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ألبر داغر *
ّ
تـمــثــل قـضــايــا اإلن ـفــاق ال ـعــام وعـجــز املــوازنــة
وال ــدي ــن ال ـع ــام ومـ ـع ــدالت ال ـف ــائ ــدة املـعـتـمــدة
ومـ ـع ــدل ال ـن ـم ــو إل ـ ـ ـ ــخ ...امل ــوض ــوع ــات األك ـث ــر
ح ـ ـضـ ــورًا فـ ــي الـ ـنـ ـق ــاش االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـع ــام
ّ
ف ــي لـبـنــان وغ ـي ــره .تـنـتـمــي كــلـهــا إل ــى مـيــدان
ّ
سياسات االقتصاد الكلي .تحتكر املؤسسات
ال ــدولـ ـي ــة ك ـص ـن ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي وال ـب ـنــك
الــدولــي تقديم األجــوبــة واق ـتــراح السياسات
بـشــأنـهــا .تـلـعــب امل ـقــاربــات النيو-كالسيكية
الـتــي تعتمدها ه ــذه املــؤسـســات دور «الفكر
الوحيد» في هذه املجاالت منذ أربعة عقود.
ّ
تـكـتـســب الـكـيـنــزيــة مـصــداقـيــة أك ـبــر ك ــل ي ــوم،
كأساس نظري ملقاربات بديلة من مقترحات
املــؤسـســات ّالــدولـيــة فــي هــذه امل ـجــاالت .وهي
كـيـنــزيــة تـمــثــل ع ــودة إل ــى األصـ ــول وتختلف
ج ــذري ــا ع ــن «كـيـنــزيــة م ــا بـعــد ال ّ ـح ــرب» الـتــي
ً
صاغها النيو-كالسيكيون ومــثـلــت اخـتــزاال
وتـ ـش ــويـ ـه ــا ل ـف ـك ــر كـ ـيـ ـن ــز .تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـك ـي ـن ــزي ــة
بصيغتها األصلية قراءة للعالم تجعل منها
البديل من السياسات النيو-ليبرالية املعتمدة
في الغرب ،وتجعل منها نقطة ارتكاز القتراح
سياسات تنموية بديلة في البلدان النامية.

« .1كينزية ما بعد الحرب» كنظرية وتطبيق
ان ــدف ـع ــت الـ ـبـ ـل ــدان ال ـص ـنــاع ـي ــة ب ـع ــد ال ـح ــرب
الـعــاملـيــة الـثــانـيــة إل ــى اع ـت ـمــاد امل ـقــاربــة الـتــي
كـ ـ ــان قـ ــد بـ ـل ــوره ــا ك ـي ـن ــز فـ ــي م ـ ـيـ ــدان ع ــاق ــة
ال ــدول ــة م ــع االق ـت ـص ــاد .أراد كـيـنــز ال ـت ـصـ ّـدي
ّ
لـلــرأسـمــالـيــة «امل ـت ــره ـل ــة» ال ـتــي ع ـ ّـب ــرت عنها
س ـي ـطــرة «أصـ ـح ــاب ال ــري ــوع امل ــال ـي ــة» الــذيــن
تـتـكـ ّـون مــداخـيـلـهــم مــن ال ـفــوائــد .وق ــد ّ
تسبب
ه ــؤالء بــالـكـســاد االق ـت ـصــادي الـكـبـيــر لحقبة
الـثــاثـيـنـيــات .اع ـت ـمــدت الـحـكــومــات الـغــربـيــة
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا إنـ ـجـ ـلـ ـت ــرا وف ــرن ـس ــا
ّ
بــرنــام ـجــا رادي ـكــال ـيــا حــلــت ال ــدول ــة بموجبه
محل القطاع الخاص كمستثمر في القطاعات
الصناعية الرئيسيةّ .
