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اقتصاد

از اواخــر خردادمــاه ســال جــاری ،موضــوع بحــران بدهــی یونــان و مذاکــرات ایــن کشــور بــا
اتحادی ـهی اروپــا ،در صــدر اخبــار قــرار گرفــت .دســتور کار جلســات یــاد شــده بیــن یونــان و
تروئیــکا (ارگان سـهگانۀ اتحادیــۀ اروپــا شــامل کمیســیون اروپــا ،بانــک مرکــزی اروپــا و صنــدوق
بینالمللــی پــول) توافــق بــر ســر چگونگــی تغییــر ســاختار اقتصــادی آن کشــور بــه منظــور
تأمیــن منابــع مالــی الزم بــرای بازپرداخــت بدهــی بــه بانکهــا و دولتهــای اروپایــی بــوده اســت.

آغاز روند بدهی یونان

درسهای بحران بدهی یونان
کوروش تیموری فر
روز یکشــنبه  ٢٠ســپتامبر  ،٢٠١٥مــردم یونــان بــرای دومیــن بــار در ســال جــاری
بــه پــای صندوقهــای رای انتخابــات پارلمانــی رفتنــد.
ایــن بــار هــم ماننــد انتخابــات پیشــین (در  ٢٥ژانویــه  )٢٠١٥مــردم حزب ســیریزا
را بــرای تشــکیل دولــت جدیــد برگزیدنــد .گرچــه ایــن حــزب بــا کســب ١٤٥
کرســی ( ٤کرســی کمتــر از انتخابــات قبــل) اکثریــت نســبی آرا را بــه دســت آورد،
امــا تعــداد پاییــن شــرکت کننــدگان ( ٥٤درصــد واجدیــن شــرایط) نشــان دهنــده
روزهــای دشــوار آینــده بــرای الکــس ســیپراس رهبــر حــزب خواهــد بــود.
انشــعاب از چــپ و تشــکیل حــزب "اتحــاد ملــی" اولیــن زنــگ خطــر بــرای
اوســت .تعــداد بســیار زیــاد "نــا امیــدان" نشــان از شــکل گیــری خامــوش یــک
جنبــش مقاومــت در مقابــل بــه اصطــاح "اصالحــات" تحمیلــی ترویــکا در آینــده
نزدیــک اســت.
مقالــه زیــر پــس از رفرانــدوم تاریخــی و «نــه» بــزرگ مــردم یونــان به سیاسـتهای
ضــد مردمــی پیشــنهادی ترویــکا و تســلیم حــزب ســیریزا در مقابــل تهدیــدات
قلــدران و ســرکردگان مالــی اروپــا بــه رهبــری آنــگال مــرکل صــدر اعظــم آلمــان
و زیــر پــا گذاشــتن برنامــه اســتراتژیک حــزب و قولهــای انتخاباتــی آن تهیــه
شــده بــود کــه بــا توجــه بــه عــدم تغییــر مســیر حرکــت دولــت یونــان ،متأســفانه
مطالــب منــدرج در آن همچنــان معتبــر اســت.
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یونــان کشــوری اســت بــا حــدود  131هــزار کیلومتــر مربــع مســاحت و حــدود  11میلیــون
جمعیــت .در یــک نقطــه اســتراتژیک در جنــوب شــبه جزیــرهی بالــکان قــرار گرفتــه و دههــا
جزیــره بخشــی از خــاک یونــان را تشــکیل میدهــد .ایــن کشــور در جریــان جنــگ جهانــی
دوم بــه اشــغال کامــل آلمــان درآمــد .مبــارزات پارتیزانهــای ضــد فاشیســت ،نقــش مهمــی
در تضعیــف جنــاح جنوبــی ارتــش رایــش بــازی کــرد .بــه همیــن مناســبت ،پــس از شکســت
نازیســم و آزادی یونــان ،نیروهــای چــپ نقــش مهمــی در حیــات سیاســی یونــان پــس از جنــگ
بــازی کردنــد .بــا اقدامــات هماهنــگ امپریالیســتهای آمریکایــی و انگلیســی بــا نیروهــای
ارتجاعــی داخلــی ،ســرکوب خشــنی در ســال  1948در داخــل یونــان آغــاز گردیــد کــه منجــر
ً
بــه شکســت نیروهــای چــپ شــد .نهایتــا پــس از تســلط کامــل نیروهــای راســتگرا و وابســتگان
بــه امپریالیســم ،در ســال  1951یونــان بــه عضویــت ناتــو درآمــد.
امــا مبــارزات ملــی و طبقاتــی پایــان نیافــت و دســتاوردهای قابــل توجهــی در زمینـهی حقــوق
دموکراتیــک نصیــب مــردم گردیــد .عــدم موفقیــت جنــاح راســت در حفــظ ســنگرهای خــود،
ً
منجــر بــه پیشــروی بیشــتر نیروهــای مردمــی و چــپ یونــان گردیــد تــا آنجــا کــه نهایتــا آمریــکا
را وادار نمــود تــا یــک کودتــا (مشــابه کودتــای  28مــرداد) در یونــان طراحــی و اجــرا نمایــد.
ســرهنگان یونــان بــه مــدت  7ســال (از  1967تــا  )1974بــر یونــان حکومــت کردنــد .طبــق
معمــول ،ایــن حکومــت خونیــن همــراه بــا تثبیــت قــدرت ســرمایهداری وابســته در داخــل یونــان
بــود .در اثــر مبــارزات ملــی و پشــتیبانی جهانــی از نیروهــای ضــد فاشیســت ،حکومت ســرهنگان
ســقوط کــرد امــا در پشــت ســر خــود یــک بدهــی خارجــی نیــز بــر جــای گذاشــت و ایــن
نقط ـهی آغــاز ماجراســت.

