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مهمتریـن رویدادهـای تأمیـن اجتماعی و رفـاه و سیاسـتگذاری در 
آوریـل 2019 

تاکیـد اتحادیـه بین المللی تامیـن اجتماعـی)ISSA( : بیمه درمانـی، حقی برای 
همـه کارگران

 بـه بهانـه روز جهانـی بهداشـت در هفتـم آوریـل، اتحادیـه بین المللـی تامیـن 
اجتماعی)ISSA( نقش نهادهای تامین اجتماعی را در پیشـبرد یک هدف مشـخص 

جهانـی یعنـی »سـالمت برای همـگان« برجسـته و تاثیرگذار دانسـت. 

بنـا بـه گـزارش ایـن نهـاد، جامعـه تامیـن اجتماعـی در سـطح جهانـی از طریق 
متخصصان و کارشناسـان خـود و نیز اعضای اتحادیـه بین المللی تامین اجتماعی، 
می توانند سـامت، بهداشـت و نظام هـای مراقبت بلندمـدت را بـرای کارگران و 
بیمه شـدگان افزایش دهند. این اتحادیه تاکید کرد که پوشـش سـامت فراگیر 

و حمایـت اجتماعی، سـتون های نابـودی فقر و نابرابری اسـت؛
 

اهدافـی کـه با ابعاد برنامه توسـعه پایدار و اهـداف آن می توان بدان دسـت یافت 
و از ایـن طریـق، مـی توان خـالء موجـود در  اهداف ده گانه اصلـی تامین اجتماعی 

را  در بخـش سـالمت رفع کرد.

رویکردهـای خالقانـه و اقدامـات مثبـت در پاسـخ به مشـکالت بخش سـالمت، 
عناصـر مهـم و تمام و کمال اتحادیه  بین المللی تامین اجتماعـی و کار اصلی اعضای 

این نهاد اسـت.

مارسـلو ابیرامیـا کائتانو، ریاسـت جدید اتحادیه بین المللی تامیـن اجتماعی در این 
خصـوص گفـت: »مـا اعتـال و پیشـرفت در تامین اجتماعـی برای تامین پوشـش 

خدمـات سـالمت برای همـگان را پیگیـری می کنیم«.1

 اتحادیـه بین المللـی تامیـن اجتماعی به تازگـی به انجام برنامه »مشـارکت جهانی 

1- https://www.issa.int/en_GB/-/issa-promoting-world-health-day 
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در حمایـت اجتماعـی فراگیـر« تـا سـال 2030 متعهـد شـده اسـت. این نهـاد از 
طریق کمیسـیون فنی بیمه بیماری و مراقبت پزشـکی، گزارشـی را درباره مراقبت 
سـالمندی در محـل و بـه شـکل بلندمـدت در گردهمایی کمیسـیون های فنی که 
در 26 و 27 ژوئیـه در شـهر ژنـو سـوئیس برگـزار می شـود، منتشـر خواهد کرد. 
ایـن گـزارش همچنین به طـور تفصیلـی در گردهمایی جهانی تامیـن اجتماعی که 
در روزهـای 14 تـا 18 اکتبر سـال 2019 در بروکسـل برگزار خواهد شـد، همراه 
بـا بخش جدید مربوط به سـالمت در کتـاب »راهنمای اتحادیـه بین المللی تامین 
اجتماعـی در خصـوص ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات« منتشـر خواهد شـد. این 
گزارش هـا مـی تواند به کشـورهای مختلف جهان در حـوزه تامین اجتماعی کمک 
کنـد تـا بتواننـد خدمـات بهداشـت و سـالمت خـود را بـرای کارگـران مطابق با 

معیارهـای جهانـی در این حـوزه ارائه دهند. 

افزایش مستمری های کارگران در استونی
کمیتـه تخصصـی بیمه هـای اجتماعی اسـتونی در مـاه آوریل سـال 2019 تصمیم 
گرفـت کـه حقـوق و مزایـای بیـش از 350 هـزار نفر کارگـر را در این کشـور به 
نحـو محسوسـی افزایـش دهد. بـا انجـام ارزیابی و شـاخص گذاری مجـدد، میزان 
مسـتمری های کارگران اسـتونی دوباره بیش از هشـت درصد افزایـش یافت. این 
افزایش نه تنها مربوط به مسـتمری سـالمندان و بازنشسـتگان است بلکه کارگران 
فاقـد توانایـی کار یـا از کارافتاده را نیـز در برمی گیرد. حقوق و مزایـای بازماندگان 

نیـز طبق ایـن تصمیم افزایـش یافت.

خانـم مرلـه سـومیل- النما1 ، مشـاور کمیته بیمه اجتماعـی در این کشـور در این 
خصـوص می گویـد: »مسـتمری های افـراد بـر اسـاس سـوابق کارشـان محاسـبه 

می شـود و افزایش هـا پـس از ارزیابـی دوبـاره بسـیار زیـاد خواهـد بود.«

او اضافـه کـرد که رشـد مسـتمری ها برپایه انـواع خدمات مسـتمری خواهد بود. 
برای مثال میانگین مسـتمری کارگری که 44 سـال سـابقه در خدمات مسـتمری 

دارد، از 446 یـورو بـه بیـش از 483 یورو افزایـش خواهد یافت.

ارزش  شـاخص های مسـتمری در اسـتونی ، حـدود 80 درصـد بـر پایـه میـزان 
1- Merle Sumil-Laanemaa 
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مالیات اجتماعی در سـال گذشـته اسـت و 20 درصد مابقی آن براسـاس تغییرات 
شـاخص قیمت برای مصرف کننده اسـت. امسـال ارزش این شـاخص ، حدود دو 
یـورو افزایـش یافـت. بـا ارزیابی دوبـاره میزان مسـتمری ها، مقدار کل مسـتمری 
پایـه بیـش از 191 یـورو اسـت و ارزش خدمـات جانبـی مسـتمری ها در حـدود 
یکسـال حـدود هفـت یـورو اسـت.1 ارزش میزان مسـتمری عمومی و ملـی نیز از 

حـدود 189 یـورو بـه بیـش از 205 یـورو افزایش یافته اسـت.

ایـن مالک ها و شـاخص های ارزیابی مجـدد از ابتدای آوریل 2019 مورد اسـتفاده 
قـرار گرفته اسـت. رشـد میـزان مسـتمری کارگـران بـا اسـتفاده از شـاخص های 
جدیـد توسـط کمیتـه بیمه هـای اجتماعی محاسـبه خواهد شـد . به طـور کلی در 
این صندوق میزان مسـتمری های کارگران براسـاس میـزان دریافتی آنها و تطبیق 
آن بـا نیازهـای کارگـران و نیـز سـوابق شـغلی آنها صـورت می گیرد تـا بتواند از 
نیروهـای کار ایـن جامعـه در ادوار مختلف زندگـی و در برابر حـوادث، حفاظت و 

حمایت کند.

گزارش سـازمان ملـل: عدم کفایت خدمـات تامیـن اجتماعی برای 
سـالمندان در هند

نتایج یک مطالعه که توسط مرکز تحقیقات و مشاوره سالمندی سازمان ملل متحد2   
انجام شده است، نشان می دهد که افرد وابسته به تامین اجتماعی در کشور هند، در 

خصوص حمایت مالی و اجتماعی خویش دچار نگرانی  هستند.

طبـق ایـن مطالعه حدود 52 درصد از پاسـخگویان از جامعه نمونـه ده هزارنفری 
مـورد بررسـی، گفته انـد کـه از منزلـت و وضعیـت عمومـی طرح هـای تامیـن 
اجتماعـی برای سـالمندان در این کشـور رضایـت ندارند. یافته هـای این مطالعه 
نشـان می دهـد یک چهارم پاسـخگویان یعنـی حـدود 27 درصد بـه فرزندان و 
خویشـاوندان نزدیک خـود برای تامین مالی زندگی محتاج هسـتند، در حالی که 

1- https://news.err.ee/925827/pensions-of-350-000-in-estonia-increase-8-4-
on-monday 
2- Agewell Research and Advocacy Centre for the United Nations 
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حـدود 16 درصد از پاسـخگویان به دیگران وابسـته هسـتند.