طبقت فــي ذلــك مقولة
ك ـي ـن ــز فـ ــي ض ـ ـ ـ ــرورة أن ت ـل ـع ــب ال ـ ــدول ـ ــة دور
«املستثمر األول» ( )entrepreneur en chefفي
حال ثابر رأس املال الخاص على اإلضراب عن
االسـتـثـمــار .بنت الــدولــة فــي الـغــرب اقتصادًا
«أصحاب الريوع
منتجًا كان نقيض اقتصاد
ّ
املالية» الذي ساد بني الحربني .مثل تعاطيها
مع االقتصاد ّ
ردة فعل على تلك الحقبة.
لــم يـكــن اس ـت ـخــدام االق ـت ـصــاديــن إلرث كينز
الـنـظــري بـمـسـتــوى ال ـك ـفــاءة ال ـتــي عـ ّـبــر عنها
تعاطي الــدولــة مــع تحديات مــا بعد الـحــرب.
أخ ـ ــذ االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــون ال ـن ـي ــو-ك ــاس ـي ـك ـي ــون
ـار م ــن ك ـي ـنــز ،ل ـعــل أه ـ ّـم ـه ــا إع ـطــاء
ب ـضــع أفـ ـك ـ ّ
شرعية لتدخل الدولة عبر السياسة النقدية
وس ـيــاســة اإلن ـف ــاق ال ـع ــام ،لـلـحـ ّـد م ــن تقلبات
ال ـ ـظـ ــرف االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فـ ــي املـ ـ ـ ــدى ال ـق ـص ـي ــر.
أهـ ـمـ ـل ــوا ال ـع ـن ــاص ــر الـ ـت ــي ت ـم ـن ــح ف ـك ــر كـيـنــز
أص ــالـ ـت ــه وتـ ـجـ ـع ــل مـ ـن ــه م ـل ـه ـم ــا ل ـس ـي ــاس ــات
اقـتـصــاديــة مختلفة جــذريــا عــن سياساتهم.
أسـهــم الباحثون املحسوبون على الكينزية
فــي هــذا االخ ـتــزال لفكر كينز .يـقــول الباحث
جــون سميثني إن ميلتون فــريــدمــان ،األشهر
بني االقتصاديني النيو-كالسيكيني ،اكتسب
الصدارة فكريًا منذ  ،1968وبات مرجعية لدى
ً
ه ــؤالء الكينزيني بــديــا مــن كينز (سميثني،
.)208 :1993
خالل السبعينيات ،وجدت الكينزية كما هي
ّ
ّ
مطبقة في الغرب ،أي بوصفها روشتة إلخراج
االق ـت ـص ــاد م ــن ح ـ ــاالت االن ـك ـم ــاش ال ـظــرفــي،
بــواسـطــة أدوات السياسة النقدية واإلنـفــاق
الـ ـع ــام ،نـفـسـهــا م ـح ــاصــرة كـفـكــر وم ـم ــارس ــة،
ّ
وتمت «شيطنتها» على مدى الحقبة الالحقة.
لعب التضخم «الـكـبـيــر» خــال السبعينيات
ال ــدور األس ــاس فــي نــزع صدقية «كينزية ما
بعد الحرب» املتداولة .وقد استثمرت أحزاب
للتعبئة ضــد الــدولــة
اليمني آن ــذاك التضخم
ّ
ونزع شرعية حضورها وتدخالتها بواسطة
اإلنفاق العام.
