�أملانيا
قبل العا�صفة :الآثار االجتماعية للأزمة املالية
ال ت�شمل ا�سرتاتيجية حكومة �أملانيا لإدارة الأزمة �أهدافً ا اجتماعية �أو بيئية .فالتحركات
اجتماعيا؛ فت�رسيح العمال
التن�شيطية واال�ستقطاعات ال�رضيبية ،تكون غري متكافئة
ً
وانت�شار العمل امل�ؤقت ،يك�شف عن الوجه القبيح الن�سحاب الدولة ،و�إلغاء النظامية.
منوا ،قد ازدادت
وعلى الرغم من �أن امل�ساعدات التنموية الأملانية للبلدان الأقل ً
وازدادت معها االلتزامات جتاه هذه البلدان يف العام  2009عن �أي وقت م�ضى� ،إال
�أنها مازالت غري كافية .فقد تعد ت�رصيحات امل�ست�شارة �آجنيال مريكل مقاربة جديدة
يف العالقات الدولية ،ولكن على م�ستوى املمار�سة ،جند �أن تركيز �سيا�سات �إدارة
الأزمة لدى احلكومة ،ين�صب على جمموعة الع�رشين .G20
الرا�صد االجتماعي� ،أملانيا

التمكني

يويف كريكوف Uwe Kerkow
متيزت ال�سنوات الثالث املا�ضية بانخفا�ض
يف البطالة ،مع ثبات الأجور الفعلية(.)1
ولكن ،يت�ضح كل يوم �أكرث من قبله ،وعلى
عك�س مزاعم احلكومة� ،أن ان�سحاب الدولة من
تنظيم �سوق العمل مل ي� ِّؤد اىل منو يف العمالة.
فالر�صيد ينبغي �أن يوجه اىل االقت�صاد
ال�صحي .والآن والدفعة (املالية االعتمادية)
تنتهي ،ف�إن الوجه القبيح الن�سحاب الدولة
وحترير ال�سوق ،ينك�شف .البطالة تزحف.
الأعمال غري الر�سمية �أ�صبحت املق�صد
الأول :وتقدر "�آنيلي بونتنباخ" ع�ضو الهيئة
التنفيذية االحتادية لكونفيدرالية النقابات
الأملانية� ،أنه بنهاية كانون الثاين/يناير
تقريبا  120.000من
� 2009سيكون هناك
ً
()2
العمال امل�ؤقتني قد مت طردهم .
أي�ضا ارتفاع ملحوظ يف �أرقام من ال
هناك � ً
وظيفة لهم ،على الرغم من �أن امل�ستوى
مل ي�صل بعد اىل حد اخلطورة .ووفقًا
(1) Social Watch Germany has decided to
focus this year’s report on economic
policy responses to the systemic crisis
as this is where the social impact is
most evident in Germany.
)(2
See:
<www.welt.de/wirtschaft/
article3146760/Schon-bis-zu-120000-Leiharbeiter-entlassen.html>.

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

الن�شاط
االقت�صادي

التعليم

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف املانيا = 78.2

لهيئة العمال الفيدرالية ،كانت البطالة يف
فعليا
كانون الثاين/يناير  2009منخف�ضة
ً
 170.000عن العام ال�سابق .وعلى الرغم
من ذلك ،ف�إن معدل البطالة املو�سمية كان
يرتفع ،بينما الأعداد الواردة عن الوظائف
ال�شاغرة ،كانت منخف�ضة( .)3وقد عرب فرانك
يورجن واي�س رئي�س الهيئة عن �أن عدد
الذين من دون وظائف قد يرتفع من العدد
احلايل البالغ ثالثة ماليني و� 400ألف ،اىل 4
تقريبا ،قبل نهاية العام .2009
ماليني
ً
ومع ذلك ،ف�إن الزيادة احلقيقية قد حدثت
يف العمل امل�ؤقت .ففي �شهر �شباط/فرباير
 2009فقط ،قامت � 16.900شـركة باتخاذ
�إجراءات لتحويل  700.000عامل اىل نظام
العمل امل�ؤقت ،لأ�سباب اقت�صادية .وهو
(3) See: <www.arbeitsagentur.de/zentralerContent/Pressemeldungen/2009/
Presse_09_007>.

جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف املانيا = 99.3

عدد يفوق مثيله يف العام ال�سابق ،مبقدار
 648.8000عامل .ويتح�صل العاملون
املت�أثرون على �أجر ال�ساعات التي يعملون
أي�ضا يح�صلون على
فيها فقط ،ولكنهم � ً
عالوة العمل امل�ؤقت املدعومة من الدولة
ؤخرا اىل 18
على مدار فرتة حمددة امتدت م� ً
�شهرا .ومن هنا ،ف�إنهم يتلقون ثلثي دخلهم
ً
الطبيعي ،من دون �أن يفقدوا وظائفهم،
على الأقل يف بداية الأمر( .)4وعلى الرغم من
فعليا �أن الأزمة
هذا الدعم ،فمن الوا�ضح
ً
االقت�صادية واملالية� ،ستلحق ال�ضـرر بالرفاه
االجتماعي لعدة ماليني من النا�س.

ا�ستجابة احلكومة

ت�شمل التدابري التي اتخذتها احلكومة
(4) See: <www.arbeitsagentur.de/zentralerC o n t e n t / V e r o e ff e n t l i c h u n g e n /
 M e r k b l a t t -S a m m l u n g /M B -0 8 bKurzarbeitergeld-AN.pdf>.
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للتقليل من �أثر الأزمة:
• تخ�صي�ص  480بليون يورو ل�صندوق
ا�ستقرار الأ�سواق املالية اخلا�ص ،لإنقاذ
البنوك املتعرثة .ويوجد  80بليون يورو
�إ�ضافية؛ لإعادة الر�سملة وا�ستيعاب
الأ�صول امل�ضارة.
• تخ�صي�ص  100بليون يورو �ضمانات
نقدية ،وت�سهيالت اعتمادية/قرو�ض
لل�صناعة ،مع تركيز �شديد على �صناعة
ال�سيارات.
•  11بليون يورو للدفعة التن�شيطية الأوىل.
توفري ا�ستقطاعات �ضـريبية ،و�أموال
مل�شاريع البنية الأ�سا�سية تركز على
النقل.
•  50بليون يورو للدفعة التن�شيطية الثانية.
�إ�ضافة اىل منفعة �إ�ضافية للطفل ،ت�سمى
"عالوة الطفل" ،وا�ستثمارات يف البنية
الأ�سا�سية .ت�شمل هذه الدفعة ا�ستقطاعات
من ال�ضـرائب و"منحة اجلودة" التي تعطي
الأملان الذين ي�شرتون �سيارة جديدة
 2.500يورو على ال�سيارة القدمية.
�إال �أن الأرقام الواردة عن التخ�صي�صات
االقت�صادية التن�شيطية من الوزارات
املعنية ،كانت �أعلى بكثري يف بع�ض احلاالت
من املبالغ املذكورة �أعاله .على �سبيل
املثال ،يف ت�شـرين الثاين/نوفمرب ،2008
�أعلنت وزارة االقت�صاد والتكنولوجيا ووزارة
املالية �أن الدفعة التن�شيطية االقت�صادية
الأوىل� ،ستكلف  32بليون يورو على مدار
عام  .2010ولكن ،احلكومة ت�ضخ من 10 9-
�أ�ضعاف هذا املبلغ �سيولة يف الدين اخلا�ص
(كفالة �إنقاذ) ،مقارنة مبا تنفقه لتعزيز
الن�شاط االقت�صادي.
ونظرا ال�شتمال هذه الدفعات التن�شيطية
ً
على ا�ستقطاعات �ضـريبية ،ف�إن اال�ستثمارات
ذات الت�أثري املبا�شـر على االقت�صاد ،متيل اىل
ال�صفر .واحلقيقة ،وفقًا لبع�ض احل�سابات،
ف�إن الدفعة التن�شيطية الثانية من املحتمل
�سنويا يف
�أن توفر فقط  9باليني يورو فقط
ً
اال�ستثمار الإ�ضايف( .)5وهو من امل�ؤكد ما ال
يكفي للخروج من عنق الزجاجة ،يف ما يتعلق
(4) See: <www.arbeitsagentur.de/zentralerC o n t e n t / V e r o e ff e n t l i c h u n g e n /
 M e r k b l a t t -S a m m l u n g /M B -0 8 bKurzarbeitergeld-AN.pdf>.