ریشههای بدهی در کشورهای سرمایهداری
ایــن بدهــی ،بحــران نیافریــد .چــرا کــه هنــوز گرایــش مســلط در نظــام ســرمایهداری جهانــی،
ســرمایهگذاری هرچــه بیشــتر بــود .هنــوز هجــوم ســرمایههای مالــی بــرای بلعیــدن منابــع
آغــاز نشــده بــود و مقــررات حاکــم بــر نظامهــای بانکــی و مناســبات بینالمللــی جهــان
ســرمایهداری ،مانــع فروپاشــی اقتصــاد کشــورهای دارای نظــام کاپیتالیســتی ـ بهویــژه در ردهی
کشــورهای نزدیــک بــه مرکــز مناســبات ســرمایهداری و اعضــای ناتــو – بــود.
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همانگونــه کــه میدانیــم" ،اقتصــاد رفــاه" بعنــوان مدلــی از "موفقیــت" ســرمایهداری در مقابــل
اردوگاه سوسیالیســتی موجــود در آن زمــان ،بــر مبنــای تئوریهــای اقتصــادی "کینــز" شــکل
گرفتــه بــود .بــر طبــق باورهــای ایــن نظــام فکــری ،بــه منظــور ایجــاد یــک الگــوی آلترناتیــو
در مقابــل مــدل اقتصــاد سوسیالیســتی ،کشــورهای دارای نظــام ســرمایهداری ضمــن توســعهی
زیرســاختهای اقتصــادی (رشــد بنگاههــای صنعتــی ،گســترش خطــوط ارتباطــی ،تمرکــز منابــع
حیاتــی بــرای گســترش تولیــد ،ایجــاد تســهیالت بــرای واگــذاری اعتبــارات ،حفــظ قــدرت خریــد
تودههــای مــردم بــه منظــور ایجــاد تقاضــای مؤثــر و ،)...رفــاه نســبی را بــرای جمعیــت کشــور
خــود فراهــم مینمودنــد .بــرای اولیــن بــار پــس از جنــگ جهانــی دوم بــرای مقابلــه بــا نفــوذ
روز افــزون اندیش ـهی عدالــت اجتماعــی سوسیالیســتی ،انــواع بیمههــای بیــکاری و درمــان و
بازنشســتگی در جهــان ســرمایهداری برقــرار گردیــد.
بــا قــدرت گیــری هرچــه بیشــتر ســرمایهی مالــی ،تئــوری اقتصــادی "مکتــب شــیکاگو" بــه
تدریــج جــای خــود را در حاکمیــت کشــورهای ســرمایهداری و در رأس آنهــا ،ایــاالت متحــده
آمریــکا ،بــاز کــرد .روش پیشــنهادی ایــن مکتــب بــه طــور خالصــه چنیــن بــود" :دســت دولــت
از اقتصــاد ،کوتــاه!" بدیــن معنــا کــه دولــت نبایــد هیــچ دخالتــی در تنظیــم بــازار ،مراکــز
ســرمایهگذاری ،ایجــاد مقــررات بــرای نظــام بانکــی و برنامهریــزی اقتصــادی داشــته باشــد.
ـود "دســت نامریــی" بــازار ،همـهی کارهــا را ســامان خواهــد داد .ایــن روش ابتــدا در کشــور
خـ ِ
شــیلی پــس از کودتــای پینوشــه در ســال  ،1973ســپس در کشــور آرژانتیــن پــس از کودتــای
خورخــه ویــدال در ســال  1976و چنــد کشــور پیرامونــی تحــت نفــوذ امپریالیســم آمریــکا بــه
آزمایــش گذاشــته شــد .نتایــج دوگانـهی ایــن اقدامــات (رشــد اقتصــادی در کنــار افزایش شــدید
بدهــی بــه سیســتم مالــی بینالمللــی) بــرای توســعۀ اقتصــاد کشــورها در مجمــوع منفــی بــود.
امــا از آنجــا کــه شکســت ایــن اقدامــات نصیــب مــردم شــده بــود و پیــروزی آن نصیــب بانکهــا و
ً
ســرمایهی مالــی ،طبعــا هیــات حاکمـهی کشــورهای پیشــرفتۀ ســرمایهداری بــا شــوق و شــعف
آغــاز بــه پیــاده نمــودن ایــن نظــام در کشــورهای خــود کردنــد.
بــا بــه قــدرت رســیدن تاچــر در انگلســتان و ریــگان در آمریــکا ،پیــاده ســازی ایــن مــدل در ایــن
دو کشــور بــه ســرعت پــای گرفــت و دامنـهی آن بــه بقیـهی کشــورهای جهــان ســرمایهداری و
کشــورهای پیرامونــی کشــیده شــد.
بــا فروپاشــی سیســتم جهانــی سوسیالیســتی ،دیگــر رقیبــی بــرای ایــن مــدل وجــود نداشــت.
بحرانهــای ادواری ســرعت گرفــت و دورههــای رونــق – رکــود بــه فواصــل کوتاهــی از یکدیگــر،
دامــن اقتصــاد را فراگرفــت .در بحــران ســال  ،2008بــا ســقوط بانــک "لمــن بــرادرز" ،حبــاب
معــروف ترکیــد و کل جهــان ســرمایهداری را گرفتــار بحرانــی کــرد کــه ایــن بــار نــه ادرواری،
بلکــه ســاختاری بــود.
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بــرای آشــنایی مختصــر بــا مکانیــزم عملکــرد ایــن نظــام بانکــی ،بخــش کوتاهــی از گفتار بیســت
و دوم از کتــاب "بیســت و ســه گفتــار دربــارهی ســرمایهداری" نوشــتهیهاجون چانــگ (شــاگرد
جــوزف اســتیگلیتز ،برنــدهی جایــزهی نوبــل اقتصــاد) ترجمــه ناصــر زرافشــان را نقــل میکنیــم:
" ...در روزگار گذشــته ،وقتــی کســی از بانــک پــول قــرض میکــرد و خانــهای میخریــد،
ً