طبق این گزارش، بیش از 55 درصد از پاسخگویان معتقدند که تمهیدات مناسبی 
برای حمایت و تامین مالی افراد سالمند در این کشور وجود ندارد.

در قسـمت نتایـج، ایـن مطالعـه به مـا می گویـد کـه: »در حالی که بیـش از 58 
درصد از پاسـخگویان با این موضوع که طرح های مسـتمری سـالمندی به خوبی 
در هنـد کار می کنـد، مخالفنـد، حـدود 37 درصـد از پاسـخگویان می گویند که 
بـه عقیده آنهـا طرح های مزایای ازکارافتادگی، مشـخصاً برای سـالمندان در هند 
رضایت بخـش نیسـت. حدود 61 درصد از پاسـخگویان نیز می گوینـد که آنها از 

طرح هـای تامیـن و حمایت مالی برای سـالمندان در هند راضی نیسـتند«.

تامین اجتماعی و تامین مالی با یکدیگر پیوند متقابل دارند. تامین اجتماعی سالمندان 
یک مقوله خانوادگی محسوب می شود چراکه بیشتر افراد در دوران سالمندی با 
فرزندان خود زندگی می کنند. با افزایش سریع جمعیت سالمندان در هند و تغییر 
سناریوهای اجتماعی و اقتصادی، نگرانی ها در خصوص سالمندان و وضعیت معیشت 

و زندگی آنها به موضوع اصلی طرح های تامین اجتماعی در هند بدل شده است.

برنامه های تامین اجتماعی در هند به طور کلی اقدامات و ابتکاراتی را برای سالمندان 
از قبیل مستمری بازنشستگی، مستمری خانوار، مستمری بیوه گی، مستمری سالمندی، 
بیمه خدمات بهداشتی و درمانی یا بیمه سالمت، مزایای خدمات پزشکی، مزایای از 
کارافتادگی و  پاداش ها را تحت پوشش می دهد. این مطالعه نشان می دهد که 77 
درصد از مردان سالمند و 50 درصد از زنان سالمند از خدمات مختلف به شکل  
تامین اجتماعی بهره می برند. با این حال 53 درصد از پاسخگویان سالمند این موضوع 
را که از مزایای طرح های تامین اجتماعی بهره می برند، سخت و دشوار می دانند و 
حدود 79 درصد از آنها معتقدند این طرح ها برای برطرف کردن نیازهای آنان کافی 
نیستند. اکثر سالمندان بی سواد هستند و به طور جزئی یا کلی برای نیازهای اقتصادی 
خود به دیگران وابسته هستند و این موضع نیز روی بهره مندی از مزایای تامین 

اجتماعی اثر منفی می گذارد. 
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هیمونشـو راث1  پایه گـذار موسسـه »بنیاد سـالمندی«، می گوید: »سیاسـت های 
دولتـی و هنجارهـای اجتماعـی ما، همتـراز با تامیـن اجتماعی در دوره سـالمندی 
نیسـت. شـرایط طرح های تامیـن اجتماعی بسـیار نگران کننده اسـت. دولت باید 
روی طرح هـای تامیـن اجتماعـی تمرکـز کنـد و نیازهای متغیر جمعیـت فزاینده 
افـراد سـالمند را مدنظـر قـرار دهـد. مشـاهده شـده اسـت کـه بـه رغـم وجود 
چندیـن طـرح تامین اجتماعی و سـقف های حمایت اجتماعی در سـطوح مختلف، 
بیشـتر سـالمندان به ویژه سـالمندان باالی 80 سـال به دلیل موانع بسـیار از قبیل 
فقـدان تسـهیات حمل و نقل، نداشـتن افراد مراقـب یا همراه و نیـز عدم آگاهی 
نسـبت بـه  طرح هـای موجـود بـرای رفاه افـراد سـالمند،  به حـد کافی قـادر به 

بهره منـدی از این مزایا نیسـتند.«2 

بر اساس یافته ها و مشاهدات این مطالعه، بنیاد سالمندی توصیه کرده است که دولت 
پوشش حداکثری را برای طرح های موجود تامین اجتماعی و نیز طرح های جدید در 
آینده در نظر بگیرد. این موسسه همچنین توصیه می کند که باید تسهیالت و امکانات 
مراقبت سالمت نیز به خصوص در نواحی روستایی و نیمه شهری برای سالمندان 
تامین شود. مستمری سالمندان باید به شکل مقایسه ای و به روز، هزینه های فزاینده 
زندگی را پوشش دهد و تمهیداتی برای افزایش دریافت مالیات از ثروتمندان در نظر 
گرفته شود. همچینن باید مشوق های مالیاتی برای افراد جوان تر در نظر گرفته شود تا 

آنها را تشویق به مراقبت از افراد وابسته و سالمند کند.

این بنیاد همچنین توصیه می  کند که باید تسهیالت و تمهیداتی برای کمک های مالی 
برای افرادی که دارای والدین وابسته به آنها هستند، در جهت استخدام در بخش 
دولتی به کار گرفته شود. در نهایت باید نوعی از مشوق مالی برای ایجاد شبکه از 
مراقبان و افراد نگه دارنده برای سالمندان شکل گیرد تا به افراد سالمندان در تنهایی 

زندگی کمک کنند.

1- Himanshu Rath 
2- https://socialprotection.org/discover/news/social-security-elderly-inade-
quate-india-un-report 
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مصـر: قطـع یارانـه  سـوخت درهمزمـان با تکمیـل اجـرای برنامه 
)IMF(صنـدوق بین المللـی پـول

دولت راست گرا و نظامی مصر اعالم کرد که یارانه اکثر تولیدات مرتبط با انرژی را 
 )IMF(قطع کرده است. این موضوع در ابتدای ماه آوریل توسط صندوق بین المللی پول
اعالم شد و طبق آن، دولت مصر در نامه ای این اقدام را در جهت هماهنگی با برنامه 
سه ساله صندوق بین المللی پول صورت داده است تا در ازای آن مبلغ 12 میلیارد 

دالر از این صندوق وام بگیرد.

این  قطع و کاهش یارانه به معنی افزایش قیمت سوخت برای مصرف کنندگان 
گازوئیل، دیزل، نفت سفید، نفت سیاه و سایر سوخت ها خواهد بود و فشار اصلی آن 

روی زندگی مردم عادی و کارگران مصر خواهد افتاد.

نامه وزیر اقتصاد مصر و رئیس بانک مرکزی این کشور مشتمل بر اجرای برنامه 
صندوق بین المللی پول است و پس از پرداخت پنجمین قسمت از شش قسمت وام 

منتشر شده است1. 

ایـن برنامه جدیـد دریافت وام از صندوق بین المللی پول در سـال 2016 شـروع 
شـد و طبق آن صندوق بین المللی پول پرداخت وام به کشـور مصر را مشـروط و 
مقیـد به انجام مجموعـه ای از برنامه های اقتصـادی ریاضتی در این کشـور کرده 
اسـت که به شـدت مورد اعتراض مردم و کارگران اسـت؛ برنامه هایی که شـامل 
کاهـش شـدید ارزش پـول مصر)پونـد مصر( اسـت و همچنین مالیات بـر ارزش 
افـزوده را بـرای مصرف کننـدگان و مـردم عـادی افزایـش خواهد داد. اسـتدالل 
طرفـداران ایـن برنامـه نئولیبرالی بر این اسـت که اجرای این سیاسـت های مورد 
توصیـه صنـدوق بیـن المللی پـول، موجب ثبات و رشـد اقتصاد مصر خواهد شـد 
امـا اجـرای ایـن برنامه تحمیلـی در عمـل، موجب سـقوط میلیون ها نفـر از مردم 
مصـر بـه فقـر و فاکت، گسـترش نابرابـری  و تحمیل محدودیت های شـدید بر 

زندگـی و معاش مردم عادی شـده اسـت.

