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سه سوال اساسی از آینده اقتصاد کالن

پس از بحران بزرگ ،تامین مالی عمومی در دستور کار سیاست جهانی قرار گرفت .سیاست پولی انبساایی سیاسات
تسهیل کمی بانکهای مرکزی بزرگ از جمله بانک مرکازی ار پاا ) (ECBباه سارعت از دساتور کاار اارو ا
اهراهی برای اقتصاد جهانی فراهم کرد .با این حال ،ب ن کاهش ب هی ها ایمینان از سیستم پای ار مالی (در یاک
مفهوم اجتماعی) د طر ظهور می کن :
کست سیستم یا در بهترین حالت ،کن

مورد نیاز برای تغییرات ساا تاری دیرار اینکاه با ن

ن سرعت ر

کاهش بیکاری بلن م ت سا تاری ،فاق اجتماعی برای حل مشکالت حاصل نمی ود .این یک مساله سیاسی است
که در دستور کار ورای تامین مالی عمومی تامین اجتماعی مجمع جهانی اقتصاد قرار دارد که ر ی این موضوع کار
می کنن

به دنبال راه حل هستن  .ه ف ورا فراهم آ ردن پاسخ هایی درباره نحوه حصول ایمینان در ماورد تاامین

مالی عمومی پای ار

امنیت اجتماعی کافی در یک محیط اقتصادی پسا بحران با ر

اقتصادی پائین است که بر ای

دی گاهها (درست یا غلط) ،آن را " معمول ج ی " می دانن .
این مساله موجب

ر ی سه سوال اساسی در مورد ر

ویم .نقطه آغاز این است که ب ن بحث در مورد ر

اقتصادی ،تامین مالی عمومی
اقتصادی (ر

امنیات اجتمااعی متمرکاز

پایا ار) نمای تاوان در ماورد تاامین اجتمااعی

صحبت کرد.
ان ازه گیری حجم فعالیتهای اقتصادی در  ،GDPبوسیله ابزار ان ازه گیری بار مخارو عمومی با هی هاای عماومی
ایجاد

ه توسط د لت صورت می پذیرد .بنابراین ر

بیشتر پای ارتر  GDPبارای تاامین ماالی عماومی پایا ار

سیستم تامین اجتماعی ضر ری است .این عوامل تا ح زیادی در هم تنی ه ان

بر هم اثر می گذارن

به همین دلیل

آنها عناصر کلی ی را در معادله موفقیت اجتماعی اقتصادی تشکیل می دهن .

بر اساس مقاله ای که در سایت مجمع جهانی اقتصاد درتاریخ  2می  102منتشر ه است.
) :Quantitative easing (QEیک سیاست نامتعارف پولیست که بانکهای مرکزی برای جلوگیری از افت عرضه پول هنرام نامؤثر بودن سیاست استان ارد
پولی مورد استفاده قرار میدهن  .یک بانک مرکزی از یریق ری ن مقادیر مشخصی از ذ ایر مالی بانکهای تجاری دیرر نهادهای صوصی تسهیل کمی میکن ،
نتیجتاً پایه پولی را افزایش میده .
3
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-0چه ترکیبی از سیاست پولی ،مالی و اصالحات ساختاری ،رشد باالتر و پایدارتری را به همراه خواهد
داشت؟

این مساله با بحث ا یر در مورد "رکود سکوالر " مرتبط است که در آن نظریه هاای رقیاب  ،عملکارد اساکلوراتیک

2

اقتصادهای پیشرفته را توضیح می ده  .بسیاری تاکی می کنن که ضعف سمت تقاضا مح دیت هاای تاورم پاائین
موجب

ه است سیاست پولی ،فعالیت ها را نزدیک سطح بالقوه ان نره ارد .بر ی نیز به دلیل اثار تعاعیف کننا ه

تغییر تکنولوژی ر ی بهره ری عوامل تولی  ،به موانع سمت عرضه ا اره کرده ان .
از آنجائیکه ار پا کانون بحران  10 - 10بود ،مهم است که یک دی گاه جهانی اتخااذ کنا  .اقتصاادهای نوظهاور
همچون چین ،هن

