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  25/03/2015                                اسذ ًعین هحوذ دکتور 
 

 اًیرو ۀساح باالی تأثیر و یونان مالی بحران ادامه
 

ملیارد ایرو ازطرؾ کمیسیون  240، با دادن قرضه به اوج خود رسید 2010بحران مالی یونان که در جریان سال 
ملیارد ایرو از طرؾ جرمنی از ورشکستگی  55جامعه اروپائی، صندوق وجهی بین المللی و بانک مرکزی اروپا و 

دولتی یونان تا اندازه کاهش یافت و از افالس دولت یونان جلوگیری به عمل آمد. موازی با این اقدامات برای بهبود 
% ازقروض سابقه خویش، در حدود 70ند در حدود مشکالت سیالیت بودجه کشور یونان، قرضه دهندگان حاضر شد

. برای اینکه با باز پرداخت قروض یاد شده بار مصارؾ دولت بیشتر Haircut)ملیارد ایرو صرؾ نظر نمایند ) 100
  EURIBOR% باالتر از ربح 0,3به تعویق افتید و اندازه  2020نشود، صرؾ باز پرداخت اقساط قرضه الی 

عامالت بین البانکی ممالک عضو جامعه پولی اروپا( تثبیت شد. در مقابل دولت یونان تعهد نمود )نرخ بازار پولی یا م
که در مصارؾ دولت از صرفه جوئی کار گیرد، خصوصی سازی تصدی های دولتی را براه اندازد، در برابرفساد 

آرد. برای مراقبت ونظارت  اداری مجادله کند و در تشکیالت سازمان های اداری حکومتی اصالحات الزمه به عمل
( از کمیسیون اروپائی، بانک مرکزی اروپائی وصندوق وجهی بین Troikaنفری)انجام تعهدات یونان یک هیأت سه 

المللی تعیین گردید این هیأت سه نفری وظیفه داشت تا از انجام تعهدات حکومت یونان مراقبت و نظارت کنند. باساس 
یونان در بورسه های بین المللی راه پیدا کرد و مورد معامله قرار گرفت. در ظرؾ این پروگرام اسناد قرضه کشور 

سه سال با کمک این پروگرام قسماً از مصارؾ دولت جلوگیری شده توانست؛ اما در  قسمت جمع آوری مالیات تأدیه 
نتوانست. مزید برآن در  ناشده ئی گذشته و در تأدیه مالیه توسط موسسات بزرگ کشتی رانی اقدامات جدی اتخاذ شده

( رو به افزایش نهاد، 2013% در سال 60% و سهم بیکاران 22,7اثر صرؾ جوئی مصارؾ، تعداد بیکاران )
مصارؾ اجتماعی کاهش یافت )مخصوصا کاهش معاشات، کاهش تقاعد معمری وافزایش سهم مریضان در قیمت 

یش کاهش دهد. این صرفه جوئی )پس انداز( حکومت، ادویه( و رشد اقتصادی طوری نبود که پایه اشتؽال را افزا
 .1باعث افزایش نارامی ها شد و مخالفت احزاب سیاسی دربرابر سیاست صرفه جوئی مصارؾ حکومت شدت یافت

ی به موفقیت چشم گیری نایل گردد و با حزب راست گرائی حاالت متذکره باعث شد که در انتخابات فروری حزب چپ
افراطی ائتالؾ کرده حکومت جدید را تشکیل بدهد. حکومت جدید از ابتدا روی.کار آمدن مخالفت خود را با موافقات 
گذشته که بین حکومت سابق و گروپ سه گانه )کمیسیون اروپائی، بانک مرکزی اروپائی و صندوق وجهی بین المللی( 

وجود آمده بود، ابراز داشته و باعث شد تا وظایؾ هیأت سه نفری مراقبت ونظارت در یونان توقؾ داده شود. ب
حکومت جدید از جامعه اروپائی تقاضا نمود تا موافقات قبلی را نادیده گرفته یک قسمت قروض گذشته را معاؾ نماید 

ی مصارؾ حکومتی را به سیاست رشد و استخدام و به کشور یونان موقع داده شود تا سیاست پروگرام صرفه جوئ
 تبدیل کند ومزید بران پروگرام رشد و استخدام حکومت جدید از طرؾ جامعه اروپائی تقویه شود.

این سیاست حکومت جدید یونان باعث نارامی قرضه دهندگان، جامعه اروپائی و بورسه ها گردیده و َدِر بورسه های 
دقرضه یونان بسته شد. قرضه دهندگان حاضر نشدند تا ازیک قسمت قرضه هائی خویش بین المللی بروی معامله اسنا

بحران مالی یونان که تا اندازه در اثر اقدامات گذشته  ،صرؾ نظر نمایند. در اثر مخالفت های حکومت جدید یونان
ولی از طرؾ بعضی کاهش یافته بود، دوباره روبه افزایش نهاد و موضوع خروج یونان ازعضویت جامعه اتحاد پ

بسررسید  2015حلقات سیاسی و اقتصادی مطرح بحث قرار گرفت. پروگرام دوم حمایوی یونان که در اخیر فرور
وباید دوباره تمدید می شد و باید قروض تازه از پروگرام صندوق حمایوی در چوکات قرارداد میکانیزم استقراری 

                                                           

1
 wikipedia.org/wiki/Greek_government-debt_crisis 
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می شد الی جون سال جاری به تعویق افتید. این تعویق در  ،داده2(European Stability Mechanismاروپائی )
بدون اینکه قرضه جدید به یونان داده شود. ، اثر مذاکراتی که بین مقامات جامعه اروپائی و حکومت یونان به عمل آمد.

ه اطالع را به صورت جزوار ب به اساس موافقه بین کمیسیون اروپائی و یونان باید کشور یونان ریفورم مطلوبه خود
آن کمیسیون برساند و واضح سازد که این ریفورم حکومت یونان از پروگرام قبلی موافقه شد تاچه حد انحراؾ دارد. 
به اساس معلومات تازه دولت یونان قادر نیست تا مصارؾ دولتی را ازماه مارچ سال جاری به بعد بدون کمک جامعه 

نماید. حکومت یونان در نظر دارد تا خالی بودجوی را از طریق  اروپائی و خاصتاً بانک مرکزی اروپائی کارسازی
تکافو نماید. اما موافقه بانک مرکزی اروپائی در این باره شرط است؛ زیرا  T- Billsنشر اسناد قرضه کوتاه مدت بنام

مین به بانک مرکزی اروپائی به حیث تض« کمک ضروری سیالتی» بانک مرکزی یونان این اسناد را تحت عنوان 
عرضه میدارد . در نظر است عاید فروش اسناد برای ُپر نمودن خالی بودجوی بکار برده شود. به اساس اظهارات 

فرانسوی( چنین تضمین که برای تمویل دولتی پیشبینی شده است،  Benoît Cœuréیکی از مدیران بانک مرکزی )
.با آنهم کوشش 3انی در بازار پولی وسرمایه راه نداردقانونی نیست؛ زیرا طوریکه در باال اشاره شد، اسناد قرضه یون

می شود تا بانک مرکزی اروپا ؼرض مشکالت رفع سیالیت بودجوی یونان این پیشنهاد را مورد بررسی قرار داده راه 
 حلی جستجو کند.

ی اروپا درحال حاضر مناقشات درآلمان و بعضی ممالک دیگر در باره این که آیا یونان به حیث عضوجامعه پول
 درساحه اُیروباقی بماند ویا خارج شده وبه عوض ایرو پولی ملی خودرا درچلند قرار دهد، ادامه دارد.

