أسيـت انٍىَاٌ (أسيت انٍـىرو) وانذروص املسخفادة
م .م .خالد عبد الحمٌد عبد المجٌد
أ.م .د .اٌمان عبد خضٌر
كلٌة االدارة واالقتصاد -جامعة بؽداد
قسم االقتصاد
املسخخهص

بعد اكثر من عشر سنوات من المسٌرة الناجحة للعملة االوربٌة الموحدة واجهت دول االتحاد ازمة الدٌون
فً احدى دولها التً انضمت مؤخرا الى االتحاد النقدي اال وهً الٌونان  .ولعل ما ٌزٌد من حدة اثار هذه االزمة،
كون تداعٌاتها لم تقتصر على الٌونان وحدها ،وان امتدادها لٌشمل جمٌع دول االتحاد االوربً عموما ودول
االتحاد النقدي االوربً على وجة الخصوص.
فمنذ ان برزت ازمة الدٌون الٌونانٌة والحدٌث ٌكثر عن اثارها على االقتصاد العالمً واحتمال اضرارها
بحالة تعافً االقتصاد العالمً من االزمة المالٌة العالمٌة (ازمة الرهن العقاري ) ،اوتأخٌرها .واٌضا المخاوؾ من
تفجر ازمات اخرى لدول اعضاء اخرى تعانً من عجز فً سداد دٌونها الحكومٌة كلبرتؽال واٌرلندا واسبانٌا.
ولقد تزعزعت الثقة (بالٌورو) من جرائها ،كما ان االزمة القٌت على كاهل البنك المركزي االوربً
وحكومات الدول االعضاء فً المنطقة النقدٌة مهمة صعبة وشاقة ،اذ ان من اولى المهام الرئٌسٌة له هو ابعاد
شبح الهزات العنٌفة واالزمات الحادة وتخفٌؾ وقعها واثرها على اقتصادٌات دول االتحاد النقدي االوربً.
ان االزمة الٌونانٌة كان وراءها وجود خلل فً االتحاد النقدي االوربً  ،تمثل بشروط االنضمام الى الوحدة
النقدٌة خاصة فً جانب السٌاسة المالٌة  ،وعدة عوامل داخلٌة تخص االقتصاد الٌونانً والتسرع باالنضمام
للوحدة النقدٌة االوربٌة لالستفادة من المنافع المتحققة من الوحدة النقدٌة وعدم اعطاء التكالٌؾ المترتبة علٌها
االهمٌة التً تتطلبها والتً ٌجب االحتٌاط لها قبل االقدام على الدخول فً الوحدة النقدٌة .وخارجٌة بسبب المعاٌٌر
والشروط التً اجبرت الٌونان على تنفٌذها باالضافة الى عوامل دولٌة.
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املقـذيت -:

منطقة الٌورو  ،هً حالة فرٌدة من نوعها ،فالعملة التً تم اقرارها والعمل بموجبها من قبل مجموعة
دول ذات سٌادة ،وذات درجات متباٌنة من التطور االقتصادي  .فضال عن االخطاء والعثرات التً صاحبت مسٌرة
االتحاد االوربً  .والتً أمكن أصالح جانبا كبٌرا منها من خالل أتخاذ مجموعة من التدابٌر من اجل تعزٌز القدرة
التنافسٌة  ،وزٌادة الشفافٌة  ،والمراقبة ومن ثم المساءلة .
ولقد عمدت الدول االعضاء فً االتحاد النقدي االوربً الى أحكام الوحدة النقدٌة ودعمها بكل الوسائل
والمعوقات لضمان مسٌرة سلسة ورصٌنة بأتجاه اعتماد (الٌورو ) وتعمٌم
واالمكانٌات  ،وتذلٌل كافة الصعوبات
ّ
التعامل به داخلٌا وخارجٌا من خالل سن القوانٌن والتشرٌعات والمعاهدات وأبرام المواثٌق ،باالضافة الى انشاء
المؤسسات فً اطاراالتحاد النقدي االوربً  ،والذي ٌفضً الى مستقبل ناجح لمنطقة الٌورو.
ولكن  ،وبعد أكثر من عشر سنوات من المسٌرة الناجحة للعملة االوربٌة الموحدة واجهت دول االتحاد
ضمت مؤخرا الى االتحاد النقدي اال وهً الٌونان  .ولعل ما ٌزٌد من ّحدة آثار
أزمة الدٌون فً احدى دولها التً أن ّ
هذه االزمة ،كون تداعٌاتها لم تقتصر على الٌونان وحدها  ،وأنما أمتدادها لتشمل جمٌع دول االتحاد االوربً بشل
عام ودول االتحاد النقدي االوربً على وجه الخصوص.
فمنذ ان برزت أزمة الدٌون الٌونانٌة والحدٌث بدأت تظهر آثارها على االقتصاد العالمً واحتمال أضرارها
بحالة تعافً االقتصاد العالمً من االزمة المالٌة العالمٌة ( أزمة الرهن العقاري ) ،او تأخٌرها .واٌضا المخاوؾ
تفجر أزمات أخرى لدول أعضاء اخرى تعانً عجزا فً سداد دٌونها الحكومٌة كالبرتؽال واٌرلندا واسبانٌا.
من ّ
ولقد تزعزعت الثقة ( بالٌورو ) من جرائها ،كما ان أألزمة ألقت على كاهل البنك المركزي االوربً
وحكومات الدول االعضاء فً المنطقة النقدٌة مهمة صعبة وشاقة  ،اذ ان من أولى المهام الرئٌسة له هو ابعاد
شبح الهزات العنٌفة واالزمات الحادة  ،وتخفٌؾ وقعها واثرها فً اقتصادٌات دول االتحاد النقدي االوربً)9(.

أهًٍت انبحـث

تتحدد اهمٌة البحث بوصفه ٌلقً الضوء على واحدة من أهم االحداث التً ٌشهدها العالم بشكل عام ومنطقة
الٌورو بشكل خاص أال وهً األزمة الٌونانٌة التً تعصؾ بدول الٌورو ( االتحاد النقدي االوربً ) وٌمتد تأثٌرها
لٌصل الى عموم الدول االوربٌة وٌهدد الوحدة النقدٌة باالنقسام والفشل فً حالة تفاقم هذه االزمة وأنتقالها لتشمل
دول اخرى ضمن كتلة الٌورو .

فزضٍت انبحـث

أدى ضعؾ التزام الٌونان بشروط االنضمام الى الوحدة النقدٌة االوربٌة الى ظهور أزمتها الحالٌة ،والتً
تعرؾ (بأزمة الٌونان) .

هـذف انبحـث

تسل ٌط الضوء على االزمة الٌونانٌة والوقوؾ على االسباب الحقٌقٌة وراء هذه االزمة ،وتداعٌاتها والدروس
المستفادة منها للدول التً تنوي االنضمام الى الوحدة النقدٌة أو تقٌمها فٌما بٌن دولها وتالفً الوقوع بالمشكالت
واألخطاء التً حصلت .
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يُهـج انبحـث

أعتمد البحث األسلوب والمنهج التحلٌلً من خالل توظٌؾ البٌانات واإلحصائٌات الحدٌثة التً تخص الموضوع
،للمدّة التً سبقت قٌام االتحاد النقدي األوربً  9111ولؽاٌة بٌانات عام  0292والمتوقعة منها لعام .0299
وقد أعتمد البحث تحلٌل المنافع والتكالٌؾ المترتبة عن أنضمام الٌونان للوحدة النقدٌة حٌث أوضحت الدراسة أن
الٌونان وعلى الرؼم من أستفادتها من المنافع التً حققها أنضمامها للوحدة النقدٌة اال أنّ التكالٌؾ كانت باهضة
وكبٌرة علٌها فً الوقت نفسه .

هٍكهٍت انبحـث

من أجل تحقٌق أهداؾ البحث فقد ت ّم تقسٌم البحث الذي جاء بعنوان ازمة الٌونان ( ازمة الٌورو) والدروس
المستفادة منها الى ستة أقسام ،أنطلق االول لتوضٌح حقٌقة أزمة الدٌون السٌادٌة فً االتحاد النقـدي عموما
وفً الٌونان بشكل خاص وقسم الثاتً أسباب االزمة الٌونانٌة الى عوامل داخلٌة وعوامـل خارجٌة معاٌٌر ،أ ّما فً
القسم الثالث فتناول دراسة تحلٌلٌة لمعاٌٌر معاهدة ماسترٌخت  ،والذي قسم على -:
أوال -:معاٌٌر االنضمام للوحدة النقدٌة االوربٌة  .ثانٌا  -:الدول التً حققت هذه المعاٌٌر وفً القسم الرابع
تداعٌات االزمة والنتائج المترتبة علٌها وعرج القسم الخامس على االجراءات التً أتبعت لمعالجة االزمة،
وأخٌرا تناول القسم السادس الدروس المستفادة من هذه االزمة .

ا
أوال /حقٍقت اسيت انذٌىٌ انسٍادٌت يف االحتاد انُقذي االوربً :

أنّ القراءة االقتصادٌة ألزمة الدٌون السٌادٌة فً دول االتحاد النقدي االوربً تكشؾ بشكل واضح ان هذه
االزمة تختلؾ عن ازمة الره ن العقاري االمرٌكٌة  ،والتً نتجت عن عملٌات األقراض الواسع الصحاب ضمانات
(مالءات) مالٌة ضعٌفة  ،او بدون اخذ الضمانات الكافٌة منهم وهذه القروض العقارٌة منخفضة الجودة Sub
 prime Loansنجم عنها أمتداد األزمة لتشمل جمٌع دول العالم ( والسٌما الٌونان) منذ نهاٌة  0223ولؽاٌة
 0292وما بعدها .
فً حٌن  ،ان ازمة االتحاد النقدي االوربً حصلت نتٌجة (مبالؽة) الدول االعضاء فً االتحاد النقدي
ألستٌفاء شروط االنضمام الى الٌورو  ،واألفراط فً االقتراض من قبل بعض الدول االعضاء بهدؾ رفع معدالت
النمو وتحسٌن االداء االقتصادي والسٌما وان االتحاد النقدي عمد الى تذلٌل كافة العقبات امام عملٌات االقراض
( )1
للدول االعضاء.
خاصة وأنّ هذا االقراض قد صاحبه عدم قدرة على التسدٌد بالنسبة للٌونان.
فمنذ عام  0223تسببت األزمة المالٌة العالمٌة ولفترة ممتدة الى حدوث تدهور اقتصادي فً جمٌع انحاء
العالم  ،بأستثناء عدد قلٌل من الدول  ،اما فٌما ٌخص دول االتحاد االوربً فهنالك بعض الدول كانت اكثر تضررا
بهذه االزمة  ،على سبٌل المثال  ،فقد واجهت الٌونان أزمة الدٌون التً كان لها اثرها الواضح على استقرار
منطقة الٌورو وعلى مستقبل االتحاد النق دي االوربً التً أضحت على شفٌر االفالس التام وتحتاج الى مساعدات
()2
مالٌة طارئة النقاذها
وقد تراكمت الدٌون على الٌونان والتً كانت فً عجلة من امرها الستكمال بناء هٌاكلها االساسٌة واللحاق
بالدول االوربٌة االخرى االعضاء فً االتحاد النقدي االوربً أذ أنّ دخولها فً منطقة الٌورو أعطاها مٌزة سوقٌة
جعلت العائد على سنداتها ومن ثم تكلفة قروضها قرٌبة جدا من العائد على سندات دول أوربٌة ذات مالئة مالٌــة
.
مستعدة ألقراضها من دون حدود
عالٌة مثل المانٌا  .فان البنوك االوربٌة خصوصا والعالمٌة على وجه العموم
ّ

