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المصارف ّ ّ
تجر إيرلندا إلى  50مليار يورو من الديون
انفجار فقاعة العقارات
أفرز  ٣٠٠ألف منزل
مرهون ومعروض
للبيع بأبخس األثمان

تجارة العقارات والتسليفات وجشع املصارف كانت وراء
إفالس شعب بأكمله .يقول أحد الخبراء «عندك مشكلة
كبيرة إن كنت مدينًا بمئة ألف يورو ،وتنتقل املشكلة
إلى مصرفك إذا بلغ دينك مليونًا ،وتصبح مشكلة
إيرلندا إذا بات الدين مليارًا» .والواقع أن إيرلندا مدينة
بـ«خمسني مليار يورو» .شعبها منهك القوى «وكل عشر

دقائق يفقد إيرلندي عمله» ،بحيث بات واحد من كل
سبع إيرلنديني يعيش واقع فقر مدقع .هذا هو واقع
ُ
الحال ملا كان يعرف سابقًا بـ«النمر األخضر» .نمر
سقط ،فيما واقعه االجتماعي بات على أبواب موجات
من التقشف تنتظر التوافق السياسي .وضع إيرلندا ينذر
بما هو أسوأ من اليونان

 ٧٠ألف عائلة باتت عاجزة
مترتبات الضمان
عن دفع ّ
االجتماعي ،وخرجت من
نظام الحماية الصحية

سقوط «النمر األخضر»
ّبسام الطيارة
ك � ��ان ي ��ا م ��ا ك � ��ان زم � ��ن أط� �ل ��ق ف �ي��ه اسم
«ال�ن�م��ر األخ �ض��ر» ع�ل��ى إي��رل�ن��دا ،بسبب
نمو اقتصادي كان ينافس ّ
ّ
نمو النمور
ّ
اآلسيوية .هذا الزمان ذهب وولى ،وباتت
إيرلندا تعيش واقع أزمة اقتصادية منذ
س �ن �ت�ين ،ت�ع�ي��ث ف�ي�ه��ا ع �ط��ال��ة وإفالسًا.
األرق � ��ام ب��ات��ت م��ن دون م�ع�ن��ى ف��ي بالد
غاصت كل أرقامها وتراجعت تراجعًا لم
يسبق له مثيل ،إال في ثالثينيات القرن
ّ
وسبب هجرة نسبة كبيرة ّ من
املاضي،
سكانها إل��ى ال��والي��ات املتحدة ليؤلفوا
أكبر جالياتها.
يصادف هذا الشهر ذكرى مرور سنتني
ع�ل��ى «إف �ل�اس» غ�ي��ر معلن ل�ل��دول��ة .قبل
ّ
النمو تقارب
هذا التاريخ ،كانت معدالت
 ١٣،٨في املئة ،فيما سوق العقارات شهد
ارتفاعًا بنسبة  ٣٣٠في املئة في أقل من
عقد .املصارف وجشع املضاربني وغياب
أي رقابة أسهمت مباشرة في دفع سوق
العقارات نحو الهاوية .كل ّإيرلندي له
ه��دف واح ��د ف��ي ال�ح�ي��اة «ت�م��ل��ك منزل»،
وق� ��د ل �ع��ب ال ��وس� �ط ��اء ع �ل��ى ه� ��ذا الوتر
ال�ح�س��اس ،ف�ق��دم��وا تسهيالت تجاوزت
ف ��ي ب �ع��ض األح� �ي ��ان ق� ��درة املستدينني
على ال�س��داد ف��ي خمسني سنة أو أكثر.
النتيجة عندما انفجرت فقاعة العقارات:
 ٣٠٠ألف منزل مرهون ومعروض للبيع
ب��أب �خ��س األث� �م ��ان ،وم� ��دن أش �ب��اح فيها
أحياء كاملة مهجورة تبحث املصارف
عمن يقبل بشرائها.
ال �ع �ط��ال��ة ،ف ��ي س �ن��ة واح� � ��دة ،تضاعفت
�رات ،ب �ع��دم��ا توقفت
ن�س�ب�ت�ه��ا ث�ل��اث م� � � ّ
ورش ��ات ال�ب�ن��اء وش��ل��ت ح��رك� ّ�ة املصانع
ال �ص �غ �ي ��رة ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �م ��ث ��ل عصب
اقتصاد الجزيرة .وبعدما كانت نسبة
ال�ع�ط��ال��ة أق��ل م��ن  ٤ف��ي امل�ئ��ة ق�ب��ل عشرة
أع��وام ،باتت اليوم بحدود  ١٤في املئة،
وانخفض م��ا يحصل عليه العاطل من
العمل إلى  ١٩٦يورو شهريًا ،أي أقل من
ّ
 ٢٠ف��ي امل �ئ��ة م��ن ال �ح��د األدن ��ى لألجور،
وبالتالي تراجع االستهالك بنسبة  ٧في
املئة ،ولم يكن أمام الحكومة سوى إعالن
دخ��ول البالد في حالة رك��ود مماثلة ملا
حصل في إيسلندا ،الجزيرة الشقيقة.
االنعكاسات على الصعيد االجتماعي
ب ��ات ��ت ره� �ي� �ب ��ة ،وت � �ط� ��ال ن �س �ب��ة كبيرة
م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن .اإلج � � � ��راءات التقشفية
ل�ل�ح�ك��وم��ة خ�ف�ض��ت م��داخ �ي��ل املواطنني
بنسبة  ١٥في املئةُ ،
وحسمت  ١٠في املئة
من املساعدات االجتماعية لذوي الدخل
امل �ح ��دود ،وأص� ��اب ال�ف�ق��ر م��ا ي��زي��د على
 ٥٨٣أل��ف ع��ائ�ل��ة .وق��د أظ �ه��رت التقارير
أن  ٧٠أل��ف عائلة باتت ع��اج��زة ع��ن دفع
مترتبات الضمان االجتماعي ،وخرجت
ب��ال�ت��ال��ي م��ن ن �ظ��ام ال�ح�م��اي��ة الصحية،
م��ا يمكن أن ي�ق��ود إل��ى ح ��االت مرضية
خطرة.
يعرف الجميع أن اللهاث وراء القروض
امليسرة ،التي كانت ّ
تروج لها املصارف،
أس� �ه ��م م� �ب ��اش ��رة ف� ��ي االن � �ه � �ي� ��ار املالي
للمصارفّ ،
وجر في سياقه انهيارًا ملالية
ال ��دول ��ة .وي �ت �ح��دث ال�ب�ع��ض ك�ي��ف كانت
القروض تفتح أبواب «جنة االستهالك»،
بحيث ارت�ف��ع مبيع ال�س�ي��ارات الفاخرة
وال��رب��اع�ي��ة ال��دف��ع بنحو ل��م يشهده بلد
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ُ
حسمت  ١٠في املئة
من املساعدات
االجتماعية لذوي
الدخل املحدود