لــم تجد تلك الكينزية مــن يــدافــع عنها .وقف
ال ـن ـي ــو-م ــارك ـس ـي ــون ب ــدوره ــم مــوق ـفــا سلبيًا
منها .رأى هؤالء أن االستخدام الكامل للقوى
العاملة الذي عملت له «كينزية ما بعد الحرب»
كهدف ،ال يتالءم مع الرأسمالية كنظام .فهذه
األخيرة تحتاج برأيهم على الــدوام إلى كتلة
ع ــاط ـل ــن ع ــن ال ـع ـم ــل م ـه ـ ّـم ــة ل ـض ـبــط األجـ ــور
(سيكاريسيا وبارغيز .)8 :1998 ،وقــد دانــوا
سياسات رفد الطلب التي كانت العنوان الذي
ُعرفت به «كينزية ّما بعد الحرب» ،باعتبارها
ت ــؤدي إل ــى الـتـضــخــم .وأطـلـقــوا حكمًا مبرمًا

على هــذه الكينزية العـتـبــارهــم أن انخفاض
معدل الربح كان العائق أمام االستثمار ،وأنه
انخفاض ناجم عن ارتفاع األجــور بأكثر من
ارتفاع إنتاجية العمل.

 .2الطلب مصدرًا للنمو

ّ
نتحدث عن
يتبادر إلــى الذهن مباشرة حني
الطلب ،أن املقصود هو الطلب االستهالكي.
ّ
ليس األمر على هذا النحو .يشكل االستثمار
أو ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـس ـلــع االس ـت ـث ـمــاريــة ك ــآالت
ومـ ــواد أول ـيــة ووس ـي ـطــة ،الـعـنـصــر األه ــم في
ال ـط ـلــب ع ـنــد ك ـي ـنــز .ي ـضــع ك ـي ـنــز االس ـت ـث ـمــار
ف ــي امل ـنــزلــة األول ـ ــى ك ـم ـحـ ّـرك لـلـطـلــب والـنـمــو
االقتصادي .بلور مفهومي «مفاعل اإلنفاق»
ّ
واملسرع ( )acceleratorللربط بني
()multiplier
اإلن ـفــاق والـنــاتــج وب ــن الـنــاتــج واالسـتـثـمــار.
فــي حــالــة املـفــاعــل ،ي ــؤدي مطلق اإلن ـفــاق إلــى
ينجم عنه توزيع مداخيل تعود
رفع لإلنتاج ّ
بــدورهــا لتضخ إنفاقًا جــديـدًا فــي االقتصاد.
وي ــرب ــط امل ـ ـسـ ـ ّـرع ب ــن ح ـج ــم ال ـن ــات ــج وح ـجــم
االستثمار ،باعتبار األول ّ
محددًا للثاني.
ما أغفلته التفسيرات النيو-كالسيكية لفكر
كينز بـعــد ال ـح ــرب ،هــو أن ه ــذا األخ ـيــر جعل
االستثمار ّ
سباقًا على االدخار وليس العكس
(سميثني210 :؛ الفــوا .)60 :2009 ،ليس حجم
االدخ ــار عند كينز هــو مــا يـحـ ّـدد االستثمار،
بــل إن االدخ ــار يـكــون نتيجة لالستثمار .بل
إن كينز كــان يقف موقفًا سلبيًا مــن االدخــار
ّ
بحد ذاتــه ،ويعتبر أن هــذا األخير عــبء على
ّ
االقـتـصــاد وأنــه ال ينبغي تشجيع املدخرين
برفع الفائدة املعطاة لهم.
ما ّ
يحدد االستثمار باملقابل ،هو عدم اليقني
( )incertitudeع ـن ــد امل ـس ـت ـث ـمــريــن ،أي ع ــدم
تأكدهم مــن أنهم سيجدون طلبًا كافيًا على
منتجاتهم إذا تـحـ ّـمـلــوا مـخــاطــر االسـتـثـمــار.
وما ّ
يحدده هو الرغبة بالربح أو ما يسميه
كينز «روح الكسب» ( )esprits animauxعند
املستثمرين (سيكاريسيا والفــوا.)58 :1989 ،
ّ
ويشكل تراجع هــذه الرغبة معضلة رئيسية
في الرأسمالية .ليس االدخار ،بل التفاؤل في
أوس ــاط املستثمرين بــإمـكــان تحقيق أرب ــاح
مجزية هو ما ّ
يحدد االستثمار.
