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ھمان طور که در مطالب "بولتن اقتصاد سوسياليستی" به ک ّرات تأکيد شده است ،بحران اقتصادی
جھانی ،اساسا ً به دنبال سقوط شديد "سرمايه گذاری ثابت" به وجود آمده است؛ سقوطی که فقط در
کشورھای عضو سازمان ھمکاری و توسعۀ اقتصادی ) ،(OECDمسبّب کاھش حدوداً  ٩٦درصدی
 GDPبوده است .در آن دسته از کشورھايی که سرمايه گذاری ثابت شديداً سقوط داشته ،رکود
اقتصادی نيز عميق تر و طوالنی تر بوده است؛ به عکس ،کشورھايی که تمھيداتی را برای حفظ و
تقويت يا افزايش سرمايه گذاری ثابت به کار بردند )من جمله چين( ،بيش ترين موفقيّت را در مقابله
با بحران داشتند .اين موضوع در مورد اقتصاد لھستان ھم مصداق دارد.
يکی از عواقب بحران جھانی ،سقوط سرمايه گذاری خصوصی در لھستان بود .در سال ،٢٠١٠
سرمايه گذاری خصوصی قريب به  ٧.٤درصد )نسبت به سال  (٢٠٠٩و  ٢٠درصد )نسبت به سال
 (٢٠٠٨سقوط کرد .در ماه ژوئن  ،٢٠١٠ک ّل کاھش ساالنۀ سرمايه گذاری خصوصی %١٧.٧ ،بود
که از اين کاھش کل %٢٠.٨ ،به ساخت و ساز و  %١٥.٦به خريد ماشين آالت ،ابزار و وسايل
نقليه مربوط می شد .اين کاھش در سطح سرمايه گذاری خصوصی ،خود عموما ً در نتيجۀ سقوط شديد
سرمايه گذاری مستقيم خارجی ) (FDIرخ داده است.
ھرچند وابستگی اقتصاد لھستان به سرمايه گذاری مستقيم خارجی به مراتب کم تر از اقتصادھای
کوچک اروپای مرکزی-شرقی )به خصوص کشورھای حوزۀ دريای بالتيک( است ،با اين حال اين
کشور ھم چنان از کاھش تند جريان ھای ورودی سرمايۀ خصوصی ضربه خورده است .خالص جريان
ھای ورودی سرمايه گذاری مستقيم خارجی در لھستان ،از  ١٦.٧ميليارد يورو در سال  ٢٠٠٧به
 ٨.٤ميليارد يورو در سال  ٢٠٠٩و سپس  ٥.٥ميليارد يورو در سال گذشته ) (٢٠١٠کاھش پيدا
کرد.
در ھمان حال که سرمايه گذاری خصوصی در لھستان کاھش پيدا کرده ،سرمايه گذاری بخش عمومی
بھبود يافته است .لھستان اين بخت را داشته تا زمانی وارد بحران شود که شايستگی دريافت کمک
ھای عظيم و مستقيم اتحاديۀ اروپا را داشته باشد .در بودجۀ  ٢٠١٣-٢٠٠٧اتحاديۀ اروپا ،بالغ بر
 ٦٧ميليارد يورو در قالب اعتبارات ساختاری و يکپارچگی ) ،(١به لھستان اختصاص داده شده؛ مبلغی
که تقريبا ً معادل ک ّل درآمد دولت در سال  ٢٠١٠است .بنابراين لھستان اکنون بزرگ ترين دريافت
کنندۀ اعتبارات اتحاديۀ اروپا به شمار می رود – به طوری که تا فوريۀ  ،٢٠١٠به طور خالص حدود
 ٢١.٤ميليارد يورو دريافت کرده است.
به عالوه ،بالغ بر  ١.٤ميليون کشاورز لھستانی از سوبسيدھای کشاورزی برخوردار شده اند که
مجموع آن به رقم  ٥.٣ميليارد بورو می رسد )در سال  ،٢٠٠٩ک ّل اين رقم  ٢.٩٨ميليارد يورو بود
که به بيش از  ٣ميليارد يورو در سال  ٢٠١٠افزايش يافت( .دولت لھستان تخمين می زند که حدود
نيمی از رشد کشور در سال  ،٢٠٠٩مستقيما ً به واسطۀ سرمايه گذاری ھايی صورت گرفته که
مشترکا ً با ھمکاری اتحاديۀ اروپا تأمين مالی گرديده است .سال  ،٢٠٠٩مجموعا ً  ١٨ميليارد ِزلوتی
)واحد پول لھستان( بر روی ساخت راه ھا ،پل ھا و فاضالب صرف شد که اين رقم در سال ،٢٠١٠
به  ٢٥ميليارد افزايش يافت.
