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بحران بدهی اروپا چه برسر یورو می آورد؟

پايان رؤيای شیرين خوک ها

بحران��ي که يورو با آن دس��ت 
ب��ه  گريب��ان ش��ده، پس لرزه 
قوي بحران مالي س��ال 2008 
)1387( اس��ت که ثبات اقتصاد جهان را در 
مقياسي به مراتب بزرگ تر تهديد مي کند. با 
اين حال براي ريشه يابي اين بحران بايد به 
سال هاي اوليه دهه گذشته برگرديم. زماني 
که کشورهاي اتحاديه اروپا، يورو را به عنوان 
پول واحد برگزيدند، دولت هاي عضو متوجه 
بودند که در صورت بروز بحران مالي، س��اير 
کشورهاي عضو به ياري آنها خواهند شتافت تا از سقوط يورو جلوگيري کنند. پذيرفتن پول واحد 
همچنين به اين معنا بود که دولت هاي کشورهاي عضو مي توانند براي جبران کسري بودجه 
خود از يک بانک مرکزي واحد استفاده کنند. اين تناقض ساختاري، شبيه شمشير داموکلس 
بود که از ابتدا روی سر يورو بود.  استفاده از بانک مرکزي واحد به اين معنا بود که چندين دولت 
مستقل مي توانستند در آن واحد، هزينه ناشي از کسري بودجه خود را از طريق افزايش سطح 
قيمت در بازار ساير کشورهاي عضو تامين کنند. به عنوان مثال دولت يونان بيش از درآمدهاي 
مالياتي اش  در بودجه هزينه مي کرد. براي جبران کسري ناشي از اين کار، اين دولت اوراق  قرضه 
مي فروخت. سيستم بانكي، که از بانک هاي دولتي و غير دولتي تشكيل شده بود، اين اوراق قرضه 
را مي خريد و از آنها به عنوان وثيقه وام هاي جديد و بيشتر از بانک مرکزي اروپا ECB  استفاده 
مي کرد. بر اس��اس اين وثيقه بان��ک مرکزي اتحاديه اروپا به اين بانک ه��ا، وام هاي جديدي را 
پرداخت مي کرد، بنابراين بانک ها مي توانستند اعتبارات و وام هاي جديدي را به مشتريان خود 
اعطا کنند. عرضه يورو در کل کشورهاي عضو اتحاديه اروپا افزايش پيدا مي کرد و سطح قيمت ها 
در بازارهاي کشورهاي عضو باال مي رفت. به عبارت ديگر کساني که از يورو استفاده مي کردند 
به طور غيرمس��تقيم هزينه کس��ري بودجه دولت يونان را پرداخت مي کردند. در نتيجه دولت 
يونان و ساير دولت ها، به ويژه دولت هاي کشورهاي گروه PIGS يا خوك ها که شامل پرتغال، 
ايرلند، يونان و اسپانيا مي شوند، از همان ابتدا براي کنترل کسري بودجه خود انگيزه کمتري 
داشتند. اين در حالي بود که اين دولت ها هزينه هاي هنگفتي را صرف برنامه هاي رفاه اجتماعي 
در کش��ورهاي خود مي کردند که باعث مي شد معموال کس��ري بودجه داشته باشند.  در کنار 
انگيزه کمتر براي يک سياس��ت مالي منضبط و مسووالنه، اقتصادهاي ضعيف تر عضو اتحاديه 
اروپا به برکت استفاده از يورو مي توانستند از وام هاي بهره پايين تر استفاده کنند. سرمايه گذاران 
و موسسات بانكي مي دانستند اگر در اقتصاد ضعيفي مانند پرتغال  سرمايه گذاري مي کنند، اين 
اقتصاد پشت گرم به ضمانت اقتصاد آلمان و فرانسه است. کاهش نرخ بهره در اين اقتصادها به اين 
معنا بود که بسياري از پروژه هاي اقتصادي، حاال سودآفرين بودند. در نتيجه حباب سرمايه گذاري 
در اين کش��ورها شكل گرفت. نكته جالب اينجاست که کشورهاي عضو از همان ابتدا متوجه 
اين تناقض هاي ساختاري بودند و طبق توافق همگاني، قرار بر اين بود که کشورهايي با کسري 
بودجه کمتر از سه درصد توليد ناخالص داخلي از اين مزايا استفاده کنند. اما در عمل، اجراي اين 
استاندارد با شكست مواجه شود. هيچ عضوي به خاطر تخطي از اين استاندارد تنبيه نشد. تعهدات 
رفاهي و چش��م اندازهاي شيرين سرمايه گذاري باعث شد تا بسياري از دولت ها خود را ملزم به 
خط قرمز سه درصد ندانند. از طرفي ارتقاي رفاه اجتماعي باعث محبوبيت اين دولت ها و تضمين 
موفقيتشان در مبارزات انتخابي بود. بحران مالي 2008 خيلي سريع به اين توهمات شيرين پايان 
داد.  در حال حاضر تعهدات مالي برخي دولت هاي اروپايي به حدي رسيده است که بسياري، 
بازپرداخت آنها را غيرممكن مي دانند. از طرفي به نظر مي رسد که دولت کشورهايي مانند يونان 
و ايتاليا يا نمي خواهند يا نمي توانند سياست هاي الزم براي بهبود وضعشان را به اجرا بگذارند. 
البته هر کارشناسي الزم است چالش دوگانه اين کشورها را فراموش نكند.  از يک طرف اگر اين 