برزیل قادرن یی بحران مالی ر

کنن  .با این حال ،به تازگی ر

چین کاهش یافتاه اسات در

حالیکه برزیل سایر اقتصادهای نوظهور به دلیل کاهش قیمت مواد ام تغییرات نرخ ارز آسایب دیا ه انا  .اقتصااد
ر سیه نیز در بحران به سر می برد که این ضعیت تا ح دی به دلیل کاهش قیمت نفت ناتوانی کشاور در نوساازی
اقتصاد است بخشی از آن نیز به دلیل تحریم هایی است که پس از نقض قوانین نظام امنیتی ار پا ضع

.

چه چیزی می توانیم از سیاست های انتخابی اقتصادهای نوظهور بیاموزیم؟ چه چیزی می توانیم از تجربه بحران ماالی
آسیا در دهه  0991به یژه چرونری اینکه اکثر کشورهای آسیایی دارایی های مالی نرخ ر

ود را یی د ره بحران

حفظ کردن  ،بیاموزیم؟
در مورد ترکیب سیاست ایاالت متح ه امریکا انرلستان در مقایسه با حوزه یور چطاور؟ آیاا ایااالت متحا ه امریکاا
توانست با استفاده از اصالحات مالی ا لیه سیاست پولی انبسایی ،نتایج بهتاری را نسابت باه محار هاای پاولی
بازسازی مالی به تا یر افتاده منطقه یور به بار آ رد ؟ در بحث ر

پای ار ،چه درسهایی می توان از مقایساه ار پاا

ایاالت متح ه امریکا گرفت؟
آیا ترکیب سیاست های پولی سیاست های مالی دقیق انرلستان با بحران مقابله کرد

اقتصاد را به سمت ر هایی

بهتر از آنچه انتظار میرفت سوق داد؟ مطالعه ج ی صن ق بین المللی پول با تکیه بر واه تاریخی  90مورد تطبیقی
یی سالهای  09 - 10نتیجه میگیرد که ان ازه تنظیم مالی 2به یور قابل توجهی به چن عامل مهم مرتبط مای-
ود .تنظیم مالی زمانی که با تسهیل رایط مالی همراه می ود ،تمایل دارد بزرگتر با .
این مساله می توان نقش کلی ی در موضوع سیاست اقتصادی ار پایی پس از بحران مالی ایفا کرده با ا  .آیاا تثبیات
مالی

ی در سال های ا لیه بحران -زمانی که بازگردان ن اعتماد ضر رت دا ت -تاثیر منفی کمتری ر ی ر

کوتاه

م ت ایفا کرده است؛ یعنی زمانی که بانک مرکزی ار پا معامالت پولی یکجا ) ( OMTتسهیل کمی ) (EQاود را
قبل از پائیز  10آغاز کرده است.
secular stagnation
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بنظر میرس تصمیمات بع ی بانک مرکزی ار پا در مورد  OMTدر آگوست -سپتامبر  10نقطه عطفی در بحاران-
های منطقه یور بود .به گونهای که یی سالهای  119تا  10سیاست های  stop- and- goباعث تب یل ته ی ها
به ثبات مالی در بخشهای زیادی از منطقه یور

 .پس از اق ام قایع بانک مرکزی ار پا ،به سارعت بهباود حاصال

.
اما ،این عناصر اساساً در هم تنی ه ان  ،OMT .تسهیل پولی را ع ه داده بود ،اما الزمه آن انعباط مالی بود .عال ه بار
این ،اگر بانک مرکزی ار پا تصمیم قایعی اتخاذ نکرده بود ،کشورهای منطقه یور نمی توانستن به سرعت تثبیت مالی
ایجاد کنن

ر ی تعادل سا تاری تامین مالی عمومی در میان م ت متمرکز ون که تاثیر منفای کمتاری ر ی ر ا

کوتاه م ت دارد.
اصالحات سا تاری در بازارهای محصول نیر ی کار در کشورهای ععو به یک ان ازه اهمیت دا ته است .البته ر نا
بهبود در ار پا علیرغم اینکه ا یراً با جود فشارهای ارجی تقویت