1- https://www.reuters.com/article/us-egypt-economy-imf/egypt-to-slash-fu-
el-subsidies-as-it-nears-end-of-imf-program-idUSKCN1RI032 
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قیمت سوخت در مصر طی سه سال گذشته به شکل مرتب و صعودی افزایش یافته 
است. فرآورده های سوختی بیشتر برای تولید برق و نانوایی ها در مصر مورد استفاده 
قرار می گیرد که مورد نیاز مردم عادی است. نکته جالب توجه آن است که این 
برنامه تحمیلی از سوی صندوق بین المللی پول، تنها شامل قطع یارانه این بخش ها 

نیست و حوزه های دیگر زندگی مردم را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.

دولت در نامه اش به صندوق بین المللی پول گفته است که پس از نزدیک کردن قیمت 
سوخت به قیمت بین المللی که مشخص نیست مرز آن تا کجاست، سازوکارهایی 

مشابه را برای قیمت سایر کاالهای تولیدی به کار خواهد بست.

دولت متذکر شده است که برنامه هایی برای محافظت در برابر این شوک های قیمت 
سوخت دارد اما هیچ جزئیاتی از این برنامه ها اعالم نشده است و تا کنون نیز دولت 
مصر از اجرای هرگونه برنامه حمایتی از مردم و کارگران در برابر این شوک ها سرباز 
زده است. در کنار این موضوع، صندوق بین المللی پول نیز به دولت مصر توصیه 
کرده است نسبت به استفاده از ابزارهای مالی توام با هزینه های بعدی مراقب باشد و 
جانب احتیاط را در پیش بگیرد؛ به عبارت دیگر این صندوق از دولت مصر خواسته 

است هیچ حمایتی از مردم در مقابل این شوک ها انجام ندهد.

از زمان دریافت وام از صندوق بین المللی پول، دولت مصر به شدت زیر فشار بدهی 
خارجی قرار گرفته است. در نامه جدید ارسالی، دولت مصر مدعی شده است که 
می خواهد کل بدهی خود را از 86 درصد تولید ناخالص داخلی)GDP( در حال حاضر 
به 76 درصد تولید ناخالص داخی در سال 2023 کاهش دهد.  میزان بدهی دولت 

مصر در سال 2018 حدود 93 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود.

همچنین دولت مصر متعهد شده است که کلیه بدهی های معوقه شرکت عمومی نفت 
مصر)EGPC( را که مالکیت دولتی دارد، بپردازد. این بدهی ها تا ماه ژوئن سال 2018 

بالغ بر یک میلیارد دالر بوده است.

صند.وق بین المللی پول و دولت نظامی عبدالفتاح السیسی، دیکتاتور مصر در این سال ها 
همکاری تنگاتنگ و صمیمانه ای با یکدیگر در اجرای برنامه موسوم به »اصالحات 
اقتصادی« داشته اند. با این حال این برنامه ها فشار روزافزونی را بر مردم مصر وارد 
کرده است و وضعیت رفاهی مردم در این کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه عمالً بر 

میزان فقر و نابرابری در این کشور افزوده شده است.
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افزایش مستمری کارگران در آلمان
کابینه دولت فدرال آلمان، دستور وزارت کار و امور اجتماعی این کشور برای افزایش 

قابل توجه مستمری کارگران و نیروهای کار به شکل سالیانه تایید و ابالغ کرد. 

ایـن کابینـه تاییـد کرد کـه میـزان مسـتمری های کارگـران و نیروهـای کار به 
شـکل سـالیانه بایـد افزایـش یابـد و افزایـش آن، بـر اسـاس تغییـر و تحـوالت 
دسـتمزدی صورت گیرد. این افزایش مسـتمری منطقه به منطقـه متفاوت خواهد 
بـود و براسـاس نیازهـای اولیه کارگـران و خانواده هـای آنها به معـاش، خوراک، 

پوشـاک، بهداشـت، درمان، آموزش و مسـکن اسـت.

هوبرت هیل، وزیر کار و امور اجتماعی آلمان اعالم کرد که این افزایش در میزان 
مستمری های کارگران، »یک تحول مثبت و فوق العاده« است.

بازنشستگان و مستمری بگیران حدود 50 درصد از مردم آلمان را در بر می گیرند. در 
آلمان افزایش مستمری ها معموالً یک فرآیند  خودکار است که اساساً از خالل میزان 
هزینه های سالمت و افزایش هزینه های زندگی و تحوالت دستمزدی تعیین می شود.1 

رسانه های محلی آلمان گزارش داده اند که این افزایش سالیانه مستمری ها چیزی 
معادل 11 میلیارد یورو هزینه در برخواهد داشت یعنی معادل بیش از 12 میلیارد دالر.

از زمان اتحاد دو آلمان شرقی و غربی در سال 1990، میزان مستمری ها و مزایای آن 
در آلمان شرقی به بخش غربی بسیار نزدیک شده است و دولت سعی دارد همواره 
برابری را بین این دو برقرار کند. طبق برآوردها میزان مستمری ها در سال 2024 

در آلمان به تدریج به یک سطح همسان در دو بخش غربی و شرقی خواهد رسید.

1- http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/30/c_138025502.htm
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انتخابات اسپانیا: بازگشت به سیاست اجتماعی 
انتخابـات سراسـری اسـپانیا در روز 28 آوریـل برگـزار شـد و بـا 
پیـروزی نسـبی حـزب سوسیالیسـت کارگـران اسـپانیا )PSOE( به 
پایـان رسـید؛ هرچند ایـن حزب بـدون ائتالف با احـزاب کوچک و 
بـه تنهایـی نمی تواند دولـت و کابینه را تشـکیل دهـد. انتخابات ماه 
آوریل اسـپانیا در شـرایطی برگزار شـد که در چندسـال اخیر، اکثر 
کشـورهای قـاره اروپا و حوزه یورو به سـمت و سـوی سیاسـت های 
دسـت راسـتی و تسـلط احـزاب راسـت گرای افراطـی تمایـل پیـدا 
کرده انـد. برخـالف ایـن روند عمومـی و غالب، به نظر می رسـد در 
انتخابات سراسـری اسـپانیا، احـزاب متمایل به اجرای سیاسـت های 

اجتماعی توانسـتند پیروز شـوند. 

بـا ایـن وصف، پرسـش اصلـی آن اسـت که چـرا این کشـور در 
انتخابات اخیر خود توانسـت مسـیر نسـبتاً متفاوتی را در قیاس با 
بیشـتر کشـورهای اروپایی بـرود؟ آیا این شـکل از بازگشـت به 
سیاسـت های اجتماعی، در جغرافیای سیاسـی و اقتصادی اتحادیه 
اروپایـی و سیاسـت های داخلـی مسـلط در ایـن کشـور قـادر به 

گشـودن مسـیری تازه اسـت یا نه؟

در پاسـخ بـه این سـواالت اساسـی و نیز بـه دلیل وجـوه منحصر به 
فـرد انتخابـات اخیر کـه در زمینه سیاسـت های حوزه رفـاه و تامین 
اجتماعـی نیز موثر اسـت، ما مهمتریـن اتفاق ماه آوریـل را انتخابات 
اسـپانیا و نتایـج آن ارزیابی کرده ایم. در تحلیل ایـن واقعه و پیروزی 
حزب سوسیالیسـت کارگـران در انتخابـات، در ابتدا سـعی خواهیم 
کـرد تحلیلی از پیش زمینه اقتصادی، سیاسـی و نیـز روندهای حاکم 
بـر سیاسـت های اجتماعـی و رفاهـی اسـپانیا در دو دهه اخیـر ارائه 
دهیم. سـپس مقالـه »پارادوکس بدهـی یا چگونه از ریاضـت دوباره 
جلوگیـری کنیـم؟« کـه بـه طور مشـترک توسـط خورخه اوکسـو 
)اسـتاد دانشگاه کاسـتیامانکای اسـپانیا( و ناچو آلوارز) استاد دانشگاه 