ّ
يمكن أخ ـذًا بــاالعـتـبــار ملــا ت ـقــدم تـعــريــف دور
ال ــدول ــة فــي كــل ه ــذا .تـقــع عليها مـهـ ّـمــة إزال ــة
ً
عنصر عدم اليقني وجعل التشاؤم تفاؤال في
أوســاط املستثمرين .تحقق الــدو ّلــة ذلــك حني
وتوفر ضمانات
تقف إلى جانب املستثمرينّ ،
لهم أمام مخاطر االستثمار .يمثل االستثمار
وتعريفه ودور الدولة على هذا الصعيد ،أهم
ما في الكينزية.
ي ــأت ــي االس ـت ـه ــاك ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة بعد
االس ـت ـث ـمــار ك ـم ـحـ ّـدد لـلـطـلــب .جـعــل كـيـنــز في
األساس من امليل ّ
الحدي الستهالك الدخل ،أي
ّ
املخصصة لإلنفاق االستهالكي،
نسبة الدخل
العنصر األساس في تعريف «مفاعل اإلنفاق».
انتقد الـبــاحـثــون املــا-بـعــد كينزيون التركيز
فــي سـيــاســات مــا بعد  1980على رفــع معدل
الربح كحافز لالستثمار ،وإغفال دور الطلب
االسـتـهــاكــي كـحــافــز ل ـهــذا األخ ـي ــر .يـمـكــن أن
ّ
يتحسن معدل الربح في خــال خفض نسبة
األجور في الناتج ،من دون أن يؤدي ذلك إلى
تحسني مـعــدل الـنـمــو ،بسبب ضـعــف الطلب
االس ـت ـه ــاك ــي .رأى ال ـب ــاح ـث ــون أن الـغــالـبـيــة
الـســاحـقــة مــن االق ـت ـص ــادات الـغــربـيــة هــي من
الـفـئــة الـتــي يـحــدد فيها الـطـلــب االستهالكي
معدل النمو (الفوا .)2013 ،وحني يكون األمر
على هذا النحو ،ال يعود كافيًا التعويل على
رفع نسبة األرباح كحافز لالستثمار.
ّ
املحدد الثالث للطلب الفعلي هو اإلنفاق العام.
أغ ـفــل الـنـيــو-كــاسـيـكـيــون ال ــذي ــن اسـتـعــانــوا
بفكر كينز ،األهمية التي أعطاها هذا األخير
للتمييز بني املوازنة الحكومية العادية التي
تشتمل على اإلنفاق الجاري للحكومة ،وبني
امل ــوازن ــة امل ـخـ ّـص ـصــة لــاس ـت ـث ـمــار .ل ــم يـمــانــع
كينز في أن تكون األولى متوازنة .لكنه أعطى
الثانية دورًا رئيسيًا فــي رصــد امل ــوارد لرفع
مستوى إنتاجية االقتصاد (سميثني.)202 :
تقع على الدولة مسؤولية تخطيط االستثمار
ع ـلــى املـ ــدى ال ـطــويــل ب ـهــدف تـحـســن فعالية
ّ
يتوصل
القطاعات اإلنتاجية .أي ينبغي أن
االستثمار الحكومي إلــى إضــافــة مخترعات
جــديــدة وتحقيق نتائج فــي مـيــدان نشاطات
ال ـب ـحــث وال ـت ـط ــوي ــر وف ـت ــح آف ـ ــاق ج ــدي ــدة في
ميدان البحث العلمي .في الــواليــات املتحدة
نموذجًا القتصاد تلعب
التي غالبًا ما كانت ّ
فيه الــدولــة دور «املـحــفــز األول لالستثمار»،
تـ ـ ـع ـ ـ ّـول املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـخ ــاص ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـتــج

أول ما يخشى منه المنخرطون في سياسة اقتصادية جديدة هو هروب الرساميل (أ ف ب)

املخترعات الجديدة على التمويل الحكومي
إلطالق أبحاث جديدة.