فارغ از جنبۀ کيفی اين سرمايه گذاری -مثالً سرمايه گذاری بيش تر دولت بر روی جادّه ھا و نه
خطوط راه آھن – تأثير مثبت اين سرمايه گذاری بر اقتصاد لھستان غير قابل ترديد است .گزارش اخير
کميسسيون اروپا در مورد نقش سرمايه گذاری عمومی در لھستان ،بر اين موضوع تأکيد می کند .اين
گزارش نشان می دھد که چگونه افزايش قابل مالحظۀ سرمايه گذاری عمومی -به دنبال الحاق لھستان
به اتحاديۀ اروپا -به تخفيف رکود اقتصادی در طول دورۀ بحران کمک رسانيده است و چگونه
استفادۀ گسترده از اعتبارات اتحاديۀ اروپا به عنوان ابزاری برای سرمايه گذاری بر زيرساخت ھای

کشور ،می تواند به تقويت بھبود اقتصادی اين کشور منجر شود .به عالوه ،گزارش مذکور خاطر
توجی در طی چند سال گذشته افزايش
نشان می کند که ھرچند سرمايه گذاری عمومی به طرز قابل ّ
ً
يافته )از  ٣.٥به  ٤.٥درصد  GDPدر بين سال ھای  ٢٠٠٥تا  ،(٢٠٠٨ا ّما اين موضوع اساسا به
دليل سطح بسيار پايين ھزينه ھای سرمايه ای بوده است .در طول دورۀ گذار به اصالح "پسا-
کمونيستی" تا الحاق به اتحاديۀ اروپا ،ھيچ گونه سرمايه گذاری بر زيرساخت ھای کشور )مانند حمل
و نقل( صورت نگرفته بود.
نمودار پايين ،که در گزارش مزبور آمده است ،رابطۀ سرمايه گذاری عمومی و رشد اقتصادی در
لھستان را نشان می دھد .ھمان طور که مشاھده می شود ،بھبود مخارج عمومی ،به خروج لھستان
از بحرانی که در آغاز دورۀ گذار به آن وارد شده بود ،کمک کرد .سپس از اواخر دھۀ ) ١٩٩٠دورۀ
دولت ائتالفی دست راستی( ،سرمايه گذاری عمومی شديداً سقوط کرد که اين موضوع روند رشد
توجھی آھسته ساخت .از آن پس ،سرمايه گذاری عمومی به سرعت تا
اقتصادی را به شکل قابل ّ
حدوداً سال  ٢٠٠٥رشد داشت و سطوح پيش از الحاق خود به اتحاديۀ اروپا را پشت سر گذاشت.
برخالف نظر ايدئولوگ ھايی که بر منازعات و بحث ھای عمومی لھستان تسلط دارند ،رشد اقتصادی
ھنگامی افزايش يافته که دولت حجم سرمايه گذاری را باال برده است و بالعکس ،زمانی آھسته شده
که سرمايه گذاری کاھش يافته است.
نمودار  -١سيکل ھای سرمايه گذاری عمومی و رشد اقتصادی
حفظ رشد اقتصادی مثبت از طريق سرمايه گذاری عمومی ،از سوی تالش ھای سياسی برای کنترل
ھزينه ھا تھديد می شود .اين تھديد ،ھم داخلی -از سوی دولت لھستان -و ھم خارجی -از سوی
اتحاديۀ اروپا -است.
برای آن که دولت يک کشور قادر به دريافت اعتبارات اتحاديۀ اروپا به منظور ھر گونه پروژۀ
سرمايه گذاری باشد ،آن کشور بايد ابتدا حدّاقل  ١٥درصد ک ّل ھزينه ھای آن را تقبّل کند .بنابراين
ضروری است تا دولت لھستان برای دريافت اعتبارات مناسب از اتحاديۀ اروپا ،تا ح ّد امکان ،پرداخت
سھم بيش تری را تع ّھد کند .ھرچند در حال حاضر لھستان با فشار روز افزونی برای کاھش ھزينه ھا
و اجزای برنامه ھای رياضت اقتصادی در ساير کشورھای اروپا رو به رو است.
مطابق با قانون ماليۀ عمومی لھستان ،چند "آستانۀ امن" درنظر گرفته شده است :چنان چه بدھی
عمومی از آستانۀ  ٥٥درصد توليد ناخالص داخلی بگذرد ،در آن صورت دولت نياز به کاھش نسبت
بدھی به  GDPخود خواھد داشت .و اگر بدھی عمومی به بيش از  ٦٠درصد برسد ،بودجۀ سال آتی
الزاما ً بايد موازنه گردد .به عالوه ،لھستان تا سال  ٢٠١٢به اصول و ضوابط "معاھدۀ ماستريخت"
متع ّھد است و به به عنوان مثال خود را ملزم نموده که تا سال آينده ،کسری بودجه اش را به زير
 %٣توليد ناخالص داخلی برساند .ضمنا ً لھستان به طور اختياری ،پيمان به اصطالح "رقابت
پذيری" را که دولت ھای آلمان و فرانسه برای ساير کشورھای منطقۀ يورو پيشنھاد داده اند ،امضا
کرده است .اين پيمان پيشنھادی ،تع ّھداتی را ايجاب می کند که به مراتب بيش تر از گذشته جاه طلبانه
و الزام آور به نظر می رسد .به عنوان نمونه ،حفظ بدھی عمومی و کسری بودجه در سطوحی پايين
تر از به ترتيب  ٦٠و  ٣درصد GDP؛ کاھش بار مالياتی شرکت ھا و ارتباط دادن سن بازنشستگی با
شاخص اميد زندگی.