طرفداران خروج یونان از عضویت جامعه پولی وساحه ایرو به این عقیده اند که یونان قادر نیست تا قروض کمیسیون 
ملیارد و قرضه آلمان )به شمول سهم آن در  240ه مبلػ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق وجهی بین المللی را ب

ملیارد ایرو باز پرداخت کند. پس بهتر است تا یونان به حالش گذاشته شود تا  88( را به مبلػ 4چترحمایوی و یا نجات
 خود حل نماید.به قدرت خود مشکالت مالی را طبق سیاست اقتصادی و به کمک پولی 

حکومت آلمان و یونکر رئیس کمیسیون جامعه اروپائی خروج یونان را از جامعه اروپائی  اما اکثر سیاستمدار به شمول
به ضرر اروپا تلقی می کنند. طبق نظریه نظریه آنهاباید به یونان موقع داده شود تا اصالحات الزمه کشور را بارعایت 

ین موضوع حساس باید الی اوایل ماه جون موافقات گذشته و با کمک های مالی جامعه اروپائی تطبیق نماید. با رعایت ا
 سال جاری برای رفع مشکالت مالی و جلوگیری از ورشکستگی یونان اقدامات ضروری اتخاذ گردد.

ایجاب می کند تا انگیزه ایجاد اتحاد پولی  EUROبرای وضاحت و درک بیشتر ارتباط بین بحران مالی یونان وبحران 
 ممالک عضو اتحاد پولی اروپا مورد مطالعهبه حیث پول قانونی  EUROاروپائی و

 .5قرار گیرد

  EUROسیر تاریخی بوجود آمدن  – 1

                                                           

2
 Wikipedia.org/wiki/europaen stability mechanism ; http://www.esm,europa.eu/) 

3
 2115مارچ  8تاریخ  Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung( ر . ک به  

44
 715ممالک عضو جامعه اروپائی مرکب از میکانیزم استقرار اروپائی به مبلػ  از طرؾ 2111( این صندوق یا چتر حمایوی در سال  

بانک های ممالک بحران زده اتحادیه  اُیرو تأ سیس شد که هدؾ آن اعطای قرضه اضطراری برای رفع سیالیت وپذیرش ضمانات برا ملیارد

صندوق  ند قرضه اخذ شده را باز پرداخت نمایند. سهم آلمان در اینپرتگال و ایرلند توانست پولی وقبولی پیشبینی شده است. بانکهای هسپانیه،

 :wikipedia.org/wiki/European_debt_crisisملیارد می شود.مقایسه شود 33بالػ به 

5
 لگرفته شده است که درشماره دوم سا« واحد پول قانونی ممالک اتحادیه پولی اروپائی EURO»( این معلومات از مقاله ام تحت عنوان  

 به نشر رسیده است ، نشریه انجمن تقویه انکشاؾ افؽانستان مقیم بن« صلح و افؽانستان امروز»مجله  2112
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بعد از جنگ جهانی دوم مفکوره اتحاد ممالک اروپائی در ساحات مختلفه به وجود آمد.هدؾ این مفکوره آن بود تا از 

جرمنی و همسایه های آن و از جانب یک طرؾ نزدیکی سیاسی ؼرض جلوگیری از کشیدگی ها دیرینه مخصوصاً بین 

 دیگر تشدید انضمام موضوعات اقتصادی برای انکشاؾ اقتصادی ممالک اروپائی به عمل آید.

اتحادیه فوالد و ذؼال سنگ عقد گردید که به اساس پالن شومان وزیرخارجه وقت  1951طبق این مفکوره در اپریل 

بعضی ساحات دیگر ا قتصادی را هم در بر گرفت تا باالخره در  1955 فرانسه بنا یافته بود. این اتحادیه در جون سال

به بازار مشترک اروپائی مبدل شد. چون در ابتدای عقد قرار داد و تطبیق بازار مشترک یک انضمام  1958سال 

وابط سیاسی نسبت بی اعتمادی موجوده بین ممالک مختلفه ناممکن بود، از آنرو سعی به عمل آمد تا برای تشئید ر

سیاسی و اجتماعی ممالک عضو که در آن وقت مرکب از جرمنی؛ بلجیم، فرانسه، هالند و لکسمبورگ )به حیث 

اعضای مؤسس  بازار مشترک( بود، یک پارلمان اروپائی و یک محکمه  اروپائی ؼرض حل معضالت ممالک عضو 

 تأسیس گردد.

هیه و تدارک انرژی و حمایه وحفظ محیطی مورد عالقه به مرور زمان موضوعات دیگر از قبیل بحران مزمن پولی، ت

و جر وبحث ممالک اروپائی قرار گرفت. به این ترتیب زمینه برای توسعه بازار مشترک به ساحات دیگر مانند 

همکاری سیاسی در اروپا و تأسیس سیستم پولی اروپا آماده شد. مزید بر آن امکان انتخاب اعضای شورای اروپائی در 

عیسوی ساحات دیگرمانند  80و اوایل دهه 70برای اولین بار مورد تطبیق قرار گرفت. در اواخر دهه   1979جون 

زراعت و امور مالی به بازار مشترک عالوه گردید. انکشاؾ فعالیت های بازار مشترک باعث شد تا یک تعداد ممالک 

، فنلند، 1986ن، پرتگال و هسپانیه در سال ، یونا1973دیگر اروپائی مانند ایرلند، انگلستان و دنمارک در سال 

، ممالک ایستلند، لِتلند، لیتوانی، پولند، چک، سلوانیا، سلواکی، هنگری، مالتا و  1995سویدن و اطریش در سال 

به حیث اعضای  کامل بازار مشترک که بعداً به جامعه  2007و رومانیا و بلؽاریه  در سال  2004قبرس در سال

 مملکت میرسد. 19. تعداد اعضای جامعه اروپا در حال حاضر به 6شناخته شده انداروپا مبدل شد، 

تأسیس و مراحل فعالیت اتحادیه اقتصادی و پولی در یک کمیسون متشکله اتحادیه اروپائی تحت اداره ورنر نخست 

اقتصادی و پولی به وزیر آن وقت لُکسمبورگ مورد بحث قرار گرفت . طبق پیشنهاد  این کمیسیون باید فعالیت های 

صورت می گرفت. به اساس برنامه کمیسیون از بانک های مرکزی ممالک  1980و  1971مراحل مختلفه بین 

بود، تبادله پول ملی خویش را در یک 1971عضو مطالبه به عمل آمد تا درمرحله اولی که آؼار آن اول جنوری 

 7بدون مداخله بانک مرکزی آزاد بگذارند. %2,25  کوریدور ) فاصله باالئی و پایانی( به اندازۀ 

                                                           

6
 http://de.wikipedia.org/wiki/Euro#Weitere_Staaten.2C_die_den_Euro_nutzen 

7
 بحران 81و  71؛ 61می باشد. زیرا در دهه به وجود آمدن اتحادیه پولی در اروپا  ( موضوع تبادله و سیاست اسعاری یکی از علل اصلی 

خاص عرض اندام کند و سیستم ثابت تبادله وقتاً  اسعاری باعث شد تا ستندرد طال و ستندر اسعار از بین رفته در عوض سیستم حق برداشت

پول ملی ارزش   مرکزی ؼرض حقظشود. برنامه َورنر یک ترکیب از هردو سیستم بود که طبق آن بانک  فوقتاً به سیستم متحول تبادله تبدیل

باالتر و یا پایاًتر تجاوز کٌذ. بَ عبارت دیگر ارزش پول  %1,2 اقدام می ورزند که ارزش تبادله اسعار وقتی به خریدو فروش اسعار

