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 وزارة التعلمي العايل  البحث العيل

مس تغامن-جامعة عبد امحليد بن ابديس  

 قتصاديةو و التجارية و علوم التس يريلكية العلوم الا

 العلوم الاقتصادية قسم 

 

 

  ماسرتمذكرة خترج مضن متطلبات نيل شهادة 

 نيكالاقتصاد النقدي و الب  2ماسرت ختصص:شعبة: علوم اقتصادية                

 

 
 حتت ارشاف الأس تاذ:                                :مقدمة من طرف  

 يتد.بوبدين بكري                                           صافية بوبكر

 

 
 عن اجلامعة الرتبة الإمس واللقب الصفة
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هـــ داءاإ  
 ي مثرة هجدي اإىل اليت أأفاضت عليا بدوعواهتا، واليت جعلت اجلنة حتتدأأه

 أأقداهما، اإىل من اكنت روهحا طريقها للوصول اإىل املعرفة، اإىل اليت محلتين

ىل أأغىل الأحباب وأأعز  وهنا عىل وهن، ووفرت يل رشوط الراحة التامة، اإ

 من لو اختدت أأمجل عبارات العمل الأحصاب اإىل رس الوجود اإىل "أأيم الغالية" اي

 ملا وفيتك حقك اي نبض القلب وحب الفؤاد أأطال لنا هللا يف معرك وأأدامك

 نورا يضئ حياتنا ايرب.

 اإىل اذلي حثين عىل العمل و العمل لك هذه الس نني، اإىل اذلي وعد ابلسهر عىل

 راحيت وصدق وعده ، واذلي مل يبخل عليا يوما ابلعطاء، أأيب العزيز حفظه هللا

 أأمد هللا يف معره.و 

 اإىل من ترعرعت معهم ومنا غصين بيهنم، اإىل من حهبم سكن القلب و تغنت

 به اجلوارح أأخوايت وأأخويت.

 .اإىل صديقايت ورفيقات دريب لمك مين لك احلب و التقدير

 

 افية بوبكرص                                                                               

I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير
 امحلد هلل اذلي بنعمته تمت الصاحلات

ن شكره يف الرس و ممحلد هلل اذلي هداان ولوله ملا كنا همتدين، امحلد هلل اذلي ل خيلو لسان من ذكره،ول قلب ا

ولعظمي سلطانك،  العالنية، فبامسه تبدأأ الأعامل وابمسه ختمت الأفعال،كل الشكر اي ربنا، كام ينبغي جلالل وهجك

 أأما بعد:

ن أأو من ساعدة ودمعين من قريب اكيل يد امل  ير اإىل لك من مدأأتقدم خبالص الشكر وفائق الاحرتام و التقد

متام هذا العمل املتواضع.  بعيد ومل بلكمة طيبة وذكل بغية اإ

 كام يرشفين أأن أأتوجه بعظمي الشكر و العرفان

 عىل توجهياته ونصاحئه القمية.      بوبدين بكرييت**لس تاذي الفاضل و املرشف ادلكتور *** 
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   خطة البحث    

    مقدمة ** 

 ادليون الس يادية ةالأول: أأزمالفصل 

 أأزمة ادليون الس يادية املبحث الأول:

 أأزمة ادليون الس يادية. ةالأول: نشأأ املطلب 

 املطلب الثاين: تزييف أأزمة ادليون الس يادية.

 أأس باب أأزمة ادليون الس يادية املطلب الثالث:

 املطلب الرابع: تطورات أأزمة ادليون الس يادية.

 الأزمة يف الاحتاد الأورويب. أ ليات معاجلةالفصل الثاين: 

 الاحتاد الأورويب.املبحث الثاين: معاجلة الأزمة يف 

 املطلب الأول: تدابري الطوارئ يف الاحتاد الأورويب

 الاس تقرار املايل. الأوروبية لتحقيقأ ليات  الثاين:املطلب 

 املطلب الثالث: أ لية الاس تقرار الأورويب.

 اليوانن يف الس يادية ادليونأأزمة  الفصل الثالث:

 اليوانن يف الس يادية أأزمة ادليوناملبحث الثالث: 

 املطلب: واقع الاقتصاد اليوانن ومؤرشاته. 

 الس يادية يف اليوانن ومراحل تطورها. أأزمة ادليوناملطلب: جذور 

 املطلب الثالث: أأس باب أأزمة ادليون الس يادية يف اليوانن.
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 رمق الشلك الشلك الصفحة
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11ص 2010-1999ديون اليوانن ومتوسط ديون أأورواب خالل    02 

17ص  03 منحى بياين ميثل ديون الربتغال 

 04 منحىن بياين ميثل ديون اليوانن ومتوسط ديون أأورواب 18
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40ص متوسط ادلين  مقارنة مع 2010-1999الناجت احمليل الإجاميل جحم ادلين العام اليوانين نس بة اإىل  
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 رمق اجلدول اجلدول الصفحة

42ص 1992/2012املزيانية وادلين العمويم    01 

43ص 2015/1994التجارة اخلارجية لليوانن   02 

44ص وأأمه الرشاكء التجاريني لليوانن ووارداتصادرات    03 

45ص 1992/2012العامةل ومعدل البطاةل يف اليوانن    04 

46ص 1992/2002ادلين كنس بة من الناجت احمليل الاجاميل   05 

48ص 2005-2009المنو الفعيل واجاميل ادلين و املزيان اليوانن    06 

61ص اليورومعدلت البطاةل يف الاحتاد الأورويب ومنطقة    07 

64ص 2011-2010القروض املمنوحة لليوانن خالل الفرتة    08 

65ص  09 املساعدات املالية لدلول أأزمة ادليون الأوروبية 
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 مـقـدمة



 مقدمة

 أ
 

 

   مقدمة:

وجمرايهتا، فقد أأصبح شلك تكرار الأزمات املالية منذ هناية عقد العرشينات من القرن املايض ظاهرة اختلفت أأس باهبا         

 وأأمعقها بعدالانفتاح والعاملية حيث شهدت الساحة ادلولية أأكرب أأزمة  مس بعرص  انتشار الأزمات سامت هذا العرص اذلي ي

ت الو.م.أ  وزعزعت الاقتصاد ادلويل ونظامه املايل خملفا أ اثرا عىل اليت رضب 2008يه الأزمة املالية العاملية و 1929أأزمة الكساد 

قتصاد  العاملي و اخنفاض مس توى المنو، وقد تفاوت جحم وركود يف الا متثلت يف اهنيارات الأسواق املالية العامليةمجيع دول العامل 

ىل أأخرى، تبعا ملس توى درجة ارتباط تكل ادلول  املترضرة.  الرضر من دوةل اإ

ن تأأثريات الأزمة املالية  متفاوتة اليت هبذه الأخرية أأزمة داخلية  الاقتصادية الس ياديةل تس تثين التكتالت  العاملية وتداعياهتااإ

 الس يادية اليت من ادليونملا حيمهل هذا احلدث يف ذاته  الأحداث الاقتصادية يف الوقت احلارض ادليون أأمهمة اخلطورة كأز 

ماكنية اس مترار املسرية  الأورويب أأمامشهدهتا بقية ادلول منطقة اليورو حيث وضعت الاقتصاد  اختيار عسري هز الثقة يف اإ

 .الناحجة لالحتاد النقدي الأورويب

س بانياالعامة يف معظم دول منطقة  املوازانت والعجز يفعن تفامق مشلكة ادلين  2010بدأأ احلديث منذ شهر أأفريل   اليورو اكإ

 تداعيات تكلمن انتشار  ، وأأصبحتديوهنا العامةيف اليوانن اليت تفامقت  الأزمة اكنتالأوىل لهذه لكن الرشارة  واليوانن وفرنسا

ىل بقية دول  ىل  فرنسا وأأملانيا الأوروبية بقيادةسارعت ادلول  قة،املنطالأزمة اإ وبقية الصندوق النقد ادلويل و البنك املركزي اإ

جياد  حماوةل نقاذ اليوانن من ش بح اإ  .احلد من تكل ال زمة واحتواهئا الإفالس وصيغ لإ

 الإشاكلية:     

 ادليون الس ياديةعرفت بأأزمة  أأزمة مالية حادة 2008عرفت منطقة اليورو منذ أأزمة     

وأأثر علهيا تأأثريا سلبيا ومن هنا نطرح الإشاكل التايل:  تسديد ديوهنابعجز دول منطقة اليورو عىل  لكوهنا ترتبط ومسيت بذكل

ماهو أأثر ادليون الس يادية عىل الاقتصاد الأورويب؟



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 أزمة الديون السيادية:    

  المبحث األول:          

 عموميات حول أزمة الديون           

 السيادية               
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 الفصل الأول: أأزمة ادليون الس يادية 

 عبء املايل.، وغريها من ادلول اليت أأصبحت تعاين من الاليوانن(-فرنسا -ظهرت ادليون الس يادية يف منطقة اليورو) اس بانيا     

 الس يادية.املبحث الأول: معوميات حول أأزمة ادليون 

ن أأزمة ادليون الس يادية اليت انفجرت يف املنطقة يف       يف حتدي  وروتضع دول الاحتاد الأورويب وخاصة دول منطقة الي 2010اإ

 كبري ملعاجلته ورمغ خطوات اليت اختذها الإحتاد ملواهجة هذه الأزمة، تعززت من انتقال الأزمة اإىل دول أأخرى.

 ون الس يادية:املطلب الأول: نشأأة أأزمة ادلي

ن     لهيا بأأزمة منطقة اليورو أأو أأزمة ادليون الس يادية الأوربية ويه  اإ أأزمة متعددة الس نوات أأزمة ادليون الس يادية غالبا ما يشار اإ

يرلنداعضاء يف منطقة اليورو ) اليوانن والربتغال، والعديد من ادلول الأ  2009جتري يف الإحتاد الأورويب منذ هناية عام  و اس بانيا  اإ

مل تمتكن تسديد ديوهنا حتت اإرشافها الوطين دون وجود مساعدة من الأطراف الثالثة مثل بدلان منطقة اليورو الأخرى  وقربص(

 .1أأو البنك املركز الأورويب أأو البنك الويل صندوق النقد ادلويل

 املطلب الثاين: تعريف أأزمة ادليون الس يادية.

فراد و املؤسسات ( يه الأموال اليت ..... مهنا احلكومة من الأ delt covementأأو ادلين العام )ابلجنلزيية  ادلين الس يادي      

 ملواهجة أأحوال طارئة و لتحقيق أأهداف خمتلفة و ذكل عندما ل تكفي الإيرادات العامة لتغطية

ية و ملواهجة مرشوعات التمن  ضخم التسديد، و لتحويلالنفقات العامة اليت تتطلهبا هذه الأحوال الطارئة، مثل احلرب وحاةل الت 

ت اجلارية وأأيضا النفقات اجلارية العادية حىت يمت حتصيل الرضائب حيث أأن مواعيد التحصيل قد ل تتوافق متاما مع مواعيد النفقا

 ت خزانة لتداول أأو أأذوانيون شلك س ندات غري قابةل ل ويه ادليون املرتتبة عىل احلكومات ذات الس يادة و تتخذ أأغلب هذه ادل

                                                           
 الاقتصاديةالعاملية الراهنة، لكية العلوم  الاقتصاديةالزهرة بوزادية، محد " من أأزمة الرهن العقاري اإىل أأزمة ادليون الس يادية الأوروبية "امللتقى الثاين حول الأزمة  - 1

 .80،ص 2003ماي،  19/20ة بس نة أأايم و التجارية وعلوم التس يري، جامع 
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هنا تسكل سبيلني ل اث صدار س نداهتا فاإ مالث ملدة ثالثة أأشهر تقريبا أأو س ندات قابل للتداول وعندما تقوم احلكومات ابإ طرح  هلام اإ

حكوميا، ين دينا س ندات بعملها احمللية، وغالبا ما تكون هذه الس ندات موهجة حنو املستمثرين احملليني، ويف هذه احلاةل يسمى ادل

صدار س ندات موهجة للمستمثرين يف التارخي بعمهل غري معلهتا احملليأأو تقوم   عمةل دولية مثل:بو اليت غالبا ما تكون  ةاحلكومة ابإ

ادلولر أأو اليورو يمت حتديد جحم ادلين العام لدلوةل عن طريق حساب نس بة ادلين العام ابلنس بة املئوية من جحم الناجت احمليل 

 .1لدلوةل

 ومنه نعرف أأزمة ادليون الس يادية كام ييل:

يه أأزمة منطقة اليورو أأو أأزمة ادليون الس يادية الأوروبية ويه أأزمة ديون متعددة الس نوات جتري يف الإحتاد الأورويب و العديد 

رلندا-قربص-من ادلول الأعضاء يف منقطة اليورو) اليوانن  .2الربتغال(-أأس بانيا-اإ

 أأزمة ادليون الس يادية:املطلب الثالث: أأس باب 

-2002ة وقد جنمت أأزمة منطقة اليورو عن مجموعة من الأس باب املعقدة مبا يف ذكل عوملة التحويل ورشوط الاحتاد خالل فرت 

رية ادلولية والاختاللت التجا 2008-2007اليت جشعت ممارسات الإقراض والاقرتاض عالية اخملاطرة حيث الأزمة العاملية  2008

عاملية املتعلقة و خيارات الس ياس ية ال2010-2008العقارات اليت انفجرت منذ ذكل احلني و الركود الكبري يف الفرتة     وفقاعات  

نقاذ الصناعات املرصفية املضطربة ومحةل الس ندات اخلاصة عىل  ابلإيرادات والنفقات احلكومية والهنج اليت تس تخدهما ادلول لإ

 خلسائر الاجامتعية.افرتاض أأعياء ادليون اخلاصة أأو ا

  

                                                           
 .6،ص 2014صالح السييس، الاقتصاد العاملي و الأزمات الاقتصادية الأس باب و التداعيات، املوسوعة الاقتصادية، دار الكتاب اجلديد القاهر،  - 1
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نفاقهم عىل العجز 1992ويف عام   و مس توايت  وقع أأعضاء الإحتاد الأورويب معاهدة ما س توجب اليت تعهدوا مبوجهبا ابحلد من اإ

ل أأن بعض ادلول الأعضاء يف الإحتاد الأورويب أأخفقت يف أأوائل العقد من القرن املايض يف البقاء،حمسن حدود معايري ما  ادليون اإ

يرادات حكومية مس تقةل لتخفيف ديوهنا أأو جعزها و جتاوز أأغلب املامرسات و جتاهل املس   ىل تأأمني اإ  عايريتوجبت و حتولت اإ

خفاء جعزها و مس توايت ديوهنا من خالل مجموعة من التقنيات مبا يف ذكل املعام الت غري ادلولية وقد مسح ذكل للحكومات ابإ

 نذ أأواخر عام م ة العمومية و اس تخدام هيألك معقدة من العمالت والاستامئانت املس بقة و التعسفية يف احلساابت و خارج املزياني

خفاء مديونيهتا احلقيقية وجعز مزياني 2009 هتا وتقللت وبعد أأن انتخبت احلكومة اليواننية حديثا توقفت حكومة الباسوك عن اإ

 لأزمة يف ر وخفضت ديون احلكومة  لعدة ولايت وانترشت ااخملاوف من التخلف عن السداد يف بعض ادلول الأوروبية يف امجلهو 

يطاليا و النظام املرصيف الأورويب و اختاللت جوهرية أأكرث  اثرة اخملاوف بشأأن اس بانيا واإ ىل ايرلندا و الربتغال مع اإ وقت لحق اإ

 .1داخل منطقة اليورو

جامل الناجت احمليل %8-6من  2009ة عام وقد مث الكشف عن نقص الإبالغ من خالل مراجعة توقعات جعز مزياني    ) لأي من اإ

ىل   %3ما يزيد عن  سوك يف اب مبارشة بعدما فازحزب %12,7من اجاميل الناجت احمليل و اكنت قاعدة ملعاهدة ما س توجهبت( اإ

زمة احلالية ادلولية ومل تقترص مراجعة توقعات العجز يف مزيانية بشلك كبري بسبب الأ  2009الانتخاابت الوطنية اليواننية يف أأكتوبر 

توقعة يف مزيانية مليار دولر امل  407من  2009عىل اليوانن فعىل سبيل املثال ارتفعت توقعات الولايت املتحدة لعجز مزيانية عام 

 من الأصل. مرات أأعىل 4تريليون دولر ويف اململكة املتحدة اكن هناك توقعات هنائية أأكرث من  1،4اإىل  2009س نة احلالية ال 

ن ل ، ومن الواحض أأ 2009( من التوقعات حىت وقت متأأخر جدا من الس نة )سبمترب%8-6ويف اليوانن مت الإبالغ عن اخنفاض)

 يتطابق مع الوضع الفعيل.

ابلتمنية  10لت يف التمنية من الناجت الإجاميل( وفرنسا حتم 120مليون دولر )أأكرث من 400يون اليواننية جتاوزت وحقيقة أأن ادل

رهاب املستمثرين يف لكمة " التخلف عن السداد" وعىل الرمغ من أأن رد فعل السوق اكن ىل اإ ىل  من ذكل ادلين مما أأدى اإ  بطيئا اإ

                                                           
 .46صالح السييس، املرجع السابق، ص - 1
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ل أأن العائد عىل الس ندات احل وتزامن ذكل مع عدد  2010فقط يف أأفريل  %7س نوات جتاوز10كومية يف اليوانن ملدة حد ما اإ

ىل جحج حول دور وسائل الاعالم ادلولية وغريها من اجلهات الفاعةل اليت تغذي الأزمة  .1كبري من ..... السلبية مما أأدى اإ

 املطلب الرابع: تطورات أأزمة ادليون الس يادية:

هيلكي احلكويم واتسعت ببيئة من العجز ال  2009الأوروبية يف أأعقاب الركود الاقتصادي يف أأواخر عام اندلعت أأزمة ادليون  وقد  

قد عاىن معظم املفرط وتسارع مس توايت ادليون وعندما عاىن القطاع املرصيف الهتميش نسبيا من التدهور السليب للركود الكبري ف

نقاذ العديد من البنوك الأكرث املايل لالقتصاد  ترضرا مع بعض القروض ادلامعة لإعادة الرمسةل و الاس تقرار ادلول يف أأورواب من اإ

  الوقت مصارف يف أأورواب الوسطى و الرشقية ابلفعل تقدمي خطة انقاذ ويف ذكل 10طلبت مجموعة من  2009و اعتبار من يناير 

مما جعل التوقعات للبنوك  2009الأورويب لعام يف الناجت الاقتصادي لالحتاد  %1,8أأصدرت املفوضية الأوروبية توقعات اخنفاض 

عادة الرساملية املرصفية املتحوةل من القطاع العام أأحد الأس باب وراء التدهور احلاد يف  أأسوأأ من ذكل واكن العديد من العمليات اإ

جاميل الناجت احمليل اليت واهجهتا عدة حكومات أأوروبية يف أأعقاب الركود الكبري و ىل اإ تنفيذ التقارير بأأن الأس باب  النسب ادلين اإ

اجلذرية الرئيس ية لأزمات ادليون الس يادية الأربعة اليت اندلعت يف أأورواب يه مزجي من ضعف المنو الفعيل و احملمتل و الضعف 

جاميل الناجت احمليل القامئة مس بقا) احلكومة و ا ىل اإ لقطاع التنافيس و تصفية املصاريف و الرشاكت ذات الس يادة و نسب ادليون اإ

 .2اخلاص و القطاع غري اخلاص(

فائدة أأعىل  اكن هناك قلق بشأأن ادلين الوطين املفرط حيث طالب املقرضون مبعدلت 2010ويف الأسابيع القليةل الأوىل من عام 

من عدة بدلان ذات مس توايت ديون و جعز يف احلساب اجلاري أأعىل و هذا بدوره جعل من الصعب عىل أأربع حكومات من 

 لقامئة ولس امي عندما انية عرش  منطقة اليورو أأن حتول الفريد من العجز يف املزيانية وتسدد أأو تعيد حتويل ادليون احلكومية اأأصل مث

 

                                                           
 .81شفاء محد، املرجع السابق، ص  الزهرة بوزايدة - 1
، جامعة سلامين عبد بلعباس عبد الرزاق سعيد ما معىن الأزمة كتاب الأزمة املالية العاملية أأس باب وحلول من منظور اإساليم، مركز الأحباث الاقتصاد الإساليم - 2

 .52، ص 2009العزيز، الطبعة الأوىل، 
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 واننتكون معالت النحو الاقتصادي منخفضة وعندما تكون ش به مئوية عالية من ادليون يف يد دائرتني أأجانب يف حاةل الي

 و الربتغال. 

ستمثرين بشأأن القدرة وقد واهجت ادلول اليت تأأثرت سلبيا ابلأزمة ارتفاعا قواي يف أأسعار الفائدة عىل الس ندات احلكومية نتيجة امل    

 عىل حتمل ادليون يف املس تقبل.

نقاذ الس يادية اليت شارك يف تقدميها صندوق النقد ادلويل  واكن لبد من انقاذ أأربع ولايت يف منطقة اليورو من خالل برامج الإ

ضايف من املس توى التقين من البنك املركزي الأورويب و أأصبحت هذه املنظامت ادلولية الثالث اليت متثل  واللجنة الأوروبية بدمع اإ

نقاذ معا مق  .1لب بـ" الرثوياك"داين الإ

  ومن أأجل حماربة الأزمة ركزت بعض احلكومات عىل رفع الرضائب وخفض النفقات معا سامه يف الاضطراابت الاجامتعية 

ان اليت ازداد والنقائص  الكبرية بني الاقتصادية و كرث مهنم يدعون اإىل زايدة العجز عندما تاكحف الاقتصادات و خاصة يف البدل

ات والتأأمني ضد املزيانية. وادليون الس يادية بشلك حاد وظهرت أأزمة ثقة مع اتساع نطاق انتشار العائد عىل الس ندفهيا العجز يف 

 2011هناية عام  اخملاطر عىل نظام الإيداع املركزي بني هذه ادلول الأعضاء الأخرى يف الاحتاد الأورويب وأأمهها أأملانيا وحبلول

الفائدة عىل  و من الأزمة حيث توافد املستمثرون اإىل سعر فائدة أأكرث أأماان ولكن دون سعرمليار يور 9قدرت أأملانيا بأأكرث من 

ت الفائدة ال اس تفادت هولندا و المنسا وفرلندا أأيضا من املعدل 2012الس ندات احلكومية الاحتادية الأملانية و حبلول يوليو  

ىل الس ندات احلكومية القصرية ة املس تفيدين الأجل اليت تقل مدهتا عن س نة واحدة حيث تسجل قامئ الرصفية أأو السلبية و ابلنظر اإ

 ببلجياك و فرنسا و يف حني اس تفادت سويرسا و ادلمنارك عىل حد سواء من اخنفاض أأسعار

ىل الإرضار بقطاع صادراهتا بسبب التدفق الكبري لرأأس املال الأجنيب و ما جنم عن    لفرنك ه من ارتفاع لالفائدة أأدت الأزمة أأيضا اإ

 عد ال ن مع جفأأ البنك الوطين السويرسي املتداولني ابلعجالت من خالل التعهد بأأنه لن يتسامح ب 2011السويرسي و يف سبمترب 

 

                                                           
1 - Eton jontation.sovereign debt : aprim, the world danh economic 

Reven.vol7,no3,may 1993,p148. 
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أأكرب  فرنك مما يضعف الفرنك السويرسي و هذا هو 1,20سعر رصف اليورو مقابل الفرنك السويرسي دون احلد الأدىن البالغ 

 .1978تدخل سويرسي منذ عام 

ل أأن اليوان     ن وايرلندا وعىل الرمغ من أأن ادليون الس يادية قد ارتفعت بشلك كبري يف عدد قليل من بدلان منطقة اليورو اإ

ىل تكهنات مبزيد من العدوى يف بدلان  %6والربتغال جممتعة ل حتتل سوى  من الناجت احمليل الإجاميل يف منطقة اليورو مما أأدى اإ

بدلا يف منطقة اليورو عىل الامتس  17تفكك منطقة اليورو وأأجربت أأزمة ادليون امخلسة بدلان من أأصل أأوروبية أأخرى واحامتل 

 .20121املساعدة من ادلول الأخرى حبلول هناية عام 

لأكرث تعرضا و بسبب النجاح يف ضبط أأوضاع املالية العامة و تنفيذ الإصالحات الهيلكية يف البدلان ا 2012ويف منتصف عام    

 ن الاس تقرار املايل لخطر و تدابري الس ياسة العامة اخملتلفة اليت اختذها قادة الاحتاد الأورويب و البنك املركزي الأورويب و حتسل