))7
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ّ
لتأخر بعض الدول االعضاء عن االعالن عن حقٌقة الوضع المالً فٌها  ،ونسبة عجز الموازنة  ،ونسبة
وكان
الدٌن العام (الحكومً) الى الناتج المحلً االجمالً .والنتٌجة ٌكون وقع هذه المؤشرات مفاجئا َ كما هو بالنسبة
() 4
الى الٌونان والبرتؽال واسبانٌا واٌطالٌا واخٌرا اٌرلندا.
والجدول (ٌ ) 9وضح موقؾ دول االتحاد االوربً من أستٌفاء شروط االنضمام الى الٌورو للمدة التً سبقت
المعاهدة ،وذلك فً عام . 9113
جدول رقم (ٌ ) 9وضح موقؾ دول االتحاد االوربً من استٌفاء شروط األنضمام الى الٌورو
لعام  9113ومشاركتها فً آلٌة سعر الصرؾ االوربً فً عام 9111
الدولة

معدل التضخم
9113

عجز الموازنة كنسبة من
الناتج المحلً االجمالً
9113

الدٌون كنسبة من الناتج
االجمالً
المحلً
9113

معدل الفائدة
طوٌـل االجل
9113

3.7-

60

7.8

0 .3
المعدل المتفق علٌه
الدول المشاركة فً االتحاد النقدي
المانٌا
1.4
فرنسا
1.2
اٌطالٌا
1.8
اسبانٌا
1.8
هولندا
1.8
بلجٌكا
1.4
النمسا
1.1
فنلندا
1.3
البرتؽال
1.8
اٌرلندا
1.2
لكسمبورغ
1.4
الٌونان
5.2
الدول التً ما زالت خارج االتحاد النقدي
انكلترا
1.8
السوٌد
1.9
النمارك
1.9

مشاركة فً آلٌة
سعر الصرؾ
بداٌة 9111

2.732.72.61.42.12.50.92.50.9
1.7
0.4-

61.3
58
121.6
68.8
72.1
122.2
66.1
55.8
62
66.3
60.7
108.7

5.6
5.5
6.7
6.3
5.5
5.7
5.6
5.9
6.2
6.2
5.6
9.8

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

1.90.80.7

53.4
76.6
65.1

7
6.5
6.2

ال
ال
نعم

Report ; July ،1998،p.10.المصدرSource: Deutsch Bank Research; Europe’s new currency; Special :

والسؤال ٌطرح نفسه  ،ما الذي حصل وتفاقمت أزمة الٌونان بهذا الشكل ؟ مع ان هناك دول اخرى فً االتحاد
االوربً فً مقدمتها (المملكة المتحدة) والتً وصلت نسبة عجز الموازنة فٌها الى ( )%11.4من الناتج القومً
عام ، 0292وتعانً هً اٌضا من
تفاقم مشكلة الدٌون الحكومٌة والتً التقل كثٌرا عما حققته الٌونان ()%14عام  .0292ولكن بسبب عدم
انضمام المملكة المتحدة -لحد االن -للوحدة النقدٌة فانها لم تكن مصدرا لالضطرابات والقلق فً االسواق داخل
منطقة الٌورو.
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ومن الجدول (ٌ ) 0الحظ  ،بان البرتؽال واسبانٌا والمملكة المتحدة تعانً مشاكل كبٌرة بهذا الخصوص
(العجز والدٌن الحكومٌٌن) لكن االقتصاد االسبانً اقوى وافضل هٌكلٌة من كل من الٌونان والبرتؽـال .ونستنتج
من ذلك كله  ،ان الواقع ٌشٌر الى ان بعض من دول منطقة الٌورو لم تستطع االلتزام بهـذٌن الشرطٌن منذ اطالق
العمل بالعملة الموحدة قبل اكثر من عشر سنوات ولؽاٌة االن.
ومشكلة (الٌونان) نابعة من داخل اقتصادها  ،اذ ان لها تارٌخا فً ضعؾ قدرة الدولة على تدبٌر مواردها ،
باالضافة الى أمتالك مواطٌنها قدرة على التهرب الضرٌبً بشكل واسع  .كما وٌسجل علٌـــها وجود ثؽرات كثٌرة
فً االنفاق العام.
وهذا ما دفع مؤسسات التصنٌؾ االئتمانً الى تخفٌض تقٌٌمها لسندات الدٌن الحكومً فً الٌونان  ،وادّ ى
ذلك الى أرتفاع العائد علٌها وانهٌار سعرها ( الذي تحصل علٌه الدولة) ّمما فاقم من حدّة ازمة المدٌونٌة العامة
الٌونانٌة .وكان االقبال على سندات الدٌن الحكومً محدود وؼٌر مرؼوب فٌه بسبب انخفاض العوائد المتحققة
منها  ،وتوفر عنصر المخاطرة النخفاض الثقة بجهة أصدارها  ،وهذا ما جعل تموٌل هذه الدٌون ٌكون عن طرٌق
االقتراض من الجمهور بحدود ضٌقة ومحدودة .
لذلك فلقد لعبت تلك التصنٌفات االئتمانٌة الدور الرئٌسً فً تعمٌق ازمة الدٌون الٌونانٌة  ،حٌث تظافرت
عوامل التشوه فً االقتصاد الٌونانً مع حاجة الٌونان القتراض اضافً باالضافة الى هشاشة النظام المالً
العالمً الذي لم ٌتعافى بعد من االزمة العمٌقة التً تالت منه قبل اكثر من عامٌن (ازمة الرهن العقاري) والتً
اثارت الرعب فً االسواق المالٌة  .مع وجود عامل اخر ٌضاؾ الى العوامل السابقة وهو قلة معدل االدخار
الوطنً.
والٌونان واحدة من البلدان التً كانت مزدهرة ضمن االتحاد النقدي االوربً كما ان اقتصادها حقق نسبة
نمو قرٌبة من ( )% 4سنوٌا اعتبارا من عام  0227حتى عام  ، 0223وقامت بانفاق مبالػ ضخمة على
البنٌــة التحتٌة لتهٌئة مستلزمات دورة االلعاب
االولمبٌة فً اثٌنا  ،واستطاعت ان تستثمر توافر االئتمان فً جمٌع انحاء مناطق الٌورو .وقد جاءت الٌونان
بالمرتبة ( )01من ناحٌة اكثر دول العالم التً حققت ارتفاعا فً معدالت التضخم بالمقارنة مع المانٌا التً
جاءت بالمرتبة ( )5من ناحٌة اكثر دول العالم حققت انخفاضا فً معدالت التضخم ،وكان متوقع ان ٌنمو
االقتصاد الٌونانً فً ظل نفس القٌود نفسها التً تلتزم بها دول الٌورو ومنها المانٌا)5( .
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جدول ()0
عجز وفائض الموازنة ،والدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً االجمالً فً دول االتحاد النقدي االوربً
(بالعملة الموحدة الٌورو ) للمدة () 0221 -0226
الدولــــــــــــــــــة
بلجٌكــــــــــــــــا
  +الموازنةالدٌن العــام
بلؽـــــــــــــــارٌا
  +الموازنةالدٌن العــام
جمهورٌة التشٌك
  +الموازنةالدٌن العــام
الدنمـــــــــارك
  +الموازنةالدٌن العــام
المانٌـــــــــــا
  +الموازنةالدٌن العــام
أستونٌــــــــا
  +الموازنةالدٌن العــام
أٌرلنــــــــدا
  +الموازنةالدٌن العــام
سلوفاكٌــــــا
  +الموازنةالدٌن العــام
فنلنــــــــــدا
  +الموازنةالدٌن العــام
الســــــــــوٌد
  +الموازنةالدٌن العــام
لوكسمبورغ
  +الموازنةالدٌن العــام
هـنكــــارٌا
  +الموازنةالدٌن العــام
هولنـــــــــــدا
  +الموازنةالدٌن العــام

0226

0223

0221

0221

0.2
88.1

0.384.2

1.389.6

6.096.2

1.9
21.6

1.1
17.2

1.7
13.7

4.714.7

2.629.4

0.729.0

2.730.0

5.835.3

5.2
32.1

4.8
27.4

3.4
34.2

2.741.4

1.667.6

0.3
64.9

0.1
66.3

3.073.4

2.4
4.4

2.5
3.7

2.84.6

1.77.2

2.9
24.8

0.0
25.0

7.344.3

14.465.5

3.230.5

1.829.6

2.127.8

7.935.4

4.0
39.7

5.2
35.2

4.2
34.1

2.543.8

2.3
45.0

3.6
40.0

2.2
38.2

0.941.9

1.4
6.7

3.7
6.7

3.0
13.6

0.714.5

9.365.7

5.066.1

3.772.3

4.478.4

0.5
47.4

0.2
45.3

0.6
58.2

5.460.8
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النمســـــــــا
  +الموازنةالدٌن العــام
الدولــــــــــــــــــة
البرتؽــــــال
  +الموازنةالدٌن العــام
بولنـــــــــدا
  +الموازنةالدٌن العــام
أسبانٌـــــــــا
  +الموازنةالدٌن العــام
فرنســـــــــــا
  +الموازنةالدٌن العــام
أٌطالٌـــــــــا
  +الموازنةالدٌن العــام

314

1.562.1

0.459.3

0.562.5

3.567.5

4.163.9

2.862.7

2.965.3

9.376.1

3.647.7

1.945.0

3.747.1

7.250.9

2.0
39.6

1.9
36.1

4.239.8

11.153.2

2.363.7

2.763.8

3.367.5

7.578.1

3.4106.6

1.5103.6

2.7103.6

5.3116.0

Source; Euro stat ;European Commission ; Data of Eurostat ; 2010
; http: //epp .eurostat .ec.europa . eu/ portal/government.
المصدر - :
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اما صادرات وواردات الٌونان فلم تشكل سوى ( )%05من ناتجها المحلً االجمالً فً مقابل المانٌا حٌث تشكل
الصادرات والواردات ( )7/0ثلثا اجمالً ناتجها المحلً  .لذلك فان رفع الحواجز التجارٌة ال ٌؤثر كثٌرا على
اقتصاد الٌونان.
كما ان حوالً ( )% 42من األسر الٌونانٌة العاملة فً القطاع العام تعمل بخدمات البٌع بالتجزئة .وهً
وظائؾ ال تستفٌد كثٌرا من عملٌة فتح االسواق.
فاالقتصاد الٌون انً احتاج الى الدٌن المفرط لتحفٌز االستهالك المحلً من اجل مواكبة النمو المتحقق فً منطقة
الٌورو  ،ولم ٌدرك الٌونانٌون ضخامة وصعوبة عملٌة سداد هذه الدٌون اال بعد ان ضربت االزمة المالٌة العالمٌة
االتحاد االوربً بكل اعضاءه) 6(.
لكن مناخ االزمة المالٌة ادّى الى انخفاض قٌمة االسهم للشركات الٌونانٌة فً االسواق العالمٌة  ،مما جعل
هذه الشركات مصدر ربح كبٌر للذٌن ٌؽتنمون الفرص لكونها حالٌا تعرض باسعار متدنٌة جدا .
ولقد اختارت الٌونان االستعانه بالدٌون على أمل الحفاظ على مستوى المعٌشة للسكان  ،بعد انخفاض
صادراتها نتٌجة لضعؾ قوتها التنافسٌة داخل مجموعة دول الٌورو  ،مع فقدانها لسلطتها على السٌاسة النقدٌة
وعدم قدرتها على التحكم باسعار الصرؾ لصالح الوحدة النقدٌة .
ّ
أذ تستطٌع أي دولة من دول االتحاد أقتراض ما تحتاجه من اموال من دول االتحاد االخرى ،حٌث سهلت الوحدة
النقدٌة االقتراض واالقراض ما بٌن الدول االعضاء )95( .
وهكذا  ،فان كل هذه العوامل كانت وراء حدوث االزمة  ،وتركت الٌونان عاجزة عن تسدٌد دٌونها .على ان
االنهٌار على هذه الشاكلة له اثاره السلبٌة على كامل النظام المالً االوربً ) 3(.