ریذ دالر در بازار اسعاری هورد هعاهلَ قرار گیرد. خ باالتر یا پایاًتر از ارزش تعییي شذٍ رسوی یک سعر هثالا  %1,2 هلی

حاضر  پولی یا اسعاری باًک هرکسی هی باشذ. ایي باًک قاًوًاا هکلف است ) هثالا در حالت وفروش اسعار یکی از وسابل سیاست

 وسایل سیاست پولی را هورد استفادٍ قرار دُذ. برای هعلوهات بیشار هراجعَ شود  در افغاًستاى ( تا غرض حفظ ارزش پول هلی

و  1991بَ بعذ، پشاور  404و  111 ًعین اسذ، اقتصاد بیي الوللی و هوالک روباًکشاف، صفحاتبَ: هحوذ اًور شباى و هحوذ 

 پشاور. 1991بَ بعذ، چاپ دوم  222پولی و باًکذاری در افغاًستاى، صفحات  ُویي هؤلفیي، اهکاًات استفادٍ از ًظریات و سیاست
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تطبیق فیصله فوق الذ کر جنبه عملی را از دست داد. بعضی ممالک اعضا از  1971اما در اثر بحران دالر در سال 

آن جمله جمهوریت اتحادی آلمان سیستم نرخ تبادله ثابت را که از طرؾ صندوق وجهی بین المللی طرح شده بود، 

این ممالک  1971له پول ملی را آزاد گذاشت )نرخ تبادله متحول(. اما بعد از موافقه پولی دسمبر ترک داد و نرخ تباد

آزاد گذاشند. مداخله  %2,25± دوباره به سیستم تبادله ثابت مراجعه کردند و نرخ تبادله ملی خویش را در یک فاصله 

نرخ تبادله پولی در برابر دالر باالتر و خرید و فروش اسعار از طرؾ بانکهای مرکزی زمانی صورت می گرفت که 

ارتقا یافت.  %4,50± می رسید. اما بعداً این فاصله دربین ممالک جامعه اروپائی مجموعاً به  %2,25یا پایانتر از 

شورای وزرای جامعه  1972باقی ماند. در مارچ  %2,25مگر در برابر ممالک ؼیر عضو )جامعه اروپائی( به 

اروپائی فیصله کرد تا یک موافقه بین اتحادیه اروپائی و صندوق وجهی بین المللی یک همکاری در باره نرخ تبادله و 

 %2,25به  %4,50سیاست پولی به وجود آید.به این اساس فاصله نوسان بین پول های ممالک  عضو دوباره از 

ا بحران نفت، دالر و بحران پولی در بعضی ممالک جامعه اروپائی سبب شد تا فعالیت های اتحادیه پائین آمد. ام

اقتصادی و پولی دیگر تطبیق نشود. بعضی اعضا از "اتحادیه اروپائی برای نرخ تبادله "خارح شد. زیرا این اتحادیه 

عضای "اتحادیه اروپائی برای نرخ تبادله " به موفق نشد تا از بحران پولی این ممالک جلوگیری نماید. مزید بر آن ا

دوسته تقسیم شد. دسته اول  ممالک دارای پول قوی که پول آنها به مارک آلمانی عیار شده بود و دسته دیگر ممالکی 

 که پول آنها دارای نرخ تبادله متحول بود وبه پوند سترلنگ عیار گردیده بود.

فیصله های بعمل آمد تا یک  همکاری مشترک  78و  77عضو در سال های برای تقویه انضمام اقتصادی بین ممالک 

تطبیق شد، زمینه برای  1979پولی خاصتاً در قسمت سیاست پولی طرح شود. به اساس طرحی که در بهار سال 

د. هدؾ تعیین گردی%2,25 ± تأسیس سیستم پولی اروپائی آماده گردید. در این سیستم فاصله باالئی و پایانی تبادله به

سیستم پولی اروپائی به وجود آوردن یک ساحه )سون( استقراری در اروپا بود. به اساس این سیستم که برای یک 

دوره عبوری دوساله در نظر گرفته شده بود، باید قرضه های کوتاه مدت و دراز مدت موجوده ممالک عضو در یک 

ؼرض تصفیه و تعادل معامالت پولی مورد استفاده  ECUصندوق وجهی اروپائی تمرکز یابد و یک واحد حسابی بنام 

قرار گیرد. این سیستم توانست که بدون کدام تؽییر اساسی از حالت موقتی خارج شده جنبه دایمی را به خود گیرد و 

 مساعد سازد. EUROزمینه را برای ایجاد یک پول قانونی 

ایجاد سیستم وجهی ازوپائی باعث شد تا یک همکاری مهم پولی بین ممالک عضو به وجود آید و اکثر ممالک عضو 

سیاست اقتصادی و پولی خویش را با شرایط اقتصادی ممالک عضو که در حالت استقرار بودند، توافق دهند. به این 

ن یک سون استقراری در اروپا، یک قدم نزدیکتر اساس سیستم وجهی اروپائی به هدؾ اصلی خود یعنی به وجود آورد

شدند. تضاد ها و اختالفات سیاسی بین ممالک عضو که هنوز هم تا اندازه ئی وجود دارد، با ورود سیستم وجهی پولی 

 کاهش یافت.

ود یک رنسانس به وج 80سیستم وجهی اروپائی با عث گردید تا در مفکوره اتحادیه اقتصادی و پولی در اواسط دهه 

تطبیق شد، ممالک جامعه اروپائی  1978که در اول جوالئی   European Unionآید. با قرارداد وحدت اروپا 

هدؾ خویش را مبنی بر تحقق پذیری مرحلوی اتحادیه اقتصادی و پولی از طریق عقد این قرار داد مستحکم ساختند. 

شهر ستراسبورگ، فرانسه، می باشد( کمیته کاری جرگه اروپائی )پارلماان اروپائی که مرکز آن در  1988در جون 

را موظؾ ساخت تا مراحل مشخص را برای تطبیق مرحلوی اتحادیه اقتصادی و پولی مورد بررسی قرار دهد. به 

که عبارت از تطبیق بازار داخلی   1993اساس گزارش این کمیته کاری مرحله اول اتحادیه اقتصادی و پولی در سال 

domestic market  در ممالک عضو بود، مرعی گردید. طبق این طرح  بازارهای ممالک اعضای اتحادیه

ازوپائی به حیث بازار واحد اروپائی تلقی شده مولدین وموسسات خدماتی بدون ممانعت ها و تعذیرات سیاسی، تجارتی 

انجام دهند. برای اینکه  و سرمایه گذاری می توانند در هر مملکت عضو سرمایگذاری کرده و فعالیت های اقتصادی را



  

 

 

 13تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلَ هوږ سرٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ ښت تاسو ُوکارۍ تَ رابولي.  پَ دغَ پتًَپَ درافغاى جرهي آًالیي 

 ئُیلَ هي یو خپلَ لیکٌَ لَ رالیږلو هخکې پَ ځیر و لولـ، دلیکٌې د لیکٌیسې بڼې پازوالي د لیکوال پَ غاړٍ دٍ : یادونه

 

اهمیت بازار داخلی جامعه اروپائی واضح گردد، این بازار با بازار های اضالع متحده امریکا و جاپان مقایسه می 

 :8شود

 بازارجاپان  بازاراضالع  بازار جامعه     

    متحده   اروپائی     

 378   9.363   3.236  کیلومتر 1.000ازنگاه ساحه به 

 151,1   263,3   371,3   وس به ملیونتعداد نف

 محصوالت ناخالص داخلی به قیمت

 5.114  7.253,8   8.427   بازار به ملیارد دالر

تجارت جهانی  %20نفوس جهان،   %6,6با در نظر داشت نفوس جهان می توان گفت که نفوس اتحادیه اروپائی 

صادی جهان را در برمی گیرد. درواقعیت کمترین فعالیت های اقت %32)بدون حجم تجارت بین ممالک عضو( و 

 نفوس جهان یک ثلث جمیع فعالیت های اقتصادی و بیست فیصد تجارت جهان را انجام میدهد.