ژه
ویـ

ده 
نــ

رو
پ
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اتونومـوس مادریـد( نوشـه شـده، بـه طـور کامل ترجمه و ضمیمه شـده اسـت تا 
تحلیـل عمیق تری از وضعیت اسـپانیا در چندسـال اخیر منتهی بـه انتخابات برای 
مـا ارائـه دهـد. ایـن مقاله نشـان می دهد چگونـه سیاسـت های رفاهـی و حمایتی 
تحـت عنـوان مخارج عمومـی، در برنامه های دولت های قبلی اسـپانیا کاهش یافته 
اسـت و ایـن کاهـش مخـارج اجتماعـی چـه تاثیرات سـوئی بـر اقتصـاد و جامعه 
اسـپانیا گذاشـته اسـت و در نهایـت، چه بدیلی به لحـاظ سیاسـت اجتماعی برای 

حل این مشـکالت وجـود دارد؟

بستر اقتصاد و سیاست اسپانیا: تداوم ریاضت
اقتصـاد اسـپانیا در حـال حاضـر سـی امین اقتصـاد بـزرگ دنیـا بـه لحـاظ تولید 
ناخالـص داخلـی)GDP(  و نیـز برابـری قـدرت خرید اسـت. همچنین این کشـور 
در بیـن پنـج قدرت اقتصادی نخسـت حـوزه یورو قـرار دارد. این کشـور به لحاظ 
شـاخص صادرات نیز در رتبه دوازدهم جهانی قرار دارد و طبق معیارهای مسـلط 

یکی از کشـورهای خوب به لحاظ شـاخص توسـعه انسـانی اسـت.

امـا اقتصاد این کشـور پس از بحران اقتصـادی جهانی در سـال 2007 و 2008 به 
رکـودی عمیـق دچار شـد و شـاخص هـای کالن اقتصاد این کشـور همگـی دچار 
سـقوط شـد. چند سـال بعد یعنی در سـال 2012 بیش از یک چهارم نیروی کار 
اسـپانیا دچـار بیـکاری شـدند. 1 همچنین میزان تولیـد ناخالص داخلی این کشـور 
در حـد فاصـل سـالهای 2009 تـا 2013 حـدود 9 درصـد کاهش یافـت. در این 
حیـن، بحـران بیـکاری جوانـان، بحران بدهی این کشـور بـه حوزه یورو و کسـری 
بودجـه نیـز موجب شـد سیاسـتگذاری اقتصـادی و اجتماعی این کشـور در سـال 
2010 و تحـت حاکمیـت دولت خوزه لوییز زاپاترو  به سـوی سیاسـتهای ریاضتی 
متمایل شـود. این سیاسـت های ریاضتی شـامل کاهش مخـارج اجتماعی از جمله 
طرح هـای حمایـت اجتماعـی از کارگـران و مـردم عـادی و نیـز افزایـش مالیات 
بـر حقـوق کارگـران و کارمنـدان بود. اجـرای همین سیاسـت های ریاضتـی مورد 
حمایـت و تحمیـل از سـوی اتحادیـه اروپـا، موجب شـد قـدرت از دسـت حزب 
سوسیالیسـت خارج و تا سـال 2018 به دسـت حزب دسـت راستی و محافظه کار 
1-  https://www.theguardian.com/world/2013/jan/24/quarter-spanish-work-
force-jobless 
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مـردم با رهبـری ماریانو راخـوی1 بیفتد. 

در چنیـن پیش زمینـه ای از سیاسـت های ریاضتـی و کاهـش مخـارج اجتماعـی 
عمومـی، پـس از ناکامی دولت ماریانو راخـوی در اداره وضعیت اقتصادی اسـپانیا، 
نارضایتـی مـردم و کارگـران از تداوم برنامه هـای ریاضتی و در نهایـت رای عدم 
اعتمـاد پارلمـان به او، از حدود کمتر از یکسـال پیش دولت پدرو سـانچز که رهبر 

حزب سوسیالیسـت اسـپانیا نیز هسـت، در اسـپانیا بر سـر کار آمد.

بحران بودجه: دعوت به انتخابات سراسری
بـه گـواه تاریـخ یکصد سـال اخیر اسـپانیا می توان گفت تاریخ این کشـور پیوسـته 
صحنه منازعه بین حدود نهایی راسـت و چپ اقتصادی و سیاسـی در این کشـور 
بـوده اسـت. پـس از حکومـت فاشیسـت  و فاالنـژ در سـال های منتهـی به جنگ 
جهانـی دوم، دوره جنـگ داخلـی طوالنـی و  نیـز تـداوم حکومت ژنـرال فرانکو تا 
دهه 80 میالدی، مهار سیاسـت این کشـور از میانه دهه هشـتاد به دسـت احزاب 
سوسیالیسـتی افتـاد. بـا ایـن حال جناح فاالنژ و وابسـته بـه ژنرال فرانکـو در قالب 
حـزب محافظـه کار »مـردم« در دموکراسـی نوپـای اسـپانیای نیز پوسـت اندازی 
مجـدد کـرد. بدیـن ترتیب در دهه های گذشـته نـزاع اصلی در سیاسـت  بین دو 

حـزب عمده سوسیالیسـت کارگـران و حزب مـردم صورت گرفته اسـت.

اما  با نگاهی به فعل و انفعاالت سیاسی و اجتماعی می توان دریافت که  اسپانیا طی 
دو دهه اخیر وضعیت سیاسی و اجتماعی ملتهبی را پشت سر گذاشته است. به طور 
مثال طی دهه اخیر بارها انتخابات پیش از موعد در این کشور برقرار شده است و 
دولت ها نتوانسته اند تا انتهای زمان مورد نظر قانونی در قدرت بمانند. در این میان 
احزاب دوگانه اصلی نیز در کنار خود، احزاب نوظهور و کوچک رادیکال تری از چپ 
تا راست می بینند. از حزب نوظهور چپ گرای پودموس به رهبری پابلو ایگالسیاس 
گرفته تا حزب راست افراطی و  نئوفاشیستی وکس)Vox( که از قضا در انتخابات 
اخیر توانست به پارلمان راه یابد. 2 حزب وکس که حزبی مبتنی بر ایدئولوژی راست 
افراطی، نژادپرست و شدیداً مهاجرستیز است، نخستین حزب آشکارا شبه فاشیستی 
1- Mariano Rajoy 
2-  https://www.theguardian.com/world/2019/apr/23/spains-general-election-
2019-all-you-need-to-know 
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و راست افراطی است که از زمان پایان حاکمیت نظامیان توانسته است به پارلمان 
اسپانیا راه یابد. 