دولت لھستان ،تاکنون تمھيداتی را از قبيل کاھش ھزينه ھای عمومی و افزايش ماليات ھای کاھنده
درنظر گرفته است که در صورت عبور بدھی عمومی از مرز  ٥٥درصد ) GDPدر حال حاضر ،بدھی
عمومی معادل حدوداً  ٥٣درصد است( آن ھا را به کار خواھد برد .اصالح جزئی نظام بازنشستگی

خصوصی شده )که با تمسخر نھادھای مالی بين المللی رو به رو شده است؛ چرا که عمالً بخشی از
طرح بازنشستگی خصوصی را ملی می کند( ،به تسھيل منابع مالی عمومی کمک کرده است .ھرچند،
دولت ،بکارگيری اقداماتی نظير کاھش ھزينه ھای عمومی و افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده به
 %٢٣را در دستور کار قرار داده و دولت ھای محلی را برای کاھش مخارج خود تحت فشار قرار
داده است.
از زمان آغاز سال جاری ،دولت ھای محلی ملزم به موازنۀ درآمد و ھزينه ھای جاری خود شده اند.
بدين ترتيب ،دولت مرکزی تالش می کند تا مسئوليّت کاھش ھزينه ھا را به دولت ھای محلی واگذار
کند .دولت ھای محلی ،خود در صف مقدّم دسترسی به منابع و بودجۀ اتحاديۀ اروپا قرار دارند.
توانايی لھستان برای ادامۀ مسير رشد از طريق سرمايه گذاری عمومی ،اساسا ً به شکل بودجۀ آتی
اتحاديۀ اروپا -که از سال  ٢٠١٢اجرا و تا سال  ٢٠٢٠ادامه خواھد يافت -ارتباط پيدا می کند .تغيير
در شکل اين بودجه ،از ھم اکنون آغاز شده است .کشورھای ثروتمندتر اتحاديۀ اروپا ف ّعاالنه تالش
می کنند تا حجم مبالغی را که بايد به بودجۀ اتحاديۀ اروپا پرداخت کنند ،پايين بياورند .به ھمين جھت،
در اواخر سال  ،٢٠١٠انگلستان تالش کرد تا به منظور کاھش اين بودجه از  %١.١٣توليد ناخالص
داخلی اتحاديۀ اروپا به  ٠.٨٥درصد )يعنی  ٢٥٠ميليارد يورو کاھش( ،ائتالفی با اين کشورھا ايجاد
کند.
پس از به اصطالح "سقوط کمونيسم" ،مرحله ای طوالنی از سياست ھای ض ّد صنعتی سازی )de-
 (industrializationو ض ّد سرمايه گذاری ) (de-investmentدر اقتصاد لھستان و زيرساخت
ھای آن دنبال شد .ھم زمان ،اقتصادھای ثروتمندتر غربی نيز به واسطۀ خريد بخش ھای اعظم
لھستان و اقتصادھای اروپای مرکزی و شرقی و تسلط بر آن ھا ،به بازارھای وسيعی برای کاالھای
خود و ھم چنين نيروی کار ارزان و ماھر دسترسی يافتند و به ھمين جھت از اين موضوع منتفع
گرديدند .فقط در طول چند سال گذشته بوده است که اين روند معکوس شده و سرمايه گذاری ھايی در
زيرساخت ھای کشور صورت گرفته است .اين سرمايه گذاری ھا به طرز اسفناکی ناکافی است ،با اين
حال ھنوز امکان رشد اقتصاد در طول دوره ای از رکود جھانی را فراھم نموده است .به ھمين جھت،
بزرگ ترين مانه رشد لھستان ،قطع ھمين سرمايه گذاری عمومی خواھد بود.

* Rae, Gavin; "Poland Escapes Recession by Public Investment" (Apr 27,
2011), Socialist Economic Bulletin.
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) (١صندوق ھای ساختاری و صندوق يکپارچگی )and the Cohesion Structural Funds
 (Fundدو ابزار مالی برای اجرا و تکميل سياست يکپارچگی ) (Cohesion Policyيا ھمان
"سياست منطقه ای اتحاديۀ اروپا" می باشند؛ ھدف از اين دو ابزار ،کاھش اختالفات منطقه ای در
زمينۀ درآمد ،ثروت و فرصت ھا تعيين شده است .مناطق فقيرتر عمدۀ اين حمايت را دريافت می کنند،
ھرچند تمامی مناطق اروپا واجد شرايط استفاده از اعتبارات تحت صندوق ھا و برنامه ھای مختلف
اين سياست به شمار می روند .صندوق ھای ساختاری ،از صندوق توسعۀ منطقه ای اروپا )(ERDF
و صندوق اجتماعی اروپا ) (ESFتشکيل می شوند.