 اتحادیه پولی اروپا – 2

بعد از تشکیل بازار داخلی تقاضا برای تأسیس اتحادیه پولی اروپا با یک پول مشترک بیشتر شد. اما در عین زمان 

مانها سوال می کردند که چرا پول قانونی آنها و سایر ممالک اروپائی به یک پول مشترک تعویض شود؟ بعضی آل

سال ارزش آن در برابر سایر پولهای قوی مانند دالر، پوند  50زیرا مارک آلمانی یک پول قوی است و در ظرؾ 

ه بلند هم رفت. اما طرفداران اتحادیه سترلنگ، ِین جاپا نی، فرانک فرانسوی و سایر اسعار نه تنها حفط شده بلک

پولی اشاره به تسخیر بازار های اروپائی توسط امتعه چاپانی و سایر ممالک آسیائی اشاره کرده اتحادیه اروپائی 

به این طرؾ باید شک و تردید را  1999را مکمل بازار داخلی تلقی کردند. به عقیده آنها تجارب حاصله از سال 

یرا ممالک عضو اتحادیه اروپائی توانستند با دسپلین خاص معیارات شمول و یا معیارات ازبی برده باشد؛ ز

که یکی از آن تأمین استقرار ارزش پول میباشد، انجام دهند. چنانچه قبل   convergence criteria)) همگرائی

روپائی معیارات شمول شروع به فعالیت کند، سران جامعه ا 1999از آنکه اتحادیه پولی اروپا از ابتدای سال 

((convergence criteria  ًممالک عضو را در اتحادیه پولی تعیین کردند. اما بحران متداوم یونان که خاصتا

شدت یافت، نه تنها شک و تردید ناقدین اُیرو از بین رفت  بلکه از دوسال به این طرؾ تعداد  2010از سال 

اُیرو و طرفدار بازگشت  سرسخت مخالفینکه از « بدیل برای آلمان»یا  AfDطرفداران یک جریان سیاسی به نام 

به مارک آلمان )پول ملی آلمان قبل از اُیرو( می باشد، به اندازه اافزایش  یافت که این جریان دراثر انتخابات به 

 convergence)پارلمان اروپائی و و بدو پارلمان ایالتی آلمان راه یافت. معیارات شمول ویا همگرائی)

criteria :قرار ذیل است 

  بلند تر از افزایش قیمت در سه  %1,5افزایش قیمت ها در مملکت عضوکاندید نباید ساالنه بیش از

مملکت عضو جامعه اروپائی که دارای قوی ترین پول و یا به عبارت دیگر دارای پائین ترین فیصدی 
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به این مشکل مواجه بودند، نه تنها ؼرض  98و  1997افزایش قیمت ها باشد. ممالکی که در اوایل 

جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت ها موظؾ به اتخاذ اقدامات الزمه بودند، بلکه می بائیست قیمت ها را 

به شرایط تثبیت شده )ازطرؾ سران جامعه اروپائی( توافق بدهند. این ممالک عبارت بودند از پرتگال، 

انگلستان این شرط را بر آورده نتوانست، اما نسبت اینکه در این هسپانیه، ایتالیا و انگلستان. گرچه 

مملکت مخالفین عضویت انگلستان در جامعه اروپائی در اکثریت بودند، عضویت آن به تعویق انداخته 

 .9این شرط را پوره کنند 1999شد. اکثریت اعضا توانستند در شروع 

 ندید نباید باالتر از دوفیصد از فیصدی وسطی پایه ربح اسناد قرضه دراز مدت دولتی مملکت عضوکا

که دارای بهترین نتیجه استقرار قیم باشند، )جرمنی، ها لند و فرانسه ( اسناد قرضه سه مملکت عضو 

مقایسه با پایه ربح رهنما می توان گفت: پایه ربح اسناد قرضه دراز مدت مملکت عضو نه  بهبالػ گردد.

( قرار گیرد. به حیث ربح reference levelطی اساس رهنما یا )پایه وسباید دو فیصد بلندتر از 

 انتخاب شده می تواند. EURINORرهنما، پایه ربح 

  پول ممالک کاندید باید اقالً در میکانیزم نرخ تبادله سیستم پولی جامعه اروپائی ) قبالً توضیح شد که در

پائین یا باال رود( حصه گیرند و طبق آن پولهای ملی خویش  %2,25 این سیستم، نرخ تبادله نه باید از

را در همین حدود تبادله نمایند. مزید بر آن در مدت دوسال نباید پول ملی خویش را تنزیل ارزشی 

(Devaluation  ویاAbwertung.داده باشند ) 

 تضمین نمایند که در  باآلخره ممالک کاندید به اثبات رسانند که بودجه دولتی را تحت مراقبت داشته و

آینده سیاست بودجه خود را مطابق به مطالبات اتحادیه پولی تحت مراقبت و اداره قرارمی. طبق این 

مطالبات کسر بودجه ممالک کاندید نباید بیش از سه فیصد محصوالت ناخالص ملی )مجموع محصوالت 

ت تولید می گردد(، تجاوز کند مادی و خدماتی که در ظرؾ یک سال در یک اقتصاد ملی و یا یک مملک

محصوالت ناخالص ملی باشد. در جدول ذیل شرایط سهمگیری و  %60و یا تمام قرضه دولتی بیشتر از 

 طرز انجام شرایط ارائه می گردد:

پولی 10( برای کاندید عضویت به اتحادیه convergence criteriaمعیارات شمول ویا همگرائی )
 اروپا

فیصدی بودجه به  ممالک عضو
محصول ناخالص 

 ملی
 =کسر -

 + = مازاد

فیصدی 
موجود 

قروض دولتی 
به محصول 
 ناخالص ملی

فیصدی 
 صعود

 قیم

 
 فیصدی
 ربح

احراز حق 
عضویت به 

 اتحادیه
 پولی

 بلجیم
 دنمارک
 جرمنی
 فبنینلند
 فرانسه
 یونان

 انگلستان

- 3,3 
- 1,4 
- 3,9 
- 3,3 
- 4,0 
- 7,9 
- 4,6 

130,6 
70,2 
60,8 
61,3 
56,6 

110,6 
56,3 

1,8 
1,9 
1,2 
1,5 
2,1 
7,9 
2,9 

6,5 
7,2 
6,2 
7,1 
6,3 

14,8 
9,7 

 بلی
 بلی
 بلی
 بلی
 بلی
 نه
 نه
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convergence criteria  1997اپریل  ، سالنامه انستیتوت پولی اروپا1997( ، مارچ  10 ) گسارش حکوهت جرهٌی در بارٍ 
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 آیرلند
 ایتالیا

 لُکسمبورگ
 هالند

 اطریش
 پرتگال
 سویدن
 هسپانیه

- 2,6 
- 6,6 
+   0,9 

- 2,6 
- 4,3 
- 4,0 
- 3,9 
- 4,4 

74,7 
1234 
7,8 

78,7 
71,7 
71,1 
78,1 
678 

1,6 
4,0 
1,2 
1,5 
1,8 
2,9 
0,8 
3,6 

7,3 
9,4 
6,3 
6,2 
6,3 
8,6 
8,0 
3,6 

 بلی
 بلی
 بلی
 بلی
 بلی
 بلی
 نه
 بلی

ارزش 
 سرحدی 

 یلی 8,7 3,6 63,3 3,3 -

 
که علت طوریکه از جدول بر می آید یک تعداد ممالک با جود پوره نکردن معیارات شمول، شامل اتحادیه پولی شدند 

 آنرا می توان در شرایط سیاسی آنوقته اروپا جستجو نمود.