امـا ماجـرای انتخابـات اخیر اسـپانیا از آنجا شـروع شـد کـه احـزاب کاتالونیا به 
بودجـه پیشـنهادی دولـت برای سـال جاری رای منفـی دادند و بـا آن به مخالفت 
برخاسـتند. پـس از رای منفـی احـزاب کاتالونیـا بـه بودجـه دولت، پدرو سـانچز 
نخسـت وزیـر این کشـور پیشـنهاد برگـزاری انتخابـات را داد. به عبـارت دیگر، 
پـس از گذشـت حـدود یـازده مـاه از روی کار آمدن دولت سـانچز کـه جایگزین 
دولـت شکسـت خـورده قبلی یعنـی دولـت ماریانو راخـوی از حـزب محافظه کار 
و راسـت گرای »مـردم« شـده بـود، اختـالف بر سـر تصویـب بودجه سـال آینده 
بـا احـزاب کاتـاالن اسـپانیا منجر شـد کـه پدرو سـانچز اعـالم کند کـه دولتش 
نمـی توانـد بـدون بودجه، کشـور را اداره کنـد و در نتیجـه باید انتخابـات برگزار 
شـود. جالب اسـت بدانیم که این چهارمین انتخابات عمومی در 8 سـال گذشـته 
اسـت کـه در اسـپانیا برگزار می شـود.1 ایـن انتخابـات از همان ابتدا بـا مناظرات 
روزانـه و حساسـیتی فراگیر در خصـوص برنامه های اجتماعی و اقتصـادی احزاب 
مختلـف پیگیـری شـد و در نهایت با پیروزی مـرزی و حـدود 30 درصدی حزب 
سوسیالیسـت پایـان یافـت. شکسـت حزب مـردم نیز بـه بدترین شکسـت چند 
دهـه اخیـر ایـن حـزب منجر شـد و احـزاب نوظهـور دیگـر آرای آن را بین خود 

تقسـیم کردند.2

سیاست پیروز انتخابات: احیای عدالت اجتماعی

در این انتخابات حزب سوسیالیست اسپانیا با نزدیک 30 درصد آرا پیروز شد تا 
دولت ائتالفی تشکیل دهد. حزب پودموس که در انتخبات قبل 21 درصد آرا را به 
خود اختصاص داده بود با نزولی 7 درصدی حدود 14 درصد رای مردم را به دست 
آورد. همان طور که اشاره شد، برای نخستین بار پس از پایان دوران حکومت نظامی 
در دهه هفتاد میالدی، حزب راست افراطی وکس نیز توانست به پارلمان راه یابد، 

1-https://fa.euronews.com/2019/04/15/spain-pedro-sanchez-minority-social-
ist-snap-election-april-budget-vote-catalonia 
2- https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2019/apr/28/span-
ish-general-election-2019-full-results 
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هرچند تعداد کرسی های این حزب ناچیز است اما نفس حضور آن در پارلمان، نشان 
دهنده تغییر فضای اجتماعی و سیاسی در اسپانیا است.

پس از پایان انتخابات، پدرو سانچز پیروز انتخابات از حزب سوسیالیست اسپانیا تنها 
شرط خود را برای ائتالف با سایر احزاب »قانون اساسی و تاکید بر عدالت اجتماعی« 
دانست. 1 او برنامه هایی برای برقراری عدالت اجتماعی از طریق سیاست های اجتماعی 
در اسپانیا دارد که می تواند روند نامطلوب چند دهه اخیر این کشور در خصوص 
بیکاری جوانان، حمایت اجتماعی و نیز تامین اجتماعی برای کارگران و مردم عادی را 

تغییر دهد و بهبود بخشد.

اما پیروزی حزب سوسیالیست اسپانیا در این انتخابات را بسیاری احیای سنت 
سوسیال دمکراسی در اسپانیا به عنوان بخشی از احیای سنت سوسیال دمکراسی در 

کل اروپا تلقی کردند. اما این شیوه از تحلیل، به نظر گمراه کننده می رسد. 

در حقیقت حزب سوسیالیست عماًل همان آرایی را به دست آورد که در انتخابات 
سال 2011 نیز به دست آورده بود )چیزی حدود هفت و نیم میلیون( یعنی همان 
زمانی که این حزب شکست بزرگی را متحمل شد. با این حال چندان معنادار نیست 
که به دست آوردن همان آرا در سال 2019 به منزله پیروزی بزرگ تلقی شود. 
در حقیقت این کمترین میزان آرای این حزب از سال 1979 نیز هست. پس چرا 

دستیابی به برتری تناسبی، در انتخابات اخیر به عنوان پیروزی تلقی می شود؟

باید در نظر داشت که حزب سوسیالیست اسپانیا ، مهمترین و قدیمی ترین حزب 
در درون کل نیروهای چپ در اسپانیا است و در بیشتر دوران دموکراتیک مابعد 
دیکتاتوری فرانکو که از سال 1978 شروع شد، بر این کشور حاکم بوده است. حزب 
سوسیالیست اسپانیا همچنین نیروی اصلی ایجاد و برپایی دولت رفاه و نیز موسس 
سیستم خدمات سالمت ملی اسپانیا2  نیز هست. مخارج و هزینه های اجتماعی برای 
بهبود رفاه عمومی مردم و کارگران به طور قابل مالحظه ای در دوران حاکمیت این 
حزب یعنی در حد فاصل سال های 1982 تا 1996 گسترش یافت و نیز درصد 
درآمد ملی نیروهای کار در قیاس با مالکیت سرمایه نیز در این دوران افزایش یافت.

اما این پیشرفت ها با پایان دوره طالیی سوسیال دمکراسی کند و کندتر شد؛ دلیل 
1- https://www.apnews.com/6e731ac5b3844df2869aeeb83c507804 
2- Spanish National Health Service
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اصلی این موضوع اتخاذ سیاست هایی بود که توسط مردم و اتحادیه اروپا مورد تشویق 
و تحمیل قرار گرفت. این سیاست ها بر کیفیت و ثبات بازار کار در این کشور تاثیرات 
مخربی گذاشت و اقتصاد اسپانیا را در رکودی عمیق در مقیاس اروپایی فرو برد. برای 
نمونه، اجرای این سیاست ها به سرعت به دو اعتصاب عمومی بزرگ در این کشور 
منجر شد، اتفاقی که در تاریخ سوسیال دمکراسی اروپا بی سابقه بود.  همه این اتفاقات 
منجر به کاهش حمایت طبقه کارگر و مردم عادی از حزب سوسیالیستی شد که نام 

کارگران را نیز یدک می کشد.

کاهش حمایت کارگران و مجموعه نیروهای کار از این حزب، خود را در عدم شرکت 
و تحریم گسترده  انتخابات سال 1993  توسط طبقه کارگر نشان داد؛ اتفاقی که منتهی 
به شکست حزب سوسیالیست کارگران در انتخابات پارلمانی شد. اما برای تداوم 
حضور در حاکمیت، حزب سوسیالیست به جای اتحاد با احزاب چپ گرا،  اتحادی را 
با شاخه راست گرای حزب  ناسیونالیسم کاتاالنی) که امروز مدافع استقالل این منطقه 

از اسپانیاست( شکل داد.

این اقدام به معنی تقویت سیاست هایی بود که براساس آن الزم بود دولت مطابق 
با شاخص های پیمان ماستریخت1، کسری بودجه عمومی را کاهش دهد، خدمات 
این  تداوم  بپیوندد.  یورو  به حوزه  تا  کاهش دهد  را  مردم  برای عموم  اجتماعی 
سیاست های ریاضتی باعث شد که سوسیالیست ها در انتخابات سال 1996 شکست 
سختی بخورند و همزمان حزب محافظه کار و شبه فاشیستی مردم)PP( که متشکل 
از منتفعان و بقایای طبقه مسلط دوران دیکتاتوری نظامی فرانکو است، به پیروزی 
دست یابد. الزم است بدانیم که حزب مردم »به طور مستقیم« توسط وزرا و صاحب 
منصبان دوران ژنرال فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور فاالنژ اسپانیا تامین و حمایت مالی 

می شود.

پیروزی حزب مردم از یک سو به معنای به حاشیه رفتن سیاست اجتماعی در اسپانیا 
بود و از سوی دیگربه معنای غلبه و تسلط سیاست ریاضتی اتحادیه اروپا. در پی اجرای 

1- پیمان ماسـریخت در سـال 1992 به امضای کشـورهای عضو اتحادیه اروپا رسـید و به نوعی سـنگ بنای 

تاسـیس ایـن اتحادیـه را گذاشـت. ایـن پیمـان نـوع خاصـی از سیاسـت های مالـی، پولـی و اقتصـادی را بـه 

کشـورهای عضـو اتحادیه تحمیـل می کند که از آن بـا عنوان سیاسـت های ریاضتی نئولیربالی یاد می شـود. 