ـک وام دهنــده معمــوال فــرآوردهی مالــی بدســت آمــده را تملــک میکــرد (یعنــی دارایــی
بانـ ِ
حاصلــه را در رهــن خــود میگرفــت) و کار بــه همینجــا تمــام میشــد .امــا نوآوریهــای
مالــی ،اوراق بهــادار بــه پشــتوانهی وامهــای رهنــی را بــه وجــود آورد کــه تــا هزارهــا وام رهنــی
ـرد هــم مـیآورد .ایــن اوراق بهــادار بــه پشــتوان ه وامهــای رهنــی ،بــه نوبـهی خــود
مختلــف را گـ ِ
گاهــی تــا  150مــورد از آنهــا ،در یــک تعهــد وثیقــ ه دار ،بســته بنــدی میشــد .آنــگاه ایــن
تعهــدات وثیق ـهدار را دیگــر تعهــدات بدهــی وثیق ـهدار ،بــه عنــوان وثیقــه بــه کار میبردنــد و
بــه تــوان دو میرســید .آنــگاه بــا ترکیــب تعهــدات وثیق ـهدار در مربــع تعهــدات وثیق ـهدار ،ایــن
تعهــدات وثیق ـهدار بــه تــوان ســه میرســید .حتــی تعهــدات وثیق ـهدار پرقدرتتــر هــم ایجــاد
میشــد .معاوضـهی نکــول اعتبــاری ایجــاد شــد تــا از شــما در برابــر نکــول و تعهــدات وثیقـهدار
حمایــت کنــد؛ و مشــتقههای مالــی بســیار بیشــتری هــم وجــود دارنــد کــه آش درهــم جوشــی
را تشــکیل میدهنــد کــه "مالیــهی مــدرن" نامیــده میشــود.
تــا اینجــا حتــی خــودم هــم گیــج شــدهام (و همچنــان کــه روشــن میشــود مردمیکــه بــا ایــن
ابزارهــا ســروکار داشــتند نیــز چنیــن بودنــد) ،امــا نکتــه ایــن اســت کــه همــان داراییهــای
بنیــادی (یعنــی خانههایــی کــه در رهــن اولیــه بودنــد) و فعالیتهــای اقتصــادی (فعالیتهــای
درآمــدزای دارنــدگان وامهــای رهنــی) دوبــاره و دوبــاره مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد
تــا داراییهــای جدیــد از آنهــا مشــتق شــود ...نتیجــه ،ســاختار ِ هــرروز دور و درازتــری از
داراییهــای مالــی اســت کــه بــر بنیــاد همــان داراییهــای واقعــی قــرار دارد ...تعجبــی نــدارد
کــه وارن بافــت ،مالیهچــی آمریکایــی درســت پیــش از آن کــه بحــران  ،2008ویرانگــری ایــن
ابزارهــای جدیــد را نشــان دهــد ،مشــتقههای مالــی را "ســا حهای کشــتار جمعــی مالــی"
نامیــد( " .پایــان نقــل قــول).
وزش نســیم بحــران مالــی  ،2008طــی چنــد ســاعت اروپــا را فــرا گرفــت و در ضعیفتریــن
حلقههــای زنجیــر اتحادی ـهی اروپــا ،یعنــی یونــان ،اســپانیا ،پرتغــال ،ایتالیــا ،ایرلنــد و ایســلند
تبدیــل بــه گردبــاد شــد.
بانکهــای ایــن کشــورها در آســتانهی ورشکســتگی قــرار گرفتنــد .در نتیجــه ،بانکهای کشــورهای
قویتــر اروپایــی ماننــد آلمــان و فرانســه و هلنــد نیــز بــه شــدت مقــروض شــدند؛ چــرا کــه اوراق
قرض ـهی منتشــره توســط کشــورهای ضعیفتــر را خریــداری کــرده بودنــد و انتظــار ســودهای
هنگفتــی داشــتند .ورشکســتگی ایــن دســته از کشــورها ،بــه معنــای ورشکســتگی بانکهــای
کشــورهای قدرتمنــد بــود .الجــرم ،اولیــن بســتهی "نجــات مالــی" از طــرف دولتهــای مقتــدر
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اروپایــی در اختیــار دولــت یونــان قــرار گرفــت .امــا ماهیــت ایــن بســته چــه بــود؟!
ً
در واقــع بانکهــای مقتــدر ،جمعــا حــدود  160میلیــارد دالر اوراق قرضــهی منتشــره توســط
دولــت یونــان را کــه بوســیلهی بانکهــای یونانــی خریــداری شــده بــود ،خریدنــد .آنــان از بانــک
مرکــزی اروپــا ،وامهایــی بــا بهــرهی بیــن  %1/75تــا  %2/5دریافــت کردنــد و اوراق قرض ـهای را
خریدنــد کــه بهــرهی آن بیــن  %6تــا  %16بــود! مابهالتفــاوت بهــرهای کــه بانکهــای مقتــدر
بایــد از بانکهــای یونانــی میگرفتنــد و بــه بانــک مرکــزی اروپــا میپرداختنــد ،ســرمایهی
مالــی عظیمــی را نصیــب ایــن بانکهــا میکــرد .در طــول بحــران مالــی ســال  2008تــا
ً
 ،2011بانکهــای آلمــان جمعــا  450میلیــارد دالر از محــل دوشــیدن یونــان و دیگــر کشــورهای
مقــروض ،ســود کردنــد .بســتهی نجــات مالــی ،از طــرف دولتهــای مقتــدر اروپایــی بــه دولــت
ً
یونــان پرداخــت شــد تــا فــورا بــه دســت بانکهــای کشــورهای وام دهنــده برســد .در واقــع ایــن
دولتهــا ،بانکهــای خــود را از ورشکســتگی نجــات دادنــد ،آن هــم بــا انتقــال ســهم بدهــی بــه
دوش مــردم یونــان! اینجاســت کــه مخالفــان ســینه چــاک دخالــت دولــت در اقتصــاد ،تبدیــل به
طرفــداران ســینه چــاک دخالــت دولــت میشــوند!