باال�ستثمارات العامة .ومل�ضاهاة املتو�سط
الأوروبي؛ من �ش�أن �أملانيا �أن تنفق  25بليون
يورو �إ�ضافية والت�أكيد على م�شاريع بناء
الطرق ،و"منحة اجلودة" لل�سيارات ،وجتديد
الثكنات الع�سكرية التي تلهم الثقة.
ولن تقو�ض ا�ستقطاعات ال�ضـرائب �أثر
أي�ضا
الربامج التن�شيطية فح�سب ،فهي � ً
اجتماعيا ،مثلما ت�شري الأمثلة
لي�ست متكافئة
ً
الآتية:
 .1وفقًا حل�سابات كونفيدرالية النقابات
الأملانية ،من املفرت�ض �أن تتلقى
البلديات  11.51بليون يورو من الدفعتني
التن�شيطيتني .ولكن ا�ستقطاعات ال�ضـرائب
التي طبقت يف الوقت نف�سه� ،ستقلل من
موازنات البلدية مبقدار  6باليني يورو.
ويقول املتحدثون يف كونفيدرالية النقابات
الأملانية� ،إنه "يف نهاية الأمر ،ف�إن حتى ن�صف
متوافرا ()...
املبلغ املت َعهد به لن يكون
ً
ومن ثم فمن امل�سائل املطروحة للجدال ما
�إذا كان هذا �سينقذ الوظائف �أم ال"(.)6
لقد مت تنظيم ا�ستقطاعات ال�ضـرائب
اخلا�صة بالأ�سـر املعي�شية ،بطريقة غري
اجتماعيا .فالذين
متكافئة ولي�ست مت�ساوية
ً
يح�صلون على دخل �سنوي ي�صل اىل 10.000
يورو �سيتلقون ا�ستقطاعات �ضـريبية ي�صل
�إجمالها اىل  0.15بليون يورو ،بينما من يزيد
دخلهم ال�سنوي عن  53.000يورو �سينالون
تقريبا � 10أ�ضعاف .وكما ي�ستخل�ص �أحد
ً
املحللني ،ف�إن "خالفً ا لرفع م�ستوى الدعم
لأطفال الأ�سـر منخف�ضة الدخل من خالل
عالوة الطفل ( ،)...ال توجد تدابري �أخرى"(.)7
هذا امل�سار املنخف�ض� ،سيدعمه "ك�سـر الدين"
الذي �أعلنه البوند�ستاغ الأملاين .والذي من
املزمع �أن يحد من الت�سليف ال�صايف ال�سنوي
اىل ن�سبة  0.35%من �إجمايل الدخل القومي(.)8
ويتوقع منتقدو �سيا�سات التق�شف التي مت
اتباعها يف القطاع االجتماعي� ،أنها �ستظل
على �أ�شدها يف �أعقاب كفاالت الإنقاذ ال�ضخمة
(5) Junge Welt. See: <www.jungewelt.
de/2009023/07-02/.php>.
_(6) See: <www.dgb.de/themen/themen
a_z/abisz_doks/k/klartext05_2009.
pdf/view?showdesc=1>.
(7) Junge Welt, op.cit.
( )8راجع:
_de.wikipedia.org/wiki/Schuldenbremse
(Deutschland)>. Accessed on 27 February
2009.

التي وجهت اىل البنوك .وقد حذر هندريك
�أوهاجن ع�ضو املجل�س التن�سيقي يف منظمة
�آتاك �أملانيا ،من �أن "و�ضع الدين العام يف
خدمة م�صالح البنوك وامل�ؤ�س�سات ،وا�ستخدام
اال�ستقطاعات ال�ضـريبية من �أجل الأغنياء،
بالإ�ضافة اىل ك�سـر الدين ،كل هذا يزيد من
تفكيك دولة الرفاهية ( )...ويزيد من معدالت
الفقر واجلرمية"(.)9

�سيا�سات التنمية

زادت م�ساعدات التنمية الأملانية ،لت�صل اىل
 13.91بليون دوالر يف  ،2008بعد �أن كانت
 9باليني دوالر يف  .2007وباملعنى املطلق،
ف�إن هذه الزيادة جتعل من �أملانيا ثاين �أكرب
دولة مانحة على م�ستوى العامل بامل�ساعدات
التنموية .ولكن� ،إذا قي�ست امل�ساعدات
التنموية كن�صيب من �إجمايل الناجت القومي،
�ستكون ن�سبتها  .0.38%وهو ما ي�ضع �أملانيا
يف املرتبة الرابعة ع�شـرة يف البلدان املانحة.
أي�ضا �أنه يف العام 2008
ومن اجلدير بالذكر � ً
متثل ما يقرب من خُم�س امل�ساعدات التنموية
الأملانية يف رفع للدين( .)10ولكن موازنة
امل�ساعدات التنموية الأملانية يف العام ،2009
تت�ضمن بع�ض الأخبار اجليدة :االلتزامات
للبلدات الأقل من ًوا �أعلى من ذي قبل ،مبقدار
 827مليون يورو ( 1.09بليون دوالر)؛ وهي
ت�شكل �أكرث من ن�صف �إجمايل التزامات الدولة
باملعونات.
وكجزء من الدفعة التن�شيطية الثانية،
قامت احلكومة بتخ�صي�ص  100مليون يورو
�إ�ضافية يف املوازنة ( 132مليون دوالر)،
للوزارة االحتادية للتعاون االقت�صادي
والتنمية؛ بغر�ض "تدعيم" م�شاريع البنية
الأ�سا�سية للبنك الدويل( .)11وقد �أثنت رابطة
منظمات التنمية الأملانية غري احلكومية ،على
هذه اخلطوة كخطوة يف الطريق ال�صحيح.
ولكنها انتقدت هذه "الدفعة االقت�صادية
( )9انظر:
w w w .a t t a c .d e /a k t u e l l /p r e s s e /
detailsicht/datum/200913 /02 //
schuldenbremse-steuersenkungend e m o n t a g e -d e s -s o z i a l s t a a t s /
?cHash=fe6adf2d10
( )10راجع:
www.oecd.org
dataoecd/4842459170/34/.pdf
(11) Regierungserklärung zum Stand
der
Millenniumsentwicklungsziele
2015 und zu den Auswirkungen der
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مقاربة جديدة يف العالقات
الدولية؟