ىل بدلان أأخرى يف منطقة  ىل تغليب خطر العدوى اإ يف منطقة اليورو حتس نا كبريا سقطت بشلك مطرد و قد أأدى ذكل أأيضا اإ

بدل من منطقة اليورو و يه اليوانن و الربتغال وقربص ل تزال تاكحف مع  17من أأصل  3فقط  2012اليورو و اعتبارا من أأكتوبر 

أأظهرت مزادات ادليون الس يادية الناحجة يف مجيع أأحناء منطقة  2013و حبلول مطلع  %6أأسعار الفائدة عىل املدى الطويل فوق 

يرلند أأن املستمثرين يتقدون أأن دمع البنك املركزي الأورويب قد معل و يف  و اس بانيا و الربتغال االيورو ولكن أألمه من ذكل يف اإ

ىل  2013نومفرب  فقط للمساعدة يف الانتعاش يف منطقة اليورو و حىت   %0,25خفض البنك املركزي الأورويب سعر املرصيف اإ

 .2لثةل يزال هناك بدلان )اليوانن وقربص( ل يزالون حباجة اإىل مساعدة من أأطراف اث 2014مايو 

 

 

                                                           
دارة الأزمات، دار أأسامة للنرش و التوزيع، عامن،  -  1  .30، ص 2008محمود جاد هللا ، اإ

2 - Francois descheemaker, mieux comprendre ,l’euro (paris d’organisation, 1998), p43. 
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 شلك اليوانن            

 

 

 

 

 

        1) البياانت من أأكسفورد لالقتصاد(eurostatاملصدر:                                    

ويف أأوائل العقد الأول من القرن احلادي والعرشين اكن الاقتصاد اليوانين من أأرسع الاقتصادايت منو يف منطقة اليوانن مرتبطا   

تعرضت اليوانن لضغوط خاصة لأن صناعهتا  2008-2007بعجز هيلكي كبري ومع تعرض الاقتصاد العاملي للأزمة املالية يف الفرتة 

 .2بشلك كبري عىل احلفاظ عىل أأداء الاقتصاد وزايدة ديون البالد وفقا ذلكل الرئيس ية الشحن والس ياحة

ارتفعت معدات الاقرتاض اليواننية  2009يف أأكتوبر  2009وعىل الرمغ من التنقيح الصاعد للتوقعات اخلاصة بعجز مزيانية      

ابريل  23در عىل الاقرتاض من الأسواق ويف اكن من الواحض أأن البدل أأصبح غري قا 2010و حبلول أأبريل  ءيف البداية ببطي

 مليار يورو من الاحتاد الأورويب و صندوق النقد ادلويل لتغطية احتياجاهتا 45طلبت احلكومة اليواننية قرضا مبدئيا قدره  2010

 

  

                                                           
1 - eurostat .البياانت من أأكسفورد لالقتصاد 
 .6صالح السييس ، املرجع السابق، ص  - 2
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 BB+ليوانن اإىل وضع تصنيف ادليون الس يادية ل س تاندرة أأندبورز و بعد بضعة أأايم خفضت  2010املالية للجزء املتبقي من عام 

من أأمواهلم  %50-30أأو غري مرغوب فيه وسط خمالف من التخلف عن السداد ويف هذه احلاةل اكن املستمثرون عرضة للخسارة 

 .  1واخنفضت أأسواق الأسهم يف مجيع أأحناء العامل و معهل اليورو أأيضا ردا عىل ختفيضها

لتأأمني   من تدابري التقشف )مجموعة التقشف الثالثة يف غضون أأشهر(أأعلنت احلكومة اليواننية سلسةل 2010مايو 1ويف      

يني مما مليارات يورو )برانمج التلكيف الاقتصادي الأول( وقد قبل هذا برفض كبري من اليوانن  110قرض مدته س نوات بقمية 

ىل احتجاجات واسعة وأأعامل شغب واضطراابت اجامتعية يف مجيع أأحناء اليوانن.  أأدى اإ

ىل اليوانن قرض  نة الأطراف الثالثية اليت شلكهتا املفوضية الأوروبية و البنك املركزي الأورويب و صندوق النقد ادلويلقدمت جل  اإ

 .2011مليار يورو يف أأكتوبر  130انقاذ اثن بقمية 

عادلربانمج الكشف الاقتصادي الثاين و لكن مع أأن التنش يط مرشوط بتنفيذ مزيد من تدابري التقشف و ا       ة هيلكة تفاق اإ

 تاء ديسمرب ادليون ومن املفاجئ أأن رئيس الوزراء اليوانين جورج ابابندريو أأجاب لأول مرة عن هذه ادلعوة ابلإعالن عن اس تف 

ىل الرتاجع وسط ضغوط قوية من رشاكء الاحتاد الأورويب اذلين هددوا ب 2011 نقاذ اجلديدة لكنه أأضطر اإ وقف عىل خطة لإ

دريو بعد اس تقال اباب ن 2011نومفرب10يورو دلفع القرض اذلي حتتاجه اليوانن حبلول منتصف ديسمرب و يف مليارات  6التأأخر 

دا حلكومة احتاد اتفاق مع احلزب ادلميقراطي اجلديد و امجلعيات الأرثوذكيسة الشعبية لتعيني النائب لواكس ابابدميوس رئيسا جدي

زمة لمتهيد طريقة لقرض الإنقاذ الثاين.وطين مؤقت مع مسؤولية تنفيذ تدابري التقشف ل  لأ

مليار 24,7من  وقد ساعدت مجيع تدابري التقشف املنقذة اليوانن عىل خفض جعزها الأسايس أأي العجز احلايل قبل دفع الفوائد     

جاميل الناجت احمليل يف عام  %10,6ريورو ) ( يف عام من الناجت احمليل الإجاميل %2,4مليار ريورو فقط ) 5,2اإىل  2009من اإ

 2010عايم  وأأصبح أأسوأأ فقط يف 2009و لكن كأاثر جانبية سامهت أأيضا يف تفامق الركود اليوانين و اذلي بدأأ يف أأكتوبر  2011

                                                           
 .7محمود جاد هللا، مرجع السابق، ص- 1
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نتاج ا يف الس نة اليت انتجت فهي %9-6بنس بة  2011واكن اجاميل الناجت احمليل اليوانين أأسوأأ حيث اخنفض يف عام  2011و   الإ

 عام  %27رشكة يواننية )أأعىل نس بة  111000مع افالس  2005عن عام  %40, 28الصناعي املعدل املومسية اخنفاض نس بة 

يف 27,9اإىل مس توى قيايس بلغ  2008يف سبمترب  %7,5من قوهتم املومسية من  %40ونتيجة ذلكل فقد اليواننيون حوايل  (2010

اعرتف مسؤول يف  2012ويف فرباير  %33قدر ال ن أأن الرمق ارتفع بشلك حاد فوق اكن من امل 2011 27,7 %و  2009عام 

صندوق النقد ادلويل يتفاوض بشأأن تدابري التقشف اليواننية بأأن التخفيف املفرط فب التفاق يرض ابليوانن وتوقع صندوق النقد 

ىل تقلص فعيل بعد ، وأأدت ت2014حبلول عام  %5,5ادلويل أأن ينعكس الاقتصاد اليوانين بنس بة   06دابري التقشف القاس ية اإ

 .%171س نوات من الركود بنس بة 

مما لأثينا  ويرى بعض اخلرباء الاقتصاديني أأن أأفضل خيار لليوانن وبقية دول الاحتاد الأورويب س يكون هو "التخلف املنظم"  

عادة معلهتا الوطنية تدرجييا بسع  ر منخفض.ابلنسحاب يف وقت واحد من منطقة اليورو واإ

ن العواقب الاقتصادية والس ياس ية س تكون مدمرة وفقا لرشكة املالية اليااب   ذا اكنت اليوانن س تغادر اليورو فاإ نية نومورا للخروج واإ

ن يب ابريبا أأن تداعيات خروج اليوان %60س يؤدي اإىل ختفيض قمية  ن سوف من مداخلها وأأضاف حمللون يف البنك الفرنيس يب اإ

ىل أأكرث من من ال  %20متحوه  ىل اجاميل الناجت احمليل يف اليوانن اإ رسال التضخم  %200ناجت احمليل لليوانن وزايدة نس بة ادلين اإ واإ

ىل   .%50- %40يصل اإ

ليت ميكن أأن كام حذر أأوبس من التضخم املفرط، و تشغيل البنك وحىت "الانقالابت العسكرية" و احلرب الأهلية احملمتةل ا     

ىل تصيب بدل مغادر،قد   البنك يورو يف مطالبات ادليون ضد 100خترس البنوك املركزية الوطنية يف منطقة اليورو ما يصل اإ

 

                                                           
1 - http://www.nivestingreece.gov.gr/ default.asp؟pid =16 la 620-05-2012. 

 
 
 
 
 
 

http://www.nivestingreece.gov.gr/
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مليار  27البنك املركزي الأورويب و قد يكون عىل البنك الأملاين وحده أأن يلغي  TARGET2الوطين اليوانين من خالل نظام 

 هناية فرباير وبية و صندوق النقد ادلويل و البنك املركزي الأورويب يفيورو و ملنع حدوث ذكل وافقت الرتوياك التفوضية الأور

مليار يورو مرشوطا بتنفيذ حزمة تقشف قاس ية أأخرى من شأأهنا أأن تقلل من  130عىل تقدمي حزمة انقاذ اثنية بقمية  2012 

 .20141و 2013مليار يورو أأخر يف  10و 2012مليار يف  3 ,£3الانفاق اليوانين مبقدار 

ي بنفس احلكومة اليواننية مل تتخلف أأخريا عن ديوهنا اذلي اكن أأكرب ختفض يف التارخي من قبل حكومة أأ  2012مث يف مارس 

 ومشل ذكل الاقرتاض وقد اعترب ذكل "حداث انامتئيا" ودفع أأحصاب عقود مقايضة العجز الانامتيئ وفقا ذلكل 1918مقدار روس يا 

اكت التأأمني حىت يقبل أأحصاب احليازات اخلاصة من البنوك احلكومية اليواننية )البنوك ورشقانوان جديدا صادقت عليه احلكومة 

 وصناديق الاستامثر(.

ل جزئيا ويرجع ذكل جزئيا اإىل مالحظات صندوق النقد الأورويب قصرية الأج %53,5" مبادةل طوعية" مبعادةل الس ندات بنس بة 

لسابق(.ويه س نة ) بغض النظر عن النضج ا 30-11يف الس ندات اليواننية اجلديدة مع اخنفاض أأسعار الفائدة والنضج املطول اإىل 

مية اليواننية، مليار يورو من الس ندات احلكو  206أأكرب صفقة لإعادة هيلكة ادليون يف العامل من أأي وقت مىض  مما يؤثر عىل حنو 

ىل  350مليار يورو و تس ببت يف اخنفاض مس توى ادلين اليوانين من  107و بلغت قمية شطب ادليون   ليارم  240مليار يورو اإ

جاميل بنس بة من الناجت احمليل الإ  %117مع أأن عرب ادليون املتوقع ال ن يظهر جحم أأكرث اس تدامة يساوي  2012يورو ويف مارس  

 كومة اليواننيةاشرتت احل 2012املبني يف املذكرة املوقعة مع الرتوياك ويف ديسمرب  %120,5أأقل قليل من الهدف البالغ  2020عام 
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 .1سنتا عىل اليورو 33مليار دولر من س نداهتا مقابل  27مليار يورو ) 21

 

 

 

 

 

 

 

 .2)البياانت من اكسفور لالقتصاد(eurostatاملصدر:                             

لندن لالقتصاد أأن املاليني من دافعي الرضائب ل ينقذون ولكن املؤسسات ويقول النقاد مثل مدير الرصد الهيلين يف لكية   

نقاذ بني عايم 252املالية، ومن بني  ىل متويل اس تقرار العجز يف %10وجد 2015و 2010مليار يورو يف معلية الإ  فقط طريقة اإ

ىل  عادة متويل اخملزون القدمي من ديون احلكومة الانفاق العام عىل حساابت احلكومة اليواننية وذهب جزء كبري من البقية مبارشة اإ  اإ

اليواننية) اليت نشأأت أأساسا من جعز احلكومة العامة املرتفعة اليت  اكنت تدار يف الس نوات السابقة( و اليت اكنت حتتفظ هبا أأساسا 

نقا%80أأكرث من  LSEووفقا لـ 2009املصارف اخلاصة و صناديق التحول حبلول هناية عام  ذ سوف يعيد حتويل من حزمة الإ

 ادليون احلكومية اليواننية القدمية املس تحقة عىل ادلامئني من القطاع اخلاص ) وخاصة البنوك اخلاصة خارج اليوانن( ليحل حمهل 
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 جلديد من ادلامئنيديوان جديدة لدلامئني العامني برشوط أأكرث مالمئة أأي ادلفع من دامئهيا اخلاصني بدين جديد صادر عن مجموعهتا ا

 العامني املعروفني ابمس 

حدى ادلراسات أأن ادلين  ىل دافعي الرضائب الأورويب مذهل ووجدت اإ الرتوياك، واكن التحول يف اخلصوم من البنوك الأوروبية اإ

ىل تسهيالت القرض وادليون من الإحتاد الأورويب قد ارتفع من  ىل احلكومات الأجنبية مبا يف ذكل اليوانن اإ  %47,8العام لليوانن اإ

ىل     يف حني اخنفض التعرض  2011و سبمترب  2010مليار يورو ( بني يناير  132.77مليار يورو )  %180,5مليار يورو اإ

 80اإىل حوايل   2009مليار يورو يف عام 200املشرتك للمصارف الأجنبية للكياانت اليواننية) العامة و اخلاصة( من أأكرث من 

من ادليون اليواننية مس تحقة  %78، اكنت 2015واعتبارا من عام  2012ول منتصف فرباير مليار دولر( حبل 120-مليار يورو ) 

دارة و التكنولوجية فقط  مليار  %9,7ملؤسسات القطاع العام وخاصة الاحتاد الأورويب، وفقا دلراسة أأجرهتا املدرسة الأوروبية لالإ

ىل املزيان  %5يورو أأو أأقل من  نقاذ الأولني ذهب اإ ىل البنوك من راجمي الإ ية احلالية اليواننية يف حني أأن معظم الأموال ذهبت اإ

مليار دولر  31مليار دولر دولر و 57بلغت مطالبات فرنسا وأأملانيا اخلارجية جتاه اليوانن  2010الفرنس ية و الأملانية يف يونيو 

ولر وديون احلكومة اليواننية و الربتغالية و الإيرلندية مليار د 60الأملانية  1عىل التوايل، وبلغت قمية ادليون الأملانية دلى احلكومة

 اكن صندوق النقد  2010مليار دولر من ديون البنوك لهذه البدلان، وفقا لصحيفة مت ترسيهبا بتارخي مايو  151و الاس بانية و

ىل انقاذ البنوك الأوروبية  نقاذ اليوانين هيدف اإ ملانيا وانتقد عدد من معظمها من فرنسا وأأ  اخلاصة ادلويل يدرك متاما أأن برانمج الإ

دارة صندوق النقد ادلويل من الهند والربازيل والأرجنتني وروس يا   أأعضاء جملس اإ

ىل أأن ادليون اليواننية س تكون غري مس تدامة و لكن زمالهئا الفرنس يني و الأملان و الهولنديني  وسويرسا يف مذكرة داخلية مشريا اإ

 .2اننية أأو جعل البنوك اخلاصة تدفع هلمرفضوا ختفيض ادليون اليو
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ىل اس تحاةل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخاابت والانتصارات احملمتل من ق  2012يف منتصف مايو      بل حمو أأدت الأزمة اإ

ىل تكهنات جديدة يتعني عىل اليوانن مغادرة منطقة اليورو قريبا، وأأصبحت هذه الظاهرة تعرف ابمس  خروج» ماكحفة التقشف اإ

يونيو أأمال يف أأن تفي  17ولية، وقد أأعطى انتصار الميني الوسط الضيق يف انتخاابت اليوانن " وبدأأت حتمك سلوك السوق ادل 

 .1وتبقى يف منطقة اليورو االيوانن ابلزتاماهت

ةل زمنية طويةل وبسبب تأأخر اجلدول الزمين لالإصالح وتفامق الركود الاقتصادي طلبت احلكومة اجلديدة عىل الفور منح الرتوياك هم

عادة املزيانية اإىل وضع حمول ذاتيا و اليت اكنت يف الواقع مساوية لطلب  2017اإىل  2015من  زمة انقاذ حقبل أأن يطلب مهنا اإ

حزمة  2012واجه اليوانين يف نومفرب  2012نومفرب  2011مليار يورو من القروض الإضافية ويف 32,6بقمية  2016-2015للفرتة 

 2016-2013ذكل "اصالح سوق العمل" و "اخلطة املالية" متوسطة الأجل مليار يورو مبا يف  18,8تقشف جديدة بغلت قميهتا 

طاةل مدة اس تحقاق ادليون و تزو يد اليوانن بأأموال و يف املقابل اتفقت مجموعة اليورو يف اليوم التايل عىل خفض أأسعار الفائدة و اإ

ضافية تبلغ حنو  عادة رشاء ادليون وقد مسح هذا لدليو10اإ مليار  62الغة ن بأأن تتقاعد حنو نصف ادليون البمليار يورو لربانمج اإ

ن خيفض نس بة مليار يورو من ادليون ومن شأأن ذكل أأ  20يورو اليت تدين هبا أأثينا لدلائنني من القطاع اخلاص مما يتلقى حوايل 

جاميل الناجت احمليل يف اليوانن اإىل  ىل اإ فاق اكنت وبدون اتبعد عامني  %110وأأقل بكثري من  2020حبلول عام  % 124ادلين اإ

ىل  جاميل الناجت احمليل سرتتفع اإ ىل اإ  .2013يف عام  %188نس بة ادلين اإ
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ن حترير أأسواق العمل مما مسح لليوانن    بتضييق  ويقول تقرير خاص لصحيفة فاننشال اتميز عن مس تقبل الاحتاد الأورويب اإ

ضني، وقد حتقق تقريبا  خالل العامني املا %50الأخرى بنس بة  الفجوة يف القدرة عىل املنافسة مع بدلان منطقة اليورو اجلنوبية

جيايب.  ذكل من خالل ختفيض الأجور عىل الرمغ من الرشاكت قد ردت بشلك اإ

ابلإصالح، و التحدي الأكرب لليوانن هو  تتباطيئويظهر افتتاح الأسواق املنتجات و اخلدمات صعوبة لأن جامعات املصاحل    

ية مع جزء كبري من الرضائب املقررة س نواي غري املدفوعة، وقال بول ثومسن مسؤول صندوق النقد ادلويل اإصالح الإدارة الرضيب 

نقاذ يف اليوانن " من الناحية الهيلكية" اليوانن أأكرث من منتصف الطريق هناك  .1اذلي يرأأس بعثة الإ

ىل عدم التأأهل يف عدة معا MSLأأعاد مقدم مؤرش الأسهم  2013ويف يونيو    ىل تصنيف اليوانن كدوةل انش ئة مشري اإ يري اإ

ىل الأسواق.  للوصول اإ

صداره بشلك مس تقل من قبل املفوضي   نقاذ املايل اذلي مت اإ ة وكشف لك من أأحدث التقارير مراجعة حساابت برانمج الإ

نقاذ املايل املقررة التنفيذ أأنه حىت بعد حتويل أأموا 2014الأوروبية وصندوق النقد ادلويل يف يونيو  لاكمل جملموعة ال خطة الإ

ورو يف عام مليار ي 0و 2015مليار يورو يف عام    12,3و 2014مليار يورو يف عام  5,6 2012التعديالت املتفق علهيا يف عام 

ىل أأن تغطهيا الأقراض الإضايف اذلي تقدمه2016 ما اإ سواق رأأس احلكومة من أأ  ، و س تحتاج جفوات المتويل اجلديدة للتوقعات اإ

نفاق ختفيضات يف الإيرادات أأو زايدة يف جحم اخلص ضافية من خالل الإ  خصة.املال اخلاص أأو أأن توهجها حتسينات مالية اإ

جاميل الن 2012وبسبب حتسن النظرة اإىل الاقتصاد اليوانين مع عودة الفائض الهيلكي احلكويم يف عام  اجت احمليل احلقيقي وعودة منو اإ

 2014الل ، واكن من املمكن للحكومة اليواننية العودة اإىل سوق الس ندات خ2015واخنفاض معدل البطاةل يف عام  2014ام يف ع

 يورو من  مليار 6.1هبدف حتويل اكمل جفوات التحويل الإضافية اجلديدة مع رأأس املال اخلاص الإضايف حيث مت اس تالم مجموعة 
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توقفة لعام و تعزتم احلكومة اليواننية ال ن تغطية جفوة التحويل امل  2014س نوات يف عام بيع س ندات ملدة ثالثة س نوات و مخس 

ضافية لس ندات ملدة بيع س نوات و عرش س نوات يف عام  2015  .2015مع مبيعات اإ

عادة حساب الأرقام الإجاميل الناجت احمليل الفصلية املعدةل مومسيا لالقتصاد اليوانين أأهنا تعرضت ل  ثالثة ركود ممتزية وكشفت أ خر اإ

 .1يف اضطراابت الأزمة املالية العاملية

  أأرابع(.2) املدة = 2007حىت الربع  2007الربع الثالث 

  لهيا بأأهنا جزء من الركود  4) املدة= 2009حىت الربع الأول من عام  2008الربع الثاين  قتصادي(.الاأأرابع و اليت يسار اإ

  لهيا بأأهنا اجلزء من منطقة ال  18) املدة =2013حىت الربع الرابع  2009الربع الثالث  يورو(.ربع س نة و اليت يشار اإ

جيابيا يف  ا اإىل جنب مع وعودت المنو الاقتصادي جنب 2014الأرابع الثالثة الأوىل من عام  لك منشهدت اليوانن منو اقتصاداي اإ

جاميل الناجتفائض املزيانية الهيلكي القامئ حاليا يف احلكومة العامة وبناءا الأساس لن  ىل اإ  س بة ادلين اإ

ماكنيةس تصري اليوانن احمليل لبدء اخنفاض كبري يف الس نوات املقبةل مما   الوصول الاكمل  " مس تدامة لدليون" وتس تعيد ابلاكمل اإ

ن العديد فاإ  2015، يف حني يتوقع أأن تنهتيي أأزمة احلكومة و ادليون اليواننية رمسيا يف عام 2015للأسواق الإقراض اخلاصة يف عام 

حقة وخالل النصف من تداعياهتا السلبية )مثل ارتفاع معدل البطاةل( من املتوقع أأن يمت الشعور هبا خالل العديد من الس نوات الال

 تفاوضت احلكومة اليواننية مرة أأخرى مع الرتوياك. 2014الثاين من عام 

نقاذ يف منطقة اليورو واملقررة  واكنت املفاوضات هذه املرة حول كيفية الامتثال ملتطلبات الربامج لضامن تعطيل دفع أأخر خلطة الإ

نقاذ  املتبقي للفرتة  2014يف ديسمرب   2015لية لعام عند حساب تأأثريا املزيانية املا 2016-2015وحول حتديث حممتل لربامج الإ

 اخلطة املالية "اليواننية اكن هناك خالف مع حساابت احلكومة اليواننية تبني أأهنا امتثلت متاما للأهداف  اليت قدمهتا احلكومة
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 2,5 تغطهيا ملأأن احلساابت الرتوياك اكنت أأقل تفاؤل و أأعادت جفوة حتويليه  املتفق علهيا يف احلني 2016-2013منتصف املدة  

ضافية. و بيامن أأصدرت احلكومة اليواننية عىل أأن حساابهتا اك بليون يورو) مطلوب  نت أأكرث أأن تكون مشغوةل بتدابري تقشف اإ

هنا قدمت مرشوع قانون املزيانية املالية يف  ديسمرب و من املقرر أأن جتمتع مجموعة اليورو  7دقة من احلساابت اليت قدمهتا الرتوياك فاإ

ديسمرب ) اذلي س ينرش يف نفس اليوم( و التعديالت احملمتةل عىل  08نقاذ اليوانين يف و تنافس الاس تعراض احملدث لربانمج الإ 

نقاذ  2016-2015الربامج املتبقي للفرتة  هناء برامج الإ واكنت هناك شائعات يف الصحافة بأأن احلكومة اليواننية اقرتحت عىل الفور اإ

عادة  11ليحل حمل  2016-2015قد ادلويل للفرتة املايل اذلي مت التفاق عليه سابقا و املتواصل لصندوق الن مليار يورو و أأموال اإ

ئامتن  (HFSF)الرساملية املرصفية غري املس تخدمة اليت حيتفظ هبا حاليا صندوق الاس تقرار العاملي اليوانين نشاء خط اإ اإىل جانب اإ

صادر عن أألية  (ECCL)خدم أأداة ( صادر عن أ ةل الاس تقرار الأوروبية و كثريا ما تس تECCLجديد للأوضاع املعزرة )

اكإجراء احرتازي للمتابعة عندما خترج ادلوةل من برامج اخلاص ابلنقاذ  (ECCL)الاس تقرار الأوروبية و كثريا ما تس تخدم أأداة 

ذا حتققت الظروف مالية واقتصادية  حارة ولكن مع الأثر الإجيايب اذلي ساعد عىل ل اإ هتدئة  الس يادي حيث ل تمت معليات النقل اإ

 الأسواق املالية فاإن وجود هذه ال لية الإضافية لضامن النسخ الاحتياطي جيعل البيئة أأكرث أأمنا للمستمثرين.