ا
ثاٍَا  :اسباب االسيت انٍىَاٍَت:

هنالك جملة من العوامل تسببت بوقوع االزمة فً الٌونان ٌمكن تقسٌمها الى :
عوامل داخلٌة و عوامل اقلٌمٌة

 :1عىايم داخهٍت :وقذ بزسث عهى انصعٍذ انذاخهً عذة عىايم :

 -1انذور انذي نعبه انٍىَاٍَىٌ (املىاطُىٌ) يف خهق األسيت -:
فالمواطن الٌ ونانً ٌمٌل الى حرصه الشدٌد للمحافظة على مستوى معٌن من المعٌشة  ،وكونه ٌقدم المصلحة
الشخصٌة على المصلحة العامة .وهو ٌسعى للحفاظ على مستواه
تهربه من دفع الضرائب والتفنن بذلك ،اضافة الى
المعاشً حتى ولو على حساب الصالح العام  .باالضافة الى ّ
انتشار الفساد والر شاوى التً تدفع فً القطاع العام  ،والذي سمح للبعض ان ٌحقق مكاسب شخصٌة ومستوى
معٌشة اعلى من المتوسط.
كما وٌتم تدوٌر(ؼسٌل) " االموال السوداء" فً االسواق الٌونانٌة ) 1(.
ّ
 -2عذو حتسٍ حانت األقخصاد انٍىَاًَ -:
منذ اعالن االتحاد النقدي االوربً تقدمت عدة دول اوربٌة لؽرض االنضمام الٌها  ،وقد تم رفض الٌونان وذلك
بسبب ضعؾ اقتصادها وعدم وفائها بالمعاٌٌر االقتصادٌة المطلوبة .لكن الحكومة الٌونانٌة ادعت انها ستنفذ
سلسلة من تدابٌر التقشؾ لتحسٌن اقتصادها وبضؽوطات كبٌرة قام االتحاد النقدي باعادة النظر بشأن انضمام
الٌونان الٌه .وقد تم قبول عضوٌته واصبحت العضو رقم ( )90عام  ، 0229لكن قوة االقتصاد الٌونانً لم تتؽٌر
بالرؼم من أدّعاءات الحكومة بانها أجرت اصالحات اقتصادٌة على نحو ٍ كاؾ ٍ) 1( .
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 -3حأخز األعالٌ عٍ وضع االقخصاد انٍىَاًَ -:
أخفى االقتصاد الٌونانً ولفترة ؼٌر قصٌرة حقٌقة المشاكل التً ٌعانً منها .ولم ٌفصح عن حقٌقة
تضخم دٌونه والمصاعب التً ٌواجهها من اجل تؽطٌة هذه الدٌون بالشكل المطلوب .فان هذه الدٌون قد تفاقمت
لتصل الى حوالً ( )%902من الناتج المحلً االجمالً .مما نتج عنه تضخم خطر هذه االزمة وصعوبة احتوائها.
كما ان الٌونانٌٌن قد تالعبوا فً بٌانتهم االقتصادٌة لتؽطٌة سوء الحالة المالٌة لها ولسنوات ٍ عدٌدة عن طرٌق ما
تم عرضه من البٌانات عن الوضع االقتصادي فً البالد ) 92( .
فلقد عمد القائمٌن على االقتصاد الٌونانً على اخفاء حقٌقة المشكالت التً تعانً منها الٌونان ولفترات طوٌلة،
ولم ٌفصحوا عن مأزق الدٌون والمصاعب التً ٌواجهونها الجل تؽطٌتها  .مما تسبب فً تفاقم االزمة.
 -4دور احلكىيت انٍىَاٍَت -:
ٌعزو البعض جزء من هذه االزمة سببها الدور الذي قام به ( باباندرٌو ) رئٌس وزراء الٌونان .والذي قاد
عملٌة االقتراض ،حٌث أعتمدت الحكومة الٌونانٌة على رأس المال الدولً ،ومحاولة الخروج من االزمة عن
طرٌق القروض الخارجٌة ،والتمادي باألعتماد علٌها ،بدال من االفالس ،وكانت هذه المعضلة لعبت بها الحكومة
ببراعة .
والتً ادت الى انخفاض قٌمة الٌورو مـن(  )9.55الى(  )9.05دوالر ،للٌورو الواحد )99( .
ّ
 -5انخحكى يف انُظاو املصزيف انٍىَاًَ-:
فبعد ان قامت البنوك الٌونانٌة بزٌادة حجم االسهم والسندات لؽرض االقتراض مما تسبب بانخفاض قٌمة
هذه االسهم والسندات .وكلما انخفضت قٌمة االسهم والسندات ادى الى ارتفاع اسعار الفائدة علٌها وجعلها جذابة
اكثر  .ولقد ساهم قلق المستثمرون فً رفع معدالت الفائدة على السندات الحكومٌة الٌونانٌة الى مستوٌات قٌاسٌة
،وهو الذي ادى الى رفع تكلفة اقتراض الدولة بنسب مرتفعة ،والذي أدّى بدوره الى اؼراق الٌونان بالمزٌد من
وصَّ عب الطرٌق امام سداد الٌونان لدٌونها .
وقوض ثقة المستثمرٌن بها ّ ،
الدٌون ّ ،
فقد تجاوزت اسعار الفائدة على سندات الخزٌنة الٌونانٌة عتبة ( ، )%92فً سابقة من نوعها بالنسبة الى دولة
عضوفً منطقة الٌورو  .فقد عمل المستثمرون االجانب على التخلص من السندات العامة الٌونانٌة ،حٌث قفزت
معدالت الفائدة بأتجاه الصعود .والتً زادت من مخاطر العجز عن السـداد حٌث وصلت الى مستوٌات ؼٌر متوقعة
فً الٌونان ،مما تسبب بتدهور التصنٌؾ االئتمانً للٌونان بسرعة )90 ( .
ولذلك كان ٌجب ان تؽلق البنوك االقلٌمٌة (كما هو حاصل فً الوالٌات المتحدة ) أو دمجها ببعض او مع أكبر
البنوك العالمٌة )97( .
 -6انىعىد بأجزاء االصالحاث انكفٍهت مبعاجلت األسيت -:
صر  -فً البداٌة  -رئٌس وزراء الٌونان على ان الٌونان ال تحتاج الى االنقاذ سواء كان من دول الٌورو او
أ ّ
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ،وذلك فً شهر تشرٌن الثانً من عام ، 0221حٌث وعد بتخفٌض العجز فً الموازنة
والعودة الى التوازن فً عام  0292من خالل تدابٌر تقشفٌة ،بما فً ذلك تخفٌض ( )%92من تخصٌصات
التنمٌة االجتماعٌة ،واالنفاق على األمن وتجمٌد األجور فً القطاع العام .
كما وعد بأصالح أنظمة التقاعد والضرائب ،ومحاربة الفساد والتهرب الضرٌبً .لكن الحال وصلت الى حاجة
الٌونان القتراض ( )52ملٌار ٌورو لحل االزمة التً حلت على االقتصاد الٌونانً )94( .
باالضافة الى خشٌة السٌاسٌون فً الٌونان من تد ّنً شعبٌتهم بسبب سٌاسات شد األحزمة والتقشؾ الستعادة
تولده .
التوازن بٌن النفقات واالٌرادات العامة ،وتفاقم االضطرابات واالحتجاجات الشعبٌة وعدم االستقرار الذي ّ
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 -7وجىد أخخالالث يف االقخصاد انٍىَاًَ -:
ان السبب الرئٌسً للتدهور المالً فً الٌونان لم ٌكن بسبب السٌاسة المالٌة لوحدها ،وأنما لوجود اختالالت
بردة فعل االسواق المالٌة العالمٌة بأتجاهها  .ومن هذه
داخلٌة وخارجٌة فً االقتصاد الٌونانً  .والتً تسببت ّ
االختالالت  ،العجز الضخم فً الحساب الجاري وانخفاض االنتاجٌة وارتفاع تكالٌؾ التشؽٌل والتضخم باالضافه
الى االعتماد القوي على االستثمارات االجنبٌة المباشرة كلها عكست ضعؾ مستمر فً القدرة على المنافسة اذ
خفضت وكالة ( ستاندرد آند بورز ) التصنٌؾ االئتمانً للٌونان ثالث درجات ،واضعه اٌاها فً فئة االستثمارات
التً تمثل خطرا مرتفعا فً عدم التسدٌد ،مما أثار موجة ذعر فً االسواق المالٌة ( 95) .
كما ٌالحظ بأنّ برامج االنفاق االجتماعً فً الٌونان كانت متفائلة اكثر مما تسمح به ظروؾ الدولة وامكانٌاتها.