در مقابـل اجـرای ایـن سیاسـت های اقتصـادی، کشـورهای عضـو اتحادیـه از حقـوق سیاسـی و امنیتـی کل 

اتحادیـه برخـوردار خواهنـد بـود بـرای مثال سیاسـت خارجـی و امنیتی مشـرکی از آنهـا حمایـت خواهد کرد.
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این سیاست های ریاضتی، فقر و نابرابری اجتماعی و اقتصادی در این کشور تشدید 
شد، از مزایای رفاهی و بیمه های اجتماعی و درمانی برای کارگران کاسته شد و در 

نهایت، بیکاری عمومی و رکود اقتصادی گسترش یافت.

سیاست راه سوم
دوره رشـد پایـدار )1996-2004( کـه در واقـع حاصلـی جز تعمیـق نابرابری و 
بیـکاری در ایـن کشـور در پـی نداشـت، بـر اسـاس نیـروی کار ارزان و کاهش  
حمایت هـای اجتماعـی آغـاز شـد و هشـت سـال طـول کشـید. امـا ایـن دوره با 
پیـروزی خـوزه لوئیـز زاپاتـرو1  از حزب سوسیالیسـت در انتخابات سـال 2004 
به پایان رسـید. زاپاترو نسـخه اسـپانیایی سیاسـت »راه سـوم« را که در سراسـر 
اتحادیه اروپا نمایندگانی داشـت، بنا گذاشـت. 2 مهمترین وعده کمپین انتخاباتی 
زاپاتـرو کاهـش مالیات ها بـود که طبق آمار رسـمی، مسـئول  72 درصد کاهش 
درآمـد عمومـی )از 27 میلیـون یـورو( بیـن سـال های 2007 و 2008 بـود؛ 28 

درصـد مابقـی نتیجه کاهش رشـد بـا شـروع رکود بـزرگ بود.

کسـری بودجه ناشـی از این سیاسـت ها، به قطع و کاهش مخارج اجتماعی عمومی 
منتهـی شـد. زاپاتـرو همچنین اصالحاتـی در بازار نیـروی کار به اجـرا درآورد که 
به تضعیف هرچه بیشـتر کارگران و تقویت هرچه بیشـتر کارفرمایان منتهی شـد. 
سـرانجام قانون اساسـی اسـپانیا نیـز در نتیجه توافـق میان حزب سوسیالیسـت و 
حـزب مـردم، تغییـر کـرد کـه طبق بنـد 135 قانـون جدیـد، بازپرداخـت بدهی 
عمومـی نسـبت مخارج اجتماعـی اولویـت می یافت یعنـی دولت اجـازه یافت که 

بـرای بازپرداخـت بدهی های خـود، از میـزان ارائه خدمـات اجتماعی بکاهد.

ایـن اصالحات و مداخالت، بسـیار مـورد نفرت مردم و عمـوم گروه های اجتماعی 
بـود و در نهایـت منجـر بـه ظهـور و پیدایش جنبـش خشـمگینان 3 و جنبش 15 
می )15M(  شـد. جنبش خشـمگینان و جنبش 15می در اسـپانیا در پانزدهم ماه 
مـی سـال 2011 و چنـدروز مانده به انتخابات محلـی و منطقه ای بـه راه افتاد و تا 

کنون نیز ادامـه دارد. 
1- José Luis Zapatero
2- https://www.socialeurope.eu/countering-the-crisis-of-the-left 
3- indignados 
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بدیـن ترتیـب هـردو جنبـش علیـه سیاسـت های ریاضتـی بـه راه افتادنـد. ایـن 
اعتراضـات عمومـی و مردمی،  نه تنها علیه اجرای سیاسـت هـای نئولیبرالی و نیز 
علیـه »طبقـه نخبگان سیاسـی« بود کـه منافع و خواسـت های مـردم را نمایندگی 
نمی کردنـد، بلکـه همچنیـن علیـه آن دسـته نیروهـای مالـی و اقتصـادی بود که 
فشـارها و تاثیـرات فزاینده ای بـر نهادهای نمایندگی دموکراتیـک از جمله رهبری 

و دم و دسـتگاه حزب سوسیالیسـت داشـتند و دارند.
بـه همین دلیـل بود که "جنبش اندیگنـادوس" یا همان قیام خشـمگینان، فراخوان 
بـرای برقـراری دموکراسـی را مطـرح کـرد. شـعار آنهـا  کـه به سـرعت در کل 
اسـپانیا منتشـر و تکثیر شـد، این بود: »آنها )طبقه سیاسـی( ما مردم را نمایندگی 

نمی کنند«.

پودموس
 ایـن اعتراضـات موجب شـد که حزب سوسیالیسـت )PSOE( در انتخابات سـال 
2011 شکسـت بخـورد و پایـگاه اجتماعـی خود را بیشـتر از دسـت بدهد. حزب 
محافظـه کار مـردم)PP( دوبـاره پیروز شـد و برنامه اصالحـات بـازار کار دیگری 
را بـر کارگـران و نیروهـای کار تحمیـل کـرد؛ نیروهـای کار ضعیف تـر شـدند و 
مخـارج اجتماعـی و حمایت هـای اجتماعـی از کارگران به میزان بیشـتری کاهش 
یافـت. ایـن سیاسـت های ریاضتـی موجب ظهور نوعـی از حال و هـوای ضدیت با 
نظـام موجـود شـد و در نهایت منجـر به پیدایش و تشـکیل یک حـزب چپگرای 
جدیـد بـه نـام پودمـوس1 )مـا می توانیم( شـد. در طول سـه سـال این حـزب به 
سـومین حـزب بزرگ و مهم اسـپانیا تبدیل شـد و حتی از برخی جهـات از حزب 

سوسیالیسـت نیز پیشـی گرفت.
پیدایش حزب پودموس تاثیری عظیم و پیامدهایی چشمگیر در پی داشت؛ از استعفای 
پادشاه خوان کارلوس اول2 )که توسط ژنرال فرانکو به عنوان جانشین در مقام رئیس 
دولت منصوب شده بود( گرفته تا تغییر رهبری حزب سوسیالیست. پایگاه مردمی 
حزب  سوسیالیست، رهبری قدیمی را مجبور به کناره گیری کرد و پدرو سانچز  را به 
رهبری حزب سوسیالیست رساند. پدرو سانچز3 کسی بود که علیه مردم و دستگاه 
1- Podemos
2- King Juan Carlos I
3- Pedro Sanchez
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مسلط و موجود حزب عمل می کرد و برنامه ای چپ گرایانه را تدوین کرده بود که در 
بیشتر بخش ها ملهم از برنامه های حزب پودموس بود.