وقد اس تعيض عن التوقعات الاقتصادية الإجيابية لليوانن عىل أأساس عودة منو الناجت احمليل الإجاميل احلقيقي املعدل مومسيا خالل   

 .2014بركود رابع جديدا بدأأ يف الربع الرابع من  2014قام الأرابع الثالثة الأوىل من 

لهيا الربمل ان وقد مت تقيمي هذا الركود الرابع اجلديد عىل نطاق واسع ابعتباره متصال مبارشة ابلنتخاابت الربملانية املبكرة اليت دعا اإ

نقاذ  اتفاقزا( ترفض  قبول احرتام رشوط و تشكيل حكومة بقيادة ائتالف اليسار الرادياكيل )سريي 2014اليوانين ديسمرب  الإ

ىل تعليق مجيع املساعدات املتبقية املقررة لليوانن يف اطار  احلايل، وقد أأدى عدم اليقني الس يايس املزتايد لها  س يتبعه الرتوياك اإ

ىل أأن تقبل احلكومة اليواننية رشوط ادلفع املرشوطة اليت مت التفاوض بشأأهنا ساب قا أأو ميكن أأن تتوصل بدل من برانجمها احلايل اإ

ىل اتفاق مقبول من جانب بعض الأطراف اجلديدة رشوط حمدثة مع دائيهنا العامني.  ذكل اإ

ىل اخنفاض أأسعار الأسهم فر بورصة أأثينا يف حني ارتفعت أأسعار الفائدة للحكومة   وقد تسبب اخلالف املايل اليوانين مما أأدى اإ

 ت مرة أأخرى مما جيعلها اليت يتغذر الوصول لها مكصدر متويل بديل.اليواننية يف الإقراض اخلاص مس تواي
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بغض احملاولت الهنائية ملواهجة خطر التخلف عن السداد واخلروج احملمتل من  2015وقد واهجت احلكومة اليواننية يف مايو  

لزتام هبا من أأجل تفعيل معلية النقل من منطقة اليورو وذكل لتسوية اتفاق مع الرتوياك بشأأن بعض الرشوط املعدةل لليوانن لال

نقاذ اجملمدة يف برانجمها احلايل  .1أأموال الإ

ىل اليوانن) اذلي م06وقد منحت مجموعة اليورو مؤخرا متديد ا فنيا ملدة  نقاذ املايل احلايل اإ ن املتقرر أأن تنهتيي أأشهر لربانمج الإ

لغاء  لزمين لس تكامل املفاوضات و تنفيذ التدابري املرشوطة( و هو ما يفي الإطارات ا2015صالحيته حبلول هناية يونيو لحقا لإ

نقاذ املتبقية ال ن قصري جدا . التوقعات يه أأن اليوانن ابلإضافة الرتوياك الرشط لتقدمي اليوانن )  البدء يف املفاوضات  ومعلية الإ

عادة التأأهيل، الت نشاء برامج املتابعة س يكون الانهتاء بنجاح من اإ  فاوض عىل الربامج احلايل.حول( اإ

 الربتغال

                               

 

 

 

 

 

 

 .2البياانت من أ كسفورد لالقتصاد() eurostatاملصدر:                                     

  

                                                           

 .16صالح السييس، املرجع السابق ، ص- 1

2 - eurostat البياانت من أ كسفورد لالقتصاد. 
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فقد مسحت الربتغال ابنزلق كبري يف الأشغال العامة اليت تديرها ادلوةل و تضخم  ووفقا لتقرير صادر عن دايريونو تيش ياس   

.وأأدت س ياسات 2010و 1974الإدارة العليا و ماكفأ ت املوظفني الرئيس يني والأجور يف الفرتة الواقعة بني ثورة القرنفل يف عايم 

دارة الئامتن احملفوف ابخملاطر وخلق ادلين التعيني ادلامئة اإىل زايدة عدد املوظفني العمومني الزائدين عن احل اجة و قد اس تيئت اإ

العام و الصناديق الإنشائية  والتعاكس ية ما يقرب من أأربعة عقود عندما عطلت الأزمة العاملية الأسواق و الاقتصاد العاملي جنبا 

احدة من الاقتصادايت الأوىل لالستسالم اإىل جنب مع أأزمة الرهون العقارية الأمريكية وأأزمة منطقة اليورو واكنت الربتغال و 

 وتأأثرت بعدم تسديد.

خفضت واكةل موديز للمستمثرين تصنيف الس ندات الس يادية يف الربتغال مما أأدى اإىل زايدة الضغط  2010يف صيف عام           

مليار يورو من حزمة انقاذ  78طلبت الربتغال مبلغا قدره  2011عىل الس ندات احلكومية الربتغالية و يف النصف الأول من عام 

نقاذ الأورويب يف حماوةل لتحقيق الاس تقرار يف احلاةل العامة.  صندوق النقد ادلويل و الإ

من الناجت احمليل الإجاميل يف عام  %124من قبل الرتوياك اإىل ذروهتا يف حوايل  2012واكنت توقعات ديون الربتغال يف سبمترب    

 %118.5ويف السابق اكنت الرتوياك توقعت أأهنا سوف تصل اإىل ذروهتا عند  2014بعد عام تلهيا مسار هبوطي اثبت  2014

جاميل الناجت احمليل يف عام  و أأن يكون أأسوأأ قليال مما اكن ذلكل من الظروف   الاقتصادية الأسوأأ قليال أأعطت البالد  2013من اإ

اإىل  2013ناجت احمليل لتحريك الس نة املس هتدفة من اجاميل ال  %3س نة أأخرى لتخفيض جعز املزيانية اإىل مس توى أأقل من 

مع  2013ومن املتوقع أأيضا أأن يس متر الركود يف الاقتصاد حىت عام  %5لينهتيي عند  2012،وقد مت توقع جعز املوازنة لعام 2014

ىل المنو احلقيق 2013يف عام  %1و 2012يف عام  %13تراجع الناجت احمليل الإجاميل بنس بة  ، 2014ي الإجيايب يف عام تلهيا عودة اإ

ىل أأكرث من  اعتبارا من  %10.5لكنه اخنفض منذ ذكل احلني تدرجييا اإىل  2012حبلول هناية عام  %17وأأرتفع معدل البطاةل اإ

 .2016نومفرب 

ىل الأسواق املالية     ماكنية الوصول الاكمل اإ نقاذ املايل اكن مطلواب من الربتغال اس تعادة اإ ، 2013 حبلول سبمتربوكجزء من برامج الإ

ماكنية الوصول اجلزيئ اإىل  2012وقد مت أأختاذ اخلطوة الأوىل حنو هذا الهدف بنجاح يف أأكتوبر  عندما اس تطاع البدل اس تعادة اإ

 س نوات من املتوقع أأن تس تفيد من تدخالت البنك  10الأسواق من خالل بيع سلسةل س ندات ذات اس تحقاق اكمل مدته 
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يت أأعلنت اس تعدادها لتنفيذ دمع موسع يف شلك بغض هبدف ختفيض أأسعار الفائدة احلكومية اإىل مس توايت املركزي الأورويب ال

بعد أأن خفضت   %17.3س نوات حيث بلغت  10بلغت ذروة الفائدة احلكومية الربتغالية ملدة  2012يناير  30مس تدامة، ويف 

لهيا أأيضا ابمس " غري مرغوب فهيا"( و حىت ديسمرب  ) ةواكلت التضيق الئامتين احلكويم اإىل "درجة غري استامثري  2012يشار اإ

ىل أأكرث من النصف اإىل  فقط، وقد حتققت عائدات انحجة لسوق الإقراض طويل الأجل من خالل اصدار سلسةل  %7اخنفض اإ

صدار سلسةل واس تفادت ادلوةل الوصول الاكمل لالإقراض عندما جنحت يف ا 2013س نوات يف يناير  5س ندات اس تحقاق ملدة 

 .2013مايو  7س نوات يف 10س ندات اس تحقاق 

وطبقا لتقرير فاينشال اتميز اخلاص حول مس تقبل الاحتاد الأورويب فاإن احلكومة الربتغالية " حققت تقدما يف اصالح ترشيعات   

زتامات املفاوضة العمل و خفضت مدفوعات التكرار الشخصية السابقة أأكرث من النصف و حترير أأحصاب العمل الأصغر من ال

و  2009مليار برامج انقاذ، و ابلإضافة اإىل ذكل اخنفضت تاكليف وحدة العمل منذ عام 78امجلاعية و مجيع مكوانت الربتغال 

 حترير ممارسات العمل و جيري حاليا ترش يد الرتاخيص الصناعية.
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 .1) البياانت من أأكسفورد لالقتصاد( EUROSTATاملصدر:       

 

 

 

EUROSTAT  البياانت من أأكسفورد لالقتصاد 

ىل         واكن دلى اس بانيا مس توى منخفض نسبيا من ادليون بني الاقتصادايت املتقدمة قبل الأزمة، واكن ادلين العام ابلنس بة اإ

نقطة من أأملانيا وفرنسا أأو الولايت املتحدة الأمريكية وأأكرث من  20فقط أأي أأقل من  %2016،60الناجت احمليل الإجاميل يف عام 

وايرلندا و اليوانن وقد مت جتنب ادليون اإىل حد كثري من خالل الإيرادات الرضيبية من فقاعة الإساكن مما  نقطة من ايطاليا 60

 ادليون وعندما انفجرت الفقاعة انفقت اس بانيا مبالغ كبرية من ساعد عىل استيعاب عقد من الزايدة يف الانفاق احلكويم دون ترامك

نقاذ املرصيف و يف عام  مليار يورو السابقة دلمع البنك  4.5مليار عىل رأأس  19حصل بنكيا عىل انقاذ بقمية  2012املال عىل الإ

 وأأساليب احملاس بة املشكوك فهيا خسائر مرصفية مقنعة.

ىل أأشار املن 2012وخالل سبمترب    ىل أأن البنوك الاس بانية حتتاج اإ ميار دولر أأمرييك( لرأأس مال  77مليار يورو ) 59ظمون اإ

ضايف لتعويض اخلسائر النامجة عن الاستامثرات العقارية.  اإ

                                                           
 
1   - EUROSTAT البياانت من أأكسفورد لالقتصاد. 
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نقاذ املايل للبنك والإنكامش الاقتصادي اإىل زايدة مس توايت العجز وادليون يف البدل وأأدت اإىل خفض        وقد أأدت معليات الإ

أأصدرت  2011كبري يف تصنيفه الئامتين وبقية بناء، الثقة يف الأسواق املالية بدأأت احلكومة يف تطبيق تدابري التقشف ويف عام 

 .12020قانوان يف الكونغرس للموافقة عىل تعديل لدلس تور الوطين و الإقلميي حبلول عام 

رى اس تثناءات ن الناجت احمليل الإجاميل عىل الرمغ من أأنه س يجم % 60وينص التعديل عىل أأن ادلين العام ل ميكن أأن يتجاوز   

ليورو) ايف حاةل حدوث اكرثة طبيعية أأو ركود اقتصادي أأو حالت طوارئ أأخرى، وابعتبارها واحدة من أأكرب اقتصادات منطقة 

وليني حتت ضغط اص للمراقبني ادلأأكرب من اليوانن و الربتغال و ايرلندا جممتعني فاإن حاةل الاقتصاد الاس باين تشلك مصدر قلق خ

مات الاس بانية من الولايت املتحدة الأمريكية و صندوق النقد ادلويل و دول أأوروبية أأخرى و املفوضية الأوروبية و جنحت احلكو 

 .2013يف عام  %7,1اإىل  2009من الناجت احمليل الإجاميل يف عام    %11,2يف هناية املطاف يف خفض العجز من 

نيا ملدة أأصبح اس بانيا مصدر قلق رئييس ملنطقة اليورو عندما وصلت الفائدة عىل س ندات اس با 2012ذكل يف يونيو  ومع      

ىل مجموعة اليورو يف  %7س نوات اإىل مس توى  10 ىل أأسواق الس ندات وأأدى ذكل اإ  2012يونيو  09واهجت صعوبة يف الوصول اإ

 رو.مليار يو  100ملنح اس بانيا حزمة دمع مايل تصل اإىل 

ىل املصارف الاس بانية و لكن سيمت حتويلها اإىل صندوق اس باين مملوك للحكومة و       كون مسؤول يولن تذهب الأموال مبارشة اإ

عادة الرساملية املرصفية للأزمة ) ضافية يف اFROBعن اجراء معليات اإ حلساب الوطين ( و ابلتايل سيمت احتساهبا كديون س يادية اإ

عادة هيلكة البنك 2012وقعات الاقتصادية يف يونيو لإس بانيا، و أأبرزت الت دت التوقعات حيث وع املركزي احلاجة اإىل حزمة دمع اإ

ىل  %1,7مبعدل منو سليب قدره  بنك املركزي قام ال  2012و اس مترار تراجع أأسعار املساكن، ويف سبمترب  %25و ارتفعت البطاةل اإ

زاةل بعض الضغوط من اس بانيا عىل الأسواق املالية عندما أأعلن عن خطة رشاء الس ندات غري احملدودة و اليت سيمت  الأورويب ابإ

ذا اكنت اس بانيا س توقع عىل حزمة انقاذ مالية جديدة مع   مة الس يادية ى دقيق مل تتعرض اس بانيا لأز ويبق EFSF/FSMالبدئ هبا اإ

                                                           
1 - Centre for economic policy research, sprim and furo Area september 13-14, 2011 p.5. 
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عادة رساملية البن 2012يف عام وك و مل تشمل حيث أأن حزمة ادلمع املايل اليت تلقهتا من الإدارة السلمية بيئيا خصصت لصندوق اإ

 ادلمع املايل للحكومة نفسها.

ذا  2012ووفقا لأخر حتليل للقدرة عىل حتمل ادليون اذلي نرشته املفوضية الأوروبية يف أأكتوبر     ن التوقعات املالية لإس بانيا اإ فاإ

احلايل للبدل س يؤدي اإىل وصل  EDPافرتضت أأن البدل س تلزتم مبسار ضبط أأوضاع املالية العامة و الأهداف احملددة يف برانمج 

تلهيا الرتاجع يف الس نوات الالحقة أأما فامي يتعلق ابلعجز  2018يف  %110جت احمليل للحد الأقىص عند نس بة ادلين الإجاميل النا

املطلوب مبوجب التفاق املايل  %0,5الهيلكي فقد وعدت التوقعات نفسها بأأهنا ستنخفض تدرجييا ليتوافق مع احلد الأدىن ملس توى 

 %27بنس بة  اين من البطاةلأأن اس بانيا اكنت تع  عىل الرمغ من 2027/2022يف 

تعهدت احلكومة احملافظ ماراينو راجو ابلإرساع ابلإصالحات وفقا لتقرير  2013يف عام   %1,4و اخنفض الاقتصاد بنس بة 

ن مدريد تس تعرض اإصالحاهتا يف السوق العمل و املعاشات التقاعدية  فاينانشال اتميز اخلاص عن مس تقبل الاحتاد الأورويب، اإ

 ة هذا العام  بتحرير املنظمة بشلك كبري و لكن اس بانيا تس تفيد من حتسني القدرة التنافس ية لتاكليف احلالية.ووعدت بهناي

ذا بدأأ الئامتن يتدفق مرة أأخرى ميكن أأن " –ويقول أأريك تشاين كبري الاقتصاديني يف أأكسا:"مل يفقدوا حصة سوق التصدير   اإ

 تفاجئنا اس بانيا".

س تعادة ثقة املستمثرين الأجانب يف البدل خرجت اس بانيا رمسي 2014يناير  23ويف   نقاذ التابعة لالحتاد الأورويب  ا من أ ليةنظرا اإ الإ

س بانيا اإىل  2016و مس توى النقد ادلويل و حبلول هناية أأكتوبر  %18,9اخنفض معدل البطاقة يف اإ
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 : أ ليات معاجلة الأزمة يف الاحتاد الأورويبالثاينالفصل 

ودول العامل عىل  ليورواختذ الاحتاد الأورويب عدة أ ليات ملعاجلة هذه الأزمة اليت أأصبحت تشلك عائقا أأو مشلك يف اقتصاداي منطقة ا      

جياد حلول  حد سواء،  لهذه الأزمة.ولهذا ركزت املنطقة الأوروبية عىل اإ

 املبحث الثاين: معاجلة الأزمة يف الإحتاد الأورويب:

 ملعاجلة هذه ادليون الس يادية اليت مست الاقتصاد الأورويب.قام الاحتاد الأورويب بعدة وسائل و أ ليات 

 املطلب الأول: تدابري الطوارئ يف الإحتاد الأورويب:

 (.EFSFمرفق الاس تقرار املايل الأورويب )

نشاء مرفق الاس تقرار املايل الأورويب و هو صك قانوين الأعضاء يف الإحتاد  27وافقت ادلول الـ 2010مايو  9يف  الأورويب عىل اإ

ىل احلفاظ عىل الاس تقرار املايل يف أأورواب من خالل تقدمي املساعدات املالية دلول منطقة اليورو  اليت تواجه صعوابت و هيدف اإ

صدار س ندات أأو أأدوات دن أأخرى يف السوق بدمع من املكتب الأملاين لإدارة ادليون مجلع  ميكن لصندوق الاستامثر الأورويب اإ

ىل بدلان منطقة اليورو يف مشألك مالية أأو أأعادة رمسةل البنوك أأو رشاء ادليون الس يادية  .1الأموال للأزمة لتقدمي قروض اإ

فوع للبنك اثت الس ندات بضامانت تقدم ادلول الأعضاء يف منطقة اليورو هبا يتناسب مع حصهتا يف رأأس املال املدوتدمع انبعا

ن قدرة الإقراض البالغة   قة اليورومليار يورو للمنشأأة مضمونة ومتاكفئة من قبل حكومات دول منط 440املركزي الأورويب. واإ

ىل   عىل الأموال اليت  مليار يورو من ال لية الأوروبية لتحقيق الاس تقرار املايل اعامتدا 60وميكن امجلع بيهنام وبني قروض تصل اإ

لحصول عىل لمليار يورو من صندوق النقد ادلويل 250مجعهتا املفوضية الأوروبية ابس تخدام مزيانية الاحتاد الأورويب كضامن و

 مليار يورو. 750ش بكة أأمان مالية تصل اإىل 

 

                                                           
 .40، ص 2015، هيمث يوسف عويضة الأزمات املالية و الاقتصادية وانعاكساهتا الإقلميية، الطبقة الأوىل، دار وائل للطباعة و النرش و التوزيع، الأردن - 1

 

 

 



  أ ليات معاجلة الأزمة يف الاحتاد الأورويب                    الثاين                                      ل ــصــــالف

26 
 

 

مليارات يورو من مخس س نوات يف قضاايه املرجعية 5جامتعي الأورويب س ندات بقمية وأأصدر صندوق الضامن الا

ت س يادية ميار يورو، وميثل هذا املبلغ رمقا قياس يا لأي س ندا 44.5وجذب كتاب طلب مببلغ  2011يناير  25الافتتاحية 

ل منفصةل ( ويه مركبة حتويEFSMايل )مليار يورو أأكرث من ال لية الأوروبية لتحقيق الاس مترار امل 24.5يف أأورواب و 

 .2011مليارات يورو يف الأس بوع الأول من يناير  5اتبعة لالحتاد الأورويب بقمية 

اتفقت وزراء  مالية ادلول الأعضاء عىل توس يع نطاق صندوق الضامن املايل الأورويب عن طريق  2011نومفرب  29ويف 

ىل  نشاء الشهادات ميكن أأن تضمن ما يصل اإ من القضااي اجلديدة من حكومات منطقة اليورو و املضطربة وأأنشاء  %30اإ

أأدوات استامثرية من شأأهنا أأن تعزز قوة اإطالق قوات الأمن املالية  الأوروبية للتدخل يف املرحةل الإبتدائية وأأسواق 

نقاد املايل عىل رشاحئ عىل مدى عدة س ن وات واكنت مرشوطا الس ندات الثانوية، وقد أأجريت معليات حتويل أأموال الإ

جراءات ضبط أأوضاع املالية العامة و الإصالحات الهيلكية و خصخصة  بتنفيذ احلكومات يف وقت واحد مجموعة من اإ

عادة رمسةل البنوك و حلها نشاء أأموال املزيد من اإ  .1الأصول العامة و اإ

 الاس تقبال من قبل الأسواق احلالية:

نشاء الصندوق وخفق املرفق اخملاوف م       ن انتشارات  أأزمة وارتفعت الأسهم يف مجيع أأحناء العامل بعد أأن أأعلن الإحتاد الأورويب اإ

ىل أأعىل مس توى يف س نة يف س نة أأو أأكرث، وحقق اليورو أأكرب مكسب ىل ارتفاع بعض الأسهم اإ  18هل يف  ادليون اليواننية مما أأدى اإ

ىل أأدىن مس توى هل يف  شهرا، قبل أأن ينخفض ناديق س نوات بعد أأسوع. وبعد فرتة  وجزية من ارتفاع اليورو مرة أأخرى حيث ص  4اإ

 لإعالن.التحوط و التجارة قصرية الأجل الأخرى تثري مواقف قصرية و حتمل الصفقات ابلعمةل وارتفعت أأسعار السلع أأيضا بعد ا

ىل أأعىل مس توى هل يف تسعة أأش      هر كام اخنفضت املبادلت الافرتاضية، أأغلق مؤرش وارتفع سعر ليورو اإ

 

 

                                                           
 .41املرجع السابق، ص- 1



  أ ليات معاجلة الأزمة يف الاحتاد الأورويب                    الثاين                                      ل ــصــــالف

27 
 

 

نقاذ، ويفرس التفاق عىل أأنه يسمح للبنك املركزي  %30فيكس حنو  بعد ارتفاع أأس بوعي قيايس يف الأس بوع السابق اذلي دفع الإ

يبدئ رشاء ادلين احلكويم من السوق الثانوية واذلي من املتوقع أأن خيفض عائدات الس ندات، ونتيجة ذلكل اخنفضت عوائد الس ندات 

ىل  %10اليواننية بشلك حاد من أأكرث من  نقاذ الأورويب %5ما يزيد قليال عن اإ  .1واخنفضت عائدات الس ندات الأس يوية أأيضا مع الإ

 :اس تخدام أأموال مرفق الاس تقرار املايل الأورويب

ل الأموال بعد أأن يقدم بدل ما طلبا للمساعدة و اعتبارا من هناية يوليو      مت تفعيهل  2012ول يرسل صندوق الضامن الاجامتعي اإ

نقاذ اليت بلغت قميهتا  17.7مول الصندوق  2010ة و يف نومفرب مرات خمتلف ن يورو يف بليو 67.5بليون يورو من مجموعة حزمة الإ

يرلندا أأما البايق فقد أأعرب من بدلان أأوروبية فردية، و املفوضية الأوروبية و صندوق النقد ادلويل و يف مايو  سامهت بثلث  2011اإ

نقاذ الثانية لليوانن، مت حتويل القرض اإىل صندوق الضامن مليار 78حزمة الربتغال البالغة  املايل الأورويب و  يورو و كجزء من خطة الإ

ىل  130مليار يورو ) 164اذلي بلغ  ، و يف 2014مليار جنيه من تسهيالت القروض طوال عام  34.4مليار حزمة جديدة ابلإضافة اإ

ىل وافق وزراء املالية الأوروبية عىل ا 2012يوليو  20 ورو و للمصاريف مليار ي100لرشحية الأوىل من خطة انقاذ جزئية تصل قميهتا اإ

 مليار يورو يف قوة النفوذ ابلرافعة. 444مليار يورو أأو ما يعادل  148مع  EFSFالإس بانية، وهذا برتك 

نقاذ ادلامئ عىل أأن يمت ذكل يف غضون بضعة أأشهر ابلت 2013ومن املقرر أأن تنهتيي فرتة الصندوق يف عام        وازن مع برامج متويل الإ

مليار يورو واذلي يطلق عليه أ لية الاس تقرار الأوروبية اليت ستبدأأ معلها حالها تصادق علهيا ادلول الأعضاء اليت  500اذلي تبلغ قميته 

 .2من الالزتامات الرأأساملية %90متثل 

يطاليا و مخس أأعضا AAAن تصنيف خفضت س تاندرد أ ندبورز من فرنسا و المنسا م 2012يناير  13يف    س بانيا و اإ ء و خفضت اإ

ىل  AAAأ خرين و بعد فرتة وجزية خفضت رشكة  س تاندر أ ندبورز أأيضا صندوق المتويل الإنامتيئ من   . +AAاإ

                                                           
 .1عويضة ، مرجع السابق، ص هيمث يوسف   - 1
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 الأوروبية لتحقيق الاس تقرار املايل: ال لية :  الثايناملطلب  

ل يف حالت ( وهو برامج للمتويEFSMأأنشأأ الإحتاد الأورويب ال لية الأوروبية لتحقيق الاس تقرار املايل ) 2011يناير  05ويف   

د الأورويب كضامن. و املفوضية الأوروبية ابس تخدام مزيانية الإحتا وتضمهنا املالية  يف الأسواقالطوارئ يعمتد عىل الأموال اليت جتمع 

ىل احلفاظ عىل الاس تقرار املايل يف أأورويب من خالل تقدمي املساعدة املالية ل هو  دلول الأعضاء يعمل حتت اإرشاف اللجنة و هيدف اإ

قتصادية، و يسكل صندوق اللجنة اذلي يدمعه مجيع أأعضاء الإحتاد الأورويب البالغ ع عضوا  27دده يف الإحتاد الأورويب يف صعوبة اإ

 موديز و س تاندرد أ ندبورز. ومؤسسة من قبل واكةل فيتش  AAAمليار يورو و تصنيفه  60سلطة مجع ما يصل اإىل 

طار دليل سوق الإمارات للأوراق املالية وضع الاحتاد الأورويب بنجاح يف أأسواق رأأس املال س ندات بقمية  مليارات يورو  5ويف اإ

وكام هو حلال مع  %2.59لرمس رضيبة رأأس املال الأجنيب بنس بة كجزء من حزمة ادلمع املايل املتفق علهيا لإيرلندا بتلكفة اقرتاض 

نقاذ ادلامئ اذلي مت اطالقه يف سبمترب  دارة الأصول املالية بربانمج الإ  . 20121صندوق الضامن الاجامتعي الأورويب مت استبدال دليل اإ

 اتفاقية بروكسل وما بعدها:

الس يادية  بدلان يف بروكسل و اتفقوا عىل شطب ادليون 17رو البالغ عددها اجمتع زعامء بدلان منطقة اليو  2011أأكتوبر  26ويف  

ليت حتتفظ هبا تريليون يورو( يف الأموال الكفاةل ا 1أأي بزايدة أأربعة أأضعاف )حنو  %50اليواننية اليت حتتفظ هبا املصارف بنس بة 

لزايم قدره  من الالزتامات  احلرضي داخل الإحتاد الأورويب و مجموعة لرأأس املال %9أأورواب ومرفق الاس تقرار املايل وزايدة مس توى اإ

يطاليا لختاذ تدابري للحد من ديهنا الوطين، كام مت التعهد مببلغ  خفيف  من اخلسائر اليت مليار يورو يف " تعزيز الئامتن " للت  35من اإ

لأوقات من " التدابري الاس تثنائية يف ا قد تتعرض لها البنوك الأوروبية، ووصف خوس يه مانويل ابروسو احلزمة بأأهنا مجموعة

 الاس تثنائية".

