اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

اولویتهای یونان برای بازگشت به رشد پایدار
از نگاه صندوق بین المللی پول

بر اسوواآ آخرین ارزیابی سوواالنه صووندوا بین المللی پول از اقتصوواد یونان ،این کشووور باید همچنان به
ا صالحاتش سرعت و تعمیق بخ شد .در عین حال ،این ا صالحات باید با کاهش بی شتری در بدهی های
یونان به شرکای اروپاییاش همراه شود تا اقتصاد بتواند به مسیر رشد پایدار بازگردد.
صندوا در گزارش اخیر خود ،م سیری را برای ر شد پایدار و کامیابی در اقت صاد یونان معرفی می کند که
مستلزم رویرردی دوجانبه است .0 :سیاست های بلندپروازانه از سوی مقامات یونان  .2کاهش قابل توجه
بدهی ها به شرکای اروپایی یونان.

پرسش و پاسخ های زیر ،به برخی مسائل کلیدی درباره پیشرفت یونان و اولویتهای آن برای اصالحات در دوره پیش
رو اشاره دارد:



اقت صاد و سیا ست یونان از اوا سط سال  3102که آخرین م شورت خود را از صندوق بینالمللی
پول گرفته ،چگونه تکامل یافته است؟

یونان از زمان شروع بحران ،کسری مالی و حساب جاری خود را بطور قابل توجهی کاهش داده است .به ویژه ،ک سری
ح ساب جاری و ک سری مالی اولیه  1به ترتیب از  11و  11در صد از  GDPبه نزدیک صفر در پایان سال 5111

رسییید اس ی  .چنین رویدادی ،برای کشوووری که جزء یک اتحادیه پولی بوده و به ابزارهای سوویاسووت پولی و ارزی
دسترسی ندارد ،یک اصالح بزرگ محسوب می شود.
اما تثبیت مالی گسووترده و کاهش ارزش داخلی 2با هزینه های قابل توجهی برای جامعه همراه بوده اسووت .نرب بیراری
هنوز هم در سطح غیر قابل قبول باالیی (حدود  22در صد در اکتبر  )2102قرار دارد و ک شور یونان به بحران اقت صادی
طوالنی مدتی با تولید  22درصد پائین تر از سطح پیش از بحران دچار شده است .هزینه های اجتماعی باال نیز حمایت
از اصالحات در حال انجام را قدری تضعیف کرده است.

 1کسری مالی اولیه ( )Fiscal primary deficitsبخشی از کسری مالی (تفاوت هزینه ها و درآمدها) است که پرداخت های بهره ای اعتبارگیرندگان به دولت از
آن کسر شده است.
 2کاهش ارزش داخلی ( )Internal devaluationسیاستی که کشورها با هدف افزایش رقابت پذیری جهانی خود عمدتاً از طریق کاهش هزینه های نیروی کار
اعمال می کنند.
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از اواسووس سووال  ،2102دولت یونان تالش های اصووالحاتی خود را از طریق برنامه جدیدی که توسووس مرانیسووم ابات
اروپا2حمایت می شووود ،تجدید کرده اسووت .به ویژه ،برخی اصووالحات مالیاتی( 4به عنوان نمونه در زمینه مسووتمری
بازن ش ستگی ،مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد) ،ا صالحات مالی( 2به عنوان نمونه در زمینه قانون ورشر ستگی،
وامهای سرر سیدگذ شته و نحوه اداره بانرها) و برخی ا صالحات ساختاری (به عنوان نمونه در زمینه خ صو صی سازی،
اقداماتی برای تسهیل رقابت در بخش های کلیدی) اعمال کرده است که در همه آنها موانعی وجود داشته است.



یونان اکنون مجموعه ای از سیاس ها را در اختیار دارد .آیا این اصالحات برای قرارگرفتن یونان
در مسیر بهبود ،کافی اس ؟

با وجودی که یونان به تازگی از طریق اعمال برخی اصالحات ،پیشرفت هایی داشته ولی همچنان با چالش هایی مواجه
ا ست .به ویژه سیا ست های مالی که هنوز منجر به ر شد ن شده اند .نیمی از حقوا بگیران از مالیات بر درآمد ا شخاص
معاف هستند در حالی که کسری سیستم بازنشستگی در سطح باالیی باقی مانده است ( 0.2درصد از  GDPکه تقریبا 4
برابر متوسس منطقه یورو است) .در عین حال ،وامهای سررسید گذشته بانری  42درصد از کل وام ها و مالیات پرداخت
ن شده حدود  01در صد از  GDPرا ت شریل می دهد .در نتیجه سرمایهگذاری و ر شد در سطح پائینی باقی مانده ا ست.
برای بازگشت یونان به رشد و خروج موفقیتآمیز از تامین مالی رسمی ،نیاز به تسریع و تعمیق اصالحات وجود دارد.