مسدس المضاربات
هل باتت عالمات «موديز أو فيتش» التي
ت�ق� ّ�وم م�لاءم��ة ال��دول غير ذات قيمة؟ فقد
خ �س��رت إس�ب��ان�ي��ا ع�لام��ة  AAAبسبب
إع�لان�ه��ا ع�ج�زًا بلغ  ٩،١ف��ي امل�ئ��ة ف��ي عام
 .٢٠١٠وراف��ق ذلك إ ُع�لان البرتغال عجزًا
ب�ل��غ  ٧،٣ف��ي امل �ئ��ة ،وأن ��زل ت�ق��وي��م إيرلندا
م ��رت�ي�ن ب �ع��د إع� �ل��ان ع �ج��ز ي� �ت� �ج ��اوز ٣٢
ف��ي امل �ئ��ة ،دون أن ي�س� ّ�ب��ب ذل ��ك أي أزمة.
واستمرت أبواب سوق االقتراض مفتوحة
إلي��رل �ن��دا وإس�ب��ان�ي��ا وال �ب��رت �غ��ال ،واستمر
ال �ي��ورو ب��االرت �ف��اع بالنسبة إل��ى الدوالر،
ل �ي �ع��ود وي �ح �ت��ل م ��رك ��زه ال �ت��اري �خ��ي ١،٤
دوالر لليورو .التفسيرات كثيرة ،أهمها
أن منطقة اليورو باتت تملك وسيلة فعالة
مل�ح��ارب��ة امل �ض��ارب��ات ع�ل��ى عملتها ،وهي
صندوق االستقرار املالي ( )EFSFالذي
يستطيع االق�ت��راض ف��ي األس ��واق العاملية

بـ ٤٤٠مليار يورو ،يضاف إليها  ٦٠مليار
ي��ورو وضعتها املفوضية األوروب �ي��ة في
تصرفه و ٢٢٠مليارًا ّ
ّ
تعهد صندوق النقد
الدولي بتقديمها في حال الضرورة .وقد
ش� ّ�ب��ه ال�ب�ع��ض ه ��ذه ال��وس��ائ��ل بـ«املسدس
املوضوع على الطاولة» لردع املضاربني.