در گام بعـد، سـانچز از قـدرت بیـش از حـد البی های اقتصـادی و مالـی در درون 
خـود حـزب سوسیالیسـت انتقاد می کـرد. به دلیـل فشـارهای افـراد رده پایین و 
عـادی حـزب که مخالف رهبران بودند، سـانچز حتی پیمانی را بـا حزب پودموس 
منعقـد کـرد؛ پیمانـی که پایه گـذار اتحاد با ائتالف موسـوم به »چپ متحـد1 « نیز 
بـود. ائتـالف چپ متحد، سـازمانی اسـت کـه از سـال 1986 هفت حـزب عمده 
چپ گـرا را در اسـپانیا گردهـم آورده و تبدیـل بـه یک سـازمان کرده اسـت. این 

پیمـان و اتحـاد، وضعیـت اجتماعی حزب سوسیالیسـت را تا حدی تغییـر داد. 2

از طریـق ایـن اقدامـات، حـزب سوسیالیسـت برنامـه ای اقتصـادی و اجتماعـی 
را طراحـی و ارائـه کـرد کـه مشـتمل بـر افزایـش 20 درصدی حداقل دسـتمزد 
کارگـران بـود، مسـتمری های تامین اجتماعی و سـایر مسـتمری های کارگـران را 
نیـز طبـق نـرخ تـورم افزایش مـی داد، قیمـت خانه هـای اجـاره ای را تحت تنظیم 
و کنتـرل دولـت درمـی آورد و عـالوه بر اینهـا، بسـیاری اقدامات دیگـر را نیز که 
مـورد حمایـت مـردم و کارگران بود، در دسـتور کار قـرار می داد. بسـیاری از این 
برنامه هـا نیـز ملهـم و وام گرفتـه از پودمـوس بـود. همیـن اقدامـات، دلیل عمده 
رشـد و افزایش حمایت انتخاباتی از حزب سوسیالیسـت بود، بـه طوری که میزان 
حمایـت مردمـی ایـن حزب از 22 درصد در سـال 2015 به حـدود 29 درصد در 

سـال 2109 یعنـی در انتخابـات اخیر افزایـش یافت. 3

چنیـن تحولی یعنی تاسـیس حـزب پودموس به لحـاظ کرسـی های پارلمانی حائز 
اهمیـت بـود زیرا گرایـش و تمایل انتخاباتـی عموم مـردم، غالباً به سـوی احزاب 
بـزرگ اسـت. موفقیـت حـزب تـازه تاسـیس پودموس موجب شـد رای دسـت 
راسـتی ها پراکنده و متفرق شـود. تاسـیس حزب جدید راسـت افراطی وکس نیز 
که آشـکارا تمایالت مهاجرسـتیزانه و حتی نژادپرسـتانه دارد، تا حدی تفرق را در 

بین راسـت گراها افزایـش داد.
1- Izquierda Unida 
2- https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/04/pedro-sanchez-won-
spain-election-but-right-remains/588298/ 
3- https://www.socialeurope.eu/socialist-party-in-spain 
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ائتالف پیشرو
حـزب  پارلمانـی  کرسـی های  میـزان  افزایـش  اینکـه  رغـم  بـه 
سوسیالیسـت در انتخابـات اخیـر تـا بدان حد نیسـت کـه اکثریت 
را بـه تنهایـی بـه دسـت آورد، امـا در صـورت ائتـالف بـا احـزاب 
دیگـر چپ گرا ایـن حزب می توانـد حاکمیت و قدرت را در اسـپانیا 
بـه دسـت گیـرد؛ اتفاقی کـه به نظـر در دسـتور کار نیز قـرار دارد. 
ایـن موضـوع از نظر اجرای سیاسـت های تامیـن اجتماعی و حمایت 
اجتماعـی بـرای حفـظ قـدرت اجتماعـی و سیاسـی کارگـران و نیز 

بهبـود زندگـی شـغلی و غیرشـغلی آنهـا حایز اهمیت اسـت.

درس اصلـی انتخابـات اسـپانیا از نگاه سیاسـت اجتماعی آن اسـت 
کـه اجـرای سیاسـت های ریاضتـی و نئولیبرالـی تنها منجر بـه بروز 
نارضایتـی تـوده ای، تعمیـق شـکاف های اقتصـادی و اجتماعـی و 
فجایـع انتخاباتـی خواهد شـد. تنهـا راه در این شـرایط بازگشـت به 
برنامه هـای اجتماعـی و حمایتـی از کارگـران و مـردم معمولی برای 

جلوگیـری از افزایـش نابرابـری اجتماعـی و اقتصادی اسـت.
ری

گیـ
ـه 

یج
نت
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پارادوکس بدهی یا چگونـه از ریاضت دوباره جلوگیـری ضم
کنیم؟1 

نویسـندگان: خورخه اوکسـو2  )اسـتاد اقتصاد دانشـگاه کاستیامانکای 
اسـپانیا(، ناچـو آلـوارز 3 ) اسـتاد اقتصاد دانشـگاه اتونومـوس مادرید(

مترجم: سینا چگینی

بـه نظـر می رسـد طـرح  بودجـه دولـت اسـپانیا گسسـتی از طـرح 
بودجـه دولـت محافظـه کار قبلی اسـت. امـا هنوز پایبنـدی بیش از 

حـدی بـه ارتدوکسـی برنامـه ثبـات مالی فـوری وجـود دارد.

تحلیـل اقتصـاد کالن بـه مـا آموخته اسـت تصمیمی مشـخص که 
بـرای یـک فـرد، معقـول و منطقـی بـه نظر می رسـد، ممکن اسـت 
زمانـی که همه افراد به شـیوه ای همسـان بدان عمل کننـد یا زمانی 
کـه عامل و نماینده تصمیم گیری دولت باشـد، نتایـج برعکس را در 
پی داشـته باشـد. یکـی از این مـوارد، موضـوع »پارادوکـس بدهی« 
اسـت: در سیاسـتگذاری اقتصـادی، هر تالشـی بـرای کاهش میزان 
بدهـی نسـبت بـه تولیـد ناخالـص داخلـی )debt/GDP( از طریق 
تثبیـت یـا کاهـش مخـارج اجتماعـی، می تواند بـه افزایـش میزان 

بدهی منجر شـود. 

ایـن موضـوع چیـزی بیـش از یـک تـز عجیـب و غریـب تئوریک 
اسـت؛ چنین اتفاقی اخیرا در اسـپانیا رخ داده اسـت و اگر ما دنباله رو 
توصیه هـای نهادهایـی از قبیل کمیسـیون اروپا، صنـدوق بین المللی 
پول و بانک مرکزی اسـپانیا 4 باشـیم، ممکن اسـت باز هم به راحتی 

رخ دهد.
1- https://www.socialeurope.eu/author/jorge-uxo-and-nacho-al-
varez 
2- Jorge Uxó 
3-Nacho Álvarez 
4- Bank of Spain 

22



تغییـر در نسـبت بدهـی بـه تولیـد ناخالـص داخلـی، نتیجـه دو اقـدام تاثیرگذار 
متفـاوت اسـت. اولی مسـتقیماً به سیاسـت مالـی دولت مربوط اسـت: با کسـری 
بودجـه پایـه، دولـت اوراق قرضـه جدیـد منتشـر می کنـد )دسـت کم اگـر بانک 
مرکـزی نتواند مسـتقیماً بـه دولت قرض بدهـد( در حالی که بدهی با مـازاد اولیه 

می یابد. کاهـش 

دومیـن اقـدام، موضـوع "تاثیـر گلولـه برفی" اسـت. از یک سـو دولت بایـد برای 
بدهـی اخیـر خـود بهره یا سـود بپـردازد که به معنی مخـارج بیشـتر و بدهی تازه 
اسـت؛ از سـوی دیگـر اگـر اقتصـاد در حال رشداسـت، ایـن پرداخت هـا نمایانگر 
کاهـش درصـد تولید ناخالص داخلی اسـت. بنابراین، زمانی که نرخ رشـد باالتر از 
نـرخ بهره اسـت، تاثیـر گلوله برفی به سـوی کاهش میزان بدهـی عمومی متمایل 

اسـت، و برعکس.

اگر هدف دولت کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، محدود ساختن 
مخارج عمومی برای دستیابی به مازادهای اولیه »به نظر« توصیه ای معقول است. اما 
این توصیه فقط زمانی درست است که تصمیمات سیاست مالی، اثری بر نرخ رشد 
نداشته باشد یا این تاثیر )ضریب فزاینده مالی( اندک باشد. اگر این موضوع صادق 
نیست یعنی سیاست مالی بر فعالیت اقتصادی تاثیر می گذارد، خسارات ناشی از 
سیاست مالی سخت گیرانه  تر )کاهش رشد اقتصادی و تاثیر منفی گلوله برفی( می تواند 
آنچه را دولت از مازاد اولیه به دست آورده است )کاهش بدهی جدید با انتشار اوراق 

قرضه(، خنثی و بی اثر کند.