يكتف الباحثون املا-بعد كينزيون بإظهار
لم
ِ
ّ
املخصصة
الدور األساس للموازنة الحكومية
لالستثمار ،بل أولوا جهدًا غير مسبوق لفهم
قضايا اإلنـفــاق العام وعجز املــوازنــة والدين
العام .أظهرت إسهاماتهم العديدة أن مقولة
النيو-كالسيكيني ب ــأن اإلن ـفــاق ال ـعــام يــؤدي
إلـ ــى رفـ ــع مـ ـع ــدالت الـ ـف ــائ ــدة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي من
ّ
مجرد
شأنه «طــرد» االستثمار الخاص ،هي
موقف أيديولوجي .وقد ّ
عبر فريدريش فون
حايك ،ممثل املدرسة النمساوية األكثر عداء
ّ
لتدخل الــدولــة في االقتصاد عن هــذا املوقف
في ّاألساس .أظهر هؤالء الباحثون أن الدولة
ممثلة باملصرف املركزي هي من ّ
يحدد معدل
الفائدة ،وأن قدرتها على خلق النقد أي تعزيز
العرض له من شأنها خفض معدالت الفائدة
ال رفعها (الفوا.)66 :2009 ،
تـصـ ّـدت الـكـتــابــات املــا-بـعــد كينزية للمواقف
النيو-ليبرالية «املشيطنة» للدولة ولإلنفاق
ال ـع ــام .جـعـلــت م ــن ه ــذا األخ ـي ــر أح ــد عناصر
ً
ال ـط ـلــب اإلج ـم ــال ــي وع ــام ــا حــاس ـمــا لـتـعــزيــز
ربحية املــؤسـســات اإلنـتــاجـيــة الـخــاصــة .رأت
أن مـسـتــوى اإلن ـفــاق ال ـعــام وعـجــز امل ــوازن ــة ال
ينبغي أن تحددهما مقوالت كتلك التي تضع
سقفًا ّ
كميًا له ،أو تجعل منه نسبة من الناتج
ال ينبغي تجاوزها .رأت أن حاجة االقتصاد
هــي مــا ينبغي أن ي ـحــدد حـجــم ه ــذا اإلن ـفــاق
(املصدر نفسه.)59 :
وق ــد نـشــأ الــديــن ال ـعــام بـعــد  1980فــي الـغــرب
م ــن س ـيــاســات رف ــع ال ـفــائــدة الـنـيــو-لـيـبــرالـيــة
ال ـط ــاب ــع ب ـح ـجــة ك ـبــح ال ـت ـض ـخــم .رت ـب ــت هــذه
الفوائد عبئًا ضريبيًا كبيرًا على كاهل دافعي
الـضــرائــب .بـ ّـررت مشاكل املالية العامة هــذه،
املـطــالـبــات بـخـفــض حـجــم ال ــدول ــة وإنـفــاقـهــا،
ّ
وبررت التقشف في اإلنفاق على مدى الحقبة.
نجحت سـيــاســة ال ـفــوائــد املــرتـفـعــة مــن خــال
ال ـعــبء الـضــريـبــي ال ــذي رتـبـتــه لتمويل عجز
املوازنة والدين العام ،في إطالق عداء دافعي
الضرائب تجاه الدولة.
ّ
مثلت كتابات التيار املــا-بـعــد كينزي موقفًا
مناقضًا ملوقف املؤسسات الدولية ،كصندوق
النقد الــدولــي والبنك الــدولـ ّـي ،بشأن اإلنفاق
العام وضرورة الحد منه .وفرت حججًا قوية
ّ
ملــتـخــذي ال ـقــرار فــي الـبـلــدان النامية فــي حال

قــرروا التصدي للترهيب الــذي يخضعون له
على يد مسؤولي هذه املؤسسات وخبرائها.