                                                           
براهمي السقا، ما يه ادليون الس يادية، مقال متوفر عىل املوقع الألكرتوين  - 1  .ahpleleta.argaam.comمحمد اإ
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جراء اس تثناء حىت يكون 13وقد مت قبول اجملموعة يف   الشعب اليوانين  أأكتوبر عندما أأعلن رئيس الوزراء اليوانين جورج اباب ندريو اإ

وانين املوعود بشأأن اباب ندريو الاس تفتاء الي حسب رئيس 2011نومفرب  3اللكمة الهنائية بشأأن الإنقاذ مما يزجع الأسواق املالية، ويف 

نقاذ.  حزمة الإ

ىل أأن بعض البنوك الأوروبية عىل الأقل حافظت ع 2011يف أأواخر عام    ىل معدلت أأشار لندون توماس يف حصيفة نيويورك اتميز اإ

أأس املال ر ن مطلواب منه حتسني نسب توزيع أأرابح عالية ومل حتصل أأي مهنا عىل خض رأأس املال من حكومهتا حىت يف الوقت اذلي اك

خصايئ يف احلا لت الركود يف ونقلت توماس عن ريتشارد كو وهو خبري اقتصادي مقره الياابن خبري يف الأزمة املرصفية يف البالد و اإ

ىل رفع رأأس مج تضطر املزيانية العمومية قائال: "ل أأعتقد أأن الأوروبيني يفهمون الأاثر املرتتبة عىل أأزمة مرصفية نظامية عندما   يع البنوك اإ

ن مل يكن الإكتئاب... جيب أأن يكون التدخل  املال يف نفس الوقت فاإن النتيجة س تكون حىت البنوك الضعيفة و الركود الطويل. اإ

 .1احلكويم هو املالذ الأول ولس املالذ الأخري

ىل الأسهم هنا اقال أأحد احملللني:" نظر ال ن البنوك جتد صعوبة أأكرب يف مجع  وبعيدا عن اصدار الأسهم و حتويل ادليون اإ لأموال فاإ

ل احمللل ستتحرك بشلك أأرسع خلفض القروض و تفرخي الأصول اخملتلفة" يف الوقت اذلي تعمل فيه عىل حتسني نسب رأأس املال . وقا

ىل الاكتئا ن هذا الرتاجع الأخري يف املزيانية العمومية " ميكن أأن يؤدي اإ  ب".اإ

 واكن اخنفاض الانقراض ظرفا يف الوقت احلارض يف أأزمة متعمقة يف متويل ابلسلع الأساس ية يف أأورواب الغربية. 

نقاذ الثانية:  التفاق الهنايئ عىل حزمة الإ

الرشوط الهنائية  المتويل ادلويل عىل وافقت مجموعة اليورو مع صندوق النقد ادلويل و معهد 2012فرباير  20-21يف اجامتع ماراثون يف 

نقاذ الثانية بقمية  ىل  %50مليار يورو و اتفق املقرضون عىل زايدة السعر الأمسى من  130حلزمة الإ ول الأعضاء وواقفت د %50.3اإ

ضايف لأسعار الفائدة يف مرفق القروض اليواننية بأأثر رجعي اإىل مس توى   اس فوق طة أأسنق 150يف الاحتاد الأورويب عىل ختفيض اإ
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نية يف حمفظهتا يوربيو و عالوة عىل ذكل تلزتم حكومات ادلول الأعضاء اليت حتتفظ فهيا البنوك املركزية حاليا بس ندات حكومية يوان

ىل ما بني  ىل اليوانن ملفا مساواي ل يت دخل اإىل خفض ديون اليوانن اإ   %117الاستامثرية بأأن تنقل اإ

ىل ما بني  2020ل عام من اجاميل الناجت حبلو  %120.5و جامل يبقي أأن يؤدي ذكل اإىل خفض ديون اليوانن اإ  %117واإ

جاميل الناجت احمليل حبلول  %120.5و   .12020من اإ

 البنك املركزي الأورويب:

 

             

 

 

 

    

 

ىل احلد من التقلب يف الأسواق   املالية وحتسني الس يوةل.واختذ البنك املركزي الأورويب سلسةل من التدابري الرامية اإ

 اختدت الإجراءات التالية: 2010ويف مايو 

ىل  عىل  2012مليار يورو يف فرباير  219.5وبدأأت معليات السوق املفتوحة لرشاء الس ندات ادلين احلكومية واخلاصة، ووصلت اإ

لوين دي غروت هناك "حدالرمغ من أأهنا اس توعبت يف نفس المكية من الس يوةل ملنح ارتفاع التضخم. ووفقا لقتصاد   رابو ينك اإ

                                                           
1 -NPR-Michael lennis-now financial grisis created a New Third World. 
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  مليار يورو ميكن للبنك املركزي الأورويب تقيميه. 300طبيعي" قدره 

 .أأعادت تنش يط خطوط معادةل ادلولر بدمع من الاحتياطي الفدرايل 

 واجلديدة  غريت س ياس هتا فامي يتعلق ابلتصنيف الاس تثنايئ الالزم لودائع القروض وقبول كضامن مجيع أأدوات ادلين القامئة

 الصادرة أأو املضمونة من قبل احلكومة اليواننية بغض النظر عن التصنيف الئامتين للبالد.

فيه  واختذت هذه اخلطوة بعض الضغوط عىل الس ندات احلكومية اليواننية اليت اكنت قد خفضت توا اإىل وضع غري املرغوب

 املال.مما جيعل من الصعب عىل احلكومة مجع الأموال يف أأسواق رأأس 

 1قدم البنك املركزي الأورويب والاحتياطي الفدرايل الأمرييك واملصارف املركزية يف كندا والياابن وبريطانيا 2011نومفرب  30ويف  

ضافية من أأجل رعاية أأزمة ادليون ودمع الاقتصاد احلقي  قي ووافقت البنوك والبنك الوطين السويرسي للأسواق املالية العاملية س يوةل اإ

اتفقت أأيضا . و 2011ديسمرب  5نقطة أأساس لتصبح انفذة املنقول يف  50املركزية عىل خفض تلكفة مقايضة العمالت ابدلولر مبقدار 

 البعض بس يوةل وفرية للتأأكد من أأن البنوك التجارية تبقى سائةل بعجالت أ خرى.عىل تزويد بعضها 

سعار وهيدف تعزيز الانتعاش يف اقتصاد منطقة اليورو من خالل خفض أأسعار الفائدة للرشاكت خفض البنك املركزي الأورويب أأ 

ت ، كام تس بب2013يف نومفرب  %0,25ره ليصل اإىل مس توى اترخيي منخفض قد 2013-2012الفائدة املرصفية يف عدة خطوات يف 

اليورو  معدلت الاقرتاض املنخفضة اليورو اإىل الاخنفاض فامي يتعلق ابلعجالت الأخرى وهو يؤمل أأن يعزز الصادرات من منطقة

ىل  ري لتحفزي باختذ البنك املركزي الأورويب مرة أأخرى تدا 2014يف مايو  %0.5ومزيد من املساعدات الانتعاش مع تراجع التضخم اإ

 .2014فقط خالل الربع الأول من عام  %02اقتصاد منطقة اليورو اذلي جنا بنس بة 

 والانتعاش أأو التضخم جدا يشجع عند النقدية مما تسبب يف اخنفاض يف املشرتايت.    

نظر اإىل واكن ي  %0-10ووضع سعر الفائدة عىل الودائع عند  %0,15يونيو وخفض البنك املركزي سعر الفائدة الرئييس اإىل  5يف   

 اسع من و هذه اخلطوة الأخرية عىل وجه اخلصوص عىل أأهنا خطوة جزئية وغري عادية حيث مل حيامك سعر الفائدة السليب عىل نطاق 

                                                           
 .6املرجع  السابق، ص  - 1

 

 



  أ ليات معاجلة الأزمة يف الاحتاد الأورويب                    الثاين                                      ل ــصــــالف

32 
 

 

س نوات بسعر رخيص وعادة يكون  04قبل. وابلإضافة اإىل ذكل أأعلن البنك املركزي الأورويب أأنه س يقدم قروض طويةل الأجل مدهتا 

ذا اكنت البنوك املقرتضة تس تويف رشوطا صارمة مصممة أأن تنهتيي الأموال  املعدل أأساسا لالقرتاض بني عش ية وحضاها ولكن فقط اإ

يف أأيدي الرشاكت التجارية بدل من اس تخداهما عىل سبيل املثال لرشاء س ندات حكومية منخفضة اخملاطر، وبشلك جامعي هتدف 

 ة اليورو جلعل التصدير أأكرث قابلية لالس مترار وزايدة الإقراض احلقيقي.التحراكت اإىل جتنيب الانكامش وختفيض قمي

الأملاين عىل سبيل املثال  DAXوقد ردت أأسواق الأسهم بقوة عىل ختفيضات أأسعار الفائدة من البنك املركزي الأورويب مفؤرش  

ىل أأدىن مس توى هل منذ جسل رمقا قياس يا يف اليوم اذلي أأعلنت فيه الأسعار اجلديدة. ويف الوقت نفسه ا   4خنفض اليورو لفرتة وجزية اإ

أأشهر مقابل ادلولر، ومع ذكل نظرا لطبيعة مل يس بق لها مثيل من سعر الفائدة السلبية و الأاثر عىل املدى الطويل من التدابري 

ىل أأن البنك املركزي اكن عىل اس    تعداد للقيام بلك ما يلزم لستبدال التحفزي من الصعب التنبؤ هبا و أأاثر رئيس البنك ماريو درايج اإ

اقتصادايت منطقة اليورو مشريا اإىل " هل انهتينا؟" اجلواب هو ل" و أ ريس الأساس لإعادة رشاء الس ندات عىل نطاق واسع الفكرة 

 املعروفة ابمس التيسري المكي.

 :اس تقالت

اةل من جملس حمافظي البنك املركزي الأورويب يف عام أأصبح يورغن س تارك اثين أأملاين بعد أ كسل وبري لالس تق 2011يف سبمترب  

. وبري هو الرئيس السابق لينك دويتشه بوندس يانك واكن  يعتقد مرة واحدة أأنه من املرحج أأن يكون  خلفا جان لكود تريش يه  2011

بنك املركزي الأورويب رئيسا للينك واكن لك من هو وسرتك قد اس تقال من منصبه بسبب " التعاسة مع مشرتايت الس ندات من ال 

و اليت يقول النقاد أأهنا تعوض " اس تقاللية البنك" واكن س تارك هو " أأكرث أأعضاء جملس احلكامء صدمة" عندما اس تقال مت استبدال 

ويرب خبلفه اليوندس بانك جيزن ويدمان يف حني تويل بيرت برايت البلجييك منصب س تارك الأصيل متجها لقسم الاقتصادي يف البنك 

 ركزي الأورويب.امل
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عادة المتويل طويةل الأجل     :(LTRO)معلية اإ

عاما  13خي اليورو أأكرب  خطء  الئامتن يف النظام  املرصيف الأورويب يف اتر بدأأ البنك املركزية  الأورويب 2011ديسمرب  22يف      

عادة المتويل الطويةل الأجل أأقرضت   03مدهتا  مرصفا لفرتة طويةل بشلك اس تثنايئ 523مليار يورو اإىل  489ويف اطار العمليات اإ

عادة المتويل السابقة نضجت  بنوك شهرا وقد  اس تغلت ال  12و6س نوات و  03بعد س نوات مبعدل واحد يف املائة فقط و معليات اإ

ىل  يطاليا و اس بانيا أأكرب مبلغ ليصل اإ  مليار يورو. 325يف اليوانن و ايرلندا واإ

رو من ادليون مليار يو  200وهبذه الطريقة حاول البنك املركزي  الأورويب التأأكد من أأن البنوك دلهيا ما يكفي من النقد لسداد   

 ن أأزمة أأ و يف الوقت نفسه الاس مترار يف التشغيل و الإقراض للرشاكت حبيث  2012الثالثة الأوىل من عام  املس تحقة يف الأشهر

ا خيفف بشلك ممالإئامتن ل ختتنق المنو الاقتصادي كام أأعرب عن أأمهل يف أأن تس تخدم البنوك بعض الأموال لرشاء الس ندات احلكومية 

رو مع منطقة اليو  800وتوفري  LTRO2عقد البنك املركزي الأورويب مزاد اثين  2012فرباير  29فعال من أأزمة ادليون بعض يف 

طار مزاد فرباير  %529,5مزيد من القروض   يار يورو مل  529,5 مليار يور يف القروض الرخيصة ، وبلغ صايف الاقرتاض اجلديد يف اإ

 (MRO+3M& 6MLTROS )البنك املركزي الأورويب   مليار يورو أأقرتاض 256مليار يورو من أأصل ما مجموعة  313حوايل 

ىل نظام النقل الربي الطويل املدى. 215مت نقل   مليار يورو اإ

يطاليا  365وقد حل الأقراض من البنك املركزي الأورويب حمل الأقراض فامي بني البنوك وتبلغ قمية اس بانيا        مليار يورو ومتكل اإ

 .1مليار يورو عىل الودائع 275ك املركزي الأورويب وأأملانيا دلهيا مليار يورو من القروض من البن 281

 

                                                           
يف منظمة املؤمتر الإساليم، جمةل التعاون الاقتصادي يف بيت  أأواكر غولر انعاكسات اصدار العمةل الأوروبية املوحدة " اليورو" عىل الاقتصادايت البدلان أأ العضاء - 1

 ادلول الإسالمية.
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عادة تنظمي النظام املرصيف الأورويب:     اإ

صبح هجة وضع البنك املركزي الأورويب مع زعامء أأوروبيني أأخرى خطط للمرصف املركزي الأورويب ليك ي  2012يونيو  16ويف      

خرى تعزز النحو أأ تنظميية مرصفية وأأن يشلك برانجما للتأأمني عىل الودائع لزايدة الربامج الوطنية و اقرتحت أأيضا اإصالحات اقتصادية 

 و العامةل يف أأورواب.

 : (OMTS)املعامالت النقدية الرصحية 

ض العائد أأعلن البنك املركزي  الأورويب تقدمي دمع مايل اإضايف يف شلك بعض معليات رشاء الس ندات اليت ختف 2012سبمترب يف   

نقاذ حكويم ذي س يادة من صندوق التحويل و الأمن الفدا أأو  الإدارة   يئابلنس بة مجليع بدلان منطقة اليورو اليت تشارك يف برانمج اإ

ذا اكن هناك مادام يعاين من عائدات  الس ندا ت املؤثرة عند السلمية بيئيا، و ميكن  بالد منطقة اليورو أأن يس تفيدوا من الربامج اإ

ذا اكن ا ىل الأسواق وفقط اإ لبدل ل مس توايت مفرطة، ولكن فقط يف وقت من الزمن حيث متكل البالد أأو يس تعيد الأصول الاكمل اإ

 بدل من الربانمج  (، فالبدلان اليت تتلقى براجما وقائياMOMتوافق مع مجيع الرشوط الواردة يف اتفاق مذكرة التفامه املوقعة )يزال ي 

ىل الأسواق ومن مث فهيي مؤهةل للحصول عىل ادلمع ال  ماكنية الوصول  الاكمل اإ تقدم من انقاد س يادي س تحصل حبمك تعريفها عىل اإ

ذا اكنت تعاين أأيضا من أأسعار الفائدة الشديدة عىل س نداهتا احلكومية، وفهيا يتعلق ابلبدلان اليت تلقى  OMTرشكة نقاذ س يادية ) اإ اإ

هنا من انحية أأخرى غري مؤهةل حمصول عىل دمع  -اليوانن -ايرلندا ىل OMTاس بانيا( فاإ  الأسواق و قبل أأن تس تعيد الوصول الاكمل اإ

ل بع  نقاذ املقررة. وعىل الرمغ من عدم وجود أأي برامج من نوع اليت عادة ما حتدث اإ عىل اس تعداد  OMTد أأن تلقت أأخر خطة الإ

اخملطط لها من البنك املركزي الأورويب و بدأأت  (OMT)للبدئ يف سبمترب أأو أأكتوبر أأخذت الأسواق املالية عىل الفور علام بربامج 

الأجل و طويةل الأجل يف مجيع البدلان الأوروبية اليت اكنت تعاين سابقا من ببطء يف السعر يف اخنفاض يف أأسعار الفائدة قصرية 

ضافية ملواهجة الس يوةل اجملمدة و معدلت الإهجاد الشديدة  OMLSمس توايت الفائدة املرتفعة حيث اعتربت  ماكنية احتياطية اإ مبثابة اإ

 .1ة الأسواقوجمرد معرفة وجودها احملمتل يف املس تقبل القريب جدا ساعدت عىل هتدئ

                                                           
 .11املرجع السابق، ص - 1
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 (:ESMأ لية الاس تقرار الأورويب )املطلب الثالث :

نقاذ الأورويب املؤقت وال لية الأورو    نقاذ ادلامئ لنجاح صندوق الإ بية لتحقيق الاس تقرار أ لية الاس تقرار الأورويب هو برامج متويل الإ

 ن مس تورية الاحتادية يف أأملانيا الرشقية و لكن اكن لبد من تأأجيهل حىت بعد أأن أأكدت احملمكة ادل 2012املايل يوليو 

نقاذ ادلامئ حزي النقاد ابلنس بة اإىل 20112سبمترب  12التدابري يف    ، وأأصبح انفذا 2012سبمترب  27موقعا يف  16، دخل الصندوق الإ

متام معلية التصديق علهيا. 2012أأكتوبر  04يف اس توائيا يف   بعد اإ

نشاء، أ   2010ديسمرب  16ويف   لية دامئة وافق اجمللس الأورويب عىل تعديل خطب ملعاهدة لش بونة يف الاحتاد الأورويب للسامح ابإ

نقاذ هبا يف ذكل فرض عقوابت أأقوى، يف مارس  تأأكيدات  ووافق الربملان الأورويب عىل تعديل املعاهدة بعد احلصول عىل 2011الإ

ن ابأأن املفوضية الأوروبية بد دارة الإدارة السلمية بيئيا. اإ لإدارة السلمية بيئيا ل من دول الاحتاد الأورويب س تلعب دورا مركزاي يف اإ

 منظمة حكومية دولية مبوجب القانون ادلويل العام ويه تقع يف دكسمبورغ.

رتابط بأأمكهل و ل النظام املايل املوهذه ال ةل مبثابة جدار حامية مايل" و بدل من التخلف عن السداد من جانب بدل واحد من خال  

دارة  ميكن ل لية اجلدار النازي أأن تضمن حامية ادلول املصوبة و النظم املرصفية من خالل ضامن بعض أأو لك الالزتامات مث ميكن اإ

 الافرتايض مع احلد من العدوى املالية.

 التفاق املايل الأورويب:

جراء تلقايئ لفرض عقوابت يف  بدأأ   2011يف مارس   ىل اس تقامة القواعد ابعامتد اإ اإصالح جديد مليثاق الاس تقرار و المنو هبدف اإ

ما العجز بنس بة  ىل  %60أأو قواعد ادلين بنس بة  %3حاةل اخلرق اإ وحبلول هناية العام ذهبت أأملانيا و فرنسا  وبعض ادلول الأخرى اإ

نشاء احتاد مايل يف مجيع  أأحناء منطقة اليورو مع قواعد مالية صارمة و قابةل للتنفيذ و العقوابت التلقائية املضمنة يف  الأمام و تعهدت ابإ
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بدلان  6يف منطقة اليورو و 17يف اجامتع اجمللس الأورويب اتفق مجيع الأعضاء الـ 2011ديسمرب  09معاهدات الاحتاد الأورويب و يف 

 قرتاض مع فرض عقوابت عىل البدلان اليت تنهتك احلدود.تتطلع اإىل الانضامم  عىل الانفاق احلكويم  و الا

لهيا ، رهن ابلتصويت الربملاين و س تدخل  املعاهدة حزي النفاذ يف    ذا صدق علهيا  2013يناير   01أأيضا لالنضامم اإ عضوا من  12اإ

 منطقة اليورو يف ذكل الوقت.