 :2عىايم عهى انصعٍذ االقهٍـــًً :

وتشمل عدة عوامل اهمها :
 -9فً منطقة االتحاد النقدي :تتوقؾ قدرة كل بلد جزئٌا على قدرة البلدان االخرى للبقاء مستقرة .وقد منح اعتماد
الٌورو كعملة موحده الفرصه للدول االعضاء،وأعطى الدول هذه الوقت الكافً للوفاء والتك ٌّؾ لمعاٌٌر
التقارب التً نصت علٌها معاهدة ماسترٌخت ،وذلك بأعتماد ثالث مراحل وضعتها المعاهدة تبدأب:
 االلتزام بألمعاٌٌر التً نصت علٌها المعاهدة. تخفٌض حدة التضخم والتوجهات نحوه . خلق حالة من التقارب االقتصادي والتماسك االجتماعً .لكن حالة عدم االستقرار التً صاحبت االقتصاد الٌونانً ،وعدم تمكنها من التك ٌّؾ والتقارب مع بقٌة دول الٌورو
كان وراء حدوث االزمة .
 -0معاهدة ماسترٌخت :
والتً تض ّمنت توحٌد السٌاسة النقدٌة ،وتخلً جمٌع الدول االعضاء عن سٌاساتها النقدٌة وحصرها بٌد البنك
المركزي االوربً ،بحٌث الٌكون الي دولة سلطة او اي شكل من اشكال التدخل فً قراراته .
والمختصون بالتشرٌعات لدول الٌورو  ،كانوا ٌعلمون ان الٌورو سوؾ ٌمر بعد فتره بأزمه ،وأن نظام الٌورو
لن ٌنجح من دون تشكٌل وزارة مالٌة اوربٌة  .وان حدوث اي ازمة من شأنه ان ٌدفع بأتجاه توحٌد السٌاسة
المالٌة لعموم منطقة الٌورو  .وبعد معاهدة ماسترٌخت جاءت معاهدة بروكسٌل ،والتً مارست دور الرقابة فً
اطار البنك المركزي ،وهً محاولة لدمج السٌاسات المالٌة )96( .
 -7عدم وجود أتحاد سٌاسً ٌحكم االتحاد النقدي االوربً ،فأن ما ٌحتاجه االتحاد النقدي هو مزٌد من توحٌد
السلطة  .والذي نطلق علٌه االتحاد السٌاسً  .من اجل دفع ودعم التكامل النقدي  .فا فتقار الٌورو الى الدعم من
قبل سٌاسة حكومة واضحة وموحدة ٌمثل نقطة الضعؾ االساسٌة للٌورو .
 -4لقد تم بالفعل نقل كل ما ٌتعلق بأصدار العملة والرقابة النقدٌة من الدول االعضاء الى البنك المركزي االوربً
المستقل عن اي تدخل خارجً ،ولكن الذي لم ٌتؽٌر فً منطقة
الٌورو هو السٌطرة على السٌاسة المالٌة للدول االعضاء  .والتً ال زالت فً ٌد الحكومات المحلٌة ،والذي
تمارس من خالله سلطاتها وسٌادتها )93( .
 -5لقد تسببت سهولة الحصول على القروض ،وما تمنحه المؤسسات االوربٌة العاملة فً ضمن نطاق االتحاد من
تسهٌالت  ،وكذلك القروض من مؤسسات التموٌل الدولٌة االخرى فً مضاعفة الدٌون وزٌادة عدم القدرة والعجز
عن السداد  .خاصة وان السحب ٌكون مفتوحا ومٌسرا للدول االعضاء ،ودون مراجعة الوضع المالً ،وحجم
الدٌو ن المترتبة عن االقتراض  .فالجهات المقرضة ؼٌر مسؤولة عن ذلك وال تقوم بمراقبة المستوٌات التً
وصلت الٌها الدٌون .
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لذلك  ،فأن هذه السٌاسات االقتصادٌة المالٌة المتبعة قد تسببت بمضاعفة الدٌون المتراكمة على دول
عدٌدة كأٌرلندا واسبانٌا والبرتؽال وباألخص الٌونان،التً اقترضت من مصارؾ جمٌع منطقة الٌورو ( تقرٌبا) من
اجل تحفٌز االستهالك ( الطلب ) فٌها ،ولكن دون ان ٌقابله خطة للسداد .
 -6الشروط المالٌة الصعبة التفاقٌة ماسترٌخت  ،وسٌاسات التقشؾ من اجل خفض عجز الموازنات والمدٌونٌات
فال تزال هنــالك عقبات تعٌق الجهود الرامٌة الى تحقٌق الوحدة النقدٌة لدول االتحاد ،منها عدم قدرة بعض الدول
على تحقٌق الشروط والمعاٌٌر االقتصادٌة التً فرضتها معاهدة ماسترٌخت والوفاء بها (91( .
 -7لقد واكبت أزمة الٌونان االزمة المالٌة العالمٌة ،والتً كان لها اّثارها الكبٌرة على االقتصادات االوربٌة ،والتً
ترتب علٌها حالة االنكماش التً سادت دول العالم ،ودول االتحاد االوربً ومنها دول الٌورو  .والواقع ان االزمة
الٌونانٌة مستمرة منذ عام  ، 0221على أثر االزمة المصرفٌة والمالٌة التً صدرتها الوالٌات المتحدة الى العالم
والى
اوربا ،أثر افالس مصرؾ ( لٌمان براذرز ) ثم تحولت الى أزمـة اقتصادٌة مع حصول أخطر انكماش اقتصادي.
حٌث اتخذت منحى مالٌا واجتماعٌا تحت تأثٌر تزاٌد العجز فً الموازنات والدٌون ،فارضة على جمٌـع البلدان
ضبط النفقات  ،والتقشــؾ على أ ّ
شده كان فً الٌونان التً وصلت الى شفٌراالفالس )91( .
 -1التهاون الذي أعقب أعتماد الٌورو :
فعلى الرؼم من النجاحات الباهرة التً حققتها منطقة الٌورو ،فأن النكسات قد صاحبتها هً االخرى مع مسٌرة
العمل بالعملة الموحدة  .وكان من اكبرهذه االسباب هو التهاون الذي طرأ على دول الٌورو فً تطبٌق المعاٌٌر
والشروط المطلوبة .
فالمالحظ ،أنّ المدة مابٌن (  ) 0223-0227كانت فترة أستقرار اقتصادي  .باألضافة الى حضور قوي لألتحاد
األوربً فً السوق العالمٌة  .فلقد أزداد تق ّبل العملة الجدٌدة بشكل كبٌر وازداد معه أستخدامها فً أجراء
المعامالت وتداولها خارج منطقة الٌورو .
وحقق استخدام الٌورو كعملة موحدة منافع كثٌرة ،خاصة فً مجال التجارة ،كما أزدادت القدرة على االقراض
بفائدة منخفضة للدول االعضاء فً منطقة الٌورو ،والذي ساعد كثٌرا على تحفٌز أقتصادٌاتها  .و(الٌونان) واحدة
من الدول التً أزدهرت واستفادت من المٌزات التً وفرتها العملة الموحدة  .والتهــاون الذي تسبب فً وقوع
االزمة من قبل اللجنة المسؤولة عن الرقابة ( بموجب مقررات الوحدة النقدٌة ) وهو البنك المركزي االوربً .
الذي كان من المفترض ان ال ٌسمح بتجاوز الدٌون الحكومٌة عن ( )% 62من الناتج المحلً االجمالً الي دوله
عضو .
وفً الٌونان وبعد ان ت ّم االعتراؾ بأن الٌونان قد فشلت فً تلبٌة المعاٌٌر المفروضة على دول الٌورو "
سمح لها" ان ٌكون الدٌن العام فٌها ان تصل الى ()%922من ناتجها المحلً االجمالً .والحال نفسه فٌما
ٌخص التساهل بمعٌار التضخم فً المنطقة فعلى اثر الصدمة النفطٌة وأرتفــاع أسعار النفط الخام عالمٌا ،فقد
سمح للدول االعضاء فً الٌورو أن ٌكون لدٌها تضخما قرٌبا من ( ) %0المنصوص علٌها )02 ( .
 -1لقد تم العمل ببرنامج المنح الصؽٌرة فً عام (، )0225بعد ضؽوطات مكثفة من المانٌا وفرنسا ،وكان هذا
البرنامج ٌتمثل بأعطاء سماحات لالنتهاكات المؤقتة لمعاٌٌـرالوحدة النقدٌة  .أ ّما سبب هذا البرنامج فكان لوجود
مخاوؾ لدى أكثر الدول
أستقراراَ فً االتحاد االوربً من عدم تحقٌق االستقرار االقتصادي من قبل االعضاء االخرٌن فً االتحاد النقدي.
مع ضمان أنقاذ الدول التً تتعرض الى مشاكل من قبل الدول االعضاء االخرى  .أما الوسٌلة فقـــد تقرر بأن
أفضل طرٌقة لمنع حدوث المشاكل المشاكل واألزمات لدى دول االتحاد النقدي من خالل رصد العجز فً موازنات
الحكومات ومستوٌات الدٌون لدٌها )09( .
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 -92الخالفات بٌن دول الٌورو ،حول ضرورة التدخل النقاذ الٌونان من االفالس ،حٌث جاءت أستجابتهم بطٌئة.
فقد تأخرت الدول االعضاء فً تقدٌم المساعدات فً البداٌة ،مما تطلب قدر أكبر منها بعد تفاقم االزمة .ولٌس ذلك
فحسب  ،بل ان البنك المركزي االوربً – وعلى خالؾ االتفاقٌات المبرمة -سمح لصندوق النقد الدولً ان ٌتدخل
وٌمنح القروض للٌونان ؟! .
بٌنما لم توافق حكومات دول الٌورو على خطة االنقاذ حتى /7آٌار، 0292/اي بعد مضً سبعة أشهر من تفاقم
ازمة الدٌون فً الٌونان ،وكشؾ أرقام العجز الحقٌقٌة لها .
والتً حصلت نتٌجة لزٌادة المخاوؾ من أحتمال مواجهة الٌونان لمصٌر االفالس  .وهكذا فقد ت ّم أعادة نفس
سٌنارٌو خطة أنقاذ بنك (لٌمان برذرز)االمرٌكً  ،والذي تسبب فً أنتشار االزمة المالٌة العالمٌة فً عام .0221
) )i00أما أسباب تعثر االستجابة لحل االزمة قبل ان تتفاقم وٌزداد خطرها ،هو أمتناع المانٌا عن أنقاذ الٌونان
بسبب )07( :
أ -ان المانٌا ( متمثلة بقٌادتها) مؤمنة بأن االلتزام الذي ٌجب على الجمبع الحفاظ علٌه هو أنضباط
الموازنة .
ب -أن الٌونان وبسبب تزوٌرها الرقام موازنتها وعدم أظهار الحقٌقة فأنها التستحق المساعدة .
ت -الٌمكن اللمانٌا ان تتجاهل المعارضة من دافعً الضرائب االلمان عندما تبادر لتقدٌم المساعدة المالٌة الى
الٌونان.
 -99لقد حد ثت االزمة نتٌجة لعٌوب فً المعاهدات والتشرٌعات المعمول بها فً المنطقة االوربٌة وفً االتحاد
النقدي االوربً على وجه الخصوص  .والتً كانت وراء حدوث االزمة فً الٌونان  .كما فشل االتحاد النقدي فً
فرض التصحٌحات الالزمة والضرورٌة لمعالجة االخطاء ،وأزالة العثرات من طرٌق العملة الموحدة.
 -90أظهرت دراسات تجرٌبٌة عدٌده ،ان االتحاد االقتصادي النقدي االوربً لم ٌكن أتحاد نقدي أمثل ،فالشروط
المطلوبة فً النظرٌة التقلٌدٌة للعملة المثلى مابٌن بلدٌن أو
أكثر من أجل أنشاء أتحاد أمثل هً )04( -:
 توفر درجة عالٌة من تزامن الدورات االقتصادٌة للدول االعضاء . توفر درجة عالٌة من أنتقال الٌد العاملة . توفر درجة عالٌة من التكامل المالً . أرتفاع مستوى التكامل االقتصادي .وقد لوحظ بأن الدول االعضاء لم تلبً المتطلبات والشروط المالٌة فً االتحاد النقدي االوربً  .فقد سادت
التوترات االقتصادٌة فٌما بٌن المناطق ،والصدمات ؼٌر المتماثلة
مما تسبب بجعلها عرضة لالزمات ،كما ان بعض الدول االعضاء كانت التكالٌؾ التً تحملتها أكبر من المنافع
التً حصلت علٌها .
وفً الٌونان فقد بلؽت نسبة الدٌن الحكومً الى الناتج المحلً االجمالً (، )%902كما وارتفعت نسبة العجز
فً الموازنة نسبة ()%97.6من الناتج المحلً
االجمالً  .والذي ٌمثل تجاوزا سافرا عن معاٌٌر وشروط الوحدة النقدٌة والتً أشترطت عدم تجاوز الدٌن
الحكومً للدول االعضاء فً منطقة الٌورو عن نسبة(، )%62وان الٌتجاوزعجز الموازنة ( )%7من الناتج
المحلً االجمالً )05( .
بٌنما قدرت أحصاءات أخرى ،الدٌن الحكومً فً الٌونان ب( )%995من الناتج المحلً االجمالً ،وانه سوؾ
ٌصل الى ()06( . )%903
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ا
ثانثا :دراست حتهٍهٍت ملعاٌري يعاهذة ياسرتخيج :