کشورها براي پرداخت تعهداتشان ماليات ها را افزايش بدهند انقباض بيشتر اقتصادهايشان را 
سبب خواهند شد. اين انقباض کاهش بيشتر درآمدهاي مالياتي و افزايش بيشتر کسري هنگفت 
بودجه ها را به دنبال خواهد داشت. از طرف ديگر اگر دولت ها هزينه هاي عمومي و خدمات رفاهي 
را کاهش دهند ناآرامي هاي اجتماعي حاصل باعث کاهش مقبوليت سياسي اين دولت ها مي شود.

شكي نيست که مجموع اين تناقض ها و چالش ها باعث مي شود تا انحالل يورو به عنوان پول 
واحد هنوز واقعه اي محتمل باشد. با اين حال در حال حاضر به نظر مي رسد هنوز کشورهاي عضو 
مصمم به حفظ يورو هستند.  در حالي که که دولت ها، وزراي اقتصاد و روساي بانک ها در حال 
بحث درباره راه حل هاي پيش رو هستند و کارشناسان در حال تحليل و پيش بيني اين بازارها، 
شهروندان اروپايي دارند با جنبه هاي کمتر شناخته شده داشتن يک پول واحد آشنا مي شوند. 
مهم نيس��ت که درباره يورو چه فكر مي کنيد اما واقعيت غيرقابل انكار اين اس��ت که يورو يک 
فرآيند بازتوزيع ثروت را در اتحاديه اروپا آغاز کرده بود که بحران اقتصادي سال هاي اخير منجر 
به تشديد آن شد. نجات اقتصاد يونان و پرتغال مثال هاي بارز اين بازتوزيع ثروت بوده اند. اکنون 
پرسش اين است که براي حفظ يورو چه کسي بازپرداخت قروض دولت هاي اروپايي را به عهده 

خواهد گرفت. گزينه هاي موجود عبارتند از: 
گزينه اول. دولت هاي ايجادکننده بحران در يونان، ايتاليا، اسپانيا، ايرلند و پرتغال با خصوصي سازي 
اموال و بنگاه هاي عمومي و کاهش هزينه،بهاي رفتار غيرمسووالنه خود را مي پردازند. در نتيجه 
اين اقدامات، اقتدار محلي اين دولت ها و تسلط آنها بر اقتصادهاي ملي کاهش پيدا خواهد کرد. 
گزينه دوم. دولت هاي اقتصادهاي برتر اروپا: آلمان، فنالند، هلند، اتريش و فرانسه، با فروش اموال 

عمومي و خصوصي سازي گسترده هزينه اقدامات دولت هاي ديگر را تقبل مي کنند. 
گزينه س�وم. ش��هروندان اقتصادهاي دچار بحران هزينه اين اقدامات را با پرداخت ماليات هاي 
بيشتر خواهند پرداخت. اگر واکنش مردم يونان را مبنا قرار دهيم اين گزينه نه در ميان ملت هاي 