ه  ،همچنان نسبتاً کنا اسات .عاال ه بار ایان،

منطقه یور نیاز دارد تا اصالحات بیشتری در زمینه د لتش دنبال کن ؛ به یاژه اصاالحات ا یارم همچاون اتحادیاه
بانکی 9را اجرا نمای .
-2اصالحات مالی باید به چه صورتی باشند؟

کیفیت (چرونری) تع یل مالی موضوع بحثهای یوالنی سیاستی آکادمیک بوده است .به عنوان مثال ،یای بحاران
ب هی منطقه یور  ،بر مبنای یک حساب سرانرشتی مبتنی بر واه تجربی از اثرات ر

در کشورهای ععو اتحادیه

ار پا ،کمیسیون ار پا از کشورها حمایت کرده تا د سوم تثبیت مالی را از یریق کاهش هزینه ها یک سوم از یریاق
افزایش مالیات انجام دهن .
ضمناً ،سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی ( )OECDر ی برای انتخاب ابزارهای تثبیت ارائه کارده اسات کاه باه
اه اف توسعه فعالیتهای کوتاه م ت ،ر

بلن م ت ،برابری درآم

توازن جهانی کمک کنا  .ابیه ساازی هاا بار

اساس ایالعات  0کشور نشان میده که نیمی از کشورهای ععو  OECDمی توانن ب هی عمومی مازاد ود را از
یریق تع یالت مالیم در ابزارهایی کاهش دهن که اثرات جانبی مح دی بر ر

دارن مثل یارانه ،مالیات بر امال

مستغالت یا حقوق بازنشستری .گر ه ان کی از کشورها با انتخاب های د وارتری ر بر هستن
بزرگتری از یریق کاهش هزینه ها افزایش مالیات انجام دهن

بای اصاالحات ماالی

در عین حال برای کاهش اثرات جانبی منفی اان

تالم کنن  OECD .بر اهمیت اصالحات سا تاری برای مقابله کاهش اثرات منفی بر ر

میان م ت تاکی میکن .

مطالعه ا یر توسط  Alesinaهمکاران نشان می ده که اصالحات مالی مبتنی بر کاهش هزینه ها در رایط زیاان
محصول ،نسبت به آنهایی که مبتنی بر افزایش مالیات هستن  -که تفا ت بین د نوع یلی زیاد اسات -هزیناه هاای
کمتری دارد .همچنین نویسن گان مطالعه نتیجه می گیرن که واه کافی برای این ادعا کاه بطاور ااد د ر ا یار
تثبیت مالی ،نسبت به آنهایی که قبل از بحران اتخاذ

ه بودن  ،برای اقتصاد هزینهبر بوده ان  ،جود ن ارد.
banking union
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در اقع ،تثبیت مالی اغلب با افزایش مالیات کاهش مخارو سرمایه ای انجام می ود که باعث ضربه زدن به ر ا
یا متوقف کردن آن می ود .نراهی به فرانسه ایتالیا بین ازی که برای سال های زیادی از ترکیب مخارب اقتصاادی
ر

کن

ب هی عمومی باال رنج می برن  .به جای افزایش بیشتر مالیات ،بای در جسات جاوی ر م هاای تثبیات

ضر ری تامین مالی عمومی که ر

محور هستن  ،با ی  .به یور مثال؛ ایرلن

اسپانیا یی سالهای ا یر با جودی که

هر د کشور دستخوم تع یالت سخت اصالحات اقتصادی بودن  ،ایرلن تقریبا بطور کامل اسپانیا تقریباا د ساوم
ر ی کاهش مخارو تمرکز کردن  .صادرات باال ،اقتصاد در حال ر
نیازمن اصالحات اقتصادی همچون فنالن  ،بای تجربه ایرلن

ا تغال فزاین ه دا تن  .کشورهای منطقاه یاور

اسپانیا را به وبی مطالعه کنن .