قبل البحث فً مضامٌن ( معاهدة ماسترٌخت ) البد من االشارة الى الخلط فً االرقام المتعلقة بأزمة
الٌونان  .والمعلومات حول طبٌعة االزمة فً دول االتحاد النقدي االوربً ،والذي ٌتركز بالخلط ما بٌن العجز فً
الموازنة وحجم الدٌن الحكومً ( المتراكم) نسبة الى الناتج المحلً االجمالً .
فهناك أختالؾ فٌما بٌن المصطلحٌن ،والذي ٌمكن التمٌٌز بٌنهما وكما ٌلً :
فالدٌن الحكومً ٌ :عد مدٌونٌة تندرج تحت خانة الخصوم الحكومٌة.
اما العجز فً الموازنة  :فهو تدفق دٌن جدٌد ٌطرأ عندما تتجاوز النفقات الحكومٌة االٌرادات  .ومن خالل
أستعراض الواقع االقتصادي للدول التً تفاقمت فٌها االزمه وخصوصا منها الٌونان ،فالمالحظ أنّ األوضاع فٌها
كانت مهزوزة دائما بسبب ضعؾ
الرقابة ،وأنتشار الفساد وقلّة الموارد المتاحة مقارنة بالدول االعضاء االخرى ،على ان وجود أي دولة ضمن
االتحاد النقدي سوؾ ٌفرض علٌها ان تلتزم بالقوانٌن واالنظمة وكافة شروط االنضمام للوحدة النقدٌة أو ما ٌطلق
علٌها ( بمعاٌٌر التقارب) .ومن الضروري ان نوضح دواعً فرض هذه الشروط ،ولماذا قد تم العمل بتطبٌق
العملة الموحدة بثالث مراحل ولم ٌكن دفعة واحدة .
وهذه الشروط ( التعسف ٌّة ) التً فرضت على الدول الراؼبة لالنضمام للوحدة النقدٌة كان لها أعظم االثر على
أقتصادات هذه الدول  ،والتً ٌنبؽً علٌها ان تكٌؾ أقتصادٌاتها وفق هذه القواعد والشروط والتً تضمنت(
حدودعلٌا ) الٌسمح بتجاوزها أو االخالل بها .كما ووضعت عقوبات على أي دولة تتجاوز هذه القواعد او
الشروط،على ان الدافع وراء ذلك هو ضمان أبقاء االتحاد النقدي والعملة الموحدة بمنئى عن االزمات.

دواعً فزض شزوط ويعاٌري يعاهذة ياسرتخيج -:
فأبتداءا من اجتماع (بروكسل) فً كانون االول ،9131والذي تم العمل بمقرراته فً ، 9131وقد شاركت فٌه
كافة دول االتحاد االوربً (بأستثناء برٌطانٌا)  .وكان أحد مقرراته تعزٌز النظام المالً االوربً ،من خالل
مساعدة الدول االعضاء األقل رخاءا بمنحها قروض تساهلٌة ،تقدمها الدول االعضاء ذات الفوائض ومن خالل
الصندوق االقلٌمً االوربً )03( .
اما ما ٌخص معاٌٌر معاهدة ماسترٌخت،فلقد حددت حدود علٌا للدٌن العام،و عجز الموازنة ،الي دولة عضوفً
االتحاد النقدي  .ومع ان معظم اقتصادات منطقة الٌورو قد تجاوزت بالفعل هذه الحدود،بما فٌها االقتصادات
الكبٌرة  ،كألمانٌا وفرنسا واٌطالٌا  .اال ان نسبة التجاوز لهذه االقطار كانت ضمن الحدود المقبولة عموما مصحوب
بقوة أقتصادٌاتها وقدرتها على معالجة الصدمات التً تتعرض لها)01(.
ّ
فً حٌن وصل الوضع الى حد االنهٌارفً الٌونان حٌث تجاوز عجز الموازنة فٌها ال( )%90من الناتج المحلً
االجمالً ،كما وتجاوز الدٌن العام نسبة ( )% 997من الناتج المحلً االجمالً .
ولقد منحت المعاهدة فترة زمنٌة لتنفٌذ الشروط والمعاٌٌر التً فرضتها ،ولقد كان السقؾ الزمنً الذي
حددته لؽرض أجراء التعدٌالت وتكٌٌؾ اقتصادٌات الدول التً
ترؼب فً االنضمام ،من ضمنها تعدٌل العجز فً الموازنة ،وتعدٌل الدٌن العام ،باالضافة الى بقٌة الشروط ،سقفا
متفائال وؼٌر كافً العادة الترتٌبات واجراء التكٌؾ االزم  .اذ أن هٌاكلها االقتصادٌة التزال تعانً من مشاكل
داخلٌة كبٌرة .
وقد كانت هذه الدول قبل أنضمامها للوحدة النقدٌة تتالفى الكثٌر من هذه التعقٌدات والمشاكل والصدمات
اللجوء الى أجراء تؽٌٌر فً أسعار صرؾ عمالتها .والتحكم بالسٌاسة النقدٌة فً دولها .بٌنما فً ظل
عن طرٌق ّ
الوحدة النقدٌة فقد فقدت هذه الدول
سلطاتها على السٌاسة النقدٌة ولم تعد تستطٌع التحكم فً اسعار صرؾ عمالتها.ولم ٌتبق بٌدها سوى أستخدام
السٌاسة المالٌة  ،والتً ضٌقت حدودها معاٌٌر الوحدة النقدٌة وجعلتها تسخدم ضمن تلك الحدود التً الٌمكن
تخطٌها.
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وتمثل ادوات الرقابة احدى النواقص التً تعانً منها معاهدة ماسترٌخت ،وضعؾ أجهزة الرصد منحت
بعض دول الٌورو فرصة للتهرب من أظهار الكشوفات الخاصة بالحالة االقتصادٌة الحقٌقٌة أو الفعلٌة  .وبعض
هذه الدول قامت بعرض كشوفاتها بعد القٌام بعملٌة (تجمٌل)للوقائع والمركز المالً  .والبعض االخر ٌ،تعمد تأخٌر
عرض بٌاناته وتوضٌح الوضع المالً لها .
والجدٌر بالذكر هنا ،ان الجهات التً تقوم باالقراض لٌس لدٌها أجهزة رصد ومراقبة ،تمكنها من تأشٌر
المدى المسموح لألقراض الي دولة تتقدم بطلب االقتراض ،وتجعل من العملٌة تكون ضمن المدى المسموح بها
والحٌلوله دون تجاوزها .
على ان قٌام الدول المقترضة بتنوٌع مصادر االقتراض ٌ ،عقد المسألة تماما ،وٌزٌد القضٌة تعقٌدا وٌمنح
هذه الدول فرصة اخفاء وضعها المالً ونسبة الدٌن العام الذي وصلت الٌه  .أي ان عدم الشفافٌة فً اعطاء ونقل
المعلومات الصحٌحة والفعلٌة هً واحدة من العٌوب الرئٌسٌة التً ٌنبؽً معالجتها لمنع التهدٌدات والصدمات
لالتحاد النقدي .
والمفروض أن تاخذ جهات االقراض بعٌن االعتبار جمٌع ما تم ذكره اعاله ،الن معاٌٌر وشروط معاهدة
ماسترٌخت لن تكون كافٌة أو تؤتً ثمارها مالم ٌتم دعمها ومساندتها بأجهزة رقابة ورصد لجمٌع عملٌات
االقراض التً تتم للدول االعضاء  .كأن تلزم كل دولة ترؼب باالقتراض بتقدٌم قوائم معدة بأشراؾ البنك المركزي
االوربً والبنوك المركزٌة المحلٌة ٌ،وضح فٌها الموقؾ المالً والقروض السابقة وتأرٌخ االستحقاق،باالضافة
الى حجم الٌن العام،وعجز الموازنة ،وال بأس ان تتولى جهة مختارة لتنظٌم عملٌة االقراض وتكون مركزٌة .
ا
أوال -يعاٌري االَضًاو نهىحذة انُقذٌت االوربٍت ( يعاٌري انخقارب: ) Performance Criteria
لقد وعى معدّوا معاهدة ( ماسترٌخت ) بانّ الوحدة النقدٌة تجمع بٌن مجموعة متنوعة من االقتصادات
الموجودة فً االتحاد االوربً ،وانها مه ّمة محفوفة بالمخاطر والصعوبات  .ولؽرض تقلٌل هذه المخاطر ،حددت
متنوعة من المعاٌٌر التً ألزمت جمٌع الدول الراؼبة باالنضمام للوحدة النقدٌة االلتزام بها
المعاهدة مجموعة
ّ
،وأال ستواجه عقوبات فً حال تجاوزها لهذه المعاٌٌر والشروط  .وٌطلق على هذه المعاٌٌر بمعاٌٌر التقارب
 Performance Criteriaوالتً من خاللها ٌمكن تقٌٌم أهلٌة وصالحٌة الدول للمشاركة فً االتحاد النقدي
االوربً .
وٌنبؽً التاكٌد ،بانه لٌس كل الدول االعضاء فً االتحاد االوربً أعضاءا فً منطقة الٌورو ،فقد أشترطت
المعاهدة مجم وعة من المعاٌٌر ٌجب أستٌفاءها من قبل الدول المعنٌة خالل الفترة االنتقالٌة وهذه الشروط هً :
)
(01
ّ
 -1أسخقزار االسعار ( يعذل انخضخى ) -:
فالبند االول من األ تفاقٌة ،صمم لتؽطٌة فقدان أستقاللٌة السٌاسة النقدٌة  .والتً نصت :
ٌجب على الدول المنظمة الى الوحدة النقدٌة ان تحقق استقرارا فً االسعار بحٌث ال ٌتجاوز معدل التضخم فٌها
عن ( )%9.5من متوسط معدالت التضخم فً اقل ثالث دول اعضاء تضخما ،ولقد استطاعت ( )99دولة من
أصل ( ) 95دولة استٌفاء هذا المعٌار ،وذلك فً عام ، 9115حٌث حققت معدالت تضخم أقل من (، ) %7كما
موضح بالجدول ( ، )9والذي ٌشٌر الى موقؾ دول االتحاد االوربً من استٌفاء شروط االنضمام الى الٌورو
ومشاركتها فً آلٌة سعر الصرؾ االوربً فً ماٌس .9111
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جدول رقم () 4
نسبة عجز الموازنة المتوقعه فً بعض دول االتحاد االوربً خالل عامً 0299-0292
النسبة  %من الناتج المحلً االجمالً
الدولـــــــــــة