نمودار شماره  -1سهم دولت یونان و سهم نظام مالی از بستۀ نجات

اقتصاد

نمودار شماره  -2انتقال بدهی از دوش بانکها به دوش دولتها

درســت در زمانــی کــه روزنامههــا و رســانههای دســت راســتی کشــورهای مقتــدر و در رأس
آنهــا ،آلمــان ،در صفحــات اول خــود ،مــردم یونــان را متهــم بــه ولنــگاری و خوشــگذرانی و تنبلی
میکردنــد و از دولتهــای خــود میپرســیدند کــه چــرا بایــد بــه ایــن مــردم "کمــک مالــی"
کــرد ،در واقــع دولتهــای اروپایــی مشــغول "بدهــکار کــردن" مــردم یونــان و نجــات بانکهــای
خــود از ورشکســتگی بودنــد .نمــودار شــماره  ،1نشــان دهنــدهی آن اســت کــه بســتهی نجــات
ً
مالــی بــرای یونــان ،در  %89آن ،فــورا صــرف پرداخــت ســود و بازپرداخــت بخشــی از بدهیهــا
ً
بــه بانکهــای اروپــا و نهایتــا نجــات بانکهــا شــد .تنهــا  %11ایــن بســته صــرف جبــران کســری
بودجــه دولــت یونــان گردیــد.
همچنیــن منــودار شــاره  2نشــان میدهــد کــه بســتههای مالــی اول و دوم (کــه در بهــار ســال  2012بــه یونــان
تعلــق گرفــت) ،چگونــه بدهیهــا را از دوش بانکهــا برداشــته و بــه دوش دولتهــای وام دهنــده انداختــه اســت.

آثار تسلط سرمایهداری مالی بر جهان سرمایهداری

ً
تقریبــا هیــچ کشــور غیــر بدهــکاری در جهــان وجــود نــدارد .در حــال حاضــر نســبت میــزان
بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــرای کــره زمیــن ،بــه رقــم عجیــب و بیســابقهی %286
رســیده اســت .میــزان بدهــی ثبــت شــده در جهــان 200/000 ،میلیــاد دالر ( 200تریلیــون
دالر) اســت .یعنــی بــه ازای هــر فــرد زنــده روی کــره زمیــن 28000 ،دالر بدهــی وجــود دارد.
معنــی ایــن عبــارت آن اســت کــه ایــن میــزان بدهــی هیچــگاه قابــل پرداخــت نیســت .حتــی
اگــر کشــورهای "ثروتمنــد" تصمیــم بگیرنــد کــه بــه کشــورهای مبتــا بــه بحــران جهــان ،کمک
مالــی نماینــد ،تــوان آن را ندارنــد .بزرگتریــن کشــور ثروتمنــد جهــان ،یعنــی ایــاالت متحــده
آمریــکا ،خــود بیشــترین بدهــی جهــان را داراســت .میــزان بدهــی آمریــکا از مــرز  18تریلیــون
دالر گذشــته؛ یعنــی بــه ازای هــر فــرد آمریکایــی حــدود  60/000دالر بدهــی ثبــت شــده اســت.
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 8ســال پیــش – یعنــی پیــش از آغــاز بحــران اخیــر -ایــن رقــم نصــف مقــدار موجــود بــود.
ً
عمــا امــکان بازپرداخــت وجــود نــدارد .در مرکــز اتحادیــهی اروپــا نیــز وضــع بهتــر از ایــن
نیســت .نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــرای اســپانیا  ،%95ایتالیــا  ،%132فرانســه
 ،%95بلژیــک  ،%106ایرلنــد  ،%109پرتغــال  %130و آلمــان  %85اســت .در چنیــن اوضاعــی،
 1500تریلیــون دالر حبــاب مشــتقات مالــی ،همچنــان رو بــه رشــد اســت .ترکیــدن ایــن حبــاب،
چندیــن برابــر بحــران ســال  2008بــه جهــان آســیب خواهــد رســاند.
ّ
آیــا در چنیــن شــرایطی ،میــزان رشــد ســرمایهگذاری مولــد ،امــکان بازســازی مناســب را بــه
ً
اقتصــاد جهــان خواهــد داد؟ مطلقــا چنیــن نیســت .ارقــام فــوق نشــانگر "موهومــی" بــودن
ســرمایه اســت ( .)Fictitious Capitalاز دهههــای پیــش ،ادغــام شــرکتهای رقیــب در
یکدیگــر ،در تمــام عرصههــا منجــر بــه ظهــور انحصــارات غــول پیکــری شــده کــه گــردش
ســرمایه آنهــا ،از بودجـهی ســاالنه بســیاری از کشــورها پیشــی گرفتــه اســت .ایــن پدیــده باعــث
افزایــش شــدید ســود آنهــا شــده اســت .امــا مشــکل اصلــی آن اســت کــه ایــن ســود ،صــرف
ســرمایهگذاری نمیشــود .مدتهاســت کــه بخــش اعظــم ســود شــرکتها صــرف )1 :خریــد
ســهام خــود ایــن شــرکتها بــه قصــد افزایــش بهــای هــر واحــد ســهم؛  )2پرداخــت ســود
ســهام بیشــتر بــه ســهامداران و  )3احتــکار پــول میگــردد.
احتــکار پــول در "بهش ـتهای مالیاتــی" و خریــد عمــدهی ســهام توســط خــود ســهامداران ،دو
عامــل اصلــی هســتند کــه مانــع ســرمایهگذاری مولــد شــدهاند .بــه ارقــام زیــر توجــه فرماییــد:
در ســال  ،1971نســبت ســرمایهگذاری (یعنــی نســبت انباشــت ناخالــص ســرمای ه ثابــت بــه
مــازاد ناخالــص بنگاههــا) برابــر  %62بــود .امــا ایــن نســبت در ســطح جهــان امــروزه بــه
 %46رســیده اســت .برخــی از "صاحبنظــران" در دهــهی هفتــاد عنــوان میکردنــد کــه بــاال
بــودن نــرخ مالیــات بنگاههــا ،عاملــی اصلــی کاهــش میــزان ســرمایهگذاری اســت .ایــن
"صاحبنظــران" همــان مبلغــان مکتــب شــیکاگو هســتند و خواهــان قطــع کامــل دســت دولــت
در ادارهی اقتصــاد هســتند ( و البتــه همانگونــه کــه دیدیــم ایــن دســت را فرامیخواننــد تــا
بــه موقــع بــه نجــات جنایتــکاران اقتصــادیای بشــتابند کــه از "ســاح کشــتار جمعــی مالــی"
اســتفاده میکننــد و اکنــون در آســتانهی ورشکســتگی قــرار دارنــد) .امــا ایــن ادعــا ،بطالــت
خــود را در عمــل نشــان داد .بعنــوان مثــال ،ســهم مالیــات بنگاههــا در درآمدهــای دولــت فــدرال
ایــاالت متحــده آمریــکا کــه در ســال  1952معــادل  %32بــود ،در ســال  2014بــه  %8/9کاهش یافت.
امــا همانگونــه کــه دیدیــم ،نــه تنهــا نســبت ســرمایهگذاری کاهــش یافتــه اســت ،بلکــه در عیــن
افزایــش ســود ،شــاهد کــم شــدن ظرفیــت تولیــد نیــز بودهایــم .بــه جــدول زیــر توجــه فرماییــد:
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جدول :۱ســهم ســود و ســهم مــزد از درآمد ملی در شــماره از کشــورهای عضــوOECD
سهم سود از درآمد ملی

