االكرث
�ضعفًا .ولكن لن يتكون هذا من متويالت
جديدة ،وهو ما ي�شري اىل �أنه يف حالة االتفاق،
�سيكون املال املتوفر يف ال�سنوات القادمة
�أقل� .إ�ضافة اىل ذلك ،ف�إن الدول الأع�ضاء
التي �سيكون عليها تقدمي املوارد تقاوم يف
الواقع.
اىل جانب االلتزامات باملعونة� ،ساهمت
(12) Council of the European Union,
1819- May 2009, Press release.
Available from:
<www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/
>gena/107921.pdf
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بلدان �أوروبية بنحو  100بليون دوالر للأموال
الإ�ضافية التي تبلغ  1.1تريليون دوالر
املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املالية الدولية.
والأموال التي قُدمت حلماية التنمية يف
البلدان ذات الدخل املنخف�ض ،وتبلغ 50
بليون دوالر ،مل ت�صحبها �أي مرونة �إ�ضافية،
يف ال�سيا�سات املالية والنقدية ،للح�صول
على قرو�ض �صندوق النقد الدويل .وعلى
الرغم من “حتديث” ال�سيا�سات اال�شرتاطية
ل�صندوق النقد الدويل ،ف�إن ما يتم
تطبيقه حتى الآن ،هو الو�صفات القدمية
نف�سها اخلا�صة بالنظام املايل امل�ضغوط،
وا�ستقطاعات النفقات احلكومية .ويف هذا
ال�سياق ف�إن القدرة على اال�ستثمار يف القطاع
االجتماعي تظل منخف�ضة( .)13ومرة �أخرى ثمة
تعار�ض وا�ضح بني ال�سيا�سات املرتبطة
بتذبذبات ال�سوق counter scyclical
املطبقة يف �أوروبا ،وبني القيود املالية
املفرو�ضة على البلدان النامية( .)14و�إذا كان
الأوروبيون يعتقدون �أن ال�سيا�سات املالية
والنقدية التو�سعية ،هي ال�سبيل للخروج من
الأزمة ،فلماذا يعززون ال�سيا�سات النقي�ضة
متاما يف البلدان الفقرية؟
ً

هل الأزمة ،و�سيلة تزيد من
م�صلحة اوروبا؟
يتمثل الأثر الآخر للأزمة على عالقة �أوروبا مع
البلدان النامية ،يف الإ�سـراع باتخاذ التدابري
املثرية للجدل ،مثل تدعيم املوازنة و�إبرام
اتفاقات ال�شـراكة االقت�صادية (.)EPAs

دعم املوازنة
باعرتافها �أن االقت�صادات الفقرية يف
حاجة ملحة اىل متويل خارجي نتيجة للأزمة،
ت�صور مقرتحات "تركيز املنافع يف فرتة
مبكرة”  frontloadingا�ستخدام متزايد
لدعم املوازنة ،مت�ضم ًنا ذلك ما ي�صل اىل
 500مليون يورو من �صندوق التنمية
الأوروبية العا�شـر ،لتدعيم البلدان الأفريقية
(13) Ibid.
( )14بالرغم من �أن الدول االنتقالية ،مثل التفيا
أي�ضا بال�سعي �إىل احل�صول على
ورومانيا جمربة � ً
قرو�ض �صندوق النقد الدويل� ،إال �أنها يف و�ضع
�أف�ضل لتحقيق هذا .حيث حقق املجل�س الأوروبي
 50بليون يورو كقر�ض مل�ساعدة البلدان خارج
منطقة اليورو للتغلب على ميزان املدفوعات.