 چگونه کفایت و پایداری سیستمهای تامین اجتماعی زمانی که آنها را حاامی رشاد درنگرفرهتاه ایاد،تضمین میشود؟

این سوال چن بع دارد .تقریباً همه کشورها با چالش چرونری یراحی سیستم حمایتی که ح اکثر کارایی را در فعاای
مالی مح د دا ته با  ،ر بر هستن  .چالش دیرر که به یژه در کشورهای پیشرفته بطور فزاین های در کشاورهای
در حال توسعه جود دارد ،مساله حمایت اجتماعی از جوامع سالخورده است .ه ف حمایت تامین اجتماعی ،داللت های
مهمی برای م یریت بحران ها دارد.
یراحی سیستم های تامین اجتماعی موثر به دالیل اقتصاد سیاسی فنی بسیار د وار است .در این راستا ،کشاورهای
ععو سازمان همکاری توسعه اقتصادی ) (OECDاتحادیه ار پا ) (EUمی توانن از یک یرر یاد بریرن

تجرباه

ود را در ا تیار کشورهای در حال توسعه قرار دهن .
عال ه بر این ،به دنبال اصالحات کشورها بای

ارو از مح ده (چارچوب) بین یشن  .باه عناوان مثاال؛ اینکاه چروناه

سرمایه گذاری بهتر ر ی فنا ری ایالعات ،بهره ری را بهبود می بخش ،

مات اجتماعی به ا تی را بهتر می کن

هزینه های بودجه ای آن را کاهش می ده .
فنا ری دیجیتال ،اقتصاد
توسعه د لت الکتر نیک

مات را در بخش صوصی متحول کرده است ،اما بخش عمومی هنوز در استفاده از ICT

مات الکتر نیک عقب مان ه است.

ابر رایانه ها فقط ر ن ها را تسریع می کنن لی نیاز است ما در نحوه ارائه

مات الق تر ماوثرتر با ایم .جمعیات

سالخورده تامین مالی عمومی بحران زده ،به یژه در جواماع ار پاایی ،باا فشااری از ناحیاه سیساتم بازنشساتری
اجتماعی ر بر هستن  .در اکنش به آن موجی از اصالحات در جریان است:
یی سال های ا یر در

کشور از  2کشور ععو اتحادیه ار پا ،اصالحات قابل توجهی در سیستم بازنشستری صورت

گرفته است؛ اگرچه این اصالحات به یژه در کشورهایی که سن بازنشستری با امی به زن گی ارتباط ن ارد ،هنوز کاافی
نیست.
نهایتاً ،حمایت تامین اجتماعی ،به یژه زمانی که سیاستهای اصالح مالی یلی عمیق هستن  ،اجتناب ناپذیر است .در
درجه ا ل نیاز است که سیاست های مالی معتبر بتوانن بافرهایی در زمان های عادی ایجاد کنن


در زمان بحران نیاز
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بتوان آن را م یریت کن  .یکی از داللتها این است که مشکل ب هی ناپای ار بای ز دتر از موارد معمول حل ود .ایان
موضوع نیازمن ر یه های قانونی بهتری برای بازسازی ب هی های سنرین ،به یژه در منطقه یور است کاه ابزارهاای
اقتصاد کالن کشورها برای مقابله با بحران ب هی مح دتر می با

اثرات جانبی فاجعه بار بحران ب هی ممکن است

بیشتر از جاهای دیرر با  ،بکار گرفته ود.
از یریق فعالیت ورای برنامه جهانی 01ر ی تامین مالی عمومی تامین اجتماعی ،می واهیم به نررم های تاازه
نوآ رانه در این سه دسته مساله بهم پیوسته توجه کنیم .تصور نمی ود که یک نسخه از پیش اماده جود دا ته با ا
که به همه جهان توصیه ود .سطح تالم ها پایین است لی بای به ارائه مشا ره سیاستی عینی تحلیلی برای افراد
واهان اصالحات در سراسر جهان به منظور پیریزی بهبودی مستمر ،تامین ماالی عماومی مطماون فاراهم آ ردن
سیستم تامین اجتماعی مناسب توجه ود.
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