واكن قادة الاحتاد الأورويب يف الأصل خيططون لتغيري معاهدات الإحتاد الأورويب القامئة ولكن هذا مت خطره من قبل رئيس الوزراء  

فيد اكمريون اذلي طالب ابستبعاد لندن من الأنظمة املالية املس تقبلية مبا يف ذكل رضيبة املعامالت املالية املقرتحة لالحتاد الربيطاين دي 

ليه، دفيد اكمريون  26الأورويب . و حبلول هناية اليوم  بدأأ عىل اخلطة و ترك اململكة املتحدة البدل الوحيد اذلي ل يرغب الانضامم اإ

حق أأن عامه فشل يف تأأمني ضامانت للمملكة املتحدة و اكن رفض بريطانيا أأن تكون جزءا من التفاق املايل محلاية اعرتف يف وقت ل

ىل أأن رئيس  اليورو مبثابة رفض حبمك الأمر الواقع لالخنراط يف أأي تنقيح جذري ملعاهدة لشؤونه وخلص جون رينتول من "املس تغلني اإ

وزراء اكن قد فعل كفعل اكمريون"
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 الفصل الثالث:              

 أأزمة ادليون الس يادية يف اليوانن       

 و انعاكساهتا عىل دول             

 منطقة اليورو             
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 اليوانن وانعاكساهتا عىل دول منطقة اليوروأأزمة ادليون الس يادية يف  الفصل الثالث:

 تواجه اليوانن مس توايت مرتفعة من ادلين، ويه أأول من دق نقوس اخلطر اجتاه أأزمة ادليون يف منطقة اليورو

تؤدي ضغوطها املزتايدة اإىل عواقب  أأورويب فقدد نقدي  دوميكن القول أأن أأزمة اليوانن تعد من أأكرب حتدايت احتا

انعاكساهتا عىل  كك الوحدة النقدية، ذلا سيمت يف هذا الفصل دراسة الأزمة اليوانن وتطورها من مثوخمية هتدد بتف

 اليورو و احللول املقرتحة احتواء الأزمة. دول منطقة

 : أأزمة ادليون الس يادية يف اليواننالثالثاملبحث 

يف البدلان املتقدمة وخاصة يف منطقة اليورو، اإىل  2009جذور أأزمة ادلين الس يادي، اليت برزت جليا يف س نة  تعود       

ثرها  2007/2008الأزمة املالية العاملية  اخلطورة واليت اكنت أأبرزها أأزمة ادليون الس يادية متفاوتة  هزات ارتداديةخلفت عىل اإ

ابت هيدد كياان ديون يف العامل، فقد  10من بني أأخطر  2012يف اليوانن، حيث صنف ادلين الس يادي اليوانين لس نة 

فيه بذاته " الاحتاد الاقتصادي و النقد الأورويب " و اس تدعت نقاشات هامة من حكومات ادلول الأعضاء  اقتصاداي قامئا 

لكفة اندماهجم يف الوحدة النقدية مع بروز نظرة ابلغة السلبية حتوي الكثري من التشكيك يف جدوى الاحتاد و مس تقبل حول 

 مسار الاندماج القاري.

 :ومؤرشاته الرئيس يةاملطلب الأول: واقع الاقتصاد اليوانين 

لبد أأن ل أأزمة اليوانن يوقبل التعرف عىل تفص  الأكرث ترضرا ابلأزمة، ويه ادلوةلتعد اليوانن مفجر أأزمة ادليون الأوروبية    

 .ومؤرشاته الرئيس يةالتطرق اإىل طبيعة الاقتصاد اليوانين 

 الفرع الأول: واقع الاقتصاد اليوانين 

 كيلومرت مربعا. 131,957وتبلغ مساحهتا اليوانن عىل أأقىص اجلزء اجلنويب املمتد عىل شواطئ ش به جزيرة البلقان، تقع امجلهورية   

جيه أأرايض حني مع لك من أألبانيا و مقدونيا و بلغاراي اإىل هجة الشامل، يف  لها حدود حتدها تركيا من الرشق. تغمر مياه حبر اإ

، أأما من هجة الغرب فأأرايض اليوانن تقع وسط مياه البحر الأيويب. هذان البحران هام يف الواقع اخلليجان اليوانن من هجة  الرشق

 من اليوانن أأرضا مركزية حتتل ماكان بني مفرتق الطرق املؤدية اإىل لك من   جيعل وهو مامتفرعان عن البحر الأبيض املتوسط 
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لف ادلاينة املس يحية أ  وسرتاتيجيا ابلغ الأمهية. تش متل اليوانن عىل أأكرث من ثالثة أأورواب وأ س يا و افريقيا و جيعل مهنا موقعا جي

 .1و الألبانيون و املقدونيون الأتراكالأرثوذكس ية. أأما الأقليات املعرتف هبا يف اليوانن فهيي: 

مليار دولر و يف حده الأدىن  343مليون نسمة، أأما الناجت احمليل الإجاميل فيبلغ يف حده الأعىل 11,4يبلغ عدد الساكن     

 .2دولر 30681مليار دولر، وعىل هذا الأساس يبلغ دخل الفرد الس نوي حنو  339,2

، حيث احتل 3ول الأوروبيةواقتصاد اليوانن ميثل واحدا من اقتصادايت اليورو الأقل منوا و الأضعف تطورا مقارنة ببقية ادل  

من حيث تعادل القوة الرشائية، تبعا للبياانت املقدمة من طرف صندوق  33من حيث الناجت الإجاميل احمليل و الـ 27املرتبة 

 ، ويقوم اقتصاد اليوانن عىل دعامئ أأساس ية و يه:20084النقد ادلويل لعام 

نتاج تس يطر الرشكة العامة للكهرابءقطاع النفط و الطاقة:  .1 ة املودلة يف من الطاق %85,6يف اليوانن، وقد أأنتجت  ةالطاق عىل اإ

وانن حوايل مليار كيلو واط ساعي، و تنتج الي 622711حنو  2009وقد بلغ انتاج الكهرابء يف اليوانن عام  2009اليوانن عام 

 .2009برميل يوميا  414400حنو فامي يبلغ الاس هتالك اليويم للنفط يف اليوانن  2010برميل من النفط يوميا  5000

جاميل القوة العامة  %12من الناجت احمليل لليوانن وتشغل  %3,3تسامه الزراعة بنحو القطاع الزراعي و الرثوة السمكية:  .2 من اإ

نتاج أألف طن و حتتل املرتبة الثانية يف اإ  183,8اليوانن يه أأكرب منتج للقطن يف الإحتاد الأورويب  2010ابليوانن و حبسب عام 

أألف  11بني دول الاحتاد يف انتاج التني أألف طن، كام حتتل املرتبة الثالثة  147,5طن و الزيتون  أألف229,5لك من الأرز 

ىل كوهنا رابع أأكرب منتج للتبغ يف الاحتاد الأورويب  14طن و الطامطم  ضافة اإ  .5أألف طن 22مليون طن اإ

ناعات اليواننية من الأيدي العامةل. ومن أأمه الص  %19حنو  ويش تغل هبامن الناجت احمليل الإجاميل اليوانين،  %20: تشلك لصناعةا .3

 ت.واملالبس الأمسدة الأحذية وتصنيع املواد الغذائية واملنسوجا ،والسجائر، املواد الكمييائية، والامسنتالكحول 

                                                           
1 - Studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/20101119105227202416.htm,23-4-2017. 
 

 .155،ص 2012الإسالم، الطبعة الأوىل، دار الفكر اجلامعي، الإسكندرية،رمزي محمود، الأزمات املالية و الاقتصادية يف ضوء الرأأساملية و  - 2
الأزمات،  رديف مصطفى، اإسامعيل مراد، أأزمة اليوانن وتداعياهتا عىل دول منطقة اليورو، ملتقى ادلويل الثاين حول: واقع التكتالت الاقتصادية زمن- 3

 اجلزائر. -املركز اجلامعي ابلوادي ، 2011فيفري  27و 26يويم 
4 -http://www.maerefa.org/14-11-2016. 
5 -  http ;//ar.wikipedia.org/wiki , 14-11-2016. 

http://www.maerefa.org/
http://www.maerefa.org/
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 مدينيت أأثينا وتصنيع اليوانن أأيضا الأملنيوم و احلديد، والبرت و كمييائيات ، الورق والأدوية و املطاط و ترتكز املصانع يف

يطاليا و أأملانيا، فرنسا و اململكة املتحدة.   و صالونيك. أأكرب الرشاكء التجاريني لليوانن مه: اإ

ة اكلتبغ اذلي حيتل القامئة وهو من أأحسن أأنواع التبغ يف العامل، يأأيت بعده صادرات اليوانن من املنتجات الزراعيمعظم  التجارة: .4

النبيذ و هو ذو شهرة واسعة، وكذكل الزيتون وزيت الزيتون .أأما الواردات فتأأيت احلبوب يف مقدمهتا ،وكذكل املواد اخلام اكلقطن 

 . 1و الصوف و الأرز و الفحم و املواد املعدنية الأخرى الرضورية للصناعة

من الناجت احمليل  % 18,3مليون ساحئ س نواي، ويسهم قطاع الس ياحة بنس بة  16عن  جتذب اليوانن ما يزيد قطاع الس ياحة: .5

نفاق الساحئ يف اليوانن  2009س نة  %19لتصبح  2008الإجاميل س نة  دولر مما جيعل اليوانن ابملرتبة العارشة  1,073و يقدر اإ

من مجموع قوة العمل يف  %19وظيفة و هو ما يشلك  840000عامليا. و يبلغ عدد الوظائف املرتبطة ابلس ياحة ابليوانن حوايل 

 .2البالد

 الفرع الثاين: سامت الاقتصاد اليوانين:

جامل      :3التاليةأأمه س اميت الاقتصاد اليوانين يف النقاط ميكن اإ

  تعود اليواننيون عىل العيش فوق طاقة خمولهتم. والتبذير والغالء حيثتمتزي املعيشة يف اليوانن ابلإرساف 

  ىل  يل الإجاميل.من الناجت احمل %40اقتصاد اليوانن صغري نسبيا ابملقاييس الأوروبية يعاين من تضخم القطاع العام اذلي يصل اإ

  نتاجية وضعفتعاين املؤسسات يف اليوانن العديد من املشألك مهنا اخنفاض مس توايت الكفاءة تخطيط كبري يف جمال ال  والإ

ية كام معظم هذه اليوانين مع الاقتصاد العاملي اذلي يتسم ابدليناميك  الاسرتاتيجي طويل الأمد الأمر اذلي صعب اندماج الاقتصاد

 تعرضها لضاقة مالية شديدة يف أأوقات الأزمات. املؤسسات من اس تدانة مفرطة قد

                                                           
1 - www.marefa.org, 14-11-2016. 

2 -.2/11/2016http://en.wikipdia.org/wiki/Economy of Greece, 22:30,  

 
، التداعيات النامجة عىل عاملية أأزمة الرهن العقاري )أأزمة منطقة اليورو منوذجا( املتلقي الثاين حول الأزمة الاقتصادية العاملية رشيف غياط، سهام بوفلفل - 3

 .15،ص 2013ماي  19/20الراهنة وتأأثريها عىل اقتصادايت شامل افريقيا، لكية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التس يري، جامعة تبسة، أأايم 
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  مومسية شديدة التقلب. والس ياحة ويه طاقاتصادرات اليوانن تعمتد بشلك كبري عىل قطاع املنسوجات 

  اللكية خاصة يف املالية العامة اليت انطلقت  يف الس ياسات الاقتصادية ومشألك حادةيعاين الاقتصاد اليوانين من ضعف التنافس ية

 ا بذور أأزمة اليوانن املالية الاقتصادية.مهن

  ن الناجت احمليل لليوانن ل يشلك أأكرث من من الناجت  %13من الناجت القويم ملنطقة اليورو، لكن العجز يف اليوانن يشلك  %3اإ

ل أأن مليار  400، متجاوزا جحم العجز اإىل حوايل احمليل وهذا ميثل مخسة أأضعاف ما هو مسموح به يف منطقة اليورو دولر، اإ

بل تالعبت يف السجالت  املوضوع، اليوانن تتحمل مسؤولية ذكل منذ اندلع الأزمة املالية العاملية فهيي مل تتعامل بشفافية مع

 املالية لإخفاء العجز يف مزيانيهتا.

 قدام البنك الأمرييك غودلمان ىل منطقة اليوروساكس عىل مساعدة اليوانن لإخفاء جحم ديوهنا احلقيقي حبجة الانضام اإ  م اإ

  منوا يف منطقة اليورو بأأمكلها و يرجع السبب يف هذا المنو  % 1,8ابملقارنة بنس بة  %4,2لوحظ أأن الطلب احمليل قد منا مبقدار

ىل جلوء اليوانن بأأمكلها و يرجع السبب يف هذا المنو الرسيع اإىل جلوء اليوانن اإىل الاقرتاض من اخلارج لمتويل مرشوعاهتالرسيع  ا اإ

التمنوية، دون أأن تتخذ التدابري الالزمة لضامن كفاية هيلك تدفقاهتا للوفاء بتكل القروض الأمر اذلي أأدى اإىل حدوث جعز يف 

 حساابهتا اجلارية.

 ابلإشارة أأن الأزمة املالية العاملية اكن لها تداعياهتا السلبية اخلطرية عىل الاقتصاد اليوانين لعامتد عىل القطاع اخلديم  و اجلدير

 والس يايح و اليت اكنت من القطاعات الشديدة التأأثر هبذه الأزمة.

 الفرع الثالث: املؤرشات الرئيس ية لالقتصاد اليوانين:

 يس ية لالقتصاد اليوانين يف النفط التالية:ميكن اجيار املؤرشات الرئ  

من الناجت احمليل الإجاميل  %40ميتكل اليوانن اقتصاد رأأساميل مع وجود القطاع العام اذلي يسامه حبوايل  :الناجت احمليل الإجاميل .1

يل و اعتربت اليوانن من الناجت احمليل الإجام %15أأما قطاع الس ياحة فيشلك دورا رئيس يا يف الاقتصاد اليوانين حيث سامه بـ

عاانت و مساعدات الاحتاد   من الناجت احمليل الإجاميل الس نوي وقد منا   %3,3 الأورويب اليت تقدر بــاملس تفيد الأكرب من اإ
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نفاق البنية التحتية ذات الصةل بدورة الألعاب الأ  2003/2007خالل  %4اليوانين مبا يقارب الاقتصاد  ىل اإ يف وملبية ، ويرجع ذكل اإ

نفاق الاس هتاليك، ويف ، 2004أأثينا  ىل الإئامتن اليت حافظت عىل مس توايت قياس ية من الإ  %2حققت اليوانن منوا مبعدل 2008واإ

بسبب الأزمة املالية العاملية،  2009من الاقتصادايت الرائدة يف منطقة اليورو، ولكن بعد ذكل شهد الاقتصاد ركودا يف عام واعترب 

يف عام  %2,3وتشديد رشوط الإئامتن و الفشل يف أأثينا ملعاجلة  العجز املتنايم يف املزيانية، حبيث انمكش الاقتصاد بنس بة 

 . 1 2012يف عام   %6، 2011 يف عام  6 ,%9 2010يف عام  3 ,2009،5%

ن الناجت احمليل لليوانن ل يشلك أأكرث من  :املزيانية و ادلين احلكويم اليوانين .2 اليورو، متجاوزا جحم  من الناجت القويم ملنطقة %3اإ

لتايل امليار دولر و هنا التحدي يف تغطية ذكل العجز دون أأن يؤثر عىل منطقة اليورو، و الشلك  400العجز اإىل حوايل 

ىل ادلين العام الأورويب:  يوحض جحم ادلين العام اليوانين نس بة اإ

ىل الناجت احمليل الإجاميل ) (: جحم ادلين العام اليوانين1الشلك رمق )   ( مقارنة مع متوسط ادلين العام الأورويب.2010-1999نس بة اإ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .127ص  طبين مرمي، مرجع س بق ذكره، - 1
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ن اليوانن تتحمل مسؤولية يف ذكل منذ  العاملية، فهيي مل تتعامل بشفافية مع املوضوع بل تالعبت يف الأزمة املالية  اندلعوعليه فاإ

بأأن البالد جسلت جعزا نسبته  2009فقد أأفادت سلطات الإحصاء اليواننية يف  1ت املالية لإخفاء العجز يف مزيانيهتاالسجال

جاميل الناجت ادلاخيل  15,6% جاميل الناجت ادلاخيل أأي  %129,7مليار يورو و دينا نسبته  36,125من اإ من اإ

جاميل الناجت ادلاخيل، من  % 170,6و %9,4عىل التوايل  2011مليار، وقد بلغ العجز وادلين العام لليوانن يف 299,682قدر اإ

جاميل %9,1قدر جعز  2012ويف أأفريل  ، أأما ادلين  %9بـ 2011ادلاخيل و يه نس بة قريبة جدا من تقديرات مزيانية  من اإ

جاميل الناجت ادلاخيل يف حني ي %165,3العام فقدر  جاميل الناجت ادلاخيل يف  %120ن خيفض اإىل رتض أأ فمن اإ  2020من اإ

ل أأنه يف حبسب اتفاق املوقع مع تروياك، واصلت اليوانن بنجاح هجود خفض العجز وأأوفت بأأهداف الانضباط  04/02/2013اإ

جراء خفض جعز احلكومة العام بلغت نسبته  2012املايل احملددة لعام  وذكل عىل أأساس س نوي  %6,34و متكنت اليوانن من اإ

جاميل الناجت احمليل ، حبيث  أأنه وبدمع  %6,6نسبته  2010مليار يورو يف  12,9اإىل  2011مليار يورو يف عام  19,7من  من اإ

وصندوق النقد ادلويل، نفذت اليوانن برانمج اإصالح وتقشف جرئ وصعب تسبب يف أ مل يواننية بسبب  من الإحتاد الأورويب 

 و اجلدول املوايل يوحض ذلكل:2من الأزمة.ام للخروج زايدة البطاةل و الركود و لكنه همد الطريق أأم

 

 

 

 

                                                           
 .128 نفس املرجع السابق، ص - 1

 http://www.arabica.poeple.com.cn/31659/8121867.html،2012وزارة املالية، اليوانن بأأهداف خفض العجز خالل  - 2

27/05/2017. 

 

 

 

 

http://www.arabica.poeple.com.cn/31659/8121867.html
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 (.%)1992/2012(: املزيانية وادلين العمويم اليوانين 1اجلدول رمق )                            

 الس نة         

 البيان

92-06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 صايف الأقراض )+(

 أأو الاقرتاض 

 

-   

 

-13 ,3 

 

-14,9 

 

-12,9 

 

-10,1 

 

-6,4 

 

-4 

 9,3- 9,5- 10,5- 15,4- 9,8- 6,4- 6,5- املزيان احلكويم العام

 توازن املزيانية العامة

 معدل دوراي

-6,6 -7,5 -10,4 -14,9 -8,2 -6,1 -6,6 

 7,9- 7,4- 8,6- 14- 9,5- 7,3- - هيلكة املزيانية

جاميل ادلين احلكويم  166,1 157,7 142,8 127,1 110,7 105,4 97,7 اإ

 

  نتشار الأزماتااملصدر: بوصبيع صاحل رحمية، التكتالت الاقتصادية يف مزيان الأزمة العاملية دراسة يف العالقات الس ببية بني    

اجس تري يف ، مذكرة مقدمة لس تكامل متطلبات شهادة املالأورويبمضن التكتل  ن)دراسة حاةل اليوان والتكتل الاقتصادي       

كرة، بس خيرض،، جامعة محمد والتجارية وعلوم التس يريالعلوم الاقتصادية، ختصص اقتصاد دويل، لكية العلوم الاقتصادية 

 .144، ص2010/2011

تراجعت  فامي 2008و 2006رتة خالل الف %11,2الأسعار احلالية بنس بة : زادت الصادرات حسب التجارة اخلارجية لليوانن .3

كام تراجعت الواردات خالل عام . 2008مليار يورو يف 22,8مليار يورو من أأصل 19,2لتصل اإىل  2009النس بة يف عام 

جاميل اخلارجية )الواردات و الصادرات( يف اليوانن 1، مما يعين حمدودية التأأثري عىل املزيان التجاري. 2009 ىل  وبلغ اإ  76780اإ

 مليون  24100مليار يورو مقارنة مع  21,5، واخنفض العجز التجاري اإىل مس توايت أأقل بلغ 2012مليون يورو يف عام 

                                                           
1 -18/05/2017.http://www.invetingrrrce.gov.gr/default.asp?pid=16&la=6 
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لناجت من ا %14,2مليون يورو وهو ما ميثل  27,619بلغت القمية الإجاملية للصادرات  2012، يف عام 2011يورو يف عام  .4

ىل عاملني:  احمليل الإجاميل وترجع هذه الزايدة اإ

 .نتاج يف اليوانن  زايدة القدرة التنافس ية للمنتجات اليواننية نتيجة لخنفاض الأسعار وتلكفة عوامل الإ

 ىل اخلارج لتنقيب عن الأسواق جديدة بسبب الركود اذلي أأصاب الوسق احمللية  .توجه الرشاكت اليواننية اإ

 48417، أأما الواردات شهدت زايدة طفيفة من 2012يف عام  %4, 4حبث وصلت الصادرات الوينانية اإىل الاحتاد الأورويب 

. وفامي 20121يف عام  %46مليون يورو، وواردات من الاحتاد الأورويب بلغت حوايل  49161اإىل  2011مليون يورو يف عام 

 ييل تفصيل أأكرث للتبادل التجاري اليوانين:

 .(%) 1994 /2015(: التجارة اخلارجية لليوانن 2اجلدول رمق )                              

 الس نة       

 البيان

 العمةل مليار

 يورو

 2012لس نة 

 الناجت احمليل

 الإجاميل

 2012لس نة 

-94 

09 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 الصادرات

 ) سلع و خدمات(

 

 32,2 

 

27 

 

4,5 

 

5,2 

 

0,3 

 

-2,4 

 

2,5 

 

4,6 

 

5,5 

 واردات )سلع 

 وخدمات(

 

62,1 

 

32 

 

4,9 

 

-6,2 

 

-7,3 

 

-13,8 

 

-7,1 

 

-1,3 

 

2,7 

 0,3 0,1- 0,2 1,0- 0,6 1,8 0,0 - - املزيان التجاري

 مزيان احلساب

 اجلاري 

- - -16,2 -14,3 -14,0 -11,3 -9,6 -8,7 -8,2 

 .81املصدر: اندية بلروغي، مرجع س بق ذكره:                              

                                                           
 

 .128طبين مرمي، مرجع س بق ذكره، ص  - 1
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 (: صادرات وواردات اليوانن وأأمه الرشاكء التجاريني لليوانن.3اجلدول رمق )                      

 .129ص  املصدر: طبين مرمي، مرجع س بق ذكره،                              

 

 

 الواردات الصادرات

 الرشاكء الرئيس يني الرشاكء الرئيس يني

 النس بة املئوية البدل النس بة املئوية البدل

 %12 روس يا %11 تركيا

 %9 أأملانيا %8 ايطاليا

يطاليا %6 أأملانيا  %8 اإ

 %5 السعودية %6 بلغاراي

 %5 الصني %5 قربص 

 %5 هولندا %4 و.م.أأ 

 %4 فرنسا %3 اململكة املتحدة

 السلع املس توردة السلع املصدرة

 ماكئن املأأكولت و املرشوابت

 مركبات للنقل منتجات صناعية

 وقود منتجات نفطية

كاميئية منتجات كاميويةمنتجات   

 الغذاء /
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، وهذا معدل متوسط %7,6مس توايت منخفضة نسبيا  2008العامةل و معدل البطاةل يف اليوانن: بلغ معدل البطاةل حىت عام  .5

نتيجة لس ياسة  2010، وتزايد يف عام %9,4ارتفع حىت بلغ  2009اليورو، خالل عام مقارنة ابملعدلت املسجةل يف منطقة 

 1التقشف املايل.

كام أأدى ادلمع املايل اذلي حصلت عليه اليوانن من الاحتاد الأورويب و صندوق النقد ادلويل مل يكن دون مقابل فقد اكنت    

أأسها خفض الانفاق و خصخصة املؤسسات احلكومية و هذا يعين هناك رشوط قاس ية عىل احلكومة و الشعب اليوانين، وعىل ر 

ىل ارتفاع نسب البطاةل لتكون اليوانن  ترسحي العامل و غلق املؤسسات ورفع سن التقاعد ووقف التوظيف احلكويم، هذا ما أأدى اإ

مارس  %7, 15وذكل ابرتفاع كبري مقارنة مبعدل ، 2012مارس  %21,9يف معدل البطاةل بعد اس بانيا حبوايل اثين أأكرب دوةل 

20112. 

 (.%)2012-1992(: العامةل ومعدل البطاةل يف اليوانن 4اجلدول رمق )                            

Source :European Commission, European Economic Forecast, p107. 

 

                                                           
1 - http://www.investin greece .gov.gr/default.asp?pid=16&=6, 20/05/2017. 