برای احراز حق عضویت کافی نیست ؛ زیرا استقرار  convergence criteriaتنها پوره کردن معیارات شمول 

پولی برای همیش باقی نمی ماند. از این رو ممالک عضو مکلفند تا همیش شرایط متذکره را به صورت ُکل پوره 

ند، زیرا طبق مفکوره بانک مرکزی اروپائی این امر صرؾ در حالت موجودیت استقرار پول، رشداقتصادی و نمای

پائین آوردن سطح بیکاری ممکن میباشد. اما طوری که وقایع اخیر نشان داد، خاصتاً واقعه دلخراش نیویارک و 

رشد اقتصادی اکثر ممالک صنعتی را  2008و  2007و باالخره بحران مالی سالهای  2001واشنگتن در ماه سپتمبر 

اندازه فیصدی بودجه به محصول  2002با وجودی که استقرار پولی در این ممالک موجود بود، متأثر ساخت. در سال 

رسید. از طرؾ ریاست اتحادیه اروپائی به هسپانیه شش ماه مهلت  %2,7-ناخالص اجتماعی در آلمان و پرتگال به 

وپرتگال توصیه شد تا در کاهش فیصدی تذکار یافته اقدامات جدی به عمل آرند. اما تعمیل این  داده شد و به هسپانیه

هنوز هم  2008و  2007به مشکالت زیادی مواجه ساخت و بعد ازبحران مالی  2002توصیه هردو کشور را در 

هسپانیه ، پرتگال، یونان و بانکهای اروپائی  خاصتاً ایرلند،   2008و  2007. بحران مالی سال های افزایش یافت

قبرس را مواجه به قلت سیالیت کرد و دول مربوطه مجبور شدند تا با معاونت های دولتی از ورشکستگی و از افالس 

بانک های بزرگ جلوگیری نمایند. معاونت های مالی دول متذکره قروض دولتی را طوری بلند برد که فیصدی تثبیت 

االتر از محصول اجتماعی نا خالص ممالک متذ کره افزایش نمود. جامعه اروپائی شده ئی قروض دولتی به مراتب ب

را به  (European Stability Mechanismصندوق نجات و در چوکات ان قرار داد میکانیزم استقرارای اروپا )

 س آماده ساخت.ملیارد ایرو برای رفع مشکالت سیستم بانک های ایرلند، هسپانیه، پرتگال، یونان،و قبر 705مبلػ 

به حیث پول قانونی کشورهائی، اتحادیه اروپائی سه  EUROبه طور خالصه می توان گفت که برای بدوران انداختن 

 مرحله را طی کرد:

 روسای حکومات ممالک اتحادیه  1998: در ابتدای سال مرحله اول بررسی بجا آوردن شرایط اشتراک

بررسی کردند که آیا ممالک کاندید عضویت شرایط اشتراک را  1997اروپائی به اساس ارقام اقتصادی سال 

به جا آورده اند که از اول جنوری به حیث عضو اصلی در اتحادیه پولی شامل شوند یا خیر؟. در جریان ختم 

ؼرض جلوگیری از احتکار اسعاری، ممالک عضو موظؾ شدند تا در بین خود از نرخ  1998کار سال 

 ند.ثابت تبادله استفاده کن

 ادامه یافت. در  2001الی اخیر دسمبر  1999: این مرحله از جنوری مرحله دوم آغاز فعالیت اتحادیه پولی

و نرخ پول ملی ممالک عضو در برابر یک دیگربدون امکان  EUROاین مرحله ارزش پول ملی در برابر 

وظیفۀ مقیاس " را  به حیث پول مشترک " EURO 1999باز گشت و طور دایمی تثبیت شد. از ابتدای 
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انجام داد. همچنین ارزش تبادله دالر امریکائی، دالر کانادائی گولدن هالندی و فرانک سویسی در برابر 

EURO  تعیین گردید. طبق این طرزالعمل در هنگام تبادله، پول های ملی عضو اتحادیه پولی مستقیماً در

سنجش می شدو بعداً طبق این   EUROبه برابر یک دیگر سنجش نشده بلکه اوالً ارزش هر پول ملی 

 سنجش تبادله صورت می گرفت.

 مر حله سوم  به دوران انداختن EURO 2002: به حیث پول قانونی و وسیله تبادله: از اول جنوری سال 

EURO  حسابی را بلکه به حیث وسیله تبادله که عمده ترین وظیفه آن نه تنهاد وظیفه حفظ ارزش و واحد

می باشد، نیز انجام میدهد. این مرحله شامل دوقسمت میباشد: قسمت اول این مرحله از اول جنوری  الی 

به عمل آمد.  EUROرا در بر گرفت. دراین مر حله تعویض پول ملی ممالک عضو به  2002جوالی سال 

پول ملی موازی با  2002وری و در بعضی ممالک دیگر الی اول جوالی سال در آلمان الی اخیر فر

EURO  در جریان بود. بعد از این تاریخ پولی ملی از چلش افتاد و صرؾEURO  به حیث واحد پولی

مشترک مورد داد و ُستد قرار گرفت. با از چلند افتیدن پول های ملی ممالک عضو، واحدهای اقتصادی می 

کان  پول ملی خویش را بدون مصرؾ اضافی )حق االجرت( در نمایندگی های بانک مرکزی  توانستند کما

تبادله کنند. بانک های معامالتی این تبادله را در بر اخذ حق االجرت انجام می  EUROمملکت متبوعه به 

 دادند. 

 بانک مرکزی اتحادیه پولی – 3

تأسیس شد. مرکز این بانک  1999پولی در اول جنوری سال  طبق قرار داد ماستریشت )هالند( بانک مرکزی اتحادیه

در فرانکفورت )آلمان ( می باشد. چهار چوب سازماندهی این بانک مطابق سازماندهی بانک مرکزی جمهوریت 

(می باشد. طبق این سازماندهی، بانک مرکزی اتحادیه اروپائی دارای شکل فیدرالی Bundesbankاتحادی آلمان )

انک های مرکزی دول عضو در شورای عالی آن که بلند ترین ارگان است، اشتراک دارند. مهمترین بوده رؤسای ب

می باشد. صالحیت نشر پول و سیاست پولی ممالک عضو به این   EUROهدؾ این بانک مرکزی استقرار ارزش 

ست پولی مانند تؽییر مقدار پول بانک انتقال یافته است. از بدوتأسیس الی حال بانک مرکزی اتحادیه پولی از وسایل سیا

در برابر  EUROو مطابقت آن با مقدار محصوالت ناخالص ملی، تؽییر نرخ یا پایه ربح رهنما و تؽییر نرخ تبادله 

می شود. همچنین بانک مذکور با رعایت  EUROسایر اسعار استفاده کرده با عرضه اسعار مانع سقوط ارزش 

 11ه امریکا و اتحادیه اروپائی تا حال همیشه پایه ربح رهنما را تؽییر داده است.شرایط موجود اقتصادی ایاالت متحد

 2002این بانک  نقش اساسی را در نشر بانکنوت ها وضرب مسکوکات و بدوران انداختن آن را هم در اول جنوری 

 به عهده داشت.