الٌونان

البرتؽال

أسبانٌا

المملكة المتحدة

نسبة عجز الموازنة  /الناتج المحلً االجمالً
عام 0292
نسبة عجز الموازنة  /الناتج المحلً االجمالً
عام 0299

14%

8.7%

10.4%

11.4%

10.1%

6,9%

4.9%

7.0%

المصدر  :صندوق النقد الدولً ،توقعات نسبة عجز الموازنة المتوقعه فً بعض دول االتحاد االوربً خالل عامً 0299-0292
ت ّم تجمٌع البٌانات وأعدادها من قبل الباحث
تطور نسبة الدٌن العام الى الناتنج المحلً االجمالً فً الٌونان للمدة 0299 -0225
 0299متوقعه
العام

0225

0226

0223

0221

0221

0292

0299

نســــــــــبة الدٌــــــــــن
GDPالعـــــــــــام %

100%

97.1%

95.6%

99.2 %

113.4%

120.4%

%902.6

المصدر  :بٌانات وزارة المالٌة الٌونانٌة كانون الثانً 0292
تطور نسبة الدٌن العام الى الناتج المحلً االجمالً فً الٌونان للمدة 0299 -0225

 -2ثباث واسخقزار اسعار انصزف :

لقد فرضت المعاهدة  ،ضرورة ان تكون تقلبات اسعار الصرؾ لعمالت الدول االعضاء فً الوحدة النقدٌة ان
تتحرك فً الحدود المسموح بها  .حٌث ٌتطلب استقرار سعر الصرؾ فً نطاق معٌن دون انحرافات أضافٌة
،وذلك لمدة سنتٌن على االقل ،
وان التلجأ الدولة الى تخفٌض سعر العملة مقابل اي عملة من عمالت الدول االعضاء االخرى فً االتحاد  .اما
الحدود الطبٌعٌة التً اقرتها المعاهدة كنطاق لتقلبات اسعار الصرؾ فكان( ) % 0.05فً بداٌة العمل بالمعاهدة
()72
،ث ّم عدّل لٌصبح (  ) % 9.5فً عام . 9115
وتهدؾ المعاهدة من فرض هذا المعٌار الى أظهار قدرة االتحاد النقدي على االحجام عن
أستخدام اسعار الصرؾ كأداة للتأثٌر فً المٌزان التجاري ،أواللجوء الٌه حسب الظروؾ االقتصادٌة الخارجٌة.

 -3يعذالث انفائذة :
وهً ان التتجاوز معدالت الفائدة نسبة (  ) %0عن معدل الفائدة الطوٌل االجل ،فً ثالث دول اعضاء والتً
)79( .
تشهد اقل معدل تضخم  .بعبارة اخرى ،فً افضل ثالث دول من دول االتحاد تتمتع باستقرار االسعار اكثر
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 -4عجش املىاسَت :
فقد حددت المعاهدة  ،ان ال تزٌد نسبة العجز السنوي للدول المنضمة الى االتحاد النقدي فً موازناتها العامة عن (
 ) % 7من الناتج المحلً االجمالً لها .
ومن الجدول (ٌ ) 0الحظ بان بعض الدول قد استوفت هذا المعٌار او الشرط ،ما عدا ( الٌونان ) ،حٌث
تجاوزت هذه النسبة كثٌرا ،بٌنما نجد ان كل من المانٌا واٌطالٌا ،قد حققت نسبة عجزاقل من المعٌار ،بٌنما فرنسا
كانت ضمن وعند الشرط المطلوب .
كما ٌالحظ من خالل الجدول ( ) 0الذي ٌوضح عجز وفائض الموازنه والدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً
االجمالً ،للمدة (  ) 0221 -0226لمنطقة الٌورو ،والتً ٌمكن تسجٌل ما ٌأتً -:
 -9ان جمٌع دول الٌورو سجلت عجزا فً الموازنة العامة عام  0221على أثر االزمة المالٌة العالمٌة
( أزمة الرهن العقاري ) .
 -0لقد تجاوزت ( )90من أصل (  ) 91دولة نسبة عجز الموازنة المنصوص علٌه فً معاهدة ماسترٌخت
(  ) %7من الناتج المحلً االجمالً ،وبدرجات متفاوته .
 -7بعض الدول حققت نسبة عجز أقل مما مسموح بها ،مثل لوكسمبورغ والسوٌد وأستونٌا .
 -4بالنسبة لمعٌار الدٌن العام وعدم تجاوزه ( )%62من الناتج المحلً االجمالً  ،فهناك دول حققت نسبة دٌن
عام منخفضة عن المعٌار أعاله ،مثل بلؽارٌا وجمهورٌة
التشٌك وولوكسمبورغ وأستونٌا وسلوفاكٌا والنمارك وفنلندا .
 -5تجاوزت دول من منطقة الٌورو النسبة المحددة مثل أٌطالٌا حٌث حققت نسبة دٌن الى الناتج المحلً االجمالً
( ، )%996.2كما تجاوزت المانٌا هذه النسبة الى (.)%16.0
ومع ان بعض اقتصادات الٌورو قد تجاوز هذه المعاٌٌر ،بما فٌها االقتصادات الكبٌرة ،كالمانٌا وفرنسا
وأٌطالٌا ،اال ان نسبة تجاوز هذه الدول ظلّت فً الحدود المقبولة عموما،فً حٌن وصل الوضع الى حد االنهٌار
فً الٌونان ،حٌث تجاوز عجز الموازنة ( )%90مقابل نسبة ( )%7المسموح بها من اجمالً الناتج المحلً،
كما تجاوز الدٌن العام (  )%997مقابل نسبة ( )%62المسموح بها وفق اتفاقٌة االتحاد النقدي االوربً .
 -5انذٌٍ احلكىيً او انذٌٍ انعاو -:
فقد نصت المعاهدة على ان الٌتجاوز اجمالً الدٌون الحكومٌة المستحقة للدول االعضاء فً الوحدة النقدٌة عن (
 ) % 62من الناتج المحلً االجمالً .
وٌالحظ من الجدول (، ) 7والذي ٌوضح توازن الموازنة ،والدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً االجمالً لدول
منطقة الٌورو لعام  . 0224بان الٌونان قد تجاوزت نسبة الدٌن الحكومً فٌها كافة االنسب التً حققتها الدول
االعضاء االخرى ،اذ بلػ الدٌن الحكومً كنسبة من الناتج المحلً االجمالً فٌها نسبة ( ، ) % 921.7جاءت
بعدها اٌطالٌا بنسبة (  ) % 926.5ث ّم بلجٌكا بنسبة ( . ) % 16.0فً حٌن لم تتجاوز كل من المانٌا وفرنسا
والنمسا ما نصت علٌه المعاهدة اال فً حدود ضئٌلة  .بٌنما حققت دول الٌورو كمجموعة تجاوزافً هذه النسبة
عن االتفاقٌة بحدود (  . ) % 92.0كما انّ خمس
دول من المجموعة حققت مستوى عجز حكومً اقل من المطلوب  ،وهً اسبانٌا  ،واٌرلندا  ،ولوكسمبورغ،
ونٌوزلندا ،وفلندا  .وانّ الٌونان واٌطالٌا قد تجاوزت نسبة الدٌن الحكومً فٌهما اكثر من (. ) %922

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة المجلد  91العدد37
أزمـة اليو نا ن ( أزمة اليـورو ) والدروس المستفادة

324

ا
ثاَبا  -انذول انخً حققج يعاٌري االَضًاو نهىحذة انُقذٌت -:
بانطالق العملة الموحدة فً  9111/9/9استطاعت ؼالبٌة الدول االوربٌة ان تحقق المعاٌٌر المطلوبة لالنضمام
للوحدة النقدٌة  ،وبعضها آثر عدم االنضمام ،وعدم اعتماد الٌورو كعملة محلٌة بدل عملته  .مثل المملكة المتحدة
 ،والدنمارك  ،والسوٌد  .اما الدول التً اعتمدت الٌورو كعملة لها فهً  -:المانٌا ،وبلجٌكا،وفرنسا  ،وفنلندا ،
واٌطالٌا  ،واٌرلندا ،والنمسا  .ولوكسمبورغ  ،وهولندا  ،والبرتؽال ،واسبانٌا .
وٌالحظ من الجدول (  ) 7انّ معظم الدول االعضاء فً االتحاد النقدي لم تستطٌع ان تحقق الشرط المتعلق
بنسبة الدٌن الحكومً الى الناتج المحلً االجمالً  .وعلى الرؼم من ذلك ،فقد تم ّ قبول انضمامها الى االتحاد
النقدي  .وقد ت ّم تبرٌر هذا االجراء باالستناد الى النجاحات التً حققتها هذه الدول على صعٌد تحقٌق المعاٌٌر
االخرى  .مما ٌؤهل هذه الدول لتجاوز شرط الدٌن العام ،وتخطً هذه العقبة واعطاؤها فسحة اوسع من الزمن
لٌتسنى لها تكٌٌؾ اوضاعها الداخلٌة .
وتكمن المشكلة ،التً تع ّد مصدر االضطرابات والتوتر من وجهة نظر المؤسسات المالٌة فً انّ خدمة هذه الدٌون
تستقطع من ناتج الدولة االجمالً  .والذي ٌكون دائما على حساب االنفاق الحكومً المخصص لخدمات المجتمع .
انّ معاٌٌر االنضمام للوحدة النقدٌة من اكثر القضاٌا أثارة للجدل والنقاش ،السٌما انّ الشرط الالزم للدخول الى
منطقة الٌورو والخاص بالعجز فً الموازنة العامة ٌأخذ االولوٌة فً هذا الجدال الدائر ،فالبطء فً هذه العملٌة
ٌعرض اوربا الى اضطرابات اقتصادٌة شتى وٌعرقل مسٌر حكوماتها .
ّ
فقد اصبح هذا الشرط قاعدة عامة ،وقد ترتفع هذه النسبة من ( ) %7الى ( ، ) % 7.0لكنها التطرح مشكالت
من النوع الثقٌل  .لذا فقد ٌقبل مثل هذا التفاوت وٌتؽاضى عنه ،بشرط السعً للعودة الى النسبة المقررة
وهذا ما ذهب الٌه ( جاك سانتٌر ) رئٌس المفوضٌة االوربٌة ،حٌث اعطى تعلٌمات الى اللجنة المختصة بتقبل
()70
فجوة صؽٌرة ،شرط ان تكون االرادة السٌاسٌة متوفرة بشأن تجاوز هذه الفجوه فً اسرع وقت .
كما اشار الى ان الوحدة االقتصادٌة و النقدٌة ال ٌنبؽً التعامل معها اال بصفتها تمثل مجموعة استقرار  .ومن
ٌفكر فً ؼٌر ذلك فسوؾ ٌجد نفسه فً موقؾ صعب للؽاٌة .وطالب الدول المشاركة فً منطقة الٌورو بالمحافظة
على استقرار مٌزانٌاتها .
ومن جهة اخرى ،فانّ االتفاقات الموقعة بٌن الدول االعضاء فً الوحدة النقدٌة تسمح بالمرونة فٌما ٌتعلق بهذا
الشرط  ،ولكن ضمن حدود معٌنة .ولعل السبب وراء قبول انضمام الدول ؼٌر المستوفٌة ٌعود الى اعتبارات
سٌاسٌة  .فانضمام اٌطالٌا بالرؼم من تجاوز حجم دٌنها العام ضعؾ المسموح به ،كان نتٌجة إلصرار فرنسا على
قبول دخولها بحجة ان االضرار التً ستنتج عن عدم قبول انضمامها ستكون اكبـر بكثٌر)77( .
التحول والمرور الى الٌورو ،العملة االوربٌة الموحدة التً أنطلقت فعلٌا فً
ومعاهدة ماسترٌخت ضبطت طرق
ّ
 9111/9/9كما كان مقررا لها فً االسواق المالٌة ،وبعدها سٌصبح (الٌورو) العملة الوطنٌة للدول االوربٌة فً
. 0220/9/9
ولكن لو نظرنا الى المعاٌٌر المفروضة من قبل هٌئات االتحاد االوربً ،خصوصا من طرؾ الرأي العام االوربً،
فقد تولدت حالة من عدم الرضا أو القبول  ،وباالخص فً فترات تمٌزت بالبطالة الحادّ ة )74( .
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جدول رقم ( ) 7
ٌوضح توازن الموازنة ،والدٌن العام كنسبة من الناتج المحلً االجمالً
لدول منطقة الٌورو لعام 0224
الدولـة