والكاريبي والبا�سيفيك التي كانت �أكرث
ت�ضـررا بالأزمة .وقد �أ�شار االحتاد الأوروبي
ً
أي�ضا اىل �أنه �سرياجع عمليات دعم املوازنة
� ً
امل�ستمرة ،يف البلدان الأكرث �ضعفًا ،بغر�ض
تقييم �إمكانات تركيز الإنفاقات .وحجة
االحتاد يف �صالح تدعيم املوازنة تتمثل يف
�أنها �أداة �سـريعة الأثر ،تتيح توظيفًا طويل
املدى ميكن التنب�ؤ به ،للنفقات احلكومية
التي ت�شمل القطاعات االجتماعية مثل
التعليم وال�صحة.
ولكن دعم امليزانية يطرح عدة ق�ضايا.
�أوالً ،القدرة الداخلية ،وفر�صة ر�صد
املوازنات ،وتخ�صي�ص املوارد ذات الأهمية
احلرجة للم�ساءلة الدميقراطية ،مفقودة
يف معظم البلدان .فا�ستخدام م�ؤ�س�سات
امل�ساءلة الدولية لر�صد التطبيق تزيد من
امليل اىل تدعيم املوازنة لزيادة م�ساءلة
احلكومات من اخلارج .وهو ما يقو�ض
“امللكية” الداخلية وامل�ساءلة الدميقراطية،
من خالل الربملان الوطني.
ثانيا� ،أن االحتاد الأوروبي حدد عد ًدا من
ً
ال�شـروط التي ينبغي تلبيتها قبل النظر يف
دعم املوازنة .ت�شمل الدميقراطية واحرتام
حقوق الإن�سان .ولكن الدرا�سات التي متت
لعدد من اتفاقات دعم املوازنة ،ت�شري اىل
عدم وجود دليل وا�ضح لأي تقييم �شامل
()15
أخريا،
لكيفية تنفيذ هذه ال�شـروط  .و� ً
�ضمن االحتاد الأوروبي دعم املوازنة يف
فقد ّ
ح�ساباته؛ لتلبية مطلب قانوين �أ�سا�سه �إ�صـرار
الربملان الأوروبي على ا�ستخدام  20%من
م�ساعداته لل�صحة والتعليم ،حتى على الرغم
من �أن منظمة التنمية والتعاون االقت�صادي
التي تدير نظام ت�صنيف م�ساعدات التنمية،
ترى �ضـرورة ت�صنيف دعم املوازنة مبعزل
عن التخ�صي�صات املوجهة لقطاعي ال�صحة
والتعليم.

اتفاقات ال�شـراكة االقت�صادية

يعد �إر�ساء اتفاقات ال�شـراكة االقت�صادية
التي تخلق نظم التجارة احلرة بني االحتاد
الأوروبي وجمموعة بلدان �إفريقيا والكاريبي
(15) Alliance 2015. “The EU‘s contribution
to the Millennium Development Goals
Poverty Eradication: From Rhetoric
to Results?” Ed. EEPA, Brussels,
September 2008.