ش پول قانونی جامعه اروپا ُمِجدانه اقدام بانک مرکزی اروپا با استفاده از ابزار سیاست پولی دراستحکام استقرار ارز
کرده است . یکی از ابزار های سیاست پولی این بانک را خرید اسناد قرضه ممالک عضو تشکیل میدهد. اولین شرط 
اساسی خرید همانا امکان معامله این نوع اسناد در بازار های سرمایه اروپائی و سایر بازار های سرمایه بین المللی 

شرط دوم تثبیت شایستگی و اهلیت قرضه ناشرین این اسناد می باشد که توسط موسسات بین اللملی ارزیابی می باشد. 
به عمل می   Credit Rating Agency, Standard& Poor´s Moody´s and Fitch Ratingقرضه مانند 

 آید.
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رویتی، سایر ودیعه ها  میباشد که طبق آن بانکهای معامالتی )تجارتی( فیصدی ربح یا سود گس انداز، امانات ( ربح رهما همان ربح یاسود 

 و انواغ قرضه های خویش را عیار می سازند.
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به سبب این اینکه سیاست استقراری )سیاست پس انداز بودجه به این طرؾ یک تعداد علمای اقتصادی  2013از سال 
دولتی( جامعه اروپائی مشکالت ممالک رو به بحران جامعه اروپائی را مانند آیرلند، هسپانیه ، پرتگال، یونان و قبرس 

د می نمایند تا بانک کامالً ازبین برده نتوانسته است )مثالً تعداد بیکاران در این ممالک رو به افزایش می باشد(، پیشنها
مرکزی اروپا سیاست افزایش رشد ممالک عضو جامعه اروپائی را هم تقویه نماید. این مفکوره  به دلیل موجودیت یک 
حالت دیفالسیونی یا پائین بودن سطح قیم در کشور های مربوطه شدت یافته است. ؼرض مقابله کاهش قیم 

(Deflation) اعالم کرد که بانک مرکزی اروپا در  2014بانک مرکزی اروپا در اواخر سال ،آقای دراگی رئیس
نظر دارد تا مبلػ یک هزار و یک صد ملیارد ایرو) یک بلیون و یک صد هزار( اسناد قرضه ممالک عضو جامعه 

ر ممالک جامعه اروپائی را بخرد. با این اقدام بانک مرکزی اروپا می خواهد تا پایه انفالسیون یا افزایش قیم را د
% بلند رود. برای اینکه بازار سرمایه و پول دفعتاً اشباع نشده باعث سقوط منفعت اسناد قرضه نشود، 2اروپائی به 

آؼاز و حد اقل درماه  2015ملیارد ایرو از نهم مارچ  60طوری تجویز گردید که کسب اسناد قرضه ماهانه به مبلػ 
 خاتمه یابد. 2016سپتمبر 

پائین آمد. به مقایسه ماه می  1,05سیاست انفالسیونی )تورم پولی( نرخ تبادله ایرو با دالر امریکائی به در اثر این 
 1,05به  1,40ایرو=  1)آؼاز خرید اسناد قرضه( از 2015ارزش ایرو در برابر دالر به تاریخ نهم مارچ  2013

ایرو در برابر دالر هنوز ادامه یابد. حتی %( کرد و احتمال قوی وجود دارد این کاهش ارزش  33,3دالر سقوط )
پیشبینی می شود که دراخیر سال جاری ارزش یک ایرو به یک دالربرسد. با افزیش حجم ایرو و پائین بودن نرخ ربح 
توقع می رود تا از یک طرؾ رشد اقتصادی در اثر سرمایه گذاری شدت یابد و باالنتیجه سطح استخدام در ممالک 

رود و ازجانب دیگر با پائین آمدن سطح قیم و نرخ تبادله ایرو صادرات ممالک عضو جامعه اروپائی  روبه بحران بلند
افزایش یابد. اینکه اضالع متحده، چین و جاپان به چه اقدامات متوسل خواهد شد، مربوط به کاهش صادرات این 

 ممالک می باشد. 

 چگونگی بحران مالی یونان و تأثیر باالی سون آُیرو – 4

 به ارتباط بحران مالی یونان و تأثیر آن باالی سون آُیرو می توان به نتایج ذیل رسید:

معیارات چهار  2001طوریکه در باال اشاره شد، یونان قبل از احراز عضویت در جامعه پولی اروپا درسال  4-1
تحادیه پولی اروپا  ارائه گانه همگرائی یا شمول را تکمیل نکرده و حتی بعضی معلومات ناقص احصائیوی را به ا

در یک گزارش بررسی واضح ساخته است که 2004کرده است. چنانچه دفتر احصائیه جامعه اروپائی در نوامبرسال 
مقامات یونانی در یازده حالت اعداد نادرست را درباره قروض و کسر بودجه دولت ارائه کرده است. مزید برآن در 

 Goldmanاست که بانکهای بزرگ امریکائی ،  2010فروری  13مورخه  New york Timesیک گذارش 
Sachs  وJP Morgan  سال اخیردرپنهان ساختن قرضه ها کمک نموده اند. طوریکه قرضه های جدید اخذ  13در

شده را به حیث معامالت اسعاری درج نموده و آنرا توسط عواید منتظره مثالً محصوالت میدان هوائی و مفاد التری 
بانک های بزرگ یونان به  200813و  2007با بروز بحران مالی بین المللی در سال های   12وده است.تضمین نم

مشکل سیالیت گرفتار شده خطر آن می رفت که این بانک ها ور شکسته شده به افالس سوق داده شوند. موازی به آن 
تقاعد اخذ می شد(، تصدی های دولتی  مصارؾ دولتی نسبت سوء استفاده از صندوق تقاعد ) به نام های مستعار پول

مطابق به اصل  اقتصادیت فعالیت نداشته، فساد اداری به اوج خود رسیده و ادارات اداری به تورم کارکندان مصاب 
بوده اند. با دادن قرضه های وافر از طرؾ جامعه اروپائی، بانک مرکزی اروپا، صندوق وجهی بین الملللی از 
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ی یونان جلوگیری شد. اما با آنهم از کسر روز افزون بودجه دولت، فساد و اصالح اداری ورشکستگی و افالس دولت
جلوگیر ی شده نتوانست ، خصوصی سازی تصدی های دولتی موفقانه انجام نیافت و مبارزه با گریزازمالیه دهی 

 2010آمد. این حاالت الی موفقانه نبود. در اثر عوامل یاد شده بار دیگر خطر ورشکستگی و افالس دولتی به وجود 
ادامه یافت تا اینکه حکومت سوسیال دیموکرات سقوط کردو در انتخابات حزب دیموکرات مسیحی به قدرت رسید. 
کسر متداوم بودجه، حکومت یونان را در پرتگاه افالس نزدیک ساخت. ؼرض جلوگیری از فاجعه افالس دولتی جامعه 

ملیارد ایرو  237هی بین المللی طی ترتیب یک برنامه مشترک مبلػ اروپائی، بانک مرکز اروپا و صندوق وج
ملیارد اویرو به یونان قرضه داد. همچنین از مبلػ  55طورقرضه به اختیار یونان گذاشت. مزید بر آن جرمنی مبلػ 

حات ( شد.در مقابل حکومت جدید آنوقته یونان موافقه نمود تا اصالHaircutملیارد قروض گذشته صرؾ نظر) 100
اداری و کاهش مصارؾ اداری را رویدست گرفته سیاست پس انداز را در مصارؾ دولتی تعقیب نماید. برای این که 
تعهدات یونان پیاده شده بتواند، نمایندگان سه گانه )جامعه اروپا، بانک مرکزی اروپا وصندوق وجهی( موظؾ گردیدند 