 .74رواق خادل، مرجع س بق ذكره، ص- 2

 الس نة                 

 البيان

-92 

06 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 0,1 2,6- 2,1- 0,7- 0,2 1,7 1,2 العامةل

 15,3 15,2 12,6 9,5 7,7 8,3 9,9 معدل البطاةل

 تعويضات

 العاملني / الرؤساء

7,9 6,1 7,0 3,6 -3,5 -1,0 0,1 

 0,9- 0,1- 1,1- 5,0 6,2 3,6 6,0 تاكليف وحدة العمل يف الاقتصاد

 1,3- 0,4- 3,5- 3,7 2,8 0,5 0,2- التاكليف احلقيقية لوحدة العمل
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فاإن الاقتصاد اليوانين مل يشهد  2008-2005رمغ معدلت المنو الكبرية اليت شهدهتا أأعوام  (:املس توى العام للأسعار )التضخم .6

. والاحتاد الأورويباذلي اس متر يف مس توى قريب من متسوط املس توى السائد يف منطقة اليورو  التضخم،قفزة يف مس توى 

ن الرمق القيايس لأسعار املس هتكل قد بدأأ من مس توى  هذا    يف هناية الفرتة احملدودة، ويف هذه الفرتة اكن مس توى %3,5فاإ

 %1, 2اإىل  2007 ، بيامن تراجع يف عاميف الاحتاد الأورويب %3, 2و %2,2يصل  2006املؤرش يف منطقة اليورو خالل عام 

 1حتاد الأورويب.يف الا %2,4ارتفع اإىل يف منطقة اليورو و 

 املطلب الثاين: جذور الأزمة ادليون الس يادية يف اليوانن ومراحل تطورها: 

 ة:للأزمة اليواننية جذور أأدت لتفامقها كام مرت هذه الأزمة بعدة حمطات ميكن ذكرها يف الفروع التاليلقد اكن    

 :الفرع الأول: جذور الأزمة اليواننية

 عاشت اليوانن حتت احلمك العامثين مدة تقارب أأربعة قرون، وحيامن ضعفت ادلوةل العامثنية حتررت اليوانن مهنا، وبسبب ضعف 

 1923يطانيا عام الاقتصاد اضطرت اليوانن اللجوء اإىل الاقرتاض من ادلول الأوروبية، وقد حصلت عىل أأول قرض من بر 

وحصلت عىل قروض أأخرى خالل مراحل متتالية، وأأعلنت اليوانن جعزها وعدم قدرهتا عىل الأيفاء ابلزتاماهتا، فقد عانت بنس بة 

 1832.2من عدم سداد ديوهنا مند اس تقاللها عن اخلالفة العامثنية عام  50,60%

وةل عىل س يطرة ادل صاد اليوانين تؤدي اإىل هذه الأزمات مهنا:ويشري بعض اخلرباء اإىل مجموعة من عوامل متجذرة يف الاقت  

 1990 عام الاقتصاد، سوء وفساد الإدارة العامة، الهترب الرضييب، التوسع يف الانفاق احلكويم، الاس هتالك بنسب مرتفعة. يف

جراءات لعامتد اليورو كعمةل موحدة، وبذكل اخنفضت تلكفة الاقرتاض وأأسعار  ت اليواننية، الفائدة عىل الس ندااختذت اليوانن اإ

عطاء  اليورو، أأيمث أأصبح هناك قناعة دلى املستمثرين أأنه س يكون تقارب بني ادلول يف منطقة   ين، هذه الثقةاليوان ثقة لالقتصاداإ

ستامثرات ساعدت اليوانن يف احلصول عىل الإئامتن الرخيص دلفع مثن الانفاق احلكويم، لكن هذه الأموال مل توجه حنو الا   

منا مت اس تخداهما لمتويل الاس هتالك.  املنتجة واإ

                                                           
 .73ذكره ،ص رواق خادل، مرجع س بق - 1
 .02عبد اللطيف درويش، مرجع س بق ذكره، ص - 2
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ىل منطقة اليورو  01/01/2001ويف    ىل اإ يمت  اليت مل الوحيد يف دول الاحتاد الأورويب وتعترب البدلانضمت اليوانن اإ دخالها اإ

 ن تكل املعايري مل مسح لليوانن ابلنضامم لأ  واحلقيقة أأنهبرشوط الانضامم،  عىل الوفاءلعدم قدرهتا  01/01/1999منطقة اليورو يف 

يطاليا، يمت أأخذها عىل محمل اجلد  ز ن بتقليل العجذلكل قامت اليوانففي فرتة انضامم اليوانن اكنت نس بة ادلين أأقل من بلجياك واإ

ىل  %14يف املوازنة من   .1992/1999للفرتة املمتدة بني  %03من الناجت احمليل الإجاميل اإ

 .1992/2002(: ادلين كنس بة من الناجت احمليل الإجاميل 5جدول رمق )                   

 .281هيمث يوسف عويضة، مرجع س بق ذكره،ص املصدر: 

كشفت  2009لكن يف أأكتوبر قاموا بزتوير املؤرشات املتعلقة ابلقتصاد اليوانين  يواننينيفقد دكل مؤرشات عىل أأن الس ياس يني   

احلكومة اجلديدة برئاسة "جورج ابندريوس " عن الأرقام احلقيقية لالقتصاد اليوانين و تبني أأن نس بة العجز يف املوازنة العامة بلغت 

،وبعد هذا الإعالن بدأأ التشكيك يف املالءة املالية طويةل الأجل لالقتصاد %126، و نس بة ادلين العام وصلت13%- 12%

واكلت التصنيف الإنامتيئ بتخفيض ادليون الس يادية لليوانن، وأأاثرت  يوانين، وضعف الشفافية و احلكومة اليواننية، حيث قامتال 

اإىل مس توى غري استامثري، وهذا الإنامتيئ للس ندات الس يادية اليواننية يمياملالية وأأصبح التق هذه التخفيضات اذلعر يف الأسواق 

فالس اليواننأأقل مس توى للتقيمي وينذ عالن اإ  .1ر ابإ

 

                                                           
 .282-278هيثم يوسف عويضة، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1

 

 2002 1997 1992 ادلوةل 

 105,3 124,8 132,5 بلجياك

 104,9 108,2 87,8 اليوانن

يطاليا  106,7 120,2 107,7 اإ

 33 65 100,2 ايرلندا

 58,1 59,1 54,4 الربتغال
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جاميل ادلين و املزيان اجلاري لليوانن 6جدول رمق)                         .2015-2009(: المنو الفعيل واإ

 الس نة

 

 البيان

 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

المنو الفعيل للناجت 

 الإجاميل

 احمليل

 

 

-2 

 

 

-4 

 

 

-2,6 

 

 

1,1 

 

 

2,1 

 

 

2,1 

 

 

2,7 

  اإجاميل ادلين

115 

 

133 

 

145 

 

149 

 

149 

 

146 

 

140 

  احلساب اجلاري

-8,6 

 

-2,4 

 

-0,9 

 

1 

 

3,1 

 

5,9 

 

6 

 

   Source :The international Monetary fund(IFM),World economic outlook Datadase,September 

2016. 
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 الأزمة اليواننيةالفرع الثاين: مراحل تطور 

سات وخطر الإفالس و هتديدات مؤس  الانتخاابت واملظاهرات ومرت الأزمة اليواننية ابلعديد من احملطات، خفطط التقشف 

عالن ا نضامهما يف عام التصنيف ادلويل.... شلكت سلسةل زمنية ادليون الس يادية اليواننية فقد مرت اليوانن بفرتات حمورية منذ اإ

ىل منطقة اليورو، وجتلت يف فرتتني اكن هلم الأثر الأكرب عىل الأزمة املالية اليواننية: 2001  اإ

فالس بنك لامين برذرز  1/1/2001من اترخي الانضامم ملنطقة اليورو املرحةل الأوىل:-1 عالن اإ ىل اإ  .15/09/2009اإ

ىل منطقة اليورو، وتصبح العضو رمق  1/1/2001يف -  .1/1/1999، بعد فشلها يف استيفاء رشوط الانضامم يف 12اليوانن تنظم اإ

 لتقارب.اقواعد  %3عرتف احلكومة أأن العجز مل يكن أأقل من اليوانن يتعرف أأنه كذب للصول ملنطقة اليورو، وت 4/9/2004يف  -

لأوملبية يف حاولت احلكومة فرض مزيانية التقشف، خلفض العجز املايل بعد التاكليف الباهظة نتيجة الألعاب ا 2005يف مارس  -

 .2004عام

 خمالف بذكل اتفاقية ماسرتخيت. %4,1وصل العجز املايل أأعىل من  2006يف ربيع -

 1س نوات اليواننية. 10أأزمة الرهن العقاري الأمريكية تؤثر عىل سوق الس ندات لأجل2008أأوت يف -

عالن احلكومة املرحةل الثانية: -2  /13/7 غاية اإىل 4/10/2009اجلديدة عن بياانت العجز احلقيقية لالقتصاد اليوانينمن اترخي اإ

2015 . 

 . 2الوزراء "جورج اباب ندريو"تشكيل حكومة يواننية جديدة برئاسة رئيس  4/10/2009-

من الناجت احمليل الإجاميل  %12,7أأعلن رئيس الوزراء اليوانين "جورج اباب ندريو"أأن العجز يف املزيانية اليواننية بلغ  8/11/2009-

 .3احلكومة السابقة علن عنه من طرفأأكرث من أأربعة أأضعاف مما ذكر أأ 

 

 

                                                           
 .285-284هيثم يوسف عويضة، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .40رواق خالد، مرجع سبق ذكره، ص- 2
 .285أحميمية خالد، مرجع سبق ذكره ،ص - 3

 
 
 
 
 



 أأزمة ادليون الس يادية يف اليوانن                                     الفصل الثالث                                      

52 
 

 

ديبية جراءات تأأ املفوض الأورويب للشؤون الاقتصادية و النقدية تقرتح فرض عقوابت من الاحتاد الأورويب، اكإ  10/11/2009

 عىل العجز املفروض عىل اليوانن.

ضافية. 2/12/2009يف - تباع س ياسات تقشفية اإ ىل اإ  1صوتت مجموعة اليورو عىل الثقة يف اقتصاد اليوانن، ودعت اإ

مما أأدى  BBB+اإىلA-ئامتين لليوانن مننة التنقيط ادلولية "فيش"و "س تاندراندبورز" ختفض التصنيف الإ جل  8/12/2009يف -

ىل ارتفاع تاكليف الاقرتاض.  2اإ

لنفقات االوزير الأول يرصح بأأنه س يعمل عىل تطبيق س ياسة تقشفية هبدف اسرتجاع التوازن يف املزيانية و  14/12/2009يف -

 العمومية.

بسبب التدهور املايل اذلي تشهده  A1تقوم بتخفيض التنقيط عىل ديون اليواننية من  MOODYSواكةل  22/12/2009يف 

 .3مالية الولية

ىل أأثينا هممهتا تقدمي املشورة للحكومة اليواننية عىل اإصالح نظام  11/1/2010يف - عالن صندوق النقد ادلويل أأنه سريسل بعثة اإ اإ

 4رضيبية، وحتصيل الرضائب، والضوابط املتعلقة يف املزيانية.التقاعد، والس ياسة ال

من الناجت احمليل  %2,8خمطط تطهري مايل تقوم احلكومة اليواننية بوضعه تتعهد فيه بتخفيض العجز احلكويم اإىل  14/1/2010يف -

 5.ةامج التقشفيخالل الرب  والمنو منمتاش يا ومتطلبات ميثاق الاس تقرار  2012الإجاميل يف س نة 

من مزيانية الوزارات، وجتميد التوظيف و   %15زنين، وخفضبحزمت تقشف جديدة، رضيبة جديدة عىل ال  2/2/2010يف-

 من الأجور التمكيلية ملوظفي اخلدمة املدنية من مضهنم رئيس الوزراء. %15الأجور يف القطاع العام، وخفض 

طات اليواننية ملصادقة عىل الربانمج التعدييل املقرتح من طرف السلجملس حمامكة البنك املركزي الأورويب يقوم اب 3/2/2010يف-

 يورو يف الشهر. 2000يتقاضون أأقل من  يف شأأن نفقاهتا بدأأ بتجميد رواتب العامل اذلين

 ، واملظاهرات تعم البالد نتيجة خطة التقشف.البدء يف اإرضاب القطاع العام 10/2/2010يف -

                                                           
 .285سبق ذكره، ص هيثم يوسف عويضة، مرجع  - 1
 .71بن محمود أحمد، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .75رواق خالد، مرجع سبق ذكره،ص  - 3
 .268هيثم يوسف عويضة، مرجع سبق ذكره، ص - 4
 .133طبني مريم، مرجع سبق ذكره، ص،  - 5
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من التدابري  البة ابملزيداتفاق وزراء منطقة اليورو عىل أ لية ملساعدة اليوانن، ولتوجد تفاصيل، واليوانن مط 11/2/2010يف -

 التقشفية.وأأملانيا تدعو اليوانن ملعاجلة مشالكت ديوهنا بنفسها.

 .2010يورو مليار  5ادخال تدابري رضيبية جديدة لزايدة احلصيةل الرضيبية بقمية  12/2/2010يف -

 1اإرضاابت و احتجاجات يف مرافق اخلدمات العامة و النقل يف اليوانن. 24/2/2010-

 تشكيل جلنة مشرتكة بني اليوانن وصندوق النقد ادلويل. 25/02/2010-

عالن أأثينا عىل س ياسة تقشف جديدة لتوفري ما يقارب  5/3/2010- ، رفع مليار يورو من خالل بيع أأمالك عقارية عامة 4,8اإ

ىل  63عام اإىل  61يف القطاع العام من  متوسط سن التقاعد عد اإىل ومعاشات التقا %20عام، خفض الأجور يف القطاع العام اإ

ىل  %19، رفع الرضيبة عىل الغاز و الكحول و التبغ من 30%  .%30ر، فرض رضيبة عىل القمية املضافة بزايدة تقد%23اإ

 اإرضاب ابليوانن ومظاهرات مشلت القطاعني العام و اخلاص. 11/3/2010-

 مالية دول الاحتاد عىل مساعدة اليوانن. اتفاق وزراء 15/3/2010-

ىل غاية  25/3/2010-  .22011البنك املركزي الأورويب قبل الس ندات اليواننية منخفضة التنقيط اإ

مليار دولر ما يعادل  45ملنطقة اليورو اتفاق عىل خمطط مساعدة وقايئ بقمية وصول املسؤول الس ياس يني 11/04/2010-

ل أأن هذا جاء متأأخرا نتيجة اخلالفات يف الاحتاد الأورويب خاصة بني فرنسا 30 مليار يورو بسعر فائدة عىل ثالث س نوات، اإ

 .3وأأملانيا

نقاذ و اليت حتتوي عىل  23/04/2010- الأورويب، مليار دول منطقة الاحتاد 80مليار يورو، 110تطلب اليوانن تفعيل خطة الإ

 4مليار يورو من صندوق النقد ادلويل.30و

فقا عىل أأن اليوانن ودول منطقة اليورو وصندوق النقد ادلويل ات رئيس الوزراء اليوانين "جورج ابندريوس" يعلن 2/5/2010

  30مليار وصندوق النقد ادلويل  80دم منطقة اليورو مليار يورو عىل مدى ثالث س نوات وسوف تق 110حزمة انقاذ تقدر 

                                                           
 .288هيثم يوسف عويضة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
فيفيري،  27-26المتلقى الدولي الثاني حول: واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمات، يومي  برهوم أسماء، برهوم هاجر، أزمة اليونان، - 2

 . المركز الجامعي بالوادي، الجزائر.2011
الدولي الثاني  فضيلة بوطورة و نوفل سمايلي " دور البنك المركزي األوروبي في مواجهة أزمة الديون السيادسة اليونانية و األوروبية، المتلقى- 3

 .2013حول: األزمة االقتصادية العالمية الراهنة وتأثيرها على اقتصاديات شمال افريقيا، تبسة، الجزائر،
 290هيثم يوسف عويضة، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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جراءات التقشف، واليت مشلت ختفيضات يف الوظائف احلكومية ومعاشات التقاعد، مما أأدى اإىل حدوث  مليار، وهذا مقابل اإ

جراءات التقشف  .1مظاهرات يف اليوانن ضد اإ

الصعيد الوطين، ومقتل ثالثة أأشخاص عند اإرضام النار بأأحد ساعة عىل  48عامل القطاع العام يعلنون اإرضااب ملدة  4/5/2010-

 2البنوك.

 مليار يورو عىل ثالث س نوات. 110عىل تفعيل املساعدات اليت تقدرموافقة املفوضية الأوروبية  7/5/2010-

قراض  لتجنب انتشار أأزمة ادليون وانتعاش الأسواق املالية 9/5/200- ماكنية اإ املفوضية الأوروبية وصندوق النقد ادلويل يدرسان اإ

مليار مقدمة من طرف املفوضية  60مليار يورو ويه مساعدات غري مس بوقة يف اترخي برامج ادلمع املايل، مهنا  750اليوانن 

 .3سامه هبا صندوق النقد ادلويلمليار في  250مليار من القروض و الضامانت من دول منطقة اليورو أأما البايق  440الأوروبية 

 تراجع تقيمي ادليون اليواننية. 14/6/2010-

 4الإرضاب العام السادس ابليوانن. 7/7/2010-

أأموال  خرباء التفتيش يف الاحتاد الأورويب وصندوق النقد ادلويل يعطون الضوء الأخرض ملنح اليوانن دفعة من 5/8/2010-

 لإصالح وضعها املايل.مليارات يورو بعد تقيمي تنفيذ أأثينا للتدابري املتفق علهيا  9نقاذ بقمية الإ 

 مليار يورو. 61مليار يورو من أأصل 8,5 منح اليوانن أأول قسط مساعدات 23/10/2010-

ار يورومن ملي 15بقمية ت يوافقون عىل رشحية جديدة من املساعدا والاحتاد الأورويبيش صندوق النقد ادلويل مفت 11/2/2011-

نقاذ.   أأموال خطة الإ

 يفحات املتفق علهيا اليوانن تكشف عن ترشيعات صارمة للحد من الهترب من دفع الرضائب، كجزء من الإصال 21/2/2011-

نقاذ.  خطة الإ

 .5أأثينا ضد خطة التقشفاحتجاجات شديدة أأمام الربملان يف  23/2/2011-

 

                                                           
 .47ليندة رزقي، مرجع سبق، ص- 1
 .291هيثم يوسف عويضة، مرجع سبق ،ذكره، ص  - 2
 ، مرجع سبق ذكره.فضيلة بوطورة ونوفل سمايلي - 3
 برهوم أسماء، برهوم هاجر، مرجع سبق ذكره- 4
 .295هيثم يوسف، المرجع سبق ذكره، ص- 5
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 7ونصف اإىل واتس ن 4الأوروبية يمت التفاق عىل متديد أ جال تسديد القروض املقدمة من اليوانن من خالل القمة  12/3/2011-

ىل %4,2س نوات ونصف وانتقال سعر الفائدة من   .1مقابل التعجيل يف برانمج اخلصخصة %5,2اإ

 .CCCمؤسسات س تاندر أأندبورز ختفض تصنيف اليوانن الإءمتاين اإىل 13/6/2011-

تباع س ياسة تقشفية جديدة مضنت خوصصة الرشاكت وزايدة الرضيبة املفروضة عىل أأحصاب ادلخل اذلي  مث 2011جويلية - اإ

ضافية ملن دخةل أأكرب من  8000يتجاوز  التقاعدية،  تيورو للس نة، زايدة الرضيبة عىل املعاشا 12000يورو للس نة، رضيبة اإ

 .2خلق هيئة خاصة لس تغالل املمتلاكت العمومية

وافق الإحتاد الأورويب عىل أ خر رشحية من  الشديد فقديصوت الربملان لصاحل جوةل جديدة من تدابري التقشف  2011جويلية -

نقاذ اثنية لليوانن من دول منطقة اليورو تقدر  12قميهتا  قروض اليواننية تبلغ مليار يورو  109مليار يورو، ومت التفاق عىل خطة اإ

 3ى بني الاقتصادايت الأوروبية.ية، ومنع العدو ويه حزمة هتدف اإىل حل الأزمة اليوانن 

ابلحنراف احلساابت العامة و  دادلويل( تندالأورويب، البنك املركزي الأورويب وصندوق النقد  الاحتاد)الرتوياك  2011سبمترب -

 .4التأأخر يف الإصالحات املتفق عىل تنفيذها

نقاذ اليوانن. 8عىل منح رشحية جديدة من القروض بوافقت وزراء املالية دلول منطقة اليورو،  21/10/2011-  5مليار يورو لإ

عفاء اليوانن من سداد  2/11/2011- نقاذ جديدة تشمل اإ اتفاق مليار يورو، و 130من ديوهنا املس تحقة ومنحها قرض  50خطة اإ

 مجموعة العرشين عىل رفع مشاراكت ادلول يف صندوق النقد طوعيا.

نقاذ اجلديد ابلإضافة اإىل قرار تنحية عن منصبه وتأأسيس حكومة جديدة، الأمرعرض ابابندريو خ 11/11/2011- اذلي  طة الإ

 كون أأن هذه احلكومة س تعمل عىل حل الأزمة بشلك أأفضل من سابقهتا. أأعطى تفاؤل عىل مس توى الأسواق املالية

 .62012مليار يورو لتتجنب الإفالس قبل بداية الس نة اجلديدة  80طلب اليوانن مساعدات قدرت  15/11/2011-

 

                                                           
 فضيلة بوطورة ونوفل سمايلي، مرجع سبق ذكره- 1
 برهوم أسماء وبرهوم هاجر، مرجع سبق ذكره.- 2
 .41أحميمية خالد ، مرجع سبق ذكره، ص - 3
 .41فضيلة بوطورة، مرجع نفسه، ص - 4
 .41أحميمية خالد ، مرجع سبق ذكره، ص - 5
 برهوم أسماء وبرهوم هاجر، مرجع سبق، ذكره، - 6
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جاملية  2012فيفري - نقاذ جديد بقمية مالية اإ يورو  مليار 130مليار يورو، يشمل عىل  237دول منطقة اليورو عىل خمطط اإ

 .2014لقروض متتد لس نة 

 مليار يورو الرتوياك. 11,5اليوانن تلزتم خبفض النفقات العامة بقمية  2012أأوت -

جاملية  2015-2014مصادقة اجمللس الأورويب ملزيانية موسعة للفرتة  2013فيفري -  1مليار يورو 960بقمية اإ

 .الأسواق املاليةعادت اليوانن مرة أأخرى اإىل  2014يف س نة -

نقاذ جديدة ووضع حد لس ياسة التقشف.فاز حزب حول خطة  25/1/2015-  اإ

ىل أأي اتفاق فوضع  27/6/2015- ار خطة تس يرباس شعبة أأمام خيوبعد أأشهر من مفاوضات اليوانن مع دائيهنا مل يمت التوصل اإ

جراء اس تفتاء حول اخلطة.  تقشف أأخرى واإ

وعة وت اليواننيون بـ" ل" عىل مجمنيون اس تفتاء حول حتديد املس تقبل الاقتصادي لليوانن حيث صأأجرى اليوان 5/7/2015

 و.رشوط ومطالب ادلائنني، نتاجئ التصويت جاءت برفض اليواننيون هذه الرشوط مما هدد بقاء اليوانن يف منطقة اليور

نقاذ اثلثة لليوانن بشلك اكمل ملطالب دائيهنا 13/7/2015- ، اتفاق قادة منطقة اليورو ابلعامصة البلجيكية  بروكسل عىل خطة اإ

صالحات رسيعة وصعبة مع جتاهل  و هبذا أألزمت مجموعة اليورو اليوانن  اذلي صوت بـ" ل" للخطة، الاس تفتاءوتعهدها ابلقيام ابإ

صالحات جوهرية س نوات  5مقابل بقاهئا يف منطقة اليورو وقبل هذا اكن هناك خبروج اليوانن مؤقتا من منطقة اليورو ملدة  ابإ

 2لتحسن وضعية اقتصادها.