اين کشورها و نه در ميان سياستمداران اين کشورها طرفدار چنداني ندارد. 
گزينه چهارم. شهروندان اقتصادهاي برتر اين تعهدات را تقبل کنند. الزمه اين کار اتحاد مالي 
و پذيرفتن يک سياس��تگذاري مرکزي اس��ت. براي موفقيت، اين مرکز اوراق قرضه اروپايي را 
ب��ه بازار عرضه خواهد کرد. اقتصادهاي برتر عضو اتحاديه به دليل قدرت بنيه مالي مناس��ب، 
کنترل بيش��تري بر اين فرآيند خواهند داش��ت و در اتحاديه به قدرت مسلط اقتصادي تبديل 
مي ش��وند. همچنين نرخ بهره بانكي در کش��ورهاي مختلف عضو يكسان نخواهد بود و امكان 

تشكيل حباب هاي بانكي وجود خواهد داشت.
گزينه پنجم. کشورهاي عضو و مصرف کنندگان يورو از طريق تورم، اين تعهدات مالي را پرداخت 
کنند. بانک مرکزي با خريد اوراق قرضه اقتصادهاي بحران زده و قبول آنها به عنوان وثيقه براي 
وام هاي جديد، عرضه يورو را افزايش خواهد داد. در نتيجه تورم در همه کشورهاي عضو افزايش 

پيدا خواهد کرد و ارزش يورو کاهش پيدا خواهد کرد. 
گزينه شش�م. کش��ورهاي بحران زده با اعالم ورشكستگي  سيستم مالي و بانكي را مجبور به 
پرداخت اين تعهدات بكنند. بحران بانكي ناشي از اين اقدام رکود بيشتر اقتصاد جهاني و يک 
بحران بين المللي بانكي را به دنبال خواهد داشت. ابعاد جهاني آن مي تواند رشد اقتصاد جهاني را 

براي چندين سال مختل کند. 
فرانسه و اقتصادهاي بحران زده ترکيبي از گزينه هاي چهارم و پنجم را ترجيح مي دهند در 
حالي که بانک مرکزي اروپا ECB طرفدار وحدت مالي و هماهنگي بودجه هاست. اما دولت آلمان 
خسته از نجات دادن اقتصادهاي ناکارآمد و نگران از نارضايتي رأي دهندگان آلماني، مايل است 
استانداردهاي جديد مالي را اعمال کند که باعث کاهش کسري بودجه دولت هاي عضو و تقويت 
يورو شود. دولت آلمان همچنين مايل است سرمايه گذاران خصوصي بخشي از زيان هاي وارده را 
تقبل کنند. اين دولت ترکيبي از گزينه هاي اول، سوم و ششم را پيشنهاد مي دهد و دوست دارد 
براي يک بار هم که شده اقتصادهاي ضعيف را متوجه هزينه واقعي اقدامات و برنامه پرهزينه 
رفاهي آنها کند. آينده يورو بسته به اين است که کدام گروه ببرد. اگر اقتصادهاي ضعيف و فرانسه 
بازي را ببرند آن گاه يورو يک واحد پول سياسي و ضعيف خواهد بود و اتحاديه اروپا مرکز ثقل 

مالي واحدي خواهد داشت. اما اگر آلمان بازي را ببرد يورو در پايان قوي تر خواهد بود. 
از ديد اقتصادي، دولت آلمان کارت هاي برنده زيادي دارد، اما از ديد سياسي فرانسه قوي تر 
است. ساير اعضاي اتحاديه اروپا و مردمشان دهه هاست که بر اين باورند آلمان به خاطر گناهانش 
در جنگ جهاني دوم بايد هزينه توس��عه اقتصادي کشورهايشان را بپردازد. اما آلمان هميشه 
مي توان��د به س��اير اعضا بگويد که ديگر پولي پرداخت نخواه��د کرد. آن چه که قطعي به نظر 
مي رس��د، ادامه  بحران هاي اروپايي اس��ت چرا که اتحاد اقتصادي باعث وحدت استانداردهاي 
کشورهاي مختلف نشده است. بهره وري نيروي کار و کارايي سيستم هاي مديريتي کشورهاي 
مختلف يكس��ان نيست و يورو بدون يک سياس��ت مالي و پولي متحد يک واحد پولي واقعي 

نخواهد بود 

 علي دادپي
 اقتصاددان جوان ايراني مقيم آمريكا است 

كه در زمينه بازارهاي چندجانبه چند مليتي، 
مدل هاي اقتصاد سنجي، بازار كار و تحوالت 

نيروي كار در ايران و خاورميانه تخصص 
دارد. او در حال حاضر استاد دانشگاه ايالتي 

كاليتون است. 
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