وره های الزمه به مقامات مربوطه یونانی عرضه دارد. تطبیق و تا از تحقق یابی تعهدات یونان مراقبت نموده و مش
تعقیب اقدامات متذکره تا اندازه ئی به موفقیت انجامید؛ اما موازی به آن نارامی های اجتماعی در اثر کاهش حقوق 

اشت. تقاعد، کاهش خدمات صحی، افزایش بیکاری، تعلل درتإدیات مالیات وگریز از بارمالیه هم روبه ازدیاد گذ
همچنین تعداد مخالفین سیاست صرفه جوئی مصارؾ دولت و طرفداران سیاست رشد اقتصادی )خاصتاً چپی ها( فوق 

وضع مالی یونان ومجهول  2-4گردید. 2015العاده  طوری بلند رفت که منجر به ُبرد چپی ها در انتخابات فروی 
رای افراطی )یک جا شده آب و آتش( در ماه فروری بودن آن با رویکار آمدن حکومت ائتالفی احزاب چپی و راستگ

سال جاری تشدید یافته است.موفقیت احزاب متذکره ناشی از نارضائیتی های اهالی آن کشور از سیاست پس انداز 
مصارؾ حکومت سابقه یونان و مراقبت هیأت سه گانه )جامعه اروپا، بانک مرکزی اروپا وصندوق وجهی( بود. 

موفق شد تا در اثر سیاست پس انداز مصارؾ دولت راکاهش دهد، اما تعداد بیکاران روبه گرچه حکومت گذشته 
 افزایش نهاد، وضع خدمات صحی به خرابی گذاشت و سرمایه گذاری های انجام یافته قادر به اشتؽال بیشتر نشد.

وعده های زیاد « 14وستیتحت عنوان تسلط باالی بحران بشر د»حکومت جدید در زمان انتخابات به ملت یونان  4-3
داد. ازآن جمله صرؾ نظراز سیاست صرفه جوئی، برای ؼربا پروگرام توزیع مواد ؼذائی و برق مجانی به کسانیکه 

اُیرو ) این مزد اقلی  750به  580دارای عواید کم اند، حمایه متقاعدین کم عاید و بی سرپناهی، افزایش مزداقلی از 
جامعه اروپائی از جمله هسپانیه و سلواکیا می باشد( و کاهش بیکاری از طریق بلندتراز مزد اقلی در شش عضو 

سیاست مستقالنه رشد اقتصادی. برای تحقق یابی مقاصد متذکره حکومت جدید از قرضه دهندگان )جامعه اروپا، بانک 
عده ها خالؾ مرکزی اروپا وصندوق وجهی( و دولت آلمان خواهان کاهش قروض داده شده می باشد. تمام این و

 به عمل آمده بود. 2010موافقاتی اند که بین حکومت گذشته ئی یونان و قرضه دهندگان در سال 

پروگرام متذکره از جانب قرضه دهندگان عمده رد شد و بشمول جامعه اروپا حاضر نشدند تا تقاضاهای حکومت  4-4
بپذیرند. اسناد قرضه دولتی یونان در بازار های  یونان را که با موافقات و شرایط تعیین شده ئی قبل تناقص دارد،

سرمایه دیگر مورد معامله قرار گرفته نمی تواند. برای اینکه یونان به مشکل سیالیت بودجه و باالخره به خطر افالس 
فروری سال جاری به یک موافقه ئی رسیدند  که طبق آن  20دولتی مواجه نشود، وزرای مالیه جامعه پولی به تاریخ 

اپریل سال جاری  20اید حکومت یونان پالنی را که ترکیبی از تقاضاهای یونان و موافقات قبلی باشد طرح کرده الی ب
به کمیسیون جامعه اروپا ارائه نماید. برخالؾ حکومت یونان به عوض اینکه طبق موافقات رفتار نماید ووضع  دارائی 

نامبرده شد، تدوین کرد. رئیس 3-4که در نکته جتماعی را تسلط باالی بحران اپولی خود را واضح سازد، قانون 
تشویش دارد که حکومت یونان آرزو مند است تا در  Marcel Fratscherانستیتوت تحقیقات اقتصادی مونشِن آلمان 

. به صورت 15اثر قطع پرداخت ها )عدم توانائی تأدیاتی( خروج یونان از سون اُیرو به اهداؾ خود نایل می شود
 می توان وضع خراب مالی یونان ونتایج آن  زادر نکات آتی  توضیح نمود: خالصه
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تسلط »حکومت یونانی تا حال در باره از بین بردن بحران مالی و تطبیق خواسته های قانون تدوین شده ئی   (1)
 به کمیسیون جامعه اروپائی اعداد مشخص ارائه نکرده است «باالی بحران بشر دوستی

 ملیون اُیرو قسط قرضه صندوق وجهی بین المللی به وقت معین بازپرداخت کرد. 584حکومت یونان مبلػ   (2)
% محصوالت اجتماعی خالص پیشبی شده بود، نظر به سنجش 1,5که به  2014مازاد ابتدائی بودجه سال  (3)

دیاد %  می رسد . بنابران مبلػ دو ملیارد اُیرو کمبودی وجو دارد. این خال رو به از0,3های اخیر بالػ به 
ملیارد ایرو بوجود خواهد آمد.   3,3است، چنانچه پیش بینی می شود که در سال جاری هم یک خال به اندازه 

این اعداد توسط مامورین وزارت مالیه یونان به نمایندگان جامعه اروپائی، بانک مرکزی اروپا و صندوق 
ورد بررسی قرار میدهند، یاد آوری وجهی بین المللی که  وضع مالی فعلی و وضع ریفورم این کشور را م

 16شده است
( عواید دولتی را نشان میدهد. به اساس گزارش Erosionدر عین حال، اعداد فعلی فرار سرمایه و کاهش ) (4)

ملیارد از بانک های مرکزی سایر  15انستیتوت تحقیقاتی مونشن در ماه فروری بانک مرکزی یونان مبلػ 
 2015یا اضافه برداشت اخذ نموده است. در ماه جنوری  (over draft)ممالک جامعه اروپائی قرضه های 

 Bank ofبه اساس معلومات حاصله جمعاً قروض بانک مرکزی یونان ) 17ملیارد اُیرو میرسید. 27به 
Greece   ملیارد اُیرو بالػ می شود. مزید  91( از سایر بانک های مرکزی اعضای جامعه اروپائی به

مارچ  20ملیارد تخمین می شود. به تاریخ  13ز مدرک نشراضافی پول نقد به اندازه برآن کریدت مخفی ا
ملیارد از مدرک ختم بسر رسید اسناد قرضه بازارقابل تأدیه می باشد به .عقیده رئیس انستیوت  1,6مبلػ 

ترول اعداد متذکره  ایجاب می کند تا مراقبت و کن  Hans-Werner Sinnتحقیقات اقتصادی آلمان آقای 
 جدی مرودات سرمایه در یونان به عمل آید.

به سبب اینکه اقدامات و اظهارات اعضای حکومت یونان واضح و روشن نیست و از طرؾ این کشور تاحال  (5)
چتر نجات یا صندوق » یک پالن دقیق در باره خالی مالی و طرزتمویل آن ارائه نشده است،از وسایل 

تالفی خالی مالی به اختیار یونان قرار میگرفت الی ارائه یک پالن که باید در اواخر فروری ؼرض « نجات
 جزوار به تعویق افتاده است.