اإلجراءات
التقشفية للحكومة
خفضت مداخيل
املواطنني بنسبة
 ١٥في املئة

آخ ��ر .وت �ق��ول ل�ي��ز ،وه��ي م��درس��ة« ،كنت
أع�ي��ش وأص ��رف م��رت�ين قيمة مدخولي
الشهري» .وتضيف «كنت أنقل أوالدي
إل� ��ى امل� ��درس� ��ة ب �س �ي ��ارة رب ��اع �ي ��ة الدفع
ج��دي��دة» .تتنهد وتتابع «ك��ان يكفي أن
أسحب بطاقة مصرفي ألحصل على ما
أريد».
حال ليزا تشابه  ٩٩في املئة من الحاالت
ف ��ي إي ��رل� �ن ��دا ،ح �ي��ث ش �ج �ع��ت املصارف
زبائنها على االقتراض بفوائد مرتفعة،
نسبة إلى أسعار فوائد السوقّ ،
وحولتها
ه��ذه ال��دي��ون إل��ى «أوراق عفنة» رمتها
ف��ي ال�ب��ورص��ات العاملية وقطفت ثمنها
مسبقًا ،تمامًا كما حصل ف��ي الواليات
املتحدة .وقاد انهيار النمو ،وخصوصًا
انفجار فقاعة العقارات في إيرلندا ،إلى
انهيار شامل.
إال أنه ،كما يقول بريان وهو موظف في
َ
تحاسب املصارف».
شركة تجارية« ،لم
ال�ن�ت�ي�ج��ة ك��ان��ت ت ��راك ��م خ �س��ائ��ر بقيمة
 ٥٠م �ل �ي��ار ي � ��ورو ،ي �ض��ع ع ��دد ك�ب�ي��ر من
املراقبني اللوم فيها على مصرف «أنغلو
أيريش بنك» ،ال��ذي بلغت «قيمة أوراقه
العفنة» غير القابلة للتصريف  ٣٠مليار
يورو.
وي � �ت � �س� ��اءل ال� �ب� �ع ��ض أي� � ��ن الحكومة؟
الحكومة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه،
إال أن وزير املال بريان لينيهان ال يتردد
ف��ي ط�م��أن��ة م��واط�ن�ي��ه إل ��ى أن «املدارس
العامة واملستشفيات لن تقفل» .إال أنه
يضيف ،ولكن علينا «إع ��ادة النظر في
مجمل نظام خدماتنا العامة» ،أي بنحو
أو بآخر التوجه نحو نهج الخصخصة
التي استطاعت إيرلندا أن تنجو منها
إبان حقبة النمو.
وق � �ب� ��ل أي� � � ��ام «ج� �ل� �س ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة مع
املعارضة» للتباحث في وسائل ناجعة
إلق � � ��رار «س �ي ��اس ��ة ت �ق �ش��ف غ �ي��ر مؤملة»
لخفض العجز في امليزانية العامة من
 ٣٢في املئة إلى  ٣في املئة بالنسبة إلى
الناتج القومي ،علمًا بأن هذا العجز هو
نتيجة «مساعدات مكثفة إلنقاذ النظام
املصرفي الذي كان سبب الكارثة» .إال أن
ّ
مسبب الكارثة،
األه��م من االلتفات إل��ى
ه ��و أن ع �ل��ى امل� �س ��ؤول�ي�ن اإليرلنديني
إب � ��راز ج�ب�ه��ة داخ �ل �ي��ة م�ت�م��اس�ك��ة تعيد
الثقة إلى األس��واق املالية وتبرز القدرة
ع�ل��ى تنفيذ س�ي��اس��ة ال�ت�ق�ش��ف م��ن دون
خضات سياسية ،ما يعيد فتح أبواب
أس��واق الرساميل أم��ام الحكومة .إال أن
إي��ام��ون غ�ي�ل�م��ور ،زع�ي��م ح��زب «العمل»
املعارض ،قال إن من غير املمكن التوافق
على خطة التقشف ألرب��ع سنوات التي
وضعتها ال�ح�ك��وم��ة امل�ح��اف�ظ��ة ،وطالب
ب �ح �ك��وم��ة وح � ��دة وط �ن �ي��ة ت �ع �م��ل ألربع
س �ن��وات ،وه��و م��ا يمكن أن يحصل في
االن �ت �خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة إذا خ �س��ر اليمني
الحاكم أكثريته.
في هذا الوقت ،قال وزير املالية اإليرلندي
إن��ه ال ي��زال يعارض فكرة قبول حاملي
السندات لخسائر تقترب من  50مليار
ي� ��ورو م��ن خ�ل�ال خ�ط��ة إن �ق��اذ املصارف
التي تم إعالنها قبل أسبوعني.
إال أنه في الوقت نفسه ،أعرب عن تأييده
إلجراء «محادثات ودية» مع كبار حاملي
السندات إذا قبل بنك «أنغلو» ومؤسسة
«أيرش نيشن ويد بيلدنغ» ذلك.