سهم مزد از درآمد ملی

کشور
یونان

52/4

34/3

آملان

39/3

50/8

ایرلند

50/2

41/1

اسپانیا

43/5

47/2

سوئد

33/2

47/5

انگلستان

37/2

50/2

آمریکا

41/4

53/9

(منبع  :OECDبراساس مازاد ناخالص عملیاتی و پرداخت به شاغلین به نسبت تولید ناخالص داخلی ،آمار فصل اول  .2015با احتساب
مالیات بر تولید ،جمع هر ردیف  100خواهد شد).

ً
ایــن جــدول روشــنگر بســیاری از حقایــق اســت .کامــا روشــن اســت کــه ســهم ســود از درآمــد
ملــی در یونــان ،بیشــتر از بقیــه کشــورهای لیســت اســت .امــا صنــدوق بینالمللــی پــول بــه
شــدت مخالــف بســتن مالیــات بــر بنگاههــا و ثروتمنــدان در یونــان اســت .در نتیجــه بــار مقابلــه
بــا بحــران بــر دوش مــردم خواهــد افتــاد .بــا توجــه بــه رشــد شــدید بیــکاری (حــدود ٪۳۰
کــه نــرخ بســیار باالیــی اســت) ،بســیاری از خانوارهــا تنهــا بــا اســتفاده از حقــوق بازنشســتگی
و دیگــر پرداختهــای دولتــی زندگــی میکننــد .پرداختهایــی کــه تحــت فشــار تروئیــکا،
هرچــه بیشــتر کاهــش خواهنــد یافــت.
ادعــای صنــدوق بینالمللــی پــول را میشــد پذیرفــت اگــر کاهــش مالیــات ،منجــر بــه
ســرمایهگذاری بیشــتر میشــد .امــا همانگونــه کــه گفتیــم گرایــش بــه ســرمایهگذاری بــه
شــدت نــزول یافتــه اســت .جــدول  ۲بهخوبــی ایــن موضــوع را نشــان میدهــد:
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جــدول  :۲ســهم ســود ،ســهم ســرمایهگذاری ،و ســود ســرمایهگذاری
نشــده نســبت بــه تولیــد ملــی (بــه درصــد)
کشور