کمیسیون جامعه، اروپائی، پارلمان اروپائی و اکثریت اعضای جامعه اروپائی آرزو ندارند تا یونان از  (6)
ارد می کند و شاید عضویت جامعه پولی اروپا اخراج شود. زیرا این موضوع به شهرت اروپا لطمه شدید و

باعث خروج سایر اعضا گردد. بنابران در حالت فعلی تالش ها برای نجات یونان در جریان است، مشروط 
 بر اینکه موافقات گذشته از طرؾ یونان رعایت گردد. 

ه تأثیر قروض داده شده به یونان باالی ممالک ساحه اُیرو نظر به قرضه دهنده متنوع می باشد. بناًء این قرض (7)
دهندگان متشکل از مقام های دولتی، موسسات و واحدهای خصوصی اقتصادی می باشد. بدیهی است که 
انجام و یا عدم انجام باز پرداخت قروض و ربح باالی هرگروه به صوت منفی تأثیر می اندازد. عدم باز 

ی زند. دراین حالت پرداخت قروض دولتی باالی بودجه دولت دهنده استقرار توازن مصارؾ دولت را برهم م
دولت قرضه دهنده این کسرمالی را یا توسط اخذ قرضه تالفی می نماید و یا باالی مالیه دهندگان به شکل 
افزودی مالیه انتقال میدهد. موسسات قرضه دهنده یا بانک مرکزی اروپا یا صندوق وجهی بین المللی می 

ه صورت مستقیم به کشور یونان داده نشده  بلکه به باشند. معموالً قرضه داده شده ئی بانک مرکزی اروپا ب
صورت ؼیر مستقیم شامل خرید اسناد قرضه دولتی آن کشور می باشد. البته عدم باز پرداخت اسناد قرضه 
دولتی از طرؾ دولت یونان باالی نتیجه بیالنس بانک مرکزی اروپا تأثیر منفی وارد می کند. واحد های 

ی ، موسساتی یا انفردی( با کسب اسناد قرضه دولتی یونان ) در صورتی که در اقتصادی )خارجی و یا داخل
مورد معامله قرارگیرد( به خطر  -بانکها  –ویا دربازار سرمایه ثانوی -بورسه  -بازار سرمایه راه داشته باشد
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اد سوخت و یا عدم باز پرداخت مواجه می شوند. بی تفاوت است که قرضه دهنده دولت، موسسات و افر
خصوصی باشد، آخراالمر در اثر عدم بازپرداخت قرضه ممالک ساحه ایرو و قرضه دهندگان مواجه به 
بحران ماکروِاکونومی، بحران بانکی و بحران قرضه دولتی می شود. طوریکه درشکل آتی مشاهده میشود، 

دارد که بروز بحران  بین بحران ماکرواکونومیک ، بحران بانکی و بحران قرضه دولتی روابط متقابله وجود
 دریکی دیگران بی اثر مانده نمی تواند:

رابطه متقابل بین بحران ماکرواکونومیک )اقتصاد کالن( و بحرانی بانکی طوریست که وضع بؽرنج و کاهش 
قرضه بحران اقتصاد کالن را بدتر می سازد و در اثر بحران بانکی و کاهش  سرمایگذاری کساد اقتصاد کالن 

شود.  هم چنین بحران قرضه دولتی و بحران اقتصاد کالن به صورت متقابله یک دیگر را تقویه می بزرگتر می 
کنند. عین رابطه تزئیدی متقا بله بین بحران قرضه دولتی وبحران بانکها وسرمایه گذاری وجود دارد. روابط 

تنها بانکهای یونان در اثر  وبعد ازآن به وضاحت دیده می شود.2010وتأثیرات شکل پایانی در یونان قبل از 
کمک های حمایوی صندوق وجهی بین المللی، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون جامعه اروپائی در چوکات قرارداد 

از ورشکتگی و افالس نجات یافتند، اما در این اواخر نظر وضع مجهول  2010میکانیزم استقراری اُیرو بعد از 
ونان در اثر فرار سرمایه  کاهش یافته و سرمایه گذاری در ساحات مختلؾ  آیندۀ یونان دارائی پولی بانکهائی ی

 کافی نیست تا محرک رشد اقتصادی در یونان شود.

با خروج یونان از جامعه پولی اروپا عدم پرداخت قروض از طرؾ آن کشور، بحران سه گانه با روابط متقابله ئی 
اروپا نظر به اندازه مکلفیت هائی که اعضا در قرار داد  آن که درشکل باالمطالعه شد، در ممالک عضو جامعه

 میکانیزم استقراری اروپا متهعد شده اند، به وجود می آید طور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wikipedia.org/wiki/Greek_government-debt_crisisبه بعد  2منبع: باتؽییر جزئی  ص 

 

 

ملیارد  33ملیارد قروض مستقیم  55ملیارد ایرو ) 88خواهدشد بالػ به مثال ضرری که متوجه آلمان 
 ( می گرد که باالی اقتصاد آلمان تأثیرات ناگوار را وارد خواهد کرد.ازضمانات صندوق حمایوی

 بحران قرضه دولتی

کاهش در پرداخت 

 مالیه و افزایش نیاز

مندی های اجتماعی 

بار بودجه عامه را 

 نزئید می بخشد

سوخت قرضه 

دولتی یاعث 

 خرابی اقالم

بیالنس بانکها 

  می گردد.

اصالح و تحکیم 

بودجه تقاضای 

داخلی را 

 ضعیؾ میسازد

نجات بانکها 

بار بودجه را 

 سنگین می

 کند

کساد اقتصادی باعث سوخت 

 قرضه می شود

بحران بانکی وبحران سرمایه 

 گذاری
بحران اقتصاد کالن ) مکرو 

 اکونومیکی(

وضع بؽرنج قرضه مانع 

 شود سرمایگذاری می
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خرابی نرخ تبادله اُیرو در بحران مالی یونان داراب نقش ثانوی می باشد، در حالیکه پائین آمدن نرخ تبادله 
%( بانک مرکزی 2ر برابر دالر و سایر اسعار قوی در قدم اول تعقیب سیاست تورمی ) به اندازه ایرو د

 اروپا در اثر خرید اسناد قرضه دولتی ممالک عضو جامعه اروپائی می باشد.
 :تأثیر پروگرام خرید اسناد قرضه توسط بانک مرکزی اروپا - 5

د قرضه اعضای ممالک عضِو جامعه اروپائی وقتی باالی اقتصاد تصمیم رئیس بانک مرکزی اروپا مبنی به خرید اسنا
یونان تأثیر می اندازد که اسناد قرضه دولت یونان قابل معامله دربازار اولی سرمایه یعنی بورسه و در بازار ثانوی 

م استقراری میکانیز»یعنی بانکها باشد و این در صورتی ممکن است که یونان موفق به استفاده از پاکت سومی حمایوی
گردد. در حال حاضر مفکوره نشر اسناد قرضه کوتاه مدت از طرؾ بانکها های یونان و عرضه آن به بانک « اروپا

مرکزی یونان )نشر پول( به اساس تضمین بانک مرکزی اروپا مطرح بحث می باشد. این اقدام یک وسیله موقتی 
 ؼرض راه نجات بحران مالی یونان محسوب می شود.

ه باید گفت که در اثرمالقات نخست وزیران آلمان ویونان شاید تشنج میان سیاست مداران هردو مملکت ازبین درخاتم
رود؛ اما موضوع عمده که عبارت از بحران مالی و خطر خروج یونان از جامعه پولی  اروپا می باشد تا هنوز حل 

 نشد است.

 پایاى