کـه رخ  ایـن شـرایط  در  اسـت.  نتیجـه  دومـی محتمل تریـن  ایـن  واقـع،  در 
دادن»پارادوکـس بدهـی«، مشـخص و تعریف شـده اسـت: در مورد اسـپانیا، این 
پدیـده بـا ضریـب فزاینـده مالی بـاالی 7 دهم درصد بـروز کرد و شـواهد تجربی 

نشـان می دهـد میـزان آن بسـیار باالتـر هم هسـت.
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بن بست ریاضت
پیامدهـای منفی سیاسـت های ریاضتی اجـرا شـده در اروپا در مواجهـه با افزایش 
کسـورات و بدهـی عمومی ناشـی از رکود بـزرگ1 ، باید ما را دربـاره خطر بزرگ 
سرسـپردگی بـه ایـن خطاها هشـیار و آگاه کنـد. ایـن پیامدهای منفی نـه تنها ما 
را در »یـک دهـه تباهـی« غـرق کرد بلکـه همچنین نتایج بسـیار ناچیـزی از نظر 
کاهـش میـزان بدهی عمومی از خود نشـان داد. براسـاس نتایـج یک تحقیق انجام 
شـده توسـط دو پژوهشـگر که یکی از آنها وزیر خزانه داری سـابق آمریکا اسـت، 
هیـچ شـک و شـبهه ای در ایـن خصـوص باقی نمی گـذارد: تـالش بـرای کاهش 
بدهـی از طریـق ثبـات مالـی به احتمال بسـیار زیاد بـه خاطر تاثیـر بلندمدت آن 
روی خروجی ها، منجر به افزایش و بیشـتر شـدن نسـبت بدهی به تولید ناخالص 

داخلی خواهد شـد.

مع الوصف، کمیسـیون اروپا هنوز با اسـتناد به دو اسـتدالل زیر اسـپانیا را به ثبات 
مالی و محدودسـازی مخارج عمومی سـال-های آینده سـفارش و توصیه می کند. 
نخسـت آنکـه اگرچـه پیش بینـی آن اسـت که نسـبت بدهـی به تولیـد ناخالص 
داخلـی کاهـش خواهـد یافـت، این نهـاد فکر می کنـد که ایـن اقدام گامی بسـیار 
کنـد و آرام خواهـد بـود. بروکسـل ]مقـر اتحادیه اروپـا[ از آسـیب پذیری اقتصاد 
اسـپانیا نسـبت به افزایش نرخ های بهره )از طریق برداشـت سـریع محرک پولی 
از سـوی اتحادیه اروپا( می ترسـد و مشـوق کاهش بدهی سـریع تر اسـت. مسـئله 
ایـن اسـت که احتمـاال خروجی ایـن کار دقیقاً خـالف این خواهد بود: رشـد کمتر 

و متعاقـب آن، نسـبت باالتـر بدهی به تولیـد ناخالص داخلی.

ایـن رویکـرد به طور خاصـی فاقد کارکرد اسـت چراکه اکثر نهادها، کاهش رشـد 
را در اسـپانیا بـا نـرخ بیکاری تثبیت شـده در 12 الی 13 درصـد و به وضوح فراتر 
از سـطح پیشـا بحرانی آن،  پیش بینی می کنند. چنین شـکلی از »وسواس ریاضتی« 

جز تشـدید رکود، کاری انجام نخواهد داد.

دوم آنکه کمیسـیون می گوید تقریباً همه کسـری اخیر در اسـپانیا ساختاری است، 
نـه ادواری. امـا هـر اقتصاددانـی با اندکـی حس انتقـادی می داند کـه تخمین های 
1-  منظوروقـوع  بحـران فراگیر رسمایه داری جهانی در سـال 2007 و 2008 اسـت که تاثیرات منفی و عواقب 

آن هنوز پابرجاست.)مرجم فارسی(
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»کسـری سـاختاری« به لحاظ روش شناختی مناقشه برانگیز اسـت و استفاده از آنها 
صرفـاً به منزله یگانه معرف تصمیمات سیاسـتگذاری مالی بیـش از حد خطرناک 
اسـت. در واقع، این اظهارنظر که کسـری اسـپانیا عمدتاً »سـاختاری« اسـت به آن 
اشـاره دارد کـه اقتصـاد این کشـور به پتانسـیل تولید ناخالص داخلی خود دسـت 
یافتـه اسـت و در نتیجـه، در حـال حاضر مهمتریـن محدودیت برای رشـد )با 15 
درصـد بیکاری( در سـمت عرضه اسـت. چنیـن اظهارنظری در معنـای اقتصادی 
قابـل توجیه نیسـت و فقدان فایـده عملی این برآوردهای »کسـری سـاختاری« را 

مشـخص می کند.

راه دیگر
مـا بایـد ایـده ایجـاد مازادهـای اولیه زیـاد و مـداوم را رهـا کنیم و سیاسـتگذاری 
مالـی را بـه سـوی اهـداف دیگری تغییـر جهت دهیم: تقویت رشـد اقتصـادی در 
وضعیـت بیـکاری بسـیار بـاال، معکوس سـاختن کاهـش خدمـات عمومـی پایه و 
گسـترش برنامـه سـرمایه گذاری عمومی بـرای ایجاد تغییـر واقعی در سـاختاری 
تولیـدی اسـپانیا. اگـر سیاسـتگذاری مالی در جهت ایجاد سـهمی مثبت در رشـد 
اقتصـادی، سـازگار و آماده شـود، این اهـداف کاماًل با ایجاد کاهش نسـبت بدهی 

به تولیـد ناخالص داخلی سـازگار اسـت.

دولت اسـپانیا پیش نویس برنامه بودجه را برای سـال 2019 منتشـر کرده اسـت. 
ایـن پیش نویس بـه طور گسـترده ای اصلی ترین خطوط توافق بیـن دولت و حزب 
پودموس را منعکس می کند و نشـانگر فرصتی اسـت که مسـیر را به سـوی یک 
برنامـه مالـی جدیـد هموار می کنـد. اگر این پیش نویـس به طور کامل اجرا شـود، 
می توانـد برخـی از سیاسـت های ریاضتی را کـه در بیش از یک دهه گذشـته اجرا 
شـده اند، واژگـون کند و مـی توان بابت درآمـد اضافی ناشـی از اصالحات مالیاتی 

مطرح شـده در آن، خـوش بین بود.

 بـا ایـن حـال، حیطـه عمـل ایـن برنامه ممکـن اسـت تـا حـدودی از طریق یک 
پوشـش بازدارنـده محدود شـود تا بدین وسـیله، دولـت آزاد نشـود: برنامه دولت 
بـه غلط بر حفظ سیاسـت کاهش سـریع کسـری در سـال های آتی تاکیـد دارد و 
این، از وسـواس برای دسـتیابی به توازن بودجه به سـبک آلمانی نشـأت می گیرد. 
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بـرای مـدت زمانی طوالتی، مباحثات درباره سیاسـتگذاری مالـی در اروپا )از جمله 
اسـپانیا( عمدتاً بـه این مالحظات تقریباً بوروکراتیک محدود شـده اسـت: اطاعت 
از قواعـد حاکمـان و اندکـی چیزهـای دیگر. اکنون زمان آن اسـت کـه مباحثه ای 
بسـیار گسـترده تر گشـوده شـود و روی مباحثه دموکراتیـک در خصوص بهترین 

گزینه های سیاسـتگذاری اقتصـادی تمرکز کند.
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