سهم سود به
درآمد ملی

سهم
رسمایهگذاری
بنگاهها

سهم سود
رسمایهگذاری
نشده

سهم
رسمایهگذاری
درکل اقتصاد

یونان

۵۲/۴

۴/۴

۴۸

۱۱/۶

آملان

۳۹/۳

۱۱/۵

۲۷/۸

۲۰

ایرلند

۵۰/۲

۱۱/۴

۳۸/۸

۱۶/۴

اسپانیا

۴۳/۵

۱۳/۵

۳۰

۱۸/۹

سوئد

۳۳/۲

۱۶/۳

۱۶/۹

۲۳/۳

انگلستان

۳۷/۲

۱۰

۲۷/۲

۱۷/۲

آمریکا

۴۱/۴

۱۰/۲

۳۱/۲

۱۸/۹

ایــن جــدول علــت اصلــی بحــران را نشــان میدهــد %90 .از ســود ،ســرمایهگذاری نمیشــود.
میبینیــم کــه در بقیــه کشــورها نیــز ســهم ســود ســرمایهگذاری نشــده ،بســیار بیشــتر از ســهم
ســرمایهگذاری اســت .یونــان کمــی افراطیتــر اســت .از ایــن هــم بدتــر ،آن کــه بــا وجــود
باالبــودن ســود خالــص بنگاههــا ایــن نقدینگــی در بانکهــای یونــان نگهــداری نمیشــود.
آمــار بانــک مرکــزی یونــان نشــان میدهــد کــه پسانــداز بنگاههــای یونانــی در بانکهــای
یونــان ،در ســال منتهــی بــه آوریــل  ،۲۰۱۵حــدود  ۸میلیــارد یــورو ( ٪ ۴/۵تولیــد ناخالــص
داخلــی) کاهــش داشــت .ایــن خــود بــه معنــی غــارت اســت :حداقــل ســرمایهگذاری بــا نــرخ
بهرهکشــی بــاال ،منجــر بــه ســود قابلتوجهــی میگــردد کــه بــه جــای ســرمایهگذاری ،بــه
بانکهــای خارجــی منتقــل میگــردد.
کمیســیون اروپــا و بانــک مرکــزی اروپــا و صنــدوق بینالمللــی پــول ،دروغ میگوینــد کــه عــدم
رعایــت دســتورالعملها باعــث ایجــاد بحــران گردیــده اســت .درســت برعکــس .رعایــت دقیــق
دســتورالعملها چنیــن فاجعـهای را رقــم زدهاســت .نمــودار  ۳بخشــی از «اشــتباه محاســباتی»
تروئیــکا را نشــان میدهــد:

نمودار شمارۀ – 3تفاوت شدید پیش بینیها و واقعیات

نــرخ بیــکاری دوبرابــر مقــدار پیشبینــی افزایــش یافــت .یونــان در اثــر اجــرای دســتورالعملها،
ً
جمعــا  ٪ ۲۷تولیــد ناخالــص داخلــی خــود را در طــول ۴ســال از دســت داد .تعــداد کارمنــدان
دولتــی بیــش از  ٪ ۳۰کاهــش داشــت .مســتمری بازنشســتگیها تــا  ٪ ۴۸کاهــش یافتهاســت.
از متوســط دســتمزدها  ٪ ۳۷کاســته شدهاســت .در طــول  ۴ســال گذشــته ،بیــش از  ۳میلیــون
نفــر بــه زیــر خــط فقــر رانــده شــدهاند (حــدود  ٪ ۳۰جمعیــت).
اینــک بــا توافــق اخیــر بیــن یونــان و اتحادیــه اروپــا ،صنــدوق خصوصیســازی کــه پــس از
ً
انتخــاب ســیریزا در ژانویــه  ۲۰۱۵عمــا تعطیــل شــده بــود ،اینــک دوبــاره فعــال گردیدهاســت.
در لیســت فــروش ایــن صنــدوق ،عناویــن و ردیفهایــی دیــده میشــود کــه بــه معنــای چــوب
حــراج زدن بــه خــاک یونــان و حــق حاکمیــت ملــی ایــن کشــور اســت:
•استادیومهای المپیک
•فرودگاه بینالمللی آتن
• ۳۷فرودگاه منطقهای
•بندر پیرائوس و  ٪ ۱۰۰سهام  ۱۱بندر دیگر
•تعداد بسیار زیادی اسکله
•مناطق توریستی
ً
•مستغالت دولتی مخصوصا در جزایر زیبا
•چشمههای آب گرم کشور
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•هتلهای دارای ارزش تاریخی و فرهنگی در مناطق جذاب
و در پایــان شــرکت انــرژی عمومــی  S-Aکــه در واقــع انــرژی موردنیــاز  ٪ ۸۰جمعیــت
را تولیــد میکنــد.
ایــن گــروه از امــوال عمومــی نیــز در انتظــار نوبــت بعــدی حــراج قــرار دارنــد :یــک
شــرکت واردکننــده گاز ،ســه شــرکت پاالیــش نفــت ،شــرکت آب آتــن ،شــرکت پســت
 ،ELTAبیــش از  ۷۰۰کیلومتــر جــاده ،شــرکت حمــل و نقــل ریلــی و اتوبــوس و چنــد
شــرکت بــزرگ دولتــی دیگــر.

سیریزا :از شعار تا عمل
جبهــهی ســیریزا کــه مجموعــهای اســت از نیروهــای ملیگــرا ،دموکــرات و چــپ ،پــس از
ســالها تــاش ،در ژانویــه  ۲۰۱۵بــا یــک برنامــه مترقــی و بــا بــه دســت آوردن حــدود ٪ ۴۰
آرا ،موفــق بــه تشــکیل دولــت شــد .رئــوس برنامــه ایــن جبهــه در انتخابــات چنیــن بــود:
1.1ممیــزی و رســیدگی بــه وضعیــت بدهــی عمومــی و مذاکــره مجــدد پیرامــون موعــد پرداخت
بهــره و تعلیــق پرداختهــا تــا احیــای مجــدد اقتصــاد و بازگشــت رشــد و اشــتغال.