( +فائض) و( – عجز) الموازنة

الــدٌن العــام

بلجٌكا

0.0

96.2

المانٌا

-3.7

66.4

الٌونان

-6.6

109.3

أسبانٌا

-0.1

46.9

فرنسا

-3.7

65.1

اٌرلندا

+1.4

29.8

أٌطالٌا

-3.2

106.5

لوكسمبورغ

-1.2

6.6

هولندا

-2.1

53.1

النمسا

-1.0

64.3

البرتؽال

-3.0

59.4

فنلندا

+2.1

45.1

منطقة
الٌورو

-2.7

المصدر  :نشرة  ، )European Central Bank ( ECBشباط . 0226

70.2
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ا
رابعا -:حذاعٍاث االسيت انٍىَاٍَت عهى االقخصاد انعاملً وانُخائج املرتحبت عهٍها :
ترتب على هذه االزمة،مجموعة من النتائج أهمها :
 -9أقبال المستثمرون المحلٌون واالجانب على شراء الدوالر والذهب بدال من الٌورو،فقد كان من نتائج األزمة
ّ
المدخرات منها أو االحتٌاطٌات
تزاٌد عملٌات الدولرة ،وهً عملٌة التحول الى الدوالر فً االحتٌاطات ،سواء
االساسٌة .
فبعد ان نجح الٌورو فً االستحواذ على نحو ( )%01من احتٌاطٌات البنوك المركزٌة عالمٌا ،والبالؽـــة اكثر
من ( )3522ملٌار دوالر ،وذلك على حساب
تراجع حصة الدوالر من هذه االحتٌاطٌات لتصل الى نحو ( )%60ولتبلػ نسبة االحتٌاطٌات العالمٌة من الذهب
والعمالت االخرى ()75(. )%92
اال ان أندالع االزمة الٌونانبة ترتب علٌها تزاٌد فجوة انعدام الثقة بٌن المستثمرٌن فً الٌورو ،واخذت هذه
النسب تتؽٌر لصالح الذهب والدوالر  .حٌث عاود الدوالر تحقٌق أرتفاعاته مقابل الٌورو،منذ أندالع االزمة ،كما
وحقق الذهب أسعارا ؼٌر مسبوقة ،فقد وصل الى (  )9322دوالر لالوقٌة الواحدة وذلك بعد انكشاؾ االزمة
واالعالن عنها عام ، 0299نتٌجة لتزاٌد االقبال علٌه من أجل أستخدامه كمالذ آمن من قبل االفراد والدول .
 -0فرض أجراءات تقشفٌة صارمة ،بهدؾ تخفٌض حجم الدٌن العام وما صاحبها من تسرٌح اعداد من العاملٌن
وؼلق عدد من المعامل ،وعرض أجزاء من مؤسسات القطاع العام للبٌع مما ادى الى تفاقم المشكالت
االجتماعٌة وأزدٌاد الشعور بعدم تقبل الٌورو لدى قسم من الجماهٌر االوربٌة.
 - 7لقد أدى القلق من اتساع ازمة الدٌون فً منطقة الٌورو وانتشارها ،الى هبوط االسهم فً معظم دول العالم
 .كما وسجل الٌورو مستوٌات منخفضة ،وتراجعت التعامالت فً معظم دول العالم وأسواق االسهم العالمٌة ،مما
ادى الى تراجع مبٌعات السندات وتعطٌل اصدارها خوفا من تداعٌات هذه االزمة .
 -4أدت عملٌات بٌع واسعة لالصول فً منطقة الٌورو الى خسائر بالملٌارات فً أسواق االسهم االوربٌة
الرئٌسة  .مع انخفاض االسهم االوربٌة القٌادٌة (،)%7وهو
أدنى مستوى لها فً شهرٌن  ،وانتقال االضطراب الى االسهم االسٌوٌة أثر هبوط حاد فً االسهم االمرٌكٌة .
 -5هنالك مخاوؾ من امتداد االزمة الى دول ٍ اخرى  ،ومن فشل برامج االنقاذ.مما سٌترتب علٌه تداعٌات
خطٌرة على االقتصاد العالمً وعلى اقتصادات معظم دول الٌورو ،وكذلك ازدادت معها التخوفات من ان تتسبب
فً تأخر تعافً االقتصاد العالمً من االزمة العالمٌة.
 -6تراجع االسعار العالمٌة للنفط الخام لتصل الى اقل من ( )$32عام  0292للبرمٌل الواحد بسبب المخاوؾ
من تاثٌر هذه االزمة على انخفاض الطلب العالمً للنفط وكذلك هبوط االنتعاش االقتصادي العالمً،وأنخفاض
أٌرادات الدول النفطٌة والخلٌجٌة.
 -3فً حالة افالس الٌونان  ،فان تاثٌر ذلك سٌكون على :
أ -التاثٌر على البنوك االوربٌة  ،حٌث بلػ اجمالً دٌون الٌونان للبنوك الٌونانٌة حوالً ( ) 71.4ملٌار دوالر
 ،اما باقً الدٌون فكانت تحتفظ بها المؤسسات االوربٌة منها ( )%62لدى البنوك االوربٌة الرئٌسٌة .وفً
حالة افالس الٌونان فان االتحاد النقدي االوربً سٌكون امام خٌار انقاذ الحكومة الٌونانٌة او انقاذ البنوك
االوربٌة من االنهٌار.
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ب -توسع دائرة األزمة الى دول ٍ اخرى داخل اتحاد النقدي االوربً لتصل الى اسبانٌا واٌطالٌا والبرتؽال ،
والتً هً االخرى تعانً من مشاكل االفراط فً االنفاق .
ت -التاثٌر على سعر صرؾ الٌورو وانخفاض قٌمته  ،وفً حالة تفاقم االزمة واستمرارها فربما قد تؤدي الى
الوصول الى حافة االنهٌار فً االتحاد النقدي وخروج الدول القو ٌّة منه تجنبا لتحمل تكالٌؾ االزمة.
 -1و أحد آثار االزمة الٌونانٌة خفض الطلب االوربً على النفط والؽاز  ،والذي سٌمثل مشكلة لمصدري
النفط والؽاز .بفعل التدابٌر التقشفٌة التً اتبعتها دول الٌورو وباالخص الٌونان لتفادي تداعٌات االزمة وعدم
تجاوز المعاٌٌر المطلوبة خاصة فً مجال الدٌن الحكومً وعجز الموازنة.
ا
خايسا :االجزاءاث انخً أحبعج ملعاجلت االسيت:
وهذه االجراءات التً اتخذت من قبل الحكومة الٌونانٌة واالتحاد االوربً واالتحاد النقدي االوربً وصندوق
()76
النقد الدولً وكما ٌلً:
 - 9لمواجهة أالزمة قامت الحكومة الٌونانٌة باجراء بعض التدابٌر الخاصة بالسٌاسة العامة ،وهً :
أ-عملت على تخفٌض العجز بنسبة(  )% 90من الناتج المحلً االجمالً فً ؼضون ثالث سنوات.
ب -خفض وتجمٌد االجور فً القطاع العام والتوقؾ عن التوظٌؾ الجدٌد.
ج -زٌادة مقدارها  7-0نقطة فً ضرٌبة القٌمة المضافة والضرائب االخرى.
د -بٌع الشركات التابعة للدولة وأؼالق  122منها.
ه -اصدار بعض التشرٌعات لمواجهة الفساد االداري.
و -رفعت سن التقاعد من  60الى  63عاما .
 -0االجراءات من قبل االتحاد االوربً واالتحاد النقدي االوربً :
بعد فترة طوٌلة من التردد  ،قرر االتحاد االوربً تقدٌم المساعدة للٌونان فقد دعى البنك المركزي االوربً
الى شراء سندات الحكومة الٌونانٌة لؽرض تحقٌق االستقرار فً اسواق السندات خاصة ٍَ العامة منها.
حٌث كانت هذه المساعدات والقروض المقدمة من الٌونان بالشكل أآلتً:
  62ملٌار دوالر مقدمة من االتحاد االوربً.  442ملٌار دوالر على شكل قروض من االتحاد النقدي االوربً. - 7من قبل صندوق النقد الدولً( 73) -:
أنّ الٌونان وصلت باب صندوق النقد الدولً وقبلها االتحاد االوربً من اجل الحصـول على المال ألعادة تموٌل
دٌونها ،فقد قدّم الصندوق قروض الى الٌونان تصل الى  052ملٌار دوالر .وقد اتخذت عدة خطط لمواجهة االزمة
الٌونانٌة ومنها )71( -:

الخطة أ :والتً تعطً للقطاع المصرفً والمالً الحكومً الدور الحاسم فٌها .
حٌث تتكون من مزٌج من التخفٌضات المالٌة الكبٌرة واالصالحات الهٌكلٌة .وتأمل الخطة بان تظل االسواق
مفتوحة مع االعتماد على تحقق النمو فً االقتصاد الٌونانً.
لكن االسواق المالٌة ووكاالت التصنٌؾ االئتمانً كانتا ضد هذا النهج باعتباره ؼٌر كافً للخروج من االزمة
ومرجح فشله بنسبة كبٌرة .وان الذي تحتاج الٌه الٌونان هو
اعادة هٌكلٌة دٌونها العامة بشكل قسري  ،بعدما اوشك خطر انتشار العدوى الى بقٌة منطقة الٌورو ان ٌكون
حقٌقٌا .وبالتالً من االفضل االنتقال الى :
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الخطة ب :والتً تنطوي على :
 -9اعادة هٌكلة دٌون الٌونان بصورة استباقٌة.
 -0خطة تكٌؾ مالً معززة تالئم منطقة الٌورو.
 -7اصالحات هٌكلٌة اكثر شمولٌة .
 -4دور اكبر لصندوق النقد الدولً واالتحاد االوربً بمساعدة الٌونان.
 -5الحٌلولة دون انتقال العدوى لالخرٌن.
 -6تخفٌؾ السٌاسة النقدٌة من قبل البنك المركزي االوربً.
 -3حوافز مالٌة لتحفٌز الطلب الكلً فً دول الٌورو.
 -1جهود منسقة لمعالجة الضعؾ المؤسسً لالتحاد النقدي االوربً.
وبالرؼم من كل هذه االجراءات االتً اتخذت والخطط التً رسمت من اجل الخروج من هذه االزمة ،او تخفٌؾ
تداعٌاتها ،او ربما تأجٌل ونقل آثارها  ،فأنّ االزمة الٌونانٌة ال تزال تنذر بانفجارها وتضرر دول االتحاد
االقتصادي والنقدي وتفاقم خطرها وتداعٌاتها.
ومن وجهة نظر الباحث ،فأنّ االزمة الٌونانٌة فً معضمها هً أزمة داخلٌة ( مسبباتها العوامل المتعلّقة باالقتصاد
الٌونانً) ،باالضافة الى الخطأ الفادح الذي ٌقـع على عاتق دول االتحاد النقدي االوربً بقبول أنضمام دولة ؼٌر
مؤهلة لعضوٌة العملة الموحدة،كما انها ؼٌر قادرة على االلتزام بالمعاٌٌر والشروط المنصوص علٌها فً
معاهدات االتحاد .
فالٌونان باالساس كان أنضمامها للٌورو قد سبب أرباكا لقادتها للدخول الى معترك المنافسة واالنفتاح مع دول
متقدمة علٌها فً كل شئ،وانّ المنافع التً حققتها الٌونان من أنضمامها للوحدة النقدٌة خاصة فً موضوع
تفوقت علٌها ما ترتب على الٌونان من تكالٌؾ باهضة لم تحسب الٌونان لها ولم تراعً
القروض
المٌسرة قد ّ
ّ
ّ
عواقبها وتداعٌاتها والضرر الذي سٌلحق باقتصادها ،و تخلٌها عن سٌاستها النقدٌة وفقدانها الدواتها التً كان
ممكن للٌونان ان تستخدمها بحر ٌّة ومرونة كبٌرة لمعالجة ازمتها .
أذ أنّ المشكلة الرئٌسٌة هً انّ الٌونان لم تحسب للمنافع والتكالٌؾ  -موضوع الدراسة -حسابها الصحٌح ،كان
علٌها قبل االقدام لألنضمام للوحدة النقدٌة أن تدرس هذا الموضوع بعناٌة وأهتمام اكثر ،أذ الب ّد من أن تكون
تتفوق على التكالٌؾ التً تتحملّها لضمان نجاح عملٌة االنضمام وأن تكون مجزٌة ومربحة
المنافع المتحققة
ّ
ونافعة لألقتصاد الٌونانً .
والمالحظة االخرى ،من أنّ االزمة الٌونانٌة التخلو أبدا من التدخل الخارجً ومحاولة جا ّدة ومخطط لها للتدخل فً
القوة النقدٌة الصاعدة والمنافس الجدٌــد القوي
شؤون ّ
( الٌورو) للدوالر االمرٌكً ،ومحاولة أفشال التجربة الناجحة والرائدة والمتمثله باالتحاد النقدي االوربً .
ا
سادسا :انذروص املسخفادة يٍ االسيت:
لقد أستخلصت العدٌد من الدروس من االزمة الٌونانٌة أألمر الذي ٌستوجب دراستها ضمانا لتحقٌق االستقرار فً
االتحادات النقدٌة وعدم فشلها ،تتمثل بأآلتً :
 -9لقد كان لؽٌاب سلطة سٌاسٌة قوٌة قادرة على توجٌه دول اتحاد العملة (كما هو موجود فعال فً الوالٌات
المتحدة االمرٌكٌة او السلطة االتحادٌة االمرٌكٌة) .فهناك خالؾ قائم حول اسبقٌة الوحدة السٌاسٌة على الوحدة
النقدٌة لضمان نجاح االخٌرة ،والتً كان لها اثرها الواضح على حدوث مثل هذه االزمة(71 ).
 -0ان السبب الجوهري فً حدوث االزمة والضعؾ الحاصل فً منطقة الٌورو هو عدم توحٌد السٌاسات المالٌة
للدول االعضاء .وكان من المفروض عدم ترك السٌاسة المالٌة بٌد كل دولة عضو بهذا الشكل المطلق .وٌنبؽً
وضع ضوابط تحول دون وقوع االزمات ،واالتً كانت وراء انضمام الدول ذات االمكانٌات المالٌة المتواضعة .
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 -7لقد كان لتردد (المانٌا) فً التدخل لحل االزمة  ،وتحملها جانبا من تبعاتها عامل اساسً فً تفاقم المشكلة
واتساع اثارها  .فبعد فترة طوٌلة من التردد قررت الدول االعضاء فً االتحاد النقدي التدخل النقاذ الٌونان.
 -4تدخل صندوق النقد الدولً ٌعتبر تدخال خارجٌا فً شؤون االتحاد النقدي االوربً  ،قد ٌترتب علٌه اثارا
سلبٌة على المدى البعٌد وخاصة وان قروض الصندوق تكون وفق شروط وامالءات وتدخل فً الشؤون
االقتصادٌة الداخلٌة لمنطقة الٌورو والٌونان.
 -5ان اقرار معاٌٌر وشروط االنضمام للوحدة النقدٌة والتوقٌع علٌها لن ٌكون كافٌا مالم ٌتم تنفٌذها وفق حدودها
العالٌا  ،وااللتزام بالضوابط المنصوص علٌها .وكان على االتحاد النقدي مراجعة دقٌقة لطبٌعة اقتصادٌات الدول
التً ترؼب فً العضوٌة وان تؤجل انضمامها لحٌن اتمام كافة الشروط والتعدٌالت المطلوبة واعطاءها الوقت
الكافً لذلك .فأنّ عدم أستٌفاء معاٌٌر التقارب ما بٌن دول الٌورو تسبب بألحاق المخاطر بالعملة الموحدة ،وتكبد
خسائر كبٌرة جدا .
 -6اظهرت االزمة ان الٌورو ال ٌزال عرضة لالزمات والمضاربات والبد من اخذ ذلك فً الحسبان عند تنوٌع
االستثمارات واالحتٌاطٌات .ولٌس ذلك فحسب انما ازدادت الشكوك حول قدرة وسالمة البنوك االوربٌة فً عملٌات
االقراض.
ٌ -3ستفاد من االزمة  ،انه من الضروري مراجعة معاٌٌر االنضمام الى الوحدة النقدٌة والفترة الممنوحة للدول
الراؼبة لعضوٌة الٌورو وباالخص نسبة التضخم واسعار الفائدة واالحتٌاطٌات.اي أنّ المطلوب أجراء تعدٌالت فً
تلك المعاٌٌر  ،وأعطاؤها المرونة لمواجهة التحدٌات المستقبلٌة وجعلها أكثر واقعٌة وقدرة على التنفٌذ ،بدال من
المعاٌٌر الجامدة .
 -1ان العالم مرتبط اقتصاداته بعضها ب بعض ،وان ازمة الٌونان جاءت على اثر االزمة العالمٌة (ازمة الرهن
العقاري) والتً جعلت من المستثمرٌن اكثر حذرا وتحفظا فً اختٌار المدٌنٌن.
ففً حالة الٌونان ٌخشى المستثمرون من قصور وعدم تمكنهم من استرجاع اموالهم من الٌونان حٌث هناك
مستوى هائل من الدٌون الحكومٌة المتجددة باالضافة الى االفتقار الى المصداقٌة.
 -1درس مهم من االزمة الٌونانٌة بان االتحاد االقتصادي النقدي االوربً ٌمتاز ببعض الضعؾ الهٌكلً وتعرضه
للصدمات ؼٌر المتماثلة نتٌجة لذلك  ،فضال عن وجود اختالالت فً االقتصاد الكلً والذي ٌجعل من التكالٌؾ التً
ت تحملها بعض الدول من جراء فقدانها السٌطرة والتحكم بسعر صرؾ عملتها باالضافة الى فقدانها للسٌاسة
النقدٌة ككل الٌزال ٌمثل عبئا كبٌرا علٌها.
 -92ان منطقة االتحاد النقدي االوربً  ،وبالرؼم من تخلصها نهائٌا من احتماالت المضاربة فً العملة االوربٌة
(الٌورو) اال ان هجمات المضاربة تجري تحدٌدا فً السندات السٌادٌة العامة.
 -99زادت هذه االزمة وما رافقها من الشكوك حول سالمة ومالءة البنوك االوربٌة ،ما ٌدعو الى مزٌد من الحذر
عند التعامل معها .
 -90أظهرت هذه االزمة ان الٌورو مازال عرضة لالزمات ،فالبد من أخذ ذلك بعٌن األعتبار عند تنوٌع
االستثمارات واالحتٌاطٌات .
أما بخصوص الحل ّ المناسب للخروج من االزمة فأ ّنه بالتأكٌد بٌد قادة االتحاد النقدي االوربً والقاده الٌونانٌٌن
،بأن ٌستفادوا من الدروس التً ذكرناها سابقا ّ ،وأن ٌتم أتخاذ القرار الجرئ والسرٌع والقبول بتح ّمل الخسائر
الحالٌة بدل أن تتفاقم االزمة وزٌادة اعباءها على الٌونان والدول االوربٌة  .وأعتقد أنّ االمر ؼاٌة فً التعقٌد –
كما ت ّم توضٌحه -وربما سٌكون على الٌونان أن تبٌع أجزاء من منشئاتها ومرافقها العامة مقابل الخروج من
األزمة واالٌام المقبلة ستكشؾ عن صفقات كبٌرة وعروض عدٌدة لبٌع قطاعات واجزاء مهمة فً الٌونان
للمستثمرٌن االجانب والمضاربٌن .
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Crisis of the Greeks (the euro crisis) and the lessons learned
Abstract
After more than ten years of successful march of the European single currency
and EU countries faced a crisis in one of its debt, which recently joined the
monetary union is not Greece . Perhaps mpre than th effects of this crisis, the fact
that its consequences were not confined to Greece alone , but expand it to include all
EU countries in general and the countries of the European Monetary Union in
particular.
Sine the debt crisis that emerged Greek and talk a lot a bout their effects on
the global economy and the potential harm done th the situation of the global
economy recovers from the global financial crisis (mortgage crisis), or delayed and
also the fears of other crises to other member states sufer from a deficit in the
payment of government debts such as Portugal, lreland and spain.
I have shaken confidence (in euros) of the puppies , and the crisis cast a burden
on the European central bank and the governments of member states in the region,
monetary and difficult task tedious, since one of the first main tasks has is to remove
the specter of violent shocks and crises of acute and mitigate its impact and its
impact on the economies of the monetary union (EU).
That the Greek crisis was behind a defect in the monetary union (EU),
representing the conditions of joining the monetary union, especially on the side of
fiscal policy, and a number of factors internal to the Greek economy and the rush to
join the monetary union, EU to take advantage of the benefits from monetary union
and not to give costs to the importance that required and must reserve before the
foot to enter the monetary union,. And external standards and because of the
conditions that forced reece to implement them in addition to international factors.