ي ــأت ــي ال ـت ـص ــدي ــر إل ـ ــى ال ـ ـخـ ــارج كـ ــواحـ ــد مــن
ال ـع ـنــاصــر األربـ ـع ــة لـلـطـلــب اإلج ـم ــال ــي ضمن
اقتصاد مفتوح .يلعب التصدير دورًا رئيسيًا
في العديد من االقتصادات الغربيةُ ،
ويلزمها
بالحفاظ على تنافسية منتجاتها من خالل
منع أسـعــار هــذه األخـيــرة مــن االرت ـفــاع ،ومن
ّ
التحسن.
خالل منع سعر صرف عمالتها من
تمنع الحاجة إلى التصدير الكثير ّمن البلدان
ّ
«التفرد» بمواقف تمثل خروجًا
الصناعية من
على اإلجماع.
رأى الباحثون املا  -بعد كينزيون أن اإلصالح
الذي قدمه كينز للنظام الرأسمالي انطلق من
فكرة أن األخــذ بــه يكون على مستوى الــدول
الصناعية كمجموعة ،ولـيــس على مستوى
بلد بمفرده .طــرح هــذا األمــر مسألة إمكانية
«الـكـيـنــزيــة فــي بـلــد واحـ ــد» (سـمـيـثــن.)211 :
أظ ـهــرت حقبة مــا بـعــد  1980خشية الـبـلــدان
ال ـص ـنــاع ـيــة م ــن الـ ـتـ ـف ـ ّـرد ب ـس ـي ــاس ــات لـيـســت
م ــوض ــع إجـ ـم ــاع ،وأظـ ـه ــرت ن ـك ــوص الـبـعــض
منها ،كما االشتراكيني في فرنسا في مطلع
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ع ــن س ـيــاســات ت ـت ـعــارض مع
تلك الـتــي أجمعت عليها الـبـلــدان الصناعية
األخـ ــرى .تبقى إمـكــانـيــة «ال ـت ـفـ ّـرد» وال ـخــروج
على اإلجماع ممكنة ألي بلد ،شرط أن يكون
ل ــدي ــه بــرنــامــج اس ـت ـث ـمــار ح ـكــومــي يـحـقــق له
سبقًا تكنولوجيًا وفعالية فائقة.
إل ــى مـ ـح ـ ّـددات ال ـط ـلــب األربـ ـع ــة ال ـت ــي سبقت
اإلشارة إليها ،ينبغي إضافة ّ
محددين آخرين،
يصنفهما الف ــوا فــي فـئــة اإلس ـبــاب الهيكلية
لنقص الـطـلــب ،هـمــا الـتـقــدم التقني وتــوزيــع
ال ــدخ ــل (الفـ ـ ـ ــوا .)56 :2009 ،امل ـق ـص ــود هـنــا
بالتقدم التقني ،إحالل ماكينات وآالت جديدة
ّ
محل اليد العاملة .يشكل التقدم التقني بهذا
امل ـع ـن ــى مـ ـص ــدرًا ل ــرف ــع إن ـت ــاج ـي ــة االق ـت ـص ــاد
ال ــوط ـن ــي ،لـكـنــه يـمـكــن أن يـ ــؤدي إل ــى خفض
الطلب اإلجمالي إذا ترتبت عليه إزالة مواقع
عمل عديدة وحرمان من كانوا يشغلونها من
ّ
مداخيل تعزز الطلب االستهالكي.
ّ
أمــا توزيع الدخل كمحدد للطلب اإلجمالي،
ّ
فــاملـقـصــود بــه عـنــد كـيـنــز ،ت ــوزع ه ــذا األخـيــر
ّ
بــن املستثمرين الــذيــن يشكل الــربــح دخلهم
وال ـعــام ـلــن ال ــذي ــن يـشـكــل األجـ ــر دخ ـل ـهــم من
ج ـهــة ،وب ــن أص ـح ــاب ال ــري ــوع املــال ـيــة ،الــذيــن