اقتصاد

1212استفاده از ساختمانهای دولت،بانکها و کلیسا جهت اسکان بی خانمانها.
1313افتتاح ناهارخوریها در مدارس دولتی و ارائه صبحانه و ناهار رایگان به کودکان.
1414ارائه امکانات و خدمات بهداشتی رایگان به بیکاران،بی خانمانها وافراد کم درآمد.
 1515کمک مالی تا %۳۰پرداختهای رهنی به خانوادههای فقیری که توانایی پرداخت ندارند.
1616افزایــش سوبســیدها بــرای بیــکاران .افزایــش حمایتهــای اجتماعــی بــرای خانوادههــای
تــک سرپرست،ســالمندان،معلولین و خانوادههــای بــدون درآمــد.
1717کاهش مالیات بر کاالهای اساسی.
1818ملی کردن بانکها.
1919ملــی کــردن کمپانیهــای (تاسیســاتی،خدماتی)غیر دولتــی در بخشهــای اســتراتژیک
بــرای رشــد کشــور(راه آهنهــا ،فرودگاههــا ،پســت و آب).
2020اولویت دادن به انرژیهای تجدید پذیر و محافظت از محیط زیست.
2121دستمزد برابر برای زنان و مردان.

2.2تقاضــا از اتحادیــه اروپــا جهــت تغییــر نقــش بانــک مرکــزی اروپــا بــه گونـهای کــه دولتهــا
و برنامههــای ســرمایهگذاری در بخــش عمومــی را تامیــن مالــی کنــد.

2222محدود کردن استخدام مشروط و حمایت از قراردادهای دائم.

3.3افزایش مالیات بر درآمد تا  %۷۵برای تمام درآمدهای بیش از  ۵۰۰۰۰۰یورو.

2323گسترش حمایت از کار و دستمزد کارگران نیمه وقت.

4.4تغییر قوانین انتخاباتی به یک نظام تناسبی ـ سهمیهای.

2424اعاده قراردادهای کار جمعی.

5.5افزایش مالیات کمپانیهای بزرگ تا سطح میانگین در اروپا.

2525افزایــش بازرســی کار و الزامــات بــرای کمپانیهایــی کــه در مناقصههــای قراردادهــای
دولتــی شــرکت میکننــد.

6.6اعمال مالیات بر معامالت و نقل و انتقاالت مالی و اعمال مالیات ویژه بر کاالهای لوکس.
7.7ممنوع کردن کلیه مشتقات مالی سفته بازانه و قماری.
8.8الغای امتیازات مالی کلیسا و صنعت کشتی سازی.
9.9مبارزه با اقدامات محرمانه بانکها و فرار سرمایه به خارج.
1010کاهش شدید هزینههای نظامی.
1111افزایــش میــزان حداقــل دســتمزد بــه ســطح قبــل از کاهــش هزینههــا و اقدامــات
ریاضتــی ۷۵۰،یــورو در مــاه.
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2626اصالحــات قانونــی جهــت تضمیــن جدایــی دولــت از کلیســا و حمایــت از حــق
آموزش،مراقبتهــای بهداشــتی و دفــاع از محیــط زیســت.
2727برگزاری رفراندوم پیرامون معاهدات و توافقات با اروپا.
2828الغــای امتیــازات اعضــای پارلمــان .لغــو مصونیــت قضایــی وزرا و دادن مجــوز بــه دادگاههــا
جهــت اقامــه دعــوی علیــه اعضــای دولــت.
2929غیــر نظامیکــردن گارد ســاحلی و نیروهــای ویــژه ضــد شــورش .منــع پلیــس از اســتفاده از
ماســک و ســاح گــرم در تظاهراتهــا .تغییــر دورههــای آموزشــی بــرای پلیــس بــه گون ـهای
کــه موضوعــات اجتماعــی نظیــر مهاجرت،مــواد مخــدر و عوامــل اجتماعــی برجســته گــردد.
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3030تضمین رعایت حقوق بشر در مراکز نگهداری مهاجران.
3131تسهیل فرآیند بهم پیوستن خانوادههای مهاجر.
3232مجــازات زدایــی از مصــرف مــواد مخــدر بــه نفــع مبــارزه بــا قاچــاق مــواد مخــدر و افزایــش
تامیــن مالــی و ســرمایهگذاری روی مراکــز تــرک اعتیــاد.
3333تعیین و تنظیم حق اعتراض و مخالفت از روی وجدان در قانون.
3434افزایــش ســرمایهگذاری در زمینــه بهداشــت عمومــی تــا ســطح میانگیــن اروپا(.میانگیــن
اروپــا ۶درصــد GDPاســت و در یونــان ۳درصــد).
3535حذف پرداخت از سوی شهروندان برای دریافت خدمات بهداشتی ملی.
3636ملی کردن بیمارستانهای خصوصی .حذف مشارکت خصوصی در نظام بهداشت ملی.
3737بیــرون کشــیدن نیروهــای نظامــی یونــان از افغانســتان و بالــکان .هیــچ ســرباز یونانــی
نبایــد خــارج از مرزهــای ما(یونــان) حضــور داشــته باشــد.
3838حــذف و الغــای همــکاری نظامــی بــا اســرائیل.حمایت از تشــکیل دولــت فلســطینی درون
مرزهــای ســال .۱۹۶۷
3939مذاکره پیرامون یک توافق متعادل و پایدار با ترکیه.
4040بستن تمام پایگاههای نظامی خارجی در یونان و خروج از ناتو.
بالفاصلــه پــس از انتخابــات ،کارزار ســنگینی در اتحادیــه اروپــا بــه راه افتــاد تــا هرآنچــه ممکــن
اســت ،دولــت جدیــد یونــان را تضعیــف نمایــد .تمامــی مقامــات ارشــد کشــورهای قدرتمنــد بیپــرده
ابــراز داشــتند کــه انتخــاب ســیریزا هیــچ تأثیــری بــر توافقــات بــا دولتهــای دســت راســتی قبلــی
نداشــته و اراده مــردم هیــچ نقشــی در تغییــر خــط مشــی اتحادیــه اروپــا نخواهــد داشــت!