والبا�سيفيك ،واحدة من العنا�صـر الرئي�سية
املثرية للجدل يف اتفاقية كوتونو .والغر�ض
من اتفاقات ال�شـراكة االقت�صادية ،هو �أن
حتل حمل اتفاقات التجارة التف�ضيلية حتت
اتفاقات لومي (عا�صمة توغو) التي عقدت
لتكون خمتلفة عن قواعد منظمة التجارة
العاملية ،ب�صدد القيود على التجارة .ومن
املقرر �أ�صال �أن تكون اتفاقات ال�شـراكة
االقت�صادية موجودة مع بداية  ،2008ولكنها
م�صدرا لنزاعات
حتى منت�صف  2009التزال
ً
كثرية(.)16
لقد د�أب االحتاد الأوروبي على ت�صوير
اتفاقات ال�شـراكة االقت�صادية كاتفاقات
للتنمية ،وهو زعم تكذبه بنود االتفاقات
نف�سها.
�أوالً ،من املحتمل �أن ت�سفر عن خ�سارة كبرية
للتعرفة اجلمركية يف كثري من بلدان �أفريقيا
والكاريبي والبا�سيفيك ،والتي ميثل االحتاد
الأوروبي ال�شـريك التجاري الرئي�سي لها.
غالبا ما تفتقد البنية
ثانيا� ،إن هذه البلدان
ً
ً
التحتية املطلوبة للتناف�س يف اقت�صاد
ال�سوق املفتوح .واملعونة التي تقدم من �أجل
التكيف مع اتفاقات ال�شـراكة االقت�صادية
�أو “املعونة من �أجل التجارة” ،ق�صد بها �أن
تكون �إ�ضافة للمظروف املايل الأ�صلي الذي
يقدمه االحتاد .ولكن التحليالت ت�شري اىل �أن
كثريا من هذه الأموال لن تكون �إ�ضافية.
ً
ثالثًا� ،إن ت�ضمني جماالت للتجارة ال يوجد
اتفاق عليها ،مثل اخلدمات وامل�شرتيات،
�سيفتح جماالت من اقت�صاد بلدان �أفريقيا
والكاريبي والبا�سيفيك ،ل�شـركات االحتاد
الأوروبي.
وعلى الرغم من هذه امل�شاكل املقلقة� ،إال �أن
االحتاد الأوروبي يدفع يف حجته ب�أن اتفاقات
ال�شـراكة االقت�صادية يف الأزمة احلالية،
�ست�ساهم يف تعزيز النمو االقت�صادي ،والتنمية
يف البلدان ال�شـريكة .ويو�ضح “ياو �أجوار
ماكادو” � ،أحد مفاو�ضي االحتاد الرئي�سيني
على اتفاقات ال�شـراكة االقت�صادية� ،أن
االتفاقات �ستدعم التنمية عن طريق خلق
(16) In June 2009, only the CARIFORUM
countries (15 countries in the
Caribbean) have signed a full EPA,
and only Botswana, Cameroon, Ivory
Cost, Lesotho and Swaziland have
signed interim EPAs.
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بيئة جتارية حمكومة ،ت�سهل بدورها تدفق
فر�صا للعمل .ولإعادة
اال�ستثمار ،وتخلق
ً
الت�أكيد على الت�شكيك يف حكومات دول
�إفريقيا والكاريبي والبا�سيفيك� ،أقرت
مفو�ضية التجارة “كاثرين �آ�شتون” باحلاجة
اىل مزيد من املرونة يف املفاو�ضات،
ووعدت ب�أن املفاو�ضات اخلا�صة باتفاقات
ال�شـراكة االقت�صادية الكاملة� ،ستعك�س
وحترتم اخل�صو�صية الإقليمية لل�شـركاء
يف هذه االتفاقات .ولكنها يف خطابها �أمام
املجل�س الربملاين امل�شرتك يف براغ ،يف
ني�سان�/إبريل  ،2009عبرّ ت عن رغبتها يف
التو�صل �سـري ًعا اىل اتفاق مقبول من جميع
الأطراف ،و�أن توقع جميع اتفاقات ال�شـراكة
االقت�صادية املرحلية قبل نهاية فرتة
املفو�ضية احلالية يف ت�شـرين الأول�/أكتوبر
 .2009ومع توقف املفاو�ضات اخلا�صة
باتفاقات ال�شـراكة االقت�صادية لفرتة
طويلة ،يبدو �أن الأهمية العاجلة ملواجهة
�آثار الأزمة االقت�صادية واملالية قد ا�س ُتغلت
كفر�صة للإ�سـراع بالعملية ،وزيادة ال�ضغط
على حكومات بلدان �أفريقيا والكاريبي
والبا�سيفيك ،للإقرار والت�سليم.
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�أ�صوات ال�شعوب حول الأزمة

يف  20حزيران/يونيه  ،2009ويف كني�سة الثالوث املقد�س يف
جمعت مبادرة "�أ�صوات ال�شعوب حول الأزمة" نا�شطني من
نيويوركّ ،
 30منظمة من املجتمع املدين ،والنقابات ،وجماعات قاعدية ،على
امل�ستوى املحلي والوطني والدويل؛ ملناق�شة العواقب االجتماعية
والبيئية للأزمة املالية واالقت�صادية ،على الن�ساء والرجال املتعطلني
على م�ستوى العامل .ويف هذا احلدث ،قدم منا�رصو احلقوق االجتماعية
واالقت�صادية ،واجلندر ،وحقوق العمال ،واحلقوق البيئية� ،شهادات
حول كيفية ت�أثري الأزمة على جمتمعاتهم املحلية من ال�سودان �إىل
�سان �سلفادور �إىل برونك�س اجلنوبية.