  :اليواننأأزمة ادليون الس يادية يف  بالثالث: أأس بالب املط

منا اكنت هناك أأس باب ومقدمات ل  ن ما حدث من اهنيار اكمل وشامل يف الاقتصاد اليوانين مل يقع بصورة مفاجئة واإ تكل الاكرثة اإ

جيازها فامي ييل:  الاقتصادية تعددت بني داخلية و ميكننا اإ

                                                           
 فضيلة بوطورة ونوفل سمايلي، مرجع سبق ذكره. -1
 .50ليندة رزقي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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 الفرع الأول: الأس باب ادلاخلية:

 تمتثل الأس باب ادلاخلية فامي ييل:

** الامتدي يف معليات الاقرتاض من طرف احلكومة اليواننية فقد وصلت أأكرث من مرة اإىل حاةل الإفالس، وأأكد كثري من الباحثني 

دارته. وجتدابدلين العام  قجوهرية تتعلعىل أأن اليوانن قد عانت عىل مر الس نوات من مشالكت  ىل أأن جعز رواإ املوازنة  الإشارة اإ

ىل   .1من الناجت احمليل الإجاميل %12يف اليوانن قد وصل يف هذه الأزمة اإ

حصائيات خاطئة عن اقتصادها  10** تزيف الأرقام و الإحصائيات فقد ظلت اليوانن عىل مدى  س نوات تقريبا تقدم أأرقاما واإ

أأي ضغوط خارجية من رشاهئا، كون الاحتاد النقدي دي لإخفاء جحم ديوهنا و العجز يف مزيانيهتا لتضليل الناخبني يف ادلاخل وتفا

الأزمة من الناجت احمليل الإجاميل، وعندما اندلعت  %3الأورويب يشرتط عىل ادلوةل أأل يتجاوز العجز يف املزيانية النس بة احملددة

واليت ميكن  2مليار يورو. 300جتاوزت  ااملعلنة عهنأأن العجز املايل يبلغ أأربعة أأضعاف النس بة املسموح هبا، كام أأن ادليون  حاتض

 :3تقس ميها كام ييل

 مليار يورو ديون القطاع العام. 270-

 مليار يورو ديون حكومية داخلية عىل شلك س ندات لقطاع التأأمني.30-

 مهنا قابةل للسداد أأو الاسرتداد. %80مليار يورو قروض معطاة بضامن القطاع العام  25-

 زمات مستشفيات لدلوةل.املؤسسات قامت مبشاريع وقدمت خدمات ومس تلمليار يورو ديون 8-

رادا مليار يورو عىل شلك س ندات والالزتامات 1,7  احمللية كديون عىل ادلوةل. تواس تحقاقات لالإ

 للطريان. كمليار يور مرتبات والالزتامات مس تحقة ملوظفي رشكوا لأوملبي 1,3-

 مليار يورو ديون أأخرى.1

 .2006-2005يورو جعز ملؤسسات التأأمني الاجامتعي عام مليار  300-

 مليار يورو ديون الرشاكت والأفراد للبنوك.280-

                                                           
 .397يوسف أو قارة ، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .21، ص:2010، مارس 41أحمد السيد علي، أزمة اليونان سياسات صارمة لترتيب المنزل من الداخل، مجلة تاول السعودية، العدد- 2
 4عبد اللطيف درويش ، مرجع سبق ذكره، ص:- 3
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 مليار يورو مت تقدميها للبنوك خالل الأزمة املالية العاملية عىل شلك ضامانت. 80

 ملياريورو. 948وذلكل فاإن مجمل ادلين العام هو 

 حد ر بنس بة زمة املالية اليت هزت اليوانن، مثل زايدة الأجو ى اجلوهرية للأ بعض الس ياسات احلكومية اليواننية يه اإ

مح عدم منو الاقتصاد اليوانين مبعدلت ل تسرمغ  2010-1999خالل املدة املمتدة من  %106,6وصلت اإىل حوايل 

 مبثل هذه الزايدة، ذلا لبد من اإصالحات اقتصادية حقيقية ملواهجة الأزمة.

  ىل تفيش بعض املامرسات الغري املرشووجود مشالكت هيلكية ،حيث اهتمت ة عجوهرية يف الاقتصاد اليوانين أأدت اإ

فالس اليوانن 200اليواننيني بهتريب حوايل  ىل بنوك سويرسية حتوطا لحامتلت اإ  1مليار يورو خارج اليوانن اإ

  لس ياسة املالية فعاةل بشلك جيد ملحوظا داخل اليوانن، ومل تكن ا والرتف اكنالإرساف و التبذير والغالء املعييش

خالل الفرتة املاضية للوفاء ابدليون،ما أأحدث نوعا مما يسمى سوء الترصف وعدم الكفاءة الاستامثرية دلراسة التدفقات املالية

دارة الأموال داخل البالد.  2واإ

  ئة الفساد املايل اليت سادت الهترب الرضييب حيث عانت اليوانن من الانتشار الواسع للهترب الرضييب وذكل كنتيجة لبي

و الأطباء املهن احلرة، وقد  أأمه الفئات املعروفة ابلهترب الرضييب يف اليوانن فهيي فئات احملامني اطويةل. أأمادلوةل ملدة 

 3أألف حاةل رضييب مضن الفئات املذكورة. 965يف اليوانن من وضع لحئة تتضمن أأكرث من متكنت وزارة الاقتصاد و املالية 

 ورة غري قانونية، تعترب اليوانن من البدلان احلاضنة ل لف املهاجرين الباحثني عن فرص العمل، غالبيهتم يزاولون معلهم بص

يب مبالغ خيالية لقوانني الرضيبية، وهذا ما يعين بهتر  ويطلق عليه بـ) العمل الأسود( يف أأورواب الغربية لكونه غري خاضع

ىل أأرسمه يف أأوطاهنم الأصلية. من اليورو بصيغة حتويالت مالية  رسية وغري رشعية من قبل اجلراء الأجانب اإ

                                                           
 .398يوسف أأبو قارة، مرجع س بق ذكره، ص - 1
امللتقى ادلويل الثامن حول: خري ادلين معطي هللا وسامية بزازي، أأثر حترير سعر الفائدة يف خلق الأزمات املالية املعارصة: أأزمة اليوانن منوذجا،  - 2

دارة الاحتادات النقدية يف ظل الأزمات املالية، سكيكدة ، اجلزائر،  .2013اإ
 .399يوسف أأبو قارة، مرجع س بق ، ذكره، ص  - 3
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  تنظميها من  أأكرث من أأربعة مليار دولر، واكن القامئون عىل 2004اس تزنفت الألعاب الأوملبية اليت جرت يف أأثينا عام

يرادات أأكرث مما أأنفق، لكن توقعاهتم اكنت غري وا  املوازنة يفقعية، مما زاد العجز اجلانب اليوانين، يتوقعون حصول اإ

ىل أأكرث من الس نوية، هذا العجز اذلي اس متر يف تصاعد وبصورة ترامكية،و   .%14صل اإ

 ضعف مس توى التنس يق بني مؤسسات ادلوةل ووزاراهتا، فعىل سبيل املثال تقوم املستشفيات والإدارات احمللية وصناديق 

قرار حكويم مما أأدى اإىل هدر كبري للأموال.   1التأأمني بتحديد مزيانياهتا بنفسها ودون مراقبة أأو اإ

 نفاق العام وضعف الإرادات احلكومية ماكنية احلصول عىل الإئامتن الرخيص نتيجة انضامهما  ارتفاع الإ حيث وهجت احلكومة اإ

نفاق احلكويم وتعويض  ىل الوحدة النقدية لغرض دفع الإ خنفاض الرضائب ودفع مثن الواردات أأن يقابلها صادرات، كام ااإ

جديدة  املنتجة اليت من شأأهنا أأن تودل المنو وزايدة القدرة التنافس ية وحلق موارد الاستامثراتمل توجه هذه الأموال اإىل 

 .2لسد ادليون

   الفرع الثاين: الأس باب اخلارجية:

ىل الأزمة، هناك    ثلت فامي ييل:أأيضا من الأس باب اخلارجية اليت ساعدت عىل تفامق الأزمة مت  كام أأن هناك أأس باب داخلية أأدت اإ

  صدار بيات اقتصادية غري حقيقية، تامتىش مع اتفاقية ادلخول يف عضوية العمةل الأوروبية املوحدة حيث قامت احلكومة اليواننية ابإ

ىل التأأخري يف اختاذ  لعام وجعز املوازنة وذكل حىتماسرتخيت نسب ادلين ا ىل الوحدة النقدية، مما أأدى اإ يتس ىن لها الانضامم اإ

ىل أأن معظم دول منطقة اليورو قد جتاوزت املعايري املتفق علهيا يف  . وهنا جتدر3الإجراءات الالزمة حلل هذه املشألك الإشارة اإ

يطاليا وفرنس ، مث  2010يف عام  %125مث اإىل  %120يف اليوانن وصل حوايل ا ، لكن الأمر معاهدة ماسرتخيت مثل أأملانيا، اإ

ىل   . هذا %60ت أأن ل تتجاوز هذه النس بة ط، عىل الرمغ من أأن معاهدة ماسرتخيت اشرت 2011يف عام  %160زادت لتصل اإ

 

                                                           
1 -http://Studies.adjazeera.net/reports/2012/06/201261113551119908.htm,27/02/2017. 
 

 .77رواق خالد، مرجع سبق ذكره، ص:- 2

 
سكيكدة، العدد  1955أوت  20بو الكور نور اليدن، أزمة اليدن السيادي في اليونان: األسباب و الحلول، مجلة الباحث الصادرة عن جامعة  - 3
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 اليورو مقابل العمالت الرئيس ية  ما أأدى اإىل وضع العمةل الأوروبية أأمام مصاعب كبرية وحتدايت صعبة، وكذكل اخنفاض قمية

 1الأخرى.

  اليت اكن لها انعاكسات كبرية وحادة عىل اقتصادايت دول منطقة اليورو، خصوصا تلكل ادلول اليت  2008الأزمة املالية العاملية

ت مصاعب كبرية مضن جتاوزت املعايري احملددة يف اتفاقية ماسرتخيت، اكليوانن اليت اكنت ادلوةل الثانية بعد ايرلندا حيث واهج

، وهذه الصعوابت اكنت متعلقة بعدم القدرة عىل سداد ادليون املرتامكة 2008احلادة اليت حدثت بفعل الأزمة املالية  تالانعاكسا

ودخلت حيهنا يف ركود اقتصادي بسبب ضعف ادلخل من الس ياحة و  2حافة الإفالس الوطين علهيا اليت وضعت اليوانن عىل

، وبلغت نس بة العجز يف مزيان املدفوعات 2009يف عام  %9النقل البحري، وضعف التنافس ية، مما أأدى اإىل زايدة البطاةل لتصبح

جاميل الناجت احمليل  ىل اإ  .32009يف عام  %13,6اإ

  ازدادت خماوف ادلائنني و املستمثرين يف بعض ادلول الأوروبية )اليوانن، ايرلندا، 2009املبالغة يف ادلين العام مفنذ هناية عام ،

يطاليا، اس بانيا، الربتغال( وهذا ما أأدى اإىل ظهور أأزمة ثقة يف الس ندات احلكومية اليواننية. ابلإضافية اإىل مصاحبة ختفيض  اإ

نذار يف الأسواق املالية لليوانن لهذه املبالغة يف ادلين العام، أأدى الئامتينالتصنيف  ىل قرع جرس الإ  .4اإ

 

 

 

 

 

                                                           
 .397يوسف أأبو قارة، مرجع س بق ذكره، ص:- 1
 .396يوسف أأبو قارة، مرجع س بق ذكره، ص - 2
 .61بوالكور نور ادلين، مرجع سابق ذكره، ص:- 3
 .61املرجع نفسه، ص - 4



 انعاكسات أأزمة ادليون الس يادية يف اليوانن عىل دول منطقة اليورو.           الفصل الرابع                                      

61 
 

 

 اليورو.الفصل الرابع: انعاكسات أأزمة ادليون الس يادية يف اليوانن عىل دول منطقة 

وجدت الأزمة مع بداية العجز يف املوازنة اليواننية، و  2008أأزمة ادليون الس يادية اليواننية يه أأزمة مالية بدأأت س نة      

ن اليوانن يف وضعية مبديونية مرتفعة وجعز موازاانيت كبري. من حيت التسلسل الزم 2008الاقتصادية العاملية لس نة  ين للعرض، فاإ

تصاد ق ( ويكون لها تأأثريات سلبية عىل الاقتصاد اليوانين، الا2015و 2011، 2010ثالث وضعيات توتر )يف هذه الأزمة عرفت 

 .الأورويب والاقتصاد العاملي

 أأزمة ادليون الس يادية يف اليوانن عىل دول منطقة اليورو و احللول املقرتحة لحتواهئا: ت: انعاكساالرابعاملبحث 

ون الس يادية اليت ما اكد الاقتصاد العاملي يتعاىف من أأزمة الرهن العقاري يف و.م.أأ حىت انفجرت أأزمة جديدة يف اليوانن ويه ادلي

منطقة  ويب ودولاكن لها انعاكسات حادة عىل الأورويب و منطقة اليورو وعىل الاقتصاد العاملي كلك ذلا معل لك من الاحتاد الأور

نق جياد احللول املناس بة لحتواء هذه الأزمة و اخلروج مهناتهناذ اليوانن حىت لاليورو جاهدين لإ  .ار وحماوةل اإ

 املطلب الأول: انعاكسات أأزمة اليوانن عىل الاقتصاد العاملي:

ن أأزمة ادليون الس يادية اليت  تباع س ياسات مالية تقشفية قد أأضعف فرض ااإ التوظف لمنو و تعاين مهنا اليوانن وما جنم عهنا من اإ

 أأ الاقتصاد ، فبعد أأن بدليس فقط اليورو ولكن يف اقتصادايت ادلول املتقدمة و النامية من خالل تأأثريها عىل الطلب العاملي

قد جسل الناجت ، ف2011، عاد ليحقق معدل منو أأقل يف 2010وبدأأ يف حتقيق معدل منو مرتفع يف  2008العاملي يف التعايف من أأزمة 

ىل انت 2010يف عام  %5,2مقابل منو بلغ  %3,9منو بلغ  2011لعاملي يف احمليل الإجاميل ا  شار اذلعر و القلق . كام أأدت هذه الأزمة اإ

رغبة املستمثرين لدلخول يف خماطر جديدة.كام أأثرت عىل الطلب العاملي عىل النفظ نتيجة  يف الأسواق املالية من خالل القضاء عىل

ىل تراجع يف منو الصادرات يف لالن كامش الاقتصادي العاملي و اذل  1املنتجة هل. الاقتصادايتي سوف يؤدي اإ

اهما املايل، لقد حذر مسؤول يف البنك املركزي الأمرييك، من أأن أأزمة ديون اليوانن قد تؤثر بشلك كبري عىل اقتصاد و.م.أأ ونظ

ىل الصني. كاممثل الأمريكية اليت تتعرض أأصال ملنافسة رشسة من قوى  فقد ترضب الأزمة اليواننية الصادرات احامتل أأن  أأشار اإ

ىل أأصول أأخرى أ منة مقومة ابدلولر، مما يرفع قمية هذه العم  ةل، فتترضر القدرة تؤدي هذه الأزمة اإىل حتول املستمثرين عن اليورو اإ

                                                           
 .26يونس رمحة، مرجع س بق ذكره، ص- 1
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ؤدي الأزمة اليواننية اإىل اضطراب كبري يف الأسواق العاملية أأو يف النظام التنافس ية للمنتجات الأمريكية...كام أأنه مل يستبعد أأن ت

 .1املرصيف العاملي مبا فيه النظام املرصيف الأمرييك

 املطلب الثاين: انعاكسات أأزمة اليوانن عىل دول منطقة اليورو و الاقتصاد الأورويب:

ا س نحاول ذللقد أأثرت أأزمة ادليون الس يادية يف اليوانن بشلك كبري عىل دول منطقة اليورو و الاقتصاد الأورويب بصفة عامة، 

 من خالل هذا املطلب الوقوف عىل أأمه الانعاكسات اليت خلفها الأزمة:

 2013 نمكش النشاط الاقتصادي س نةاليورو،فقد اتسبب أأزمة ادليون الس يادية يف تراجع معدلت المنو يف مجيع دول منطقة  -

جاميل الناجت احمليل للمنطقة ويأأيت هذا انعاكسا للتأأخر يف انتقال أ اثر ضيق فروق العائد عىل ا%0,5بنس بة  لس ندات الس ياس ية من اإ

ذ جسلت م  ةملعاجلة الأزماخملططة  حاتالالإصوظروف الاقرتاض يف القطاع اخلاص غري أأن هذه العوامل س ترتاجع بعد  قة نطاإ

جيابيا س نة   %0,8بنس بة2014اليورو منوا اإ

لنس بة املتفق ادلين العام فاإن عددا من ادلول اكنت دلهيا نس بة ادلين العام مرتفعة وخطرية جتاوزت ضعف ا ةزايدة نس باس مترار  -

ذ أأن برامج  2011س نة  %170علهيا حيث قاربت   اكن  التقشف احلالية مل تكتفي لس تقرار نس بة ادليون، حيثيف اليوانن، اإ

 

جاميل ادلين العام يف منطقة اليورو كلك  - يطاليا حتتل املركز الأول من حيث جحم  2من الناجت احمليل الإجاميل. %93,1اإ حيث جند اإ

ذ بلغت  من ديون  %37أأي  ما يعادل مليار دولر  511بقمية  اترليون دولر و تعترب فرنسا املقرض الأول لإيطالي 1,4ادليون اإ

يطاليا، أأما اليوانن بلغت ديوهنا  انيا وبريطانيا بقمية مليار دولر تلهيا أأمل 75مليار دولر و تعترب فرنسا املقرض الأكرب بقمية  236اإ

من  %57ترليون دولر أأي ما يعادل 1,1بلغت  دولر واحتلت اس بانيا املرتبة الثانية من حيث جحم ادليون واليت 15مليار و 45

جاميل ديون ايرلندا  مليار  188مليار دولر وتعترب بريطانيا أأكرب دوةل مقرضة لها بقمية  867الناجت احمليل الإجاميل، كام بلغ جحم اإ

 .3دولر

                                                           
 .166رمزي محمود، مرجع س بق ذكره، ذكره ، ص - 1

 

 
 .67-66ليندة رزيق، مرجع س بق ذكره، ص ص  - 2

دارة حبوث الاستامثر يف رشكة مشاريع الكويت الاستامثرية لإدارة الأصول )اكمكو(، ديون ادلول الأوروبية وتأأثريها عىل أ داء سو  -3 .   -3 فالكويت للأوراق املالية.تقرير اإ
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سزتداد  ، حيثاملراقبون حدوث اضطراب أأكرب عظمي يف الأسواق املالية اليت من املمكن أأن تس تجيب عىل حنو أأسوأأ مما يتوقعه -

عدلت الفائدة عىل يف هذه احلاةل الشكوف حول احامتلية اهنيار ادلول املضطربة ماليا مثل الربتغال واس بانيا، ومن مث سوف ترتفع م

ع ىل رفع تلكفة اإ ادليون ادة سداد الس ندات الأوروبية مجيعا، مبا يف ذكل ادلول الغري مضطربة مثل أأملانيا وفرنسا، وهو ما يؤدي اإ

 الأوروبية ويقلل من احامتلت اس مترار تعايف اقتصادايت ادلول الأوروبية.

انتشار برامج التقشف الاقتصادي ، حيث سوف تضطر ادلول ذات ادلين العام الضخم، أأن ختضع نفسها لرباانمج تقشف  -

العامة، من خالل زايدة معدلت الرضائب و ختفيض مس توايت الانفاق العام،  مزيانيهتامع أأوضاعها املضطربة  ديلقاس ية للتع

ن مثل هذه احلزم تساعد املزيانية عىل الاس تقرار، ولكن يف نفس الوقت قد حتمل أ اثر سلبية عىل المنو ومثل هذه النتاجئ  اإ

ىل اس مترار ارتفاع معدلت البطاةل بصورة أأكرب يف تكل  ادلول.  1سوف يؤدي اإ

ىلأأدت أأ  - ىل ارتفاع معدلت البطاةل اإ  ابلنس بة لالحتاد الأورويب %10,8يف منطقة اليورو و  %11,9زمة ادليون الس يادية اإ

 وارتفاع عدد الرشاكت املفلسة ونقص الطلب عىل 2، وذكل بسبب دخول الاقتصاد يف مرحةل ركود اقتصادي2013كلك س نة 

 أأو اخلاريج كام تعترب اليوانن من ادلول اليت حققت أأعىل معدلت بطاةل السلع و اخلدمات الأوروبية سواء عىل الصعيد احمليل -

ىل  وهذا ما يدل عىل معق الأزمة الضاربة يف الاقتصاد، ووفقا لتقديرات يوروس تات بلغ  2013س نة  %27حيث وصلت اإ

و اجلدول 3منطقة اليورو.يف 19,211 يف دول الاحتاد الأورويب مهنم  2013مليون يف مارس 26,521عدد العاطلني عن العامل

 التايل يوحض ذكل.

 

                                                           
-www.kamconline.com/ newsDetails.aspx. NEWALD+438221LANGUAGE=ar. 

 
 حسان الأمحري، اليوانن عانت ارساف وتبذير وس ياسة مالية أأدت اإىل الأزمة  -1

2013/06/08, http://www.elaph.com/web/economics/2011/10/68836/html, 

 2- ليندة رزيق، مرجع س بق ذكره، ص:69.

 
 على سوق العمل في االتحاد األوروبي، الملتقى الثاني حول األزمة  االقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها  طلبة عادل، أثر األزمة األقتصادية -3
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 (: معدلت البطاةل يف الاحتاد الأورويب و منطقة اليورو.7اجلدول رمق )                      

 الس نة

 

 البيان

 نومفرب

2010 

 ديسمرب

2010 

 جانفي

2011 

 فيفري

2011 

 مارس

2011 

 أأفريل

2011 

 ماي

2011 

 جوان

2011 

 9,9 9,9 9,9 9,9 10 10 10 10,2 منطقة اليورو

 الاحتاد

 الأورويب

10,2 10 10 10 10 9,9 ,9,9 9,9 

 9,4 9,4 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,7 بلجياك

 7,4 7,3 7,2 7,1 7,17 7,4 7,7 8,4 بلغاراي

 11,4 11,2 11,1 11,1 11,1 11,2 10,4 10,1 التش يك

 7,2 7,3 7,2 7,5 7,5 7,7 7,6 7,5 ادلمنارك

 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 7,1 أأملانيا

 - - - 13,8 13,8 13,8 14,4 18 اس تونيا

 14,2 14 14 14,1 14,3 14,4 14,6 13,6 ايرلندا

 - - - 15 15 15 14,1 12,2 اليوانن

 21 20,8 20,7 20,7 20,6 40,4 20,4 20,2 اس بانيا

 9,6 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 فرنسا

 8 8,1 8 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 ايطاليا

 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,7 6,5 6,5 قربص

 - - - 16,2 16,2 16,2 17 19,4 لتفيا

تفاعال مع العوامل ادلولية من هجة وأأزمة  جسلت منطقة اليورو تذبذاب كبريا يف معدلت التضخم بني الإخنفاض و الإرتفاع-     

لكن يف  %3عىل املعدل املطلوب  2010-2001ادليون الس ياس ية من هجة أأخرى حيث حافظت نس بة التضخم خالل الفرتة 

بسب ارتفاع الوقود عىل تاكليف و انعكس ارتفاع يف املس توى العام للأسعار، و اخنفض يف س نة  %3,3بلغت  2008س نة 

ىل %1,6عىل التوايل 2011-2012-2010جراء أأزمة الرهن العقاري، وشهد ارتفاع يف س نوات 0,3اإىل  2009 و املكوانت  %2,6اإ

 1الرئيس ية للتضخم أأنذاك وسائل النقل، املرشوابت الكحولية، التبغ، السكن، التعلمي.