اقتصاد

پاســخ  ٪ ۶۲مــردم «نــه» بــود .ایــن رفرانــدوم در تاریــخ  ۵جــوالی اجــرا شــد .امــا فــردای
آن روز در یــک چرخــش  ۱۸۰درجــهای باورنکردنــی ،شــخص آلکســی ســیپراس ـ رهبــر
ســیریزا ـ فرماندهــی جریانــی را بــه دســت گرفــت کــه مطیعانــه تســلیم خواســتههای اتحادیــه
اروپــا گردیــد و بدینترتیــب مــردم را بــه مســلخ «اصالحــات» یــا بــه عبــارت دیگــر «حــراج
ً
کشــور» هدایــت نمــود .گرایــش راســت در ســیریزا پیــروز شــد و تقریبــا تمامــی مفــاد برنامــه
پیروزیبخــش ســیریزا را زیرپــا نهــاد .در واقــع بایــد گفــت کودتــای آرام کشــورهای قدرتمنــد
اروپــا پیــروز شــد .تمامــی صاحبنظــران اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه «کمــک»  ۸۶میلیــارد
یورویــی جدیــد اتحادیــه اروپــا کــه حتــی یــک یــوروی آن نصیــب دولــت یونــان نشــده و تمامــی
بابــت اصــل و فــرع بدهیهــای قبلــی بــه بانکهــا و دولتهــای اروپــا برخواهدگشــت بــه معنــای
فروپاشــی کامــل اقتصــاد یونــان و از دســت رفتــن حــق حاکمیــت ملــی دولــت و مــردم خواهــد بود.
شــکی وجــود نــدارد کــه ایــن برنامــه قابــل اجــرا نیســت و بدهیهــای یونــان هی ـچگاه تســویه
نخواهــد شــد .امــا از دیــد رهبــران کشــورهای قدرتمنــد اروپــا ،ایــن امــر اجتنــاب ناپذیــر اســت.
چــرا کــه از یــک ســو بــا اعمــال ایــن روش ،موانــع جــدی بــر ســر راه پیــروزی جنبشهــای
مردمــی مشــابه ســیریزا در دیگــر کشــورهای جنــوب اروپــا (ماننــد جنبــش «پودومــوس»
در اســپانیا) بــرای قدرتگیــری ایجــاد خواهــد شــد و از ســوی دیگــر «آزمایشــگاه» یونــان،
نهاییتریــن حــدود خصوصیســازی ،مقــررات زدایــی ،کاهــش دســتمزدها ،افزایــش مالیــات
مزدبگیــران ،کاهــش شــدید مالیــات بنگاههــای ثروتمنــد و دوشیدهشــدن ضعیفتریــن طبقــات
و اقشــار مــردم را نشــان خواهــد داد.
اگــر ســیریزا همچنــان بــر اجــرای توافــق جدیــد پافشــاری نمایــد و نخواهــد کــه از بازپرداخــت
بدهیهــا ســرباز زنــد ،چــه بــا روشهــای دموکراتیــک ماننــد انتخابــات قبــل یــا ســر موعــد و
چــه بــا روشهــای غیردموکراتیــک ماننــد کودتــای جنــاح راســت ،حکومــت را واگــذار خواهــد کــرد.

یورو یا دراخما؟

ســیریزا در طــول شــش مــاه پــس از تشــکیل دولــت ،تمــام تــاش خــود را انجــام داد تــا بــه
توافقهایــی بــا اتحادیــه اروپــا دســت یابــد کــه میانگیــن برنامههــای اعــام شــده خــود و
ً
طلبــکاران باشــد .در تاریــخ  ۲۶ژوئــن ،هنگامیکــه نهایتــا آلمــان اولتیماتومــی را بــه یونــان
اعــام نمــود کــه یــا شــرایط تروئیــکا را بپذیــرد یــا بــا قطــع کمکهــای اضطــراری بانــک
مرکــزی اروپــا ،بــا تعطیلــی کامــل بانکهــای یونــان رو ب ـهرو گــردد ،ســیریزا بالفاصلــه اعــام
رفرانــدوم نمــود.

در تاریــخ  12نوامبــر ســال جــاری ،اولیــن اعتصــاب سراســری یونــان بــا حمایــت هــر دو
ســندیکای عمومــی بخشــهای دولتــی و خصوصــی همــراه بــا راهپیمایــی و درگیــری بــا پلیــس
آغــاز شــد .معنــی ســادهای در پشــت ایــن اتفــاق نهفتــه اســت :مبــارزۀ مــردم بــرای بهبــود
وضعیــت زندگــی خــود ادامــه دارد .دولــت ســیریزا از ایــن اعتصــاب پشــتیبانی کــرده اســت تــا
قــدرت چانــه زنــی خــود را بــا اتحادیــۀ اروپــا بــاال ببــرد .تــداوم ایــن مبــارزه در آینــدۀ نزدیــک،
شــکاف سیاســی احــزاب و طبقــات را تعمیــق خواهــد کــرد و دولــت ســیریزا را یــا بــه ســرازیری
شکســت و یــا بــه تقویــت بــاور ضــرورت خــروج از حــوزۀ یــورو ســوق خواهــد داد.

در ایــن رفرانــدوم ،مــردم یونــان میبایســتی بــه ایــن ســوال پاســخ دهنــد کــه آیــا پیشــنهادات
ســنگین ،مخاطــره آمیــز ،غیرقابــل اجــرا و خفتبــار اتحادیــه اروپــا را میپذیرنــد یــا خیــر؟

آیــا بازگشــت بــه دراخمــا (واحــد پــول یونــان قبــل از ورود بــه حــوزۀ یــورو) راه ل مشــکل بدهــی
و یــا بهبــود اوضــاع اقتصــادی یونــان خواهــد بــود؟ پاســخ منفــی اســت.
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