العامة للأمم املتحدة ،والذي رحب بدعم املجتمع املدين حللول الأزمة
التي تت�شكل يف قلب الأمم املتحدة ،وحث امل�شاركني على "�ضخ روح
جديدة من امل�س�ؤولية والت�ضامن :مع النا�س الذين ت�أثروا على نحو
متباين بالأزمة .وقد اختتم احلدث بدعوة من من�سق �شبكة املراقبة
االجتماعية "روبريتو بي�سيو" ملنا�رصة �إ�صالحات البنية املالية
العاملية الراهنة التي من �ش�أنها امل�ساعدة على انت�شال النا�س من
براثن الفقر ،بدالً من تعزيز الأ�شكال احلالية من انعدام امل�ساواة
االقت�صادية واالجتماعية �سواء داخل احلدود �أو عربها.
وقد مت ن�رش املداخالت الرئي�سية عرب الف�صل اخلا�ص بالتقارير
املب ّوبة بح�سب املوا�ضيع يف تقرير الرا�صد االجتماعي ل�سنة ،2009
من امل�شاركني يف هذا الن�شاط� ،إىل جانب بع�ض ال�شهادات حول �أثر
الأزمة لدى عامة النا�س ،والتي جمعتها �شبكة املراقبة االجتماعية يف
بالد اجلنوب.
املنظمات امل�صدقة على “�أ�صوات ال�شعوب حول الأزمة":

أي�ضا فر�صة لقادة املجتمع املدين للم�شاركة
وقد كان هذا امللتقى � ً
يف الأفكار واخلربات ،حول كيفية بناء حركة عاملية ذات جذور حملية،
ميكن �أن تدفع يف �سبيل نظام اقت�صادي جديد ،يقوم على حقوق
الإن�سان واال�ستدامة البيئية.
وقد �أُ ِ
طلقت مبادرة "�أ�صوات ال�شعوب حول الأزمة"،يف �سياق امل�ؤمتر
العلم للأمم املتحدة حول الأزمة املالية واالقت�صادية و�آثارها على
التنمية ،الذي كان �أول ملتقى متعدد حقيقي ،ملواجهة الآثار
االجتماعية لالنهيار املايل الراهن .وقد كان املتحدث الرئي�سي
لأ�صوات ال�شعوب الأب ميغل دي �سكوتو بروكمانFather Miguel
 ،D´Escoto Brockmannرئي�س اجلل�سة رقم  63من اجلمعية

Social Watch, Eurostep, LDC Watch, Institute for Policy
Studies, Global Policy Forum, Center of Concern, ESCRNet, Institute for Agriculture and Trade Policy, GlobalLocal Links Project, Jubilee USA Network, Jubilee South,
GCAP Feminist Task Force, Alliance for Responsible Trade,
Women’s Environment and Development Organization,
International Council for Adult Education, UN NonGovernmental Liaison Service, Global Action on Aging,
Latindadd, US Human Rights Network, CONGO Social
Development Committee, Sub-Committee on the
Eradication of Poverty, Hemispheric Social Alliance,
Womens’ Working Group on Financing for Development,
Medical Mission Sisters International, World Federation
of United Nations Associations, International Youth and
Student Movement for the United Nations, Enlazando
Alternativas, Transnational Institute, Our World Is Not For
Sale Network.
توجد م�شاهد فيديو من "�أ�صوات النا�س ب�صدد الأزمة :على موقع "اليوتيوب" Youtube
ل�شبكة املراقبة االجتماعية على العنوان التايلwww.youtube.com/SocWatch :
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