                                                           
قتصادية على سوق العمل في االتحاد األوروبي، الملتقى الثاني حول األزمة  االقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها طلبة عادل، أثر األزمة األ  - 1

 .10، ص:2013جوان  19/20على اقتصاديات شمال إفريقيا، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة تبسة، أيام 
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ادلولر وتراجع الثقة اليت اكتس هبا العامل فيه ازدايد الضغوط بصورة حادة عىل اليورو، اس مترار تراجع معدلت رصفة أأمام       

 كعمةل دولية نتيجة ضعف ادلولر، خصوصا يف فرتة ما بعد الأزمة املالية العاملية، رمبا يرتتب عىل ذكل اهنيار الإحتاد النقدي واختفاء

ىل اخلروج من منطقة اليورو، ومن س تفقد دول ذا اضطرت ادلول املضطربة ماليا اإ الإحتاد النقدي الأورويب الفوائد  اليورو، وذكل اإ

دخال هذه العمةل بدل من معالهتم الوطنية. ىل امفنذ التعامل جسل اخنفاضات متت 1اليت حتققت من اإ حيث بلغ متوسط  2002لية اإ

ىل غاية 1,1 2003دولر، ليبلغ يف جوان 0,946سعره  ليسجل أأعىل مس توايته  2009و2008دولر، وس متر عىل هذه احلال اإ

 دولر عىل التوايل وذكل يف أأصعب أأوقات ادلولر الناجتة عن أأزمة الرهن العقاري. 1,47و1,39 يف املتوسط مسجال

ىت ح %4,3،و بنس بة 9,5%بنس بة  2010ومع اندلع الأزمة الأوروبية بدأأت أأوضاع اليورو تدهور حيث تدنت قميته يف ماي 

 وكذكل %6اخنفضت قمية اليورو أأمام ادلولر بنس بة  4/7/2012و 30/4/2012هناية أأفريل من نفس الس نة، وخالل الفرتة 

 %8,5.بـ الياابينالني 

اخنفاض جحم التجارة ادلولية بسبب تراجع مس توايت النشاط الاقتصادي و اخنفاض حركة الواردات اإىل دول منطقة  -

حيث س تواجه ضعفا يف معدلت الطلب عىل  و الاقتصاديـ مما يشلك خطرا ابلغا عىل ادلول املصدرة،اليورو، نتيجة تباطؤ المن

 منتجاهتا، حيث تعترب دول الإحتاد الأورويب  ومنطقة اليورو بشلك خاص أأمه رشيك اقتصادي لدلول املتقدمة و ادلول النامية عىل

 2اقتصادها س تؤثر بشلك كبري عىل خمتلف اقتصادايت العامل من زوااي خمتلفة.حد سواء، و ابلتايل فاإن الاختاللت اليت تعاين مهنا 

 

ىل بنوك أأملانية وفرنس ية وهذا ما جيعل هذه ادل - قة ول الغنية قلأأغلب ديون اليوانن و الربتغال وايرلندا و اس بانيا تعود اإ

ذا ما تعقدت الأمور بشلك أأكرب  ىل أأسواقها املالية اإ  شلك كبري.وهذا ما يشلك هتديدا للنظام املايل ب بشأأن انتقال العدوى اإ

بب افتقاده ، بس الاس تدامةالأمريكيني اتفاقية الإحتاد النقدي الأورويب وشككوا يف قدرته عىل  الاقتصادينيانتقد بعض  -

    بنيرضورة وجود نظام  التحويالت املالية  وهو (Optmum currency area)ملنطقة العمةل املثىل الأساس يةأأحد الرشوط 

ادلول الأعضاء طارئة تلحق ابدلول الأعضاء يف الاحتاد وقد شلكت أأزمة ادليون الس يادية لليوانن اختبارا حقيقيا ملنطقة  -

 .3اليورو وهذا ما جيعل اليورو عىل حمك حقيقي، تطرح بشأأن مس تقبهل عدة س ناريوهات

                                                           
 .145، صرواق خالد، مرجع سبق ذكره - 1-
 .70ليندة رزقي، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .89بن أأمحد محمود، مرجع س بق ذكره، ص  - 3
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 :املطلب الثالث: الإجراءات املتبعة ملعاجلة الأزمة اليواننية -

 الأحسن الوضع اإىل حلل الأزمة املالية يف اليوانن أأجربت هذه الأخرية عىل اختاذ العديد من الإجراءات و التدابري وذكل لعدم تفامق -

دي و املايل و اوةل لحتواء الأزمة ومنعها من الانتشار و التخفيف من حدهتا رغبة يف اس تعادة اليوانن لالس تقرار الاقتصاومكح

 اخلروج من الأزمة.

 الفرع الأول: الإجراءات اليت اختذها الإحتاد الأورويب وصندوق النقد ادلويل ملعاجلة الأزمة: -

ويب تقدم صندوق اليوانين وابعتبارها جزء من التكتل الأور يتعترب أأزمة ادليون الس يادية من أأخطر الأزمات اليت أأملت ابلقتصاد -

 ينه.النقد ادلويل مبجوعة من احللول ملعاجلة الوضع و حتس 

 حزم الإنقاذ-1

نقاذ الأوىل) صندوق و اإىل دول منطقة اليورو  2010يونيو  23( قدمت احلكومة اليواننية طلبا رمسيا يف 2011-2010حزمة الإ

نقاذ املايل اليت اتفق علهيا مع املفوضية الأوروبية، وتتضمن قروضا من صندوق النقد ادلو الأورويب  يل و الإحتادالنقد ادلويل خطة الإ

 .مليار يورو املبينة يف اجلدول أأدانه 45بقمية 

ضافة اإىل صندق   110ة مبجموع النقد ادلويل عىل منح اليوانن سلسةل من القروض املالي لقد وافقت مجيع دول الإحتاد الأورويب اإ

لأورويب مليار مقدمة من الاحتاد ا 80مهنا  2013اإىل غاية يونيو  2010مليار يورو عىل مدى ثالث س نوات خالل الفرتة ماي 

 وكسل معدل الفائدة يف مقة بر  س نوات، وقد مت ختفيض 3عىل سداد  %5,2مليار من صندوق النقد ادلويل مبعدل فائدة  30و 

 

س نوات ونصف برشط أأن  7مع زايدة فرتة السداد لتصبح  %4,2لتصبح  2011يف مارس  %1لفائدة الإحتاد الأورويب مبعدل

نفاق للحصول عىل هذه القروض ويكون ختفيض جعز املوازنة بـ جراءات تقشف لتخفيض الإ ابلنس بة للناجت  %8,1تقوم اليوانن ابإ

 .12012عام  %6,5و 2011عام  7 ,%6،و 2010اميل يف احمليل الإج

 ) مليار يورو(.2011-2010(: القروض املمنوحة لليوانن خالل الفرتة 8اجلدول )                

                                                           
 
 .61بوالكور نور الدين، مرجع سبق ذكره، ص:- 1
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 اجملموع صندوق النقد الويل منطقة اليورو التارخي ادلفعات

 20 5,5 14,5 2010ماي  ادلفعة الأوىل

 9,1 2,6 6,5 2010 سبمترب ادلفعة الثانية

ديسمرب  ادلفعة الثالثة

 2010/2011جانفي/

6,5 2,5 9 

 15 4,1 10,9 2011مارس  ادلفعة الرابعة

 11,9 3,2 8,7 2011جويلية  ادلفعة اخلامسة

 8 2,2 5,8 2011ديسمرب  ادلفعة السادسة

 73 20,1 52,9  اجملموع

 .66نور ادلين، املرجع السابق، ص  املصدر: بولكور                          

نقاد الثانية) نقاذ اليوانن خصص لها 1(:أأقرت دول منطقة اليورو يف 2012حزمة الإ ضافة م  130فرباير احلزمة الثانية لإ ليار يورو ،ابإ

ىل تبادل س ندات ديون أأثينا مع دائنهيا وزها مع مليار يورو من خالل اتفاق مبادةل حت 107من القطاع اخلاص ينص عىل شطب اإ

من قمية س ندات ادلين اليوانين اليت حتوزها تكل املؤسسات وذكل عن  %53,5مؤسسات املالية اخلاصة ينص عىل شطب 

  2015حىت  %2رية، ترتاوح بني س نة ونس بة فائدة متغ 30اس تحقاق بعد  طريق تبديل الس ندات القدمية بأأخرى جديدة بتارخي

ىل قاذ  اإ ، وهتدف خطة الإن2024يف الس نوات املالية لتنهتيي أ جال اس تحقاق ادليون اليواننية يف  %4,3و 2020حىت  %3و

عادة هيلكة ديون اليوانن اليت تناهز   مليار يورو.350اإ

جراءات احلزمة الثانية ديون اليوانن من  ىل  %160ومن املتوقع أأن تقلص اإ ، ويه 2020يف  %120,5من انجتها احمليل الإجاميل اإ

 .1النس بة الأقىص لدلين اليت ميكن أأن تتحملها البالد عىل املدى البعيد

وحرصا عىل أأن ل تس تفحل الأزمة عىل بقية دول الاحتاد الأورويب ذات ادلين العمويم املرتفع خاصة يف اس بانيا و الربتغال قرر 

  مليار يورو وعن طريق تأأسيسه لصندوق  750وق النقد ادلويل بعد فرتة وجزية طرح ضامانت للقرض بقمية الاحتاد الأورويب وصند

                                                           
  1 - بوالكور نور اليدن، مرجع سبق ذكره، ص:61.
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ابلثلث لمتكني احلكومة اليواننية وغريها من احلكومات اليت خضم مسي بصندوق الاس تقرار اذلي سامه فيه صندوق النقد ادلويل 

 اليت تطلهبا أأسواق الس ندات.قد حتتاهجا من الإقرتاض دون دفع الفائدة املرتفعة 

مليار يورو  220كام سامه صندوق النقد ادلويل يف برانمج ضامانت القروض اذلي مبقرر ادلول الأعضاء الأس تفادة منه بقرض قميته 

 .1الأزمة، واجلدول املوايل يبني جحم املساعدات املالية اليت قدمه صندوق النقد ادلويل ابلإشرتاك مع الإحتاد الأورويب ملواهجة 

 .(: املساعدات املالية دلول أأزمة ادليون الأوروبية9اجلدول رمق)          

جاميل املساعدات املالية صندوق النقد ادلويل الاحتاد الأورويب اترخي املوافقة البدل  اإ

 بليون يورو 110 بليون يورو 30 بليون يورو 80 2010ماي اليوانن

 بليون يورو67,5 بليون يورو22,5 بليون يورو 45 2010ديسمرب ايرلندا

 بليون يورو 78 بليون يورو 26  2010ماي الربتغال

 املصدر: صندوق النقد ادلويل.                                          

 الإجراءات التقشف:-2

يرادات الرضائب هبدف الس يطرة عىل س ياساتتمتثل     نفاق احلكويم ورفع اإ  التقشف املايل يف رضورة خفض مس توايت الإ

ىل الناجت احمليل   .الإجاميلالعجز املايل أأو احلد من تصاعد معدلته اإ

 

دلخل بعد يبة س يخفض مس توايت ارض لكهنا ملكفة لأهنا س تخفض مس توايت الطلب اللكي، عىل سبيل املثال فاإن رفع معدلت ال

نفاق احلكويم س يقل الأنفاق اللكي، والكهام يؤداين اإىل خفض معدلت المنو ومن مث رفع  الرضيبة، كام أأن خفض مس توايت الإ

 .2معدلت البطاةل

نفاق ورفع الرضائب عىل فاحلكومة اليواننية اختذت حزمة من الإجراءات التقشفية الصارمة ويف مقدمهتا ال      تخفيض احلاد يف الإ

ىل أأقل من  كام صادقت اليوانن عىل حزمة تقشفية أأخرى من الناجت احمليل الإجاميل،  %9املواطنني يف حماوةل لتخفيض العجز اإ

يعات وصفها رئيس الوزراء جورج ابندريوس ابلتضحيات الكبرية من أأجل الوطن حسب تعبريه، كام تشمل عىل رفع رضيبة املب 

                                                           
 .81بن أحمد محمود، مرجع سبق ذكره، ص: - 1

 
 
 .97رواق خادل، مرجع س بق ذكره، ص- 2
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، اإىل جانب رفع رضيبة احملروقات و التبغ و املنتجات الكاملية اكلس يارات الفاخرة %23للمرة الثانية اإىل  "رضيبة القمية املضافة"

مقابل حصوهلم عىل دمع مايل يف املناس بات ادلينية و الأعياد. كام اش متلت  %8شات املوظفني ومس تخديم ادلوةل بـاوخفض مع

 .1مليار يورو 5عات يف الرواتب و جتميد املعاشات التقاعدية وزايدة الرضائب املضافة وذكل حنو تدابري التقشف اقتطا

 الفرع الثاين: الإجراءات املطبقة من قبل احلكومة اليواننية.

لزامالأزمة اليت مرت هبا اليوانن أأوجبت  بس ياسات اقتصادية صارمة فقد سعت عىل وضع هدفا طموحا لبد منه وذكل بغية  الإ

مليارات يورو وذكل ابحلد من هدر املال العام  8من اإجاميل الناجت احمليل مبعىن خفض العجز بأأكرث من  %4خفض العجز حبوايل

جاميل الناجت ا 4وخفض النفقات، و مليارات  8لعجز بأأكرث من حمليل مبعىن خفض امليارات أأخرى عن طريق زايدة العائدات ب من اإ

جراءات مس تدامة، حبيث  4وذكل ابحلد من هدر املال العام وخفض النفقات، و مليارات أأخرى عن طريق زايدة العائدات ابإ

 ييل أأمه ، وفامي2وس ياسات هيلكية واسعة النطاق واصالحات يف القطاع املايل اعزتمت احلكومة اليواننية تنفيذ تدابري مالية حازمة

 :3الإصالحات املقررة

جاميل الناجت احمليل عىل م %11فامي يتعلق بس ياسات املالية العامة: ضبط أأوضاع املالية مبا يعادل -1  س نوات، للوصول  3دار من اإ

ىل أأقل من   (.2009عام %13,6) مقارنة بعجز قدره  2014حبلول عام  %3بعجز العامة اإ

نفاق وفرات قدرها -2 نفاق العام: سوف حتقق تدابري الإ جاميل الناجت احمليل حىت هناي %5,25فامي يتعلق ابلإ وسيمت  2013ة من اإ

لغاء العالوات املعتاد رصفها للقوى العامةل مبناس   3ختفيض الأجور ومعاشات التقاعد و جتميدها ملدة  بة أأعياد امليالد س نوات مع اإ

 ف وحامية العاملني اذلين يتقاضون أأدىن الأجور.وعيد الفصح وفصل الصي

رادات احلكومة: من املنتظر أأن تؤدى التدابري املتخذة عىل جانب -3 ىل  الإيراداتفامي يتعلق ابإ جاميل %4اإ ناجت احمليل حىت ال  من اإ

 اإىل سلع أأخرى. افةوالكحول ابلإضعن طريق زايدة الرضيبة عىل القمية املضافة، والرضائب عىل السلع الكاملية، و التبغ  2013هناية 

                                                           
الاقتصادية،  هبال جناة ، دور صندوق النقد ادلويل يف معاجلة الأزمات" دراسة حاةل اليوانن"، مذكرة كجزء من  متطلبات نيل شهادة املاسرت يف العلوم- 1

 .133، ص 2015/2016ختصص مالية واقتصاد دويل، لكية الاقتصادية وعلوم جتارية وعلوم التس يري، جامعة خيرض، بسكرة 

  2 - طبين مرمين مرجع س بق ذكره، ص:141.

مليار يورو،  110نرشة صندوق النقد ادلويل، اتفاق عىل مس توى خرباء الصندوق "أأورواب والصندوق يتفقان مع اليوانن عىل خطة متويلية بقمية  - 3

 .4-3ص:-، ص2010ماي 2واشطن، 
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دارة وضبط النفقات: س تعمل احلكومة اليواننية عىل حتسني التحصيل الرضييب وزايدة مسامهة من مل يتحملوا نصيبا -4 فامي يتعلق ابإ

وع الزايدة الرضييب، وسف حترض عىل حامية الإيرادات من خمالفات كبار دافعي الرضائب، ومن املتوقع أأن يبلغ مجم عادل من العبء

جاميل احمليل تتحقق ابلرتجي خالل فرتة الربانمج. %1,8و الوفرات نتيجة لهذه الإصالحات الهيلكية  الإيراداتيف   من اإ

قامة صندوق لالس تقرار املايل بمتويل من الربانمج المتوييل اخلاريج لتأأ  رفاميتتعلق ابلس تقرا-5 مني مس توى اكف من املايل: يرى اإ

 رأأس املال املرصيف.

برانمج املس تحقات: يمت تقليص برامج املس تحقات احلكومية، حيث ختفض بعض مزااي الضامن الاجامتعي مع احلفاظ عىل ما -6

 ة.يقدم مهنا لأفقر الرشاحئ السكني

صالح شامل لنظام التقاعد يشمل ختفيض خمصصات التقاعد املبكر. -7  اإصالح نظام التقاعد: هناك اقرتاح ابإ

الس ياسات الهيلكية: س تعمل احلكومة عىل حتديث الإدارة العامة وتدعمي أأسواق العمل وس ياسات ادلخل وحتسني مناخ الأعامل -8

 وخصخصة املؤسسات العامة.

نفاق العسكري: تت-9 نفاق العسكري خالل الفرتة املس هتدفة.الإ  وىخ اخلطة خفضا ملحوظا يف الإ

 الفرع الثالث:أ اثر خطط الإنقاذ عىل اليوانن:

قد جنحت احلكومة اليواننية يف ختفيض بعض ديوهنا ادلاخلية، كام قامت بتخفيض قمية الس ندات اليت ميلكها الأفراد، لكهنا مل تنجح 

عفاء موظفي ادلوةل من مناصهبم بسبب اخلوف من ردود فعل الشارع اليوانين، وابلتايل ل ميكن  يف جباية الرضائب ومل تمتكن من اإ

 تقيمي تكل الإجراءات بأأهنا انحجة

نه ميكن القول أأن تكل اخلطة اكنت عقوبة بأأكرث مهنا  يضاح وهجة ، وبنظرة نقدية اإىل خطة التقشف فاإ للخروج من الأزمة، وميكن اإ

 التالية:النظر هذه يف النقاط 

  ىل ن الإحتاد الأورويب قدم قروضا بفائدة تصل اإ ومنع من اللجوء اإىل دول مثل الصني وروس يا أأو دول اخلليج و  %5,5-6اإ

ىل اليوانن كفرصة استامثرية وليس  %1-0,8قدم قروضا بفائدة ترتواح بني تاليت اكن ميكن أأن ، ذلكل فاإن الأوروبيني نظروا اإ

 كرشيك.

  ىل ضافة اإ ل اهنيار العديد من املؤسسات الصغرية و املتوسطة، ويه عصب الاقتصاد اليوانين، اإ ن خطة التقشف أأدت اإ اإ

 أأضعاف قدرة ادلوةل وفاعليهتا.

  ىل أأكرث من مليون خشص، وهو رمق مقلق، لأنه قد يقود اإىل تداعيات اجامتعية خطرية عىل وصل عدد العاطلني عن العمل اإ

 .اجملمتع اليوانين
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 واننية.تدين مس توى التنافس ية لالقتصاد و السلع اليواننية مما حال دون قدوم الاستامثرات خارجية وتصدير للسلع الي 

 .ىل أأقىص حدوده ىل اخنفاض الاس هتالك ورفع مس توى الكساد اإ  خفض املرتبات أأدى اإ

 .أأدى رفع الرضيبة اإىل زايدة عدد املتخلفني عن دفع الرضائب 

  اإىل دول أأخرى كبلغاراي ورومانيا. واليواننية أأدت خطة التقشف اإىل خروج العديد من الرشاكت الأجنبية 

  مليار  90قام العديد من محةل رؤوس الأموال اإىل خارج أأرصدهتم خارج اليوانن، فعىل سبيل املثال خرج اإىل قربص أأكرث من

ىل نقص يف الس يوةل النقدية وجعز يف معليات مليار ي 600يورو، وبلغت حساابت اليواننيني يف سويرسا  ورو مما أأدى اإ

 1الإقراض و المتويل.

                                                           
 ص :-، ص2012يونيو حزيران  11الجزيرة للدراسات، عبد اللطيف درويش، األزمة المالية جذورها وتداعياتها، تقارير مركز  - 1
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 خامتة                                             

 وجتلياهتامست دول العامل سواء املتقدمة أأو النامية عدة أأزمات تعددت سامهتا واختلفت أ اثرها      

 زمات حيث عصفت ابلقتصاد، ولقد اتسمت الأ والمنوالكثري عىل أأهنا حاةل حصية وابلغة الرضورة من أأجل التطوير  واليت يرى 

أأطلق علهيا عدوى الأزمات املالية وذكل بسبب معدلت الارتباط املرتفعة واتصفت بأأهنا رسيعة الانتشار ويه الظاهرة اليت الرأأساميل 

 بني الاقتصادايت ادلولية.

فهيي أأزمة  1929اليت اعتربت من أأشد الأزمات منذ أأزمة الكساد الكبري  2008مر الاقتصاد العاملي ابلأزمة املالية العاملية  -

ومس تقبل العامل كلك، ومن تداعياهتا أأهنا تس ببت يف خلق  والاقتصاد العامليخطرية بعمقها ومشوليهتا ونتاجئها عىل مس توى ادلول 

 أأزمة مالية أأخرى ويه أأزمة ادليون الس يادية اليت ظهرت وانترشت بني دول منطقة اليورو.

قبال كبريا من قبل املستمثرين يف العامل، نظرا لخنفاض مس توايت اخملا-  طر املصاحبة لإقراض ولقت ادليون الس يادية يف ابدئ الأمر اإ

حكومات العامل بشلك عام، مقارنة بديون مؤسسات الأعامل اخلاصة، غري أأن الأزمة املالية العاملية قد غريت املوازين، حبيث أأصبح 

املدينة عن السداد أأحد الهواجس الأساس ية املنترشة بني املستمثرين يف أأسواق املال يف خطر توقف احلكومات يف دول العمل 

،وهذاما حدث ابلفعل يف بعض دول منطقة اليورو اليت ابلغت يف جحم ادلين العام اإىل درجة أأهنا أأصبحت غري قادرة عىل الوفاء العامل

 ابلزتاماهتا اجتاه املستمثرين.

يطاليا، الربتغال، وقد اختلفت  - درجة ومن ادلول الأوروبية اليت عانت من مشلكة ادليون الس يادية ايرلندا، اليوانن، اس بانيا، اإ

ىل أأخرى، واعتربت اليوانن من ادلول اليت اكنت فهيا الأزمة أأكرث خطورة حيث وصلت اإىل حافة الإفالس،  خطورهتا من درجة اإ

بغية الانضامم ملنطقة اليورو، وهو ما يدفعنا للقول  ولعل ما سامه يف ذكل هو أأهنا اكنت تقدم احصائيات غري حقيقية عن اقتصادها

 اتفاقية ماسرتخيت و اليت تعد التفاقية املؤسسة لالحتاد النقدي الأورويب قد فشلت يف فرض قواعدها بشلك حصيح وسلمي. أأن
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 من خالل ادلراسة السابقة ميكن اس تخالص ما ييل: الاقرتاحات والتوصيات: -

جراءات من أأجل اخلروج بأأقل اخلسائر املمكنة.لحتواء أأزمة ادليون الس يادية ابليوانن عىل دول منطقة اليورو اختاذ عدة -1  اإ

ن تقليل التباين يف الأداء الاقتصادي بني ادلول الأعضاء يف أأي تكتل رشط أأسايس لنجاحه-2 واس تقراره واس متراره، وتمكن  اإ

ىل أأس باب اقتصادية  ذا اكن راجعا اإ اخلطورة هنا يف أأن التباين بني الأداء الاقتصادي لدلول الأعضاء يكون من السهل التعامل معه اإ

ذا اكن يرجع اإىل عوامل س ياس ية وأأخالقية وثقافية يكون  من الصعب التعامل معه. حبته، ولكنه اإ

مطلوب مهنا من  امم لتكتل اقتصادي يسعى لعمةل موحدة يتطلب من هذه ادلوةل أأن تدرك حقيقة ماهورغبة أأية دوةل يف الانض

مؤرشات الأداء الاقتصادي، وأأن تلجأأ لتجميل أأو تلفيق هذه املؤرشات من أأجل الانضامم لهذه الوحدة النقدية، وذكل لأهنا لو 

 ر بغريها من ادلول يف التكتل.تفعل ذكل س تدفع المثن من اس تقرارها الاقتصادي وس تلحق الرض 

ورة ضامن الاس تقرار الاقتصادي مجليع ادلول الأعضاء يف تكتل ورسعة مواهجة أأي هزات قد تضعف أأي اقتصاد أأية دوةل رض 

 وأأخرى ضعيفة يكون هش وعرضة لنتشار العدوى بني أأعضائه. عضو، وذكل لأن التكتل الاقتصادي اذلي يضم اقتصادايت قوية
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 تلخيص املذكرة                                                  

 تعد أأزمة ادليون الس يادية أأخطر أأزمة واهجها الاقتصاد الأورويب  منذ تأأسيسه، فهي  هتدد ابهنياره و تثري خماوف      

 عىل احتواء الأزمة فقد اكن لأزمة ادليون  املبذوةلاملؤسساتية  لعجز اجلهودمتصاعدة حول مس تقبل معلته املوحدة نظرا 

 ، خاصة يف ظل تراجع مواد الأساس ية اليت متثل مصادر ادلخل لعدد كبري اهتااقتصادالس يادية الأوروبية  انعاكسات عىل 

 من دول املنطقة. 

 اللكامت املفتاحية:

 الإحتاد الأورويب -5أأزمة اليوانن       -4منطقة الأورو             -3أأزمة ادليون الس يادية            -2ادليون الس يادية             -1

 الأورويب.الاس تقرار -6

Abstract: 

     The sovereign debt crisis is the most serious crisis faced by the Economic and 

Monetary European Union since its inception, it threatens to collapse and give rise to 

growing concerns about the future of the single currency "Euro" Due to the inability of 

the efforts made by governments and international institutions to contain the crisis. it was 

the sovereign debt crisis the European repercussions on their economies and to varying 

degrees, where the decline in demand for oil and basic materials, which represent the main 

income for a large number of countries in the region sources.  
Key word : 

1-Sovereign Debt                        2- Sovereign Debt Crisis          3- Euro Zone  

4- Greece Crisis                               5- European Union             6- European stability 