صندوق بین المللی پول چه سیاس

هایی را به یونان توصیه می کند؟ 

یونان در حال حاضر نیازی به ریاض اقتصادی بیشتر ندارد .طبق محاسبات ،انتظار می رود بر اساآ اصالحات فعلی،
یونان در میان مدت و بلندمدت به مازاد مالی اولیه  0.2در صد  GDPبر سد و نیازی به مازاد اولیه باالتر از آن ندارد .اما
اگر یونان تصمیم بگیرد به هدف مازاد مالی اولیه بیشتر از  0.2درصد  GDPبرسد ،اصالحات ساختاری بیشتری موردنیاز
است.
صرف نظر از اهداف مالی ،یونان باید سیاست های مالی رشد خواه 2و منصفانهتر را دنبال کند .بطور خاص ،یونان نیازمند
گسترش پایه مالیات بر درآمد اشخاص است تا باعث توزیع عادالنه تر بارمالیاتی شود .درآمدهای حاصل از آن میتواند
به منظور کاهش نرب باالی مالیات که م شاغل را به سمت اقت صاد غیرر سمی یا ک شورهای هم سایه می فر ستد ،به
کارگرفته شود .در عین حال ،ا صالحات بی شتر در زمینه بازن ش ستگی و سی ستم رفاهی بهتر و هدفگذاری شده برای

 3مرانیسم ابات اقتصادی اروپا ) (European Stability Mechanismسازمانی برای ارائه کمک های مالی به کشورهای منطقه یورو است.
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حمایت از افراد آ سیب پذیر نیز ضروری ا ست .همچنین یونان باید به م ساله فرار مالیاتی و بدهی های بزرگ مالیاتی به
دولت از طریق تجدید ساختار بدهی مالیاتی متناسب با ظرفیت پرداخت مودیان بپردازد.



راهکار پیشنهادی صندوق بینالمللی پول برای وامهای سررسید گذشته یونان چیس ؟ 

وامهای سووررسوویدگذشووته باید به سوورعت و قاطعانه کاهش یابند .تا زمانی که ترازنامه بانک ها زیربار چنین وام های
سررسیدگذشتهای باشد ،آنها قادرنخواهند بود منابع را به سم

بخش هایی با بهر وری بیشتر در اقتصاد هدای

کنند .پرداختن به این م ساله ،نیازمند اجرای کامل چارچوب قانونی تجدید ساختار بدهی با عملررد قوی تر و مرانی سم
خارج از دادگاه 0برای مقابله با بدهی های بانری و مالیاتی اسووت .در عین حال ،به منظور ایجاد انگیزه در بانک ها برای
کاهش وام های سرر سیدگذ شته ،تقویت ابزارهای نظارتی ضروری ا ست .نهایتاً ،اداره امور بانک ها باید بی شتر تقویت
شود و کنترل های سرمایهای تا جایی که امران دارد ،حذف گردد و در عین حال ابات مالی حفظ شود.



صندوق بین المللی پول چه اصالحات دیگری برای تقوی

رشد پیشنهاد می دهد؟ 

ا صالح بازار کار و بازار مح صول برای تقویت پتان سیل های ر شد بلندمدت یونان ضروری ا ست .ا صالحات بازار کار از
سوووال  2100به بهبود قدرت رقابت پذیری یونان به لحاظ نیروی کار -هزینه کمک کرده اسوووت .با این حال ،وقفه در
اجرای اصالحات بازار محصول به این معناست که تاکنون حقوا بگیران ،بار تعدیل را به دوش کشیده اند ،اما این نتیجه
گیری که بهتر است یونان به چارچوب کم انعطاف بازار کار در گذشته بازگردد ،اشتباه است .بلره اصالحات موجود باید
با تالش های قاطعانه ای برای گشایش صنایع متوقف شده و حذف موانع رقاب و سرمایه گذاری همراه شود.



آیا می توان نتیجه گرف

که یونان در نهای

با اعمال این اصییالحات بر رکود عمیق غلبه می کند

و به رشد و کامیابی باز می گردد؟ 
حتی با اجرای کامل این سوویاسووت ها ،یونان نمی تواند از مشوورل بدهی خود رهایی یابد .بدهی های یونان به شوورکای
اروپاییاش باید بیشوووتر از این کاهش یابد تا بدهی یونان در مسووویر نزولی پایدار قرار گیرد .اما کاهش بدهی به تنهایی
برای رفع چالش های سوویاسووتی یونان کافی نیسووت .بلره برای بازگشووت به رشوود پایدار و موفقیت نیاز به یک رویررد
دوجانبه دارد .0 :سیا ست های بلندپروازانه از سوی مقامات یونان و  .2کاهش قابل توجه بدهی ها به شرکای اروپایی
یونان.
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