التن�شيطية للبلدان النامية" بو�صفها غري
مالئمة؛ واعرت�ضت كلوديا فارنينغ رئي�سة
جمل�س �إدارة الرابطة قائلة�" :إن �أفقر الفقراء
قد خدعوا بال�صدقة ،على الرغم من �أنهم
�أكرث املت�ضـررين من �آثار الأزمة"( .)12و�أفاد
وزير التنمية "هايدماري فيكت�سوريك زويل"
�أن "اخلطة املالية للفرتة من 2012-2008
ت�شمل تدابري �إ�ضافية لتن�شيط النمو"(،)13
ولكن احتمال �إجناز هذا الوعد يظل �ضعيفًا.
فللو�صول اىل هدف االحتاد الأوروبي
املتمثل يف �إنفاق ما يعادل  0.51%من
�إجمايل الناجت القومي على التنمية ،بحلول
عام  2010ينبغي على �أملانيا �أن تزيد من
م�ساعداتها للتنمية من  13.1بليون يورو اىل
( 17.33بليون دوالر)(.)14

�أثارت امل�ست�شارة الأملانية �آجنيال مريكل
ده�شة البع�ض ،مبقرتحها ت�شكيل جمل�س
اقت�صادي عاملي للأمم املتحدة .فقد �أعلنت
يف م�ؤمتر االحتاد الدميقراطي امل�سيحي،
كانون الأول/دي�سمرب �" 2008أن جمموعة
الع�شـرين خطوة للأمام بالطبع ،ولكنها
ال متثل بالت�أكيد �صورة كاملة للعامل".
متاما ب�أننا يف حاجة اىل جمل�س
"�أنا مقتنعة
ً
اقت�صادي عاملي للتعامل مع الق�ضايا
متاما على غرار جمل�س الأمن
االقت�صادية،
ً
للأمم املتحدة"( .)15وقد �أردفت امل�ست�شارة
يف القمة املالية ملجموعة الع�شـرين يف
�شباط/فرباير  2009بدعوة اىل "ميثاق

Finanz- und Wirtschaftskrise auf die
Entwicklungsländer
[Government
Statement on the Status of the
Millennium Development Goals 2015
and the Impacts of the Financial and
Economic Crisis on the Developing
Countries], 29 January 2009.
Available
from:
<www.bmz.de/
d e /z e n t r a l e s _d o w n l o a d a r c h i v /
_ P r e s s e / 2 0 0 9 0 1 2 9
Regierungserklaerung.pdf>.
( )12راجعwww.venro.org/404.html :
( )13راجع:
www.bmz.de/de/zahlen/
deutscherbeitrag /index.html>.
Accessed on 27 February 2009.
( )14راجع:
www.tdh.de/content/materialen/
download/download_wrapper.
php?id=294

( )15راجع:
www.stuttgart08.cdu.de/wpcontent/uploads/2008/12/081201rede-merkel-stbericht.pdf

عاملي للحكم االقت�صادي امل�ستدام" من
�ش�أنه و�ضع مبادئ لعمارة مالية عاملية
للم�ستقبل(.)16
ولكن يظل �إثبات مدى جدية "مريكل" يف هذه
منتظرا .فحتى الآن ،مازالت
أمرا
ً
املبادراتً � ،
�سيا�سات �إدارة الأزمة يف �أملانيا من�صبة على
جمموعة الع�شـرين.

 16راجع:
www.netzeitung.de/wirtschaft/wirts
chaftspolitik/1282337.html
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